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ČINNOST OBCE 
     Obec  vydala mimo KALENDÁŘ akcí na rok 2012 ještě první ZPRAVODAJ o dění v obcích v roce 
2011. Zpravodaj se těšil velkému zájmu občanů a byl kladně hodnocen. Obec požádala spoluobčany  
o spolupráci se sháněním starých fotografií, listin atd. Bohužel se sešlo málo materiálu.  
     V pondělí 12.3. byla zahájena rekonstrukce bývalé školy ve Vinarech na polyfunkční dům. Stavbu 
prováděla firma Stavoka Kosice. Bylo velmi dobré, že pan Bohuslav Vršťala podchytil fotograficky stav 
budovy před rekonstrukcí, v průběhu a po dokončení. Budova z přední strany od silnice vypadala 
dobře, ale zadní část byla v dezolátním stavu. Obec bohužel nedostala na stavbu dotaci. Z finančních 
důvodů proto nebyla rekonstrukce v prvním patře úplně dokončena.Bylo žádáno o dotaci na opravu 
střechy z Programu rozvoje venkova a dotace ve výši 622 413 Kč byla příznivě vyřízena. Náklad stavby 
včetně vypracované projektové dokumentace činil byl 5 744 539 Kč. Budova starého OÚ byla 
nabídnuta k prodeji a obchod k pronájmu. 
     8.9. se konal "Den otevřených dveří" polyfunkčního domu. Zájem o prohlídku byl značný ze všech 
našich sloučených obcí. Informace lidem podával místostarosta p. Pavel Špinka . V přízemí se nachází 
Obecní úřad, knihovna, obchod a klubovna mládeže. V I.patře je jedna část využita pro cvičení žen a 
dětí na trampolínách a seniorek k relaxačnímu cvičení. Také se zde schází mládež k posilovacím 
cvikům. 
     V sobotu 15.9. byla svolána brigáda na přestěhování Obecního úřadu a knihovny z prostor 
Kampeličky do nově zrekonstruovaného domu. Stěhování se zúčastnilo 22 lidí. V pondělí 17.9. byl 
přestěhován obchod se zbožím paní Jany Vrbové. 
     2.5. byla zahájena rekonstrukce střechy kapličky Panny Marie Sedmibolestné ve Smidarské Lhotě. 
Firma Kánský Hlušice provedla demontáž stávající eternitové krytiny a položení nové. Následně byla 
oplechována p. Jaroslavem Doležalem celá střecha a věžička. Rozpočtová částka činila 312 975 Kč. Na   
tuto opravu přispěl T-mobil částkou 100 000 Kč. Paní starostka ing. Štěpánka Holmanová poděkovala 
místním sdružením hasičů a seniorů za pomoc při opravě. Poděkování patří také firmě Lamark p. 
Milanu Kučerovi za sponzorský dar - renovaci dvou křížů na střechu kapličky. Realizací této akce byl 
zachován historický odkaz našich předků a významná historická památka našich sloučených obcí. 
     V noci z 9. na 10.5. došlo v Kozojídkách ke krádeži dětské skluzavky s domečkem a řetízkovou 
houpačkou. Zařízení bylo umístěno před kulturním domem. Pachatel nebyl Policií ČR dostižen. Herní 
prvky byly majetkem Mikroregionu Novobydžovsko. Náhradou od pojišťovny a doplatkem OÚ Vinary 
bylo zakoupeno nové zařízení.    
     V květnu byla dokončena výstavba vodovodu v Kozojídkách připojením vodovodních přípojek k 
nemovitostem občanů. Celkem bylo připojeno 20 nemovitostí. Celková částka na pořízení vodovodu  
byla 8 971 378 Kč. 
      
ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   29.2. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- rozpočet obce na rok 2012 , rozpočtové opatření, účtový rozvrh 
- měsíční odpisový plán majetku obce 
- inventarizační zprávu za rok 2011 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 
- podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 s nezávislým auditorem ing. Cabicarem 
- výběrové řízení na "Polyfunkční dům Vinary" - bylo 5 firem - zvítězila firma Stavoka Kosice 
- podpis smlouvy s Úřadem práce Hradec Králové - příjem 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce 
- uzavření smlouvy s SK Žlunice na pronájem KD Kozojídky pro účely pořádání zápasů ve stolním 
tenise. Roční nájemné 2 000 Kč. 
- snížení nájemného na sál v budově bývalé školy v Janovicích na 500 Kč/den 



INFORMACE  starostky : Obec Kozojídky je pozvána na 16.6. na přátelskou návštěvu do Kozojídek na 
Moravě. Od 1.4. obec využije nabídku Úřadu práce na veřejnou službu. 
DISKUSE : p. Schovánek Luboš podal návrh na dovybavení klubovny v Janovicích (zakoupení 
kuchyňské linky). Paní Deverová  učinila dotaz k nedostatečnému prořezu stromů sousedících s jejím 
pozemkem. 
  
ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   23.5. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- závěrečný účet obce za rok 2011 - zprávu zpracovanou auditorem ing. Františkem Cabicarem 
- převod hospodářského výsledku po zdanění 1 596 005,65 Kč na účet 432-nerozděl.zisk min.období 
- provedení stavebních prací na akci "Polyfunkční dům Vinary l. etapa" firmou Stavoka Kosice a to ve 
výši 1 500 000 Kč. 
- přijetí investiční dotace ve výši 215 000 Kč na zpracování projektové dokumentace "Vodovod 
Smidarská Lhota. 
- rozpočtová opatření v příjmech a výdajích 
- podpis smlouvy na uzavření věcného břemene s jednorázovou úhradou 500 Kč na obecním 
pozemku 44/1 zapsané na LV 1001 v k.ú. Vinary v celkové délce 6 m mezi smluvními stranami Obcí 
Vinary - RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem a p. Jaroslavem a Alenou Klemešovými Praha (zřízení a 
provozování plynárenského zařízení). 
- prodej budovy Obecního úřadu čp.24 
INFORMACE starostky : Krádež prolézačky s houpačkami v obci Kozojídky. Průběh stavebních prací na 
akci "Polyfunkční dům Vinary". 
DISKUSE : Přátelská návštěva Kozojídek na Moravě 16.6. 
 
ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   5.9. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- směrnici oceňování majetku obce Vinary 
- rozpočtový výhled obce Vinary na rok 2013 - 2014 
- finanční příspěvek Obecnímu úřadu Starý Bydžov na opravu márnice ve výši 5 000 Kč 
- rozpočtové opatření - změny v příjmech a výdajích 
- rozvojový plán obce na rok 2013 - 2020, byl předložen i občanům na úřední desce a webu obce 
- žádost o dotaci na rekonstrukci střechy "Polyfunkčního domu" . Žádáno o 75 % dotace t.j. 622 413 
Kč. Celkové náklady na opravu střechy činí 995 860 Kč. 
INFORMACE starostky : Sekání trávy na soukromých pozemcích, svodnice Kozojídky. Průběh 
stavebních prací na akci "Polyfunkční dům Vinary". 
DISKUSE : p. Lenka Wágnerová - dotaz na rozvojový plán obce - jak prosadit návrh - odkázána na 
zastupitele obce nebo OÚ, požadavek na likvidaci biologického odpadu v obci Janovice. Paní Ivana 
Janovcová - dotaz na problémy s dětským hřištěm ve Vinarech a p. Ludínem. 
 
ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   7.11. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- žádost o dotaci na zateplení objektu "Polyfunkční dům Vinary"  z POV Královéhradeckého kraje. 
Žádáno o 50 % dotace t.j. 499 800 Kč. Celkové náklady na zateplení objektu činí 999 600 Kč. 
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje na zateplení objektu "Polyfunkční dům Vinary" a 
pověřuje starostku obce ing. Štěpánku Holmanovou podpisem smlouvy o dotaci. 
INFORMACE starostky : Průběh stavebních prací na akci "Polyfunkční dům Vinary". 
 
ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   12.12. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- rozpočtové opatření č. 4 
- rozpočet obce na rok 2013 



- zvýšení pronájmu sauny v klubovně v Janovicích na 100 Kč za jedno půjčení (důvod navýšení ceny 
energie. 
INFORMACE starostky : Prodej budovy bývalé školy ve Smidarské Lhotě - diskuse o prodeji. Obec do 
budoucna nemá finanční prostředky na rekonstrukci budovy, která je nevyužitá, ekonomicky pro 
obec ztrátová. Je zde jedna bytová jednotka s nájmem 2 300 Kč měsíčně - zdaleka nepokrývá náklady 
na budovu, které by vyžadovala. Podnikatelský záměr z důvodu umístění budovy nelze využít žádný. 
 
ŽIVOTNÍ  JUBILEA  ,   VÝROČÍ  SVATBY 
Představitelé obce navštívili naše občany při příležitosti významného životního jubilea. Předali 
dárkový balíček, kytičku a přání všeho nejlepšího.  
p. Vlasta Rajmová, Vinary 38    85 let 
p. Jarmila Píšová, Kozojídky 40    80 let 
p. Danuška Myslivcová, Smidarská Lhota 3  80 let 
p. Karel Kraus, Smidarská Lhota 1   85 let 
p. Blažena Trnková, Smidarská Lhota 38   80 let 
p. Marie Kosejková, Kozojídky    80 let 
p. Marie Levínská, Vinary 72    80 let 
p. Milada Utíkalová, Smidarská Lhota 53  80 let 
 
Společné výročí sňatku oslavili : 
manželé Jaromír a Jarmila Píšovi, Kozojídky 40  55 let Smaragdová svatba 
manželé Josef a Ilja Rosůlkovi, Smidarská Lhota 49 55 let 
manželé František a Olga Drbohlavovi, Janovice 66 50 let Zlatá svatba 
 
VÍTÁNÍ   OBČÁNKů 
V sobotu 5.května se konalo v klubovně ve Vinarech vítání nových občánků. Po zaznění státní hymny 
přivítala p. Romana Špinková přítomné a představila dětský sbor ze ZŠ a MŠ Skřivany. Po skončení 
programu dětí představil místostarosta obce p. Pavel Špinka 3 děvčátka a 4 chlapce, a předal slovo 
starostce obce p. ing. Štěpánce Holmanové. Pak následovaly podpisy do Pamětní knihy, předání 
květin maminkám, hračky dětem, společný přípitek a focení. Na závěr poděkovala paní starostka za 
účast. Do řad našich občanů byly vítány tyto děti : 
  Schovánek Filip, Janovice 
  Řeháčková Monika, Kozojídky 
  Píša David, Vinary 
  Nováková Natálie, Kozojídky 
  Szamko Erik, Janovice 
  dvojčata Ondřej a Barbora Sedláčkovi, Smidarská Lhota 
 
SVATBY 
2.6. Jaroš Radek a Tereza Myšková, bydlí ve Skřivanech 
14.7. Jelínek Jaromír a Lehká Zdeňka, bydlí ve Vinarech 
6.10. Gebauer Jan a Otisková Alena, bydlí ve Vinarech 
 
NAROZENÍ 
22.2. dvojčata Ondřej a Barbora Sedláčkovi, Smidarská Lhota 34 
17.9. Čipera Matyáš, Smidarská Lhota 50 
20.9. Huďa Daniel, Vinary 98 
5.10. Fejfar Jan, Vinary 106 
27.12. Vlášková Kateřina, Vinary 70 
 
 
 



PŘISTĚHOVANÍ 
29.2. Navara Roman a Pavlína z Hradce Králové do Kozojídek 
21.3. Souček Tomáš ze Starých Nechanic do Vinar 
23.7. Jelínková Zdeňka ze Skřivan do Vinar 
19.9. Matyáš Svatopluk z Valdic do Vinar 
 
ODSTĚHOVANÍ 
30.1. Procházková Aneta a Kateřina  z Kozojídek do Lysé nad Labem 
1.8. Kratochvíl Petr z Kozojídek do Prachovic 
7.8. Drobný Pavel z Vinar do Prahy 
21.9. Chocenská Michaela st., ml. a Nela z Janovic do Hlušic 
26.9. Bouček Lukáš ze Smidarské Lhoty do Nového Bydžova 
7.11. Gebauerová Alena z Vinar do Opavy 
11.12. Lonská Marie z Kozojídek do Hradce Králové 
 
ZEMŘELÍ 
5.2. ing. Kosejk Miroslav, Kozojídky   82 let 
13.3. Myška Bedřich, Vinary    86 let 
29.4. Zvoník Zdeněk, Janovice   66 let 
9.5. Erbanová Jarmila, Smidarská Lhota  84 let 
2.9. Kraus František, Smidarská Lhota  83 let 
5.9. Píša Jaromír, Kozojídky    81 let 
4.12. Myšková Helena, Vinary   87 let 
 
DRUŽBA   OBCÍ   KOZOJÍDKY 
Tento článek napsal pan Bohuslav Vršťala, účastník setkání obcí. 
             Ve dnech 16.-17. června se uskutečnilo v pořadí již 13. setkání občanů Kozojídek, tentokrát v 
 moravských Kozojídkách. První setkání bylo začátkem září roku 1978. Od poslední návštěvy uběhlo 
sedm let, když na jaře obdržel náš Obecní úřad pozvání na návštěvu do moravských Kozojídek. 
Termín byl domluven na polovinu června kdy, krátce po šesté hodině ranní odjíždí z Kozojídek 
autobus firmy Heřmanský s řidičem panem Jaroslavem Vondruškou se 41 občany Kozojídek a 
blízkého okolí. Dalších 10 osob jelo vlastními auty. Časným slunečným ránem vládla v autobuse svěží 
nálada. Jeli jsme dle plánu přes Hradec Králové, Svitavy se zastávkou na občerstvení v motorestu ve 
Studené Loučce na pomezí Čech a Moravy. Dále jsme pokračovali přes Olomouc, Přerov a Uherské 
Hradiště.  
     Do moravských Kozojídek jsme přijeli ve 12,30 hodin, kde před Obecním úřadem byl cíl naší cesty. 
Následovalo přivítání zde přítomných dobrovolných hasičů, starosty, místostarosty a ostatních. Ještě 
před Obecním úřadem vystoupil mužský pěvecký sbor Malina a ženský pěvecký sbor Jahoda.V sále 
úřadu promluvili starostové a zástupci Kozojídek. V krátkých projevech informovali přítomné o dění v 
obou obcích. Po přípitku následovalo vzájemné předání upomínkových dárků tohoto setkání. 
     Ke slavnostnímu obědu byla servírována polévka s kroupami, moravský vrabec s knedlíkem a zelí. 
K obědu byly podávány nápoje všeho druhu.Vše bylo velice chutně a dobře připravené. K obědu hrála 
cimbálová kapela CAPELA. S krátkým programem vystoupil pěvecký sbor Babinec. Po krátké diskuzi 
následoval přesun do nedalekého Tasova, kde jsme byli ubytováni. 
     Po 16.hodině jsme byli opět v Kozojídkách, kde v 16,30 hodin začalo na místním sportovním areálu 
fotbalové utkání mezi mužstvy českých a moravských Kozojídek. Toto utkání bylo pojato jako 
"srandamatch". České Kozojídky vyhrály po prodloužení na penalty 6:5. Atmosféra na hřišti a v 
publiku byla výtečná. Z letošního setkání byl z programu vynechán průvod s kapelou po obci. Krátce 
po půl sedmé následovala krátká procházka k rybníčku Loučky a odtud do areálu vinných sklepů pod 
Kříbem. Zde byla prohlídka vinných sklepů a byla podávána večeře. Od 20.hodin následoval zábavný 
večer, který se protáhl až do časných ranních hodin. K tanci a poslechu hrála hudební skupina 
RYTMUS 93. Krátký spánek  jsme měli na ubytovně v Tasově. 



     V neděli 17.června jsme se vrátili na Obecní úřad, kde byla v 9,30 hodin snídaně v podobě 
švédského stolu a každý si mohl vybrat dle přání a chuti. Domácí tlačenka s cibulí, vepřové maso, 
uzené, párek, pečivo, káva, čaj, pivo a koláče. U stolů byla velmi srdečná nálada. Krátce po 10 hodině 
nastal čas loučení. Starosta moravských Kozojídek předal dar - krásný obraz naší starostce a každý z 
nás ještě dostal na památku perníček s nápisem "Kozojídky 2012" . Následovalo fotografování, stisky 
rukou a děkování. Ještě před odjezdem nám moravští přátelé zazpívali krásné moravské písně. Náš 
autobus se rozjel a všichni jsme s dojetím zamávali. 13.setkání kozojíďáků skončilo. Cestou domů 
jsme za Brnem v motorestu Formanka v Lipůvce velice dobře poobědvali a v 17,30 hodin jsme přijeli 
do našich českých Kozojídek. 
 
VOLBY   
Ve dnech 12. - 13.10. probíhaly volby do zastupitelstev krajů. V našich obcích z 381 zapsaných voličů 
volilo 173 t.j. 45,40 %. Lidé volili takto : 1.místo KSČM     42 hlasů 
     2.místo Koalice KHK    36 hlasů 
     3.místo ČSSD     26 hlasů 
     4.místo ODS     25 hlasů 
NEZAMĚSTNANOST 
Krize na trhu práce trvá nadále, spíše se prohlubuje. Z našich obcí je na ÚP Nový Bydžov k 31.12. 
evidováno 27 osob :  
Janovice      3 muži, 2 ženy  Kozojídky  4 muži, 3 ženy 
Smidarská Lhota     2 muži, 0 žen                 Vinary   5 mužů, 8 žen 
     Obec přijala z registru Úřadu práce pro veřejně prospěšné práce pana Milana Vegšmída z Vinar. 
Dvacet hodin týdne vypomáhal pan   Tomáš     Rjabinčák ze Smidarské Lhoty. Dobře se starali o vzhled 
veřejného prostranství v našich obcích. Mzdy byly dotovány. 
 
ROZVOJOVÝ   PLÁN    OBCE 
Občané měli možnost se vyjádřit, případně doplnit nebo navrhnout k připravovanému rozvojovému  
 plánu Obce Vinary. Jednalo se o rámcové zhodnocení současného stavu a plán na období roků 2013 
až 2020. Odezva občanů byla malá. 
 
ÚVOD   -   KULTURNÍ   A   ZÁJMOVÁ   ČINNOST 
Následující řádky se zabývají činností zájmových organizací. Všechny mají jednu věc společnou a 
proto u jednotlivých článků se nebude opakovat, že bylo zajištěno občerstvení - opékala se vepřová 
kýta, krůtí prsa, byly párky v rohlíku, točilo se pivo, limo, atd. Vše je již samozřejmostí o které se 
nemusí psát. Většina akcí je doprovázena disko hudbou pana Bohuslava Vršťaly, nebo živou hudbou. I 
po skončení akce se lidé baví a to je účel všech událostí. Pan Vršťala dění zaznamenává fotograficky a 
s krátkým článkem od pořadatele je akce umístěna na internetu. 
 
HASIČI 
24.2. uspořádal ZO SDH hasičský bál v kulturním domě v Kozojídkách. K tanci a poslechu hrála kapela 
Jana Vlasáka. 
     10.3. hasiči ze Smidarské Lhoty nezapomněli na svátek MDŽ. Pan ing. Petr Hudec  za muže 
přednesl ženám veršované přání a předal kytičku. Druhý den donesli hasiči kytičku ženám, které se 
nemohly slavnostního posezení zúčastnit. 
     24.3. probíhala ve Smidarské Lhotě ochutnávka a prodej moravského vína. Díky pěknému počasí 
bylo i posezení venku. 
     21.4. měli hasiči z Kozojídek brigádu na vyčištění požární nádrže a ořezání větví keřů, které do 
nádrže přesahovaly.   
     30.4. - čarodějnice. Hasiči ve všech našich obcích se postarali, aby pálením ohně nevznikla škoda. V 
Kozojídkách navíc byla diskotéka. Ve Vinarech se dětem o program postaral Klub žen. 
     12.5. čistili hasiči z Janovic požární nádrže a uklízeli obec. 



     19.5. se konalo ve Vinarech okrskové kolo v požárním sportu. Přítomné občany a hasiče z našich 
sloučených obcí přivítal starosta OV SDH p. Petr Riška a velitel p. Pavel Špinka. Soutěže se zúčastnily 
Vinary 52 vt., následovaly Smidarská Lhota 1,15 min.,Janovice 1,17 min., Kozojídky 1,41 minut. 
     Hasiči z Vinar po dva víkendy dělali probírku dříví ve vinarské stráni. Dříví se použije při pořádání 
akcí hasičů na topení.  
     2.6. uspořádali hasiči z Kozojídek jubilejní 30. dětský den pod vedením pana Bohuslava Vršťaly. Za 
tuto svoji aktivitu byl p. starostkou Štěpánkou Holmanovou a p. místostarostou Pavlem Špinkou 
odměněn malým dárkem. Mimo tradičních soutěží bylo odpoledne zpestřeno jízdou na valníku 
zapřaženém za traktůrkem, který řídil pan Jiří Mocek. Ukázkou zručnosti byla dřevořezba pana Leoše 
Řeháčka, který z kusu kmene stromu vyřezal malý hříbek, který daroval do tomboly. 
     23.6. SDH Smidarské Lhoty uspořádal odpoledne pro děti plné soutěží a her se sladkou odměnou. 
     25.8. udělali hasiči z Janovic pro děti rozloučení s prázdninami. Děti si zasoutěžily a svezly se na 
koni. Nechyběla ani bohatá tombola. Den byl zakončen malým ohňostrojem. 
     V neděli 2.prosince na návsi v Janovicích zněly vánoční koledy u rozsvíceného stromu a Betlému s 
Pannou Marií, Josefem a Ježíškem. Paní Iva Trojnová zahrála na klávesy vánoční koledy. Děti říkaly 
básničky Mikuláši, andělovi a dvěma čertům. Poděkování za vydařenou první adventní neděli patřilo 
p. Bohuslavu Vršťalovi za ozvučení a osvětlení a všem dalším, kteří k vánoční atmosféře přispěli svou 
prací. 
     31.12. uspořádali hasiči v Janovicích za vydatné pomoci důchodců oslavu Silvestra. Posezení se 
zúčastnilo 48 lidí. Nejprve byly na programu soutěžní hry pro děti. Večer se o zábavu postaralo devět 
soutěžních párů. Vítěznou trofej - lovecký salám - si odnesli manželé Jana a Tonda Ondráčkovi. 
Velkou zásluhu na vydařeném večeru měli manželé Jitka a Milan Schovánkovi. 
     Silvestrovské oslavy se konaly i v Kozojídkách, Vinarech a Smidarské Lhotě při společném posezení 
v klubovně. 
 
KLUB   ŽEN   VINARY 
25.2. uspořádal Klub žen z Vinar v Kozojídkách dětský maškarní karneval. Pro děti byly připraveny 
soutěže, hry a bohatá tombola. Bylo přítomno 38 dětí, z toho 30 dětí bylo v maskách. K vydařenému 
odpoledni velkou měrou přispěl hudební doprovod p. Bohuslava Vršťaly. 
     3.3. se konalo "Hudební překvapení". V hudebním představení vystoupil p. Jan Filip a paní Martina 
Vejrová, členové skupiny Kantoři. Zahráli  a zazpívali písničky různých žánrů. Ke zpěvu se přidali i 
někteří účastníci pěkného posezení. 
     31.3. se konala poprvé "Velikonoční dílna". Děti pod dozorem maminek měly možnost vyrobit si 
velikonoční dekoraci : dozdobit hnízda z proutí, vyrobit kytičky a motýly na špejli, vytvořit závěs na 
mašli a nazdobit kolíčky. Vykrájet, upéci a ozdobit velikonoční perníčky. O všechnu činnost měly děti 
velký zájem a se zaujetím tvořily. O pěkné odpoledne se zasloužily : Romana Špinková, Jana Vrbová, 
Jana Štočková, Edita Krejcarová, Romana Jablonovská, Zdena Jelínková a Ilona Vršťalová. 
      30.4. navečer uspořádaly ženy dovednostní soutěže pro děti. Po spálení  čarodějnice absolvovaly 
děti stezku odvahy. Trasa ve tmě byla značena hořícími svíčkami (na stráni, za rybníkem a na kopečku 
v ulici). Na cestu si děti svítily lampiony. 
     9.6. pořádal Klub žen "Kamínkový dětský den". Kamínek, který děti pomalovaly a průkazka se 
seznamem soutěžních disciplin provázela 35 dětí po celé odpoledne zábavného dne. Z nového pojetí 
soutěží byly děti nadšeny. 
     8.9. uspořádaly ženy akci ukončení prázdnin na téma "Z pohádky do pohádky". Pro děti bylo 
připraveno 16 soutěžních disciplin. Každou soutěž provázela pohádková bytost ( př. Rumcajs - házení 
šišek do košíku. Ježibaba - trhání sladkostí umístěných ve výšce na tyči. Zlatovláska - hledání korálů v 
trávě atd.).  Po splnění úkolu dostali soutěžící ústřižek obrázku. Na závěr bylo 16 ústřižků sestaveno 
jako puzzle a slepeno - vytvořilo zámek. Odměnou byl balíček se školními potřebami. 
     Před zahájením soutěže pro děti vystoupili členové kynologické organizace z Nového Bydžova s 
ukázkou výcviku psů. 
     16.11. dostaly všechny ženy z Vinar pozvánku na II.posezení u kávičky. Paní Romana Špinková 
seznámila přítomné ženy a hosty s činností klubu žen za rok 2012 a plánem na rok 2013. Za Obecní 



úřad pozdravila přítomné p. ing. Štěpánka Holmanová, za SDH p. Pavel Špinka, za Myslivecké sdružení  
Podstráň p. René Vrba a za seniory p. Bohuslav Vršťala. 
     V sobotu 1.prosince se konalo "čertovské odpoledne". Děti dostaly jablko se svíčkou a dozdobily 
ho sušeným ovocem a větvičkami. Pak vybarvovaly obrázky. Když přišel Mikuláš, anděl a dva čerti tak 
jim obrázky předaly  a řekly básničku nebo písničku a dostaly taštičku dobrot (30 Kč zaplatili rodiče a 
50 Kč OÚ). Po nadílce se všichni přesunuli ven k vánočnímu stromu, který byl po odpočítání 
slavnostně rozsvícen. Slečna Leona Kohoutová zahrála na flétnu vánoční koledy. Pak členky Klubu žen 
zazpívaly spolu s Mikulášem a andělem vánoční písně. Panu Bohuslavu Vršťalovi  patří dík za zajištění 
osvětlení a ozvučení, paní Editě Krejcarové a Táně Havelkové za starost o občerstvení hostů pěkného 
podvečera. 
     Členky Klubu žen gratulovaly během roku ženám k jejich významnému životnímu jubileu. Kytičkou 
a bonbonierou byly obdarovány : p. Vlasta Rajmová (85 let), p. Marie Levínská (80 let), p. Irena 
Matysová, Věra Sauerová, Marie Rišková (70 let), p. Alena Rišková (60 let). Všem oslavenkyním bylo 
popřáno vše nejlepší, ale především zdraví. 
     Na žádost členek Klubu žen zakoupila Obec trampolíny tzv. jump. Cvičení se zúčastňují nejen ženy, 
ale i děti. Relaxace se těší velkému zájmu. 30.6. se v klubovně sešly cvičenky jumpingu aby zhodnotily 
výsledky svého snažení. 
 
MYSLIVCI 
6.1. se konal myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou. K tanci a poslechu hrála hudba LYRA 
CLUB Jardy Perného. 
     Členové mysliveckého sdružení během roku čistili okolí vysázených stromků od plevele, opravovali 
posedy a krmelce. V květnu se uskutečnily střelby na asfaltové holuby. 
     Na podzim se konaly tradiční hony. Ulovená zvěř z posledního honu byla ponechána do tomboly 
na ples. 
     V zimě krmili zvěř a prováděli zásyp krmení. 
 
KLUB   DůCHODCů 
Ve vedení Klubu důchodců došlo letos ke změně. Dlouholetý vedoucí klubu, pan Josef Stránský, 
požádal o uvolnění z funkce. Podařilo se získat p. Bohuslava Vršťalu z Kozojídek, který funkci převzal. 
Letošní činnost už probíhala v režii nového vedení.  
     Seniorky z Janovic zorganizovaly relaxační cvičení pod vedením p. Věry Svobodové. Pozvány byly i 
ženy z Vinar, Kozojídek a Smidarské Lhoty (jezdilo 5 žen z Vinar). Cvičení se zúčastnilo 12 až 16 žen. 
Obec zakoupila 16 cvičebních míčů. 24.10. uspořádaly cvičenky společné posezení s občerstvením a 
disko hudbou pana Vršťaly. Paní Věře Svobodové byly předány květiny jako dík za vedení. Večírek se 
velmi vydařil a seniorky dokázaly, že nejen mládí se dovede dobře bavit. 
     V listopadu bylo zahájeno cvičení seniorek ve Vinarech v polyfunkčním domě. O cvičení byl 
bohužel malý zájem. 
     16.5. pořádal Klub seniorů výlet na zámek Duchcov, kde prožil posledních 13 let svého života 
známý svůdce žen Giocomo Casanova. Pak byla zastávka u pomníku Přemysla oráče u Stadic. V 
Pivovaře Velké Březno byla exkurze s ochutnávkou piva. V Děčíně shlédli z Pastýřské stěny město a 
okolí. V Kamenickém Šenově si prohlédli Panskou skálu s čedičovými sloupci (byla zde částečně 
filmována Pyšná princezna). 
     13.9. byl zájezd na Broumovsko a Náchodsko. Senioři navštívili Benediktinský klášter v Broumově. 
Pak byla pěkná exkurze s degustací piva v Pivovaře Broumov - Olivětín. Po obědě se podívali na 
celodřevěnou stavbu kostelíka Panny Marie, bohužel jen průřezem ve dveřích, protože památka je 
přístupná jen o prázdninách. Poté se jelo na státní zámek Náchod. Poslední zastávka byla na Jiráskově 
chatě s rozhlednou na Dobrošově. 
     V sobotu 24.11. se konalo v Janovicích 11. předvánoční posezení seniorů ze všech sloučených obcí. 
Úvodní slovo pronesla p. Miloslava Špinková, která poděkovala za všechny důchodce p. Josefu 
Stránskému za dlouhodobou činnost ve vedení klubu a spolu s členkami výboru p. Hanou 
Schovánkovou a p. Janou Ondráčkovou předaly dárkový balíček. Pan Stránský krátce zavzpomínal na 



uplynulá léta činnosti v klubu a poděkoval. Poté p. Špinková za všechny seniory popřála nově 
zvolenému vedoucímu p. Bohuslavu Vršťalovi  hodně dobrých nápadů, štěstí a zdraví v jeho nové 
funkci. 
     Slova se pak ujal p. Vršťala, který přivítal seniory a hosty za Obecní úřad Vinary - p. ing. Štěpánku 
Holmanovou a p. Pavla Špinku. Seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a s plánem na rok 
příští. Paní starostka seznámila důchodce s akcemi, které se konaly letos a které jsou naplánovány na 
rok 2013. Také p. Pavel Špinka krátce pozdravil přítomné. 
     Následovala zábava při hudbě pana Karla Přibyla a p. Pulce. Občerstvení zajistily ženy z Janovic (p. 
Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Marta Karásková, Vlasta Samková a Hana Kahounová). Obsluhu 
zajistili hasiči z Janovic (při posezení v Kozojídkách obsluhu zajišťovali rovněž hasiči). Svícny na stoly 
jako každý rok udělal p. Josef Zajíček z Kozojídek. Posezení proběhlo v radostné, příjemné atmosféře. 
 
RYBÁŘSKÝ   SPOLEK 
11.2. se konal v Janovicích na Rybníčku 1.ročník chytání ryb na dírkách. Bylo zakoupeno a vypuštěno 
37 pstruhů. Při teplotě - 12oC se nepodařilo ani jednomu z 23 účastníků rybu ulovit. Pro zahřátí v 
mrazivém počasí se podávalo svařené víno a čaj. Na závěr se i někteří otužilci koupali. 
      16.6. byly ve Vinarech rybářské minizávody pro děti a dospělé. Zúčastnilo se 27 soutěžících, z toho 
12 dětí. První cenou byl rybářský prut a naviják, který obdržel Karel Mašata. Za druhé místo dostala 
Karolína Krejcarová podběrák na ryby a třetí cenou byla videokazeta a splávky pro Jana Čížka. Ostatní 
děti dostaly malý dárek. 
     30.6. se konaly rybářské závody na nově upraveném rybníku Hliňák v Janovicích s malou 
hospůdkou. Akce se zúčastnilo 8 dětí a 11 dospělých. Hlavní cenu - soudek Svijanského piva si odnesla 
Jana Mašatová, druhá byla Katka Bucková a třetí byl Luboš Schovánek. 
     6.10. uspořádali rybáři závody na rybníku Návesník ve Vinarech. Soutěžilo se v kategorii dětské a 
dospělé. U dětí zvítězil Vojta Štoček následován Janem Čížkem a Aničkou Schovánkovou. Ve skupině 
dospělých si vítězství odnesl Miloš Obešlo, pak Jiří Štoček a Pavel Špinka. 
 
SPORT 
14.7. pořádal p. Milan Vegšmíd nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 mužstev za Vinary, 1 ze 
Smidar a 1 z Kozojed. Pořadí vítězů :  
 1.místo : Milan Vegšmíd, Jiří Prokeš, Tomáš Krejčí a Ernest Jablonovský 
 2.místo : Mirek Vondrus, Milan Myška a Roman Czwrtňa 
 3.místo : Jiří Štoček, Pavel Špinka starší a mladší 
     V Janovicích se konal pouťový volejbal - hrály mezi sebou týmy Janovic, Nového Bydžova a 
Nechanic. Po zápase bylo pěkné posezení při hře na kytaru a zpěvu až do časných ranních hodin. 
Během roku využívá hřiště TJ Jiskra Nový Bydžov. Turnajů se zúčastňují ženy, muži a děti. 
     31.12. se konal silvestrovský fotbálek na víceúčelovém hřišti ve Vinarech. Hřiště je využíváno 
během roku k sportovnímu vyžití dospělých i mládeže. 
     Obec umožnila finančním příspěvkem zájemcům o bruslení  lední hokej na Zimním stadionu v 
Novém Bydžově. 
 
POČASÍ 
LEDEN : 1.1. celý den pršelo 10 mm, ranní teploty do + 5oC, denní až + 8oC, klidno. Další dny přeháňky 
celkem 13 mm, po dlouhé době opět sluníčko. 4.1. silný vítr pojmenovaný Andrea, na horách 
sněhová kalamita, u nás déšť 14 mm, ve dne 2 až 4oC, ráno 1 až 3oC. Od 15.1. sněhové a dešťové 
přeháňky, do rána až - 2oC, přes den až +3o. Od 25.1.  ráno mrazy - 8 až 11oC, ve dne - 2 až + 2oC, 
slunečno, sníh není žádný. 
ÚNOR : Mrzlo bez sněhové pokrývky. Ráno až - 20o'C, ve dne až - 11oC, slunečné dny. Sněhové 
přeháňky  7. a 10.2. celkem 4 cm sněhu. Mrazy polevily až od 14.2. , foukal vítr, nachumelilo 10 cm 
sněhu. Ranní teplota slabě pod nulou až + 2oC, ve dne + 2 až 4oC. Od 18.2. dešťové přeháňky 22 mm, 
sníh silně taje. Poslední den 29.2.(přestupný rok) krásné slunečné počasí, ve dne + 10oC, ráno +5oC. 



BŘEZEN : Jasné, polojasné dny, do rána 0 až - 5oC, ve dne až + 8oC, klidno.  8.3. nachumelily 2 cm 
sněhu a spadly 4 mm vody. Od 13.3. zataženo, mrholení 1 mm, ranní teploty - 1 až + 4oC, denní + 8oC. 
Od 16.3. sluníčko, klid. Ranní teploty byly stejné, ale ve dne až + 16oC. Od 29.3. ochlazení, dešťové 
přeháňky se sněhem 11 mm.Teploty ráno - 1 až + 4oC, ve dne + 5 až 8oC. 
DUBEN : Velikonoční pondělí 9.4. ráno - 7oC, ve dne slunečno. Další dny již teploty z konce března. 
Pršelo 26 mm (na horách sníh, mráz). Od 17.4. oteplení ve dne až 14oC, ranní se nemění. Déšť 14 
mm.Od 26.4. oteplování, slunečné dny, ve dne až 28oC, v noci 17 až 20oC (padají teplotní rekordy). 
KVĚTEN : Denní teploty až 29oC (1 den 32oC), noční teploty až 20oC. Od 3.5. bouřky z tepla s deštěm 
57 mm, ochlazení, ve dne až 20oC, do rána 5 až 10oC. 11.5. bylo 30oC, 12.5. již jen 12oC. Chladné dny 
vydržely až do pátku 18.5. , kdy přízemní mrazíky spálily brambory. Další dny pěkné, slunné až 16oC 
do rána, ve dne 29oC. Po menší bouřce spadly 3 mm vody. 
ČERVEN : 1.6. v noci spadlo 19 mm vody. Ochladilo se na 8oC v noci, ve dne až 15oC, přeháňky 6 mm. 
Od 7.6. oteplování v noci 12 až 20oC, ve dne postupně až 32oC, klidno, déšť  34 mm. 21.6. bouřka z 
tropických veder, spadlo 30mm. Od 25.6. mírné ochlazení na 4 dny. Pak opět tropické počasí. 
ČERVENEC : 1. až 8.7. bouřky z tropických veder. 5.7.byl  silný nárazový vítr s deštěm, který způsobil 
za 10 minut škody na stromech, střechách, sklenících a stavbách. Ochlazení přišlo 12.7., do rána 11oC, 
ve dne do 20oC, déšť 39 mm.Od 23.7. postupné oteplování až na 33oC, ráno 14 až 19oC. 28.7. silná 
bouřka s deštěm 36 mm. 
SRPEN :  Teplé počasí z července pokračuje. 6. a 7.8. bouřky z tepla s deštěm 31 mm. 20.8. byl 
celorepublikově nejteplejším dnem roku až 36oC, do rána 21oC. Další dny bylo jasno, polojasno, menší 
přeháňky, stále teplo okolo 30oC ve dne, v noci do 20oC. Od 26.8. ochlazení , déšť 52 mm. 
ZÁŘÍ : Chladná rána okolo 12oC, ve dne přes 20oC. Od 12.9.déšť, ochlazení ve dne do 17oC, do rána 
okolo 8oC. Další dny malé přeháňky, do rána 3 až 10oC, ve dne 13 až 20oC.   
ŘÍJEN : Přeháňky 21 mm, přechodně silný vítr bez způsobených škod. Teploty stejné jako koncem 
září. Ochlazení od 8.10. (na horách první sněhový poprašek).Do rána 2 až 6oC, ve dne 9 až 13oC, 
dešťové přeháňky, občas mlhy. Prudké ochlazení přišlo 27.10., nachumelily 3 cm sněhu, denní teplota 
byla okolo 1oC, do rána okolo nuly. Hned další den slunečno , denní teplota 5oC. 
LISTOPAD : Mírné dešťové přeháňky 25 mm, oteplení ve dne okolo 7oC, do rána okolo 3oC. 15.11. do 
rána - 2oC, ve dne 4oC. Další dny se vrátily předchozí teploty. Bylo klidno, střídalo se podmračené 
počasí s polojasnem i jasnem, bez deště. 27.11. drobně pršelo, teploty bez změny. Poslední den 
ochlazení. 
PROSINEC : Hned z kraje měsíce do rána - 6oC, ve dne až + 4oC, jemný poprašek sněhu. Od 6.12. další 
ochlazení do rána až - 15oC, ve dne až - 5oC. Napadlo 15 cm sněhu, slunečno, klidno. Od 14.12. 
oteplení, v noci okolo nuly, ve dne až + 3oC, dešťové přeháňky 6 mm. 21.12. podle Mayského 
kalendáře měl být konec světa. Bylo celý den zataženo, klidno. 22.12. začal padat sníh na zmrzlou 
zem. Teploty ve dne - 2oC, do rána - 4oC, další den připadlo 5 cm sněhu. Odpoledne začalo pršet, 
teplota ve dne i v noci na nule. 24.12. a další dny obleva. Poslední den v roce krásný, slunečný. 
 
PŘEHLED   DEŠŤOVÝCH   SRÁŽEK 
LEDEN    37 mm  ÚNOR   22 mm 
BŘEZEN    16 mm  DUBEN   40 mm 
KVĚTEN    79 mm  ČERVEN  70 mm 
ČERVENEC               136 mm  SRPEN   85 mm 
ZÁŔÍ    38 mm  ŘÍJEN   31 mm 
LISTOPAD   29 mm  PROSINEC   6  mm 
 
 
 
    Události roku sepsala kronikářka  
        Miloslava Špinková 
 
Vinary 5.2.2013 



 
  
   
 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 

 


