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• Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v předvánočním období, obchody a televize už nejméně měsíc sdělují, že Vánoce roku
2009 jsou tady, a tím i konec roku, tedy čas k bilancování minulého ročního období. Proto Vás chci
informovat o hlavních akcích, které se podařilo uskutečnit.
Ve Smidarech byla hlavní pozornost věnována zdravotnímu středisku. Obec podala žádost do
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a podařilo se získat dotaci na „Adaptaci veřejné
budovy zdravotního střediska ve Smidarech“. Jedná se o adaptaci, zateplení a celkovou rekonstrukci ve výši
cca 13,000.000 Kč. Plánované ukončení akce je v srpnu roku 2010. Zdravotní středisko jsme museli celé
vystěhovat, lékařům zajistit a upravit náhradní prostory. Ordinace MUDr. Homoly je nyní na obecním úřadě
v přízemí, výdejna léků v sousedství jeho ordinace – v oddávací místnosti. V prvním patře ordinuje MUDr.
Horká – dětská lékařka. Zubní ordinace MUDr. Košťálové je v Chotělicích, v budově bývalého obecního
úřadu. Přestěhování ordinací finančně zajistila obec a na práce s tím spojené také poskytla své zaměstnance.

Dále obec prodala sedm parcel u základní školy pro výstavbu rodinných domků. Byl zde prodloužen
vodovod, veřejné osvětlení a zhotoveny prozatímní vjezdy k parcelám. Máme podanou projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na výstavbu ČOV, stejně tak i na sokolovnu.
Jistě jste si všimli opraveného schodiště na obecním úřadě, kde zábradlí bylo již v havarijním stavu.
V prvním patře bylo opraveno sociální zařízení, které nyní slouží pro lékaře, kteří v budově ordinují. V areálu
základní školy bylo zprovozněno parkoviště pro zaměstnance školy. V Kaprově ulici jsme začali čistit
kanalizaci, která je zanešena nánosy hlíny.
Nemalé úsilí a finanční prostředky vynakládáme na údržbu zeleně v jednotlivých obcích, a to na
sekání trávy na veřejných plochách a hřbitovech. Této činnosti se od jara do podzimu věnují dva pracovníci
OÚ a čtyři pracovníci na údržbu zeleně, kteří jsou uvolněni z úřadu práce. Na jaře byl zakoupen malý traktor,
abychom tuto údržbu lépe zvládali.
Na opravu kostela sv. Stanislava obec každoročně přispívá částkou 200.000 Kč – peníze byly letos
použity na opravu střechy.
V Křičově byla provedena oprava tří vjezdů k rodinným domkům, byl vysázen parčík na návsi a
k opravě byla odvezena zvonička, na kterou Okrašlovací spolek Smidarska získal dotaci ve výši 35.000 Kč
od T-Mobile. U hřbitova ve Starém Bydžově jsme po předešlém úklidu prostranství vysadili dvanáctero
třešní.
V Červeněvsi jsme opravili vnitřní prostory bývalé mlíčnice – nyní volební místnost –a byla
provedena i úprava okolí této budovy. I pro Červeněves získal Okrašlovací spolek dotaci na opravu zvoničky
ve výši 20.000 Kč.
V Loučné Hoře jsme natřeli ploty okolo kostela sv. Jiří, u DPS, okolo hřbitova a vrata. Dále jsme
pročistili neprůchodnou kanalizaci vedoucí pod Bažantnicí. V sadu u hřbitova došlo k výsadbě švestek.
V Chotělicích jsme přeložili více než 150 m chodníků a vyčistili příkop směrem od zámku podél
parcely pana Berného.
Obec finančně trvale podporuje různé akce pořádané kulturní komisí, sportovní komisí, Okrašlovacím
spolkem, sborem hasičů.
Vzhledem k tomu, že nás v příštím roce čekají další významné a finančně náročné akce, věřím, že
společným úsilím se nám podaří zlepšit a zpříjemnit život nám všem. Chtěla bych všem spolupracovníkům,
zastupitelům, občanům a jejich rodinám popřát hodně zdraví a štěstí, krásné prožití svátků vánočních a hodně
úspěchů v novém roce 2010.

Dana Draštíková
starostka

• Obecní úřad informuje
Poplatky za odvoz komunálního odpadu
Dne 27. 10. 2009 Rada obce rozhodla o zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu na rok 2010
ze 400 Kč/osobu na 450 Kč/osobu, a doporučila schválení této změny obecnímu zastupitelstvu, které by ji
s účinností od. 1. 1. 2010 mělo odsouhlasit. K navýšení tohoto poplatku obec přistoupila z důvodu stále se
zvyšujících nákladů za odvoz komunálního odpadu. Pro představu o výši nákladů, které obec Smidary
vynakládá na likvidaci odpadů v obcích, uvádíme pár čísel:
K 30. 9. 2009 bylo vybráno na poplatcích za odvoz komunálního odpadu od občanů 705.794 Kč. Obec
zaplatila Technickým službám v Novém Bydžově za tento odvoz 942.091 Kč.

Přehled poplatků za odvoz odpadů pro Smidary a přidružené obce za tři čtvrtletí roku 2009:

Kč
Rozdíl za odvoz komunálního odpadu

236 297,-

Nebezpečný odpad 2x

21 183,-

Odvoz skla, papíru a plastů

77 505,-

Ostatní odpad – hřbitov atd.

10 465,-

Celkem obec Smidary zaplatila

345 450,-

Dále připomínáme občanům, že podle zákona č. 565/1990 § 10b, o místních poplatcích, poplatek za
provoz systému, shromažďovaní, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu platí:
a/ Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
trvale hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má- li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Radou obce bylo pro účely vydávání popelnic přijato opatření, které podrobněji stanovuje jejich vydávání.

Chodníkový zákon prověří v zimních měsících připravenost obce
Podstatnou změnu údržby chodníků přináší tzv. „chodníkový zákon“ – zákon č.97/2009 Sb. ze dne 26.
3. 2009 (mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Příslušnou novelou zákona o pozemních
komunikacích se povinnost úklidu chodníků, zejména odstraňování sněhu a náledí v zimním období, přenesla
z vlastníků přilehlých nemovitostí přímo na vlastníky chodníků, jimiž jsou zpravidla obce. Ustanovení § 27
odst. 4 zákona o odpovědnosti vlastníků přilehlých nemovitostí za škody způsobené závadami ve schůdnosti
chodníku bylo zrušeno, analogicky byla změněna i další ustanovení zákona. Nově za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti chodníku, odpovídá vlastník chodníku, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit.
Zima se kvapem blíží a s ní i tento nový „chodníkový zákon“, který připravil starostům měst a obcí
spoustu starostí. Bude to nejenom nápor na pracovníky, ale i na techniku. Největším problémem bude ruční
čištění veřejných prostranství. Obec toto řešila nákupem malotraktoru a nyní ještě zvažuje dokoupit k němu
zametací techniku.
Obec Smidary připravuje scénář zimního úklidu sněhu na chodnících v podobě Nařízení Obce
Smidary o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a o vymezení místních
komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Toto nařízení obce bude upravovat rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a
místních komunikací v zimním období a vymezení úseků, na kterých se sjízdnost a schůdnost zajišťovat
nebude. Návrh tohoto nařízení bude projednáván v zastupitelstvu obce.
Uklízet všude není v silách obce, proto byly vybrány méně frekventované ulice a místa, kde se uklízet
nebude, nebo bude, ale se zpožděním. Na některé ulice se nedostane vůbec, jiné se budou uklízet pouze na
jedné straně. Jsou to zejména ulice v okrajových částech obcí, komunikace v oblastech rodinných domků a
podobně, kde se pro jejich malý dopravní význam nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost. Samozřejmě, že
operativně se může situace změnit.
Nepopulární novela totiž neukládá přímo úklid, přenáší však na obce odpovědnost za škody, které
neuklizené chodníky způsobí, tedy zejména za úrazy. Pokud k nim přes veškerou snahu obce dojde, je obecní
úřad připraven tyto případy uhradit z pojistky. Sněhová pohotovost je vyhlášena od prvního listopadu do
posledního března, tedy sto padesát dnů. Pokud by sněžilo po celou tuto dobu, přišel by úklid na ohromné
výdaje, které bychom museli získat na úkor něčeho jiného. Ve Smidarech a sloučených obcích však žádné
dlouhodobější sněhové kalamity snad nehrozí.
Vedení obce přesto doufá, že obyvatelé Smidar, kteří byli zvyklí sníh odklízet sami, přiloží znovu ruce
k dílu, přestože už to nebude jejich povinností. Nemůžeme to nikomu nařizovat, ale přesto bychom chtěli
apelovat na občany s tím, že bude určitě lepší, když si majitel domku odhází sníh z chodníku sám, aby mohl
vyjet z garáže, než aby čekal, až přijede pracovník obce.

Dana Draštíková
starostka

• Mateřská škola ve Smidarech
Čas jablíčkové vůně
Podzim s vůní dozrávajících
jablíček byl jedním z námětů
činností dětí v mateřské škole.
Přinesly si úrodu ze svých zahrádek,
uspořádaly výstavu, ochutnávaly,
sušily křížaly, otiskovaly jablíčka,
navlékaly korále z přírodnin.
Společně s rodiči vyráběli
tiskátka, lisovali listy na koláže,
vyráběli podzimníčky. Z vycházek
si děti přinášely dary přírody, které
využívaly k vytváření – lepily,
malovaly, sestavovaly, stříhaly.
Hotovými výrobky si vyzdobily
školku. U malých dětí byl spojen
čas jablíčkové vůně také se
zvládnutím adaptačního procesu.
Starší děti využily pěkné počasí k turistice. Putování za babím létem přineslo dětem spoustu krásných zážitků.
Svezly se koňským povozem pana Spejchala, ve Smidarské Lhotě jim manželé Hudcovi připravili různé hry a
vynikající občerstvení – kulaté placky, bramboračku a bramboráky.
Protože den se krátí a brzy se stmívá, uskutečnila se v mateřské škole společná akce dětí a rodičů
„Uspávání broučků“. Děti přišly přestrojené za broučky a přinesly si broučka vyrobeného z přírodnin.
Společně jsme si zazpívali, přednesli
básničky a vydali se do míst, kde večer jasně
svítí světlušky. Tam děti svoje broučky
uložily k zimnímu spánku, na cestu nám
svítily lampiony.
A co dalšího děti prožily? Koncem
listopadu Akademii ZŠ a MŠ v Novém
Bydžově, kde vystoupily starší děti. Výstava
betlémů, pohádka v MŠ Skřivany, návštěva
Mikuláše a čertů v MŠ, vánoční pracovní
dílna pro rodiče a děti – toto vše děti teprve
čeká v nejbližší době.

Jana Deylová, učitelka MŠ

• Základní škola ve Smidarech
Smidarská škola v rukou teroristů!
Je úterý 8. září roku 2009. Pobíhající děti na chodbách a diskutující hloučky starších ročníků dávají na
vědomí, že ve škole probíhá běžná přestávka. Vtom se ozve výstřel a do budovy vnikají dva ozbrojení muži v
kuklách. Nastává zmatek. Učitelky i provozní zaměstnanci se snaží ukrýt děti ve třídách. Všude je křik,
pachatelé zajmou první rukojmí a kladou si ultimáta. Ředitelka školy volá linku 158. Zásahové jednotky s po
zuby ozbrojenými muži vyjíždějí…
Takové ráno čekalo na žáky Základní školy a Mateřské školy Smidary, která se jako první základní
škola v České republice stala místem pro cvičení zásahových jednotek z Hradce Králové, Brna a Plzně. Cílem
bylo nacvičení situace, kdy by škola skutečně byla ohrožena pachateli. Stručný scénář přivádí do školy dva
bývalé žáky, kteří si chtějí vyřídit účty se svou třídní učitelkou, která je nechala na 2. stupni propadnout.
Chtějí za každou cenu jen ji, jinak některé děti, které si vzali jako rukojmí, postřílejí. Začíná hra o čas, do
příjezdu zásahových jednotek musí s teroristy vyjednávat ředitelka školy. Po příjezdu policistů začíná další
vyjednávání, odstřelovači monitorují pohyb pachatelů, další muži evakuují děti ze školy do přilehlé školní
jídelny. Pachatelé jsou agresivní, dlouho nechtějí přistoupit na žádný kompromis. Štáb koordinuje veškeré
záchranné aktivity. Terorista nakonec jednoho žáka zraní a nastává další složité vyjednávání o vydání
postřeleného chlapce. Své místo zde má i tým psychologů, kteří pracují s některými dětmi. Zásahové jednotky
nakonec situaci zvládnou a jednoho pachatele odvádějí po více než třech hodinách do připraveného vozu.
Druhý pachatel se pod tíhou následků svého činu zastřelí….Po celou dobu byli přítomni novináři.
Ihned po tomto cvičení se pedagogové i provozní zaměstnanci sešli s policisty, aby si navzájem sdělili
své poznatky. Probírali jednu situaci po druhé a vyhodnocovali ji. Díky tomuto cvičení si ověřili, které věci je
třeba v systému ještě dopracovat (zabezpečení školy, všude funkční školní rozhlas, zabezpečení tříd, chování
ukrytých dětí ve třídě, chování rukojmí apod.). Přestože o cvičné akci byli žáci, učitelé i rodiče předem
informováni, reakce všech nenechaly nikoho na pochybách, že situace je vážná.
Ověřili jsme si, že minimálně ředitelé škol by měli být v této oblasti instruováni – jak v takové situaci
nepodlehnout panice, jak postupovat, reagovat na agresivní a ultimativní požadavky pachatelů. Dobře
připravené vedení školy může svým pohotovým jednáním před příjezdem zásahové jednotky minimalizovat
případnou tragédii.
Naše velké poděkování patří všem policistům, kteří naprosto profesionálně cvičný zásah provedli.
Měli jsme možnost sledovat nejen, jak skvěle zasahují, ale projevili se i jako dobří psychologové – přiměřeně
věku instruovali žáky, bez problémů si poradili s autistickým dítětem nebo se žáky tělesně postiženými, kteří
naši školu také navštěvují.
Věříme, že nacvičené postupy nebudeme muset nikdy v životě použít. Zkušenosti, které jsme my i žáci
získali, jsou však nedocenitelné.

Mgr. Hana Musílková
ředitelka školy

„Pár slov před svátky nejkrásnějšími...“
Všechny síly napnuli učitelé a žáci v podzimních dnech na přípravu Školní akademie. Po loňském
úspěchu, kdy jsme se s příjemně naladěnými a usměvavými rodiči potkávali v krásných prostorách Jiráskova
divadla v Novém Bydžově, jsme byli plni napětí, jak tentokrát Školní akademie překvapí a nadchne. Celé
představení se neslo v duchu televizního zpravodajství a věříme, že v době, kdy budete číst tyto řádky, budou
naši žáci užívat pochvaly za svoje výkony. Všichni, kteří kdy s dětmi systematicky pracovali, vědí, jak
náročná tato práce je. Učitelé, kteří se na přípravě podíleli, zaslouží můj obdiv a úctu. Není to tak dlouho, kdy
jsem i já se svými svěřenci stála na prknech, která znamenají svět, a s trémou čekala, jak se jim jejich výstup
povede. Dnes jsem pyšná na všechny, kteří přispějí ke krásnému zážitku svých blízkých. Těší mne, že mohu
spolupracovat s kvalitními učiteli a vychovateli a s nadšenými a prácechtivými dětmi. V celé snaze jsme
nezůstali sami. Jako při každé školní akci nabídly svoji nedocenitelnou pomoc paní kuchařky z naší kuchyně,
spoustu práce měla i ekonomka školy, bez jejíž pomoci by se nekonala ani jediná generální zkouška. Těšili
jsme se spolu s vámi na 26. listopad, který téměř zahajoval letošní adventní čas. Čas klidu, rozjímání a radosti.
Před nějakou dobou jsem měla možnost se osobně setkat s dirigentem souboru Musica Bohemica,
panem Jaroslavem Krčkem. Když jsem mu vyprávěla o našem snažení, zamyslel se a řekl: „Obtížné není něco
vymyslet, obtížné je to, co vymyslíme, uskutečnit, nejtěžší je však uskutečněné pěstovat a udržet. A tak všem
vašim dětem i vám, kteří stojíte na stupínku nikdy nekončící práce a zodpovědnosti, přeji, aby „strom“, který
pod vašima rukama roste, zapustil hluboké kořeny, vyrostl v košatou korunu a zůstal věčně zeleným…“
Přála bych si, abychom všichni ve svých srdcích prožívali adventní čas v klidu a pokoji. Vždyť děti a
naši blízcí jsou tím nejcennějším, co každý z nás v životě má. V přeneseném slova smyslu je škola centrem
vzdělanosti pro celou obec, i když výsledky její práce často lidé, i sami její žáci, ocení až po letech.
Krásný adventní čas vám všem!

Mgr. Hana Musílková
ředitelka školy

• Záchrana kulturních památek na Smidarsku
Varhany v kostele Sv. Jiří na Loučné Hoře
Loučnohorské varhany postavil v roce 1860 významný
východočeský varhanář Amand Hanisch z Rychnova nad Kněžnou.
Dochované části varhan jsou pozoruhodné tím, že nebyly v minulosti
poznamenány dispozičními zásahy a jsou i ve stávající torzální podobě
autentickými dokladem varhanářského řemesla z pol. 19. Století.
Největší hodnotu mají dochované vzdušnice (podstata varhan),
původní soustava klínových měchů a zejména vestavěný hrací stůl –
jediný dochovaný od tohoto varhanáře. Nástroj byl kolem roku 1950
téměř zdevastován a píšťalový materiál rozkraden.

Obec Smidary a Okrašlovací spolek Smidarska usilují od roku 2007 o generální opravu tohoto
nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof. Uhlířem z Hradce Králové.
V roce 2008 proběhla díky realizaci projektu z grantu Královehradeckého kraje inventarizace a konzervace
dochovaných dílů a zpracování restaurátorského záměru. Dále byly restaurovány vzdušnice a zhotoveny
prospektové píšťaly. Na opravu bylo doposud vynaloženo 170 000 Kč (100 000 Kč z grantu
Královehradeckého kraje). Na dokončení oprav nám stále schází přes 300 000 Kč.
Společným záměrem je i do budoucna pokračovat v tomto započatém díle, a proto bude výtěžek
z letošních adventních koncertů použit právě na další financování oprav v příštím roce.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří svou účastí na koncertech podporují dobrou věc.

Ondřej Havlíček
Za Okrašlovací spolek Smidarska

Varhany – původní stav

Nové píšťaly prospektu

• Příspěvky čtenářů
Co všechno odvál čas…
Již po celých dlouhých osmnáct let vycházejí Ozvěny Smidarska. Ty první trvaly patnáct let a byly
ještě takzvaným občasníkem, tisknuté a vytvářené tehdejší redaktorkou Evou Řeháčkovou přímo na OÚ. Ty
novější jsou již profesionálně tisknuté v tiskárně a redigované novým kolektivem. Vám občanům předchozí
Ozvěny přinášely zprávy ze současného dění v obci, ale i pohledy do historie naší obce. Byla to celá řada
informací a různých článků, reportáží a povídání na nejrůznější témata. Díky Ozvěnám se například mohli
smidarští občané důvěrně seznámit vůbec poprvé s významnými osobnostmi naší obce, tehdy města. Byly
to právě Ozvěny, které umožnily starším smidarským občanům vrátit se zpět na místa, která znali ze svého
mládí, a oživit si tak vzpomínky na staré časy. Ti mladší se zase dozvěděli, jaký byl život v době dávno
minulé.
To všechno však byly většinou jenom popisy událostí a osob. O to všechno byl u občanů velký
zájem. Lidé s nedočkavostí čekali na příští vydání Ozvěn. Ale to hlavní zde přece jenom scházelo. Totiž
vidět přímo místa a tváře těch, o kterých se psalo. Vidět jakých akcí se zúčastnili, kam všude se dostali,
jaké měli zvyky a jak se třeba i oblékali, jaká byla tehdejší móda. A právě proto vyšla v jednom
z posledních čísel těch dřívějších Ozvěn výzva, aby občané vyndali svoje krabice se zažloutlými
fotografiemi, podívali se do svých alb a poslali fotografie, ale i zajímavé novinové články o Smidarech do
redakce novin. Neboť, jak ukazují zkušenosti z minulých let, zcela jistě naše občany zaujmou, a ti se rádi
podívají znovu do tváře těch, kteří byli jejich kamarády, se kterými sportovali, hráli divadlo, chodili do
školy, byli na nejrůznějších smidarských akcích. A tak vznikla nová rubrika Ozvěn „Co všechno odvál
čas“, bohužel v současnosti málo využívaná.
Pokusme se tedy toto poněkud napravit. Příspěvkem jsou fotografie z kdysi slavné historie ze
šedesátých a sedmdesátých let minulého století, kdy Smidary tehdy žily hokejem. Pamatujete tehdejší ruch
v sokolovně? Na hokejová utkání, kdy se po celých Smidarech ozývalo: Do toho! Smidary do toho! A
potom gól. Sláva! Vyhráli jsme! Nebo slavná show černochů proti bělochům. Akce, která končila v sále
sokolovny, s účastí několika stovek diváků. Kdy veřejnost bruslila dlouho do noci. Pamatujete si to ještě
všechno? Jistěže ano. A víte také, že smidarští žáci získali první místo na turnaji v Třebechovicích, že
dorostenci se stali několikrát vítězi okresního přeboru? Pamatujete si ještě tváře tehdejších hokejových
sportovců, dnes již otců rodin, nebo dokonce dědů? Nuže! Máte možnost vrátit se o téměř padesát let zpět,
vrátit se do svého mládí a osvěžit si vzpomínky na tu dobu. Na dobu, která se již bohužel asi nikdy nevrátí.
I když někteří říkají: „Kdyby tak zase mrzlo jako dřív!“
K tomu se dá říci jediná věta jednoho z dřívějších organizátorů ledního hokeje: „I kdyby tomu tak
bylo, je jiná doba, scházela by ta dřívější obětavost a fandovství. A na tak náročný sport by dnes nebyli ani
lidi ani potřebné finance.“

F. Havelka

Zleva:
pánové Šindler, Šefara Jan, Kazda, Kafka, Vojtěch, Hrdý, Stárek, Lošan, Kubr Jan, Nosek, Dejl,
Blažek
Dole zleva:
pánové Němec, Šefara Milan, Šindler

1.řada dole zleva: pánové Svoboda, ?, Roubal, Smutný, Hladík
2.řada zleva: pánové Vaňura,Draštík, Jelínek, Černý, Novotný, Štajer, Drlý, ?, Vobořil, Čížek

Stojící:
pánové Josef Svoboda, Pavel Drlý, Josef Štajer,Miroslav Svoboda, J. Skřivánek,František Janeček
Klečící:pánové J.Vlášek, Pavel Čížek
Ležící: J. Vojtěch

Vlaky ve Smidarech
Na přelomu září a října tohoto roku jsem zorganizoval petici za zastavování vlaků ve Smidarech. Pod
touto peticí se sešlo více než sto podpisů od občanů naší obce i okolních obcí. Rád bych vám teď poreferoval
o tom, jak jsme s naší peticí uspěli (tedy spíše neuspěli).
Vyjádření od firmy OREDO mi bylo přeposláno z OÚ dne 18. 11. 2009 a bylo v něm sděleno
následující:
„Královéhradecký kraj v minulých týdnech jednal se státem i ostatními regiony o zajištění dopravy na
svém území. V důsledku krize však došlo ke snížení dotace pro všechny kraje dohromady z 3,2 mld Kč na 2,65
mld Kč.
Původní požadavek státu byl, aby bylo zrušeno 40% spojů nebo aby kraj přispěl desítky milionů korun
na ztrátové spoje. Toto však bylo nepřijatelné, tak se podařilo dosáhnout kompromisu. Při současném stavu
věci je nemožné, aby bez zrušení přípojů v Chlumci nad Cidlinou bylo zastavení schváleno. Toto je ovšem pro
kraj nepřijatelné.
Na základě vámi zaslaného dopisu požádáme KCOD Hradec Králové o opětovné prověření možnosti
zastavování vlaků Sp. 1868 a Sp. 1870 přímo u zpracovatele jízdního řádu SENA Olomouc. Další jednání
se SENOU je plánováno na 10. 12. 2009.
O jeho výsledku budete informováni.“
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří se podepsali pod tuto petici, i paní starostce za
odeslání petice na OREDO. Věřím, že naše snaha nebyla marná a že se do budoucna povede obnovit
zastavování veškerých vlaků ve Smidarech.
Bohužel mám i jednu špatnou zprávu. Ode dne vydání nového jízdního řádu se prodej jízdenek u nás
ve stanici ruší. Jízdenky bude možné koupit již pouze ve vlaku.
Zdeněk Novotný

Podzimní zázraky přírody
Na email Ozvěny.Smidarska@seznam.cz dostáváme příspěvky od Vás, obyvatel Smidarska i dalších čtenářů
(rodáků). Jsme za ně velmi vděčni a rádi se o ně s Vámi podělíme. Následující fotky zaslal pan Jaromír Hrdý:

„V prvních dnech podzimu si příroda zalaškovala i na jedné ze smidarských zahrad. Na stromku se vedle
zralých jablek objevily nádherné růžové květy a po několika dnech i nově nasazené plody.“

