SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE SMOLNICI,o.s
IČO: 27013227, Čj. MV ČR: VS/1-1/62 365/05-R, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: zlis@email.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Vážení,
předkládáme vám Výroční zprávu o činnosti našeho Spolku pro záchranu kostela
sv. Bartoloměje ve Smolnici, občanské sdružení (dále jen Spolek) za rok 2011.
Chtěli bychom Vás tak seznámit s prací Spolku za uplynulý rok a s akcemi a
záměry, které naše sdružení připravuje na rok 2012.
Zároveň bychom také rádi prostřednictvím této výroční zprávy poděkovali všem
členům, dárcům, přátelům, blízkým i sympatizantům, kteří naši činnost podporují
a snaží se pomoci. Takováto pomoc je významnou podporou při zajišťování
všech našich akcí.
Některé akce a kulturní pořady se již staly tradičními a naši spoluobčané i
veřejnost z okolí je bere jako součást života obce. Také v r. 2012 se chceme
vedle těchto činností zaměřit i na akce náročnější, které by nadále obohacovaly
kulturní a duchovní život nejen ve Smolnici, ale i v jejím okolí.
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MOTTO
Kostel sv. Bartoloměje (st. parcela č.1, k.ú. 751111 Smolnice) je nemovitou
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č.
rejstříku 43357 / 5-1424.
Kostel je dominantou obce i širokého okolí a významnou kulturní a církevní
památkou Lounského regionu. Vlivem politických a společenských poměrů
v minulosti došlo k narušení dřívějších pevných vazeb obyvatel obce ke kostelu
jako instituci i stavbě, které následně umocnil i technický stav objektu. Ten se
v průběhu 90. letech minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a
neúdržbou. Došlo ke kumulaci stavebních závad objektu, které bylo nutno
neprodleně odstranit, měla-li být památka zachována pro další léta bez známek
zrychleného chátrání. Záchranou kostela v letech 2006 až 2009, kdy Spolek
realizoval nejnaléhavější (a také finančně nejnáročnější) opravy kostela
(odvlhčení a následně stavební a restaurátorské úpravy interiéru), došlo
k výraznému zlepšení podmínek pro
rozvoj kulturních, duchovních a
společenských tradic obce i okolních vesnic. Kostel již není pouze
architektonickou dominantou Smolnice, ale znovu se mu vrací význam kulturní a
duchovní. Spolek se zároveň svou činností snaží o vytváření
nově vzniklé,
respektive obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a
shromáždění k významným výročím obce či republiky, tématické výstavy a mše.

1. Informace o Spolku
Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici vznikl v listopadu
roku 2005 za účelem:
„celkové záchrany kulturní památky kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici“ viz.
motto. Záchranou kostela dochází k naplnění záměru ochrany a rozvoje
kulturního dědictví venkova a jeho zachování pro současné a budoucí generace
Činnosti Spolku tvoří:
•
oprava kostela včetně restaurování nebo opravy interiéru
•
organizace a pořádání bohoslužeb alespoň 3x ročně,
•
pořádání společenských a kulturních akcí v kostele a obci
•
pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a na
kulturní akce
•
organizování oprav a obnovy drobných církevních a kulturních památek
v okolí obce
•
rozšiřování členské základny, nejen z řad obyvatel obce
•
činnost při zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí
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Během své činnosti navázal Spolek úzkou spolupráci se zastupitelstvem obce
Smolnice, s Památkovou péčí při odboru rozvoje MěÚ Louny, s Národním
památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Stavebním odborem Arcibiskupství
pražské, s Odborem kultury a památkové péče Ústeckého kraje, se Státním
zemědělským a intervenčním fondem v Ústí nad Labem , s Archivem města
Louny, s Galerií Benedikta Rejta, s Knihovnou města Louny a s duchovní
správou farnosti Zlonice.
Spolek se snaží o obohacení a zkvalitnění života nejen v naší obci, ale i v jejím
okolí. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na rozvoj komunitního života,
kulturních tradic a to prostřednictvím interpretace místního kulturního a
duchovního dědictví. Rádi bychom vytvořili ve Smolnici prostor pro tradici
společných setkávání obyvatel obce i širokého okolí.

1.1. Složení Spolku a orgány Spolku
Členskou základnu Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici ke
31.12.2011 tvoří 36 členů:
Orgány sdružení
•
valná hromada
•
výbor Spolku
•
revizní komise
Valná hromada je tvořena všemi členy Spolku a zasedá minimálně 1x ročně. Je
nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2011 se valná hromada sešla jednou. Na
posledním zasedání valné hromady 25. 3. 2011 byla přijata Výroční zpráva za
rok 2010 a zvolen nový místopředseda Spolku – ing. Arch. Hana Vrchlavská, poté
co dosavadní místopředseda pan Petr Šíma oznámil svou rezignaci z pracovních
důvodů.
Výbor Spolku se schází minimálně 1x měsíčně a je výkonným orgánem Spolku.
Revizní komise se schází minimálně 2x ročně a odpovídá za kontrolu
hospodaření, sestavuje revizní správu, kterou předává valné hromadě.V minulém
roce se sešla 2x.
Výbor Spolku
p. Václav Hilbert – předseda
p. Ing. arch. Hana Vrchlavská – místopředseda
p. Ing. Marcela Lisová – jednatelka
p. Antonín Kerner – pokladník
p. Jiřina Bartlová - zapisovatel
p. Marie Burešová - kronikářka
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p. Ing. Milan Vrchlavský, asistent pro stavební činnost
p. František Bureš – asistent pro kulturní činnost
p. Ing. Zbigniew Lis, asistent pro organizační a církevní činnost
Revizní komise
p. František Bureš
p. Alena Gregorová,
p. Ing. Jindra Šťastná,
Členové Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici k 31. 12.
2011 :
Bartlová Jiřina, Bartlová Zdeňka, Bartl Zdeněk ml., Bartlová Klára, Blahoutová
Kamila, Burešová Marie, Bureš František, Cajthamlová Evženie, Gregorová
Dobroslava, Hilbert Václav, Hilbertová Zdeňka, Charvátová Irena, Iblová Jiřina,
Kačerová Marie, Kerner Antonín, Kernerová Miloslava, Klůc Julius, Kučabová
Jana, Kučerová Jaroslava, Kučera Josef, Linhart Stanislav, Lisová Marcela, Lis
Zbigniew, Myslivec Josef, Myslivcová Ludmila, Paurová Antonie, Pecinková
Marie, Pidrmanová Dalibor, Podivínská Danuše, Sailer Jiří, Šíma Petr, Jarmila,
Šlágr, Vernerová Irena, Vrchlavská Hana, Vrchlavský Milan.
Sympatizanti Spolku:
Je jich asi 100 a jsou nejen ze Smolnice, ale také z Loun, Žatce, Mostu,
Litvínova, Slaného, Kladna, Prahy a okolních obcí. Zúčastňují se akcí Spolku a
podporují jej finančními dary.

1.2. Personální zajištění činnosti Spolku
Provoz a činnost Spolku jsou postaveny na dobrovolné a bezplatné činnosti členů
a sympatizantů, kteří se podílejí na celkové organizaci, technickém zajištění,
propagaci, na námětech akcí, na servisu během akcí, úklidu atd. Prostřednictvím
aktivit Spolku pomáhají jeho členové utvářet kulturní zázemí obce a udržovat
historické a kulturní dědictví v podmínkách současné české vesnice.

1.3. Prostory
Spolek zatím nevlastní a nemá v nájmu či pronájmu prostory, které bychom mohli
využívat pro naši činnost. Sídlo Spolku je umístěno na adrese Smolnice 1, 43914
Smolnice. Pro účely svých pravidelných schůzí Spolek využívá také soukromé
prostory svých členů. Dále pro naše projekty využíváme po dohodě s OÚ
Smolnice prostory obecní.
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1.4. Právní vztah Spolku ke kostelu sv. Bartoloměje
Od 13. ledna 2010 je vlastníkem kostela sv. Bartoloměje Obec Smolnice.
Formálně právní rámec vztahu Spolku ke kostelu je upraven Smlouvou o
výpůjčce, uzavřenou mezi Spolkem a Obcí Smolnice v lednu 2010. Na část
mobiliáře, který je stále majetkem Arcibiskupství pražského, je uzavřena smlouva
o výpůjčce z 01/2010.

2. Stavení úpravy
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

nátěr zvonové stolice, provedli svépomocí zvoníci
vyztužení schodiště na věž, provedli svépomocí zvoníci
oprava prostoru před vstupem na věž, p provedli svépomocí zvoníci
po krádeži měděného svodu u vstupu na věž (léto 2011) byl nově
umístěn svod plastový – zajistil p. Vrchlavský, úhradu zajistila Obec
Smolnice z pojistky kostela
oprava krovu – zajistil p. Vrchlavský, provedla firma Minařík, Hříškov
oprava křížku pod lipou u kostela – štuk na podstavci provedli
svépomocí členové Spolku
úprava svahu na jižní straně naproti kostelu – pokáceny náletové
dřeviny, provedli svépomocí členové Spolku

3. Mobiliář kostela
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Hlavní oltář – byly bezbarvým lakem natřeny oltářní stupně, provedli
svépomocí členové Spolku
Skříňka v sakristii – oprava p. Kučera
Skříňky v sakristii na úklidové prostředky – opravili a darovali manželé
Vrchlavští
Barokní skříň na kůru – oprava byla provedena svépomocí členů Spolku,
zámek opravila firma Rybáček
Kazatelna – RNDr Nečástková provedla II. etapu restaurování kazatelny
Niky v presbytáři – byla do nich umístěna dubová prkna zhotovená p.
Pelcmanem, nátěr provedl p. Vrchlavský
Konsekrační kříže – u příležitosti slavnosti znovuvysvěcení vyhotovil na
zdech kostela dle staré tradice p. Fárka, a to jako sponzorský dar
Svícen pro paškál a lampa pro věčné světlo – tyto předměty zajistily
členky Spolku u firmy Felux Vršovice
Varhany – nutno údržbu a výměnu membrán provedl varhanář p. Habětín
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4. Pomocné úklidové práce
Při zhodnocení činnosti Spolku za uplynulý rok je třeba zmínit i úklidové práce,
které byly prováděny průběžně dle potřeby vždy po skončení restaurátorských
prací a oprav a dále před každou kulturní akcí nebo bohoslužbou.
Byly zakoupeny nové funkční úklidové prostředky a řádně uloženy v předsíni
sakristie.
Zásluhou paní J. Bartlové byl kostel vždy uklizen a vyzdoben.
Pod jejím
vedením se úklidových a jiných pomocných prací v roce 2011 zúčastnili:
J. Bartlová, Bartl Zd.ml., manželé Burešovi, Burešová K., Cajthamlová E., A.
Gregorová, Höverová T., manželé Hilbertovi, manželé Kernerovi, Kopecká K.,
Kučabová, manželé Lisovi, J., Myslivcová L, P. Pecinka V., manželé Šťastní, P.
Šíma, manželé Vrchlavští,

5. Zvonění – Klub zvoníků
V 08/2007 bylo rozhodnuto o pravidelném zvonění „Anděl Páně“ na zvon
Bartoloměj ve věži kostela.
Zvoní se pravidelně každou neděli a významné svátky ve 12.00 hodin.
Zvonění zajišťovali tito zvoníci:
Bártl Zdeněk, ml.
Hilbert Václav
Lis Zbigniew
Pecinka Václav
Šťastný Karel
Vrchlavský Milan

6. Duchovní, kulturní a společenská činnost v r. 2011
Dne 4.září se uskutečnila dlouho očekávaná a připravovaná slavnost
znovuvysvěcení kostela sv. Bartoloměje. Na opakovanou žádost výboru Spolku
z roku 2009 a 2010 a s podporou tehdejšího duchovního správce P. Michala
Kimáka znovuvysvěcení provedl pražský pomocný biskup P. Václav Malý.
Slavnostní mše u příležitosti znovuvysvěcení byla symbolickou tečkou za
náročnými stavebními pracemi v kostele. Následně se konal slavnostní oběd a
setkání členů Spolku a pozvaných hostů s panem biskupem Malým a slavnostní
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koncert pěveckého sboru Harmonie s recitací Taťány Medvecké. Celý slavnostní
program byl povzbuzením pro členy spolku a všechny přítomné, aby ve svém
úsilí pokračovali nadále i v době, kdy duchovní hodnoty zdánlivě ztrácejí na
významu.

I. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A DUCHOVNÍ POŘADY
kdy a v kolik

kde

název akce

únor
sobota 5.2. 2011
19.00 hodin

Kulturní dům ve
Smolnici – malý
sál

sobota 19.2.
2011
16.00 hodin

Kulturní dům ve
Smolnici – malý
sál

Společenský večer Spolku
k tanci a poslechu hraje
Mirek Kočárník, František Bureš
taneční vystoupení - Salsa
HISTORIE SMOLNICE
3. přednáška z cyklu
ANTONÍN WIEHL - stavby v Praze
přednáší
Ing. arch. Zdeněk Lukeš , historik a kritik
architektury

duben
sobota 23. 4.
2011
v 16.00 hodin

kostel
sv. Bartoloměje
ve Smolnici

Velikonoce v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici
Pásmo velikonočních písní a slova připravili Jiří
Bidrman hudební doprovod, zpěv a Luboš Eger

kostel
sv. Bartoloměje
ve Smolnici

Mše Svatá
sloužit bude páter Michal Kimák

kostel
sv. Bartoloměje
ve Smolnici

Historie kostela sv. Bartoloměje
PhDr. Jan Mareš

kostel
sv. Bartoloměje
ve Smolnici

Slavnostní mše k znovu vysvěcení kostela
sloužit bude biskup Václav Malý

Praha –Pražský
hrad

Výlet Spolku a zvoníků na Pražský hrad – provádět
bude Zdeněk Lukeš

kostel
sv. Bartoloměje
ve Smolnici
vánoční strom u
OÚ

Slavnost všech svatých a památka zesnulých
mši bude sloužit páter Michal Kimák

červen
sobota 25.6.
2011
v 16.00 hodin

srpen
sobota 27. 8
2011
v 16.00 hodin

září
neděle 4.9.
2011

říjen
sobota 1.10
2011

listopad
sobota 5. 11.
2011
v 15.00 hodin
sobota 26. 11.
2011
v 17.00 hodin

Rozsvícení stromu
program: - hudební vystoupení bude řídit František
Bureš
−
odlévání olova, výroby vánočních ozdob

II. HUDBA VE SMOLNICI – viz další strana
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7. Dotace
7.1. Žádosti o dotace
Protože jsou dotace stejně jako v minulých letech jediným reálným zdrojem pro
financování prací většího rozsahu, byla i v roce 2011 věnována soustavná péče
manželů Vrchlavských -za pomoci V. Hilberta, manželů Lisových a pana Kerneražádostem o dotace. V roce 2011 byly podány tyto žádosti o dotace:
•
•
•
•
•

Dotace KÚ Ústecký kraj – Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2011
Dotace KÚ Ústecký kraj – Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2011
Dotace SZIFu (MZ ČR) - z programu Obnova venkova
Purkyňova nadace
Dotace Ministerstva kultury – Program restaurování movitých
kulturních památek pro rok 2011

7.2. Získané dotace
Uspěli jsme jsme ve dvou žádostech:
1.

Dotace KÚ Ústecký kraj – Program podpory regionální kulturní činnosti na
rok 2011 – 2. cyklus koncertů „Hudba ve Smolnici“ - dotace pro 3
koncerty
Výše dotace byla 30 000 Kč + spoluúčast Spolku 13 000 Kč,
celkem použito 43 000 Kč.

2.

Dotace Ministerstva kultury – Program restaurování movitých kulturních
památek pro rok 2011 – dotace použita na restaurování kazatelny – II.
etapa
Výše dotace byla 50 000 Kč + spoluúčast 5 880 Kč,
Tato dotace byla podána a vyúčtována prostřednictvím Farnosti Zlonice,
Spolek
se podílí 50% spoluúčastí, tj. Kč 2.940,-.

Naše žádost o dotaci na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) MZ ČR
nebyla v roce 2011 -opět jako již v r. 2010- vybrána. Jedná se o dotaci s vysokou
finanční částkou, která by bývala umožnila již velmi potřebné další opravy
exteriéru kostela - v předchozích letech se nám díky 2 dotacím ze SZIF podařilo
provést nákladnou opravu – odvlhčení a opravu fasád a výmalby interiéru.
S postupujícím časem se však stále více objevuje nutnost opravy vnějších fasád
(m.j. opadávají římsy) a střechy nad sakristií, které bylo plánováno hradit z dotace
SZIFu. Proto i v roce 2012 budeme opět žádat o dotaci na tyto opravy. Obec
Smolnice přislíbila v r. 2011 v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci SZIF
přispět částkou Kč 162.000, určenou na spoluúčast.
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8. Sponzorské dary
Sponzorské dary jsou významnou pomocí pro činnost Spolku. Je nutné si
uvědomit, že dotace nejsou přiděleny na celou částku nákladů konkrétní akce a
vlastní podíl Spolku je hrazen právě ze sponzorských darů členů, sympatizantů a
dalších dárců, kterým chceme touto cestou poděkovat.
Sponzorské dary za rok 2011 činily 57 530 Kč.
Jména konkrétních dárců s uvedením částek tvoří součást finanční zprávy.

9. Spolupráce
Mezi naše dlouhodobé spolupracovníky patří Obec Smolnice, Římskokatolická
farnost Zlonice - P. Ing. Michal Kimák a P. Mgr. Cyril Kubánek, Ročovský
pěvecký sbor pod vedením sbormistra K. Chlouby, pěvecký sbor Harmonie pod
vedením sbormistra J. Kurky, pěvecký sbor Kvítek Louny pod vedením paní L.
Petržilkové, pěvecké sdružení Vox Cantabilis z Jirkova, sólová zpěvačka Kateřina
Štolová, varhanní umělkyně paní Marie Šestáková, varhanní umělec Pavel
Černý, režiséra Igor Tausinger, místní organizace ČSČK, Ing. Jindra Šťastná,
PhDr Jan Mareš,
Spolupráci při jednotlivých akcích zajišťovali:
•
•
•

spolupráce s restaurátorkou kazatelny - Ing. Vrchlavská a V. Hilbert
spolupráce s varhanářem – Ing. Vrchlavská a V. Hilbertová
organizační zajištění kulturních a společenských akcí – J. Bartlová,
manželé Burešovi, V. Hilbert, A. Kerner, manželé Lisovi, manželé
Vrchlavští.

10. Propagace spolku
O akcích Spolku informujeme v regionálních týdenících (Svobodný hlas, Press), v
obecním rozhlasu, v Lounském kulturním a sportovním měsíčníku a na
mklouny.blogspot.com.
Dále nám k propagaci a informování především občanů Smolnice slouží dvě
vývěsní skříňky, které jsou
umístěny u vchodu do kostela a v autobusové zastávce.
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O naší činnosti a projektech informujeme na internetových stránkách:
www.smolnice.cz. Kvalitu této informace , bychom chtěli v příštích letech zvýšit.

11. Finanční zpráva
Finanční zprávu vypracoval pokladník Spolku pan Antonín Kerner a je přílohou č.
1 této výroční zprávy.

12. Revizní komise
Komise vypracovala Revizní zprávu za rok 2011 a tato je přílohou č. 2 této
výroční zprávy.

13. Plán na rok 2012
1. stavební práce
Realizace dalších stavebních prací je nadále závislá na zajištění financí,
především na úspěšnosti vyřízení naší žádosti o dotaci SZIF, kterou i v tomto
roce 2012 vypracovali manželé Vrchlavští a p. Hilbert (termín podání je
27.3.2012) – na provedení děšťových okapů svodů, opravy střešních říms a
fasády včetně barevných nátěrů.
Pokud tuto dotaci nezískáme, bude nutno ve spolupráci s obcí realizovat
omezený program:
•
úprava prostoru před hlavním vchodem do kostela
•
oprava střechy nad sakristií a střechy kostela
•
opravy omítek soklu
•
další drobné opravy podle aktuální potřeby
2. restaurátorské práce
Rovněž restaurátorské práce jsou závislé na získání dotací. V r. 2012 budeme
podávat tyto žádosti o dotaci s cílem dokončit opravu kazatelny a varhan:
•
Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 2012
Ministerstva kultury ČR
•
Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2012 KÚ
Ústeckého kraje
•
Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2012
prostřednictvím pověřených měst
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3. pořádání bohoslužeb, kulturních, hudebních a společenských akcí.
Od r. 2010 jsou hudební pořady spolku vyčleněny do zvláštního programu
„Hudba ve Smolnici“, v roce 2012 bude probíhat již 3. ročník tohoto hudebního
cyklu. Spolek bude žádat o dotaci KU Ústeckého kraje - Podpora regionální
kulturní činnosti.
Kulturní a duchovní program Spolku proto opět uvádíme rozdělený do dvou částí
I.
Kulturní, společenské a duchovní pořady
II.
Hudba ve Smolnici

I. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A DUCHOVNÍ POŘADY VE
SMOLNICI 2012
kdy a v kolik

kde

název akce

únor
sobota
11. 2. 2012
19.00 hodin

Kulturní dům
ve Smolnici –
malý sál

Společenský večer Spolku
k tanci a poslechu hraje
Mirek Kočárník
František Bureš
taneční vystoupení – studentů pražské
konzervatoře

květen
někdy mše
červen
sobota 23. 6.

srpen
sobota 25. 8
14.30
září
sobota 15.9.
listopad
sobota – 3.
11.
v 15.00 hodin
sobota – 24.
11.
2012
v 17.00 hodin
prosinec

poznámky

mše (5.; 12.; 19.; 26.;)
statek čp. 4 ve
Smolnici

Společné posezení spolku, zvoníků a
hostů

kostel

Pouť sv. Bartoloměje - mše

výlet Spolku

kostel
sv.
Bartoloměje
ve Smolnici
vánoční strom
u OÚ

Slavnost všech svatých a památka
zesnulých
mši bude sloužit páter Cyril Kubánek
Rozsvícení stromu
program:
- odlévání olova, ukázka výroby svíček,
výroby vánočních ozdob
někdy adventní mše (8.; 15.; 22)
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II.

HUDBA VE SMOLNICI 2012

viz plakát na další stránce
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4.
pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a na
kulturní akce
5.
oprava a obnova drobných církevních a kulturních památek v okolí
obce
6. účast na zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí,
zvláště pak činnost při revitalizaci stromových alejí
7. rozšiřování členské základny

14. Poděkování a závěr
V předložené zprávě byla zhodnocena činnost Spolku v roce 2011. Rádi
konstatujeme, že to byl úspěšný rok ve kterém Spolek splnil další část svého
hlavního úkolu, kterým je obnova života v kostele sv. Bartoloměje.
Spolek také potvrdil svou životaschopnost a aktivitu, se kterou se podílí na
veřejném životě v obci. I v roce 2012 chceme pokračovat ve zvelebování kostela
a jeho okolí a aktivně působit i v dalších směrech naší činnosti tak, jak to bylo
uvedeno v plánu pro rok 2012.
Pro splnění těchto našich předsevzetí je však nutné mít co největší aktivní
podporu členů a sympatizantů Spolku. Ještě jednou chceme poděkovat za
spolupráci a pomoc v roce 2011 všem, kteří nás podpořili, ať už byli jmenovitě ve
zprávě uvedeni či nikoliv, a dovolujeme si požádat o totéž pro rok letošní. Můžete
pomoci radou, penězi nebo skutkem. Každá pomoc bude vítána.
Věříme, že s Vaší a Boží pomocí se nám bude práce dařit i v roce 2O12.

Za výbor Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, o. s.
Václav Hilbert, předseda

Ing. Marcela Lisová, jednatel

Ve Smolnici, 18. 3. 2012

16

SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE SMOLNICI,o.s
IČO: 27013227, Čj. MV ČR: VS/1-1/62 365/05-R, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: zlis@email.cz

Příloha č. 1

11.

Finanční zpráva

Přehled hospodaření v roce 2011
1.

Poštovní spořitelna účet č. 203 178 802
Počáteční stav
Příjmy
Výdaje

24 028,26 Kč
136 779,35 Kč
122 696,00 Kč

Konečný stav

38 111,61 Kč

1,1. Příjmy
Sponzorské dary
Sbírky,vstupné
Úroky
Dotace

57 620,00 Kč
49 153,00 Kč
6,35 Kč
30 000,00 Kč

1,2. Výdaje
Bankovní poplatky
Splátka půjčky p. Lisovi
Poplatek OSA
Koncerty, přednášky
Spotřební materiál
Opravy
Občerstvení
Poštovné

155,00 Kč
50 000,00 Kč
364,00 Kč
50 000,00 Kč
10 752,00 Kč
5 950,00 Kč
5 235,00 Kč
240,00 Kč

2.

Pokladna
Pokladní hotovost k 1.1.2011
Pokladní hotovost k 31.12.2011

0,00 Kč
0,00 Kč
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3.

Sponzoři
Laksa Jaromír
Lavičkovi
Seman J.
Libusová J.
Svítek Milan
Egrt Luboš
Bartákovi
Danišovi
Vox cantabilis
Bezděková T.
Pešková E.
Štola Petr
Němečková E.
Beránkovi
Pipkovi
Šestáková M.
Medvecká T.
Neznámý sponzor
Sbor Harmonie p. Krupka
Šťastná Jindra a Karel
Přátelé opery Praha
Vlková Věra
Přátelé fary

Ve Smolnici dne 9.1.2012

2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
200,00 Kč
3 000,00 Kč
1 000,00 Kč
300,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
7 000,00 Kč
20,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč
25 000,00 Kč
500,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
400,00 Kč
500,00 Kč

Zpracoval Antonín Kerner
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Kromě finančních darů obdržel Spolek v r. 2011 i dary věcné, jejichž
přehled rovněž předkládáme:

Hana a Milan Vrchlavský
Dary na akce Spolku, poštovné, tisk propagačních materiálů……………….. 3760 Kč
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Příloha č. 2
Zpráva revizní komise o.s. Spolek pro záchranu kostela Sv. Bartoloměje
o kontrole účetnictví za rok 2011

Členové revizní komise : Jindra Šťastná
František Bureš
Alena Gregorová

datum provedení kontroly : 20. 3. 2012

Vedením účetnictví je pověřen p. Antonín Kerner
Je vedeno jednoduché účetnictví, což odpovídá § 38a zák. č.563/1993Sb.o účetnictví
ve znění pozdějších předpisů.

Při kontrole byly prověřeny jednotlivé účetní operace hotovostní i bezhotovostní.
Po stránce formální i obsahové nebyly shledány žádné závady.

Přehled podstatných účetních položek :
Poč. stav pokladní hotovosti k 1.1.11 ………………………………………
0,00
Poč. stav pen. prostředků na běžném účtu u Pošt.spoř. …………………24028,26
Stav pen. prostředků k 1.1.2011 celkem …………………………………...24028,26

Příjmy celkem za r. 2011

Z toho -

dotace
sponzorské dary
vstupné a sbírky
úroky z vkladů

…………………………………………. 136779,35

………………………………
………………………………..
.……………………………….
……………………………….

30000,00
57620,00
49153,00
6,35
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Výdaje celkem za r. 2011
Z toho -

……………………………………….

122696,00

opravy kostela a spotřební material
………………….
poštovné,bank.poplatky a poplatky OSA …..……………
náklady na kulturní akce
…………………………….
splátka půjčky p.Lisovi
……………………………….

16702,00
759,00
55235,00
50000,00

Konečný zůstatek běžného účtu Post.spoř. k 31.12.11 ………………
KZ pokladní hotovosti
………………………………………

38111,61
0,00

Peněžní prostředky celkem

38111,61

……………………………………

Půjčka p. Lis

……………………..

0,00

Ve Smolnici dne 20.3.2012

Šťastná Jindra

Bureš František

Gregorová Alena
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