
 

                           R O K     2 0 1 1 

KALENDÁŘ   AKCÍ  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Nové vedení obecního úřadu vydalo k Novému roku pro všechny občany našich obcí Kalendář na rok 

2011. Na jedné straně listu je přání všem občanům "Hodně štěstí a zdraví v roce 2011" s fotografií 

budovy Obecního úřadu ve Vinarech a měsíční kalendář roku 2011.  

   Na druhé straně listu je uveden přehled služeb OÚ, telefonní číslo a plán akcí s rozpisem na 

jednotlivé měsíce. Mimo pracovní činnost obce jsou zde uvedena i životní jubilea, výročí svatby, 

plesy, oslavy,soutěže atd.  

   Představitelé obce se všech akcí zúčastňovali. Spolu s nimi chodil p. Bohuslav Vršťala, který dění 

podchytil fotograficky a napsal krátký článek. Obojí pak umístil na internetu, takže občané byli 

celoročně dobře informováni o pracovní i kulturní činnosti v našich obcích. 

OBEC  POD  JEDNOU  STŘECHOU 

Obecní zastupitelstvo oslovilo občany následujícím dopisem : 

   Vážení spoluobčané, tímto si Vás dovolujeme oslovit a vyzvat k zamyšlení, diskusi a případnému 

vyjádření k našemu záměru "Obec pod jednou střechou". 

         V obci Vinary je několik budov, které spravuje Obecní úřad. Zejména se jedná o budovu 

Obecního úřadu,  budovu bývalé Mateřské školy a budovu prodejny potravin. Využití těchto budov 

není ani z 30 % . V každé z těchto budov se temperuje (vytápí) přes zimu. Náklady na energie ročně : 

Obecní úřad 38 000 Kč, prodejna 47 000 Kč, budova MŠ 22 000 Kč.  

        Budovy jsou ve stavu, kdy je čas na investiční zásah. Snažme se myslet ekonomicky. Populace v 

obcích stárne - v současné době je v obci Vinary, Kozojídky, Smidarská Lhota, Janovice cca 455 

obyvatel, z toho je 201 obyvatel ve věku nad 50 let, 45 obyvatel nad 40 let, 67 obyvatel nad 30 let .... 

jen 145 obyvatel je ve věku 0 - 30 let. Z čehož vyplývá do budoucna snížení příjmů obce - v 

produktivním věku bude minimum obyvatel. Můžeme si dovolit udržovat budovy, které nejsou 

využity ? Budeme mít na provoz ? Pokud si chceme zachovat dosavadní standart - jako je provoz 

kluboven ve všech čtyřech obcích - např. hrazení energií (a není to zanedbatelná částka), opravovat a 

udržovat ostatní budovy ve stavu, kdy se za ně nebudeme muset stydět ... Budeme mít na ostatní 

investice jako je například vodovod ve Smidarské Lhotě, opravu chodníku, opravu ostatních budov 

apod. ... ??? Mysleme do budoucna ... 

   16.března na zasedání obecního zastupitelstva, mohli občané Vinar, Janovic, Kozojídek a Smidarské 

Lhoty vyjádřit  svůj názor k projektu "Obec pod jednou střechou". Starostka přítomné seznámila blíže 

s projektem. Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy bývalé MŠ ve Vinarech, přestěhování prodejny 

potravin, Obecního úřadu a knihovny do tohoto prostoru. Klubovna mládeže zůstane zachována a 

vytvoří se prostory pro další služby jako je pedikúra, masáže, případně další služby. Budova OÚ a 

prodejna potravin bude nabídnuta k prodeji. Přítomní občané neměli námitky. Nyní již zbývá jen 

čekat, jestli obec dostane dotaci, protože bez finančního příspěvku nelze takto velkou akci realizovat. 

ČINNOST  OBCE  

ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   11. 3. 

obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 

- závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2010 

 - výroční zprávu obce za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací 

- rozpočet obce na rok 2011 



- rozpočtové opatření č. 1 / 2011 

- rozpočtový výhled obce na rok 2012 - 2013 

- výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy se Stavokou a.s. Kosice na opravu hráze u Kapličky ve 

Smidarské Lhotě za nabídkovou cenu 567 853 Kč. 

- podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 s ing. Fr.Cabicarem-nezávislým auditorem 

- projektovou dokumentaci - stavební úpravy objektu bývalé MŠ Vinary "Obec pod jednou střechou" 

-podpis smlouvy o dílo s p. Lenkou Bartákovou na projektovou dokumentaci úprav budovy MŠ 

výměna oken, střešní krytiny (dokumentace k žádosti na dotaci) v částce 48 500 Kč. 

- pověřuje starostku obce p. ing. Štěpánku Holmanovou k zajištění kompletní stavební dokumentace 

k stavebním úpravám budovy MŠ a přípravu záměru k podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje 

venkova České republiky 2007 - 2013 příjem žádostí - říjen 2011. 

- podpis smlouvy s firmou Prois na přepracování projektové dokumentace "Vodovod ve Smidarské 

Lhotě" za dohodnutou cenu 237 046 Kč. 

- přihlášku ke vstupu obce Vinary do Svazu měst a obcí České republiky. Kancelář Svazu poskytuje 

obcím bezplatné poradenství v oblasti legislativy, zpravodaje ... 

- směrnici č.1 - Zadávání veřejných zakázek (nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky) 

- prodej cenných papírů ČSOB Bohatství k 31.12.2010 stav 19 940 Kč. Cena akcií stagnuje, má klesající 

tendenci. 

- zrušení usnesení zastupitelstva ze dne 29.7.2010 prodej pozemku 79/7 v k.ú. Smidarská Lhota o 

výměře 87 m2 manželům Zdeňku a Janě Vyčítalovým za cenu 50 Kč/m2 

- prodej pozemku 79/7 o výměře 87 m2 v k.ú. Smidarská Lhota manželům Zd. a Janě Vyčítalovým na 

základě znaleckého posudku za cenu obvyklou 100 Kč/m2. 

DISKUSE : Paní Fialková vznesla dotaz na odkup pozemku pod garážemi u bytového domu čp.3 - tento 

pozemek je v majetku Pozemkového fondu ČR - odkázána na Pozemkový fond. 

    Paní Linková vznesla dotaz na opravu chodníků v obci Smidarská Lhota - na rok 2011 nebylo s touto 

opravou počítáno v rozpočtu - rozbité úseky případně opravit svépomocí. Navrhnuto celkovou 

opravu provést až po akci "Vodovod ve Smidarské Lhotě". 

     Pan Turnovský vznesl požadavek na přidání lampy na sloup u klubovny ve Smidarské Lhotě - 

provést v čase. 

     Pan Vyčítal - umístění obecního rozhlasu ve Smidarské Lhotě - současné prostory nevyhovují 

(vlhkost), rozhlas případně přesunout do prostor klubovny. 

ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   21.4. 

obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 

- přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 313 300 Kč na realizaci 

akce "Oprava hráze u kapličky v obci Smidarská Lhota" 

- navýšení rozpočtu obce v příjmech - dotace na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 2,46 tis. Kč 

- navýšení rozpočtu obce na opravu hráze u kapličky ve Smidarské Lhotě ve výši 313 300 Kč 

- cenu prodeje povolenek k rybolovu pro rybník Návesník Vinary, Hliňák Janovice a rybníček v 

Janovicích směr Starý Bydžov a to : děti do 15 let 100 Kč, ostatní 500 Kč. 

- nákup pozemků do vlastnictví obce od p. Bohuslava Novotného z Nového Bydžova, p.č. 45/5 o 

výměře 700 m2 v k.ú. Vinary za cenu 60 Kč/m2 a pozemek p.č. 45/19 o výměře 280 m2 v k.ú. Vinary 

za cenu 100 Kč/m2 od vlastníků výše uvedeného pozemku LV 283. 

- přijetí pracovníka z registru Úřadu práce na údržbu veřejné zeleně na dobu šesti měsíců s možností 

využití dotace na mzdové náklady. 

 



ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   22.6. 

obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 

- rozpočtové opatření č.7 

- převod termínovaného vkladu u KB a běžného bankovního účtu u České spořitelny na municipální 

konto a spořící účet k ČSOB 

- pořízení plynového vytápění v Kulturním domě v Kozojídkách (po revizi komínů nebylo povoleno 

vytápění na tuhá paliva - špatný stav komínů, trámy blízko komínů - jeden již zahořelý) 

- pořízení plynového vytápění v klubovně ve Vinarech, z důvodu úspor  ( v současné době vytápění 

akumulačními kamny - roční náklad na energii cca 50 000 Kč)    

- opravu střechy u klubovny ve Smidarské Lhotě (havarijní stav). Oprava bude provedena svépomocí 

pod odborným dohledem. Předpokládaná cena 260 000 Kč. 

- dodatek ke smlouvě se Stavokou Kosice na opravu hráze u kapličky ve Smidarské Lhotě. Částka se 

zvyšuje o nepředvídatelné náklady na částku 642 840 Kč 

- odměnu za vícepráce provedené Stavokou Kosice na opravu hráze u kapličky ve Smidarské Lhotě ve 

výši 84 079 Kč 

- nákup a vybavení obecních budov hasícími přístroji 

- plán činnosti obce při vzniku mimořádné události. Tento plán bude vyvěšen ve všech obecních 

budovách. 

DISKUSE : Starostka obce informovala občany Janovic, že v průběhu měsíce července se budou 

pohybovat geodeti po obci a vyměřovat obecní budovy a pozemky k pořízení geometrického plánu. 

ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  14.9. 

obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 

- rozpočtové opatření č.11/2011 

- paušální příspěvek majitele připojované nemovitosti na vodovodní přípojku v Kozojídkách v částce 

10 000 Kč 

- dotace od MZ ve výši 3 524 000 Kč a Královéhradeckého kraje ve výši 835 000 Kč na akci "Vodovod 

Kozojídky" 

- podpis smlouvy o partnerství k projektu "Technologické centrum a elektronická spisová služba". 

Cílem projektu je zajistit elektronickou spisovou službu obcí I. a II. typu, zajištění dohledu a servisu, 

poskytnout negarantované úložiště elektronických dokumentů, rozšíření standardních vnitřních 

informačních systémů, snížit administrativní náročnost a provozní výdaje, zajistit transparentní výkon 

veřejné správy - provozní náklady - 10 100 Kč ročně. 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vinary a VČP Net. v souvislosti s 

projektem "Obec pod jednou střechou" 

- nájemné pro KD Kozojídky a sál Janovice ve výši 1 000 Kč/den a nájem kluboven paušální částkou ve 

výši 500 Kč/den (v případě soukromé osoby, s výjimkou místních spolků - Klub žen, SDH, Klub 

důchodců) 

- patronát "předání  do péče" oblast hráze u kapličky SDH Smidarská Lhota 

- prodloužení nájmu bytu p. Ernestu Jablonovskému ve Vinarech čp. 70 

- podání žádosti na rekonstrukci střechy Polyfunkčního domu Vinary z PRV ČR, obec má zajištěno 100 

% předfinancování projektu. Realizace duben - srpen r.2012, rozpočtová částka 995 859,19 Kč. Obec 

má zajištěno financování z rezervy minulých let. 

ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASUPITELSTVA  2.12. 

obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 

- rozpočtové opatření č.15 / 2011 



- směrnici č.2/2011 pro provedení inventarizace a směrnici č.3/2011 pro odepisování dlouhodobého 

majetku 

- rozpočtové provizorium na rok 2012 s tím, že do schválení rozpočtu obce Vinary, budou v roce 2012 

hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a k splnění smluvních závazků z 

předchozích období. A to způsobem, že první čtvrtletí roku 2012 nepřekročí výdaje obce 30 % 

rozpočtu schváleného v roce 2011. 

- obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2011 o místním poplatku ze psů a za komunální odpad 

- příjem neinvestiční účelové dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 5 000 Kč na výdaje SDH pro 

rok 2011    

- příjem grantu z fondu T-Mobile ve výši 100 000 Kč na opravu střechy kaple Panny Marie 

Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě 

- podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

2012 - na bezdrátový rozhlas obcí Vinary, Smidarská Lhota, Janovice a Kozojídky 

- uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 81/5 o celkové výměře 14 368 m2 v k.ú. Smidarská Lhota za 

cenu 3 592 Kč za rok 2012 p. Čakymu z Červeněvse (za účelem provozování zemědělské výroby) 

- uzavření nájemní smlouvy na rok 2012 na volejbalové hřiště v Janovicích s TJ Jiskra Nový Bydžov  ve 

výši 800 Kč za měsíc 

- neuzavření smlouvy na rok 2012 s SK Žlunice na pronájem sálu v KD Kozojídky. SK nebude tyto 

prostory v roce 2012 využívat (nemají zájem, prostory jsou pro ně nevyhovující) 

- příjem dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na vodovod Kozojídky ve výši 1 500 000 Kč. 

INFORMACE STAROSTKY : O zdravotním stavu stromů v obcích. Nádoby na svoz komunálního odpadu 

- stejná cena jako v roce 2011. Rozbité nádoby si občané vymění sami v Technických službách v 

Novém Bydžově. Seniorům bez možnosti dopravy rozbité nádoby zajistí Obecní úřad. Od 15.12.2011 

bude zahájena inventarizace majetku obce. 

OPRAVY  A  ÚDRŽBY  MAJETKU  OBCE 

- 23.3. byla zahájena oprava hráze u kapličky ve Smidarské Lhotě. Výběrové řízení o dílo vyhrála 

Stavoka a.s. Kosice.  Královéhradecký kraj byl požádán o dotaci z programu obnovy venkova. Obec 

obdržela dotaci v částce 313 000 Kč. 

-  V sobotu 9.4. začala oprava střechy KD v Kozojídkách. Výměna střechy nad jevištěm a technickým 

zázemím. Z rozpočtu OÚ byla uvolněna částka 130 000 Kč. Rekonstrukce byla provedena svépomocí 

pod stavebním dozorem p. Josefa Holmana z Vinar. Na pomoc přijel jeřáb z a.s. Betta Vinary 

obsluhovaný p. Petrem Trnkou. Akce byla provedena pomocí 14 občanů. 

- Oprava střechy klubovny ve Smidarské Lhotě byla zahájena ve středu 29.6. Kompletně byla 

vyměněna střešní krytina na celém objektu. Z rozpočtu obce byla uvolněna částka 260 000 Kč. 

Rekonstrukce byla provedena svépomocí pod stavebním dozorem p. Josefa Holmana z Vinar. Objekt 

byl postaven z cihel vyráběných ve Starém Bydžově. Majitelé cihelny pocházeli ze Smidarské Lhoty. 

Dokumentují to tři začáteční písmena vyražená na cihlách = DJL t.j. Doležal, Jedlička, Lhota. Také u 

této opravy pomohl jeřáb z a.s. BETTA Vinary s p. Petrem Trnkou. Nová střecha byla provedena za 

pomoci 13 až 17 občanů. Štěstím bylo, že po celou dobu přálo pěkné počasí. Hned po zakrytí přišel 

velký déšť. 

- 26.7. byla provedena oprava kanalizace v Kozojídkách. Šlo o havarijní stav. Vozovka se na dvou 

místech propadla. Opravu provedla a.s. Stavoka Kosice. 

- 12.9. byla zahájena výstavba hlavního vodovodního potrubí a příprava realizace vodovodních 

přípojek v Kozojídkách. Dotace na stavbu vodovodu je jen na hlavní vodovodní řád. Od Ministerstva 

zemědělství 3 524 000 Kč t.j. 55%, dále od KÚ Královéhradeckého kraje 835 000 Kč, t.j. 13,03 %, 



Obecní úřad 2 048 000 Kč t.j. 31,97 %, ostatní náklady, jako je archeologický dohled, přípojky a 

ostatní náklady hradí obec. Stavbu provedla firma Stavoka. Obec zajistila PD přípojek včetně 

Územního souhlasu ke stavbě. Dále zajistila v rámci vodovodu vysazení odbočky pro vodovodní 

přípojku, výkop po veřejném pozemku a pokládku hadice po veřejném prostranství. Ostatní činnost 

na soukromém pozemku při výstavbě přípojky si hradí majitel připojované nemovitosti. 

- 18.10.  byly zahájeny zemní práce na přípojce plynového vytápění klubovny ve Vinarech. Práce byla 

provedena svépomocí. Dosud je klubovna vytápěna elektrickými akumulačními kamny. 

- Do sálu v Kulturním domě v Kozojídkách bylo zavedeno plynové vytápění  "Sahara" v ceně 125 000 

Kč. Topení v kamnech na tuhá paliva přestalo vyhovovat bezpečnostním požadavkům (v komínech 

jsou zazděny trámy, z nichž jeden je již zahořelý).  Musely by být vynaloženy velké finanční prostředky 

na opravy komínů. Po připojení plynového topení byl v sobotu 12.11. proveden generální úklid všech 

prostor KD. Brigády se zúčastnilo 11 žen a 3 muži. 

- 28.11. převzala starostka p. ing. Štěpánka Holmanová a místostarosta p. Pavel Špinka v budově 

společnosti v Hradci Králové  od Fondu T - Mobile šek na 100 000 Kč. Šek byl získán v otevřeném 

grantovém řízení fondu T-Mobile jako finanční pomoc na opravu střechy kapličky Panny Marie 

Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. 

ŽIVOTNÍ  JUBILEA , VÝROČÍ  SVATBY 

V letošním roce  představitelé obce navštívili naše občany při významných životních příležitostech. 

Jubilantům donesli kytičku a dárkový balíček. Pan Bohuslav Vršťala pořídil z oslavy fotografie a s 

krátkým článkem událost uveřejnil na internetových stránkách obce Vinary. Oslavenci byli : 

p. Šádek Ladislav, Kozojídky čp. 56  80 let 

p. Vlachová Jaroslava, Smidarská Lhota čp.23 80 let 

p. Matyáš František, Kozojídky čp.11  85 let 

p. Myška Bedřich, Vinary čp. 26   85 let 

p. Košátková Julie, Vinary čp.30   80 let 

p. Píša Jaromír, Kozojídky čp. 40  80 let 

Štěstí dožít se kulatého společného výročí svého sňatku měli : 

manželé Ludmila a Josef Stránských z Janovic čp. 55  Smaragdová svatba  (55 let) 31.3. 

manželé Marie a Josef Levínských z Vinar čp. 72  Smaragdová svatba            2.6. 

manželé Jindřiška a Otakar Smejkalovi z Janovic čp.60 Zlatá svatba (50 let)          19.6. 

manželé Věra a František Černých z Vinar čp. 6  Zlatá svatba           30.12. 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKů 

27.3. se konalo v Kulturním domě v Kozojídkách vítání občánků. Po zaznění státní hymny p. Ivana 

Janovcová přivítala všechny přítomné a představila hudbu p. Hartla z Vlkova. Po písničce představila 8 

děvčátek a 4 chlapce k přivítání a předala slovo p. starostce Štěpánce Holmanové. Po projevu 

starostky následovaly podpisy obou rodičů do Pamětní knihy. Maminkám byla dána kytička a dětem 

hračka. Následoval společný přípitek a rodiče s dětmi se vyfotili do kroniky Pamětní knihy. Nakonec 

starostka poděkovala za účast všem přítomným a hudbě. Akci pořádal Obecní úřad ve spolupráci s 

Klubem žen z Vinar. Našimi novými občánky se staly tyto děti : 

VINARY -           Mikulášíková Adéla,   Zrzavý Jan,   Suchá Kateřina,  Štočková Nela, Kofránek L ukáš, 

                           Huďa Jakub, Kofránková Lenka 

KOZOJÍDKY -    Hrbasová Nela,  Mocková Monika 

JANOVICE -       Majdanský Miroslav    

SMID.LHOTA -  Sedláčková Viktorie,  Prossová Nela 

 



SVATBY 

2.7. Josef Šorma a Dana Svobodová, bydlí v Ostrově u Hořic 

5.8. Jiří Ondráček a Petra Voňková, bydlí ve Dvoře Králové 

NAROZENÍ 

13.3. Lenka Kofránková, Vinary 59 

12.4. Filip Schovánek, Janovice 67 

28.4. Monika Řeháčková, Kozojídky 63 

12.5. David Píša, Vinary 115   

18.7. Natálie Nováková, Kozojídky 20 

17.8. Erik Szamko, Janovice 24 

PŘISTĚHOVANÍ 

21.2. Oldřich Hanuš z Nového Bydžova do Vinar 

6.6. Jelínek Jaromír ze Skřivan do Vinar 

27.6. Karel Srba z Liberce do Janovic 

17.8. Miloš Rybář, Iva Klusoňová, Ema Rybářová z Varnsdorfu do Vinar 

21.9. Lukáš Karásek z Nového Bydžova do Janovic 

ODSTĚHOVANÍ 

23.2. Tomáš Herout, Markéta Zelenková z Kozojídek do Úhonice 

20.4. Ivo Konopa z Vinar  do Bubenče 

16.5. Jana Horáková z Vinar do Vratislavic nad Nisou 

11.7. Petra Obešlová z Vinar do Lužce nad Cidlinou 

14.7. Josef Šorma z Vinar do Ostrova 

5.9. Terezie Králíčková z Kozojídek do Žlunic 

5.9. Dagmar Nosková, Kateřina Suchá z Vinar do Police nad Metují 

ZEMŘELÍ 

18.3. Josef Špinka z Vinar   68 let 

30.6. Jaroslav Rychtera z Janovic  84 let 

28.7. Ota Vojtěch z Vinar   69 let 

28.9. Marie Jirsáková ze Smidarské Lhoty 91 let 

18.12. Jiří Nováček ze Smidarské Lhoty  57 let 

DRUŽBA  OBCÍ  VINARY 

Tento článek napsala paní Romana Špinková, účastnice setkání. 

   Dne 14.5.2011 se uskutečnilo 5.setkání Vinar. Tentokrát se vinaráci sešli ve Vinarech u Přerova. Bylo 

to setkání po třech letech.  

   V místním kulturním domě jsme byli přivítáni paní Dagmar Kočí, která je předsedkyní radního 

výboru Vinar a panem Václavem Zatloukalem, zástupcem magistrátu města Přerova. Za Vinary od 

Vysokého Mýta nás všechny pozdravila paní Zdeňka Plšková a za naše Vinary promluvil pan Pavel 

Špinka. Oba poděkovali za pozvání, předali dary,  seznámili nás s novinkami ve svých obcích a  všem 

popřáli příjemnou zábavu. 

   Místní děti z MŠ si pro nás připravily hezké vystoupení. Po malém občerstvení jsme se vydali do 

Přerova, kde jsme si prohlédli na náměstí výstavu historických vozidel, dál jsme navštívili výstavu 

místního malíře. Do Galerie nás přišel pozdravit pan primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch. Poté jsme se 

rozdělili na dvě části. Jedna se jela podívat na hasičské závody, které byly v obci Henčlov, aby 

podpořili  vinarské hasiče. Druhá část zájezdu se vydala do místního zámku, kde se nachází muzejní 

výstava. V Přerově a okolí jsou velká naleziště z doby kamenné. Bylo zde objeveno velké množství 



kosterních ostatků mamutů, kteří tudy migrovali za potravou. Pak jsme se sešli na společném obědě v 

ZŠ v Předmostí. I ve škole mají v přízemí instalovánu výstavu "Lovci mamutů". 

   Po návratu do Vinar jsme poseděli s místními hasiči v hasičské klubovně, navštívili výstavu v MŠ, kde 

měly děti vystavené obrázky na téma "Vinary očima dětí". Pak jsme se přesunuli do sportovního 

areálu Skalka, kde k tanci a poslechu hrála skupina Casablanka. Příjemně jsme se bavili do pozdních 

nočních hodin. Bylo to setkání s milými lidmi, utužili jsme stará přátelství a navázali nová. 

HASIČI 

Naši hasiči mají organizaci v každé obci samostatnou. Nad všemi SDH je ještě Okrskový výbor Sboru 

dobrovolných hasičů, který organizuje činnost většího rozsahu a týká se všech obcí. Například ples, 

okrskové cvičení, zajištění průběhu kulatého výročí trvání sboru v obci atd. Nechá se říci, že je velmi 

málo mužů, kteří nejsou členy SDH. Ve vedoucí funkci k 31.12.2011 byli : 

SDH  JANOVICE :   starosta Boudyš Vlastimil 

     velitel  Janovec Zdeněk 

     jednatel Boudyš Roman 

     pokladník Boudyš Vratislav st. 

SDH KOZOJÍDKY :   starosta Mocek Josef st. 

     velitel  Mocek Jiří 

     jednatel Libánský Milan 

     pokladník Zajíček Josef 

SDH SMIDARSKÁ LHOTA starosta Turnovský Jan 

     velitel  Hyršál Kamil 

     jednatel Zmátlíková Petra 

     pokladník Hudec Petr 

SDH  VINARY :    starosta Riška Petr 

      velitel   Špinka Pavel 

     jednatel Vrba René 

     pokladník Myška Milan 

OKRSKOVÝ  VÝBOR  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČů 

   starosta Linek Ladislav, Smidarská Lhota 

   velitel  Špinka Pavel, Vinary 

   jednatel Boudyš Roman, Janovice 

   pokladník Soukup Petr, Smidarská Lhota 

Členové SDH jsou činní v každé naší obci. Spolupodílejí se i na konání akcí pořádaných jinou 

organizací. Většinou při každé příležitosti zajišťují občerstvení. Vinarští hasiči letos ve dnech 12. a 

13.2. ve stráni káceli suché stromy, které zužitkují v klubovně při různých akcích.  

-- V pátek 25.2. pořádali v KD Kozojídky ples. K tanci a poslechu hrála kapela Jana Vlasáka. 

-- V březnu slavili ve Smidarské Lhotě MDŽ. Hasiči, ustrojeni do slavnostních uniforem, potěšili ženy 

kytičkou a občerstvením.  Společně se dobře pobavili. 

-- 21.5. se konalo 100leté výročí založení hasičského sboru ve Smidarské Lhotě. Mimo našich členů 

SDH pozvání přijali hasiči ze Smidar a Bílé Třemešné. Ve slavnostním průvodu obcí byla předvedena 

historická i současná technika. Všechny přítomné přivítal starosta OV SDH p. Ladislav Linek a předal 

slovo starostce obce p. ing. Štěpánce Holmanové, která oslavy zahájila. Pan Jan Turnovský, starosta 

místního SDH , seznámil přítomné s historií  hasičů v obci a zároveň předal některým členům Pamětní 

listy. 



    Pan Jaroslav Kvaček namaloval a předal místním hasičům obraz. Tento obraz posvětil farář pan 

Benko z Nechanic. Minutou ticha byla uctěna památka za zemřelé členy SDH. Následovalo vystoupení 

dětí z MŠ a ZŠ ze Smidar. Poté proběhla soutěž v požárním sportu útokem na cíl . První se umístilo 

družstvo Vinar s časem 48 vt., Janovice 58 vt., Smidarská Lhota 59 vt., Bílá Třemešná 65 vt. Soutěže se 

zúčastnily i děti. První byly z Vinar za 65 vt. a druhé Smidarská Lhota 76 vt. Vyhlášením výsledků a 

předáním diplomů velitelem OV SDH p. Pavlem Špinkou byly soutěže ukončeny a následovala volná 

zábava. 

   Dětem byla připravena pěna, ve které vesele dováděly. Odpoledne pan Jaroslav Linek vozil děti i 

dospělé v kočáře taženém koňským spřežením. Celý den k poslechu  hrála kapela Skleněnka z Nového 

Bydžova. Večer k tanci a poslechu hrála skupina Polabecký expres.  

     Občerstvení  bylo zajištěno po celou dobu akce - grilované prase, klobásy, pivo, limo, káva, zákusky 

atd. počasí přálo, oslava se vydařila. 

-- 4.6. se v Kozojídkách konal dětský den. Tato oslava má v Kozojídkách dlouholetou tradici (29 rok) 

pod vedením p. Bohuslava Vršťaly.  Koncem srpna bylo rozloučení s prázdninami. Při obou akcích bylo 

zajištěno občerstvení.  

-- Ve Smidarské Lhotě uspořádal SDH a Klub rychtářů oslavu čarodějnic, dětský den a konec prázdnin. 

Při všech akcích se opékalo a soutěžilo.  

-- 8.6. byl sirénou vyhlášen hasičský poplach. Výjezdní jednotka z Vinar vyjela k zásahu. Jednalo se o 

spadlý strom na silnici mezi Křičovem a Smidary. 

-- 27.11. SDH Janovice za pomoci OÚ uspořádal 1.ročník "rozsvícení vánočního stromu" na návsi. Akce 

byla spojena s Mikulášskou nadílkou, bohatým občerstvením ve formě perníčků, svařeného vína a 

čaje pro účastníky. Slavnostní atmosféru navodily tóny vánočních koled. Setkání se těšilo velké účasti 

dětí a dospělých. 

-- 31.12. pořádal SDH Janovice v bývalé škole Silvestra. Po uvítání byly soutěže pro děti. Pak 

následovala společná večeře, které se zúčastnila i nejstarší obyvatelka Janovic, 92letá paní Marie 

Šindelářová . Večerní program zpestřilo 6 párů dospělých různými soutěžemi za velké podpory 

ostatních  účastníků (asi 40 lidí). O půlnoci byl přípitek a ohňostroj. Volná zábava pokračovala až do 

půl páté ráno. Velkou zásluhu na vydařeném večeru měli manželé Jitka a Milan Schovánkovi. 

-- 31.12. byl také Silvestr v klubovně ve Vinarech. Lidé se bavili pořádáním společenských her a 

hraním kulečníku. Půlnoc byla slavena rovněž přípitkem a ohňostrojem. Také ve Smidarské Lhotě a 

Kozojídkách se sešli ke společnému posezení. 

MYSLIVCI 

V čele vedení Myslivecké společnosti Podstráň Vinary k 31.12.2011 byli : 

předseda  Boudyš Vratislav st., Janovice 

hospodář  Zechovský Jiří, Kozojídky 

jednatel  Bažant Radek, Smidarská Lhota 

pokladník  Jor Miloš, Vinary 

-- V sobotu 12.3. se konala v Janovicích VČS Mysliveckého sdružení Podstráň Vinary. Spolek slavil 

50.výročí založení. Hlavní průřez celým obdobím činnosti přednesl p. František Černý, který byl 

dlouholetým hospodářem sdružení. Ze zakládajících členů dosud žijí čtyři ( Vlach Bohumil, Erben 

Ladislav, Černý František, Jor Václav). 

   Během odpoledne byl proveden panem Františkem Černým slavnostní  obřad pasování na myslivce. 

Byla přijímána slečna Monika Hrnčířová a p. Radek Bažant ml. Po schůzi bylo podáváno občerstvení  a 

byla volná zábava při živé hudbě.   

-- V pátek 14.1. se konal v KD v Kozojídkách ples. K tanci a poslechu hrála hudba Lyra Club. 



-- Ve stráni myslivci čistili okolí vysazených stromků od plevelných keřů a trávy.  

-- Podzimní hony byly jako jiné roky. Zvěř spíše ubývá. Ve Smidarské Lhotě se chovají bažanti, kteří 

jsou v jeden den honu vypouštěni.  

KLUB  ŽEN  VINARY 

První zmínka o činnosti žen ve Vinarech je v Kronice roku 1969. Oficielní název byl Český svaz žen a 

organizaci vedla p. Jarmila Košátková a p. Emilie Hubková. ČSŽ byl složkou Národní fronty, která 

sdružovala všechny nepolitické spolky a organizace v obci - Hasiči, Myslivci, Červený kříž a Jednota. 

Od roku 1978 byla předsedkyní p. Miloslava Špinková až do roku 1994. Po revoluci v roce 1989 se ČSŽ 

přejmenoval na Klub žen. Od roku 1995 vedla klub p. Myšková Martina, pak p. Ivana Janovcová. V 

současné době p. Romana Špinková. Ústředním bodem činnosti žen je práce s dětmi. (Po sametové 

revoluci v roce 1989 zanikla organizace Červený kříž a DV Jednoty). 

-- 26.února pořádal Klub žen Vinary v Kozojídkách dětský maškarní karneval. Sponzory odpoledne byli 

OÚ Vinary, Hasiči Vinary, Myslivecká společnost, Cukrárna Pralinka z Nového Bydžova (paní Věra 

Tyčová rozená Králíčková z Kozojídek). Akce se zúčastnilo hodně pěkných masek, ty nejlepší byly 

odměněny. Celé odpoledne se soutěžilo a tančilo při disko hudbě p. Bohuslava Vršťaly. 

-- 30.4. - Na tento den svolával ve Vinarech plakát děti i dospělé těmito slovy : Lampionový pochod 

našich malých čarodějů : Milé dětičky letos už třetím rokem se slétneme v sobotu 30.4.2011 v 17,30 

hod. u místní klubovny, kde jsou pro vás připraveny hry, papáníčko, lampionový průvod. Hlavní hřeb 

večera upálení hlavní čarodějnice, povinná výbava - sváteční oblek (čarodějnický), lampion či koště. 

-- 11.6.  uspořádal Klub žen dětské odpoledne. Soutěžilo se v přelézání štaflí, v běhu, chůzi na 

chůdách, střelba ze vzduchovky na terč atd. Po každé disciplině dostaly děti razítko do svého průkazu 

a sladkou odměnu. Pak bylo vyhodnocení dětí, které měly nejvíce razítek. Po celé odpoledne bylo 

SDH zajištěno občerstvení. Akce se zúčastnilo 30 dětí. 

-- V srpnu byly za Klub žen, p. Romana Špinková a p. Jana Štočková, gratulovat k 80.narozeninám p. 

Julii Košátkové. Jubilantce předaly kytičku a bonbonieru s přáním hodně zdraví do dalších let.  

-- 10.9. pořádaly ženy ukončení prázdnin. Sportovní odpoledne čítalo 9 soutěžních disciplin, 

zúčastnilo se 28 dětí. Navečer byla pro děti připravena "stezka odvahy". Soutěžící byli odměněni 

sladkostmi a diplomy. Při pěkném počasí a dobrém občerstvení byla všeobecně dobrá nálada. 

-- Na den 25.11. dostaly ženy ve Vinarech do poštovní schránky pozvánku na " posezení u kávičky" v 

klubovně. Paní Romana Špinková zhodnotila činnost Klubu žen za rok 2011 a seznámila přítomné s 

plánem na rok 2012. Schůze se zúčastnili i představitelé Obce, Hasičů a Myslivců. Na závěr bylo 

podáváno občerstvení. 

-- V sobotu 3.prosince připravil Klub žen a SDH Vinary za podpory OÚ Mikulášskou nadílku. Setkání s 

Mikulášem, andělem a čerty se zúčastnilo hodně dětí a dospělých. Děti se zabavily zdobením 

perníčků a vybarvováním obrázků. Každé z 31 dětí předneslo básničku nebo písničku. Po skončení 

besídky pozval Mikuláš děti ven, kde na ně čekalo překvapení - rozsvícený vánoční strom. Škoda, že 

při rozsvícení hodně pršelo. 

KLUB  DůCHODCů 

Klub důchodců při Obecním úřadu Vinary byl založen v roce 1996. Prvním předsedou byl p. Karel 

Kraus ze Smidarské Lhoty, kulturu zajišťoval p. Josef Tyl z Janovic, pokladník p. Vratislav Horák a 

jednatelka p. Marie Levínská z Vinar. V současné době je předsedou p. Jana Vyčítalová ze Smidarské 

Lhoty, o kulturu se stará p. Josef Stránský z Janovic, pokladní je p. Miloslava Špinková a jednatelkou  

p. Marie Levínská z Vinar. 

-- Prvním výletem letošního roku byla návštěva zámku v Častolovicích a skanzenu v Krňovicích. Velký 

dojem si důchodci odnesli z návštěvy okrasné zahrady v Sedloňově. 



-- 5.10. pořádali důchodci zájezd na Moravu. Ve Zlíně prohlédli Obuvnické muzeum Tomáše Bati. 

Shlédli  více jak tisíc exponátů domácí i zahraniční obuvi, viděli jak šla móda v obouvání. Svezli se 

Baťovým výtahem, který majiteli sloužil jako pojízdná kancelář. V Lesním hřbitově navštívili hrob 

Baťovy rodiny. Pak pluli lodí Morava Baťovým kanálem ze Spytihněvu do Otrokovic.  

-- 26.11. se konalo 10.předvánoční posezení  důchodců v Kozojídkách. Setkání zahájil p. Josef 

Stránský. Za Obec Vinary se zúčastnila starostka p. ing. Štěpánka Holmanová a místostarosta p. Pavel 

Špinka, seznámili seniory s činností obce. Následovalo občerstvení . K dobré pohodě hráli manželé 

Laifrovi ze Starého Bydžova. 

SPORT 

V našich obcích se sport provozuje pro zábavu. Není založena žádná tělovýchovná jednota. I v 

letošním roce jako v letech minulých probíhal volejbal v Janovicích, spojený s pouťovou oslavou.  

9.7. zorganizoval p. Milan Vegšmíd turnaj v nohejbale VINARY CUP 2011. Zúčastnilo se 8 mužstev. Po 

turnaji se opékala kýta, dále byla polévka a guláš. Turnaj se ještě konal 31.12. 

 --  Na víceúčelovém hřišti  ve Vinarech se hrál tenis. Nechybělo ani bruslení v Novém Bydžově a 

trénink sebeobrany ve Vinarech.  

OCHUTNÁVKA  VÍNA 

Také v letošním roce navštívili vinaři z Moravy Smidarskou Lhotu. V nabídce bylo víno a likéry s 

možností ochutnat, posedět a nakoupit. 

RYBNÍKY  VE  VINARECH 

V obci není založen organizovaný rybářský spolek, ale o rybaření je zájem. Obec se o rybníky a okolí i 

dobře stará. 

-- 3.9. se konalo u rybníka Návesník sportovní mini rybaření pro děti a dospělé. Závodů se zúčastnilo 

16 soutěžících, z toho 7 dětí. Startovné bylo 10 Kč pro děti, 30 Kč pro dospělé. Celkovým vítězem se 

stal Milan Schovánek z Janovic. Pěkné ceny obdržely děti, které byly ohodnoceny body v tomto 

pořadí : Špinka Ondřej 123 bodů, Schovánek Tomáš 119 bodů, Schovánková Anička 80 bodů, 

následovaly Holman Matěj, Krejcarová Karolínka, Vojtěch Štoček a Vrba Michal. Počasí rybářům a 

příznivcům rybaření přálo.  

-- 8.10. byly druhé mini závody v rybaření. Tentokrát počasí rybářům nepřálo, pršelo. Na prvním 

místě se umístil Jan Čížek se 146 body, Schovánková Anička 82 bodů, Vojtěch Štoček 58 bodů, Špinka 

Ondřej 37 bodů, dále se umístnili Mašata Karel , Sýkora Petr, Schovánek Tomáš, Bucek Miroslav, 

Boudyš Petr a Krejcarová Karolínka.  

--  22.10. bylo nevlídné mlhavé počasí, ale nepršelo a nefoukal vítr. Prováděl se výlov rybníka 

Navrátilek. Ryby byly roztříděny a dovezeny do obecních rybníků Návesník ve Vinarech a Hliňáku  v 

Janovicích. Občerstvení pro zahřátí bylo zajištěno po celý den u všech konaných rybářských akcích. 

SČÍTÁNÍ   LIDU,  DOMů a  BYTů 

Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku - k vojenským a daňovým účelům. 

Za první moderní sčítání je považováno sčítání uskutečněné v roce 1869. Zákonem byla stanovena  

desetiletá perioda. Musela se konat ze Silvestra na Nový rok. Odmítnutí se trestalo pokutou 20 

zlatých nebo čtyřmi týdny vězení. Desetiletá perioda v České republice se dodržuje. Byla pouze jedna 

výjimka kdy se sčítání neuskutečnilo. Tou byl rok 1940, kdy probíhala druhá světová válka. 

   Sčítání se koná ve většině zemí světa. Celosvětový program sčítání koordinuje Organizace spojených 

národů, v Evropě pak Ekonomická rada pro Evropu ve spolupráci s Evropskou komisí. Sčítání se 

konalo ve všech členských státech Evropské unie. Přípravu a organizaci zajišťuje Český statistický 

úřad. Mezi lidmi zajišťovala sčítání Česká pošta. Lidé vyplněné dotazníky dávali nebo posílali na 

poštovní úřad. 



 

   Sčítání se konalo 26.března a na obec zatím došel pouze jeden výsledek sčítání v našich sloučených 

obcích a to :  

  VINARY  mají k 1.1.2011  459 obyvatel   z toho  215 mužů a 244 žen 

     Budu se snažit sehnat další bližší údaje o našich obcích a napíši je do kroniky roku 2012. 

KONEC  PAPÍROVÉ   BANKOVKY 

31.března skončila platnost papírové padesátikoruny. V oběhu už budou jen kovové. Důvodem je 

úspora - papírové bankovky se musí za 3 až 4 roky měnit, kdežto kovové vydrží desítky let. Lidé mají 

možnost bankovky měnit po tomto datu jen u banky.  

Kolik času se muselo pracovat na 50 Kč ? 
  rok 1929 ... 9 a půl hodiny  rok 1939 ... 13 a půl hodiny 

  rok 1949 ... 12 hodin  rok 1959 ... 14 hodin 

  rok 1969 ...   7 hodin  rok 1979 ...   4 a půl hodiny 

  rok 1989 ...   3 hodiny  rok 1999 ...    cca tři čtvrtě hodiny 

  rok 2009 ...  cca 40 minut  rok 2011 ...    cca 35 minut 

Kolik bochníků chleba se dalo koupit za 50 Kč ? 
  rok 1929 ... 17,2   rok 1939 ...   22,2 

  rok 1949 ... 10   rok 1959 ...   19,2 

  rok 1969 ... 19,2   rok 1979 ...   19,2 

  rok 1985 ... 12,8   rok 1989 ...   11,4 

  rok 1999 ...   3,3   rok 2011 ...     2 

ZDRAŽENÍ 

K úpravám cen v obchodech dochází neustále. Neexistuje stálá cena pro daný výrobek pro obchody. 

Každý obchod má svůj ceník. Všichni se dovolávají toho že musí zdražit proto, že se zdražila elektrika, 

pohonné hmoty, plyn, byla vyšší sazba daně atd. Mezi jednotlivými obchody jsou cenové rozdíly. 

Nejhůř na tom jsou malé obchody, protože nestačí konkurovat těm velkým. 

   Dochází také ke změnám v oblasti sociální, zdravotní, daňové atd. I zde by se dalo hodně psát, ale 

vzhledem k tomu, že od nového roku budou další změny nebudu uvádět bližší údaje. 

NEZAMĚSTNANOST 

Ani v této kapitole nedochází ke zlepšení. Světová krize trvá nadále. Nejhůř na tom jsou lidé, kteří si 

vezmou půjčky, hypotéky, mají dluhy a přijdou o práci. Nemohou splácet a mnohdy dojde na exekuci 

majetku. 

    Obec v letošním roce přijala z registru Úřadu práce p. Zdeňka Šádka z Vinar. Po dobu sedmi měsíců 

se pečlivě staral o úpravu zeleně a veřejných prostranství v našich obcích. Mzda byla dotována. 

Nezaměstnanost k 31.12. v našich obcích byla :  

     Vinary 4 muži, 3 ženy  Kozojídky       3 muži 

     Janovice 5 mužů   Smidarská Lhota     3 muži 

POLITIKA 

Politika v naší zemi je neutěšená. Dochází stále k tunelování podniků, zpronevěření důvěry, zneužití 

moci atd. Mezi lidmi panuje nespokojenost. 

   18.prosince zemřel ve věku 75 let bývalý prezident ČR p. Václav Havel. 29.12.1989 byl zvolen 

Československým prezidentem.  26.ledna 1993 po rozdělení země na stát Český a Slovenský  se stal 

prvním prezidentem České republiky. Byl skromný, moudrý, uznávaný a oblíbený politik doma i v 

zahraničí. 

   Poslední rozloučení s Václavem Havlem bylo v duchu prvorepublikových tradic. Inspirací se stal 

pohřeb prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Vláda vyhlásila tři dny státního smutku. 

Veřejnost měla možnost uctít památku zemřelého v Pražské křižovatce, bývalém kostele svaté Anny. 



Pak byla rakev převezena do kasáren Hradní stráže v Loretánské ulici. Tady byla přeložena na lafetu 

děla, která vezla v roce 1937 tělo T.G.Masaryka. Lafetu táhlo šestispřeží černých kladrubských 

hřebců. Cestou na hrad rakev doprovázel potlesk a zvonění klíčů mnoha tisíců lidí. Rakev zahalená 

státní vlajkou byla za doprovodu hradní stráže položena ve Vladislavském sále. Zde se s 

exprezidentem Václavem Havlem rozloučila rodina, politici, diplomaté a další lidé. 

   Státní pohřeb byl v pátek 23.12. ve Svatovítském chrámu s církevním rozloučením. Obřad byl 

sledován v přímém přenosu na velkoplošných obrazovkách na II. nádvoří Pražského hradu a na 

Hradčanském náměstí. Přenos mohli lidé sledovat v televizi a rádiu.    

    Posledního rozloučení se zúčastnilo 50 zahraničních delegací, předních představitelů vlád - Francie, 

Anglie, Německa, Slovenska, Ameriky,Polska, Japonska atd. Nejen v Praze, ale i v menších městech 

zapalovali lidé na památných místech svíčky, pokládali květiny, psali do kondolenčních knih, v celé 

zemi byly vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi, nebo černé prapory. Na mnohých místech se četly 

úryvky z literárních děl Václava Havla. Televize a rádia vysílaly jeho hry, filmy, vzpomínky a záznamy 

ze setkání.Vznikly myšlenky na přejmenování, případně pojmenování ulic, náměstí, budov, pražského 

Ruzyňského letiště po zemřelém . V poledne, v den pohřbu, se rozezněly zvony po celé zemi. Na 

Petříně bylo vystřeleno 21 salv na počest zemřelého.Na minutu se zastavil provoz v obchodech, 

dopravě atd.  

    Po církevních obřadech byla rakev převezena do krematoria ve Strašnicích k poslednímu 

rodinnému rozloučení. Zpopelněné ostatky byly uloženy do rodinné hrobky na Vinohradském 

hřbitově. 

    Květiny, kterými se lidé s Václavem Havlem rozloučili byly naloženy na loď. V Děčíně byly vhozeny 

(bez stuh, celofánu ...) do Labe. Když v Děčíně vhazovali poslední květiny, tak v Hřensku byly první, 

tato trasa měří 13 km. Nakonec květiny propluly celým Německem do moře. 

POČASÍ 

Statistiky meteorologů ukázaly, že teplotně abnormální bylo po relativně studené zimě nejen celé 

léto a září, ale i jarní měsíce. Nic na tom nezměnily ani  májové mrazíky. Červenec se zdál studený 

protože následoval po teplém červnu. V tomto měsíci byly nadprůměrné srážky a podprůměrný 

slunečný svit. Září bylo teplé, letní dny střídaly studené noci. Prosinec byl extrémně teplý, pršelo, sníh 

byl jen na horách.  (Výpis z Hradeckého deníku). 

LEDEN : Od 7.1. oteplení, do rána pod 0 až 4oC, ve dne do + 2 až 4oC. Dešťové přeháňky, sníh z 

prosince taje, spadlo 27 mm. 20.1. mírné ochlazení, občas sněhové přeháňky. 26.1. spadlo 8 cm 

sněhu, ale teplota okolo nuly. Další dny ochlazení ve dne až - 3oC, v noci až - 11oC. 

ÚNOR : Od 3.2. oteplení, dešťové přeháňky, v noci až + 2oC, ve dne až + 8oC. Spadly 3 mm. Od 12.2. v 

noci až - 3oC, ve dne slunečno, teplo až + 3oC. 20.2. citelné ochlazení, ve dne až - 6oC, v noci až - 14oC, 

studený vítr. Oteplení 27.2., ve dne i v noci okolo nuly. 28.2. krásné slunečné počasí. 

BŘEZEN : Slunečné počasí pokračuje,do rána teploty mírně pod nulou, ve dne až + 6oC. Od 10.3. další 

mírné oteplení až 14oC ve dne, do rána až + 6oC. 16.3. déšť 22 mm, přechodně mírné ochlazení, ráno 

okolo nuly, ve dne až + 9oC, slunečno, polojasno. Poslední den v měsíci déšť 5 mm. 

DUBEN : Teplý nástup 18 až 21oC ve dne, do rána 10 až 12oC, bezvětří. 3.4. mimořádně letní den. Od 

13.4. citelné ochlazení, do rána 4oC, ve dne 6oC, přeháňky deště se sněhem. Od 18.4. oteplení, hlavně 

ve dne až přes 20oC, ráno 4 až 10oC, slunečno. Koncem měsíce menší bouřky, spadly 3 mm, ochlazení. 

KVĚTEN : Od 3.5. do rána i ve dne 5oC, déšť 15 mm (na horách až 25 cm sněhu). Další dny ráno okolo 

O až 7oC, ve dne až 22oC. 15.5. déšť 8 mm, ochlazení ve dne až 14oC, do rána až 7oC. Od 18.5. výrazné 

oteplení, ve dne do 29oC, do rána až k 20oC. Malé bouřky, déšť 25 mm. 



ČERVEN : Letní teploty s malými bouřkami a přeháňkami pokračují. 8.6. větší bouřka s deštěm, spadlo 

60 mm. Teploty okolo 30o ve dne, do rána okolo 20oC, déšť. 22.6. bouřka s deštěm 16 mm. 

ČERVENEC : Od 2.7. citelné ochlazení, vítr, dešťové přeháňky, do rána 10oC, ve dne 14oC, 15 mm 

vody. Od 6.7. oteplení až na tropické hodnoty. Ve dne přes 30oC, ráno do 20oC. Od 10.7. bouřky s 

deštěm 51 mm. Od 21.7. přechodně ochlazení na 15oC ve dne, večer 12oC, déšť 50 mm. Pak chladná 

rána zůstala, ve dne oteplení okolo 20o. Konec července deštivý. 

SRPEN : Udělalo se pěkné slunečné a klidné počasí. Denní teplota do 28o, noční do 15oC. Od 7.8. 

menší dešťové přeháňky 28 mm. Po bouřkách a dešti se vždy mírně ochladilo. 25.8. větší bouřka, vítr 

déšť 15 mm, nešel  11 hodin elektrický proud, teplo trvalo. 26.8. nejteplejší den v roce přes den 34oC, 

večer 27oC. Poté bouřka z tepla, déšť 18 mm, ráno 10 až 14oC, ve dne až 27oC. 

ZÁŘÍ : 5.9. malá bouřka, déšť 19 mm, ochlazení, ale slunečno. 8.9. déšť 20 mm, ranní teploty okolo 

10oC, denní do 23o, polojasno, jasno. Teploty se udržely do konce měsíce, i když také zapršelo. 

ŘÍJEN : Od 7.10. dešťové přeháňky 24 mm, ve dne až 13oC, ráno do 8oC. (Na horách první  sníh). 

15.10. ráno první přízemní mrazík až - 2oC. Ve dne sluníčko, ale chladno, dešťové přeháňky. Ranní 

teploty do 5oC, ve dne do 9oC. 26.10. déšť 20 mm, oteplení do rána až 9oC, ve dne 12oC, zamračeno. 

LISTOPAD : Pokračuje počasí konce října, bez deště. Od 10.11. ochlazení ráno - 4 až + 1oC, ve dne - 1 

až + 5oC, mlhy, oblačno, občas slunečno, inverze. Slunečné dny od 27.11. Ve dne až 8oC, do rána 5oC. 

Poslední den mrholilo. Byl to nejsušší měsíc v historii českého měření od roku 1775. 

PROSINEC : První den do rána 1oC, ve dne 4oC, další dny oteplení, ráno až 5oC, odpoledne až 7oC, 

zataženo, déšť 35 mm. 6.12. první sněhový poprašek (na horách až 30 cm sněhu). 16.12. silný vítr, 

déšť 8 mm, ochlazení. Od 21.12. přeháňky sněhové i dešťové, ráno od - 3oC do + 3oC, ve dne do + 6oC. 

O počasí tohoto měsíce noviny píší -   nechá se říci že bylo velikonoční. 

PŘEHLED  DEŠŤOVÝCH  SRÁŽEK 

leden   27 mm 8 cm sněhu   únor   3 mm  

březen   27 mm     duben   3 mm 

květen   48 mm     červen               99 mm 

červenec              135 mm     srpen               67 mm 

září   54 mm     říjen               53 mm 

listopad  O  mm     prosinec              44 mm 

 

 

    Události roku sepsala kronikářka 
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