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Úvodník redakce
Vážení !tená i, v tomto !ísle najdete aktuality nasbírané za uplynulé t i m"síce. Toto vydání
neobsahuje historické okénko a k ížovku z d#vodu zachycení aktuálního d"ní. Samoz ejm", že v p íštím
rozší eném !ísle se výše zmín"né rubriky objeví. Jist" Vám neuniklo, že došlo ke snížení ceny, a to z 10 K!
na 7 K! vzhledem k menšímu po!tu stran.
Dále bych cht"l tímto pod"kovat všem p isp"vatel#m. P ípadné dotazy zasílejte na Ozveny.Smidarska
@seznam.cz.
Richard Zábranský,
p edseda kulturní komise

Výzva ob!an"m
Ob!ané, kte í ješt" neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, nech$ tak neprodlen" u!iní.

Výzva ob!an"m
V sou!asné dob" se dokon!ují intenzivní p ípravy tvorby nových internetových stránek obce Smidary.
Máte–li vhodné nápady, jaká témata !i služby by se mohly na t"chto stránkách objevit (jízdní ády, r#zné
odkazy na instituce, apod.), pak své nám"ty a názory zasílejte, prosím, emailem na
Ozveny.Smidarska@seznam.cz nebo vhazujte v písemné podob" do schránky na p ipomínky v chodb"
Obecního ú adu Smidary.

D"kujeme

Finan!ní výbor
Na únorovém zasedání zastupitelstva byly projednávány dva d#ležité finan!ní dokumenty obce, a to rozpo!et
na rok 2007 a rozpo!tový výhled na roky 2007 – 2010.
Vra$me se nejd íve k rozpo!tu, který byl sestaven na základ" podn"t# a návrh# ob!an# a zastupitel#. Do jeho
finální podoby mohl každý zájemce nahlédnout na ú ední desce více než 15 dn# p ed projednáváním.
Mezi rozpo!tov" nejvýrazn"jší body pro letošní rok pat í:
1 Oprava sociálních za ízení ZŠ Smidary
2 Výdaje na hasi!ské auto CAS -16 (rozhodnuto již minulým zastupitelstvem, dobíhá platnost závazk#)
3 Zpracování projektových dokumentací (studie a projekt kanalizace, zm"na územního plánu za ú!elem
obytné výstavby, studie a dokumentace Sokolovny)
4 Bezbariérové nájezdy ke zdravotnímu st edisku
5
Opravy komunikací a chodník# ve všech obcích
Rozpo!et byl v tomto složení schválen a obec m#že na základ" tohoto zn"ní realizovat uvedené zám"ry.
Druhým d#ležitým strategickým dokumentem, který se projednával na únorovém zasedání zastupitelstva, byl
rozpo!tový výhled obce na rok 2007 – 2010. Tento finan!ní podklad nemá závaznou povahu pro hospoda ení jako
rozpo!et, spíše naopak se jedná o bilan!ní odhad r#zných p íjm# a výdaj# na st edn"dobé rozpo!tové období.
Tento dokument je nepostradatelným strategickým výhledem p i realizaci projekt# z grantových zdroj#,
p i!emž na jeho podklad" se ukáže možnost obce financovat dané projekty. Slouží také jako ukazatel k odhadu
možných dalších velkých program# a zám"r# v oblasti rozvoje obce.
Oba dokumenty budou v nejbližší možné dob" ob!an#m k dispozici na internetových stránkách obce Smidary.
Ond ej Havlí!ek, p edseda finan!ního výboru

Stavební komise
V uplynulém období se !innost stavební komise zam" ila p evážn" na budoucí možný rozvoj obce Smidary a
sousedních obcí. Jelikož v dnešní dob" bez projektové dokumentace a p íslušných povolení není možné zahájit
jakoukoliv výstavbu, stalo se letošní prioritou projektování. Nejvýznamn"jší akcí, která práv" probíhá , je zm"na
územního plánu . Poslední zm"na prob"hla již p ed cca p"ti lety. Od té doby se na Obecním ú ad" Smidary
nashromáždily jak žádosti o zm"nu územního plánu v jednotlivých lokalitách soukromých investor#, tak i zám"ry obce
samotné. Nejd#ležit"jší a nejv"tší plánovanou zm"nou bude p íprava lokality pro bytovou výstavbu "u školy". V
sou!asné dob" se projektuje a projednává zm"na t"chto zem"d"lských pozemk# na pozemky ur!ené k výstavb"
rodinných domk#. V p ípad", že bude vše probíhat bez komplikací, bude zm"na provedena již za rok a p#l. V p ípadný
zájmu o výstavbu v této lokalit" m#žete podávat písemné žádosti na Obecní ú ad Smidary.
Druhou velkou akcí je projektování odkanalizování obcí Smidarska. Pon"vadž jde o velmi rozsáhlou akci - p"t
obcí najednou - nelze vše projektovat ihned. %ekají nás totiž velmi složitá jednání s majiteli pozemk#, získání
veškerých povolení, souhlas# a v neposlední ad" také projektové náklady nebudou malé. V letošním roce prob"hne
projek!n" první etapa - územní ízení pro obce Smidary a %erven"ves. Základní otázkou je, zda postavit vlastní %OV
nebo se napojit na %OV Nový Bydžov. Tyto skute!nosti musí vy ešit projektová firma tak, aby byly v souladu se
strategií Královéhradeckého kraje a našimi požadavky.
Obec v lednu 2007 podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na opravu
záchodk# a sprch v základní škole. Jedná se o dív!í wc a wc se sprchami u t"locvi!ny. Tyto prostory jsou v havarijním
stavu a doufáme, že nám Královéhradecký kraj p isp"je na jejich opravu. V sou!asné dob" se !eká na vyhodnocení
všech podaných žádostí. Obec Smidary bude v pr#b"hu roku 2007 žádat Královéhradecký kraj o další možné dota!ní
tituly, jako jsou t eba p ísp"vky na projektové dokumentace a podobn".
Lenka Bartáková, p edsedkyn" stavební komise

Stavební zákon
Od 1.1. 2007 nabyl ú!innosti nový zákon !. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon). Podle tohoto zákona odpadá obcím, jako je naše, povolování drobných staveb a stavebních úprav - tzv. ohlášky.
Od letošního roku n"které stavby lze zahájit bez ohlášení, n"které lze zahájit na základ" ohlášení nebo stavebního
povolení. Veškerá povolení ale spadají pod M"Ú Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prost edí. Doporu!ení
stavitel#m - veškeré vaše stavební zám"ry projednejte p edem na M"Ú Nový Bydžov, odboru výstavby a životního
prost edí, vyhnete se tím zbyte!ným nesrovnalostem a poté nep íjemnostem. Ú edníci vám rádi poradí a pomohou s
agendou podle nového stavebního zákona a ádu. P ejeme mnoho úsp"ch#.
Lenka Bartáková, p edsedkyn" stavební komise

&Sociální komise
Na své první sch#zce si !lenky vyzvedly vypracované podklady, v kterých jsou zanesena data životních výro!í
ob!an# našich obcí. Je nutné podotknout, že pokud ob!an dosáhne v"ku sedmdesáti let, zasílá OÚ Smidary gratulace.
P i dosažení v"ku p"tasedmdesáti let navšt"vují tyto ob!any !lenky sociální komise v p íslušných obcích a p edávají
jim dárkový balí!ek, kyti!ku a blahop ání. Je to rovn"ž pozornost OÚ Smidary.
V listopadu to byl:
Jiránek Karel, %erven"ves 20

V prosinci to byli:
Ježek František, Chot"lice 123, v"k 80 let
Vydrová Marie, Smidary 256, v"k 75 let

V únoru to budou (byli):
Záveská Zde'ka, K i!ov 8, v"k 80 let
Havelka Zden"k, Smidary 324, v"k 80 let
Svárovský Zden"k, Chot"lice 99, v"k 75 let
Písemné gratulace byly zaslány
V listopadu:
Mašindová Marie, Smidary 327, v"k 70 let

V prosinci
Burget Jan, %erven"ves 42, v"k 70 let
Švandová Emilie, %erven"ves 52, v"k 70 let

Sociální komise se podílela svou ú!astí p i zajiš$ování ob"d# pro d#chodce v našich obcích. Úzce spolupracuje
s DPS Lou!ná Hora. Toto je prozatím vše, !innost sociální komise se teprve tzv. rozjíždí a doufáme, že se bude
rozši ovat. Obec zajiš$uje opatrovnictví t iat iceti klient#m ÚSP Chot"lice. Pov" enou osobou je p edsedkyn" sociální
komise.
Jana Šedivá, p edsedkyn" sociální komise

Nový zákon o sociálních službách
P estože zákon o sociálních službách už platí, mnozí zatím nev"dí, jak funguje a kterých oblastí se dotýká. Od
ledna tohoto roku se ruší zvýšení d#chod# pro !áste!nou, p evážnou nebo úplnou bezmocnost, zavádí se totiž nová
vyšší dávka - p ísp"vek na pé!i. Nová dávka, tzv. p ísp"vek na pé!i, nahrazuje zvýšení d#chod# pro bezmocnost
a p ísp"vek p i pé!i o blízkou nebo jinou osobu. Kdo dosud pobíral p ísp"vek na bezmocnost !i na pé!i o osobu
blízkou, dostal v prosinci dopis, že se p ísp"vek ruší. Každý, kdo p ísp"vek už dostával, se nemusí o dávku podle
nového zákona hlásit, dostane ji totiž automaticky. B"hem ledna, nejpozd"ji však do konce února, by m"l dostat
vyrozum"ní ze sociálního odboru m"stského ú adu o p iznání nového p ísp"vku na pé!i, který následn" zp"tn" doplatí
d#chodci finan!ní !ástky - zvýšení p ísp"vku d#chodu pro bezmocnost.
„Na mnohých ú adech ješt" nestihli dopisy poslat, pokud ovšem vyrozum"ní
nedostanete do konce února, obra$te se p ímo na sociální odbor, kam pat íte podle místa
bydlišt".“, radí Ministerstvo práce a sociálních v"cí.
„V p ípad", že jste pobírali dosud p ísp"vek p iznaný nap íklad t etímu stupni
bezmocnosti a domníváte se, že dosahujete nyní na úplnou závislost, podejte si žádost
na p ezkoumání.“, zní další doporu!ení ze sociálních odbor#.
Pokud jste p ísp"vek ješt" nepobírali a pot ebujete pe!ovatele (týká se i rodi!#,
kte í se starají o d"ti vyžadující zvláštní pé!i a dosud na p ísp"vek nem"li nárok), máte
dv" možnosti. Bu( navštívíte sociální odbor obecního ú adu s rozší enou p#sobností, kde vyplníte žádost o p ísp"vek
na pé!i, nebo si formulá stáhnete na adrese www.nrzp.cz a vypln"ný ho na zmín"ný sociální odbor pošlete poštou.
V p ípad", že si nejste jisti v ešení n"jaké situace, obra$te se na M"stský ú ad s rozší enou p#sobností
v Novém Bydžov". Další informace najdete také na www.mpsv.cz nebo www.nrzp.cz.
Nej ast!jší dotazy k zákonu o sociálních službách:
1. Kde mám letos žádat o p"ísp!vek?
Na obecním ú adu s rozší enou p#sobností na sociálním odboru, tedy v Novém Bydžov".
2. M#že pé i zajiš$ovat rodinný p"íslušník?
Ano. P ísp"vek je možné využít i jako úhradu na výdaje pe!ující osob". Tím m#že být nejen rodi!, sourozenec,
vnuk, ale t eba i soused.

3. Kdo bude kontrolovat, zda jsou peníze používány ke správnému ú elu?
Do domácností p íjemc# dávek budou pravideln" docházet sociální pracovníci a ti budou mít právo
zkontrolovat, jak je p ísp"vek využíván. Pokud si zdravotn" postižený platí n"jakou ze sociálních služeb, nap íklad
pe!ovatelku !i osobního asistenta, bude o tom mít doklad, který p i kontrole p edloží. Pokud se starají o pé!i rodinní
p íslušníci, bude už na sociálním pracovníkovi, aby posoudil, zda je o nemocného dob e postaráno, jestli není
zanedbaný. Žádné ú!tenky není nutné p edkládat.
Ond ej Havlí!ek, p edseda finan!ního výboru

&Sportovní komise
Smidarský sport má hluboké ko eny. V minulosti se hrál fotbal nejen v %erven"vsi, ale i na h ištích ve
Smidarech a v Chot"licích. A hrál se tu fotbal výborný. Nejstarší ob!ané našich obcí si ješt" dnes vzpomínají na
vynikající fotbalisty, jakými byli brat i Michkové, brat i Brodští, Ou edník, Volanský, Mirek Ráliš nebo dosud žijící
Bed ich Škáva a ada dalších. Samoz ejm" nejvíce se vzpomíná a bude ješt" dlouho vzpomínat na Old icha Menclíka,
který se rychle vyšplhal po ose Smidary, Nový Bydžov, Viktoria Žižkov, Sparta Praha až do reprezentace. Mezi
fotbalové hv"zdy se v pozd"jší dob" svými výkony vypracoval i Pavel Jane!ek, který byl dorosteneckým
reprezentantem a ligovým hrá!em Liberce. Nejvyšší fotbalovou sout"ž I. ligu hrál v barvách Lázní Bohdane! také další
odchovanec Petr Tauchman. A vyrostli tu i další vynikající fotbalisté, kte í hráli vyšší sout"že – t i generace Deyl#,
Milan Nosek, Jarda Kubinec, Josef Košátko… Josef Košátko vedle svých hrá!ských úsp"ch# dosáhl i nejvyšší
trenérské kvalifikace a ur!ité období byl trenérem ligových Pardubic.
Ve Smidarech se však nehrál jen fotbal. V padesátých letech se dostal na výsluní hokej, kterým doslova žily
celé Smidary. Mladí hokej hráli, starší vytvá eli zázemí – stav"li mantinely, osv"tlení, vyráb"li led a ostatní fandili. A
návšt"vy p i utkáních se po!ítaly na stovky. Na výkony Pepíka Reicha, Míši Zechovského, brat í Šefar#, Františka
Lišky, Ládi Tichého a další se rovn"ž vzpomíná dodnes.
A hrály se tu i kuželky, výborný stolní tenis a volejbal. A nejen rekrea!n". Hodn" by o tom mohl vypráv"t
bývalý starosta obce Jan Šefara nebo František Havelka. A malá t"locvi!na v sokolovn" denodenn" praskala ve švech.
V hodinách základní t"lesné výchovy se st ídali žáci, žákyn", dorostenci, dorostenky, ženy i muži. V roce 1955 se
celostátní Spartakiády zú!astnilo ze Smidar šestnáct cvi!ících žen!
Tak to bylo v!era. A dnes?
V %erven"vsi máme velmi p"kné h išt", ur!it" jedno z nejhez!ích v regionu, s krásným trávníkem, výte!ným
zázemím – kabinami, krytou tribunou, restaurací, hygienickým za ízením, ozvu!ením… Máme i výborné mužstvo
dosp"lých, které je po podzimní !ásti suverénn" na 1. míst" v tabulce okresní sout"že III. t ídy a má „našlápnuto“ na
postup do okresního p eboru, kam ur!it" pat í. Vždy$ mnoho fotbalových oddíl# z daleko menších obcí hraje i vyšší
sout"že. (P evýšov krajský p ebor, Kun!ice I.A t ídu, Hlušice I.B t . atd.) Fotbalisté by ur!it" p ivítali v"tší zájem
p íznivc#, který je zatím málo uspokojivý. Radost m#žeme mít také z výkon# fotbalových žák#, kte í rovn"ž ve své
sout"ži pat í k nejlepším družstv#m. To se bohužel nedá íci o dorostencích, kterých je pro dlouhodobou sout"ž malý
po!et a p i zran"ních, neodkladných povinnostech, p ípadn" trestech, mnohdy t"žko nastupují v plném po!tu, což se
pochopiteln" negativn" projevuje ve výsledcích. Radost m#žeme mít i z úsp"ch# našich odchovanc#. Pavel Novák je
stabilním hrá!em divizní Velimi, Petr Tauchman stále pat í k oporám FK Nový Bydžov, Míša Rohlí!ek úsp"šn" hájí
branku Olympie Hradec Králové v krajské sout"ži, Denis Šefara je hrá!em dorosteneckého družstva FK Nový Bydžov
a Jakub Jan(ourek hraje dokonce dorosteneckou druhou nejvyšší celostátní sout"ž za FK Hradec Králové, kterou po
podzimu s velkým náskokem vede.
Je také pot"šitelné, že se v minulém roce za!al úsp"šn" rozvíjet rekrea!ní nohejbal. Nov" vybudované h išt"
p ilákalo mnoho zájemc# z ad mladých, starších a dokonce i senior#. Ti mezi sebou vybojovali mnoho prestižních
utkání, zorganizovali i n"kolik turnaj#, ale hlavn" se dob e pobavili, užili hodn" legrace a pohybem p isp"li k udržení
svého zdraví.
A kudy se bude smidarský sport ubírat v p íštím období? Mnohé bychom cht"li zlepšit, opravit, mnohé
vybudovat, zavést, zorganizovat. Jedním ze st"žejních úkol# by m"lo být postupné vybudování kulturn" sportovního
komplexu se sokolovnou jako jeho dominantou (ta si však vyžaduje finan!n" náro!nou generální opravu) a moderní
sportovn" rekrea!ní areál za sokolovnou s dalšími h išti (nap . tenis, minigolf, podium pro ve ejná vystoupení apod.).
Pozornost musí být v"nována také školnímu h išti, které neodpovídá požadavk#m sou!asnosti. V areálu školy
by m"lo být vybudováno víceú!elové h išt" s um"lým povrchem (pro malou kopanou, košíkovou, volejbal, vybíjenou).
Fotbalovému oddílu bude t eba pomoci vytvá et podmínky pro postup a setrvání ve vyšší sout"ži. Pomoc by
nem"la spo!ívat jen ve finan!ní podpo e, ale také v propagaci ve zpravodaji, místních rozhlasech, p i údržb" sportoviš$,
v p ijetí záštity nad sportovn" spole!enskými akcemi apod.
V letošním roce by bylo vhodné d#stojn" oslavit padesát let nep etržité !innosti fotbalového oddílu. Novodobá
historie fotbalu v %erven"vsi za!ala skute!n" v roce 1957. Mezi zakladatele pat ili brat i Kazdové, brat i %erní, Zden"k
Šim#nek, senior pan Franc a další. V roce 1992 se konaly velkolepé oslavy 35. výro!í, kdy se v %erven"vsi konal Sraz
hrá!# všech generací, byla organizována ada sout"ží ve fotbalových dovednostech, anketa o nejlepšího fotbalistu,

beseda s O. Menclíkem atd. Bylo by nanejvýš vhodné, aby 50. výro!í založení fotbalového oddílu bylo letos oslaveno
stejn" tak d#stojn". Nabízí se nap . uspo ádání I. ro!níku „Memoriálu Old icha Menclíka“ za patronace AC Sparta
Praha a rodiny Menclíkových.
Také pro žákovské družstvo J by bylo vhodné položit základy k tradi!ní akci (nap . „O posvícení“) pod
záštitou významných fotbalových osobností – nap . Turnaj o putovní pohár Pavla Jane!ka. Obnovit by bylo t eba i
po ádání Sportovního dne ke Dni d"tí.
Je pochopitelné, že vše nelze zvládnout v jednom roce, ani v jednom volebním období, protože existují i další
priority, do kterých musí obec p ednostn" investovat. Úlohy, které jsme nastínili, jsou však splnitelné. A jestliže dnes
mají v Myšt"vsi, ve Sk ivanech, v Prasku tenisové kurty, v Hlušicích sportovní halu, v Lodín" p ekrásné koupališt",
pro! by se Smidary v budoucnu nemohly pyšnit moderním kulturn" sportovním centrem? Pro! by nemohl oddíl
kopané hrát I.A t ídu, když ta se již dnes hraje v daleko menších obcích? Pro! by se práv" naše škola nemohla chlubit
novými sportovišti?
Víme, že nás !eká i na tomto poli moc a moc práce. Ale my se pokusíme splnit toho co nejvíce a co nejd íve.
To slibujeme.
Podklady od Milana Noska zpracoval Mgr. Karel P ibyl

ZŠ Smidary
Základním posláním každé školy je bezesporu kvalitn" u!it své žáky. Že se ale dít" ob!as m#že u!it i jinak, než
jen memorováním ve školní lavici, v"d"l už i geniální u!itel J. A. Komenský: „Ten, kdo se nese nebo veze, nedává
pozor na cestu, kdežto ten, kdo má sám jíti, rozhlíží se, tu aby neupadl, tu aby nezabloudil.“
Hned na za!átku nového roku 2007 nás !ekaly dv" velké
akce – zimní škola v p írod" a lyža ský výcvik. Ob" m"ly u žák#
i rodi!# velký úsp"ch a t"ší nás, že už dnes máme zájemce na
p íští rok. Orlické Záho í a chata Bed ichovka nám poskytly
slušné ubytování a stravu za velmi p íznivé ceny. Když k tomu
p idáme ješt" vlek p ímo u chaty, nem"ly letošní lyžáky chybu.
Velké pod"kování pat í zástupci editelky školy Mgr. Pavlu
Caltovi, který oba kurzy vedl a Mgr. Kate in" Duškové, Mgr.
Jarmile Souškové a Mgr. Vilému Zábranskému, kte í žáky nejen
hodn" nau!ili, ale vytvo ili jim i p íjemnou atmosféru, na kterou
budou d"ti dlouho vzpomínat.
Významnou událostí v každé škole je vždy zápis
budoucích prv'á!k#. Jsme pochopiteln" rádi, pokud je o naši
školu mezi rodi!i zájem. Letos jsme zapsali celkem 14 nových žák# (z toho 2 budou mít odloženou školní docházku).
Všechny zapsané d"ti prokázaly p i zápisu všestranné znalosti a dovednosti. Jejich první školní kroky povede paní
u!itelka Mgr. Jana Rejthárková.
Naši prv'á!ci:
Filip Drobný
Sebastian Kubišta
Marie Poláková
Martina Šolínová

Kristýna Jirmanová
Tomáš Kružík
Lukáš Ryml
Jana Šustová

Jakub Kubena
Michaela Mojžíšová
Ond ej Špinka
Miroslav Žampa

V únoru prob"hlo již tradi!ní školní kolo recita!ní sout"že žák# 1. stupn". Celkem se jí zú!astnilo 25 žák#. A s jakými
výsledky?
I. kategorie
žáci 1. - 2. ro!níku
1. místo Vojt"ch Šana
1. t ída
2. místo Monika )ehá!ková
1. t ída
3. t ída Kate ina Slavíková
2. t ída
II. kategorie

žáci 3. - 5. ro!níku

1. místo Adéla Purmová
3. t ída
Lukáš Šanda
5. t ída
2. místo Tomáš Záveský
3. t ída
3.místo Pavel Šafka
4. t ída
Skv"le nás pak reprezentoval žák 3. t ídy Tomáš Záveský, který v regionálním kole v Novém Bydžov" ve své
kategorii zvít!zil!

B ezen p inesl do školy jaro. Navštívili nás
pracovníci záchranné stanice ve Žlebech, kte í
p edvedli našim žák#m ukázky výcviku dravc#. D"ti
m"ly možnost zblízka vid"t jednotlivé dravce,
zp#sob jejich chování a lovu. Zejména pro ty
nejmenší to byl nezapomenutelný zážitek.
M"síce b ezen a duben zasv"tíme sportu.
Sami žáci naší školy po ádají n"kolik turnaj# ve
florbale, vybíjené, stolním tenisu apod. Nejv"tšímu
zájmu se t"ší turnaj v p ehazované, nebo$ jedno
družstvo postaví také sami u!itelé. Zahrát si proti
svému pedagogovi je vždycky lákavé a málokdo si
to nechá ujít. U!itelé i žáci již piln" trénují, aby
jejich výkon byl co nejlepší.
Spolupráce školy a obce se stále rozvíjí. Již
n"kolik týdn# po ádá škola kurz obsluhy po!íta!#
pro za!áte!níky, který vede pan u!itel David
Snopko. Kurz se t"ší velké oblib" a v p ípad" zájmu budeme po ádat v zá í další (za!áte!níci a pokro!ilí). Již dnes se
m#žete hlásit na tel. 495 496 226. Škola také zajiš$uje va ení a rozvoz ob"d# pro ob!any ze Smidar a okolí.
V m"síci únoru prob"hla na naší škole inspekce. Jejím cílem bylo hodnocení výsledk# vzd"lávání podle zákona
!. 561/2004 Sb., školský zákon a dále byla tematicky zam" ena na využití ICT ve výuce a na výuku jazyk#. Musíme
velmi rádi konstatovat, že inspek!ní zpráva pro naši školu vyšla velmi p ízniv" a %eská školní inspekce velmi kladn"
hodnotila výsledky vzd"lávání ve všech oblastech, velmi dobré vybavení školy v oblasti ICT a p íkladný a progresivní
p ístup vedení školy ke kvalitní výuce žák#. Inspek!ní tým také kladn" hodnotil zajišt"ní výuky po stránce kvalifikace
pedagog#. Celá inspek!ní zpráva, plán ICT na roky 2005 - 2008 i další akce školy jsou zve ejn"ny na webových
stránkách školy www.zssmidary.cz.
P ed námi je ješt" mnoho úkol#. U!itelé nejen že musí kvalitn" u!it, ale zárove' mnoho hodin tráví na tvorb"
nového školního vzd"lávacího programu, který vstoupí v platnost v zá í tohoto roku. D"kujeme i všem osvíceným
rodi!#m, kte í vyplnili dotazníky k hodnocení školy a respektují na ízení kraje k vyú!tování ob"d# d"tí v dob" nemoci.
T"šíme se s nimi i dalšími ob!any smidarska na spole!né setkání v !ervnu, kdy budeme ve škole po ádat již druhou
zahradní slavnost.
Mgr. Hana Musílková, editelka školy

# Rozhovor
Kanonýr sout!že
Rozhovor s Martinem Malým, žákem 9. t ídy naší základní školy
Text Vilém Zábranský, foto Petr Prokeš
Mimoškolní práce s mladými nese v oblasti sportu své plody. Místní
klub kopané TJ Sokol Smidary-%erven"ves má v týmu starších žák# st elecké
eso sout"že. Je jím Martin Malý hrající na postu vysunutého st edního
záložníka. Nechybí mu talent, sebev"domí, cit pro práci s mí!em, avšak na
druhou stranu není této vycházející regionální hv"zd" cizí ani skromnost a
píle.
Není tajemstvím, že jsi výraznou oporou týmu, která dovede prom!nit
nejednu šanci na gól, jak jsi na tom v absolutních íslech?
Necht"l bych se vychloubat, ale n"jaký podíl na úsp"ších našeho týmu mám.
Za podzimní !ást sezóny jsem nast ílel celkem t icet dev"t gól# a umístil se na
!ele st elecké tabulky sout"že.
Dev!tat"icet? To zní naprosto neskute n!. Myslím, že do konce sezóny t!
už jen tak n!kdo neohrozí.
V to taky doufám, navíc snad ješt" na ja e n"jakou tu branku p idám, pro
jistotu. Pak by nebylo v#bec problémem vyhrát tabulku za celou sezónu.

V pr#b!hu zimní p"ípravy jsi m!l také zran!ní, jak se te% cítíš p"ed za átkem jarní ásti?
Trochu jsem si pochroumal levé rameno a skoro t i týdny jsem musel být kv#li tomu doma. Te( je to už v pohod" a do
za!átku sout"že budu úpln" fit.
Jak je to dlouho, kdy jsi poprvé oblékl fotbalový dres?
Kdy jsem poprvé kopl do mí!e, si ani nepamatuju, ale od svých sedmi let jsem za!al hrát za mladší žáky pod vedením
pana %erného. Ješt" ale než jsem definitivn" p estoupil do starších žák#, n"kolikrát jsem p edtím už za n" hrál.
Co trené"i, nehoní vás moc? Jak spolu vycházíte?
Ani ne, trénink je dvakrát týdn" a vycházíme spolu výborn". Momentáln" nás trénuje m#j d"da, Josef Malý, pan Jan
Šefara a te( nov" i Oleg Martini!, kte í fotbalu opravdu rozumí.
Na jaký úsp!ch jsi nejvíce pyšný?
Dv" sezóny jsem hrál za prvoligový klub RMSK Cidlina, to bylo skv"lý. Na druhou stranu ale týmová spolupráce moc
nefungovala, tak jsem odešel zpátky do %erven"vse.
Máš ohledn! fotbalu n!jaké plány do budoucna?
P íští sezónu bych m"l p ejít mezi dorostence. Nabízeli mi p estup do Sk ivan a Ji!ína. Všechno je ale otázkou st ední
školy, na kterou se dostanu. Hlásím se na pr#myslovku do Ji!ína a vyhovovalo by mi hrát tam i fotbal.
Dokázal by sis p"edstavit, že by t! mí jednou živil?
Tak dalece jsem o tom nep emýšlel, ale pro! ne.
Sv!tový fotbal má své hv!zdy, je n!jaká tvým vzorem?
Ur!it" Ronaldinho hrající za FC Barcelona, líbí se mi jeho styl hry a technika.
Kdybys m!l sestavit podle svého uvážení nejlepší sv!tovou jedenáctku, dostali by se tam i n!jací &eši?
Bezpochyby Tomáš Rosický a Petr %ech.
Záv!rem p"eji hodn! št!stí v jarní ásti sout!že, a$ je tvá kopa ka stále postrachem soupe"ovy branky.

Místo, kde žiji
Rádi fotíte nebo malujete vaše okolí? Jste sout"živý typ? Není nic jednoduššího, než se p ihlásit do výtvarné a
fotografické sout"že Místo, kde žiji. Nám"tem mohou být p írodní a architektonické památky, které vás v poslední
dob" ohromily nebo jinak zaujaly. Do sout"že je možné p ihlásit celkem t i práce ve form" fotografie !i výtvarného
díla, pop ípad" jejich kombinace, s tématikou vztahující se k Smidarsku. Sout"žní materiály budou vybírány v budov"
OÚ Smidary do konce dubna. V pr#b"hu kv"tna prob"hne vyhodnocení všech sout"žních materiál#, což vyvrcholí v
sobotu (datum) slavnostním otev ením výstavy v"nované Smidarsku. První t i místa z každé kategorie obdrží hodnotné
ceny, jako nap íklad poukázku na služby ve fotolabu.
Richard Zábranský, p edseda kulturní komise

Sportovní klub rybá$", p$ehled !innosti
1. Prvo"adá a celoro ní pé e o ryby
- naši !lenové odpracovali v lo'ském roce více jak tisíc hodin
2. Rybá"ský ples 17. 2. 2006
- ú!ast 160 lidí, více jak 800 cen
3. Ú ast na chovatelské výstav! 10. 9. 2006
- ob!erstvení zajišt"no z rybích specialit
4. Výlov 28. 10. 2006
- spojen s prodejem kapr# na hrázi
5. P"edváno ní prodej kapr# pro naše spoluob any
%lenové rybá ského klubu úzce spolupracují s okolními rybá skými spolky, s chovateli ze Smidar a OÚ
Smidary. Naše !innost je zájmová, a zcela jist" akce, které po ádáme (dá se íci každoro!n"), napomáhají k ve ejn"
kulturnímu d"ní naší obce.

Plán innosti na rok 2007
Budeme po ádat stejné akce jako loni.
2.6.2007 – sobota – naše nová aktivita:
Rybá ské závody na Šefaráku
Sout"žit se bude ve dvou kategoriích :
Ⴠ
Ⴠ

d"ti
dosp"lí

%lenové rybá ského klubu budou organizátory, kte í pro ú!astníky závod# p ímo na hrázi zajistí ob!erstvení.
Podrobné informace o této námi plánované akci budou v!as zve ejn"ny.
Rudolf Draštík, p edseda klubu

Reakce ob!an"
Vážený pane Soukupe!
Dovolujeme si Vám pod kovat za Vaši významnou a ob tavou pomoc p!i vyprošt ní našeho auta ze sn hové
záv je u Vysokého Veselí dne 27. 01. 2007, za odbornou pomoc p!i ošet!ení p!eh!átého chladi"e a následný doprovod
do Chot lic.
Jsme dva sta!í a nemocní lidé a bez auta bychom nemohli normáln žít. Za mnohá léta jsme se na silnicích
setkali s podobnou ochotou jen málokdy. Proto Vaši pomoc oce#ujeme a p!edáváme Vám jako znak dík$ malou
pozornost.
P!ejeme Vám hodn zdraví, úsp ch$, životní pohodu a kilometry bez nehod!
S pozdravem
Jaroslava a Josef Havlovi, Ji"ín

Spole!enská kronika
Narození:

Úmrtí:

Tereza Staníková
Ond ej Šoltys
Lukáš Trpkoš
Tomáš Gonos

Milada %esáková
Lydie Ma asová
Blažena Lišková
Miloslav Fu!ík

Tereza Strunová
Lukáš Struna

Zlatou svatbu oslavili:
Manželé Hartmanovi – Lou!ná Hora
Manželé %erných – %erven"ves
Manželé Ren!ovi – Smidary

# Fara ve Smidarech
Obecní ú ad ve Smidarech zahájil pátrání po majiteli fary ve Smidarech a po zjišt"ní adresy byl ze strany OÚ
vznesen písemný dotaz týkající se využitelnosti této nemovitosti. Odpov"( od majitele p išla v polovin" ledna. Cituji:
„Zmi#ovaný objekt ".p. 1 na st.p.". 15 v k.ú. Smidary, obec Smidary bude rekonstruován v následujících dvou letech.
1. fáze vn jší vzhled tedy fasáda, okna, dve!e, plot.
2. V další fázi pak interiér.
Objekt bude využit k bydlení a vzniknou v n m 3-4 bytové jednotky. P!ípadné zájemce o bydlení m$žete sm !ovat na
naši firmu:
AMBIENTE s.r.o.
Jiráskova 580
538 03 He!man$v M stec
Telefon: 469696842
Mobil: 602167288
V p!ípad zájmu o zakoupení objektu taktéž.
D kuji a jsem s pozdravem
Kvítek Ivo, majitel „
Zpracovala Eva )ehá!ková

# MÍSTO POD STROMY
Obec Smidary získala na základ" zpracovaného projektu dotaci ve výši
160.000,-K! od Nadace Partnerství na úpravu ve ejného prostranství. Dary
Nadace sm" ují do podpory ve ejn" prosp"šných projekt# v oblasti životního prost edí, podpory
d"tské kreativity a rozvoje motoriky. Generální partner Nadace, SKANSKA CZ, díky poskytnutým
finan!ním prost edk#m pomáhá p i výsadb" strom#, vytvá ení oddechových míst, d"tských h iš$ za
ú!asti místních ob!an#, budoucích uživatel#. O budoucí podob" vybrané lokality rozhodnou ob!ané
na p ipravovaném setkání.
Alena Pokrupová, koordinátor projektu

# Nové obecní vyhlášky
Na prvním zasedání obecního zastupitelstva v letošním roce byly mimo jiné schváleny dv" nové obecn"
závazné vyhlášky. První, pod !íslem 1/2007, o místních poplatcích, reagovala na požadavek auditu obce provád"ný ze
strany Královéhradeckého kraje, aby došlo ke slad"ní obecn" závazné vyhlášky s doslovným zn"ním zákona !.
565/1990, o místních poplatcích, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, týkající se poplatku vybíraného ze ps#. Konkrétn" se
jednalo o !l. 4 obecn" závazné vyhlášky, kdy bylo d íve stanoveno, že poplatku ze ps# podléhají psi starší 6 m"síc#,
kdy podle tohoto ustanovení byla snaha pon"kud zm"k!it zn"ní zákona, nebo$ podle zákonného zn"ní, poplatku ze ps#
podléhají psi starší 3 m"síc#. Došlo tedy ke zm"n" vyhlášky ohledn" uvedeného údaje.
Druhá vyhláška pod !. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromaž(ování, sb"ru, p epravy, t íd"ní,
využívání a odstra'ování komunálních odpad#, reagovala na stále se zvyšující náklady obce na zajišt"ní svozu
komunálního odpadu, když nap íklad v minulém roce obec doplácela pouze za svoz komunálního odpadu ( bez svozu
t íd"ného odpadu ) !ástkou cca 300.000,-- K! a trend v oblasti komunálních odpad# je do budoucna samoz ejm"
takový, že se stále zvyšuje cena za jeho svoz a uskladn"ní od organizací poskytujících tyto služby. Bylo tedy
rozhodnuto o mírném navýšení poplatku za jednotlivého poplatníka z dosavadních 350,-- K! na 400,-- K!. Nutno ješt"
poznamenat, že uvedená vyhláška dozná ješt" drobné legislativní korektury, která ale již na výši poplatku nic m"nit
nebude.
Mgr. Aleš Gracík, místostarosta

# Nový zákon o odb%ru podzemních vod
Studny užívané pro individuální zásobování jedné domácnosti pitnou vodou m#žeme rozd"lit m#žeme rozd"lit
do dvou základních skupin.
1. Studny postavené p ed 1.1. 1955, které stále slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (
tzn. k pití, va ení, koupání, splachování WC, zalévání zahrady...), jsou považovány za povolené i s odb"rem
podzemní vody.
2. Studny postavené po 1.1. 1955. V tomto p ípad" je t eba doložit povolení stavby studny v!etn" odb"ru
podzemních vod. Doposud povolené odb"ry podzemních vod v!etn" povolení stavby studny se považují i
nadále za povolené.
U odb"ru podzemních vod povolených pro jiné ú!ely než zásobování domácnosti pitnou vodou je nutné požádat o
prodloužení tohoto povolení, a to nejpozd"ji do 30.6. 2007. U nepovolených studní a odb"r# je nutné dodate!né
povolení vodoprávního ú adu.
&asté dotazy
1. Jak mám doložit, že studna byla vybudována p"ed 1.1. 1955?
K doložení posta!í sv"decká výpov"( nebo dokumentace ke stavb", u které je studna umíst"na.
2. U své nemovitosti mám studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odb!ru vody nemám. Mám o
n!co žádat?
Pokud o povolení nebylo v minulosti žádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné si co nejd íve zajistit
nové.
3. Studnu jsem postavil v roce 1995. Vše mám "ádn! povoleno. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat o nové, ale platnost povolení zaniká dnem 1.1. 2008.
4. Mám zahradu u potoka a vodou zalévám zahradu. Musím mít povolení?
Nemusíte žádat, pokud k odb"ru povrchové vody nepoužíváte zvláštní technické za ízení (nap . %erpadlo,
trka!).
Pro více informaci se m#žete obrátit na M"stský ú ad Nový Bydžov – odbor životního prost edí.
Richard Zábranský, p edseda kulturní komise
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