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Ohlédnutí za rokem 2020
Proběhlé a plánované investiční akce
Distanční výuka na ZŠ a MŠ, Smidary
Ze života spolků na Smidarsku
Kanalizace a odpady

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za přístup
v nelehkém roce 2020, kdy byly naše soukromé
i společenské aktivity výrazně omezeny vlivem
COVID-19. Pandemie ukázala, že je mezi našimi
spoluobčany mnoho těch, kterým není lhostejný
osud druhých. Vzpomeňte si například na akci, kdy
jste šili roušky a společně jsme je darovali jeden
druhému, rozváželi dezinfekci. Za to vše bych Vám
nejen jménem svým, ale také jménem celého
Zastupitelstva obce Smidary, poděkovala.

za účelem sestavení zadání pro zájemce včetně
následného výběru provozovatele.
Jistě zrakům našich spoluobčanů neunikla
ani probíhající rekonstrukce Šnajdrovy ulice, kterou
dle zadání provedla firma IZOTRADE s.r.o.
Revitalizaci přilehlé zeleně provedla opět firma
OK Zahrady s.r.o.
Rok 2021 bude třetím rokem stávajícího volebního
období. Pro mě, jako starostku, již rokem
patnáctým, tedy rokem předposledním v této
funkci. Z tohoto důvodu je pro mě rok 2021
důležitý. Přeji si, abychom dokončili projekty,
které máme v plánu a které jsme slíbili občanům
zrealizovat. Kromě dokončení Sokolovny budeme
pokračovat v přípravě územního plánu, kde budou
zakomponovány stavební parcely v lokalitě
„Za školou“. V tuto chvíli jsme ve fázi projednávání
projektové dokumentace. Cíl pro rok 2021- 2022
je připravit pozemky k prodeji a vyhlásit výběrové
řízení pro budoucí vlastníky.

V roce 2020 se i přes veškerá omezení podařilo
zorganizovat mnohé společenské akce a jsem ráda,
že i v našich místních částech funguje společenský
život a je třeba vyzvednout dobrovolné aktivity
našich občanů. Soudržnost a dobrovolná aktivita
je přesně to, co nám v tuto chvíli pomáhá.
Co se týká realizovaných investičních projektů
a záměrů v letošním roce, hlavním tématem
byla výstavba splaškové kanalizační sítě
v Chotělicích a v Červeněvsi. Realizace výstavby
běží dle harmonogramu.
V současné době se připravují projekty na opravy
chodníků a místních komunikací.

V minulých letech jsme investovali do oprav školy
a v budoucím roce bychom rádi přispěli k dalšímu
rozvoji školy rekonstrukcí oplocení a vnitřních
prostor budovy.

Další význačnou akcí byla revitalizace zeleně
a částečná rekonstrukce na hřbitovech
ve Smidarech a Chotělicích provedené firmou
OK Zahrady s.r.o.
Naše sokolovna je již v novém kabátě a více
než dvouletá rekonstrukce zajištěna firmou
MARHOLD, a.s. se blíží do finále. Zbývá ještě
dokončit přístavbu WC a opravu prostor restaurace.
Věřím, že sokolovna bude centrem společenského
života v našem regionu. Pro využití potenciálu
sokolovny je nezbytné najít schopného partnera,
který bude provozovat zařízení na patřičné úrovni
včetně poskytování teplé kuchyně. Z tohoto důvodu
byla v průběhu ledna ustanovena výběrová komise

V obci Loučná Hora nás čeká výměna oken
na budově DPS, oprava oplocení hřbitova, rozšíření
sportovního zázemí pro děti a dospělé u hasičské
zbrojnice a prodloužení vodovodu a kanalizace.
V obci Chotělice, kromě výstavby kanalizace
a opravy místních komunikací, zahájíme opravu
„kampeličky“.
Přeji Vám úspěšný a klidný rok 2021
Dana Draštíková, starostka
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Obecní záležitosti
Ohlédnutí za proběhlými investičními akcemi
v roce
2020text
Zadejte
nebo vložte
V letošním roce se podařilo zrealizovat několik
hezkých akcí, které bychom rádi zmínili. Jednalo
se o následující:

2) Obnova hřbitovů v Chotělicích a Smidarech
Na obou hřbitovech došlo k redukci dožívající
zeleně, která byla nahrazena jinými druhy dřevin
v menším početním zastoupení. Pro návštěvníky
hřbitovů jsou k dispozici lavičky, nové cesty
po hřbitově a dále bylo ve Smidarech přidáno místo
na načerpání vody pro zalévání.

1) Oprava chodníku v ulici Šnajdrova
ve Smidarech
Během podzimu 2020 byla dokončena oprava
žalostného stavu tohoto chodníku. Nově
je proveden ze zámkové dlažby. Chodník bude
odbočovat ještě k sokolovně, kde bude dokončen
v roce 2021 souběžně s dokončením oprav
sokolovny.
Na opravu chodníku navazovala rovnou v tomto
roce i výsadba zeleně a umístění městského
mobiliáře v okolí Podhradu a podél kostela
Sv. Stanislava. Věříme, že stávající stav této ulice
po opravě je nyní více než oku příjemný.

3) Kříž na návsi v Červeněvsi
Další potěšující akcí bylo dokončení
restaurátorských prací na božích mukách na návsi
v Červeněvsi. Projekt byl podpořen Ministerstvem
zemědělství ČR ve výši 102 798 Kč.
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4) Dokončení urbanistické studie pro nové parcely u ZŠ Smidary
V letošním roce jsme dokončili za spolupráce s arch. Páralovou a Srpkovou zástavbovou (urbanistickou)
studii na lokalitu nového bydlení u ZŠ Smidary, kde by celkem mělo vzniknout na 30 parcel. Rovněž
proběhla prezentace budoucím zájemcům o tyto lokality. V roce 2021 bychom měli pokračovat schválením
nového územního plánu pro Smidary a projekcí infrastruktury pro tuto lokalitu. Věřím, že se nám podaří
dodržet termín roku 2022, kdy by mohly být první parcely prodávány. Cena bude stanovena neziskově
pro obec, tj. pouze za náklady na zasíťování. O dalších krocích budeme průběžně informovat zájemce.

5) Nová zahrada v MŠ Smidary a u družiny ZŠ Smidary
Rovněž se podařilo dokončit studii na nové venkovní prostory zahrad MŠ a družiny ZŠ Smidary. Děti
by se tak mohly během roku 2021 dočkat nové podoby prostor pro hraní a výuku.

zahrada MŠ

zahrada družiny ZŠ
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6) Oprava zvonice
kostela na Loučné Hoře
V letošním roce se nám
podařilo uskutečnit
malou, leč významnou
opravu pláště zvonice
na Loučné Hoře. Ač byla
před více než 20 lety
provedena celková
oprava, přesto bylo již
nutné vyměnit mnoho
šindelové krytiny
a doslova promořit celou
střechu ochranným
lakem. Na nákladech
opravy se podílelo
významnou částí
Ministerstvo kultury ČR,
které poskytlo obci
částku 123 000 Kč. Obec
Smidary tímto děkuje
Ministerstvu kultury ČR,
NPÚ Josefov a MěÚ Nový
Bydžov za podporu
a součinnost prokázanou
na této akci.
7) Varhany v kostele sv. Jiří na Loučné Hoře
V letošním roce došlo rovněž na průběžnou
opravu varhan. Byly dokončeny opravy varhanní
skříně, vzdušnic, měchu a vzduchové soustavy.
Ing. Ondřej Havlíček, zastupitel obce Smidary

Rozpočet obce Smidary na rok 2021
Dne 10. 12. 2020 byl na zasedání zastupitelstva obce schválen rozpočet na rok 2021, 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 51 milionů Kč. Při bližším pohledu
zjistíte, že takřka 23 mil. Kč očekáváme na přijatých dotacích, a to konkrétně na dokončení napojení
místních částí Chotělice a Červeněves na ČOV Smidary.
Co do investic na infrastrukturu je vysoká rovněž výše prostředků určených na obnovu silnic po ukončení
kanalizace v Chotělicích, Červeněvsi a dále pak na pokračování obnovy chodníků podél místních
komunikací ve Smidarech. Zde se jedná o jednu z priorit obce na rok 2021. Na tuto činnost bylo vyčleněno
pro rok 2020 na 4,5 mil. Kč, přičemž v roce 2021 by měla probíhat rekonstrukce chodníků při ulici Kaprovy
a v ulici Žižkova.
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Velmi podstatná je rovněž dokončení investice do sokolovny ve Smidarech, na kterou je vyčleněna částka
7 mil. Kč. Konečně by tak v květnu až červnu 2021 tento objekt mohl začít sloužit občanům,
protože stávající stav budovy byl havarijní. Plánuje se celkové dokončení interiérů hospody, sálu a nové
přístavby se sociálním zázemím.
Kromě toho bude probíhat i několik menších investičních akcí - např.:
a) Výměna střechy, oken na domě Obecního úřadu v Chotělicích
b) Výměna oken a balkonových dveří v DPS Loučná Hora
c) Dokončení zpracování nového územního plánu Smidary, se kterým budou občani seznámeni
k připomínkování zpracovatelem, Ing. Arch. Novotným, během roku 2021
d) Obnova veřejného osvětlení ve Smidarech
e) Úprava zahrady MŠ a družiny ZŠ
f) Rekonstrukce oplocení hřbitova v Loučné Hoře
Mimoto není zapomenuto pod položkou „Činnost místní správy“ na projektovou přípravu dalších
navazujících investičních projektů, kterých máme rozprojektováno snad nejvíce v historii Smidar. Jedná
se např. o projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, dořešení asfaltové plochy
při náměstí prof. Babáka, nové parcely při ZŠ Smidary a v Loučné Hoře, vjezdy v ulicích (Dalesov, Sokolská,
Nová, Na Stávku), dokumentace na veškeré zanedbané chodníky ve Smidarech, celkovou rekonstrukci
instalací v ZŠ Smidary, dokumentace na spojovací komunikace mezi našimi obcemi, či projektovou
přípravu na opravu Mariánského sloupu ve Smidarech. Tento rok bude tedy pozitivně nabitý.
Ing. Ondřej Havlíček, předseda finančního výboru zastupitelstva obce Smidary

Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob
placená plátci

4700000,00 Kč

Daň z příjmu fyzických osob
placená poplatníky

130000,00 Kč

Daň z příjmu fyzických osob
vybíraná srážkou

450000,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad

10000000,00 Kč
2000000,00 Kč
800000,00 Kč
38000,00 Kč

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

15000,00 Kč

Daň z hazardních her
Správní poplatky
Dotace ze SR
Ostatní neinv.dotace ze
st.rozpočtu

150000,00 Kč
40000,00 Kč
1576000,00 Kč
917 607,00 Kč

Investiční dotace ze státních
fondů (Kanal.Chot.a Červ.)

22 944 232,00 Kč

Investiční dotace ze státních
fondů (Územní plán)

251680,00 Kč

538395,00 Kč

Odvádění a čištění odpad.vod
(stočné)

500000,00 Kč

Poplatek za knihovnické služby

4000000,00 Kč

Poplatek ze psů

Investiční dotace ze státních
fondů ( Sport.zázemí L.H.,Ch)

17000,00 Kč

Zdravotní středisko-služby

8000,00 Kč

Výnosy z nájemného za
Zdravotní středisko (lékaři)

151000,00 Kč

Výnosy z nájemného za obecní
byty

58000,00 Kč

Výnosy z nájemného za nebytové
prostory

57000,00 Kč

Pohřebnictví

15000,00 Kč

EKO-KOM- odpady

270000,00 Kč

Pečovatelská služba-služby DPS

260000,00 Kč

Výnos z nájemného za byty v
DPS L.H.

340000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb a
výrobků

60000,00 Kč

Výnosy z nájemného z obecních
pozemků (Vodafon,louky,aj.)
Příjmy z úroků

760000,00 Kč
500,00 Kč

51 047 414,00 Kč
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Dotace jiným organizacímČeský svaz Chovatelů
Dotace jiným organizacímOkrašlovací spolek
Dotace jiným organizacím- Klub
sportovních rybářů
Dotace jiným organizacímMyslivecké sdružení

10000,00 Kč

Dotace jiným organizacímSpolek Chotěláci

10000,00 Kč

18000,00 Kč

Sochy

200 000,00 Kč

Dotace jiným organizacímČervíci Červeněves

10000,00 Kč

Sokolovna-provoz

710000,00 Kč

Dotace jiným organizacímLoučná Hora dětem

10000,00 Kč

7000000,00 Kč

Dotace jiným organizacímČinkárna

10000,00 Kč

41000,00 Kč

Dotace jiným organizacimSmidarsko na cestách

10000,00 Kč
50000,00 Kč

Výdaje
Základní škola

2500000,00 Kč

Základní škola- úpravy zahrad
(MŠ,ZŠ)

1250000,00 Kč

Knihovna-provoz
Kronika

Sokolovna- přístavba WC
Ostatní záležitosti kultury
(SPOZ)-provoz

458800,00 Kč

10000,00 Kč
10000,00 Kč
10000,00 Kč

Ostatní záležitosti kultury Dotace na kostel Sm.

200000,00 Kč

Příspěvek POCIDLINSKO

Sokol Červ.Dotace na činnost

270000,00 Kč

Činnost místní správy- auto pro
ZŠ

200000,00 Kč

Hromadné pojištění majetku

120000,00 Kč

Chodníky- PD

500000,00 Kč

Sokol Červ.-voda
Zdravotní středisko-provoz
Veřejné osvětlení-provoz

6000,00 Kč
204450,00 Kč

Pohřebnictví-provoz

456000,00 Kč

Hřbitov L.H. (rekonstrukce
oplocení)

800000,00 Kč

Svoz nebezpečného odpadu

200000,00 Kč

Svoz komunálního odpadu

850000,00 Kč

Svoz ostatního odpadu
(sklo,plast,papír,bioodp.)

800000,00 Kč

Veřejná zeleň-provoz
DPS L.H.-provoz
DPS L.H.-výměna oken
Příspěvek - DUHA o.p.s.Nový
Bydžov
Požární ochrana-provoz

Chodníky

1647000,00 Kč

Kanalizace Červ.,Chot.

4500000,00 Kč
25000000,00 Kč

Kanalizace ČOV Sm.- provoz

677000,00 Kč

Úroky z úvěru,doplatek úrokové
sazby

400000,00 Kč

Územní plán

344850,00 Kč

Rezerva na krizová opatření
VOLBY- (Zastup.krajů, 1/3
Senát)-vypořádání

10000,00 Kč
111591,00 Kč

1105300,00 Kč
858200,00 Kč

61 037 921,00 Kč
Financování -Splátka úvěru
(Kanal. a ČOV Sm.)

1000000,00 Kč
35230,00 Kč

2000000,00 Kč
1057272,00 Kč

170000,00 Kč

Požární auto

1200000,00 Kč

Zastupitelstvo obce-odměny

1578700,00 Kč

Činnost místní správy-provoz

5475800,00 Kč

13047779,00 Kč

!7

Rozšíření sportovního zázemí
Jak jste si jistě všimli, na podzim roku 2020, se v Chotělicích rozšířilo sportovní zázemí. Děti se mohou těšit
na novou šplhací sestavu, dospělí a teenageři na street workoutovou sestavu a cvičební prvky. Na ruční
úpravě dopadových ploch a okolního terénu se ve svém volném čase podílelo několik dobrovolníků
z Chotělic, za což jim patří VELKÝ DÍK.
V Loučné Hoře je umístěna street workoutová sestava. Na jaro 2021 se odkládá montáž šplhací sestavy
pro děti z důvodu deštivého počasí. Na oficiální zprovoznění se můžeme těšit v dubnu 2021.
Obě hřiště jsou realizována za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj v celkové
výši 730 670,60 Kč, výše dotace činí 511 469 Kč, vlastní zdroje obce Smidary jsou 219 201,60 Kč.
Marie Matyášová, DiS., zastupitelka obce Smidary

Nakládání s odpady
Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání ve čtvrtek 10. 12. 2020 projednalo materiály, týkající se nových cen
svozu komunálního odpadu a odsouhlasilo jejich navýšení. Toto navýšení vyplývá z vyšších nákladů
na tříděný odpad (vzniklé navýšením počtů svozů). Vliv na zvýšení poplatku má také růst vykázaných
skutečných nákladů obce na svoz netříděného komunálního odpadu, které vychází především ze zvýšení
cen vstupů (pohonné hmoty a poplatky za ukládání odpadů na skládce).
Pro rok 2021 se cena svozu stanovuje na nádobu následovně: 14-ti denní svoz za 1 300 Kč a měsíční svoz
za 650 Kč.
Připravovaný zákon o odpadech přináší zásadní změnu ve výpočtu zákonného poplatku za ukládání odpadu
na skládku. Výše skládkovacího poplatku se změní postupně od roku 2021 do roku 2030 z 500 Kč
až na 1 850 Kč. Podmínka pro ukládání odpadu na skládku za nižší cenu je jednotná: směsný komunální
odpad musí být pod 200 kg ročně na občana. V současné době je obec Smidary na cca 240 kg ročně
na občana, nicméně do tohoto výpočtu vstupuje i svoz velkoobjemového odpadu, kde se dostáváme
již celkem nad 300 kg ročně na občana.
Cílem obce Smidary je snížit množství komunálního odpadu a zlepšit třídění. Od listopadu 2020
jsou na všech sběrných místech sjednocené svozy:
1) plast (žlutý kontejner) v úterý a čtvrtek
2) papír (modrý kontejner) v úterý
A co do žlutého kontejneru? Fólie, sáčky, pet lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, balící fólie a nápojové kartóny. Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků do žlutého kontejneru nepatří. Důležité připomenutí: před vhozením do žlutého kontejneru
sešlápnout nebo zmačkat, snížíme tím rapidně počet vývozů.
Papír lze recyklovat zhruba 5 až 7 krát. Matný či jinak znečištěný papír se netřídí, ale patří do směsného
odpadu. Časopisy, reklamní letáky, sešity, krabice, obálky (i ty s okénky) a papírové obaly se skvěle dají
zrecyklovat.
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Sklo třídíme vždy do kontejnerů na sklo,
dá se totiž recyklovat donekonečna. Víčka nevadí!
Dokonce nemusí být ani vymyté. Do kontejneru
na sklo nikdy netřídíme porcelán, keramiku
ani varné sklo. Nepatří tam ani zrcadla.
Jak na použité kuchyňské oleje? Olej a voda
se kámošit nebudou – nesmíchají se. Olej vždy
zůstane na hladině. Olej se navíc zpevní, ztuhne
a začne ucpávat kanalizaci. Jaký je správný postup
třídění potravinářských olejů? Vychladlý olej
vylejte z pánve do vhodné nádoby, např. do pet
lahve, uzavřete a odvezte do speciálně označeného
kontejneru na kuchyňské oleje.
Třídění kovu má v celé České republice vzestupnou
tendenci, využívejte tedy šedé kontejnery. Kovové
obaly a předměty, které můžeme třídit: nápojové
plechovky, šroubovací uzávěry od nápojů
i zavařovacích sklenic, hliníková víčka od jogurtů,
hliníkové obaly od potravin, fólie od tavených sýrů
či čokolád nebo také hřebíky, ešusy, příbory.
Když v koutě vaší zahrady stojí kompost, můžete
bioodpad zužitkovat přímo na místě a proměnit
ho ve výživnou zeminu. Ale pozor, rozhodně
tam nepatří maso, kosti, popel z uhlí
nebo podestýlka od zvířat.

Druh odpadu

Popis odpadu

Kam odpad uložit

biologický odpad

zbytky jídel, odpad z
kuchyňských drtičů

kontejnery určené
pro bioodpad nebo
pro směsný odpad

tuky

fritovací oleje

pečlivě uzavřít do
PET láhve vyhodit
do kontejneru na
tuky

hygienické potřeby

dětské pleny,
vlhčené ubrousky,
dámské hygienické
potřeby, vatové
tyčinky, ruličky od
toaletního papíru a
další čisticí textilní
materiály

jedná se o pevný
odpad, patří tedy do
kontejnerů na
směsný odpad

chemikálie a další
nebezpečné látky

látky radioaktivní,
karcinogenní,
pesticidy,
průmyslová hnojiva,
organická
rozpouštědla,
hořlaviny, ředidla,
ropné a omamné
látky

nebezpečné látky je
nutné odvést do
sběrného dvora nebo
využít svozových
dnů nebezpečného
odpadu

léky

nespotřebované léky
na předpis nebo
volně prodejné léky

nepoužité léky vrátit
do jakékoliv lékárny,
která zařídí jejich
odbornou likvidaci

Biologický odpad
Zbytky jídel nevhazujeme do kanalizace proto,
abychom nepřispívali k blahodárnému životu
potkanů a dalších živočichů. Usazování pevných
látek a jejich zanášení kanalizační stoky může mít
za následek snížení průtočnosti kanalizačních
přípojek.

Po domluvě s vedením SDH Smidary je možné
odložit vysloužilý elektrospotřebič na dvoře
OÚ u hasičské zbrojnice.
Věděli jste, že ojeté pneumatiky lze vytřídit v rámci
zpětného odběru v pneuservisu? A to je nejlepší
řešení!

Tuky
Tu k y z d o m á c n o s t í , k t e r é s e d o s t a n o u
do kanalizace, se ochladí a vzniknou z nich hrudky,
které omezují průtočnost kanalizační sítě nebo
jí zcela ucpou. Některé tuky se v kanalizaci rozloží
a vzniknou z nich mastné kyseliny, které mohou
způsobit korozi potrubí. V případě ucpání
kanalizační stoky musí provozovatel kanalizace
provést čištění stoky tlakovými vozy, které
materiál zachytí a odvezou na skládku. Tyto
náklady se mohou promítnout do ceny stočného
pro příští roky.

Pro rok 2021 pro Vás připravujeme workshopy, kde
si v praxi ukážeme, jak správně třídit odpad
nebo třeba jak nakládat se starými
elektrospotřebiči. Budeme se na Vás těšit.
Děkujeme, třídění má smysl!
Marie Matyášová, DiS., pracovní skupina pro odpady

Kanalizace není odpadkový koš

Hygienické potřeby
Uvedené výše v tabulce, nevhazujeme
do kanalizace z důvodu zanášení kanalizace, ale
také proto, že obsahují kromě celulózového podílu
i plastové části, např. vatové tyčinky. Plastové části
těchto hygienických potřeb nepodléhají rozkladu,
na rozdíl od toaletního papíru, a mohou zanést,

Všechno má svůj řád, tedy i kanalizace
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda
z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace
je určena k odvádění odpadních vod, tj. vody mírně
znečištěné během běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
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Zimní údržba a parkování vozidel
případně zničit čerpadla na ČOV. Následná
nefunkčnost čerpadel může způsobit zatopení
kanalizace.

V souvislosti nejen se zimní údržbou nastává
každoroční problém, kdy zaparkovaná vozidla
na komunikacích a chodnících v obci tvoří překážku
při provádění této činnosti. Na těchto místech musí
pracovník údržby se zametacím vozem odstavená
vozidla v bezpečné vzdálenosti objíždět, nelze
odklízet sníh a námrazu a nelze zde ani použít
posyp nebo sůl. Části komunikací a chodníků
následně zůstávají neošetřeny a vzniká zde
nebezpečí nehod nebo úrazů.

Chemické látky
Některé látky jsou velice nebezpečné pro životní
prostředí, ale i pro zdraví člověka. Některé látky
mohou být hořlavé nebo výbušné a mohou mít
negativní vliv na biologické procesy čištění
odpadních vod.
Léky
Podle pokynů výrobce léků bychom měli nevyužité
léky vrátit do lékárny, která se postará o odbornou
likvidaci odpadu.

Každý řidič by si měl uvědomit, že i při parkování
vozidla na veřejném prostranství je povinen
dodržovat pravidla silničního provozu, např. zákaz
stání na veřejné zeleni nebo na chodníku.
Vzhledem k tomu, že neošetřené části vozovek
a chodníků snižují bezpečnost dopravy v obci, bude
Obecní úřad Smidary na tuto skutečnost pravidelně
dotčené majitele vozidel upozorňovat a špatně
zaparkované vozidlo bude vyfoceno. Pokud
ani po výzvě nedojde k nápravě situace bude celá
záležitost předána Policii ČR. Majitel či uživatel
takto odstaveného vozidla se poté musí připravit
také na důsledky, které vyplynou z případných
úrazů nebo dopravních nehod na neošetřené části
vozovky/chodníku.

Uvědomme si, že voda je základ života. Vodu
si z přírody vypůjčíme, využijeme ji pro naše
potřeby a následně vyčistíme a vrátíme zpět
do přírody. Měli bychom tedy s vodou nakládat
tak, abychom neškodili nejen životnímu prostředí,
ale také našemu zdraví.
Marie Matyášová, DiS., pracovní skupina pro odpady

Obecní úřad Smidary
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Komise obce Smidary
Kulturní a sportovní komise
I v roce 2020 jsme měli naplánovaný rok plný akcí,
her a soutěží. Rok jsme zahájili v lednu loutkovým
divadlem s pohádkou „Strach má velké oči“. Sezónu
jsme nemohli zahájit lépe.

Rok 2020 jsme ukončili rychleji, než jsme si kdy
dokázali představit. Poslední akce se uskutečnila
opět v krásných venkovních prostorách hospůdky
„U Oldy“ a sezóna byla ukončena pohádkou „Jejda
strašidýlka“, původně plánovaná na říjnové
Strašidelné strašidlení.

Dále jsme chtěli v únoru pokračovat pohádkou
„O statečném kapitánu Ploutvičkovi“, spojenou
s maškarním průvodem po Smidarech
ve spolupráci s SDH Smidary. A tímto okamžikem
začalo roční drama. Maškarní průvod se bohužel
neuskutečnil z důvodu rizika odnesení průvodu
silným větrem. Pohádka se i přesto všem líbila
a maškarní pochod se změnil na maškarní bál
v zasedací místnosti obecního úřadu s výborným
občerstvením u hasičů.

V současné epidemiologické situaci
jsme si již nedokázali představit další pořádání
veřejné akce spojenou s větším počtem
návštěvníků, a proto jsme se i s vedením obce
rozhodli, nezvat svatou trojici k nám do Smidar.
Doufáme, že to nebude mít velké následky spojené
s větším zlobením našich dětí a čerti si vše
vynahradí v roce 2021.

A jak už jistě víte, zavítal k nám koronavirus.
Po jarní odmlce jsme se připomněli opět loutkovým
divadlem v hospůdce „U Oldy“. Tentokrát
s p o h á d k o u „ Po h á d k a d r a č í , a n e b t r a b l e
s princeznou“. Opět se nám naplnil katastrofický
scénář s tropickým počasím a pohádku jsme měli
včetně lehké a osvěžující průtrže mračen
s krásnými blesky a hromy. Co více si k dračí
pohádce přát.

Děkujeme všem za pomoc a účast na pořádaných
akcích.
Do roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, sil
a spokojenosti. Budeme se na Vás těšit na akcích
pořádaných kulturní a sportovní komisí. Akce
na rok 2021 jsou zveřejněny na nových webových
stránkách obce. Věříme, že tento rok bude
povětrnostně i početně příznivější (a bez virů).
Jana Draštíková, předsedkyně KSK
Lucie Schovánková, členka KSK

Srpnové tropické vedro nás provázelo i na akci
v Loučné Hoře, spojené s pálením netradičních
čarodějnic. Pořádané doprovodné hry pro děti
se tak staly adrenalinovým, vrcholovým výkonem.
Ukončení prázdnin s kouzelnicemi pro dětské
návštěvníky a večerní zábavou se skupinou Matylda
nám už hodně ovlivnil strach z opět nastupující
druhé vlny koronaviru. A tak si bohužel mnoho lidí
akci neužilo. Opět se nám naplnil deštivý scénář
nejlepšího počasí z celého týdne.
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Sociální komise
Na závěr musím poděkovat všem členkám
a členům sociální komise, a to Palinové Janě
a Němcové Ivě, Břízkové Evě a Šedivé Janě,
Soukupové Šárce, Šedivé Gabriele a Bohumírovi,
Vaníčkové Aleně a Láďovi, za jejich práci,
kterou vykonávají ve svém volném čase a s ochotou
i v této nelehké době.

Hlavní činnost sociální komise spočívá v tom,
že na základě podkladů, které připraví matrikářka
OÚ, navštěvují naše členky a členové komise
občany, kteří oslavují významná životní jubilea
a kterým předají jménem OÚ Smidary dárkový
balíček, květiny a blahopřání.
Toto se týká občanů, kteří se dožívají 75, 80, 85, 90
a více narozenin. V tomto roce oslavilo:

Všem občanům přeji krásný rok 2021 a hlavně
pevné zdraví.

75. narozeniny - 11 občanů
80. narozeniny - 10 občanů
85. narozeniny - 5 občanů
90. narozeniny - 5 občanů
91. narozeniny - 4 občané
92. narozeniny - 1 občan
93. narozeniny - 1 občan
95. narozeniny - 1 občan

Pavla Syřišťová, DiS., předsedkyně SK

Tenisová liga Smidary
Od května do září proběhl v naší obci na hřišti
u ZŠ Smidary 1. ročník amatérské tenisové ligy
ve čtyřhře s názvem Tenisová liga - Smidary.
Do prvního ročníku bylo přihlášeno 9 dvojic
a odehráno bylo 35 utkání, ve kterých nebyla nouze
o napínavé okamžiky. Slavnostní ukončení
a vyhlášení se uskutečnilo 12. 9. 2020 na hřišti u ZŠ
ve Smidarech.

Nejstarší občankou naší obce je paní Vlasta
Laifrová, 94 let, Smidary.
K 70. narozeninám zasílá matrikářka OÚ Smidary
písemnou gratulaci. V letošním roce bylo zasláno
25 gratulací.
Matrikářka Ing. Lenka Janďourková s paní
starostkou Danou Draštíkovou navštěvují
s dárkovým balíčkem, květinami a blahopřáním
manželské dvojice, které oslavují zlatou,
diamantovou, platinovou a kamennou svatbu.

Pokud to půjde, vzhledem k vývoji pandemie,
budeme určitě pořádat i další ročník. Případné
zájemce budeme včas informovat.
Umístění:
1. Milan Nosek a Milan Jánský
2. Jaroslav Janďourek a Martin Kopecký
3. František Stádník a Tomáš Němec

Agendu určených úkonů souvisejících
s opatrovnictvím klientů v DSS Chotělice provádí
členka sociální komise paní Jana Šedivá.

Jiří Vlasák, člen KSK
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Matrika obce Smidary, rok 2020
Společenská kronika: jsou zde zveřejněny pouze ty údaje, ke kterým daly uvedené osoby svůj písemný
souhlas dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalšího doprovodného zákona č. 111/2019
Sb.
Z důvodu nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR a se kterým platí i zákaz shromažďování, jsme se v roce
2020 rozhodli zrušit tradiční VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Abychom neohrozili zdraví našich nejmenších a jejich
rodin, předali jsme malým občánkům alespoň dárkové poukazy.

Narození:
Samuel Bužík, Chotělice

Zlatou svatbu
(společných 50. let) oslavili:

Jan Gorel, Smidary

Věra a Miroslav Zejdlovi, Červeněves

Jindřich Novotný, Smidary

Marta a Jaroslav Hnátovi, Křičov

Tereza Sanková, Smidary

Věra a Josef Pošíkovi, Smidary

Rozárie Sasková, Chotělice
Matyáš Mucha, Smidary

Diamantovou svatbu
(společných 60. let) oslavili:

Rozálie Prášková, Smidary

Anna a Arnošt Macákovi, Křičov

Dominik Frydrych, Smidary

Soňa a Rudolf Novotných, Smidary

Jonáš Materna, Smidary

Tereza Sedláčková, Smidary
Dominik Lubas, Křičov

Úmrtí:

Anika Vlasáková, Smidary

Švandová Emílie, Červeněves

Leontýna Kvačková, Křičov

Šefara Ján, Smidary
Paroboková Věra, Loučná Hora

Sňatky:

Přibyl Josef, DSS Chotělice

Aneta Havlíčková - Miloš Vlasák

Fejfar Martin, DSS Chotělice

Vladimíra Drábková - Zdeněk Vyčítal

Kolář Jaroslav, DSS Chotělice

Hana Bačová - Petr Trejbal

Ondráček Miloslav, Smidary
Dvořáková Hana, Křičov

Kristýna Křížová - Dominik Švarc

Sládek František,Chotělice

Monika Steklá - Miroslav Rohlíček

Kodr Martin, Smidary

Kristýna Palečková - Martin Vencl

Havelková Marie, Smidary

(dva sňatky se konaly v obřadní síni OÚ a čtyři
sňatky v kostele sv. Jiří v Loučné Hoře)

Lemberk Oldřich, Smidary
Prokeš Josef, Smidary
Drbohlavová Růžena, Smidary
Elcner Jiřík, DSS Chotělice
Vobořil Petr, Smidary
Klár Adolf, DSS Chotělice
Hlavatý Petr, DSS Chotělice
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Ing. Lenka Janďourková, matrikářka

Základní škola a Mateřská škola, Smidary
Vážení rodiče, přátelé školy a žáci,

S lednem 2021 jsme se vrátili k přísným opatřením,
která povolují docházku do školy pouze žákům
prvního a druhého ročníku. Mohu vám říct,
že jsem šťastná, když slyším o přestávkách radostný
smích alespoň těch nejmenších. Deprese sestoupila
nejen na vás – na rodiče a žáky, ale i na nás. Vidíme,
jak se žáci mění, z poctivě pracujících žáků
se stávají žáci bez zájmu, bez základních školních
návyků.

celý svět bojuje již druhý rok s COVIDEM-19.
Ve školství se to projevilo především ve formě
a způsobu výuky. Již v druhém pololetí školního
roku 2019/2020 nám MŠMT zavedlo tzv. distanční
výuku.
Žáci všech tříd prošli výukou prostřednictvím
IT techniky, bez přímé účasti na výuce. Zavedení
IT techniky nebylo jednoduché. Každá škola
se s tímto problémem vyrovnávala po svém.
My jsme se snažili zavést online výuku pomocí
počítačů a notebooků, využívali jsme Messenger,
Facebook, maily a nakonec i obyčejný papír
a tužku. Pro Vás, rodiče, to byla opravdu
zatěžkávací zkouška. Proto jsme všichni věřili,
že si s virem poradíme a v září 2020 se opět vrátíme
k tradiční prezenční výuce.

Není však v naší kompetenci současnou situaci
ve školství změnit. Problémy, které nás trápí, trápí
celou naši zemi. Snažíme se z látky vybírat
to nejdůležitější, ale i tak je toho moc.
Radost mi dělá, že dosud jsme nemuseli zcela
uzavřít provoz mateřské školy. Vzhledem
ke zvýšené nemocnosti jsem musela v minulých
týdnech omezit provoz na jednu třídu, ale věřím,
že i to pracujícím rodičům pomohlo.

Bohužel. Září s řadou omezení přivedlo žáky
do škol, ale naše i vaše radost netrvala dlouho
a počet nakažených osob dosáhl znovu závratných
čísel a školství opět přešlo na distanční výuku. Nyní
jsme již šli do vašich domovů připravenější.
Zakoupili jsme jednotnou platformu pro vytvoření
spojení mezi námi - učiteli a vámi žáky
a samozřejmě, především v nižších ročnících, rodiči.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým
učitelkám, učitelům, asistentkám a vychovatelkám,
že zodpovědně přistoupili a přistupují k výuce
v tomto těžkém období. Poděkování patří i ostatním
zaměstnancům, kteří svou prací zajišťují čistotu
školního prostředí a starají se o stravu našich žáků,
zaměstnanců a také obyvatel Smidarska.

ačal nový boj – půjde wifi spojení, funguje kamera
či mikrofon? Tyto otázky trápí dodnes nejen nás,
ale i vás. Žáci, kteří se v listopadu a v prosinci mohli
vrátit do školy, byli šťastní, že vidí své spolužáky
a což byl jev dosud neobvyklý, měli radost, že vidí
i nás – pedagogy. Jsem si plně vědoma, že jste měli
radost i vy – rodiče, že je konec každodenního
trápení s úkoly, s novou látkou… Stále častěji
jste se na nás obraceli s otázkou, jak zajistit
pozornost svých dětí, jak je udržet před monitorem
počítačů, jak vysvětlit to, co žáci nepochopili
při online výuce.

V neposlední řadě chci poděkovat Vám – rodičům.
Chci poděkovat za spolupráci, za zajištění a nákup
technického zázemí, za trpělivost, za vše čím
ulehčujete práci nám, ale především svým dětem.
Doufám, že distanční výuka již brzy nebude potřeba
a my všichni se s radostí vrátíme k normálnímu
životu.
Přeji Vám všem především spoustu zdraví, pevných
nervů a spokojenosti do dalších dnů roku 2021.
Mgr. Hana Špinková, ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary
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Spolkový život
A konečně každoroční zakončení sezóny ve vinném
sklípku v Bořeticích. Tentokrát za teplejšího počasí
na začátku září. Cestou jsme navštívili Lednicko –
valtický areál s ochutnávkou burčáku na každém
rohu. Posezení ve sklípku, s výjimečnou degustací
vedenou prezidentem Svobodné spolkové republiky
Kraví hory u paní Novákové, nemělo chybu
a tancovalo se s cimbálovkou skoro až do rána.

Smidarsko na cestách
Co zmínit o minulém roce? Po náročném plánování
akcí, kdy se členové spolku těšili nejen na již
tradiční akce, na setkání všech členů a nečlenů
z blízka i z dáli, nám do života vstoupila nová
zkušenost. Zkušenost, jak v jednom dni změnit
a zpomalit své životy, zvyky a komunikaci
mezi námi.

Děkujeme obci Smidary za dotační příspěvek
na dopravu při našich výletech.
O plánovaných akcích v roce 2021 Vás budeme
průběžně informovat na webových a facebookových
stránkách spolku (www.smidarskonacestach.cz, fcb:
SMIDARSKO na cestách, z. s.). Spojit se s námi máte
možnost
i
na
e-mailu:
smidarskonacestach@seznam.cz. Jako každý rok
budou připravené akce pro všechny věkové
kategorie.

Z důvodu jarní pandemie muselo dojít ke zrušení
naplánovaných akcí.
11. ročník Keltského telegrafu (21. března 2020)
byl tentokrát pouze v našich myslích. Místo
světelného signálu napříč republikou byla vyslána
pouze myšlenka k lepším zítřkům. Budeme se těšit
na příští Keltský telegraf 2021, který bude
v odložené spolupráci se spolkem „Skřivaňáků“.

Děkujeme za společný rok 2020 a do roku 2021 Vám
za všechny členy spolku SMIDARSKO na cestách
srdečně přejeme pevné zdraví bez korony
a kilometry bez nehody.

Další zrušení čekalo i na uklízecí akci „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. V průběhu jara jsme jako
členové i nečlenové nezaháleli a dali jsme se do šití
cca 600 ks roušek, které jsme věnovali k dispozici
spoluobčanům k vyzvednutí na Obecním úřadě
ve Smidarech, v potravinách Hruška a u Michala.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat všem,
kteří se s námi nemalou měrou na šití podíleli:

Lucie Schovánková a Jana Draštíková

Haně a Marcele Bernartovým, Kájovi Stoupovi,
Kamile Prouzové, Věře Kuncové, Elišce Doležalové,
Janě a Daně Parobkovým, Daně Maťátkové, Zuzaně
Jorové.
Začátek prázdnin jsme zahájili tradičním setkáním
přátel na „vegetu“ v Loučné Hoře. Akce
se mimořádně vydařila množstvím účastníků
a skončila opět až nad ránem.
Květnový přesunutý zájezd pro rodiny s dětmi
se naštěstí podařil uskutečnit v srpnu. Výlet
do Mirakula se konal v plné obsazenosti, rodiče
se vrátili do dětských let a děti byly fascinované
nepřeberným množstvím atrakcí. V parku jsme
narazili na příjemně malé množství lidí, chutné
občerstvení, fajn počasí, ale hlavně na báječnou
atmosféru. Měli jsme možnost navštívit vzdálenější
vietnamskou vesnici s velkým množstvím reálné
vojenské techniky, vyzkoušet si paintball, svést
se v tanku a parním vlaku.

Spolek Chotěláci
Minulý rok byl plný rozporuplných emocí
a omezení, která se bohužel dotkla i spolkových
aktivit. V této nelehké a pro nás všechny náročné
době jsme byli nuceni většinu naplánovaných
aktivit zrušit.

Nakonec měly děti velký problém najít své rodiče
a donutit je k odpolednímu odjezdu.
Další změnu jsme museli provést u zájezdu
do Českých Budějovic a na Hlubokou nad Vltavou.
Akci přesouváme snad na rok 2021.
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Koncem léta se nám však podařilo zorganizovat
tradiční akci ,,Zakončení léta“, na kterou se děti
vždy těší. Pro všechny byl připraven bohatý
program plný her a aktivit. Největší úspěch měla
již tradičně střelba se vzduchovkami. Poprvé jsme
jako novinku pro děti připravili lukostřelbu. Naše
nejmenší bavily hrátky s bublifuky a výroba velkých
bublin. Překvapením pro děti byl příjezd hasičů
z Nového Bydžova.

dětem za přátelskou výpomoc a budeme se těšit
na další spolupráci.
Spolek Červíci žádal Obecní úřad Smidary
o zakoupení obytné buňky, která by sloužila
jako zázemí pro schůze i akce, ale tato žádost
nakonec nebyla realizována s tím, že se bude hledat
jiné vhodné řešení.
Nakonec přejeme všem spoluobčanům a členům
spolku hodně zdraví v roce 2021.

V listopadu jsme se podíleli na dokončovacích
pracích na nově vzniklém dětském hřišti, které bylo
vybudováno v rámci projektu MMR – Rozšíření
sportovního zázemí pro děti a rodiče. Dětem
se nové prvky na hřišti moc líbí a jistě si jich
za lepšího počasí naplno užijí.

Vaši Červíci Červeněves

Konec roku je dotčen stále trvajícím nouzovým
stavem, a tedy opětovným pozastavením
plánovaných akcích. Nezbývá nám než Vám popřát
do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Pavlína Mikácsiová

Loučná Hora dětem
Tak trochu jiný rok 2020 pohledem spolku
Loučná Hora dětem
Minulý rok, tolik odlišný od těch předchozích,
se nesl ve znamení strachu, nejistoty, omezení
a samoty, ale i velké soudržnosti, ohleduplnosti,
solidarity, návratu k přírodě a k zamyšlení
nad osobními hodnotami. Část roku, kterou
jsme mohli strávit běžným způsobem života,
jsme se rozhodli zpestřit programem pro děti
z celého Smidarska. Rozloučení s prázdninami
si mohly užít malé děti, pro které byly zajištěny
soutěže a aktivity. Velké děti se těšily na známého
parkouristu a youtubera Taryho, který strávil
v Loučné Hoře, i přes nepřízeň počasí, 4 hodiny
a bavil děti svými parkurovými triky a radami,
h i s t o r k a m i a s o u t ě ž e m i . Ve l k á b o u ř k a ,
jak v polovině programu náhle přišla, tak i rychle
odešla. Zanechala za sebou sice pěknou spoušť
a nejednu osobu promočenou až na kost, přesto
dobrá nálada neodešla a přátelské posezení
u občerstvení se protáhlo až do večera. Na podzim
jsme zrealizovali úklid v rámci akce „Ukliďme svět,

Červíci Červeněves
Jsme rádi, že i přes pandemii COVID-19 zvládl
náš spolek uspořádat alespoň jednu akci. Přátelské
posezení se konalo na návsi v Červeněvsi a myslíme
si, že se vše velmi vydařilo. Celý den hudebně
doprovázel DJ Pavel Košťál. Příjemným zpestřením
byla travesti show z Olomouce a v podvečer ohnivá
show Praha. Červíci plánovali mnohem více akcí,
které jsme z důvodu nařízení vlády bohužel
nemohli uskutečnit. Doufáme, že Vás budeme moci
v novém roce přivítat na dalších akcích
v Červeněvsi.
Spolek Červíci Červeněves tímto děkuje všem
sponzorům, kteří nám finančně pomáhali akce
uspořádat. Také děkujeme spolku Loučná Hora
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ukliďme Česko“. Také letos jsme se
vydali společně s dobrovolníky
uklidit příkopy a oproti loňskému
roku jsme posbírali méně odpadků.
Že by příroda měla alespoň trochu
prospěch z jarního nouzového
stavu? Napovědět by nám mohl
příští rok, který bychom si určitě
všichni přáli prožít bez jakýchkoliv
o m e z e n í . Ko n e c r o k u j s m e
zakončili tradičním Mikulášem.
Tentokrát však za netradičních
pravidel, ale díky letité praxi
našeho čerta, efektivně
i na vzdálenost 2,5 m. Závěrem chceme poděkovat všem členům a dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo
a také obci Smidary za finanční podporu. Co více si v letošním roce přát než zdraví, jistotu, žádný stres
a v roce 2021 jen samý negativní Covid test.
Za spolek Loučná Hora dětem Ivana Břízková

Okrašlovací spolek Smidarska
Velmi si vážíme Vaší přízně, kterou jste nám
projevovali každou adventní sobotu. Díky Vašim
darům a vstupnému se podařilo vybrat dost peněz,
abychom zakoupili poslední potřebné nové lavice
do kostelíka. Doufáme, že si je koncem letošního
roku 2021 už sami osaháte. A těšíme se na Vás
u stánku, kde jste nám chyběli nejvíc!

Adventní koncerty na Loučné Hoře 2020
Covid necovid, adventní koncerty byly! V žádném
případě jsme nechtěli ustoupit od naší tradice,
kterou společně sdílíme již od roku 2007. A proto
jsme rádi, že se povedlo experimentální přenášení
koncertů z Loučné Hory online. Za to patří velké
díky jednak skvělým účinkujícím, dále online
přenašečům"- Petrovi Hazdrovi, Vítku Šandovi
a Lukáši Hloucalovi - a dalším mnoha obětavcům,
kteří rok co rok pro Vás připravují tuto událost.

Na webu www.smidarsko.cz jsou stále koncerty
nahrány. Zkuste si pustit třeba 2. koncert
a jazzovou skupinu The Roofers, ta neomrzí
ani v čase povánočním.
Ing. Ondřej Havlíček, Okrašlovací spolek Smidarska
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SDH Smidary
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou představil naši
činnost v roce 2020.
První akcí v loňském roce měl být již tradiční
hasičský ples, který se neuskutečnil kvůli
rekonstrukci sokolovny. Na jaře jsme uspořádali
sběr starého železa, tímto děkujeme všem
spoluobčanům za přízeň. Jako každoročně
jsme také navštívili naše zasloužilé členy. Další
akce jsme již nestihli uskutečnit kvůli COVID-19.
SDH v boji s tímto virem byla nápomocna
Obecnímu úřadu tím, že vydávala dezinfekční
prostředek a nabídla možnost roznosu nákupu
spoluobčanům. Těšíme se na další spolupráci.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Smidary
v letošním roce zasahovala u sedmi požárů, třech
zásahů s automatizovaným externím defibrilátorem
AED a šestkrát technicky pomáhala jinou činností.
Jednotka na první výjezd čekala na začátek února,
vyjížděla na požár sazí v komíně v obci Červeněves.
Další výjezdy následovaly v průběhu 14ti dnů,
a to do Skřivan do hájovny a do Červeněvsi, taktéž
na požár sazí v komíně.
6. 3. 2020 jsme zasahovali u vyvráceného stromu
v ulici Podhradská ve Smidarech, strom zasahoval
přes celou komunikaci a zcela zneprůjezdnil cestu
ke splavu. Koncem března jsme vyjeli na žádost
záchranné služby na záchranu lidského života
do Chotělic, kam jsme přijeli jako první a ihned
jsme začali se srdeční masáží. Připojili jsme
automatizovaný externí defibrilátor a podali jsme
výboj. Po příjezdu záchranky jsme pacienta předali
a nadále jsme byli výpomocní se srdeční masáží.
Dále následoval zásah u požáru louky ve Starém
Bydžově a porostu ve Smidarech.

18. 6. 2020 jsme ráno ve 3:15 zasahovali v Loučné
Hoře, v budově DPS, kde v jednom z bytů praskla
hadička od WC a celý byt byl vytopen. Jednotka
pomohla s vytřením vody v bytě a zkontrolovala
jestli nedošlo k prosáknutí vody o patro níž.
V srpnu jsme měli dva technické zásahy,
a to u zlomených a vyvrácených stromů. V prvním
případě mezi Smidary a Červeněvsí a v druhém
případě mezi Chotělicemi a Starými Smrkovicemi.
Dále následovaly zásahy: záchrana lidského života
ve Smidarech, požár bytové jednotky
v Ohništanech, záchrana lidského života a požár
sazí v komíně ve Smidarech.
V současné době jsme zažádali o dotaci na pořízení
nového dopravního automobilu místo naší staré
a už nevyhovující Avie. Tímto bychom chtěli
poděkovat OÚ Smidary za podporu při financování
dopravního automobilu.
Petr Trejbal, SDH a JSDH Smidary
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Ostatní
Pomáhat má smysl
Je to už skoro půl roku, kdy proběhla Přátelská akce
“Pomoc rotwikům”. Součástí této akce byl Bazárek,
který nabízel lidem hodně zajímavých věcí a jednu
nádobu s dobrovolným vstupným.
Na začátku zrodu této “Akce” stála jedna událost,
která by se neměla stávat nikomu z nás. Nehoda,
bolest, ztráta a jedna starší rotvajlerka Sendy,
která byla najednou úplně sama a potřebovala
pomoc a nový domov. Nikdy jsem se netajila tím,
že miluji zvířata a kdykoli je možnost pomoct,
tak to ráda udělám. K tomu všemu jsem
ale potřebovala lidi se srdcem na pravém místě
a hlavně to místo, kde tuhle akci uskutečníme.
Zrodil se nápad udělat “Bazárek” s dobrou hudbou
(DJ Prachan) a jídlem, který se konal ve Smidarech
v hosdpůdce "U Oldy". Akce proběhla 22. 8. 2020,
vybralo se na dobrovolném vstupném necelých
10 000 Kč. Veškerý výtěžek šel na pomoc
rotvajlerům do Velkého Oseka u Plzně RTW - naše
láska, jejich naděje z.s. Nevěřila jsem, že se vybere
tolik peněz a přijde tolik lidí, ale jsem Vám
všem nesmírně vděčná, že Vám pomoc pejskům
není lhostejná. Doufám, že letos budeme moci
uskutečnit další pobodnou akci, která se zaměří
na pomoc chlupáčům, a veškerý výtěžek poputuje
právě k nějaké organizaci nebo útulku.
Chci Vám všem ještě jednou moc poděkovat
za pomoc a ochotu si udělat čas, pobavit se, vybrat
si z bazárku, a hlavně popít a sejít se s přáteli.
Ten největší dík patří mým přátelům (Aneta Z.,
Lenka S. a Petra Ž.), lidem co darovali oblečení,
mé úžasné rodině a panu Zátrokovi, který nám
tu akci dovolil uskutečnit právě
v hospůdce "U Oldy".
Budu se těšit na další skvělou akci a věřte,
že pomáhat má vždycky smysl!
Kateřina Prášková
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Bohužel se opakovala situace z jarní části. Po devíti
kolech se soutěže opět přerušily a bohužel do této
chvíle není jasné jestli se sezóna dohraje v jarní
části. Start naplánován již na 13. března 2021.

TJ Sokol Smidary - Červeněves

Muži „A“ jsou zatím na posledním 14. místě
se 2 body za 2 remízy, skóre 13:43. Muži „B“
přezimují na 6. místě. Z 9 zápasů mají 3 výhry,
1 remízu a 5 proher, skóre 20:36. Soutěž hraje
8 účastníků a mají se hrát 4 kola.

Konec sezóny 2019-2020 (jarní část) nebyl
d o k o n č e n z d ů v o d u e p i d e m i e C OV I D - 1 9 .
Celý ročník 2019-2020 se ve všech kategoriích
zrušil.
Do nové sezóny 2020-2021 (podzimní část) jsme
přihlásili v kategorii mužů opět družstvo „A“
v okresním přeboru a družstvo „B“ ve IV. třídě
soutěže. Bohužel jsme nesehnali trenéry,
a tak se členové výboru střídali ve vedení mužstev.

Mladší dorost do přerušení soutěže odehrál
devět utkání s jednou výhrou a osmi porážkami.
Se skóre 20:61 jsou sice na posledním místě,
ale je zde nutno upozornit, že jsou nejmladším
mužstvem v soutěži a skoro polovina hráčů patří
věkem do žáků. Přesto kluci bojují a jejich hra
se zlepšuje.

V družstvech mládeže pokračujeme ve spolupráci
se Slavojem Skřivany. Z důvodu nedostatečného
počtu hráčů v kategorii starší žáci jsme tuto
kategorii převedli do dorostu a přihlásili
jsme se do krajské soutěže U17, což znamená
mladší dorost s názvem Červeněves/Skřivany
s trenéry Jakubem Fichtnerem a Radkem Rychterou.
Mladší žáci pod názvem Skřivany/Červeněves hrají
okresní soutěž a vedou ji trenéři Jiří Brzek a Lukáš
Struna. Mimo soutěž máme ještě mini přípravku,
kterou založil Pavel Špičák spolu s pohybovou
školičkou. Mini přípravka pokračuje druhý rok
a bude hlavně záležet na vytrvalosti, trpělivosti
a radosti ze hry jako takové. To vše jim a trenérovi
přejeme v míře vrchovaté.

Mladší žáci odehráli také devět utkání a se skóre
6:58 jsou se šesti body, se dvěmi výhrami a sedmi
prohrami na 12. místě.
V současné době nám není povoleno trénovat
venku ani v hale z důvodu opatření vlády. Nezbývá
nic jiného, než čekat a doufat v lepší časy,
jak ve zdraví, tak i ve fotbalovém životě.
Jan Šefara, předseda TJ Sokol Smidary- Červeněves

Uzávěrka květnového čísla je 26. 4. 2021.
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ozveny.smidarska@gmail.com
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