OZVĚNY Smidarska
číslo 1, prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky nové číslo smidarských Ozvěn, prostřednictvím kterého bychom chtěli znovu obnovit vydávání
tohoto obecního zpravodaje. Vedle tradičních rubrik považujeme za naprosto zásadní informovat o dění v obci včetně
aktuálních záležitostí projednávaných na zastupitelstvech, která až na výjimky nejsou bohužel hojně navštěvována.
Zároveň chceme Ozvěnám také vtisknout novou graficky jednotnou podobu, která by byla pro čtenáře přívětivější ke
čtení a která odpovídá více současným standardům vydávání periodik. Doufáme, že v tomto předvánočním čase bude
toto číslo Ozvěn příjemnou změnou. Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce.
Vilém Zábranský, odpovědný redaktor

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a kalendář ukazuje zase o rok více. Teplo se vytratilo někam do dáli. Právě o Vánocích je ideální
čas dopřát sobě a svým blízkým něco výjimečného, jsem si jista, že to každý najde. Přeji Vám krásné a příjemně strávené
Vánoce a celý rok 2019.
Dana Draštíková, starostka obce

Záležitosti obecní
Pro nové volební období byly také nově obsazeny rada, výbory a komise, na které se ve věcech spadajících do jejich
kompetence můžete neprodleně obracet. Byly ustanoveny následovně:

Rada
Dana Draštíková, starostka
Mgr. Aleš Gracík, místostarosta
Jana Draštíková, členka
Pavla Syřišťová, členka
Miroslav Svoboda, člen
Finanční výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor zastupitelstva

Ing. Ondřej Havlíček, předseda

Marie Matyášová, DiS., předsedkyně

Mgr. Hana Špinková, členka

Bohumír Šedivý, člen

Petr Remsa, člen

Petr Trejbal

Kulturní a sportovní komise

Sociální komise

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., předseda

Pavla Syřišťová, předsedkyně

Josef Gracík, člen

Eva Břízková, členka

Mgr. Aneta Havlíčková, členka

Ing. Lenka Janďourková, členka

Petr Remsa, člen

Iva Němcová, členka

Eva Řeháčková, členka

Jana Palinová, členka

Jiří Vlasák, člen

Šárka Soukupová, členka
Gabriela Šedivá, členka
Jana Šedivá, členka
Alena Vaníčková, členka

Zastupitelstvo obce Smidary
Dne 12. prosince proběhlo druhé jednání zastupitelstva v tomto volebním období. Na programu byly jednak běžná
agenda, která zahrnovala schválení posledního rozpočtového opatření pro rok 2018, prodeje drobného pozemku či
schválení podpisu smlouvy se společností VAK Hradec Králové o napojení nově zbudovaného veřejného vodovodu
v Křičově. Dále byly projednány a schváleny tři důležité záležitosti, které v příštím roce přímo ovlivní život v našich
obcích. V první řadě se jednalo zejména o pozemkové úpravy v rámci hranic sousedních katastrů obce Smidary a
Smidarské Lhoty, které prezentovali pozvaní hosté paní Hana Střihavková z Krajského pozemkového úřadu pro
Královehradecký kraj a pan Tomáš Charvát ze společnosti INGEOS spol. s r. o. Dalšími asi nejvíce závažnými body
programu pak byly schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého rozpočtu na roky 2019–2021 a výsledků
výběrového řízení na realizaci stavby tlakové kanalizace v Chotělicích a Červeněvsi, kterým věnujeme samostatné
články uvedené níže.
Vilém Zábranský

Rozpočet obce Smidary na rok 2019
Dne 12. prosince 2018 byl na zasedání zastupitelstva obce schválen rozpočet na rok 2019, který je v několika ohledech
mimořádný. Celkové znění rozpočtu přikládáme níže, pro doplnění si tak dovoluji několik komentářů. Mimořádná je
jednak celková výše očekávaných příjmů, která tvoří přes 88 milionů Kč. Při bližším pohledu zjistíte, že takřka 62 mil.
Kč očekáváme na přijatých dotacích, a to konkrétně na: ČOV Smidary – dokončení; Napojení místních částí Chotělice
a Červeněves na ČOV Smidary a Zateplení Sokolovny ve Smidarech.
Značná výše schváleného rozpočtu je samozřejmě dána tím, že v obci bude probíhat v roce 2019 paralelně náročná
investiční akce ČOV Smidary a na ni navazující napojení místních částí Chotělice a Červeněves. Celková výše investice
v roce 2019 je očekávána na 54 mil. Kč, přičemž napojení místních částí bude pokračovat i v roce 2020. Co do investic
do infrastruktury je mimořádná rovněž výše prostředků určených na obnovu silnic a chodníků po ukončení kanalizace
ve Smidarech. Zde se jedná o jednu z priorit obce na rok 2019, kdy je třeba dát do schůdného stavu všechny místní
komunikace ve Smidarech a podél těchto místních komunikací zrekonstruovat i chodníky. Na tuto činnost je vyčleněno
pro 2019 na 6 mil. Kč, přičemž v následujícím roce 2020 by měla probíhat rekonstrukce chodníků při silnicích 2. třídy
– zde je totiž možno žádat o dotace, pročež je příprava složitější. Velmi podstatná je rovněž investice do zlepšení
kvality vybavenosti ZŠ Smidary, na kterou je vyčleněna částka 1 mil. Kč. Nejedná se jen o prosté opravy dožívajících
vnitřních prvků budovy, ale též o nákup nového vybavení pro školáky (elektronické pomůcky, interaktivní tabule,
apod.). Kromě toho bude probíhat i několik menších investičních akcí – např.: Výměna střechy, oken a zateplení fasády
na domě OÚ v Chotělicích; Dokončení zpracování nového územního plánu Smidary, s kterým budou občani seznámeni
k připomínkování zpracovatelem Ing. Arch. Novotným v průběhu roku 2019; Revitalizace hřbitovů Smidary a Chotělice
(v návaznosti na dotační prostředky buď ještě v roce 2019, či na přelomu 2019/2020); Obnova zeleně okolo kostela
Sv. Stanislava, ulice Šnajdrova ve Smidarech či okolo nádrže v místní části Chotělice (rovněž v návaznosti na dotační
prostředky buď ještě v roce 2019, či na přelomu 2019/2020). Mimoto není zapomenuto pod položkou „Činnost místní
správy“ na projektovou přípravu dalších navazujících projektů, ať již možné přípravy na rekonstrukci veřejného
osvětlení, dořešení asfaltové plochy při náměstí prof. Babáka, spojovacích komunikací mezi našimi obcemi či projektová
příprava sběrného dvora k řešení problematické situace odpadového hospodářství. Příští rok bude tedy opravdu nabitý.
V návaznosti na rozpočet obce na rok 2019 se také
dne 10. prosince 2018 uskutečnilo na obecním
úřadě plánovací setkání s projektantkou Ing.
Josefiovou za účelem projednání revitalizace
smidarského hřbitova a dále pak prostranství u
kostela Sv. Stanislava a navazujících veřejných
prostranství v ul. Šnajdrova. Za obec Smidary
moderoval celé setkání Ondřej Havlíček. Ani
nevelká účast však neměla vliv na zajímavý průběh
celého setkání, které se rozvinulo ve více než 2
hodinové setkání. Z hlediska výsledků jednání je
podstatné následující: Prostory hřbitova ve
Smidarech – bude zredukována stávající zeleň (túje)
a nahrazena jinými druhy dřevin v menším početním
zastoupení. Pro návštěvníky hřbitova budou k
Veřejné plánování ve Smidarech, 10. prosince 2018
dispozici lavičky, nové cesty po hřbitově a dále též
bude dvojnásobný počet míst na načerpání vody pro zalévání; Prostranství ulice Šnajdrova a navazující zeleň okolo
kostela Sv. Stanislava – Stávající stromy ve špatném zdravotním stavu budou převážně nahrazeny novými, dále bude
prostranství osázeno okrasnými dřevinami a doplněno městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). Časový plán
bude závislý na čerpání dotace z MAS Společná Cidlina, v návaznosti na dotační prostředky buď ještě v roce 2019, či
na přelomu 2019/2020. Aktuálně dochází ke zpracování projektové dokumentace, jejíž podoba bude představena v 1.
kvartále roku 2019. Doufáme tedy, že se nová podoba prostranství bude líbit.
Ondřej Havlíček

Rozpočet obce na rok 2019
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Poplatek- likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Investiční dotace ze státních fondů
Investiční dotace od krajů
Poplatek za knihovnické služby
Výnosy z nájemného za Sokolovnu
Zdravotní středisko – služby
Výnosy z nájemného za zdravotní středisko – lékaři
Výnosy z nájemného za obecní byty
Výnosy z nájemného za nebytové prostory
Pohřebnictví
EKO-KOM odpady
Pečovatelská služba-služby DPS
Výnos z nájemného za byty v DPS Loučná Hora
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Výnosy z nájemného z obecních pozemků
Příjmy z úroků
Výdaje
Základní škola
Základní škola – oprava
Knihovna – provoz
Kronika
Sokolovna – provoz
Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) – provoz
Ostatní záležitosti kultury – příspěvek na kostel Smidary
TJ Sokol Červeněves – příspěvek + voda
Zdravotní středisko-provoz
Veřejné osvětlení-provoz
Pohřebnictví-provoz
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz komunálního odpadu
Svoz ostatního odpadu (sklo, plast, papír)
Veřejná zeleň – provoz
DPS Loučná Hora – provoz
Požární ochrana-provoz
Zastupitelstvo obce – odměny
Činnost místní správy – provoz
Příspěvky jiným organizacím
Hromadné pojištění majetku
Silnice, chodníky (opravy po kanalizaci)
Kanalizace Červeněves, Chotělice
Kanalizace ČOV Smidary
Úroky z úvěru, doplatek úrokové sazby
ČOV a Přečerpávací stanice – el. energie
Sokolovna Smidary – zateplení
Územní plán
OÚ Chotělice – zateplení budovy
Volby
Splátky úvěru

4,900.000,00 Kč
100.000,00 Kč
450.000,00 Kč
4,000.000,00 Kč
9,000.000,00 Kč
2,000.000,00 Kč
45.000,00 Kč
800.000,00 Kč
35.000,00 Kč
21.000,00 Kč
150.000,00 Kč
40.000,00 Kč
1,518.700,00 Kč
61,982.680,00 Kč
951.834,00 Kč
15.000,00 Kč
96.000,00 Kč
6.800,00 Kč
142.400,00 Kč
80.000,00 Kč
60.000,00 Kč
10.000,00 Kč
200.000,00 Kč
255.000,00 Kč
340.000,00 Kč
40.000,00 Kč
770.000,00 Kč
500,00 Kč
88,009.914,00 Kč
2,500.000,00 Kč
1,000.000,00 Kč
472.700,00 Kč
18.000,00 Kč
155.000,00 Kč
42.500,00 Kč
200.000,00 Kč
210.000,00 Kč
201.900,00 Kč
526.000,00 Kč
28.000,00 Kč
100.000,00 Kč
800.000,00 Kč
450.000,00 Kč
600.000,00 Kč
879.000,00 Kč
281.000,00 Kč
1,312.000,00 Kč
5,012.000,00 Kč
60.000,00 Kč
120.000,00 Kč
6,189.060,00 Kč
40,850.000,00 Kč
13,600.000,00 Kč
460.000,00 Kč
30.000,000 Kč
7,079.703,00 Kč
344.850,00 Kč
2,343.000,00 Kč
145.201,00 Kč
2,000.000,00 Kč
88,009.914,00 Kč

Kanalizace Červeněves a Chotělice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto informovali o další
etapě výstavby kanalizace, která bude
pokračovat, po dokončení stavby
kanalizace a ČOV ve Smidarech, kde by
měl být zahájen provoz v dubnu 2019, v
místních částech Červeněves a Chotělice.
Na tuto další etapu obec opětovně získala
od Ministerstva životního prostředí ČR, z
operačního
programu
životního
prostředí, dotaci ve výši 34.710.775 Kč a
na základě této skutečnosti proběhlo
výběrové řízení na dodavatele ve veřejné
zakázce „Kanalizace Červeněves a
Kanalizace Chotělice“, ve kterém byly
hodnoceny čtyři nabídky přihlášených
účastníků s následujícím výsledkem. K
uzavření smlouvy o dílo byla vybrána
společnost Stavoka Kosice, a.s. s
nabídkovou cenou 45.658.982 Kč bez
DPH, druhá v pořadí byla společnost
„Společnost pro Červeněves a Chotělice
Schéma ideálního napojení rodinného domu na veřejnou kanalizaci.
– KVIS + BAK“, kterou tvoří KVIS
Pardubice, a.s. a BAK stavební společnost,
a.s. s nabídkovou cenou 48.003.000 Kč bez DPH, třetí v pořadí byla společnost VPK Suchý s.r.o. s nabídkovou cenou
49.953.796,39 Kč bez DPH a čtvrtou v pořadí byla společnost „Společnost pro kanalizaci Červeněves a Chotělice“,
kterou tvoří ID Stavby group s.r.o. a EVT Stavby s.r.o. s nabídkovou cenou 149.000.000 Kč bez DPH. S ohledem na
termín dokončení výběrového řízení a podepsání smlouvy s vybraným uchazečem, je předpoklad, že by práce na této
další etapě výstavby kanalizace měly být zahájeny v průběhu roku 2019, s největší pravděpodobností v první polovině
tohoto roku, což bude ještě přesně domluveno s vybraným uchazečem. S dostatečným předstihem před zahájením
prací, ale určitě uskutečníme v dotčených obcích – Červeněvsi i Chotělicích, informační schůzku za účasti zástupců
dodavatele, za účelem sdělení konkrétních informací, jakým způsobem budou jednotlivé práce prováděny, v jakém
časovém horizontu a jaká bude organizace výstavby kanalizace. O místu a termínu Vás budeme obvyklým způsobem
informovat (místní rozhlas, informace na úřední desce, webové stránky obce).
Pokud se týká technického řešení kanalizačního řádu a přípojek, to je stejné jako ve Smidarech. Z hlavního řádu
kanalizace budou přípojkami napojeny jednotlivé budovy, a tyto přípojky budou oddělené od splaškové kanalizace. Do
takto zhotovených přípojek budou zaústěny odpadní vody z WC, koupelen, kuchyní prádelen apod. Dešťové vody ze
střech a zpevněných ploch zůstanou zaústěny do stávající kanalizace, která bude ponechána jako dešťová. Při realizaci
nové kanalizace budou postaveny i veřejné části přípojek zakončené domovní revizní šachtičkou (včetně). Zbytek –
neveřejnou část kanalizační přípojky si zajistí samostatně každý vlastník budovy, a to buď výpomocí, nebo dodavatelsky.
O technickém řešení kanalizačních přípojek, budeme před zahájením prací také informovat prostřednictvím
informačního letáku, který obdržíte do svých poštovních schránek, rovněž bude zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách obce.
Aleš Gracík

Naše škola
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
píšeme prosinec 2018 a právě tento čas je časem, kdy bychom se měli zastavit a ohlédnout se za sebe, co nám ten
letošní končící rok přinesl. Naše základní i mateřská škola prošla řadou úprav a rekonstrukcí a samozřejmě i změnami
ve vybavení tříd, družiny i šaten. Začněme tou finančně nejnákladnější akcí, což byla rekonstrukce školní družiny. V
průběhu června až srpna došlo k celkové opravě a rekonstrukci chodby, šatny, toalet a dalších prostor družiny. Zmizely
nehezké nebezpečné šatní klece a byly nahrazeny moderním dřevěným nábytkem. Nefunkční toalety byly přepracovány
do podoby tří moderních toaletních prostor. Z nichž jedna slouží speciálně pro žáky s tělesným postižením, na toaletě
najdete i bezpečnostní tlačítko, které mohou tito žáci použít v případě hrozícího nebezpečí. Došlo i k rekonstrukci
stávajícího topení, vodního řádu a kanalizace. Školní družina byla vybavena novým nábytkem, herními prvky a to jak ve
vnitřních, tak i ve venkovních prostorách – např. venkovní betonový stůl na ping pong. Pokračovat můžeme školní
kuchyní a jídelnou. Z jídelny byly odstraněny staré stoly a židle, které již zdaleka neodpovídaly dnešním potřebám a
byly nahrazeny novými krásně barevnými. Do jídelny bylo z důvodu velkého navýšení počtu strávníků dokoupeno nové
nádobí. V září se opět zvýšil počet žáků docházejících do naší základní školy, a proto bylo nutno zakoupit další šatní
skříňky. Nemalé finanční prostředky byly poskytnuty na zakoupení počítačového vybavení jedné školní třídy, jedná se
celkem o 24 počítačů. Zaměřili jsme se i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byly zakoupeny různé
didaktické pomůcky. Postupně se snažíme i o rekonstrukci technického pavilonu.
Byla bych moc ráda, abychom i v příštím roce vedli
naši školu cestou další rekonstrukce a především
modernizace všech tříd. Nyní jsou již všechny
kmenové třídy vybaveny dataprojektory, vyučující
mají každý svůj osobní notebook, který využívají
během výuky. V příštím roce plánujeme
vybudování a vybavení dvou nových speciálních
tříd – laboratoře pro chemii, fyziku a přírodopis a
speciální učebny pro výuku IT. Dále bychom rádi
zakoupili do každé kmenové třídy interaktivní
tabuli, která již je dnes nedílnou součástí moderní
výuky. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům
školy, bez jejichž neúnavné práce bychom nemohli
měnit školu 20. století na školu 21. století.
Poděkování samozřejmě patří i našim dětem a
žákům, kteří v nejrůznějších soutěžích reprezentují Nesedíme jen v lavicích, ale také poznáváme krásy ČR.
naši školu. Naši nejmenší se snaží udělat radost i
Vám, našim spoluobčanům, na nejrůznějších mimoškolních akcích. Na úplný závěr děkuji obecním zastupitelům, bez
jejichž pomoci bychom tyto všechny změny nemohli realizovat. Přeji Vám krásné a spokojené zakončení roku 2018 a
do nového roku 2019 vykročení správnou nohou.
Hana Špinková, ředitelka školy

Rok v mateřské škole
V současné době navštěvuje mateřskou školu 50 dětí, o které se starají čtyři pedagogické pracovnice a chůva. Ta
pomáhá při práci s batolaty. Úklid a výdej jídla zabezpečuje provozní pracovnice. Velkou pozornost věnujeme
začleňování nových dětí do kolektivu vrstevníků. Povinný předškolní ročník, zavedený v září 2017, je hodnocen jako
přínosný pro děti i rodiče. Děti si osvojí nové znalosti a dovednosti, zlepší se jejich samostatnost, komunikace. Najdou
si kamarády a rodiče mají možnost rozšířit si sociální kontakty. Spolupracujeme s rodiči, oceňujeme jejich aktivní přístup
k dění v mateřské škole. Jsme rádi, že se podílejí na akcích pořádaných mateřskou školou, jako jsou pracovní dílny,
vystoupení, výlety. V letošním roce například velikonoční dílna, výlet za zvířátky k Coufalovým z Křičova, rozloučení

se školkou na zahradě mateřské školy, Indiánská stezka za pokladem – výlet pro rodiče a děti, vánoční posezení spojené
s vystoupením dětí a jiné. V březnu se děti 2. třídy zúčastnily Novobydžovské mateřinky s tanečním představením Zlatá
osmdesátá, které mělo velký ohlas. Realizujeme společné akce se základní školou. Například Cirkusová akademie,
zahradní slavnost, Mikuláš v MŠ. Také navštěvujeme základní školu při různých příležitostech: seznámení budoucích
prvňáčků se školou, ukázky řemesel, oslavy 100 let ČR, vánoční dílna. Pravidelně navštěvujeme knihovnu,
spolupracujeme s obcí Smidary a Sborem dobrovolných hasičů. Co jsme si pořídili v letošním roce? Koupili jsme nový
koberec do druhé třídy, podlahové krytiny v obou třídách a pod stromeček nové hračky, didaktické pomůcky a míče.
Také chceme poděkovat p. Divíškovi z Chotělic za sponzorský dar 10.000 Kč, panu Coufalovi za zajištění přepravy
kulis na Mateřinku a rodině Štěrbových za krásný vánoční strom. A co bychom si přál? V dalších letech bychom chtěli
pořídit nové stoly a lavičky na zahradu a vyměnit staré nevyhovující herní prvky, opravit okolí bazénu, vjezd, venkovní
sprchu a konečně také modernizovat jídelnu. Přejeme Vám Všem klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví.
pracovnice mateřské školy

Spolkový život
Sbor dobrovolných hasičů Smidary
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o činnosti našeho sboru v tomto roce 2018, který se
již blíží ke svému závěru. Kromě té nepříjemné činnosti, kterou představují požáry a výjezdy k nim, jsme se podíleli na
několika kulturních akcích, které se stávají již tradičními v dění naší obce. K nim již neodmyslitelně patří hasičský ples
zpestřený již po několik let předtančením našich mladších členů, kteří vždy přispějí s novými nápady. Tento ples se
uskutečnil již v měsíci lednu a to 21. K dalším kulturně a sportovně společenským akcím patří pořádání okrskové
soutěže v požárním sportu a soutěže o pohár starostky obce. S tímto je spojená další akce, kterou je Dětský den,
proložený mnoha soutěžemi. V závěru vždy každého účastníka čeká sladká odměna a pro vítěze medaile a věcné ceny.
Do této kategorie patří již druhý ročník podkozákovské hasičské ligy. K podzimním akcím patří pouštění draků. Letošní
drakiáda se uskutečnila na hřišti u Základní školy v posledním víkendu měsíce září. Této akce se se svými rodiči
zúčastnilo 38 dětí. Dne 8. prosince jsme uspořádali pro spoluobčany již šestý masopust, spojený s ochutnávkou a
prodejem tradičních masných výrobků a občerstvením. Též jsme se ve spolupráci s obcí, ZŠ a MŠ Smidary podíleli 2.
prosince na rozsvícení vánočního stromu a Mikulášské nadílce.
Kromě zábavy jsme samozřejmě pečovali o majetek, který nám svěřený do péče, tzn. hasičská vozidla, technické
prostředky a požární zbrojnice. V rámci zlepšení životního prostředí provádíme sběr recyklovatelného elektroodpadu.
V tomto roce jsme byli v rámci represe povoláni k devíti zásahům u požárů a třikrát odklizení spadlých stromů po
silném větru. Mimo tyto výjezdy jsme byli nápomocni obci Smidary při čištění kanalizace jak ve Smidarech, tak i ve
sloučených obcích. Rovněž jsme se zúčastnili námětového cvičení na objekt skladu hořlavin v obci Králíky.

Soutěžní klání SDH Smidary
Letošní rok byl pro náš tým, dá se říci, nostalgický, protože jsme započali již desátou sezónu. I když začátek sezóny
nevypadal podle našich představ. První soutěž jako už každoročně byla odstartována v lednu na soutěži Tří králů v
Kuněticích, tam se nám to bohužel vůbec nepodařilo a zapsali jsme se s neplatným pokusem na chvost startovního
pořadí. Bohužel v tomto duchu následoval i další závod na náměstí v Holicích, kde jsme loni obsadili 2. místo. Tak jsme
si řekli, že to bude chtít asi trochu zabrat, a tak se trénovalo a trénovalo a ejhle byl tu květen a první dvě kola
Podkozákovské ligy. Druhé kolo se konalo u nás na domácí trati, kde se nám to před domácími fanoušky vůbec nedařilo,
za což se jim velice omlouváme, podpora od nich byla obrovská. Nehodili jsme však flintu do žita. Hned další týden
jsme pokračovali na závody do Svijan, kde jsme obhájili loňské prvenství. V takovém duchu se nesly a následující závody
a až na pár výchylek i s trochou štěstí jsme se nakonec umístili na celkovém konečném druhém místě. Náš nejlepší
dosažený čas v této lize byl 14:53 s. Mnohým z vás se bude zdát, že je to trochu úpadek po loňském prvenství, ale
celou sezónu nás provázelo pár zranění a spoustu pracovních povinností. Jak se říká, nejsme muzikanti, abychom stále
vyhrávali. A teď už ve zkratce: celkem jsme objeli 24 závodů a to převážně v ligách Podkozákovské a Pernštejn ligy. V

Podkozákovské lize jsme se zúčastnili
celkem12 závodů, kde jsme se umístili
následovně: 4 x 1. místo, 1 x 3. místo a
2 x 4. místo. Novinkou letošního roku
byla pro nás Pernštejn liga. Do této ligy
jsme vstupovali s cílem umístit se mezi
pěti nejlepšími týmy, což po prvních dvou
kolech vůbec nevypadalo, na našem
kontě bylo 0 bodů, ale zbývalo 7 kol
dokonce. Nevzdali jsme se a snažili se
trochu zvednout, což se nám podařilo. V
konečném pořadí jsme se, nevěřícně pro
nás, umístili na druhém místě. Náš
nejlepší čas byl 16:87 s na soutěži v
Cholticích.

Naši borci na startu na domácí trati v rámci Podkozávkovské ligy.

Málem bych zapomněl, koncem října jsme se zúčastnili i největší soutěže v požárním útoku v České a Slovenské
republice a to v Širokém dole. Konkurence byla obrovská, co tým to pojem a mezi nimi Smidary. Letos jsme si oproti
loňsku (sedmé místo) malinko pohoršili a umístili se přesto na krásném desátém místě ze 150 týmů. Ale jedno prvenství
už druhým rokem na této prestižní soutěži držíme, a tím je náš dopravní automobil Avia. Naše Avia tu byla jediná a
každý se chodil fotit a dívat se na kus historie. A kdo za letošní vydařenou sezónu může? Jsou to hlavně: Petr Trejbal,
Jakub Koten, Jiří Sehnal, Ondřej Bergl, Jaromír Rosůlek, Jiří Materna a Dušan Kružík. Tímto bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu Smidary a našim fanouškům za jejich podporu. Ještě jednou děkujeme a přejeme krásné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí v novém roce 2019.
Vaši dobrovolní hasiči jsou vždy s Vámi

TJ Sokol Smidary - Červeněves
Podzimní část soutěžního ročníku 2018-2019 družstvo "A" mužů hrálo pod
vedením trenéra Martina Hloucala. Mladé mužstvo bylo doplněno hráči z
dorostu. Kluci se snažili, ale nezkušenost, taktické i technické chyby
způsobily, že po podzimní části jsme na dvanáctém místě s 10 body a se
skórem 22:40. To znamená tři vítězství, jednu remízu a deset proher.
Důležité tedy je přes zimní přestávku dobře potrénovat a někteří hráči si
musí rozmyslet, zda chtějí fotbal hrát a něco pro to udělat. Družstvo mužů
„B“ je na tom po podzimní části a přechodu starších hráčů velice dobře.
Pod vedením Honzi Gorela vyhráli podzimní část a těší hlavně jejich hra. Po
šesti výhrách, jedné remíze a jedné prohře mají 19 bodů a skóre 28:8.
Mládežnická družstva opět hrajeme ve spolupráci se Slavojem Skřivany.
Družstvo starších žáků ročníky 2004–2005 s trenéry Pavlem Špičákem a
Jakubem Fichtnerem podzimní část ukončilo na třetím místě se 17 body a
skórem 33:20. Považujeme to za úspěch, protože jádro mužstva tvoří kluci
ročníku 2005 a mladší, takže tento tým má ještě možnost fotbalově růst a
hrát stejnou soutěž i příští ročník. Mladší žáci ročník 2018–2019 hráli ve Podzimní část soutěže dopadla celkem
Skřivanech s trenéry Rychterou, Špičákem a Šoltysem. Po odchodu ročníku dobře.
2005 do starších žáků si vedou celkem dobře a jejich sedmé místo ve středu
tabulky je dobrou vizitkou práce a snahy trenérů a vedení mužstva o růst mládeže do budoucna. Starší přípravka
odehrála jarní část ve Skřivanech pod vedením trenérů Lukáše Struny a Jirkou Brzkem. Ve skupině „B“ hrají dvojzápasy
a vedou si velmi dobře. Jsou na čtvrtém místě s 35 body a se skórem 102:41. Jarní část budou hrát ve skupině o

přeborníka okresu. Důležitější však je, že kluci mají o fotbal zájem, baví je a chtějí trénovat a zlepšovat se. Od začátku
nového školního roku pokračujeme s tzv. Pohybovou školičkou. O tom ale již referát od trenéra Pavla Špičáka.
Jan Šefara

Pohybová školička
Pohybová školička je určená pro děti prvního stupně základní
školy, které nejsou aktivními fotbalisty. Scházíme se každou
středu v tělocvičně ZŠ Smidary nebo na hřišti v Červeněvsi, a to
od 15.30 po celou dobu školního roku. Hlavní náplní cvičících
jednotek je všestranný pohybový rozvoj, gymnastická průprava a
základy pohybových her. Děti si upevňují zdravé návyky a lásku
k pohybu („Je normální cvičit“). Přejeme si, aby se sport stal pro
děti oblíbeným způsobem trávení volného času. Letos probíhá už
druhý ročník a věříme, že určitě nebude poslední.
Pavel Špičák

Hýbeme se na všechny způsoby!

Loučná Hora dětem, z. s. – současnost, vize a budoucnost
Náš spolek vznikl před dlouhými 9 roky. Během jeho trvání se
podařilo uskutečnit mnoho akcí a projektů. V povědomí jsme
většinou jako „spolek maminek“ z Loučné Hory, které pořádají
akce pro děti. Rádi bychom se Vám i po tolika letech konkrétně
jmenovitě představili. Zakládajícími členkami spolku, s myšlenkou
obnovení kulturního života v Loučné Hoře, byly: Marie
Matyášová, Ivana Břízková a Eva Břízková. Postupně se k nám
přidali další oficiální členové, ale i dobrovolníci, kteří nám každý
rok pomáhají s organizačními záležitostmi. Jedná se o naše
spoluobčany z obce, příbuzné, známé a nadšence i mimo obec.
Stěžejní prací je pro nás pořádání kulturních akcí pro děti. Dále
pořádáme akce zaměřené pro seniory, ale i širokou veřejnost. V
roce 2010 jsme rozjeli vlak a ten jede i díky dobrému vedení,
spolupráci, vzájemné úctě a víře v naše dobré schopnosti. Velký
dík patří všem, kteří nám pomáhají a také členům SDH Loučná
Hora, bez jejichž pomoci by se spolek neobešel.
Protože mezi cíle našeho spolku patří i tvorba prostředí
bezpečného z hlediska pěší a cyklistické dopravy, podali jsme v
červnu a září tohoto roku na OÚ Smidary výzvu "Bezpečně do
školy", která dává podnět k řešení situace ohledně přechodů pro
Adventní dílnička 2018 – tvoření nejen se seniory.
chodce po trase od autobusové zastávky ke škole, mapuje celou
situaci včetně fotodokumentace, majetkoprávních vztahů a návrhů řešení lepšího dopravního značení a zabezpečení
osobního dohledu při přecházení dětí u autobusové zastávky v obci Smidary. Za bezpečný pohyb dětí v dopravě
zodpovídají především jejich rodiče – škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, praxi v reálném
dopravním prostředí musí zajistit rodič. Za další preventivní pilíř, mimo rodinu a školu, považujeme viditelné dopravní
značení přechodů pro chodce. V současné době se nám jeví toto značení na hlavní komunikaci již nedostačující i
vzhledem ke zvýšenému provozu včetně průjezdu nákladních automobilů. Rádi bychom, aby se preventivní opatření
provedla včas, nechceme čekat, až bude k tomuto kroku závažný důvod. Děkujeme paní starostce obce Smidary, že

tuto situaci začala řešit na krajské úrovni, konkrétně s p. Červíčkem, náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje
pro dopravu a silniční hospodářství.
Naším dalším cílem je realizace projektu „Sportujeme po škole za hasičskou zbrojnicí“. V následujících letech se
budeme snažit zapojit do čerpání dotací a přispět k vybudování multifunkčního sportovního zázemí včetně wokoutové
sestavy pro děti a dospívající mládež z Loučné Hory. Je zde generace dětí a mládeže, která již odrostla herním prvkům
umístěným v parku u kostela, které jsou určeny pro předškolní děti. Jedná se o děti a mládež vesměs dosti sportovně
zaměřenou, která začíná trávit svůj volný čas i organizovaně venku a pohromadě ve společné skupině. U hasičské
zbrojnice se snažíme pro tyto děti a dospívající mládež zajistit zázemí, které je povede ke smysluplnému trávení volného
času. Zde mají již k dispozici stůl na stolní tenis a také k tomu potřebné příslušenství, které si mohou po domluvě
zdarma vypůjčit. Možnost trávit společně čas cvičením a nácvikem nových dovedností, například na workoutové
sestavě, se nám jeví jako drobný krok k předcházení sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Děti tak budou mít
možnost posílit nejen svalové skupiny, ale i své sebevědomí a rozhled při hledání pozitivních vzorů v dospívání. Dalším
úhlem pohledu je investice do budoucí generace, která se na Loučné Hoře rodí a vzhledem k dlouhodobému charakteru
projektu (tzn. i dlouhodobé životnosti cvičební sestavy) lze předpokládat, že budou i další generace po dosažení
potřebného věku též využívat potencionálu workoutového hřiště. Prvotně se snažíme uspokojit potřeby dětí a mládeže,
avšak při plánování projektu jsme zjistili, že jeho silná stránka je i v možnosti využití těchto cvičebních prvků dospělými
osobami. Více informací na: www.loucnahoradetem.estranky.cz nebo na facebooku spolku.
Ivana Břízková

Okrašlovací spolek Smidarska, o. s. – dvanáctý ročník adventních koncertů
Vážení přátelé, v posledních letech jsme si zvykli spojovat
předvánoční čas s horečným drancováním nákupních
středisek, ničením mladých remízků, poletováním s hadrem
a kýblem, případně vysavačem po už tak dosti naklizeném
bytě. Nebo se vzpomínkami na loňské vydařené svátky ve
smyslu: „Kam já loni uložil(a) ty báječné recepty na
cukroví?“ Doba adventu, která dříve bývala spolu s
Velikonocemi nejsvátečnějším obdobím roku, obdobím
vhodným k zamyšlení a k rozjímání nad téměř uplynutým
rokem, se pro nás čím dál více stává obdobím shonu a
depresí z toho, co všechno jsme si naplánovali, a jak daleko
za svými plány pokulháváme. Je tomu již dvanáct let, kdy
jsme se v roce 2007 rozhodli uspořádat v kostele sv. Jiří v
Loučné Hoře benefiční adventní koncerty, aby si alespoň
po čtyři adventní večery každý mohl najít chvilku na
uvolnění a možná i k zamyšlení, zkrátka udělat si čas sám
pro sebe, a vyhnout se tak alespoň na okamžik
předvánočnímu shonu. Naší ideou bylo alespoň částečně
napodobit atmosféru adventních koncertů vysílaných již
řadu let v České televizi. Impulzem pro jejich pořádání a
první skutečnou velkou výzvou spolku obnoveného právě
Jiří Stivín na druhém adventním koncertu 2018.
v tomto roce byla oprava kruchty v kostelíku, který jsme
proto záměrně zvolili jako místo hudební produkce. Na kruchtu se během generální opravy kostela okolo roku 2000
nedostalo, a aby neohrožovala návštěvníky během koncertů, musela být na podzim roku 2007 sejmuta.
To vše se zdálo být dobrým pozitivním nápadem až do chvíle, než došlo k jeho realizaci. Fakt, že nás několik „nevěřících
Tomášů“ od celé akce odrazovalo už v samotném jejím začátku, jsme brali jako samozřejmost. Politováníhodná byla
ovšem skutečnost, že většina nepříjemností, které nám „nevěřící Tomášové“ prorokovali, se opravdu přihodila, což už
příliš pozitivní nebylo. Po vyřešení všech organizačních záležitostí a za následného očekávání krásných zážitků z tklivých

tónů totiž zavřeli restauraci, kde měli účinkující dojednáno zázemí, někteří hudebníci dokonce onemocněli, nešla
připojit elektřina a vyskytly se i další potíže jako například s postavením stánku, na které jsme rozhodně nebyli
připraveni. Přesto přese všechno se nám podařilo koncerty s úspěchem realizovat, což v následujícím roce doložil i
fakt, že jak hudebníci, tak hlavně diváci, se po roce opět na místo činu vrátili. Díky vysoké návštěvnosti se nám také
podařilo vybrat kýžené prostředky, které byly použity jakožto přídavek ke grantu nadace Vodafone, a kruchtu se nám
podařilo znovu vztyčit. Opravou se tak otevřely „dveře“ kostelíku pro veřejnost a bylo možné upozornit na stávající,
stále neuspokojivý stav interiéru a vybavení, stejně jako na unikátnost kostelíka a na možnosti jeho kulturního využití.
Celkově jsme ale byli stále na začátku, další, daleko větší výzvy a opravy nás ještě čekaly.
Na základě zkušenosti z prvních koncertů se ukázalo, že kostelík, ač zachráněn, byl stále ve špatném stavu z hlediska
možností pro jeho pravidelné využívání. Chybělo osvětlení, varhany byly pouhou hromádkou dřeva a mezi trámy kostela
zely škvíry, kterými prolétali ptáci. Bylo tak jasné, že u jednoho ročníku adventních koncertů zůstat nemůžeme a
musíme pokračovat dále. V následujících letech jsme koncerty pořádali znovu a znovu, abychom pak postupně vlastně
také díky Vám a Vaší přízni varhany opravili, instalovali vnitřní a venkovní osvětlení, několikrát kostel vymazali, natřeli,
a konečně v letošním roce pořídili také první kusy nových lavic, které snad brzy zaplní celý kostel. Vlastně tak trochu
nechtěně se nám podařilo založit tradici předvánočních setkání u dobré hudby v příjemném a přátelském prostředí,
které, jak doufáme, ještě dlouho vytrvá. Za dobu jedenácti let až do letošního roku jsme v kostele realizovali celkem
43 adventních koncertů, na které zavítalo téměř 4.500 diváků. Díky Vámi zaplacenému vstupnému, darům a
poskytnutým penězům za dobroty ze stánku jsme celkem shromáždili téměř 300.000 Kč, které jsme průběžně
reinvestovali do kostela, místa, kde se nyní při nejrůznějších příležitostech setkávají lidé. Každoročně proto
připravujeme s chutí stále kvalitnější hudební program, který zahrnuje klasická hudební tělesa, a to jak komorní trio,
tak velký orchestr se sborem, ale nebráníme se zařazovat repertoár modernější či pro křesťanský kostel netradiční.
Jsme moc rádi, že máme stále Vaši přízeň. Děkujeme a přejeme Vám požehnané Vánoce.
Vilém Zábranský

Různé
Zlato míří do Smidar!
Skvělého úspěchu na mistrovství ČR v orbě
dvojradličným pluhem se v říjnu tohoto roku
podařilo dosáhnout našemu milému spoluobčanu
Josefovi Hloucalovi. Soutěžní královské disciplíny se
účastnil již poněkolikáté a vždy se skvělým
umístěním, avšak tento rok mělo klání velmi
napínavý průběh již jen proto, že se jej neúčastnil
mnohonásobný mistr republiky Václav Milík. Jedním
z favoritů tak byl právě Josef Hloucal, který soutěžil
se svým stařičkým, ale spolehlivým traktorem Zetor
a lehkým pluhem Ross. Jeho orbu ohodnotili
rozhodčí znamenitými 114,75 body, což
v konečném zúčtování znamenalo, že další favorité
Josef Mališ s 110 body a Pavel Král se 108 body
skončili až za naším borcem, který tak stanul na
Mistr Josef Hloucal při přípravě stroje na soutěži v Kamenici na Lipou.
stupínku nejvyšším a získal zlato. Klidně by se nyní
mohl měřit s naším historicky nejlepším oráčem Přemyslem, avšak náš mistr míří ještě dál, protože skrze prvenství na
mistrovství ČR si zajistil i postup na 66. mistrovství světa v orbě, které proběhne v roce 2019 v USA, ve státě
Minnesota. Budeme mu držet palce a přejeme co nejlepší umístění.
Vilém Zábranský

Připravované akce
24. prosince 2018, od 15.30

Zpívání u jesliček, park Smidary (Okrašlovací spolek Smidarska a obec Smidary)

19. ledna 2019

Hasičský ples, Sokolovna Smidary (SDH Smidary)

9. února 2019

Rybářský ples, sokolovna Smidary (Klub sportovních rybářů)

Společenská kronika
Narození: 13 občánků
Sňatky: 9 sňatků (z toho bylo sedm uzavřeno v kostele
sv. Jiří v Loučné Hoře a dva na OÚ Smidary)
Zlatou svatbu (společných 50. let) oslavili:
Vladislava a Ladislava Hořejškovi, Smidary
Věra a Štěpán Kučerovi, Smidary
Vladislava a Petr Noskovi, Smidary
Vlastimila a Jan Burgetovi, Červeněves
Diamantovou (společných 60. let) svatbu oslavili:
Hana a Josef Gracíkovi, Chotělice

Vítání občánků z 27. října 2018, zleva: Eliška Závodníková,
Bartoloměj Vršťala, Tomáš Perlík.

Úmrtí:
Božena Fučíková, Loučná Hora

Božena Tauchmanová, Smidary

Koloman Bužík, Křičov

Miloš Munzar, Křičov

Karel Vrabec, Loučná Hora

Lumír Lukeš, Loučná Hora

Eva Čížková, Smidary

Roman Maryška, Chotělice, DSS

Zdeněk Zahálka, Chotělice, DSS

Věra Záhoříková, Chotělice

Anna Šolínová, Smidary

Josef Weiss, Smidary

Josef Kodr, Smidary

Josef Toman, Smidary

Zdeňka Záveská, Křičov

Věra Vaníčková, Loučná Hora

Václav Ferda, Smidary

Božena Zmítková, Loučná Hora

Karel Horečný, Červeněves

Josef Čermák, Smidary

Pavel Čeřovský, Chotělice, DSS

Miroslav Vincour, Smidary

Otomar Škvrňa, Chotělice, DSS

Luděk Podaný, Chotělice, DSS
zpracovala Lenka Janďourková, matrikářka OÚ
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