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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: 7045600001/5500
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 35 členů.
Výkonný výbor
Předseda spolku:

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D.

Členové výkonného výboru:

Mgr. Richard Zábranský
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
MUDr. Jan Rejthárek
Jitka Hillebrandová
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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 je jen souhlas potenciálního člena se stanovami sdružení.
Členy občanského sdružení je současné době na 35 osob bydlících či úzce spjatých se
Smidarskem.
Členské číslo

Jméno a příjmení

1

MUDr. Ambrož Homola, Ph.D

2

Mgr. Vilém Zábranský

3

Mgr. Richard Zábranský

4

MUDr. Jan Rejthárek

5

Ing. Ondřej Havlíček

6

Bc. Anna Hušková

7

Alena Pokrupová

8

Mgr. Aleš Gracík

9

Dana Draštíková

10

Ing. Karel Dušek

11

Ing. Marie Dušková

12

Zdeněk Berný

13

Bohuslav Sýkora

14

Jitka Sýkorová

15

Milan Vydra

16

Zdeněk Novotný

17

Rudolf Draštík

18

Jana Šedivá

19

Mgr. Alena Holubová

20

Lenka Hušková

21

Marie Vydrová

22

František Havelka

23

Tomáš Odvárko

24

Ing. Jan Němec

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

č.ú. 7045600001/5500 okraslovaci.spolek@seznam.cz

3

Výroční zpráva za rok 2013
25

Pavel Novák

26

Miloslav Štěrba

27

Radek Novák

28

Patrik Hnát

29

Ing. Pavel Pokrupa

30

Ing. Lucie Chvojková

31

Lukáš Hloucal

32

Kateřina Hillebrandová

33

Jitka Hillebrandová

34

Jana Kinčlová

35

Klára Petrová
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Činnost spolku v roce 2013

Okrašlovací spolek se v sedmém roce své existence, tedy roce 2013, sešel na své členské
schůzi celkem jednou. Setkání se konalo v říjnu 2013 a schůze se zúčastnil též host,
M.Pistulka, který jako koordinátor z grantu Nadace VIA provedl členy spolku plánováním
akcí a zlepšením PR spolku. Tato akce byla podpořena z grantu Nadace VIA.
Předmětem setkání členské schůze bylo i prodiskutování výroční zprávy a příprava na
letošní akce, které nás ještě čekali – socha Sv. Václava Na medříči, osvětlení v kostelíku sv.
Jiří a Adventní koncerty 2013.
Na schůzi 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
už v minulých letech pokusila nastínit prioritní témata, kterým bychom se měli věnovat.
Začali jsme se tak například 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 další priorita byla stanovena obnova parku ve Smidareh
na Náměstí Prof. Babáka do původní podoby z 1.republiky. Na tuto akci jsme dostali
prostředky z Grantového fondu ČSOB a bude se realizovat v podobě komunitního plánování
v roce 2014.

Důležitou prioritou spolku je údržba a oprava kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře,

schůze se zaobírala dokončením vyspárování trámů v kostele, které se letos celé nedokončilo
(zbývá zadní venkovní stěna kostela) a jeho vnějším osvětlením. Další prioritou se staly
přírodní a ekologické podmínky v okolí Smidarska, především pak výsadba nových stromů,
obnova alejí a rovněž pak veřejných prostranství, jako např. obnova návsi v Křičově. Některé
z výše uvedených návrhů se podařilo zrealizovat – viz popisky dále.
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Dobrovolnické akce Okrašlovacího spolku v roce 2013
Divoká výprava do pákistánských hor – vyprávění z cest
23. března 2013 uspořádal okrašlovák další veřejnou přednášku o cestách do
nevšedních destinací. Cestovatelé Pavel Pokrupa a Libor Odřich si přichystali desítky
pěkných fotek, které doplnili poutavým vyprávěním o jejich cestě do pákistánských hor.
Přednáška přilákala 30 lidí.

Společně a lépe
V posledních několika letech naše organizace narostla, jak z hlediska množství
provozovaných aktivit a s tím spojeným objemem získaných prostředků, tak i co do počtu
členů. Souběžně ale samosprávné mechanismy spolku zůstaly nastaveny na úrovni roku 2007,
kdy spolek tvořilo pouze několik členů a kdy objem aktivit byl poměrně malý. Přímá
komunikace členů spolku se omezovala pouze na jednotlivé
aktuálně běžící projekty a aktivity, které by byly zacíleny dovnitř
organizace, nebyly četné. Tohle všechno jsme si uvědomovali, a
proto jsme se rozhodli posílit soudržnost naší velmi pestré členské
základny, posílit komunikaci a přenastavit organizační strukturu.
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Využili jsme proto možnost požádat o podporu Nadaci VIA a čerpat prostředky z Fondu TMobile pro regiony na podporu organizačního rozvoje neziskových organizací a získali
10.000,- Kč.
V rámci projektu proběhly následující akce – společný výlet členů spolku (18. května)
po pozůstatcích bývalé železniční tratě spojující Smidary a Vysoké Veselí. Dále společný pěší
pochod kolem Smidar (1. září), který byl zároveň koncipován jako rozloučení s prázdninami.
Cílem pochodu bylo jezírko v lese za Chotělicemi. Následně na konci září proběhla první
setkání nad organizačními změnami uvnitř spolku – akce navazovala na opravy (vymazávky)
v kostele sv. Jiří na Loučné Hoře. A konečně závěrečné setkání proběhlo v polovině října a
bylo koncipováno jako schůze spolku. Schůze proběhla za účasti facilitátora Mgr. Martina
Pistulky, který pomohl rozproudit diskusi nad problémem a dále nás dovedl k tomu, co
konkrétně v rámci vlastní organizace chceme změnit tak, aby spolek nebyl jen účelovou
organizací, ale zejména fungujícím organismem, který je stabilním prvkem komunity
obyvatel obce Smidary a který se může nadále rozvíjet a růst.
Na základě jeho doporučení týkajících se organizačních změn chceme ustanovit tři
výbory zaměřené na obnovu kulturních památek, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a
úpravu veřejných prostranství. Zároveň bude vytvořena sekce projektové přípravy, která má
za úkol zajišťovat logistické a administrativní záležitosti připravovaných a realizovaných
projektů. Vše bude detailně dohodnuto na členské schůzi v roce 2014.

Společný zářijový výlet a říjnová schůze
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50. výročí ZŠ Smidary
V pátek 21. června 2013 oslavila ZŠ Smidary 50 let a Okrašlovací spolek byl u toho
nejen, aby škole popřál hodně štěstí a dalších padesát let, ale také, aby pomohl s organizací
slavnostního dne. Členové spolku zajistili občerstvení pro mnoho hostů a bývalých i
současných pedagogů a žáků školy, z nichž někteří pamatovali dobu, kdy se nová budova
školy stavěla. Členové spolku připravili chutné maso na grilu a nechybělo ani dostatek piva a
limonády, protože příjemné teplé počasí přímo vybízelo k osvěžení. Akce dopadla vcelku
pozitivně a výtěžek akce byl použit na aktivity spolku, zejména na opravu sochy sv. Václava
na Medřiči.

Dalších padesát let pro smidarskou základní školu!

Záchrana drobné památky - sochy sv. Václava na Medřiči
V rámci projektu byla provedena první fáze záchrany pozdně barokní sochy sv.
Václava, kterou dal postavit medřičský mlynář Václav Kumpert v roce 1770. Její stav, tak jak
vyhodnoceno v průběhu roku 2012, byl havarijní. Socha byla velmi poškozena a odborným
průzkumem bylo zjištěno zásadní narušení povrchu a rozklad a
nestabilita jejích základů. Podmáčený terén situaci stále více
zhoršoval a hrozilo tak její zřícení. Z těchto důvodů jsme
požádali o udělení finanční podpory Nadaci VIA z fondu TMobile pro regiony, která projekt podpořila částkou 85.000,- Kč.
Socha byla na jaře roku 2013 demontována a odvezena do restaurátorské dílny paní
Čihákové-Myškové v Chlumci nad Cidlinou. Dále jsme rozebrali dlažbu v okolí sochy a
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tlakovou vodou ji omyli. Souběžně jsme zažádali o závazné stanovisko týkající se stromů v
blízkosti sochy, neboť kořeny zasahovaly pod sokl sochy a zároveň jejich zdravotní stav byl
velmi špatný. V průběhu léta byly v součinnosti s pracovníky NPÚ realizovány kontrolní dny,
kdy byl kontrolován průběh restaurátorských prací. Vlastní zemní práce pak pokračovaly až
po 1. říjnu, kdy bylo možné stromy pokácet. Byl vybagrován prostor pro nový základ, který
byl vylit betonem. Na něm bylo vybudováno ztracené bednění a další vrstva betonu, díky
které se s ohledem na zvodnělý terén základna sochy zvedla. Následovalo zpětné položení
dlažby a v druhé polovině listopadu osazení restaurované sochy. První fáze opravy sochy pak
byla zakončena nezbytnými zemními pracemi. Celkové náklady projektu dosáhly 108.000,Kč. Bez přispění Nadace, obce Smidary, daru od Mgr. Hany Musílkové a odborného vedení
Jiřího Janďourka při pracích, které jsme prováděli svépomocí, by nebylo možné cenou
památku opravit. Patří jim proto velký dík.
V druhé fázi projektu bude ještě instalován ozdobný kovaný plůtek, který byl zcizen
v 90. letech, a dosazeny dvě lípy, což by mělo být realizováno v průběhu roku 2014. Opravu
sochy chceme také náležitě prezentovat. Z tohoto důvodu je připravována výstava, která by
dokumentovala nejen sochu samotnou, ale zároveň i celý proces dokumentace a oprav.
Výstava proběhne o svátku sv. Václava (27. - 28. září 2014).

Stav památky před rekonstrukcí (2012) a po první fázi oprav na podzim 2013
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Vymazávky kostela sv. Jiří v Loučné Hoře a instalace osvětlení
V souvislosti s pořádáním adventních koncertů v dřevěném kostele sv. Jiří na Loučné
Hoře jsme se zavázali loňském roce investovat výtěžek zpět budovy kulturní památky.
V minulých letech byly již opraveny kúr kostela a varhany, a nyní jsme naplánovali obnovení
vymazávek mezi trámy a instalaci důstojného vnitřního osvětlení. Místy velké mezery mezi
trámy umožňovaly totiž vletu ptákům, kteří následně znečišťovaly interiér kostela. Stejně tak i
klima v kostele se měnilo často náhle v důsledku často rychlých změn počasí, což nesvědčilo
varhanám. Osvětlení v kostele nebylo doposud instalováno a do té doby užívané provizorní
řešení prostřednictvím přenosných halogenů bylo nevhodné.
Po konzultaci a povolení pracovníků Národního památkového ústavu jsme
kontaktovali pana Michala Navrátila, který se specializuje na míchání přírodních omítek,
který nám namíchal speciální hlinitou-jílovou směs se slaměnou řezankou.
Následně na 28. září byla vyhlášena akce: Kdo maže, ten okrašluje!, které se
zúčastnilo na patnáct dobrovolníků z řad našeho spolku a přátel. Poté v průběhu října a
listopadu bylo instalováno vnitřní osvětlení, které bylo realizováno díky dobrovolnické práci
Slávka Štěrby, který provedl instalaci rozvodů a světel, a Jana Karáska ze Staré Skřěněře,
který vyrobil dřevěné ozdobné kryty světel. Další ročník adventních koncertů tak mohl
proběhnout ve vskutku krásném a důstojném prostředí.

Kdo maže, ten okrašluje!

Natírání zvoniček (září 2013)
Aby vydržely zvonice stále v kondici, bylo třeba je po 2 letech natřít novým lakem.
Natírala se proto křičovská a, červeněvská a chotělická zvonice.
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Adventní koncerty 2013
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 - Daniel Knut Pernet a hosté
Daniel Knut Pernet začal studovat hru na klavír pod vedením Mgr. Evy Staňkové
v ZUŠ Nový Bydžov. K varhanám ho přivedl Ondřej Vávra a od roku 2008 se začal studovat
hru na varhany v ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové u Ondřeje Muchy a pokračuje na
Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Koncertoval v České
republice, na Slovensku a v Německu. V loňském roce zvítězil ve varhanní soutěži Organum
regium. Od roku 2009 hraje též na fagot.
MgA. Jan Molinger studoval hru na hoboj na konzervatoři v Brně u prof. Vítězslava
Winklera, pod jehož vedením pokračoval ve studiu na JAMU v Brně. Jako hobojista působil
ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, Státním komorním orchestru v Žilině,
Filharmonii v Hradci Králové a Východočeském dechovém kvintetu. Souběžně s touto profesí
vyučoval na základních uměleckých školách v Pardubicích, Hradci Králové a Chlumci nad
Cidlinou a na konzervatoři v Pardubicích. Vystupoval v SRN, Švýcarsku a USA.
Eliška Kohoutová v pěti letech začala navštěvovat ZUŠ v Novém Bydžově, kde se pod
vedením Mgr. Evy Staňkové Mgr. Martiny Vejrové zpěvu, hře na klavír a hře na flétnu. Je
činná i výtvarně.
2. adventní koncert – Cantus Jaroměř
Pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř bylo založeno v roce 1988. Na počátku
stálo obyčejné lidové koledování ve vánočním či velikonočním čase, po příbytcích přátel
a jiných blízkých rodin. Svou roli sehrála i touha pokusit se vlastním přičiněním o něco
krásného, ať už to bylo svébytné uchopení a oživení písní Adama Michny z Otradovic
podle původního zápisu nebo zpracování známých Dvořákových písní z cyklu V přírodě
novým a co nejkvalitnějším způsobem.
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V prvním roce si soubor říkal, bez ohledu na počet členů, „Kvarteto“, o rok později
přinesl společenský vývoj nepříliš originální název „Pěvecké fórum“, až se nakonec uchytil
Cantus Jaroměř.
V současné době tvoří sbor 15 členů, kteří mají v repertoáru na 150 písní od děl starých
mistrů, přes spirituály až po hudbu 20. století. Zpívajícím sbormistrem je Pavel Smékal.
3. adventní koncert - Lukáš Cach a Aneta Kubečková
Lukáš Cach je posluchačem 6. ročníku Konzervatoře Pardubice, kde studuje hru na
violu u MgA. a dirigování u MgA. Tomáše Žídka. Věnuje se i kompozici a aranžování
skladeb. Je držitelem ocenění „Nejlepšího studenta“ Pardubického kraje za školní rok
2010/2011.
Působí v řadě komorních i symfonických orchestrů. Od roku 2010 diriguje
Královéhradecký Komorní Orchestr se kterým uvádí pravidelné koncerty v Hradci Králové,
kde také vyučuje na základní umělecké škole Na Střezině.
Aneta Kubešová, DiS. se od raného dětství věnovala zpěvu a hře na akordeon. Hru na
akordeon studovala na Konzervatoři Pardubice u Elišky Andrýsové a Antonína Dvořáka.
Během studií se zúčastnila množství českých i mezinárodních soutěží, na kterých dosáhla
mnohých úspěchů.
V současnosti studuje hru na akordeon na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě
pod vedením doc. Borise Lenka, ArtD. Vyučuje na základní umělecké škole v Náchodě a
spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové.
4. adventní koncert – Hradečtí hudci
Soubor

Hradečtí

hudci

je

projektem

Bc.

Lukáše

Hrubeše

a

Bc. Veroniky Kněžkové, DiS., studentů Hudební katedry Univerzity Hradec Králové. Jejich
cílem bylo pokusit se o co možná nejautentičtější interpretaci českých a jiných slovanských
vánočních písní tak, jak je kdysi zpívaly děti na svátek svatého Štěpána, když chodily od
domu k domu po koledě. Uzpůsobily tomu i složení souboru, kde jsou zastoupeny lidové
nástroje jako housle, píšťaly a různé bubínky. Členy uskupení jsou převážně studenti
Univerzity Hradec Králové.
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V rámci koncertu se můžete těšit nejen na známé i méně známé české a slovanské
koledy v originálních aranžích, ale také se možná dozvíte něco nového o historii Vánoc a
jejich slavení.

Počty návštěvníků adventních koncertů:
1. advent – 90 osob, 2. advent – 54 osob, 3. advent – 50 osob, 4. advent – 115 osob
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Projekty, na které byly obdrženy granty v roce 2013

Menší komunitní granty – Grantový fond ČSOB
Okrašlování náměstí ve Smidarech
Grant na realizaci činí 65 000 Kč.
Náš projekt se zaměřuje na aktivaci – „oživení“ – komunitně nefunkčního stavu
místního náměstí v obci Smidary, které neumožňuje místní kulturní a komunitní život. Cílem
je okrášlení a obnova této pamětihodnosti, které by poté naplňovalo estetické a komunitní
potřeby v naší obci. Zamýšleným výstupem by měla být rekultivace výše popsané lokality do
podoby okrasného a funkčního zeleného veřejného prostranství s širokým využitím pro
veřejnost.
Lipový park v horní části náměstí Profesora Babáka tvoří přírodní pamětihodnost a
svým umístěním též dominantu v centru obce Smidary, v jehož středu stojí kulturní památka
barokního Mariánského sloupu (ten nebude projektem ovlivněn). Parková plocha tohoto
prostranství činí cca 2500 m2. Tato lokalita byla v minulosti „perlou obce“ a sloužila jako
obecní park s vazbou na kulturně historické prostředí hlavního náměstí a byla významným
krajinným prvkem v zástavbě. Vzhledem k dlouhodobému opomíjení údržby parkové podoby
a absence plánované obnovy po více než 40 let došlo ke ztrátě využitelnosti této
pamětihodnosti pro společenské a kulturně-relaxační účely této lokality. Problémem je tak
jeho stávající „stav“, kdy většinový prostor je pouze udržován jako travnatá plocha se
stromovou výsadbou, avšak bez vybavenosti pro občanstvo.
Výsledným cílem předkládaného projektu je využití přirozeného potenciálu, který
lokalita náměstí skýtá. Takovýto parčík s lavičkami a cestami přes park by oživil tuto lokalitu.
Poskytoval by místním obyvatelům zázemí pro odpočinek v zeleni, rodinám s dětmi
příležitost společného trávení času, dětem pohybové aktivity a celé místní komunitě
příležitost k vzájemnému setkávání v příjemném prostředí. Úprava bude provedena na
základě výstupů z komunitního plánování. Tento postup považujeme za vhodný, protože
současně naplňuje i další cíl projektu. Tímto cílem je zapojit místní obyvatele do
spoluutváření společného veřejného prostředí v místě svého bydliště a reálně poukázat na
významnou možnost sousedské a občanské spolupráce při budování krásnějšího prostředí pro
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život v obci. Obyvatelé pak získají velmi důležitý pocit sounáležitosti a hrdosti na společnou
práci.

Obrázek: Historická pohlednice s pohledem od parku na kostel

Obrázek: Historická pohlednice s vykreslením náměstí Prof. Babáka
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Menší komunitní granty – Grantový fond ERA
Zelenější Křičov
Grant na realizaci činí 60 000 Kč.
Celý projekt se zaměřuje na pozvednutí stavu návsi v osadě Křičov, části obce
Smidary u Hradce Králové. Křičov býval malou zemědělskou osadou, jejíž základ tvořila
náves s mnoha zajímavými prvky. Na návsi se kdysi např. nacházel krásný členitý ovocný
sad, od něhož náves pozvolna přecházela v rybníček, za nímž byla umístěna zvonice a socha
Božích muk. Uprostřed prostranství se pak nacházel pomník legionářům jako významný
milník.
Vzhledem k zásahům do návsi a opomíjení údržby a absence plánované obnovy po
více než 50 let došlo ke ztrátě využitelnosti pro společenské a kulturně-relaxační účely této
lokality. Do prostoru byly umístěny v 80. letech budovy (hasičárna, a dnes již nefungující
obchod), které prostranství rozdělily na různé části bez vzájemné vazby. Problémem je tak
jeho „stávající stav“, kdy většinově byly původní dřeviny vykáceny, prostor je pouze zarostlý
travou a nepůvodními přerostlými dřevinami (túje a neudržované jehličnany) a zbytkovými
přestárlými ovocnými stromy, takže prostranství vypadá velmi temně a neútulně. Navíc
stávající podoba rozdělila náves na více částí, takže působí velmi roztroušeně a neuceleně, což
brání většímu využití.
Proto vzhledem k vybrané metodě komunitního plánování není možné konkrétně popsat
konkrétní výstupy projektu, protože o nich bude rozhodovat místní komunita.
Předpokládá se ale, že konkrétními výstupy budou především:
-

Úprava prostranství návsi do podoby využitelné pro komunitu (např. cestičky,
výsadba)

-

Nová náves / místní komunitní prostranství pro různé skupiny obyvatel

-

Vybavení návsi (laviček, info tabule, apod.)
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Obrázek: Pohled na původní pomník legionářů mezi přerostlými tújemi

Obrázek 6: Pohled na hasičskou zbrojnici a rozdělené prostranství
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Rozpracované projekty
Projekt výstavby nové cyklostezky na bývalé trati Smidary – Vysoké Veselí
(tzv. „Veselačka“)
Tato trať, která byla odbočkou trati č. 040 z Chlumce n.C. do Trutnova, byla zrušena
již v roce 1976 a od té doby dané území nemá využití. Z tohoto důvodu vznikla v rámci
našeho regionu iniciativa, čítající dále dotčené obce (obec Smidary, obec Sběř) a místní
spolky (Okrašlovací spolek Smidarska a Občanské sdružení stezka Češov - Veselí), která si
klade za cíl obnovu této trati do podoby cyklostezky. K cíli projektu bylo podepsáno
memorandum mezi obcemi a spolky.
Zamýšlený

projekt

má

hned

několik

přínosů

pro

region:

1)

Zvýšení návštěvnosti v rámci cestovního ruchu, který je u nás poměrně slabý

2)

Výrazné zlepšení dopravní dostupnosti z okolních obcí na nádraží ve Smidarech

3)

Zajištění péče o území zrušené trati, které ponesou účastnící memoranda
V kontextu trendu posledních let, kdy bývalé zrušené železniční tratě nacházejí nové

využití v podobě takzvaných greenways – liniových koridorů pro rekreaci, sport,
nemotorovou dopravu a v neposlední řadě i vzdělávání v přírodě, si projekt Zelená Veselačka
klade cíl vybudovat na bývalé železniční trati spojující obce Smidary, Chotělice, Hrobičany,
Sběř a Vysoké Veselí funkční cyklostezku a naučnou stezku v délce 6 km.
V rámci projektu chceme zdůraznit kulturně-historický význam bývalé železniční tratě
a využít jejího dopravního a turistického potenciálu. V další fázi chceme také prezentovat
jedinečné přírodní území v povodí řek Cidliny a Javorky a vlastní cyklostezku plánujeme
napojit na již existující naučnou stezku Češov-Vysoké Veselí, která prochází přírodní
památkou Veselský háj a rybník Smrkovák.
Projekt má několik etap:
1) V první fázi byla na podzim roku 2013 vytvořena pracovní skupina a bylo
podepsáno memorandum o porozumění mezi čtyřmi zainteresovanými stranami – obcemi
Smidary a Sběř, Občanským sdružením stezka Češov a Okrašlovacím spolkem Smidarska,
které jsou realizátoři celého projektu.
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2) V následující etapě je nyní zažádáno o převod, koupi nebo dlouhodobý pronájem
pozemků do vlastnictví nebo pronájmu obcí Smidary a Sběř (na základě příslušnosti pozemků
ke katastrálním územím obcí). Konkrétně se jedná o následující pozemky, v závorce jsou
uvedeni současní vlastníci, ke kterým jsou předkládána souběžně žádosti.
Obec Smidary:
K.Ú. Smidary, parcelní číslo: 1033/1 (Správa železniční dopravní cesty), 1033/8 (Státní
pozemkový úřad), 467/2 (Státní pozemkový úřad);
K.Ú. Chotělice, parcelní číslo: 502/3 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových),
502/2 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), 502/1 (Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových).
Obec Sběř:
K.Ú. Velešice, Parcelní číslo: 172 (Správa železniční dopravní cesty), 36 (Státní pozemkový
úřad);
K.Ú. Sběř, Parcelní číslo: 801/1 (Správa železniční dopravní cesty).
3) Příprava projektové dokumentace, řešení svršku stezky, řešení přemostění řek
Cidliny a Javorky, příprava podkladů pro naučnou část stezky (historie železniční dopravy,
kulturní krajina a přírodní památky v okolí).
4) Výstavba stezky.
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Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zainteresované obce a přispěje nejen
k jejich dalšímu dopravnímu propojení, ale zároveň zvýší turistický potenciál dvou
mikroregionů Pocidliní a Podchlumí (místní akční skupiny Společná Cidlina a Podchlumí).

Hospodaření spolku
Pokladna PS k 1.1.2013
Pokladna KS k 31.12.2013
Banka PS k 1.1.2013
Banka KS k 31.12.2013

45 288Kč
42 494Kč
15 760,68Kč
136 335,68Kč

Náklady k 31.12.2013
Výnosy k 31.12.2013

348 200Kč
455 459Kč

Činnost: Společně a lépe
Přijatý grant z fondu T-mobile prostřednictvím
Nadace VIA

10 000Kč

Celkové náklady na akci

10 976Kč

Činnost: 50. výročí základní školy
Přijaté příspěvky od občanů

24 893Kč

Celkové náklady na akci

23 994Kč

Činnost: Provoz hřiště
Vstupné hřiště

19 970Kč

Celkové náklady na hřiště

21 896Kč

Pojištění hřiště
Revize hřiště
Sms služby – rezervační systém
Správci - 2 osoby
Spotřeba elektřiny

8 516Kč
605Kč
500Kč
9 005Kč
3 270Kč

Činnost: Spárování kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře
Přijatý dar Ing. Jan Němec

1 000Kč

Celkové náklady na akci

6 083Kč
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Činnost: Osvětlení v kostelíku sv. Jiří v Loučné
Hoře
Přijatý dar Mgr. Hana Musílková
Celkové náklady na akci

2 000Kč
27 075Kč

Činnost: Adventní koncerty 2013
Přijaté příspěvky od občanů

36 743Kč

Celkové náklady na koncerty

10 781Kč

Činnost: Oprava sochy sv. Václava – Medřič
Přijatý grant z fondu T-mobile prostřednictvím
Nadace VIA (v roce 2012)
Přijatý dar Mgr. Hana Musílková (v roce 2014)
Přijatá dotace od obce Smidary

85 000Kč
3 000Kč
10 000Kč

Celkové náklady na opravu (bez plůtku –
realizace plůtku v roce 2014)
Činnost: Zelenější Křičov
Přijatý grant z Grantového fondu Era
prostřednictvím Nadace VIA

108 124Kč

60 000Kč

Realizace projektu v roce 2014
Činnost: Okrašlování náměstí ve Smidarech
Přijatý grant z Grantového fondu ČSOB
prostřednictvím Nadace VIA

65 000Kč

Realizace projektu v roce 2014
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