Dobří holubi se vracejí!
I tak s troškou představivosti můžeme chápat opětovné založení Okrasného spolku ve Smidarech. Slovo
opětovné je zcela na místě, neboť takovýto spolek byl ve Smidarech založen již v roce 1886. A tak po více jak
120 letech dochází k jeho obnově. Hlavními zakladateli tehdejšího spolku byli: předseda a lékař Jan Tomáš,
jednatel a tajemník OÚ Jan Javůrek, pokladník a učitel Jan Vacek a další významní měšťané. Důvodem pro
založení spolku bylo rozšíření zeleně a úpravy těch míst, která by zlepšila vzhled obce. A tak dle jejich
tehdejších návrhů nám dodnes zůstalo pěkně upravené okolí kolem kostela, včetně zeleně a terasy na západní
a severní straně. Rovněž kaple na hřbitově, dnes opravená, je pozůstatkem tehdejší doby. Podobně z iniciativy
tehdejšího tajemníka Jana Javůrka a tehdejšího purkmistra Václava Matyse vznikly tehdy krásné a daleko
široko obdivované promenádové mozaikové chodníky na náměstí, včetně stromů a keřů, dnes již rovněž
vyměněné za fádní tuctovou zámkovou dlažbu. Škoda, že alespoň část nezůstala zachována jako ukázka
dovednosti dřívějších řemeslníků. Dále to byly mnohé aleje a zeleň, která dnes nenápadně, ale soustavně mizí,
a bylo by třeba přemýšlet o její obnově. Učitele Jana Vacka, nejaktivnějšího člena tehdejšího spolku, nám
zase připomíná park na tehdejším horním náměstí. I ten by bylo třeba renovovat a přiblížit jej alespoň zčásti
tehdejšímu vzhledu.
A tak se vlastně noví zakladatelé Občanského sdružení Okrašlovacího spolku Smidarska, který byl
opětovně založen v roce 2007, nechali inspirovat dávnou minulostí. Neboť i současná hlavní činnost spolku je
rovněž zaměřena na obnovu takových míst v obci, včetně zeleně, která by zlepšila životní prostředí a
povznesla úroveň Smidar jakožto pěkné a spořádané obce, což se nám jaksi stále moc nedaří. Pochopitelně je
činnost zaměřena i na nové prvky, které přináší současný život. Jsou zde snahy znovu oživit alespoň v rámci
daných možností smidarskou kulturu,
pokračovat
v obnovování
skromných
kulturních památek, se kterými již započali
minulí zastupitelé, jako jsou kostelík
v Loučné Hoře, mariánský sloup tamtéž,
mariánské sousoší v parku, pomník u pošty,
sochy světců a další. Dále pak obnova tradic,
podpora vzdělanosti a propagační činnost. I
památka kostel sv. Stanislava je objektem
zájmu spolku, i když současné dění kolem této
památky jde zatím mimo spolek.

Opravený kůr loučnohorského kostela
Pokud jde o činnost nově založeného spolku v oblasti kultury, mohli občané v posledních letech
zhlédnout dvě výstavy na radnici s názvem „Místo, kde žiji“. Další výstava pak byla věnována profesoru F.
Vaníčkovi, smidarskému rodáku, který prostřednictvím dřívějších Ozvěn Smidarska vstupoval do mnoha
smidarských rodin a svými emotivními a sugestivními články seznamoval smidarské občany s bohatou historií
tehdejšího města Smidary. Díky němu se smidarská veřejnost mohla seznámit i s tím, jaké významné
osobnosti se ve Smidarech narodily a dokonce zde žily, a významnou měrou tak přispívaly k rozvoji
tehdejšího společenského a kulturního života.
Vzpomínáte si ještě na to? Jistěže ano! A tak není divu, že o výstavy, které ukazovaly, jak kdysi
vypadalo naše město a život v něm, byl mezi občany enormní zájem. Rovněž již čtvrté pokračování
Svatováclavské zábavy obohatilo kulturní kalendář obce. Zda se ovšem tato nová tradice udrží při životě, to
záleží jenom na zájmu samotných smidarských občanů. I adventní koncerty v kostelíku na Loučné Hoře, který

byl dlouhou dobu vůbec nevyužíván, jsou něčím novým ve smidarské kultuře a těší se poměrně značné přízni
občanů. Prostředky získané ze vstupného z výstav a z adventních koncertů spolu s prostředky od nadace
Vodafone umožnily přispět na opravu kostela sv. Stanislava částkou 16.000 Kč a na opravu kůru kostelíka
v Loučné Hoře částkou 78.000 Kč.
Upravené prostranství u zdravotního střediska a takzvané Havlíčkovo náměstí a nově vysázené
stromořadí na náměstí, rekonstrukce venkovního prostranství u ZŠ a prostředky získané na projekt ČOV jsou
většinou rovněž dílem spolku. Z oblasti záchrany památek stojí za pozornost restaurovaný pomník a zvonička
v Chotělicích, probíhající záchrana varhan v kostelíku v Loučné Hoře a další připravované akce, jako je
obnova zvoničky v Červeněvsi a v Křičově. A to vše bylo možné jenom díky iniciativě mladých členů tohoto
spolku, ať již formou grantů z Nadace partnerství či fondu T-Mobile či prostředků z krajského rozpočtu.
Takto získané prostředky ve výši více jak 1,300.000 Kč jsou jistě pro OÚ žádoucí a potřebné. Ale určitá vada
na kráse je v tom, že v mnoha případech pokrývaly něco kolem 50% skutečných nákladů. A to samozřejmě
zase přináší určité problémy do finančního
hospodaření obce. Takže do budoucna bude třeba
větší předvídavosti a snaha o snížení celkových
nákladů těchto grantových akcí. Jistě by stálo za
úvahu třeba to, zda například vysázení stromků na
náměstí, u zdravotního střediska či na Havlíčkově
náměstí by namísto speciálních firem nezvládli
pracovníci obecního úřadu, mezi nimiž je i schopná
zahradnice. Třeba takzvanou formou „Smlouvy o
dílo“. Chce to ovšem více důvěřovat znalostem a
schopnostem vlastních zaměstnanců OÚ. Určitou
limitující akceschopností spolku, který má sice více
jak dvacet členů, je to, že těch skutečně aktivních,
hlavně těch mladších, je poměrně málo. Takže o
nějakých skutečně velkých a rozsáhlých projektech,
vyžadujících si velký okruh zainteresovaných, se dá
uvažovat až při větším rozšíření aktivních členů
sdružení. S podobným problémem se však potýkají
i další společenské organizace v obci.

Lípa Republiky, vysazená spolkem k 90. výročí vzniku ČSR
Občanské sdružení Okrašlovací spolek Smidarska má za sebou teprve dvou a půlletou činnost. Vše, co
se za tu dobu podařilo uskutečnit, nebylo nijak zanedbatelné a Okrašlovací spolek byl a je pro obec a
smidarskou veřejnost zcela jistě určitým oživením společenského a kulturního života. Jistě mohou mnozí
smidarští občané, hlavně ti starší, uvést celou řadu dřívějších, mnohem větších kulturních a sportovních akcí,
které zde kdysi byly zcela běžné. A mohli by vyprávět, jak bohatý a společenský život tehdy ve Smidarech
byl. Ovšem nesmí se zapomínat, že doba a společnost před více jak třiceti–padesáti lety a ta dnešní jsou zcela
jiné. Zkuste si dnes představit, že by pro smidarskou veřejnost ve zdejší sokolovně vystoupil divadelní soubor
Východočeského divadla z Hradce Králové s požadavkem na honorář ve výši kolem 40.000 Kč. To by
znamenalo vstupné 200 Kč a naplnění sokolovny dvěma sty občany. Myslíte si, že by se ve Smidarech a okolí
našel dostatečný počet občanů, kteří by dnes teplo domova a televizní obrazovku vyměnili za divadelní
kulturní zážitek v sokolovně? Nebo by šli na nějakou významnější skupinu či umělce lepší kategorie, jejichž
požadavky se v současné době pohybují v řádu několika desítek tisíc za vystoupení? Myslíte si, že by se to
podařilo? Asi těžko, neboť v dnešní době již není ve Smidarech žádná společenská organizace, jako tomu

bývalo v minulosti, která mohla takovou akci zorganizovat s vědomím, že diváci v dostatečném počtu přijdou,
a která by si to v současné době mohla
finančně vůbec dovolit. Takový řekněme
experiment či kulturní průzkum, zda by
současní občané projevili zájem o
takovouto kulturu, by si mohl dnes
dovolit jedině obecní úřad ze svého
rozpočtu na kulturu. Myslím si ale, že by
to nedopadlo nijak slavně a asi by to byla
akce první a poslední.

„Havlíčkovo náměstíčko“ ve Smidarech
Ale i tak v těch dnešních podmínkách se na tomto příkladu Okrašlovacího spolku a existenci dalších
organizací jako jsou myslivci, hasiči, rybáři, chovatelé, fotbalisté či neformální uskupení, jakými jsou třeba
smidarští nohejbalisté či dřívější takzvané smidarské matky, dá dokázat, že každá společenská organizace a
angažovanost jejích členů, ale i jednotlivých občanů, jsou pro obec přínosem a kulturní a společenský a
sportovní život v obci by byl bez jejich existence zcela nemožný.

František Havelka

• Historické okénko
Významná výročí smidarských rodáků
V minulém čísle jsme si připomněli sto let od úmrtí významného regionálního historika, autora
nejrozsáhlejšího díla Paměti městečka Smidar nad Cidlinou. Byl velikým vlastencem a významnou postavou
tehdejšího společenského života Smidar. V roce 2009 bychom si však měli připomenout ještě dvě významná
výročí, která jsou spojena nejen ve světě, ale i u nás s významnými osobnostmi, které se ve Smidarech
narodily.
Osmdesát let od úmrtí Doc. Dr. Záboje Brucknera (14. 9. 1895 – 25. 12. 1929)
Narodil se ve Smidarech. Obecnou školu a gymnázium však již absolvoval v Praze na Královských
Vinohradech. V prosinci v roce 1919 promoval na fakultě Karlovy Univerzity. Po promoci nastoupil na oční
kliniku profesora Deyla (rodáka z Vysokého Veselí). Za pouhý rok se stal klinickým asistentem a v roce 1928
se habilitoval na docenta. Již roku 1929 se po smrti profesora Lešera ujímá vedení kliniky.
Ovládal němčinu, angličtinu, ruštinu. Studoval na zahraničních univerzitách v Itálii, ve Francii, v
Belgii, v Holandsku, kde všude propagoval české oční lékařství. Vydal také učebnici očního lékařství, kterou
začínal připravovat již profesor Deyl. Tato práce trvala pět let a byla příznivě přijata tehdejší lékařskou

veřejností. Vydal 28 popularizačních a 6 vzpomínkových článků.
V roce 1924 pomáhal profesoru Lešerovi založit Československou oftalmologickou společnost, stal se
jejím jednatelem a redigoval Oftalmologický sborník. Od roku 1921 zastával v Deylově ústavu funkci
jednatele a po smrti profesora Lešera byl předsedou správního výboru. Tento ústav se zabýval vzděláváním
nevidomých v hudbě a po mnohých změnách působí dodnes.
Nedlouho před smrtí se oženil. Tragicky zahynul 25. prosince 1929.

Dvacet let od úmrtí básníka a dramatika Jiřího Šotoly (28. 5. 1924 – 8. 5. 1989)
I ten se narodil ve Smidarech. Byl významným básníkem, prozaikem, dramatikem a překladatelem.
Jeho otec byl učitelem češtiny. Maturoval na gymnáziu v Hradci Králové,
vystudoval obor Divadelní režie na Akademii múzických umění a zároveň se
vzdělával ve filozofii a estetice. Byl totálně nasazen v Německu v letech
1943–45. Později dokončil studium na dramatickém oddělení státní
konzervatoře. Působil jako divadelní dramaturg a režisér v Hradci Králové,
v Trutnově a ve Vamberku. Byl také tajemníkem ve Svazu spisovatelů a od
roku 1967 se věnoval literatuře jako spisovatel z povolání.
Byl autorem téměř stovky děl z oblasti poezie, dramatické tvorby,
divadelních a televizních her, románů a publikací. Z románů jsou nejznámější
Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni, Svatý na mostě. Z divadelních her pak:
Karel IV., Waterloo, Adam a Eva. Z poezie pak verše: Člověk a smrt,
Náhrobní kámen, Dům u tří mincí a další.
František Havelka

Chotělický mlýn – památka, nebo současnost?
Návštěvy ve mlýně byly pro moji babičku vždy zdrojem velké radosti. Z rodinného vyprávění vím, že
sem jezdila ke strýci Škopovi jako mladá holka velmi ráda. Tehdy se psal rok 1915 a v Čechách jinak moc
důvodů k radosti asi nebylo. Ve mlýně se však vždy našlo něco dobrého k snědku a o práci a zábavu také
nebyla nouze. O babiččiných návštěvách jsem se dočetla také v jejím deníku, kde jsem našla zmínky o mlýně
v obci Chotělice. Z krabice s fotografiemi, která po babičce zůstala, jsem letos na jaře vylovila obrázek mlýna,
který měl na štítu hrdý nápis Elektrický válcový mlýn, a námět na výlet byl na světě. Chotělice jsem si našla
na mapě Hradecka blízko Nového Bydžova, v turistické mapě je zmínka o „mlýně secesně přestavěném“, a to
podle dochované fotografie odpovídá.
Vyzbrojena všemi těmito poklady jsem se rozjela do Chotělic hledat mlýn. Najít ho byla hračka,
mlýny se přece vždy stavěly u vody, tedy ty vodní. Jako mlýn toto stavení již dávno nefunguje, trvale obýván
také není, vypadá to, že slouží spíše k rekreaci. Stavení jsem dokola obešla, tam, kde nebyl plot, jsem nafotila
snímky a za vydatného deště se rozjela pro další informace do Smidar na místní úřad. Později pak na hřbitov,
do muzea v Novém Bydžově, do archivu v Hradci Králové a do archivu v Praze. Na co všechno jsem přišla a
co ještě zůstalo nezodpovězeno, se vám nyní pokusím přiblížit.

Tady je tedy malá exkurze do velké historie jedné nenápadné stavby:
Chotělický mlýn má středověké základy. První zmínka o majiteli mlýna je z roku 1376. Byl především
majitelem Chotělické tvrze, dvora poplužního a mlýna, jmenoval se Kuneš a nechal si říkat z Chotělic. Jedná
se o první písemnou zmínku, dá se tedy s určitostí předpokládat, že mlýn v té době již stál. Připomínám, že to
bylo za vlády Karla IV. Jak to bylo s mlýnským náhonem, je otázkou. Byl celý vytvořen uměle? Kdy a proč?
Při pohledu na mapu je vidět, že náhon je poměrně dlouhý, cca 1,5 km. Začíná na okraji Chotělic a zpět do
Cidliny se vlévá až ve Smidarech. Vodní kniha řeky Cidliny se prý nedochovala, a tak nezbývá než se pouze
dohadovat.
Prvním známým mlynářem byl Petr, který je znamenán v Městské knize Nového Bydžova k datu 15.
1. 1405. Tehdejší majitel Vlaštěk z Chotělic při obdarování kostela v Nemyčevsi „jednou kopou grošů
pražských veškerou moc nad mlynářem Petrem a nad vším, co by mlýn přes jednu kopu vynášel si sobě
zůstavil“. To je tedy nadlouho první a poslední zmínka o mlynáři v Chotělicích.
Za husitských válek patřil mlýn rychtáři z Hradce Králové Rufusovi. Rufusům zbyly pouze dcery, a
tak nastal problém s dědictvím po ženském potomstvu Rufusů a panství bylo prohlášeno za odúmrť (tedy
připadlo podle práva panovníkovi). Tuto odúmrť si vyprosil kancléř Jan ze Šelemberka, který tehdy sídlil v
Mladé Boleslavi.
Další zmínky v knihách jsou až z první poloviny 16.
století, majitelé panství jsou Stranovští a začátkem 17. století
byly Chotělice připojeny ke Žlunicím a s nimi k Dymokurům.
Tak se tedy mlýn dostal k panství dymokurskému.
Po Bílé Hoře zkonfiskované Chotělice dostává jako
zástavu císařský plukovník Jan Eusebius Khan, na chvilku je
majitelem i nenasytný Albrecht z Valdštejna. Tomu se toto
panství nehodilo do jeho plánů, a tak jej obratem prodává zpět
Khanovi, jehož dcera Františka prodává panství rodině
Lamboy.
Roku 1671 se mlýn dostává prodejem na dalších dvě
stě let rodině Koloredo. Málokdo ví, že Chotělice byly již ve 14. století rozděleny na dva díly. Druhý díl tvořil
svobodný dvůr zvaný Náchod podle posledního majitele Jaroslava Alexandra Náchodského. Po jeho smrti
dvůr koupila rodina Koloredo, a tak po staletích opět spojila Chotělice dohromady. Koloredové ve Smidarech
ani v Chotělicích nesídlili a zřídka sem dojížděli, a tak sem na správu panství byli dosazeni vrchnostenští
úředníci – regent, hejtman, purkrabí, obroční, obroční písař a písař důchodní.
Podle soupisu z roku 1673, tedy krátce po třicetileté válce, náležel ke statku dymokurskému dvůr
Chotělice s tvrzí, mlýnem a pilou, rybník, patnáct osedlých a tři usedlosti pusté. Poslední písemná zmínka o
Chotělické tvrzi je tedy z roku 1673, ta pak zaniká, ale mlýn stojí a mele dál. Jíst se přeci musí.
A jak to vlastně bylo s těmi mlynáři? Jak už víme, první byl Petr, další jméno Jan Černý je uváděno až
k roku 1667, tedy po dlouhých dvou stech letech. Co bylo mezitím, nevíme. Vrchnost mlýny pronajímala za
jistý roční plat a jiné dávky. Nájemci se střídali – přicházeli a odcházeli i z různých mlýnů, které byly v okolí.
Černí, Šubrtovi, Říbkovi, Kropinští a rodina Čerých.
Roku 1744 Hrabě Kamil z Koloredo a Walsee mlýn prodal Václavu Koudelkovi, a tím se stal
z nájemce konečně majitel. Při prohlídce pozemkové knihy se soupisem mlýnů a hospod, počínajícím rokem
1744, jsem našla záznamy o rychle se střídajících mlynářích a mlynářkách. Každý nový majitel chotělického
mlýna zde byl pečlivě zapsán i se všemi svými povinnostmi vůči panstvu. Kniha končí rokem 1820, za tu
dobu se tu majitelů vystřídalo celkem jedenáct. Další majitelé na nás vykoukli z knihy s názvem Soupis lidu.

Ti byli celkem tři. Od roku 1856 už máme zápisy v pozemkové knize, uložené na Katastrálním úřadě v Hradci
Králové.
Život ve mlýně byl pestrý, mlýn navštěvovalo mnoho krajánků a řemeslníků – především sekerníků a
brusičů kamene. Ve mlýně se odjakživa hodně četlo, mlynáři vždy patřili mezi vzdělané a sečtělé obyvatele
obce. Podle záznamů z roku 1844 Čtenářské společnosti v knihovně ve Smidarech si nejvíce knih
z Chotělických půjčovali právě ve mlýně. Mlynářský cech také vydával svoje noviny „Mlynářské listy“. O
životě, způsobu stavby a práce, zvyklostech a názvosloví se můžete nejvíce dozvědět v knize „Dílo a život
mlynářů a sekerníků v Čechách“.

Významným majitelem mlýna, který jej okolo roku 1899 secesně přestavěl poté, co dřevený mlýn
vyhořel, byl Antonín Horák. Zřídil mlýn na turbínu a páru – kotel mu byl dodán až z Německa – mlýn
vybavil dvěma válcovými stolicemi, šrotovníkem a loupačkou. Poté upadl do dluhů, a byl nucen mlýn prodat
mému praprastrýci Václavu Škopovi. Ten mlýn upravil na elektrický pohon. Elektřina byla do mlýna
zavedena v roce 1923.
Můj předek pak předal mlýn svému synovi a ten jej v roce 1933 byl nucen dát do dražby, ve které jej
koupila rodina současných majitelů. Vše o těchto událostech jsem nalezla pečlivě zapsané v Chotělické
kronice z let 1918–1938.
Mlýn mlel smutně i vesele dál až do doby kolektivizace, kdy na něj byla uvalena Národní správa. Pak
se zastavil, ale stále slouží dál – jako rekreační objekt. Pro úplnost nutno ještě dodat, že okolo roku 1984 byly
ze strany majitelů učiněny pokusy o vytvoření malé vodní elektrárny, ale pro nedostatek zájmu ze strany
okresního úřadu vše utichlo.
Kateřina Pařízková

• Literární koutek
Honba za „bychem“
V duchu rčení Pozdě bycha honiti! i já naháním vše, co nestíhám. A mám pocit, že nestíhám téměř nic.
S oblibou říkám všem okolo, že kdyby byla možnost klonování, bez váhání se nechám zhmotnit ještě jednou.
Jedna moje verze by pouze a jenom pracovala. Všechny pracovní povinnosti by zvládala s přehledem a ve
stanoveném limitu, ne-li s předstihem. Druhá by pak vyřizovala pochůzky po obchodech, poštách, lékařích.
Sportovala by a dostatečně spala, jedla, pila. Vedla by zdravý životní styl. Každému by vždy včas posílala
blahopřání ke všem důležitým událostem v jeho životě. Odepisovala by ihned na e-maily a sms zprávy. Volala
by pravidelně mamince a tatínkovi, jak se má. Po odpolednách by bravurně zvládala domácí práce – žehlila
by, prala, vařila a uklízela. Pak by odpočívala. Přečetla by si novou knihu oblíbeného autora a podívala se na
oblíbený pořad v televizi. A večer by se šla bavit a posedět s přáteli.
Jelikož jsem ale jedna jediná – nestíhám. Ráno si uvařím kávu, kterou nestíhám vypít. Snažím se
vypadat alespoň obstojně, když už nestíhám být dokonalá. Tj. umeju si alespoň jedno očičko a rychle se

učešu. Pak si div nevypíchnu řasenkou druhé očičko a peláším na autobus. Ten o pět kroků nestihnu, a tak
čekám 20 minut na další. Abych nepromarnila získaný čas, zaznamenám si do diáře, co vše musím dnes
bezpodmínečně stihnout. V práci není nic hotovo, vše křičí a volá, že má přednost. Stanovím si tedy priority.
Co můžu, odložím na zítřek, protože zítra to určitě stihnu. Na oběd dojdu pozdě, a tak na mě místo oblíbené
rajské zbylo něco, co se v jídelním lístku jmenuje špenátové placičky. Nevzhledné koule se zelenou omáčkou
mi energii nepřidají.
Odpoledne si uvařím k práci kávu, kterou nestihnu vypít, protože neustále hraji škatulata s pracovními
povinnostmi. Přesouvám a kombinuju do doby, než se začne schylovat k odchodu. Konstatuji, že jsem dnes
opět nic nestihla. A běžím do krámu na nákup. Snad to stihnu do zavírací doby! V boxech se krčí poslední
ztvrdlé rohlíky, v obchodě se stírá podlaha. Oblíbený pořad už nestíhám, protože na pokladně prodavačka
rovněž nestíhá. Nezlobím se na ni, vím, jak jí je...
Doma čekají hory prádla ve dvou koších – na praní a na žehlení. Co dříve? Je čas vypít si ranní kávu a
popovídat si s rodinou. Všichni mi sdělují, jak nestíhají. Co naplat, na mě se nedostalo. Uklidním je, že zítra je
také den. A jdu namazat k večeři ztvrdlé rohlíky. Před spaním ještě rekapituluji den. Jsem na sebe naštvaná a
honím všechny „bychy“. Kdybych ráno vstala o deset minut dříve, vypila bych si v klidu kafíčko. Kdybych si
večer vše připravila, stihla bych autobus. Kdyby mi neujel autobus, měla bych více času na pracovní úkoly.
Kdybych šéfovi odevzdala práci včas, nemusela bych se trapně vymlouvat. Kdybych se nezapovídala
s kolegyní, netlačily by mne teď v žaludku špenátové koule. Kdybych odešla z práce brzy, nechroupala by
rodina ztvrdlé pečivo. Kdybych se nezapomněla podívat do diáře, věděla bych, co musím stihnout. Kdybych
neřešila, jak rodina nestíhá, byla bych přebornicí v žehlení prádla.
Žádného „bycha“ jsem nechytila a usnula spánkem spravedlivých. Pochopila jsem, že „bycha“ honiti
znamená neustále se litovat, že jsem na světě jenom jednou. Co to tedy otočit a nelitovat „bychů“? Naopak se
pochválit a zazpívat si vítězné „lalala“? Udělala jsem, vyprala jsem, navařila jsem, odevzdala jsem,
nevypíchla jsem si ráno oko, nastoupila do autobusu? Je čas si dát nové heslo dne: S úsměvem na rtech, dnes
si zazpívám „lalala“! Sbohem „bychu“, sbohem můj nereálný klone, stačím se drát světem sama! Vždyť kdo
jiný by měl mít radost z každé prožité minuty než já a jedině já! Přece své okamžiky nenechám tomu
nenažranému „bychovi“!
Renata Vykusová

Tradičně kouzelné Vánoce
Každý rok, když už Vánoce klepou na dveře a mrkají na nás z výloh všech obchodů ve městě, slýchám
kolem sebe pořád to samé. „Nemám rád Vánoce!“ Všichni se mě až na výjimky snaží přesvědčit, že Vánoce
je nechávají chladnými, nepřinášejí jim nic jiného než stres a utracené peníze, na dárky se netěší, protože se
jim vesměs nehodí, a přípravy na svátky zaberou akorát čas a jsou vyčerpávající. Většina z nemilovníků
Vánoc ještě neopomene dodat, že když už se na něco těší, tak pouze na pracovní volno. Milovníci jídla ještě
dodávají, že představa plných vánočních stolů je jediná pozitivní záležitost, o kterou se tyto svátky zasloužily.
A tak si říkám, jestli to není tak trochu škoda? Nelžou ti lidé, když tohle tvrdí? Pokud budeme brát
konkrétní hmotné statky, které nám Vánoce přinášejí, pak mají nemilovníci a labužníci asi pravdu. I mě
poněkud otravují všudypřítomné reklamy, příručky o tom, jak se nestresovat, neuklízet a zvolit radši Bahamy
místo staročeské jedle v obýváku. A nejvíce se pak těším na řízek, po kterém si spokojeně k pohádce lehnu, a
už se do konce svátků nehnu.

Pokud vezmu ale v potaz tradici – jsem poněkud zklamána z tolika nevraživosti vůči zimním svátkům.
Součástí Vánoc bylo vždy jakési tradiční tajemno – Vánoce kouzlily, okouzlovaly a byly jedním velikým
kouzlem pro každého. Lidé byli zvědaví a něco z tajemna chtěli pro sebe rozluštit, a tak vznikla spousta
tradičních vánočních zvyků.
Rozkrajovala se jablíčka a každý v nich chtěl vidět hvězdičku. Pokud tam byla, znamenalo to pro
budoucnost toho, kdo krájel, veliké štěstí. Když se však objevil křížek, znamenalo to závažné onemocnění
anebo smrt. Pouštěly se lodičky – skořápky vlašských ořechů se svíčkou a podle chování plamínku se
usuzovalo na budoucnost člověka. Ořechy se také půlily jako jablíčka, přičemž zdravý vnitřek ořechu
znamenal opět štěstí. Černý vnitřek znamenal smrt nebo nemoc. Neméně známým zvykem bylo odlévání
roztaveného olova. Počkalo se, až odlitek vychladne, a podle jeho tvaru se pak předpovídala budoucnost. Byly
i sladké a roztomilé obyčeje – například kdo chtěl, aby ho měli všichni po celý rok rádi, namazal si na Štědrý
den tváře medem. Na Štědrý den se rovněž rozkrajovalo jablko přesně na tolik dílků, kolik lidí sedělo u
štědrovečerního stolu. Všichni pak snědli svůj dílek, aby nezabloudili. Stalo-li se někdy v následujícím roce,
že se přece jenom někdo vzdálil domovu, stačilo rozpomenout se, s kým jedl dílek jablka, a nalezl tak
bezpečně cestu zpět. (Platilo to i o zbloudění duše, nejenom o odchodu z domova.)
Většina z nás zná určitě zvyk svobodných děvčat, která házela pantoflem směrem ke dveřím. Natočil-li
se střevíc špičkou ke dveřím, očekávalo se, že děvče opustí v následujícím roce domov jakožto vdaná paní.
Střevíc, který dopadl špičkou směrem ode dveří, znamenal pro děvče další rok bez vdavků. Pokud chtěla
dívka znát jméno budoucího milého, okrájela slupku jablka, až vznikla jedna veliká dlouhá spirála, tu hodila
za sebe na zem a pak se z jejího tvaru snažila přečíst alespoň počínající písmeno jména. Kdysi dávno prý
vdavekchtivé dívky vždy po štědrovečerní večeři vyběhly klepat na kurník. Ozval-li se z něho kohout, dívka
věřila, že se do roka provdá. Ozvala-li se první slepice, dívka měla zůstat svobodná. V jiných rodinách zase
neprovdaná děvčata házela na strom hůl (obvykle na hrušku) a podle toho na kolikátý pokus se uchytila, za
tolik roků se dívka vdala. S dalším stromem – bezem – je spojena tradice třesení. Svobodné dívky třásly
bezem a říkaly u toho: „Třesu, třesu bez, kde je milý dnes, ať mi řekne pes!“ A v končiny, odkud se ozvalo psí
zaštěkání, se měla dívka provdat.
Mnoho krásných zvyklostí také měli hospodáři. Z rozkrojeného jablíčka vybrali dvanáct jadérek a dali
je do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik mělo být v následujícím roce suchých měsíců.
Podobně kouzlili hospodáři se slupkami od cibulí. Naloupali dvanáct vrstev (sukének), které představovaly
dvanáct měsíců v roce, rozložili je vedle sebe a do každé nasypali sůl. Pak čekali do rána. Ve které slupce se
sůl rozpustila, ta předznamenávala deštivý měsíc. Když pouze navlhla, znamenalo to měsíc s vyrovnaným
počasím. Tam, kde sůl neudělala se slupkou do rána vůbec nic, se očekával suchý měsíc. A do třetice –
hospodyně schovávaly zbytky od štědrovečerní večeře pro dobytek, protože se věřilo, že v tento večer mluví,
stromům v sadě kosti, aby měly hodně plodů, a studni rovněž zbytky, aby měla pořád pitnou vodu.
Všechny tyto obyčeje a tradice měly lidem připomínat, že Vánoce jsou především obdobím, kdy si lidé
projevují navzájem úctu, lásku a přátelství. Kdy si vyjadřují, jak jsou šťastní, že mohou být spolu. Tohle vše
se někam vytratilo a těm, co tvrdí, že nemají rádi Vánoce, bych doporučila, ať si místo všech vánočních
aktivit naplní jeden den svátků všemi možnými zvyklostmi. Začít mohou třeba tím, že si přečtou Erbenovu
baladu Štědrý večer a ozdobí si při ní stromeček.
Chcete-li, aby váš advent přímo dýchal tradicí, můžete navštívit i probíhající adventní koncerty
v nádherném dřevěném kostele v Loučné Hoře. Pořadatelé z Okrašlovacího spolku Smidarska jako každý rok
slibují příjemný poslech a tu pravou vánoční atmosféru ve svátečně ustrojeném kostelíku, pro nějž se tento

adventní cyklus pořádá, neboť výtěžek poputuje opět na kostelní opravy. Těšit se můžete i na klasické vánoční
nápoje, jako jsou svařené víno a medovina, a k zakousnutí jsou připraveny nazdobené perníčky.
Pokud vám však žádný ze zvyků nepřijde vhod, pak se alespoň vydejte na nějakou vycházku, kde si
můžete v klidu zabilancovat nad tím, proč by lidé měli mít rádi Vánoce a jak to udělat, aby i ti, kdo je rádi
nemají, si je oblíbili. Kouzelné Vánoce a ještě kouzelnější nový rok všem!!!

Renata Vykusová

• Pozvánky
Pozvánka na koncerty

Okrašlovací spolek Smidarska
ve spolupráci s Obcí Smidary
si Vás dovoluje pozvat na

Adventní koncerty
v kostelíku sv. Jiří na Loučné Hoře

Koncerty se budou konat každou adventní sobotu od 17:00. Přijďte si vychutnat neopakovatelné
spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou unikátních
prostor dřevěného kostelíka.

Program zbývajících koncertů:
12. prosince

Novobydžovský chrámový sbor

Novobydžovský smíšený pěvecký sbor, nyní pod vedením Jiřího Vacka, dlouhodobě působí při chrámu sv.
Vavřince v Novém Bydžově. Zpívá duchovní skladby starých mistrů i soudobých autorů a autorské skladby
varhaníka Ondřeje Vávry.
Sbormistr si pro Vás na letošní rok připravil nový program, kterým Vás jistě příjemně překvapí.

19. prosince

Factorial! Orchestra (české koledy v netradičním pojetí)

Factorial! orchestra je big band moderního střihu z Holic. Toto těleso za nedlouho oslaví první výročí své
existence. V repertoiru Factorial! orchestru jsou známé skladby od proslulých hudebníků - Joela Zawinula či
Myanarda Fergussona.
Těžiště repertoiru je v rytmu funky a latinskoamerické hudby, přesto je při vystoupení orchestru možné
zaslechnout i rock´n´roll či jazz. Factorial! orchestra koncertuje na nejrůznějších místech Východních Čech,
podporu má ve všech věkových kategoriích především však mezi mladšími posluchači, což dokládají jeho
bývalá i plánovaná vystoupení ve studentských klubech či na hudebních festivalech.
Při jejich vystoupení se budou dřevěným kostelíkem linout české koledy. Jedná se o lidové písně, upravené do
moderní podoby pro big band. Autory aranží jsou Milan Svoboda a Kryštof Marek.

Pozvánka na ples

Klub sportovních rybářů si Vás dovoluje pozvat na v pořadí již
6.rybářský ples.

Kdy: 6. února 2010 od 20 hodin
Kde: v sále sokolovny ve Smidarech

• Matrika
Narození
Dominik Kubišta – Smidary čp.328
Adéla Kubištová – Smidary čp. 328
Zuzana Ullrichová – Smidary čp.106
Tereza Kučerová –Smidary čp. 235
Rozálie Bartoušková – Smidary čp.268
Viktorie Világiová – Křičov čp.15

Vítání občánků – 12. září – 6 dětí

Úmrtí
Jiřina Rezlerová – Loučná Hora čp.69
Sňatky
Jan Vršťala – Veronika Rymlová

• Vánoční inspirace
Perníčky (k jídlu hned po upečení)
Těsto:
l hrnek – cukr moučka
2 vejce
100 g Hery
2 lžíce medu
2 lžičky perníkového koření
1 lžička jedlé sody
2 hrnky hladké mouky

Vše smícháme, vypracujeme těsto, vyválíme placku a vykrajujeme tvary, na závěr potřeme rozšlehaným
vajíčkem. Pečeme v troubě předehřáté na 180° C. Po vychladnutí zdobíme polevou z 1 bílku a 1 hrnku
moučkového cukru.

• Chvíle oddechu

Omluva za chyby
Redakce časopisu Ozvěny Smidarska se tímto omlouvá všem čtenářům a autorům článků za to, že
v minulém čísle byly vlivem technického nedopatření při výrobě časopisu otištěny některé články
s pravopisnými a stylistickými chybami. Stalo se tak z důvodu, že některé texty byly otištěny v podobě před
korekturami. Všechny články totiž pravidelně procházejí korekturami a dalšími potřebnými úpravami. Ještě
jednou se omlouváme všem za politováníhodný omyl a doufáme, že vás neodradí od dalšího čtení našeho
časopisu.
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