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2016

ČINNOST OBCE
Stává se už tradicí, že začátkem roku Obecní úřad Vinary vydává pro své občany KALENDÁŘ AKCÍ pro
nový rok a ZPRAVODAJ o činnosti za uplynulý rok. Představitele obce těší, že spoluobčané mají o obojí
zájem. Je dobře, že se minulost lidem v krátkosti připomíná na posledních stránkách ZPRAVODAJE.
Zasedání obecního zastupitelstva 16.3. - OZ projednalo a schválilo :
- roční účetní závěrku za rok 2015, závěrečný účet obce, rozdělení hospodářského výsledku
- smlouvu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s Ing. Františkem Cabicarem
- aktuální znění povolenek k rybolovu pro rybníky Návesník ve Vinarech a Hliňák a rybníček Janovice
- jako zástupce obce starostku Ing. Štěpánku Holmanovou na valné hromadě firmy Vodovody a
kanalizace v Hradci Králové 8.6.
- odpisový plán majetku obce
- podání žádosti o dotaci na stavební úpravy kaple Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě v
rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova ze SZIF
- aktualizaci směrnice na zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy pro obec Vinary
Zasedání obecního zastupitelstva 27.4. - OZ projednalo a schválilo :
- výsledek výběrového řízení na "Opravu světelných zdrojů v Kozojídkách". Zhotovitelem akce bude
pan Luboš Schovánek z Janovic, s nejnižší cenou 349 770 Kč včetně DPH
- výsledek výběrového řízení na akci "Výměna střešní krytiny - škola Janovice". Vybrán byl p. Novák
Pavel z Hlušiček, s nejnižší cenou 732 422 Kč včetně DPH
DISKUSE : Zakoupení párty stanu + pronájem a využití spolků.
Zasedání obecního zastupitelstva 22.6. - OZ projednalo a schválilo :
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vodovod Smidarská Lhota a Kozojídky pro léta
2016 -2025. Finanční prostředky alokované na obnovu vodovodu budou ve výši 10 000 Kč ročně.
- záměr prodeje budovy bývalé školy ve Smidarské Lhotě s pozemkem
- záměr odprodeje části pozemku v k.ú. Vinary p.č. 45/5 část 46 m 2 (sousední pozemek - průchod k
jejich nemovitosti - Kozák Miroslav)
- příjem dotace z Ministerstva zemědělství na rekonstrukci kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve
Smidarské Lhotě ve výši 532 000 Kč

DISKUSE : Připomínka p. Fialkové a Linkové - chodník, práce firmy, navezená jílová zemina. Odvoz
věnce od památníku. Zasypání kanálové vpusti u Linků (firma, která prováděla stavbu vodovodu).
Dotaz p. Linkové na odstranění suchých větví po lípách - odstranit. Dotaz p. Linka na cenu za
zhotovení vodovodu - žádost o nahlédnutí do dokumentace - cena za zakázku je již měsíc vyvěšena na
webu obce. Pan Linek upozornil na opravu sochy za Krausovými - měli opravit zastupitelé obce
Smidarská Lhota již v minulém volebním období. V minulém roce byla obec znečištěna od p. Bažanta
- upozornit letos. Provoz klubovny, hasiči končí k 30.6.2016. Použít Předávací protokol na inventář
drobného majetku z roku 2009.
Zasedání obecního zastupitelstva 25.7. - OZ projednalo a schválilo :
- prodej obecního majetku zapsaného na LV 10001, v k.ú. Vinary - Smidarská Lhota - budova školy čp.
43 na st. parc. č. 49 o výměře 872 m 2 + přilehlých pozemků p.č. 72/2 o výměře 891 m 2 a p.č. 73 o
výměře 76m2 - panu Robinu Turnovskému ze Smidarské Lhoty za cenu znaleckého posudku včetně
nákladů spojených s převodem majetku v částce 500 000 Kč.
- výběr zhotovitele rekonstrukce kapličky Stavoku Kosice za cenu 842 402Kč
- záměr odkoupení pozemku od p. Porsche Josefa na odprodej pozemku v k.ú. Vinary p.č. 644/8 o
výměře 137 m2
- bezúplatný převod pozemku p.č. 188 v k.ú. Janovice v účetní hodnotě 89 649 Kč. K předmětnému
pozemku je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě s
oprávněným Petrem a Irenou Němcovým, kteří chtějí zřídit pozemkovou služebnost inženýrské sítě k
budoucímu služebnému pozemku (vodovodní přípojka). Taktéž je i uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí s Robertem a Vladimírou Kárníkovými - zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě vodovodní, dešťové kanalizační a elektropřípojky.
Zasedání obecního zastupitelstva 26.10. - OZ projednalo a schválilo :
- prodej pozemku v k.ú. Vinary p.č. 45/39 o výměře 40 m 2,zapsané na LV 10001, p. Miroslavu Kozákovi
za cenu znaleckého posudku 8 000 Kč včetně nákladů spojených s převodem majetku
- nákup pozemku v k.ú. Vinary o výměře 137 m 2 od p. Josefa Porche v ceně 4 110 Kč
- záměr prodeje objektu prodejny čp. 13 p.č. st. 115 v k.ú. Vinary
- ucelená část k.ú. Smidarská Lhota o výměře 12,3675 ha byla řešena komplexními úpravami v k.ú.
Smidary jako její rozšířený obvod. Důvodem je možná změna katastrálních a obecních hranic mimo
zastavěné území obce
- poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové ve výši 5 000 Kč na nákup knih pro výměnný fond
v rámci regionálních knihovnických služeb
- podání žádosti do dotačního programu POV 2016 Hradeckého kraje na výstavbu sběrného místa u
OÚ Vinary 1 035 576 Kč

INFORMACE starostky obce o výstavbě sběrného místa u OÚ ve Vinarech. Oprava KD v Kozojídkách v
roce 2017. Informace o sociálních bytech.
Zasedání obecního zastupitelstva 14.12. - OZ projednalo a schválilo :
- rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření
- prodej objektu bývalé prodejny čp. 13 v k.ú. Vinary, zapsané v LV 10001 na p.č. : st. 115 (pozemek
není součástí prodeje, není ve vlastnictví obce) za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 480 000
Kč, včetně nákladů spojených s převodem panu Miroslavu Macákovi a sl. Pavle Ulíkové.
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Smidarská Lhota
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary p. Ing. Františkem Cabicarem na r.2017
INFORMACE starostky : Z důvodu ohrožení bytové zástavby - pálení čarodějnic ve Smidarské Lhotě
nebude probíhat u klubovny. Bude přemístěno za vesnici. Do prostoru u klubovny je vydán ZÁKAZ
SKLÁDKY.

V lednu byly u rybníku Návesník ve Vinarech pokáceny vzrostlé smrky, které ohrožovaly okolí. Na práci
byla povolána firma. Hasiči pak uklízeli odpad. Dřevo bylo dáno do tomboly na hasičský ples.
V Janovicích byla provedena oprava střechy nad bývalou školou. Zakázku provedla firma pana Pavla
Nováka z Hlušiček s nejnižší nabídkovou cenou 732 422 Kč.
V Kozojídkách bylo v září vyměněno pouliční osvětlení. Nejnižší cenu za dodanou práci nabídl pan
Luboš Schovánek z Janovic. Finanční hodnota díla činila 349 770 Kč.
Ve dnech 7. - 8.10. se konaly volby do zastupitelstva kraje. Z našich obcí se celkově zúčastnilo 43,1 %
občanů s tímto výsledkem : 1. ANO 2011
34 hlasů
2. ODS
28 hlasů
3. ČSSD
25 hlasů
4. KSČM
19 hlasů
5. Starostové a Východočeši
12 hlasů
Ostatní strany získaly
1 až 3 hlasy
6.11. proběhl obřad vysvěcení opravené kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě.
Slavnostní akt vykonal pan farář Mgr. Marian Benko z Nechanic a jáhen Arfen Kostanyan. Součástí
slavnosti bylo velmi pěkné vystoupení pěveckého sboru Bona Vita z Hořic. Za Obec Vinary přivítala
všechny přítomné starostka Ing. Štěpánka Holmanová. Důstojné oslavy se zúčastnilo 60 lidí. Oprava
kapličky byla hrazena dotací z prostředků Ministerstva zemědělství - Státního intervenčního fondu
částkou 532 000 Kč. Z prostředků Obce bylo zaplaceno přibližně 800 000 Kč. Kaplička se stala
důstojnou stavbou pro náboženské obřady.
V letošním roce se umístila družební obec Kozojídky na Moravě v soutěži Vesnice roku 2016 na 3.
místě, což je velký úspěch, z kterého se radují i naši občané. Představitelé Obce Vinary jim zaslali
blahopřejný dopis. Bylo přihlášeno 251 obcí, do finále se jich dostalo 13. Čím Kozojídky zaujaly ?
Komise soutěže ohodnotila bohatý spolkový život obce. Výrazné místo má cimbálová muzika Capella a

pěvecké skupiny všech věkových kategorií. Obnovitelné zdroje jsou využívány prostřednictvím
bioplynové stanice a solární elektrárny, která je znovu zhodnocuje místo bývalé skládky. Dále byly
ohodnoceny cyklostezky, které spojují obec s okolními obcemi a zajišťují bezpečnou dopravu.
Kozojídky jsou známy spolkem Babinec, kde předávají ženy mladším generacím své životní zkušenosti
a tradiční recepty. Jsou známy nejlepšími Báleši (moučník, koláč) v Evropě.
Představitelé obecního zastupitelstva navštívili naše spoluobčany při příležitosti jejich oslav narozenin
a výročí svatby. Popřáli štěstí, zdraví, spokojenost a předali dárek s květinami.
Narozeniny slavili :
p. Irena Tyčová, Janovice čp. 64
p. Ladislav Šádek, Kozojídky čp. 56
p. Vlachová Jaroslava, Smidarská Lhota čp. 23
p. Košátková Julie, Vinary čp. 30
p. František Matyáš, Kozojídky 11

85 let

80 let
85 let
85 let
90 let

Smaragdovou svatbu - výročí 55 let oslavili :
19.6. manželé Jindřiška a Otakar Smejkalovi, Janovice čp. 60
Diamantovou svatbu - výročí 60 let oslavili :
31.3. manželé Ludmila a Josef Stránských, Janovice čp. 55
2.6. manželé Marie a Josef Levínských, Vinary čp. 72
SVATBY
9.7.
29.7.
5.8.
5.9.
26.9.

Lukáš Jelínek z Vinar a Gabriela Jamuláková
Hrodková Jana z Janovic a Raich Zdeněk z Hlušic
Drbohlavová Lenka z Vinar a Pavel Kut ze Skřivan
Píša Pavel z Vinar a Markéta Černá z Nového Bydžova
Jana Myšková z Vinar a Tomáš Drábek

NAROZENÍ
17.3.
12.9.

Anna Vlášková z Vinar čp. 70
Fejfarová Aneta z Vinar čp. 106

PŘISTĚHOVANÍ
10.2.
10.2.
20.6.
1.8.
29.8.
29.8.
14.11.
5.12.

Záveský Aleš, Jakub, Tomáš a Dana ze Smidar do Vinar
Zvolenská Eliška, Kristýna, Lukáš a Patrik Prokůpek z Polní Chrčice do Vinar
Benešová Jana, Slezáček Přemysl, Frmel Sebastián z Přezletice do Smidarské Lhoty
Bochanová Soňa ze Starého Mateřova do Smidarské Lhoty
Kut Pavel ze Skřivan do Vinar
Špinka Pavel z Bolevce do Vinar
Wenigerová Ivana z Hradce Králové do Vinar
Rajmová Helena, Roubíček Pavel, Markéta a Natálie ze Starých Smrkovic do Vinar

ODSTĚHOVANÍ
12.1.

Tomáš Souček z Vinar do Opočnice

9.2.
10.2.
14.3.
6.4.
11.5.
2.6.
30.6.
13.7.
18.7.
3.8.
24.8.
1.11.
5.12.
12.12.

Hlaváčková Věra ze Smidarské Lhoty do Chlumce nad Cidlinou
Zechovská Martina z Vinar do Smidar
Košťál Ladislav z Vinar do Pardubic
Vlachová Jaroslava ze Smidaské Lhoty do Nového Bydžova
Procházka Vladimír z Kozojídek do Milovic
Vrba René z Vinar do Ohnišťan
Galčíková Lucie z Vinar do Liberce
Nováková Natálie z Kozojídek do Prahy
Jelínek Lukáš z Vinar do Hlušiček
Svoboda Jiří z Vinar do Nechanic
Kopecká Tereza, Prossová Nela a Simona ze Smidarské Lhoty do Prahy
Slezáček Přemysl ze Smidarské Lhoty do Brna
Klusoňová Iva, Rybářová Ema a Lucie z Vinar do Písku
Jaroš Martin a Tereza z Vinar do Třebihoště

ZEMŘELÍ
13.4.
1.7.
25.8.
18.9.
20.9.
17.10.
18.12.
18.12.

Šádková Božena, Kozojídky 50
Černý František, Vinary 6
Šádek Ladislav, Kozojídky 56
Majdanský Miroslav, Janovice 28
Šádková Marie, Kozojídky 54
Králíček Vladimír, Kozojídky 51
Chocenská Daniela, Janovice 59
Chmelařová Milada, Smidarská Lhota 24

76 let
81 let
85 let
5 let
88 let
69 let
70 let
93 let

HASIČI
23.ledna uspořádali hasiči ve spolupráci s Klubem žen ve Vinarech vepřové hody. V brzkých ranních
hodinách pod vedením řeznického mistra Jirky Štočka dělali masopustové dobroty. V poledne si
mohla pozvaná veřejnost vybírat dle jídelního lístku a společně v klubovně posedět. Kdo měl zájem,
mohl si chutné výrobky zakoupit domů. Masopust se vydařil, o jitrnice, tlačenku, polívku atd. byl velký
zájem.
26.2. pořádaly společně hasiči našich sloučených obcí hasičský bál. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina Jana Vlasáka. Byla menší účast, ale veselá nálada.
5.3. uspořádali hasiči ve Smidarské Lhotě pro ženy oslavu MDŽ. Zde je tradice tohoto svátku
dodržována od roku 2003.
5.3. obnovil svátek pro ženy SDH z Janovic. Na prvním setkání všechny přivítal p. Milan Schovánek.
Předali ženám v květináči květinu primulku. Pod vedením p. Petry Schovánkové a Evy Kopánkové
vyrobily děti zápichy do květináčů, které byly rovněž ženám předány. Překvapením odpoledne bylo
vystoupení pěveckého sdružení Cantus Jaroměř. Sborový zpěv 15 členů přítomné dojal.
V březnu se vypravili hasiči z Vinar spolu se ženami na netradiční výlet. Jeli vlakem do Prahy. Prohlédli
si Zemědělské a Technické muzeum a historické památky. Navštívili Pivovar Smíchov, kde byla
hodinová exkurze s degustací smíchovského piva. Po večeři v pivovarské hospodě se vraceli domů.
Výlet byl náročný na chůzi, ale vydařil se ke spokojenosti všech účastníků.

9.4. členové hasičského sboru v Kozojídkách vyčistili pozemek u rybníka Hliňáku a vysadili 27 sazenic
smrčků. Dalších 23 mladých stromků vysadili u požární nádrže. Před kulturním domem vysadili
okrasné dřeviny.
30.4. proběhlo v Kozojídkách tradiční pálení čarodějnic spojené s opékáním párků na hřišti. Při
reprodukované hudbě se bavilo 64 lidí. Tento den se pálil oheň i ve Smidarské Lhotě.
30.4. hasiči z Janovic zorganizovali společný průvod k ohni. Po cestě děti plnily připravené úkoly, např.
hledání myšek v kouzelném pytli, házení briket do komína, kop na netopýří kuželky atd. Po spálení
ohně se konala módní přehlídka čarodějnických oděvů, které se zúčastnili i dospělí.Večer byl zakončen
stezkou odvahy a sladkou odměnou od baby Jagy.
14.5. se konala v Janovich okrsková soutěž v požárním sportu. Za pěkného počasí se utkaly družstva
našich obcí. Akce se zúčastnily i děti - na prvním místě se umístily děti z Vinar, následovaly Janovice.
Vítězství u mužů si odnesli Janovice. Následovaly družstva Kozojídek, Vinar a Smidarské Lhoty.
Poděkování a diplomy obdrželi hasiči od velitele okrsku Pavla Špinky a starosty SDH Janovic pana
Vlastimila Boudyše.
4.6. pořádali hasiči v Kozojídkách 34. dětské odpoledne. Pod vedením p. Bohuslava Vršťaly a slečen
Šárky Myškové a Lenky Drozenové probíhaly soutěže v jízdě na kolech, přetahování lanem, hod šipek
na terč atd. Za své výkony byly děti odměněny. Pěkné odpoledne bylo zakončeno tombolou.
18.6. se konal dětský den pod hlavičkou hasičů ve Smidarské Lhotě. Sportovní i zábavné discipliny byly
náležitě oceněny.
27.srpna pořádali hasiči z Janovic ukončení prázdnin. Soutěžící se dostali do doby života dinosaurů.
Úkolem bylo posbírat kosti a složit kostru dinosaura. Děti poznávaly jejich stopy, hledaly vejce atd.
Malovaly a zdobily perníkové dinosaury. Byla i soutěž pro dospělé, bohatá tombola a malování
obličeje.
V sobotu 3.12. proběhlo v Janovicích 6. rozsvícení stromečku s novými světýlky. Několik koled se
zpívalo venku a pak se všichni přesunuli do sálu bývalé školy. Jako každý rok, akce probíhala pod
vedením hasičů v čele s Milanem Schovánkem. Pěknou atmosféru vytvořily nejen zpívané koledy, ale i
chuť a vůně svařáku a perníčků. Děti od nebeských bytostí obdržely balíčky sladkostí.
Na 31.12. připravili hasiči z Janovic Silvestrovské posezení se soutěžemi pro děti i dospělé. Tradičně si
zahráli "janovické Bingo". Občerstvení bylo vedeno stylem "švédský stůl", takže každý jedl dle své
chuti. O půlnoci za bouchání špuntů si všichni popřáli vše nejlepší v novém roce. Velkou zásluhu na
pěkném průběhu měli opět manželé Jitka a Milan Schovánkovi.
31.12. se sešli spoluobčané Kozojídek ke společné oslavě zakončení starého roku a přivítání Nového
roku 2017. Jako vždy pořadateli setkání byl SDH.
Ani letos nechyběla brigáda hasičů z Vinar na přípravě dřeva pro akce v klubovně.
KLUB ŽEN VINARY
27.2. pořádal Klub žen v Kozojídkách dětský karneval, který začal průvodem a představením masek.
Pořadatelky měly opět těžký úkol vybrat z pěkných masek šest nejlepších. Děti si zasoutěžily a při

reprodukované hudbě Slávka Vršťaly i zatančily. Koncem vydařeného odpoledne bylo vydávání výher z
bohaté tomboly.
V sobotu 19.3. pořádaly ženy Velikonoční dílnu. Děti pod vedením členek výboru a rodičů vyráběly
ovečku z vatových koleček, barvily a zdobily polystyrenová vajíčka, z PET lahví vyrobily panáčka, který
měl v sobě zrníčka obilí, takže ho musely doma zalévat, aby jim do Velikonoc vyrostlo.
30.4. Klub žen a hasiči Vinary svolali děti na podvečer plný soutěží a poté pálení čarodějnice.
Nechybělo ani opékání párků a stezka odvahy.
11.6. probíhal ve Vinarech "Dětský den s Patem a Matem - stezka řemesel". Děti plnily různé úkoly na
sedmi stanovištích. Pak byla společná hra v rychlopití limonády brčkem a prolézání obručí. Na závěr
vydařeného dne byla tažena bohatá tombola.
27.srpna Klub žen spolu s hasiči Vinary připravili na hřišti u klubovny sportovní odpoledne s názvem
"Letní olympiáda". Děti zastupovaly různé státy - vlajku země měly namalovanou na tváři. Soutěžily v
sedmi disciplinách ( zvedání činek, hod koule, běh přes překážky, běh s míčkem na tenisové raketě
atd.)Na závěr proběhl vědomostní kvíz. Odměnou byly nejen sladkosti, ale i olympijská medaile.
1.října uspořádaly ženy v klubovně Podzimní dílnu. Za krásného počasí tvořily děti venku pod
pergolou z přírodních materiálů sluníčko z obilí, panáčka z kukuřice, vázičku z dýně a houbu dle vlastní
fantazie. Dětem pomáhaly šikovné členky výboru klubu a rodiče.
3.12. probíhala v klubovně Mikulášská nadílka pod vedením žen. Než se dostavily nebeské osoby, tak
děti tvořily - tašku ozdobenou andělíčkem a sněhuláčka na lyžích. Za své vystoupení dostaly taštičku
plnou dobrot.
Při příležitosti kulatého jubilea navštívily členky výboru ženy s kytičkou a bonbonierou. S přáním
všeho dobrého byly u p. Ludmily Šormové (60 let) a p. Jany Vojtěchové (70 let).
KLUB SENIORů
12.5. uspořádal Klub seniorů výlet do Miletína s exkurzí ve výrobně Hořických trubiček. Firma vznikla
v roce 1999 a od roku 2007 nepoužívá suroviny, které by mohly dlouhodobou konzumací poškodit
zdraví. Pár trubiček si mohly seniorky i vlastnoručně stočit. Po vydatném nákupu navštívili rodný
domek spisovatele Karla Jaromíra Erbena a přehradu Les Království na Labi. Nádrž byla postavena v
roce 1920 a seniory pěkná stavba a okolí nadchlo. Po obědě v Dolní Brusnici hotel Pod Zvičinou se
jelo na Kuks. Hospital byl založen Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18.století jako místo
odpočinku vysloužilých vojáků. Pečoval o ně řád milosrdných bratří. Při dvouhodinové prohlídce
návštěvníci viděli zachovalé nástěnné malby, sochy Cností a Neřestí, kostel Nejsvětější trojice, lékárnu
U granátového jablka, výrobnu a zpracování léků. Pěkný den byl zakončen večeří v Penzionu u Svatého
Jana ve Svobodných Dvorech.
Ve čtvrtek 15. září měli senioři výlet na Hlubokou nad Vltavou. Zámek byl založen jako strážní hrad v
polovině 13.století českými králi. Majitelé se střídali. V roce 1947 přešel do vlastnictví státu. Po
prohlídce bohatě zařízených pokojů následovala individuelní prohlídka parku a ti zdatnější vystoupili
na věž s cimbuřím. Pak následovala návštěva ZOO zahrady, která byla poprvé otevřena 1.5.1939.
Krásný slunečný den byl ukončen večeří ve Velkých Popovicích v Kozlovně.

13. října se v Janovicích konala "dámská jízda" seniorek - cvičenek. Cvičení bylo zahájeno v květnu
2012 a ženy se stále rády schází každou středu v sále bývalé školy. Cvičenky vede p. Věra Svobodová a
Jana Ondráčková. Paní Miloslava Špinková jim za všechny cvičenky poděkovala za vedení a popřála
všem pevné zdraví a aby všem i vydržela vitalita. Rovněž poděkovala p. Antonínu Ondráčkovi za
obsluhu po cvičení, případně topení v době chladna. Setkání bylo plné vyprávění o veselých zážitcích z
mládí i současnosti. Seniorky si samozřejmě i pro radost z pohybu zacvičily.
22.11. senioři navštívili Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově. Ve dvouhodinovém programu vystoupila
spisovatelka, herečka Halina Pawlowská se zbrusu novou zábavou talk - show inspirovanou její knihou
"Chuť do života". Diváky zábavnou formou bavila povídáním o rodině, dětech, o různých situacích a
příhodách. Diváci na lístky psali vážné i nevážné dotazy a ona na ně vtipně odpovídala.
26.11. se sešli senioři po patnácté na předvánoční posezení v Janovicích. Předseda Klubu seniorů pan
Bohuslav Vršťala přivítal přítomné a hosty za obec p. starostku Ing. Štěpánku Holmanovou a
místostarostu Pavla Špinku. Seznámil důchodce s uskutečněnými akcemi a plánem na rok 2017.
Popřál pěkné vánoce a pevné zdraví do nového roku. Předal slovo hostům. Ti seznámili důchodce
pomocí dataprojektoru s uskutečněnými akcemi za posledních 6 let. Rovněž byly ukázky činností
místních spolků - Hasiči, Myslivci, Klub žen, Senioři, rybáři a sportovci. Prezentace se velmi líbila.
Zpestřením odpoledne bylo krátké vystoupení cvičenek seniorek s ukázkou několika cviků. K dobré
pohodě hrál pan Petr Bílek a zpívala p. Iveta Lacinová. Setkání proběhlo v příjemné a milé atmosféře o
kterou se postarali ochotní a osvědčení lidé jako po několik minulých let.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
28.10. se konal výlov rybníka Navrátilek ve Vinarech. Vylovené ryby se vytřídily : část kaprů putovala k
dalšímu chovu do Hliňáku v Janovicích, část do místního rybníku Návesník a část byla prodána
místním občanům. Sešlo se hodně příznivců rybářského cechu, kteří výlov sledovali. Rybářům se den
vydařil. Po dvou zátazích bylo vyloveno 250 kaprů. O dobrou pohodu přihlížejících i rybářů se
postaraly hasiči spolu s Klubem žen.
MYSLIVCI
8.ledna se konal Myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Vokap Servis Hořice.
9.4. sázeli členové Mysliveckého sdružení Podstráň Vinary 800 stromků ve vinarské stráni. Duby a
borovice zaplatil obecní úřad. Stromky byly sázeny za deštivého počasí, takže by se měly dobře
ujmout. Za rybníkem Návesník ve Vinarech místo vykácených smrků myslivci vysázeli tuje.
Celoročně se členové spolku starají o zvěř. Ve Smidarské Lhotě chovají bažanty, které vypouští na
podzimní hony. Poslední leč měli 31.12. a ulovená zvěř byla dána do tomboly Mysliveckého plesu.
SPORTOVCI
Poprvé se zmiňuji na stránkách Kroniky obce Vinary o sportu, který se koná v Janovicích už 3 roky.
Letos , v sobotu 21.5. se konalo u Vaňků na dvoře Mistrovství ČR v závodech elektrických terénních
modelů Buggin v měřítku E 1 : 10. Pořadatelem byl RC autoklub ČR, který je sponzorován
celorepublikovými známými firmami. Dvůr Vaňkových a Kopánkových je částečně upraven pro
pořádání závodů. Na vyvýšené tribuně byli majitelé autíček a dálkově je ovládali a vedli po trase

závodní dráhy. Okolo prostoru závodů byly umístěny stany, stoly, židle, nechybělo občerstvení.
Závodníci se sjížděli již v pátek. Bylo jich přihlášeno šedesát, včetně p. Vladimíra Kopánka. Na přípravě
a průběhu dne se podílela celá rodina Kopánkových a Vaňkových. Pan Vladimír Kopánek vzpomíná na
začátky :
Závody se pořádají 3 roky. Nejprve musel být upraven terén dvora. Tady odvedl výbornou práci
pan Milan Schovánek s mechanizací. Další úpravy pomohli brigádně kamarádi a jezdci. Velkou zásluhu
na vzniku závodiště měl pan Zdeněk Miškovský. Nejprve poradil, ale pak i sponzoroval co bylo třeba.
Janovice v závodech reprezentuje p. Vladimír Kopánek a příležitostně p. Jakub Vaněk. Mimo upravený
dvůr pro pořádání závodů je ještě dráha v bývalé hospodářské budově. Tato dráha funguje pro trénink
a hlavně v zimě, případně při špatném počasí. Dráha závodiště je mezi jezdci natolik známá, že ji o
prázdninách testovali jezdci světového významu z Brazílie a Rakouska. Za ČR přijeli profesionální jezdci
v čele s p. Martinem Bayerem, mistrem Evropy. Celý tým se jmenuje X - RAY. Značka má světový
význam. Po dohodě s panem Vladimírem Kopánkem máte možnost zkusit své umění i Vy, zájemci o
tento sport.Zatím se exkurze zúčastnily děti a byly nadšeny.
V sobotu 9.7. se za krásného slunného dne konal ve Vinarech na hřišti 8. nohejbalový turnaj "Vinary
CUP 2016". Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Nejlepším hráčem se stal p. Roman Sztwiertnia.
Organizátorem turnaje byli hasiči Vinary. Po předání odměn následovalo posezení s občerstvením.
31.12. uspořádali vinarští sportovci již tradiční "Silvestrovský fotbalový turnaj". Při mírném mrazu a
urputných bojích nebylo vítězů ani poražených. Poslední den v roce organizovali Hasiči Vinary . Úplný
závěr dne sportovci a jejich příznivci oslavili v klubovně.
Jsem ráda, že tyto řádky mohu každý rok opakovat, protože aktivita nezanikla : V červnu v Janovicích
proběhl na hřišti volejbalový turnaj. Mladé ženy cvičí v I. patře Obecního úřadu ve Vinarech na
trmpolínách. Seniorky se schází každou středu v Janovicích ke kondičnímu cvičení. Mladí sportovci
mohou posilovat ve Vinarech na nářadí v I. patře Obecního úřadu. Zájemci o lední sport mají možnost
vyžití na Zimním stadionu v Novém Bydžově.
NEZAMĚSTNANOST
Také letos obec zaměstnala nezaměstnané pracovníky na úpravy zeleně a jiné potřeby našich obcí. K
31.12.2016 bylo v registru úřadu práce Nový Bydžov 13 našich spoluobčanů a to :
JANOVICE
KOZOJÍDKY
SMIDARSKÁ LHOTA
VINARY

2 muži
1 muž
1 muž
2 muži

0 žen
1 žena
1 žena
5 žen

K 31.12.2016 bylo celkem 409 obyvatel
JANOVICE
SMIDARSKÁ LHOTA

80 lidí
91 lidí

KOZOJÍDKY
VINARY

59 lidí
179 lidí

POČASÍ
LEDEN : Do rána prvního dne v novém roce spadl malý poprašek sněhu. Noční teploty klesly až na 10oC, denní až - 60C. Do 10.1. malé sněhové přeháňky 10 cm, klidno. 11.1. dešťové přeháňky, sníh
taje, občas se ukáže sluníčko. Noční teploty okolo nuly, denní až + 5 0C. Déšť 5 mm. 14.-15.1. sněhové
přeháňky 5 cm, slunečno, do rána až - 6 0C, ve dne do + 30C. Od 18.1. do rána mráz až - 15 0C, ve dne 70C, sněhová přeháňka 2 cm. 23.1. sníh 8 cm, ale 25.1. oteplení, ve dne i v noci okolo nuly, sníh taje.
ÚNOR : Měsíc začíná bez sněhové pokrývky. Oteplilo se do rána až + 5 0C, ve dne až 110C. Menší
dešťové přeháňky 10 mm, polojasné počasí. 17.2. sněhová přeháňka 3 cm. Od 20.2. dešťové přeháňky
16 mm, denní teplota 9 až 120C, v noci do 50C. Poslední den 29.2. sníh s deštěm 5 mm.
BŘEZEN : Dešťové přeháňky se sněhem 11 mm, ranní teploty okolo nuly, denní do 7 0C, klidno,
zamračeno. 8.3. silné sněžení, které přešlo v déšť a spadlo 9 mm. Sníh se neudržel, ve dne bylo do 8 0C
v noci okolo nuly. Od 16.3. slunečno, polojasno,dešťové přeháňky 4 mm, ve dne až 10 0C. Neděle a
pondělí velikonoční byly slunné s teplotou 12 0C, do rána 50C, ale foukal silný vítr. Na konci měsíce
dešťové přeháňky 7 mm, do rána 80C, ve dne 150C
DUBEN : Na začátku měsíce i ranní mrazíky do - 2 0C, ve dne polojasno až slunečno. Od 3.4. oteplování,
ráno okolo nuly až 100C, ve dne hezky, až 24 0C. Po třech dnech dešťové přeháňky 23 mm. Denní
teploty klesly na 7 až 13 0C, noční do 80C, podmračené počasí. Občas ráno i okolo nuly. Od 23.4.
ochlazení i ve dne, slabé dešťové přeháňky 8 mm, denní teplota 8 0C. Koncem měsíce krásně až 190C.
KVĚTEN : Měsíc začal pěkným, slunným počasím. Do rána teploty okolo 10 0C, ve dne až 20 0C. 4.5. déšť
26 mm. Od 14.5. silné ochlazení, vítr, do rána 6 0C, ve dne okolo 100C, menší přeháňka 2 mm. Od 18.5.
opět oteplení, jasno, polojasno, do rána až 18 0C, ve dne až ke 300C. 24.5. bouřka s deštěm 15 mm.
Nadále trvaly letní teploty. V republice jsou hlášeny přívalové srážky, kroupy až velikosti holubího
vejce, vznikají škody způsobené vodou. U nás byl klid. 30.5. menší bouřka s deštěm 11 mm. Teplota
beze změny.
ČERVEN : Menší bouřky s dešťovými přeháňkami 14 mm. Teploty z května zůstávají, slunečno,
případně polojasno. Od 13.6. zataženo, dešťové přeháňky 29 mm, ranní teplota do 15 0C, ve dne do
230C. 16.6. bouřka s deštěm 17 mm. Od 20.6. začaly teploty stoupat, ve dne až 35 0C, v noci okolo
200C. 26.6. bouřka s deštěm 18 mm. Na některých místech ČR přívalové srážky, kroupy, blesky zabíjely.
U nás se počasí střídalo, ale neškodilo.
ČERVENEC : Zkraje menší dešťová přeháňka 4 mm, mírné ochlazení, stále letní hodnoty přes 30 0C.
Nejteplejším dnem byl 11.7. Ve dne 35 0C, do rána 250C, dešťová přeháňka 6 mm. Pak denní teplota
klesla na 250C, v noci 150C. Od 13.7. začalo pršet, spadlo 52 mm vody. Denní teplota přechodně klesla
na 150C, noční 110C, dešťové přeháňky 7 mm. Za tři dny začaly opět letní hodnoty tepla. 27.7. bouřka
z tepla, déšť 18 mm, nadále teplo. Další dny slabé bouřky s dešťovými přeháňkami 8 mm.
SRPEN : První chladná noc byla 11.8. dešťové přeháňky 13 mm. Denní teplota 19 0C i když slunečno.
21.8. déšť 12 mm. Ranní teploty okolo 100C až 150C, ve dne až do 300C.
ZÁŘÍ : Z počátku měsíce pokračuje teplo z konce srpna. Ochlazení 4.9. , ale jen přechodně na 3 dny. Ve
dne okolo 300C,do rána až 140C, slunečno. Od 18.9. ochlazení, ve dne 16 až 20 0C, v noci okolo 80C,
menší dešťová přeháňka 3 mm. 9.9. noviny píší : Je dlouhodobý nedostatek srážek. Je nedostatek

podzemní vody, na čemž se podepsal loňský rok, který byl podle odborníků nejsušší za posledních
padesát let. Letos v září padaly teplotní rekordy, hasiči upozorňují na nebezpečí požárů.
ŘÍJEN : 2.10. déšť 17 mm, ve dne až 160C, v noci 100C. 5.10. ochlazení, na horách sněží, ranní teplota
40C, denní okolo 100C, dešťové srážky 42 mm, podmračené počasí, s málo hodinami slunečního svitu.
LISTOPAD : Chladné počasí pokračuje, rovněž dešťové přeháňky. Spadlo 7 mm, ranní teplota okolo
20C, ve dne okolo 50C. 10.11. spadl první sněhový poprašek, ale při nulové teplotě se neudržel,
sněžení přešlo v déšť 27 mm. Ranní teploty klesly na - 6 0C ale jen na 3 dny. Od 18.11. ve dne + 6 0C, do
rána nula až + 50C. Mírné počasí vydrželo do konce měsíce.
PROSINEC : Mírné počasí se střídalo s ranními mrazíky do - 5 0C, ve dne do + 50C. Menší sněhové
poprašky. Na horách se sníh udržel. Dešťové přeháňky 5 mm. Na Štědrý den déšť 5 mm, 4 0C ve dne i v
noci. Mírně umrzlo na konci měsíce. Chumelit začalo v novém roce 2017.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden

5 mm, sníh 10+5+2+8 cm

únor

31mm,sníh 3cm.

březen

31 mm

duben

32 mm

květen

53 mm

červen

104 mm

červenec

95 mm

srpen

25 mm

září

7 mm

říjen

59 mm

listopad

34 mm

prosinec

10 mm

Události roku sepsala kronikářka
Miloslava Špinková

Vinary 27.února 2017

II.díl HISTORIE našich obcí
Druhým dílem výpisků z historie se vrátíme do minulosti. Nemůžeme pominout, že naši předkové byli
sužováni válkami. Války vedli páni - vrchnost, ale obyčejní lidé byli v jejich područí a bojovali za ně.
Obce byly drancovány, docházelo k násilí, vyjídání, vypalování, mučení ... Lidé před vojsky utíkali do
lesů, valů atd. Níže se zmíním jen o bitvách a válkách, které se týkají našich obcí a píší o nich kronikáři
našich sloučených vesnic.
Blíže popisuje dobu v KRONICE pan Josef Horák st. z Vinary čp.43. Při husitských válkách byla vrchnost
ve Vinarech kališnická a proto byla vpádu husitských vojsk ušetřena. Tato slova potvrzuje i kronikář
Smidarské Lhoty p. Josef Rodr - dodává, že Smidary a okolní tvrze byly husity spáleny. Hodně údajů
máme o bitvě v roce 1866. V krátkosti vás s nimi seznámím. Prusko - rakouská válka tohoto roku byla
konfliktem o vedoucí postavení v německém prostoru. Ten byl od Vídeňského kongresu r. 1815
uspořádán v tzv. Německém spolku, tedy ve sdružení všech samostatných německých států v jehož
čele stála habsburská monarchie. V červnu 1866 byla vyhlášena válka, kterou po rozhodující bitvě v
okolí Chlumu u Hradce Králové 3.července Prusko vyhrálo. Rakousko ztratilo své výsadní postavení v
německém prostoru, souhlasilo se vznikem tzv. Severoněmeckého spolku a tak umožnilo vznik
jednotného německého císařství o čtyři roky později.
Kronikáři Vinar a Smidarské Lhoty píší : 29.června se strhla bitva u Jičína. Rakouské vojsko prchající
před nepřítelem se utábořilo krátce v Janovicích, Kozojídkách, ve Vinarech a Smidarské Lhotě. Za nimi
přišli běženci, kteří prchali před Prušáky. Byl to velký nápor na naše obce, hladovějícím byla
poskytnuta dle možnosti pomoc. Běženci prchali i do Sekeřických lesů a k nim se přidali i někteří
usedlíci. 2.července přišli Prušáci, kteří způsobili velké škody na třešňovém sadu ve stráni, koně vypili
téměř všechnu vodu z rybníka,brali dobytek, mnohoslibná úroda po tak četných pochodech vojska
byla zničena. Jinak se ale násilí nedopouštěli. Druhého dne po půlnoci se vojsko vydalo k rozhodující
bitvě u Hradce Králové.
Velkým utrpením pro náš lid znamenala I. světová válka :Již delší dobu panovalo napětí mezi státy a
atentát na následníka trůnu rakouské říše v Sarajevu rozjel válečnou mašinerii. Smrtelný atentát na
arcivévodu Ferdinanda a jeho manželku spáchala srbská skupina "Narodna obrana". RakouskoUhersko podporované Německem vyhlásilo mobilizaci (r.1914). Na stranu Srbska se přidalo Rusko.
Německo vypovědělo válku Rusku 1.8. , 2.8. okupovalo Lucembursko. 3.8. vyhlásilo Německo válku
Francii, 4.8. porušilo neutralitu Belgie. Nato 5.8. vypověděla Německu válku Anglie. 6.8. vypovědělo
Rakousko-Uhersko válku Rusku. Itálie vyhlásila neutralitu. 7.8. vypověděla Rakousku válku Černá Hora,
11.8. Francie, 13.8. Anglie, 1.11. přistoupilo na stranu centrálních mocností Turecko. Zanedlouho byla
válka mezi 31 státy. Do války se vmísilo Japonsko, později státy americké a na konci Spojené státy
severoamerické. A tak vzplanula I.světová válka, která trvala víc jak čtyři roky. Pro naši zemi
znamenala založení samostatného Československého státu 28.října 1918. Jak k tomu došlo ?
Okamžitě po vypuknutí války začaly vznikat vojenské skupiny Čechů a Slováků v zahraničí. Česká
vojenská skupina "Nazdar" vznikla 1.8.1914 a 9.8. byl založen "Výbor osady a dobrovolníků českých v
Paříži", který sjednocoval Čechy a Slováky ve Francii. 2.9.1914 bylo založeno "České národní sdružení v
Chicagu". Došlo k dohodě se Slovenskou ligou v Chicagu a vzniklo "Americké centrum podpory
zahraniční akce T.G.Masaryka".
Ruské velitelství vydalo 16.9.1914 při přiblížení k hranicím
habsburské monarchie "Provolání k národům Rakousko- Uherska" mimo jiné česky a slovensky.
Vojenské úspěchy ruských armád u Haliči vyvolaly rusofilské nálady v českých zemích, kterým se

rakouská vláda snažila čelit zvýšenou perzekucí. Z bojišť přicházelo velmi málo zpráv, mnohé lístky
(Feldpostky) byly cenzurovány, začerněny, také i zabaveny. Vojáci museli snášet krušné otroctví, zimu,
hlad, houfně přebíhali k "nepříteli". Tam se přidávali k odboji a pracovali s cílem rozvrátit Habsburskou
říši a vrátit se do osvobozené vlasti. Lidé se dozvěděli, že T.G.Masaryk se vyslovil v Ženevě a Curychu
pro samostatnost Československa a rozbití Rakousko-Uherské monarchie. Spolu s E. Benešem jednal v
zahraničí s představiteli dohodových států. Jednal a upozorňoval na společné nebezpečí bude-li
vytvořena všeněmecká říše prostírající se od Hamburku až po Bagdád. V prosinci E. Beneš odevzdal
francouzskému ministerstvu zahraničí memorandum, ve kterém upozornil na český osvobozenecký
zápas. V květnu 1917 přijel T.G. Masaryk do Petrohradu, aby tam pro Dohodu zformoval velkou
armádu z rakousko-uherských zajatců. 2.7.1917 vybojovala Československá brigáda u Zborova vítězné
střetnutí s německými a rakouskými vojsky. 21.4.1918 Národní rada československá byla uznána
italskou vládou, 29.6. francouzskou vládou, 9.8. anglickou vládou, 3.9. vládou USA. 14.10. oznámil Dr.
Eduard Beneš dohodovým státům, že se ustavila zatímní Československá vláda s T.G.Masarykem jako
prezidentem, ministrem zahraničí E. Benešem, M.R. Štefánikem ministrem války. 15.10.1918 byla
uznána zatímní vláda. Den svobody a založení samostatného Československa 28.říjen 1918. Konec
I.světové války.
Kronikář Janovic pan Josef Erben uvádí, že o tomto období nepíše, protože byl sám ve válce a převrat
zažil na italské frontě. Zápisy se nachází v Kronice školní nebo v kronice Hospodářské besídky (tyto
záznamy ale nemáme k dispozici). Obecní Kroniku nikdo v tomto období nevedl. Kronikáři v tomto
období byli : Vinary čp. 43 p. Josef Horák st. , Kozojídky p. František Šádek Kozojídky čp. 39 , Smidarská
Lhota čp. 22 p. Josef Rodr. V zápisech uvádějí jmenovitě, kdo musel narukovat do války i kdo se
nevrátil. Mobilizace byla vyhlášena 26. července 1914, uprostřed nejpilnějších žní. Černožluté
mobilizační vyhlášky vyžadovaly, aby všichni záložníci do 39 let do 24 hodin nastoupili ke svým
plukům. Ze smidarského nádraží odjížděli do tří osádek a to Mladá Boleslav, Čáslav a Vysoké Mýto. Za
týden pak byli povoláni 40 až 42 letí muži a nakonec neodvedení ve stáří od 21 do 38 let. Byla
provedena rekvisice koní, povozů s kočími, motorových vozidel, zásob. Odchod mužů do války těžce
dolehl na ty, co zůstali - výměnkáři, ženy, děti a lidé neschopní narukovat. Nastala velká starost o
živobytí. Nastaly velké povinné dodávky státu , tzv. kontingenty. Chodily rekvisice s četníky a hledali
skryté zásoby. Prohledávali domy, postele, stodoly, půdy, přehazovali seno, slámu, hnůj, dříví atd.
Hospodáři si museli schovávat svoje výpěstky, aby přežili. Vyskytli se lidé, kteří nepříznivých podmínek
využívali ke svému obohacení, říkalo se jim "keťasové". Byli to obchodníci, kteří skupovali zboží na
venkově a dále ho draze prodávali. Ceny se vyšplhaly do závratných výšek příklad : 1 kg másla v míru 2
K, za války 60 - 70 k. Vepřové maso v míru 1,60 - 2 K, ve válce 56 K. Párek selat v míru 50 - 60 k, ve
válce 1000 - 2000 Kč.... Ceny oděvů, prádla a bot ve třetím roce války stouply až o 2000 %. Ženy a děti
byly podporovány značnými obnosy, ale peníze ztrácely na hodnotě. Docházelo k výměně zboží.
Příklad : za 1 q obilí byl 1 m3 dříví, za 1 kg másla 4 - 5 l petroleje, nebo tolik cukru. Bylo povinností
prodávat obilí za stanovenou cenu válečnému obilnímu skladu. Vláda vydala mlecí výkazy na které
mohl mlynář pouze obilí semlít. Bez tohoto výkazu mlynáři mleli "načerno" za lichvářský úplatek,
později jen za živobytí. Vláda například nařídila, že se v létě nesměl prodávat petrolej, o dušičkách se
nesmělo svítit na hrobech. Byly zapečetěny domácí šrotovníky, zrušeny trhy na dobytek, sníženy
dávky cukru, mouky na osobu. V roce 1916 byly vydány lístky chlebenky, cukřenky, kávenky, tučenky,
tabačenky atd. Na žně byli vysíláni váleční zajatci. Některé výrobky stát zmonopolizoval, přesto jejich
cena byla 3x vyšší. Došlo k rekvizicím za asistence vojáků. Byl zákaz zpěvu českých písní. Začala být
nouze o kovy. Obecním úřadům a školám byla nařízena sbírka kovů, zabavovaly se zvony atd. Byly

vynucovány válečné půjčky na obyvatelstvu a obcích. V roce 1918 došlo k drancování venkova.
Rekvizice za asistence maďarských vojáků byla na obilí, dobytek, což mělo za následek snížení stavu
dobytka na chov, obdělávání půdy, nedostatek masa, mléka atd. Chybělo osivo k setí. Rozmáhaly se
krádeže. Ve školách se učilo na dvě směny a nakonec bylo vyučování zastaveno. Lidé nenáviděli vše co
bylo Rakouské, stát, úřady, císaře. Vojáci houfně dezertovali a schovávali se. Státní a vojenské orgány
se stávaly bezmocnými. Celková situace spěla ke krachu státního aparátu. Docházelo k hladovým
bouřím, demonstracím, vzpourám.
A tak nadešel den, kdy Národní výbor v Praze prohlásil 28.říjen 1918 dnem vzniku samostatného
Československého státu. Na počest tohoto dne byly sázeny Lípy Svobody, vyvěšovaly se vlajky, lidé
nosili trikolory. V této době se vozila řepa na nádraží do Smidar, tak byly vlaječkami zdobeny povozy i
koně. Byly páleny ohně u kterých se zpívaly národní písně. Vysoce stoupla úcta k prvnímu prezidentu
T. G. Masarykovi, kterého lidé nazývali "tatíčkem" nebo "osvoboditelem". Den osvobození od
nadvlády Rakousko - Uherska byl připomínán každý rok. Za zpěvu, hudby a projevu učitelů a žáků si
lidé tento významný den připomínali každý rok. Slavily se narozeniny prvního prezidenta
Československa. Zemřel 14.9.1937 ve věku 87 let. Stal se osobností našich dějin - kronikáři napsali :
Byly uznány jeho zásluhy o naši zem a i budoucnost uzná a ocení jeho zásluh. Období, které jsem
popsala nejlépe vystihuje kronikář obce Vinary p. Josef Horák a kronikář Smidarské Lhoty p. Josef
Rodr a jeho syn. Ve Smidarské Lhotě byl padlým v I.světové válce postaven pomník. Byl zhotoven za
peníze, které vydělaly spolky při různých akcích - Hasiči, Spořitelní a záložní spolek, Agrární dorost,
Hospodářská čtenářská beseda. Na pomník přispěli i občané, Obec, Cukrovar Nový Bydžov, správce
Starého Bydžova a senátor Sehnal. Stavba byla zadána sochaři ze Smidar p. Aloisi Fofovi za 6 tisíc Kč.
Na podstavci jsou vyryta jména padlých. Slavnostní odhalení památníku se konalo 25.6.1922. V roce
1924 byla upravena zahrádka okolo památníku a osazeny pískovcové sloupy a železné zábradlí. Na
paměť 10ti letého výročí osvobození byla z každé strany pomníku vysazena lípa.
25.2.1919 byl přijat zmocňovací zákon a nařízení ministerstva financí o kolkování bankovek rakouské
banky. Od začátku března probíhalo okolkování papírových peněz mimo 1 a 2 korunových. Výměna
starých rakouských bankovek za nové československé byla stanovena do 20.6.1920. Tím bylo zahájeno
budování československé měny.Jelikož byl nedostatek drobných mincí, tak místo nich se používaly
poštovní známky.
V roce 1919 se konaly manifestace pro pozemkovou reformu. Republikánská strana měla největší
zastoupení.Zákon o pozemkové reformě byl přijat 16.4.1919. Stanovil zábor pozemkového majetku
nad 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy celkové. K provádění reformy byl 11.6. vytvořen
Státní pozemkový úřad. Přídělový zákon o rozdělení majetku velkostatků a šlechty byl přijat 30.1.1920.
Nejintenzivněji byla pozemková reforma prováděna v letech 1923 - 1926.
Janovský kronikář uvádí jmenovitě kdo kolik hektarů na jaře roku 1925 dostal přiděleno. Vznikl
zbytkový statek o výměře 40 ha, jehož majitelem se stal bývalý panský správce p. Antonín Vaněk. Při
parcelaci dostávali bývalí zaměstnanci od Pozemkového úřadu odstupné. Vinarský kronikář p. Josef
Horák v roce 1922 zaznamenal : Parcelací janovského dvora náležejícího k Hlušicům se dožadovali
Vinarští žadatelé o část pozemku Kopaniny 13,5 ha a Blochov o výměře 6 ha. V roce 1923 na žádost
obce Janovice povolil zemský správní výbor změnu hranic obcím Janovice a Vinary.

Kronikář Smidarské Lhoty p. Josef Rodr uvádí, že přidělování půdy mezi zájemníky šlo velmi těžce. Za
pronajaté pozemky se muselo platit nájemné, což mnohé odradilo. V této době byla cena pozemku v
rozmezí 7 až 28 tisíc dle třídy. Před válkou byla cena za l ha 3 500 až 4200 Kč.
Kronikář Kozojídek p. František Šádek píše, že byla ustavena organizace "Domovina" za účelem
parcelování velkostatku. Na mnohých pozemcích se postavili domky. V roce 1922 byla první parcelace
dvora. V roce 1924 bylo druhé řízení , ale 30.7. přišli členové místního poradního sboru z Králové
Městce a řekli, že zde zůstane zbytkový statek a mimo zaměstnancům, legionářům a invalidům
nepřidělí se půda žádnému. Proti rozhodnutí se dávalo odvolání, ale bezvýsledně. V roce 1928 se
jednalo o pozemku pro stavbu školy. Tady kronikář jmenovitě popisuje jak nedostatečnou evidencí a
různým jednáním občanů byl pozemek zastaven rodinnými domky. Podobné jednání bylo stran
rybníku Hliňáku, až v roce 1927 byl rybník prohlouben, opraveny hráze s velkými náklady. Potíže byly
také s pozemkem na umístění transformátoru v roce 1926.
Kronikáři našich obcí každým rokem zaznamenávali hospodářské výsledky, ceny zemědělských
výrobků, počasí, nemoci lidí i zvířat, požáry, narození, úmrtí, svatby atd. Vesnice žily i kulturním
vyžitím. Divadelní spolky se svými vystoupeními bavili nejen domácí, ale i okolní diváky. V každé vsi
byly hasičské sbory, které často zasahovaly u požárů. Dále v našich obcích byly spolky které zajišťovaly
přednášky odborné a cestopisné. Fungovaly spořitelny - kampeličky. Na upomínku různých událostí
jsou v našich obcích sochy, případně jiné stavby které byly celá léta udržovány až do dnešních dnů.
Pan Josef Horák jmenuje tyto organizace ve Vinarech : SDH založen 1898, Hospodářsko čtenářská
beseda založena 1898, Spořitelní a záložní spolek zal. 1899, Dobytčí pojišťovna zal. 1912, divadelní
ochotníci "Havlíček" zal. 1920, Republikánská strana zemědělská zal. 1908, Místní sdružení
republikánského dorostu zal. 1909, Selská jízda, Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského
zvířectva. Jak už jsem se zmínila bylo ve Vinarech více rybníků, které se rušily za různým účelem. Dva
ale byly a jsou ozdobou obce. Rybník Návesák byl větší než je v současné době - sahal až k dnešní
klubovně , k soše Matky Boží a k hasičské zbrojnici. Postupně byl zavážen až do dnešní podoby. První
zmínka o vybírání bahna a zavážení směrem k soše je z roku 1886. V roce 1887 se stavěla hráz z
kamene u silnice, která se přestavovala v roce 1907. V roce 1932 - 1933 po dobu pěti týdnů pracovalo
denně na vyvážení bahna 15 až 20 osob a 15 až 22 potahů. Byla zavezena část Návesáku ke klubovně.
Rybník byl ještě několikrát čištěn. Do dnešní pěkné podoby se dostal v roce 2005 - 2006 za
starostování pana Václava Horáka, vnuka kronikáře Josefa Horáka. Rovněž byl upraven v této době
druhý, menší rybník Navrátilek, který byl v minulosti větší (první úprava byla v r. 1896 - 1897).Sochy ve
Vinarech jsou tři. Na návsi Kříž z roku 1781 vedle hasičské zbrojnice. Proti budově Obecního úřadu
socha Panny Marie z roku 1893, kterou daroval zdejší rolník Josef Ouzký z čp. 47 (narozen 1815). Za
obcí,směrem na Smidarskou Lhotu byla nákladem vinarských občanů postavena socha sv.Donáta v
roce 1873 (velkou opravu měla socha po roce 2004).
Janovský kronikář p. František Mánek, řídící učitel, který psaní kroniky převzal po svém předchůdci p.
Erbenovi znamená tyto spolky : Hasičský sbor Hospodářská besídka pořídila stroje a půjčovala
rolníkům. Republikánský dorost, Ochotnické divadlo, Osvětová komise a knihovní rada. Knihovna v
Janovicích v roce 1927 měla 73 svazků, 32 osob si půjčovalo knížky, bylo 120 výpůjček.Na návsi stojí
sousoší sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Rozálie s krucifixem z roku 1732. Socha byla opravena v r.2003.
(pokračování příští rok)

