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Základní údaje o občanském sdružení
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Se sídlem Náměstí Prof. Babáka 106, Smidary 503 53
IČ: 285 535 27
DIČ: CZ25853527
Č. účtu: 214653381/0300
Kontakt: okraslovaci.spolek@seznam.cz
Cíle a poslání
Základními cíli sdružení jsou zejména:
•

rozvoj kultury v rámci regionu Smidarsko

•

záchrana, obnova a využití církevních objektů v obci Smidary

•

záchrana, obnova, využití a dokumentace kulturně historických památek

•

obnova tradic a jejich rozvoj

•

zkvalitnění životního prostředí a péče o něj

•

spolupráce s dalšími kulturními, společenskými institucemi a školami v mikroregionu
Novobydžovsko

•

propagace, informační a publikační činnost

•

podpora vzdělanosti v rámci obce.

Posláním občanského sdružení okrašlovacího spolku je všeobecný rozvoj regionu Smidarska.
Sdružení se zabývá obnovou historického dědictví a kulturních památek v lokalitě, péčí o životní
prostředí, rozvojem a udržením místních tradic a všeosvětovou činností pro místní komunitu.
Občanské sdružení odvozuje svůj název od historického smidarského spolku, který vznikl v roce
1886. Znovu založen byl Okrašlovací spolek v březnu 2007 a momentálně sdružuje na 29 členů.

Výkonný výbor
Předseda spolku:

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.

Členové výkonného výboru:

Anna Hušková
Ondřej Havlíček
Jan Rejthárek
Mgr. Vilém Zábranský
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Členský list
Sdružení Okrašlovací spolek Smidarska je všem otevřené občanské sdružení, a to zejména
zájemcům o členství a spolupráci v rámci spolku, bez závislosti na místě trvalého bydliště či
jiných aktivit. Důležitá je z hlediska členství především snaha o společné cíle a poslání,
potřebný jen soulad potenciálního člena se stanovami sdružení.
Členy občanského sdružení je současné době na 29 osob bydlících či úzce spjatých se
Smidarskem. Oproti roku 2010 došlo tedy k rozšíření členské základny.

Členské číslo Titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mudr. Phd.
Mgr.

Mgr.
Ing.
Ing.

Bc.

Jméno

Příjmení

Ambrož
Zdeněk
Vilém
Jan
Ondřej
Alena
Aleš
Anna
Karel
Marie
Bohuslav
Jitka
Milan
Zdeněk
Dana
Rudolf
Jana
Alena
Lenka
František
Marie
Richard
Tomáš
Jan
Pavel
Miloslav
Radek
Patrik
Pavel

Homola
Berný
Zábranský
Rejthárek
Havlíček
Pokrupová
Gracík
Hušková
Dušek
Dušková
Sýkora
Sýkorová
Vydra
Novotný
Draštíková
Draštík
Šedivá
Holubová
Hušková
Havelka
Vydrová
Zábranský
Odvárko
Němec
Novák
Štěrba
Novák
Hnát
Pokrupa
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Činnost spolku v roce 2011

Okrašlovací spolek se ve pátém roce své existence, tedy roce 2011, sešel na svých členských
schůzích celkem dvakrát. První setkání se konalo v dubnu 2011 a sloužilo k plánování
brigádnické akce „Výsadba hlohů v ulici Komenského ve Smidarech“, kde členové OSS jako
dobrovolníci vysázeli spolu s dalšími občany Smidar na 60 sazenic hlohů. Druhé setkání se
pak konalo koncem srpna 2011na řádné členské schůzi, kde byla diskutována výroční zpráva,
směřování na další projekty a příprava adventních koncertů.
Na těchto setkáních byla snaha plánovat a rozvíjet nové a zajímavé činnosti v rámci kultury,
společenského života či ochrany památek a pokoušet se o jejich uskutečnění. Schůze členů se
vždy pokusily nastínit nějaké nové téma, do kterého se obrátit. Nově jsme se tak například
začali zaobírat nápady na realizaci cyklostezky, které by vedla po staré a již zrušené
železniční vlečce ze Smidar do Vysokého Veselí, výsadbou alejí ve Smidarech či turistickými
cestami a stezkami. Jako priorita na rok 2011 a 2012 byla stanovena obnova parku ve
Smidarech na Náměstí Prof. Babáka do původní podoby z 1.republiky.

Z realizačního hlediska bylo tedy důležitou snahou spolku získání prostředků na projekty
vzešlé z nápadů a podnětů členských schůzí. Jako další priority byly označeny na rok 2011
některé památky v obzvláště špatném stavu, jako například sochy světců – Sv. Jana
Nepomuckého a Sv. Václava ve Smidarech. Další prioritou se staly přírodní a ekologické
podmínky v okolí Smidarska, především pak výsadba nových stromů, obnova alejí a rovněž
pak veřejných prostranství. Některé z výše uvedených návrhů se podařilo zrealizovat – viz
popisky dále.
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Dobrovolnické akce Okrašlovacího spolku v roce 2011

Oprava historických varhan v kostele Sv.Jiří na Loučné Hoře se chýlí ke
konci
Loučnohorské varhany postavil v roce 1860 významný východočeský varhanář Amand
Hanisch z Rychnova nad Kněžnou. Dochované části varhan jsou pozoruhodné tím, že nebyly
v minulosti poznamenány dispozičními zásahy a jsou i ve stávající torzální podobě
autentickými dokladem varhanářského řemesla z pol. 19. Století. Největší hodnotu mají
dochované vzdušnice (podstata varhan), původní soustava klínových měchů a zejména
vestavěný hrací stůl – jediný dochovaný od tohoto varhanáře. Nástroj byl kolem roku 1950
téměř zdevastován a píšťalový materiál rozkraden.
Obec Smidary a Okrašlovací spolek Smidarska usilují od roku 2007 o generální opravu
tohoto nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof. Uhlířem z
Hradce Králové.
Rok 2011 je posledním rokem oprav, kdy zbývá zhotovení posledních 100 ks píšťal, vybavení
bočnicemi varhanní skříně a nakonec celková kompletace varhanního nástroje. Předpokládané
výdaje v tomto roce činí 200 000 Kč, z čehož se obci Smidary podařilo získat podporu od
Královehradeckého kraje ve výši 120 000 Kč, a to z programu Obnova historických varhan
2011.
Při této příležitosti si Vás rovněž dovolujeme pozvat na plánované slavnostní odhalení
varhanního nástroje před veřejností, které se uskuteční dne 21.4.2012 v kostele na Loučné
Hoře. Při příležitosti nadcházejícího svátku Svatého Jiří, patrona kostelíku v Loučné Hoře,
bude uspořádán varhanní koncert na nově opravené loučnohorské varhany. Všichni občané
jsou srdečně zváni.
Ondřej Havlíček

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
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Obrázek – Celkový pohled na dokončené
varhany

Obrázek – Instalované píšťaly
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Výstava „Smidary očima umělců“

Čtvrtý ročník pouťové výstavy s podtitulem „Smidary očima umělců“ se konal již tradičně na
svátek svatého Stanislava počátkem května 2011. Našim cílem bylo prostřednictvím této
výstavy zprostředkovat pohled na Smidarsko prostřednictvím skutečným umělců – malířů,
fotografů či grafiků. Tyto materiály jsme měli buď zapůjčeny či byly věnovány spolku od
umělců jako dar, kterým za to patří náš velký dík.

Výstava byla zahájena v sobotu ráno vernisáží. V rámci prohlídky se mohli návštěvníci
kochat fotografiemi či grafickou tvorbou známých míst. Vystavovaná díla byla rovněž určena
na prodej, proto si zájemci z řad návštěvníků mohli některá dílka zakoupit. V zasedací síni
jsme kromě této hlavní části výstavy připravili videoprojekci se snímky z akcí pořádaných
Okrašlovacím spolkem Smidarska.
Stejně jako ostatní ročníky se i tento setkal s velkým zájmem veřejnosti, o čemž pochvalné
ohlasy v návštěvní knize.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, a těšíme se na další ročník.
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Obecní sad v Chotělicích
Začala zima, práce na zahradách a kolem domů už dávno skončily. Všichni sedí
v teple domova a radostně očekávají nadcházející advent a vánoční svátky. Krajina odpočívá
a nabírá síly, aby zase na jaře, až slunce nakloní svou vlídnou hřejivou tvář, se zazelenala
svěžestí a nabídla své vůně. Není nic krásnějšího než kvetoucí stromy, sad. Můžete se o tom
přesvědčit sami hned z jara v Chotělicích.
Nejen v Chotělicích se najdou pamětníci, kteří si
vzpomenou na ovocný sad za hřbitovem, kam jako malí chodili na
třešně. Jak čas plynul, stromy stárly a usychaly, a z kdysi
rozlehlého sadu zbylo jen pár stromů a vzpomínky. Stejně tak jako
lidé i krajina má svou paměť a připomíná nám, že je třeba o ni
pečovat. Proto v průběhu letošního roku vznikl nápad obnovit historickou podobu sadu a
zároveň nabídnout obyvatelům Chotělic místo, kam mohou zajít na odpolední procházku,
z které by si mohli odnést nejen krásný pohled na Chotělice a Smidary, avšak také, až nadejde
ten správný čas, nějaký ten košík ovoce. Obrátili jsme se tedy na Nadaci ČEZ, která v rámci
projektu Stromy poskytuje finanční podporu na výsadbu zeleně v krajině. Při plánování jsme
zjistili, že celý pozemek přesahuje svojí rozlohou jeden hektar a to znamenalo, že budeme
potřebovat přibližně 180 stromů (hrušně, třešně a švestky), aby se celá plocha zaplnila. Při
výběru odrůd jsme si nechali poradit od sadaře, který navrhl, že bude nejlepší zvolit jich více
od každého druhu stromu tak, aby paleta chutí byla co nejširší a aby bylo možné sklízet plody
po delší dobu podle různé ranosti odrůd. Podmínkou
žádosti také bylo, že musí jít o vysokokmeny, protože
výhradně takové stromy byly dříve vysazovány.
Následně byla naše žádost kladně vyhodnocena a na
obnovu sadu jsme získali celých 90.000 Kč. Zbývalo
jediné, zasázet je.
Na první říjnový víkend jsme tedy naplánovali
první brigádu na pozemku, bylo třeba vykácet uschlé
stromy a náletové křoviny. Část křovin jsme po
dohodě s myslivci ponechali, protože i drobné
remízky do krajiny rozhodně patří a mají velký
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význam pro přežití
zvířat v kulturní
krajině. Přestože se ke
členům Okrašlovacího
spolku Smidarska
připojilo průběžně na
patnáct Chotěláků,
kterým není lhostejné,
jak místo, kde žijí,
vypadá, bylo nutné
pokračovat
v přípravných pracích
ještě další víkend, kdy byly geodeticky vyměřeny také budoucí řady stromů. Práce to byla
vskutku lopotná a snad jen díky vcelku příznivému počasí, technice poskytnuté Agro Slatiny a
tekuté a pečené podpoře od velkomyslných lidí, kterým se nás zželelo, jsme přípravné práce
dokončili a mohli začít sázet. Sázení bylo naplánováno na poslední říjnový víkend, kdy jme si
tak trochu naivně mysleli, že teď to již půjde rychle a hladce. Téměř tomu tak bylo, sázení
jsme úspěšně dokončili s pomocí pracovníků obce krásného 6. listopadu. Všem zúčastněným
a podporovatelům velký dík! Můžeme se tak všichni těšit na teplé jaro na rozkvetlý Chotělský
sad. Zatím ale je zima, a tak si musíme vystačit teplým svařeným vínem a s jiným sadem třeba
tím Višňovým od Antona Pavloviče Čechova.

Za Okrašlovací spolek Smidarska, Mgr. Vilém Zábranský
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Adventní koncerty 2011
Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční
adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného
spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou
unikátních prostor dřevěného kostelíka. Obsazení bylo opět „hvězdné“.

1. adventní koncert - Houslisté Kateřina Pařízková a David Kalista
Houslistka Kateřina Pařízková vystudovala v roce 2007 Pražskou konzervatoř u prof. Dagmar
Zárubové. Od téhož roku je členkou orchestru Státní opery Praha. Několik let působila v
komorním souboru Rainbow kvartet, se kterým podnikala koncertní cesty do Itálie a
Japonska. Účinkuje také se soubory Gutta Musicae a Melody trio. Rovněž se věnuje
pedagogické činnosti.

David Kalista hraje na housle od svých čtyř let. Houslovou hru vystudoval u vynikajícího
profesora Harbi Shabu. Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, a to ve třídě našeho
předního jazzového muzikanta Martina Zbrožka. V letech 1991–1999 byl členem Penguin
Quartetu. Od roku 1993 působí v orchestru Státní opery Praha, v současnosti ve funkci
vedoucího II. houslí. Spolupracoval také s předními českými orchestry.

2. adventní koncert – Sax Q
Choceňské saxofonové kvarteto Sax Q hraje společně od školního roku 2000/2001. Letos tedy
slaví 1. kulatiny. Jeho repertoár je žánrově pestrý, zahrnuje tituly z různých stylových údobí
hudebních dějin – melodie z divadelních her, filmů, muzikálů, skladby poslechové i taneční,
swingové evergreeny, černošské spirituály, doprovody k písním dětského sboru i skladby
psané speciálně pro tento soubor. Většina z nich je upravena zakladatelem kvarteta, panem
Otakarem Klímou. Členové souboru Sax Q vystupují převážně na akcích ve městě Choceň a v
jeho bližším či vzdálenějším okolí.

Z významnějších počinů kvarteta stojí za zmínku Letní slavnosti v Chocni, soutěž o
nejoriginálnější ztvárnění hymny Evropské unie ve městě Litomyšl, otevírání Prvního českého
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muzea cyklistiky v Nových Hradech a Zahradní galerie v Přelouči. Ve spolupráci s kapelou
Choceňačka a tanečním souborem Prozatím se kvarteto podívalo i za hranice do německého
Verlu. Společně s Choceňačkou a Prozatím je součástí občanského sdružení Klub přátel
umění v Chocni. V obsazení Aleš Kajzrlík – baryton saxofon, Jana Plotková – tenor saxofon,
Monika Seidenglanzová – 2. alt saxofon a Kateřina Petruželková – 1. alt saxofon se Sax Q už
potřetí představil na adventních koncertech v Loučné Hoře.

3. adventní koncert – Pardubická 6

Soubor Pardubická 6 vznikl z iniciativy kapelníka Ladislava Šauera v roce 2007. Těleso tvoří,
jak napovídá už název, šest členů. Kapelníkem souboru a zároveň bubeníkem je Ladislav
Šauer, zpěvačkou Lenka Čejková, jako trombonista působí Miloslav Bubeník, jako
trumpetista Jan Zahrádko, na tubu hraje Jan Štemberk a na akordeon Zuzana Jirásková.
Repertoár kapely tvoří hlavně dechová hudba, těšit se ale můžete i na písně z jiných žánrů,
kterým nástrojové obsazení tělesa dodává zcela nový netradiční rozměr, a jde tak o jejich
výjimečné zpracování. Svým vystoupením se snaží členové „Šestky“ přimět posluchače k
dobré náladě a pocitu, že příjemně strávili večer či odpoledne. Pardubickou 6 můžete vidět
kromě koncertů také na adventních setkáních, na plesech, tanečních zábavách či na hudebních
festivalech.

4. adventní koncert – Svatomartinský sbor Holice

Svatomartinský sbor působí na kúru kostela svatého Martina v Holicích. Přestože navazuje na
dlouholetou tradici sborového zpívání v tomto barokním kostelíku, v nové podobě začal
vznikat někdy po roce 1995, kdy na post regenschoriho nastoupil Lukáš Peška. Sbor se
zaměřuje především na prezentaci duchovní tvorby, jelikož hlavní náplní činnosti sboru je
zpěv při liturgických obřadech. Jedná se tedy především o hudbu, jež zní v prostorách farnosti
v Holicích.
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Sbor vystupuje ale i jinde než na půdě kostela, v průběhu roku například na příležitostných
akcích v Holicích a jejich okolí (vernisáže, adventní či vánoční koncerty, apod.). V letošním
roce se sbor zúčastnil Festivalu chrámových a komorních sborů v Cholticích a nedávno
zazpíval dokonce v pražské Loretě. S ohledem na především praktické upotřebení písní
Svatomartinského sboru zejména při mešních obřadech, jež doprovázejí členové svým
zpěvem, můžeme si v podání sboru poslechnout skladby už od 16. století. V těchto dnech
připravuje Svatomartinský sbor vydání svého prvního CD.

Počty návštěvníků adventních koncertů

1. advent – 61 osob
2.

advent – 128 osob

3. advent – 81 osob
4. advent – 101 osob

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
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IČ: 28553527
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První nakladatelský počin Okrašlovacího spolku – Omalovánky Smidarska

Okrašlovacímu spolku se podařilo pustit se do vod prozatím neprozkoumaných, a to do
vydání vlastního díla. Vzhledem k tomu, že členové spolku nedisponují přílišnou výtvarnou
představivostí, pozvali jsme si na pomoc umělkyně-výtvarnice místně spřízněné se
Smidarskem, ač studující až v Ústí nad Labem.
Ve spolupráci s Petrou Zeidlerovou, autorkou konceptu omalovánek, a jejími kolegyněmi tak
Okrašlovací spolek vydal své první dílo – Omalovánky Smidarska.

Ukázka z omalovánek:

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
Náměstí Profesora Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ: 28553527
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Hospodaření spolku

Pokladna PS k 1.1.2011
Pokladna KS k 31.12.2011

31 307Kč
45 886Kč

Banka PS k 1.1.2011
Banka KS k 31.12.2011

3 275,76Kč
15 677,81 Kč

Náklady k 31.12.2010
Výnosy k 31.12.2010

79 312Kč
106 273,05Kč

Činnost: Výsadba hlohů ul. Komenského
Příspěvek od nadace VIA

52 000Kč

Celkové náklady na projekt

69 628Kč

Činnost: Pouťová výstava 2011
Přijaté příspěvky od občanů

4 321Kč

Celkové náklady na projekt

1000Kč

Činnost: Výsadba sadu Chotělice
Celkové náklady na projekt

390Kč

Činnost: Adventní koncerty
Přijaté příspěvky od občanů

36 196Kč

Celkové náklady na koncerty

7 983Kč
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