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ČINNOST OBCE
Obec opět vydala plán akcí, které se uskuteční v daném roce. Lidé si již na KALENDÁŘ zvykli a
zajímá je. Rovněž si občané rádi přečtou ZPRAVODAJ, který v krátkosti informuje o dění v
našich sloučených obcích. V KRONICE obce jsou události roku napsány obšírněji. Tyto články
si mohou občané přečíst na internetu.
Koncem února obec zajistila pokácení přerostlých lip u našich kulturních památek. Vzrostlé
stromy ve stáří až 100 let byly pokáceny z bezpečnostních důvodů a to : u sochy Panny Marie
v Kozojídkách, v Janovicích u sousoší sv. Šebastiána, ve Smidarské Lhotě u sochy sv.
Vincenze, u sv. Donáta ve Vinarech a u Kapličky ve Smidarské Lhotě. Firma Okrasné zahrady
Nový Bydžov vysázela nové lípy.
2.dubna byla zahájena II. etapa rekonstrukce "Polyfunkčního domu" ve Vinarech. V únoru
proběhlo poptávkové řízení na střechu a zateplovací fasádu. O přidělení zakázky se ucházely
3 firmy. S nabídkovou cenou 778 066 Kč získala firma Bohuslav Kánský z Hlušiček
rekonstrukci střechy. Zateplovací fasádu provedla firma Vladimíra Zubzandy z Nového
Bydžova za cenu 766 075 Kč.
3.6. bylo ve Smidarské Lhotě referendum obyvatel k prodeji objektu bývalé školy. Obec
nemá pro budovu využití a přitom by musely být vynaloženy náklady na její rekonstrukci.
Setkání s občany se konalo proto, aby se v diskuzi vyjádřili k problému. Jednání se zúčastnilo
27 obyvatel z celkového počtu 75 občanů. Nadpoloviční většina souhlasila s prodejem
nemovitosti. Pokud se podaří budovu prodat, budou utržené finanční prostředky využity
přímo ve Smidarské Lhotě.
14.9. byl slavnostně otevřen dokončený "Polyfunkční dům" ve Vinarech. Pozváni byli i
občané našich sloučených obcí a zástupci dodavatelských firem. Členky klubu žen napekly
výborné koláčky a spolu se štamprličkou slivovice nabízely přicházejícím. Přítomné přivítala
paní starostka ing. Štěpánka Holmanová a spolu s místostarostou p. Pavlem Špinkou
přestřihli uvítací pásku. Lidé si se zájmem prohlédli vystavené staré fotky, historické plakáty,
pozvánky, knihu MŠ ... Název projektu s názvem "Obec pod jednou střechou", který byl
občanům předložen 16.3.2011 na veřejné schůzi byl uveden v život, dílo se podařilo.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 28.1.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- prodej budovy bývalého OÚ čp. 24 a st. parcelu č. 21/2 o výměře 395 m2 , LV 10001 v k.ú.
Vinary za cenu 800 000 Kč p. Sylvii Ryglové z Nového Bydžova.
- rozpočtové opatření č. 1/2013
- aktuální znění povolenek + ceník povolenek k rybolovu pro rybníky Návesník ve Vinarech,
Hliňák v Janovicích a rybníček v Janovicích směr Starý Bydžov - doplnit brigádnické hodiny do
povolenek.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 13.3.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- měsíční odpisový plán majetku

- výběrové řízení na střechu Polyfunkčního domu ve Vinarech. Nabídku podaly tři firmy. Byla
vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - Bohuslav Kánský s částkou 778 066 Kč.
- výběrové řízení na zateplovací fasádu Polyfunkční dům ve Vinarech. Nabídku podaly opět tři
firmy. Byla přijata firma s nejnižší nabídkovou cenou - Vladimír Zubzanda z Nového Bydžova s
částkou 766 075 Kč.
- rozpočtové opatření č. 2/2013
INFORMACE starostky : POV Královéhradeckého kraje - minimální finanční prostředky obcím,
nový návrh PRV-MZ představilo návrh PRV 2014-2020, ve kterém masivně vytěsňuje venkov.
Dále informovala o kácení stromů v obcích a nové výsadbě.
DISKUSE : Dotaz na autobusové spoje - omezení linek do budoucna ? Dotazy - SÚS čištění
komunikací po zimě, vysílač na Blochově u Janovic - zda-li nepovolila obec Vinary - skutečně
nepovolila, důrazně doporučeno - nejdříve si ověřit informace a poté pouštět pravdivé
informace mezi občany. Dotaz - zda-li budou letos zaměstnanci pod obcí na veřejně
prospěšné práce - ÚP nemá zatím pro tento rok stanovena kriteria.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 10.4.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- podpis smlouvy na příjem dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve
výši 499 000 Kč na realizaci zateplovací fasády "Polyfunkčního domu" .
- rozpočtové opatření č. 3/2013
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. St. 38 a parc.č. 648/1 zapsaných na
LV 10001 v k.ú. Vinary s VČP Net s.r.o. Hradec Králové zastoupené na základě plné moci ze
dne 2.1.2012 společností RWE Gas Net Ústí nad Labem a jednorázovou úhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 500 Kč.
- inventarizační zprávu za rok 2012
INFORMACE starostky - diskuse - předání bytu - budova bývalé školy ve Smidarské Lhotě č.43
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 5.6.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- roční účetní závěrku za rok 2012, účetní výkazy - rozvahu, výsledovku a přílohu
- závěrečný účet Obce Vinary za rok 2012 v předloženém znění
- hospodářský výsledek za rok 2012 činí 1 552 669,11 Kč
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření s ing. Františkem Cabicarem na rok 2013.
INFORMACE starostky : V pondělí 3.6. proběhla diskuse ve Smidarské Lhotě o prodeji nebo
zachování budovy bývalé školy. Nadpoloviční většina občanů byla pro prodej.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11.9.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace akce vodovod Smidarská Lhota.
Řízení se zúčastnily tři firmy. Byla vybrána firma Prois a.s. Hradec Králové s cenou 154 581 Kč,
bez DPH.
- rozpočtové opatření č.4
- vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
- ukončení smlouvy a podpis dodatku o ukončení svozu popelnic s TS Nový Bydžov k
30.9.2013 a podpis smlouvy o dílo s firmou A.S.A. s.r.o. provozovna Lodín - skládka.

INFORMACE starostky : Stížnosti občanů ze Smidarské Lhoty na nevhodné chování
mladistvých ve večerních hodinách u čekárny - rušení nočního klidu - uzamčení čekárny.
Výlov rybníků ve Vinarech 4.-6.10. 2013. Nájem v klubovně ve Smidarské Lhotě - vybírání
poplatku za pronájem. 14.9. den otevřených dveří OÚ Vinary.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 9.12.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- rozpočtové opatření č. 5
- rozpočtový výhled obce na rok 2014 - 2015
- rozpočet obce na rok 2014
příjmová část ve výši 5 983 840 Kč
výdajová část ve výši 5 167 600 Kč
přebytek ve výši
816 240 Kč
- příjem dotace od HZS pro SDH ve Vinarech v částce
53 000 Kč
- příjem investiční dotace na střechu Polyfunkčního domu z Programu rozvoje venkova v
částce 482 271 Kč
- sponzorský dar ve výši 220 000 Kč od společnosti V + H Betta Vinary pro Sbor dobrovolných
hasičů Vinary na financování činnosti
- směrnice č. 1/2013 a dodatek č. 1 ke směrnici č.3/2011 o evidenci a odepisování majetku
- změnu okresní hranice mezi katastrálním územím Žlunice a Kozojídky u Vinar
DISKUSE : Nákup křovinořezů do jednotlivých obcí - schválen.
ŽIVOTNÍ JUBILEA , VÝROČÍ SVATBY
V letošním roce představitelé obce navštívili s kytičkou, dárkovým balíčkem a přáním všeho
nejlepšího, ale především zdraví popřáli těmto jubilantům :
p. Ladislav Koucký, Smidarská Lhota 35
90 let
p. Milada Chmelařová, Smidarská Lhota 24
90 let
p. Šádková Marie, Kozojídky 54
85 let
p. Obešlo Bohumil, Vinary 95
80 let
p. Stránský Josef, Janovice 55
80 let
p. Levínský Josef, Vinary 72
85 let
p. Šádková Jaroslava, Vinary 40
80 let
p. Pavlásková Libuše, Kozojídky 12
80 let
p. Křížová Anna, Smidarská Lhota 5
80 let
p. Koucká Alena, Smidarská Lhora 35
85 let
p. Hlaváčková Věra, Smidarská Lhota 29
85 let
p. Smejkal Otakar, Janovice 60
85 let
p. Svobodová Emilie, Smidarská Lhota 15
80 let
Diamantovou svatbu (60 let) oslavili manželé Jaroslava a Karel Krausovi ze Smidarské Lhoty.
SVATBY
20.9. Hladíková Kateřina z Vinar a Luboš Bičiště z Jičína
12.10. Boudyšová Alena z Janovic a Hep Miroslav z Jičína
NAROZENÍ
16.2. Rybářová Lucie, Vinary 47
24.5. Jaroš Martin, Vinary 26

20.7. Hrodková Evelína, Janovice 49
10.8. Pokrupová Martina, Vinary 37
PŘISTĚHOVANÍ
11.3. Mihál Jonáš, Mihálová Kateřina, Fulínová Kateřina a Matěj ze Zásady do Kozojídek
3.6. Bochan Jan z Moravské Třebové do Smidarské Lhoty
17.7. Babický Ondřej z Prahy do Kozojídek
23.9. Štoček René z Nového Bydžova do Vinar
7.10. Hrodková Evelína a Elena z Městce Králové do Janovic
ODSTĚHOVANÍ
14.3. Odvárko Vladimír, Jindra, Lucie ze Smidarské Lhoty do Zachrašťan
4.4. Odvárko Tomáš ze Smidarské Lhoty do Hradce Králové
8.4. Maternová Lenka z Kozojídek do Veltrub
15.8. Procházková Marie z Kozojídek do Teplic
11.9. Paseková Jana z Janovic do Velkého Poříčí
25.9. Bičišťová Kateřina z Vinar do Železnice
2.10. Nováková Tereza a Pavel z Kozojídek do Prahy
14.10. Hepová Alena z Janovic do Hlušic
31.10. Zítková Monika, Szamko Jakub a Erik z Vinar do Jičína
ZEMŘELÍ
13.1. Chocenský Václav, Janovice
8.5. Nosková Marie, Janovice
2.8. Borovička Zdeněk, Janovice
23.9. Koucký Ladislav, Smidarská Lhota
23.10. Horák Jaromír, Vinary

76 let
90 let
61 let
90 let
59 let

HASIČI
22.2. zahájili svou činnost organizací plesu v Kozojídkách. K tanci a poslechu hrála hudba Jana
Vlasáka.
8.březen svátek MDŽ se konal poprvé před 100 lety. V našich obcích se koná jen ve
Smidarské Lhotě. Veršovanou gratulaci ženám přednesl p. ing. Petr Hudec. Druhý den donesli
hasiči kytičku ženám, které se nemohly slavnostního posezení zúčastnit.
30.4. uspořádali hasiči z Kozojídek diskotéku, při které se tancovalo a zpívalo. Janovští hasiči
připravili pro děti soutěže, pak následovala stezka odvahy na jejímž konci byla truhla plná
dobrot. Děti byly ustrojeny v čarodějnických úborech. Čarodějnice se pálily i ve Smidarské
Lhotě. Ve Vinarech pořádaly radovánky spolu s hasiči ženy (článek u Klubu žen).
4.5. se konala v Janovicích "jarní brigáda" - čištění požární nádrže, metení písku po zimním
posypu, čištění uliční vpustě. Na poledne místní seniorky připravily společný oběd.
Odpoledne byl trenink dětí na hasičskou soutěž. Na závěr dne se uskutečnil sběr starého
železa.

11.5. se sjeli hasiči obcí Vinar ve Vinarech u Vysokého Mýta. Konala se zde oslava 125.výročí
založení SDH. Po přivítání všech hasičů se vydal průvod k hasičské zbrojnici. Po poděkování
místnímu sboru od p. starostky Zdeňky Plškové a předání daru , následovala ukázka výcviku
psů z kynologického spolku z Vysokého Mýta. Nechyběla ani hasičská soutěž, naši se umístili
na III. místě. Den byl ukončen večerní pouťovou zábavou.
18.5. probíhala hasičská soutěž v Janovicích. Soutěžila mužstva z našich sloučených obcí, děti
z Janovic a Vinar, ženy z Janovic a smíšené družstvo dětí a dospělých ze Smidarské Lhoty.
Zahájení, průběh a vyhlášení výsledků soutěže řídil starosta okrsku p. Ladislav Linek a velitel
okrsku p. Pavel Špinka. Na prvním místě se umístilo družstvo z Vinar, následovali Smidarská
Lhota, Janovice a Kozojídky. U dětí zvítězily Vinary, druhé Janovice. Velmi dobře si vedly ženy
z Janovic.
Na žádost obce Hlušice 2.6. povolal hradecký krajský hasičský úřad hasičský jednotku z Vinar
na pomoc při čerpání vody po povodni v obci Hlušičky. Akce se zúčastnili Pavel Špinka st. a
ml., Píša Miroslav, Kozák Miroslav, Vrba René, Holman Matěj a Horák Luděk.
15.června pořádali hasiči v Kozojídkách 31.ročník dětského dne pod vedením p. Bohuslava
Vršťaly. Počasí přálo, takže se děti při soutěžích hrách dobře zabavily. Odměna byla
samozřejmostí.
29.6. uspořádal SDH Smidarská Lhota oslavu konce školního roku po názvem "Dětská zimně letní olympiáda 2013". Celkem se zúčastnilo 18 dětí a každé reprezentovalo jiný stát. Při
slavnostním zahájení zazněl slib sportovců a rozhodčích. Čestným předsedou byl pan
Bohuslav Vršťala, který zajistil hudbu. Závěrem soutěží bylo poznávání vlajek. Do této
soutěže se zapojili i dospělí. Na "olympijském ohni" si pak opékaly párky. Odměnou byly
čokoládové medaile, diplomy a další dobroty.
31.8. zorganizoval SDH Janovice rozloučení s prázdninami v duchu "indiánského léta". Děti
byly pomalovány, vyrobily si čelenky a pak zdolávaly hry jako indiáni - hod sekerou, střelba
šipkami na terč, výroba indiánského přívěšku atd. Odpoledne bylo zakončeno tombolou.
31.8. hasiči ve Smidarské Lhotě uspořádali posezení u harmoniky.
29.11. večer vyjeli dobrovolní hasiči z Vinar k požáru osobního vozidla a vybavení garáže ve
Smidarské Lhotě.
1.12. byl již potřetí adventní čas rozsvícen vánoční strom s jesličkami na návsi. Úvodní slovo
měl starosta SDH p. Milan Schovánek. Za doprovodu hudby p. Ivy Trojnové a p. Stanislava
Šaflera se po celé vsi rozléhaly vánoční koledy. Děti za přeříkání básniček a písniček dostaly
od Mikuláše, anděla a čertů balíček dobrot. Vánoční písně, svařené víno, perníčky atd.
vytvořily pravou vánoční atmosféru.
31.12. se sešli lidé z Kozojídek na společnou oslavu konce roku s půlnočním ohňostrojem.

31.12. janovští hasiči uspořádali za vydatné pomoci důchodců oslavu Silvestra 2013. Večer
plný vtipných soutěží, hudby, zpěvu a tance byl v režii manželů Jitky a Milana
Schovánkových. Po půlnočním ohňostroji zábava pokračovala až do rána.
KLUB ŽEN
23.2. pořádal Klub žen z Vinar Dětský maškarní bál v Kozojídkách. Mimo bohaté tomboly byla
připravena spousta soutěží. Bylo hodně dětí v krásných maskách a porota, která
vyhodnocovala nejlepší masky měla těžké rozhodování. O veselou atmosféru se postaral
disko hudbou pan Bohuslav Vršťala.
23.3. se konala ve vinarské klubovně II. velikonoční dílna. Děti zdobily vyfouklá vajíčka, dělaly
košíčky, beránky atd. , celkem 6 nových ozdob Velikonoční dekorace. Byl potěšitelný zájem
nejen dětí ale i dospělých.
30.4. Klub žen spolu s hasiči uspořádal zábavný soutěžní podvečer. Po upálení čarodějnice
absolvovaly děti stezku odvahy, která byla značena svíčkami a děti si na cestu svítily
lampiony. Děti v čarodějnickém ustrojení dostaly diplom za statečnost a malý dárek.
25.5. uspořádal Klub žen Vinary výlet s dětmi do areálu Šťastná země v Radvánicích. Je to
přírodní zábavní park, který se nachází 18 km za Jičínem. Vznikl v roce 2004. Děti si užily
zábavy na různých prolézačkách, houpačkách, vzduchových trampolínách atd. Zájezdu se
zúčastnilo ze všech našich sloučených obcí 14 dospělých a 24 dětí.
8.6. zorganizoval Klub žen ve spolupráci s hasiči Vinary "Kloboukový dětský den". Děti měly
krásné klobouky a kšiltovky. Soutěžilo se ve 14 disciplinách (hod klobouku na věšák, chůze ve
velkých holínkách, hod kartami do kruhu, střelba ze vzduchovky, poražení PET lahve plné
písku proudem vody ...). Na závěr byla tombola. K pěkné pohodě přispělo nejen sluníčko, ale
i hudba pana Vršťaly.
31.8. uspořádal Klub žen spolu s hasiči ukončení prázdnin. Pro děti byl připraven přespolní
běh, při kterém musely plnit různé úkoly. Odměněny byly balíčkem sladkostí.
19.10. pořádaly ženy "dýňové odpoledne" pro děti. Vyráběly strašidýlko z březového polínka,
dýňovou vázičku a dýňový lampionek se svíčkou. Děti byly prací nadšené. Za pěkné výrobky
dostaly sladkou odměnu.
Na 15.11. dostaly všechny ženy ve Vinarech pozvánku do klubovny na "posezení u kávičky".
Pozváni byli hosté : za OÚ se zúčastnil místostarosta p. Pavel Špinka, za SDH p. Milan Myška,
za Myslivecké sdružení Podstráň p. René Vrba a za Klub důchodců p. Bohuslav Vršťala. Paní
Romana Špinková zhodnotila bohatou činnost Klubu žen za rok 2013 a přednesla plán r.2014.
30.11. ve spolupráci se SDH Vinary uspořádal Klub žen Mikulášskou nadílku. Před příchodem
Mikuláše, anděla a čerta děti zdobily perníčky a malovaly obrázky. Pak slečna Leona
Kohoutová zahrála na flétnu vánoční koledy a děti i s dospělými sborově zpívali. Za přeříkané
básničky nebo písničky děti dostaly balíček. Na závěr večera byl rozsvícen strom u rybníka.

Také letos ženy cvičily 2 x týdně na trampolínách v nově otevřeném domě obce, pod
vedením Štěpánky a Lindy Holmanových. Při příležitosti významného data narození navštívili
s kytičkou a bonbonierou p. Hanu Horákovou (60). Popřály jí všeho dobrého, ale hlavně
zdraví.
MYSLIVCI
V pátek 4.ledna se konal v Kozojídkách tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála
hudba Lyra Club Jardy Perného.
Členové mysliveckého spolku se zúčastnili střelby na asfaltové holuby. Ve Smidarské Lhotě
pěstují bažanty, které na podzimní hony vypouštějí. Po celý rok se starají o zeleň, stromky v
našem okolí, a o potřeby zvěře. Na podzim pořádají hony na zajíce a bažanty.
KLUB DůCHODCů
16.5. uspořádal Klub seniorů při OÚ výlet do Prahy. Před Prahou byla havárka, takže stáli v
koloně 90 minut. Cílem cesty bylo Letiště Václava Havla. Po krátkém přivítání a ukázce videa
v hale prošli bezpečnostním rámem. Následovala projížďka autobusem ČSA. Průvodce
seniory na letištní ploše zblízka seznámil s tankováním letadel, odbavováním, se záchrannou
požární stanicí ... Odpoledne byla prohlídka skleníku Fata Morgana v botanické zahradě.
Procházeli se mezi rostlinstvem tropického a subtropického pásma kde poletovali motýli. V
jednom oddělení byly v akvariu různé rybičky.
19.9. se důchodci zúčastnili znovu výletu do Prahy. Za pěkného počasí si prohlédli Národní
kulturní památku Vyšehrad. Po večeři navštívili Národní divadlo, kde shlédli představení
Radúz a Mahulena.
23.11. se v bývalé škole v Janovicích konalo 12. předvánoční posezení seniorů našich
sloučených obcí. Poprvé byl zajištěn svoz hasičským autem. A poprvé slavnostně zářil
vánoční stromeček, který nazdobil malý Tomášek Schovánek. Předseda klubu p. Bohuslav
Vršťala seznámil přítomné s akcemi, které se uskutečnily v letošním roce a plánem na rok
2014. O tom, že se akce vydařila hovoří toto : V pátek 29.11. odvysílala rozhlasová stanice
Praha II. v pořadu "Písničky od srdce" poděkování písničkou od p. Bohuslava Matyáše za
soudržnou atmosféru, která panovala na předvánočním posezení v Janovicích. Poděkování
patřilo předsedovi seniorů, představitelům obce, hasičům a seniorům, kteří posezení zajistili.
7.12. navštívili senioři koncert dechové hudby Skleněnka v Jiráskově divadle v Novém
Bydžově. Hudba slavila 40.výročí činnosti. Součástí vystoupení byl dětský pěvecký sbor
Radostný Plecháček z Nového Bydžova. Zazněly písně z repertoáru kapely a vánoční koledy.
Ženy i letos cvičily v Janovicích pod vedením p. Věry Svobodové nebo p. Jany Ondráčkové.
Svoje cvičební úsilí seniorky zhodnotily na společném posezení 25.září. Ve Vinarech cvičí jen
ženy, které od jara dojíždí cvičit do Janovic.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Ve dnech 28. a 29.6. se uskutečnily v Janovicích na Hliňáku první 24. hodinové závody. Rybáři
nocovali ve stanech. Na startu bylo 16 dospělých a 6 dětí. V kategorii dospělých vyhrál V.
Mališka následován J. Buckem a Lubošem Schovánkem. V dětské kategorii se umístila první

Denisa Vrbová, druhá Anička Schovánková a třetí Tomáš Schovánek. Po celou dobu závodů
panovala příjemná atmosféra.
7.9. uspořádal rybářský spolek rybářské závody na rybníku Návesník ve Vinarech. Soutěžilo
11 dětí a 8 dospělých. V dětské kategorii se umístil první Tomáš Schovánek, následován
Michalem Čížkem a Karlem Mašatou. U dospělých byl nejlepší Luboš Schovánek, Milan
Schovánek a Jiří Štoček. Soutěžícím byly předány věcné ceny.
22.9. se uskutečnil výlov rybníka Hliňák v Janovicích. Po dvou náročných zátazích bylo
vyloveno 198 kaprů, 33 štik, 10 amurů a 17 sumců (největší měřil 124 cm a vážil 10,20 kg). Po
opětovném napuštění vody byly ryby vráceny zpět pro radost rybářům.
5. - 6.10. se lovily rybníky Návesník a Navrátilek ve Vinarech. Z Návesníku bylo vyloveno 530
kaprů, 11 velkých candátů, jeden sumec 100 cm, 2 tolstolobiky o délce 110 cm a 4 amuři 90
cm a několik menších. Na Navrátilku se vylovilo 300 kaprů, 6 candátů, 1 sumec 80 cm a 4
amuři 60 cm. Z Navrátilku se odvezlo 99 kaprů k dalšímu chovu do Hliňáku v Janovicích.
Prodalo se 35 kaprů o průměrné váze 3 kg. Velký dík patří ochotným rybářům, kteří ve
studené vodě odvedli velký kus práce. Bylo pěkné počasí a projevil se i značný zájem
veřejnosti na akci.
19.10. uspořádali rybáři v Janovicích výlov z požární nádrže uprostřed vesnice. Vylovené ryby
byly odvezeny zpět do rybníka Hliňáku (výlov z 22.9.). Několik ryb bylo vyuzeno a posloužilo k
pěknému posezení.
SPORT
22.6. se konal pouťový volejbal v Janovicích.
20.7. se sešli na víceúčelovém hřišti hráči v nohejbale. V pořadí pátý nohejbalový turnaj
"Vinary CUP 2013" zorganizoval pan Milan Vegšmíd. Soutěžilo 8 družstev - 5 místních,
Hlušice, Skochovice a Nový Bydžov. Ceny turnaje byly sponzorovány. Nejlepším hráčem byl
pan Miroslav Píša ml.
31.12. probíhal ve Vinarech Silvestrovský fotbalový turnaj, který sestavil p. Milan Vegšmíd.
Za mírného mrazu soupeřila tři mužstva. Nakonec spolu s dalšími zájemci oslavili příchod
nového roku 2014.
Také letos mohli zájemci o bruslení navštívit Zimní stadion v Novém Bydžově. Vstupné bylo
částečně dotováno obcí.
SČÍTÁNÍ LIDÍ , DOMů a BYTů
V letošním roce zveřejnil Statistický úřad výsledky ze sčítání v roce 2011. Naše sloučené obce
vykazovaly tyto údaje : k datu 26.3.2011 měla Obec Vinary :
celkem obyvatel
muži
ženy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------432
199
233
z toho svobodní
148
77
71
ženatí, vdané
208
102
106
rozvedení
34
16
18

vdovy,vdovci
42
4
38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------složení obyvatel dle věku z počtu 432 lidí
z toho do
14 let
54
28
26
15 - 29 let
74
29
45
30 - 49 let
112
55
57
50 - 64 let
99
52
47
65 - 69 let
20
7
13
70 - 79 let
46
17
29
80 a více
27
11
16
průměrný věk obyvatel
44,7
43,3
45,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vzdělání obyvatel ve věku 15 a více let
378
171
207
z toho základní vzdělání
101
28
73
učňovské
157
91
66
střední a vyšší odborné
89
36
53
vysokoškolské
21
11
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z počtu 432 osob bylo ke dni sčítání
ekonomicky aktivních
171
94
77
z toho
zaměstnaní
156
84
72
nezaměstnaní
15
10
5
ekonomicky neaktivních (důchodci,děti)
245
97
148
osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
16
8
8
do zaměstnání a škol denně vyjíždí 105 osob
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podle náboženské víry z počtu 432 obyvatel
věřící nehlásící se k žádné církvi nebo společnosti 28
8
20
věřící hlásící se k církvi nebo nábož. společnosti
65
23
42
z toho církev římsko katolická
37
12
25
československá husitská
5
2
3
českobratrská evangelická
3
1
2
nábož.spol. Svědkové Jehovovi
2
2
bez náboženské víry
142
75
67
neuvedena víra
197
93
104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMOVNÍ FOND
domy celkem
rodinné
bytové
ostatní
domy úhrnem
243
237
4
2
obydlené domy
146
141
4
1
stáří domů :
1919 a dříve
26
26
1920 - 1970
70
68
1
1
1971 - 1980
17
14
3
1981 - 1990
18
18
1991 - 2000
8
8
2001 - 2011
6
6

NEZAMĚSTNANOST
V rámci operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" byli v období od 15.4. do
30.11. podpořena v naši obci 2 pracovní místa VPP za 130 846 Kč. Z toho výše příspěvku
Evropského sociálního fondu činila 85 % , t.j. 111 219,10 Kč a ze státního rozpočtu 15 %, t.j.
19 626,90 Kč. U nás v rámci VPP byli zaměstnáni p. Milan Vegšmíd a p. Edita Krejcarová z
Vinar. Jejich práce byla zaměřena na úklid obce a úpravu veřejné zeleně. Obec s jejich prací
byla spokojena. V našich obcích bylo k 31.12.2013 na Úřadu práce evidováno 30 osob :
obec
celkem
muži
ženy
--------------------------------------------------------------------------------------Vinary
15
5
10
Kozojídky
6
6
0
Smidarská Lhota
6
5
1
Janovice
3
3
0
POLITIKA
Ve dnech 11. a 12.1. se konaly historicky první přímé volby prezidenta ČR. Bylo to poprvé,
kdy volili hlavu státu občané, nikoliv politické strany. Volbě předcházely velké debaty. Z
devíti kandidátů postoupili dva nejúspěšnější do druhého kola, které se konalo 25. - 26.1.
Naši občané volili takto : z celkového počtu 373 oprávněných voličů volilo 235 občanů, t.j.
63%. Miloš Zeman získal 174 hlasů, Karel Schwarzenberg 61 hlasů.
Předseda vlády Petr Nečas podal 16.6. osobní demisi. Důvodem byla korupce, zneužití moci a
další skandály. Prezident Miloš Zeman jmenoval 25.6. nového premiéra, ekonoma Jiřího
Rusnoka. Stalo se tak proti vůli parlamentu. Vláda odborníků byla jmenována proto, že to je
jediná cesta k vyvolání předčasných voleb. Dočasná vláda byla prezidentem jmenována 10.7.,
parlamentem nebyla schválena. Následně byla 20.8. Poslanecká sněmovna ČR rozpuštěna.
Předčasné volby se konaly 25. - 26.10. Od vzniku samostatné ČR to byly šesté volby do
Sněmovny a druhé předčasné. V našich sloučených obcích občané volili takto :
Z celkového počtu 375 registrovaných voličů odvolilo 235 t.j. 62,6 % (4 hlasy neplatné). Hlasy
dostaly tyto strany : ANO 27,46 %, ČSSD 21,02 %, KSČM 20,60 %, ODS 8,58 %, KDU-ČSL
4,72 %, ÚSVIT 4,29 %, TOP 09 3,86 %, další strany dostaly jen malá procenta.
Nová vláda bude jmenována až v roce 2014.
V březnu ze svého postavení v čele římsko katolické církve odstoupil papež Benedikt XVI. (ze
zdravotního důvodu). Stal se prvním papežem, který funkci neměl na doživotí. 266 papežem
byl zvolen Argentinský kardinál a převzal jméno František. Je prvním neevropanem po 1300
letech a prvním jezuitou.
POČASÍ
LEDEN : do rána - 20C, ve dne + 30C bez sněhu. Počasí podmračené, občas dešťové přeháňky
se sněhem, bez mrazů. Od 11.1. ochlazení, mírný sněhový poprašek, ranní teploty -6až-90C
ve dne až - 30C, klidno. 14.11. napadlo 8 cm sněhu. Výjimečně jeden den 19.1. do rána - 110C
přes den - 40C. 26.1. mimořádně - 190C, pak se teploty vrátily, napadlo 5 cm sněhu. Od 29.1.
oteplení, déšť 10 mm, denní teploty + 4 až 90C, noční + 2 až 40C.
ÚNOR : první den slunečný, teploty z ledna pokračují, déšť 5 mm. 4.2. spadly 3 cm sněhu. Od
7.2. ráno - 4 až - 80C, ve dne nad nulou. Od 12.2. začalo sněžit, celkem postupně spadlo 15

cm, do rána - 40C, ve dne - 20C. Od 24.2. se oteplilo, začalo pršet, sníh taje. Do rána + až 20C,
ve dne až + 70C. Koncem měsíce mírné ochlazení.
BŘEZEN : ranní teploty + 2 až - 60C, ve dne až + 90C, slunečno, polojasno. Od 9.3. mírné
dešťové a sněhové přeháňky, ochlazení ráno - 5 až - 100C, ve dne až + 30C, jasno, polojasno.
19.3. sněžení 8 cm, do rána - 100C ve dne až - 30C, vítr. Od 28.3. mírné sněhové přeháňky, do
rána okolo nuly až - 60C, ve dne 0 až + 40C. V jiných částech republiky sněhová kalamita, u
nás klid. Meteorologové prohlásili březen za nejstudenější v historii měření. Podobně
studený byl jen rok 1987.
DUBEN : první den Velikonoce, chladno, klidno, jasno. Do rána až - 30C, ve dne + 60C. Od 8.4.
oteplení ve dne až 120C, v noci 3 až 80C, slunečno, polojasno, dešťové přeháňky 17 mm. Od
14.4. krásné slunečné dny. Ve dne 20 až 240C v noci okolo 5 až 100C. Od 19.4. ochlazení,
dešťové přeháňky 7 mm, denní teploty do 170C, noční do 100C. Od 23.4. nastoupilo letní
počasí až 270C ve dne, v noci až 130C. 27.4. večer bouřka s deštěm 7 mm, do rána 100, ve dne
do 200C, zataženo. 30.4. večer déšť 4 mm.
KVĚTEN : déšť 40 mm, zataženo, až 5.5. odpoledne začalo svítit sluníčko, do rána až 10 0C, ve
dne až 220C. Od 9.5. mírné ochlazení ve dne až 180C, do rána 4 až 100C, zataženo. Od 15.5.
oteplení, do rána 80C, ve dne až 250C, slunečno. Od 18.5. dešťové přeháňky 15 mm, ale stále
teplo. Od 22.5. ochlazení ve dne 160C, v noci až 50C, dešťové přeháňky (na horách sníh).
ČERVEN : od 1. do 3.6. klidné, vydatné deště 79 mm. Do rána teplota do 120C, ve dne do
150C. Déšť způsobil zatopení silnice ve Smidarské Lhotě vodou valící se z polí od Vinar. Jinak
větší škody v našich obcích nevznikly. V jižních, západních, severních oblastech byly velké
záplavy, také v Praze. Rozlévaly se nejen řeky, ale trhaly se hráze rybníků, byly sesuvy půdy,
pády podmáčených stromů ... Záplavy byly srovnávány s potopou v roce 2002. Materiální
škody jdou do miliard korun. Bohužel byly i ztráty na životech, zemřelo 11 lidí. V našem okolí
byly problémy ve Smidarech, Skřivanech, v Novém Bydžově - zde má Cidlina v průměru 54
cm vody, při vylití z břehu měla 285 cm. Potíže s vodou měli i v Hlušičkách, kde pomáhali
hasiči z Vinar. Vláda nabídla lidem pomoc formou : dávek v hmotné nouzi, odpuštění penále
zpožděné platby sociálního pojištění, peníze na výměnu kotlů, podpora malých podniků,
zemědělcům zálohy na dotace... Mezi lidmi se zvedla vlna solidarity, posílaly se peníze na
konta pomoci, sbíraly se čistící potřeby atd. Záplavy v číslech : 80 vodovodů bylo poškozeno,
700 obcí bylo zasaženo povodní, 34 000 lidí přišlo o zdroj pitné vody, 19 000 lidí bylo
evakuováno, 23 000 profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovalo v postižených
oblastech.
Od soboty 8.6. nastalo oteplení, ve dne až 250C, v noci až 15 stupňů. 9.6. se deště opět
vrátily.Od 16.6. nastala tropická vedra, slunečno, polojasno, ve dne teploty nad 300C, i 360C,
v noci 22 až 280C. 21.6. bouřka, nadále teplo. 24.6. ochlazení, déšť 75 mm, ve dne 150C, v
noci 120C. Sluníčko se ukázalo až 27.6., bylo jasno a polojasno, oteplení.
ČERVENEC : vrací se teplo, ve dne až 300C, v noci do 150C. 3.7. menší bouřka, déšť 14 mm,
polojasno, stále teplo. Od 11.7. přechodně ochlazení, menší deštík na jeden den ochlazení.
Denní teploty 300C až 390C, noční 200Caž 230C. Padají teplotní rekordy. 29.7. bouřka, během
10 minut spadlo 31 mm vody, pak ještě 9 mm. Ochladilo se na 270C.
SRPEN : tropické teploty pokračují. Od 4. - 9.8. bouřky z tepla, déšť 68 mm. Ochlazení přišlo
až 12.8. , ráno 90C, ve dne až 250C, slunečno, polojasno, déšť. Celý měsíc vyrovnané počasí.
ZÁŘÍ : začátek měsíce deštivý, mírné ochlazení. Od 4.9. krásné letní počasí, ve dne až 27 0C,
do rána až 140C. Od 9.9. déšť 76 mm, ochlazení ve dne okolo 200C, do rána 7 až 140C. 17.9.
na Sněžce první sněhový poprašek, u nás ranní teplota 3 až 10 0C, denní 10 až 150C. Od 28.9.
slunečno - "babí léto".

ŘÍJEN : pěkné počasí pokračuje. 11. a 12.10. déšť 61 mm. Od 21.10. ve dne až 20 0C,do rána
až 120C, slunečno, polojasno, menší přeháňky. 31.10. ráno nula, ve dne opět pěkně.
LISTOPAD : ráno 2 až 100C, ve dne 9 až 130C, dešťové přeháňky 31 mm. Od 12.11. rána okolo
00C, ve dne do 100C. Od 25.11. ochlazení do rána až - 60C, ve dne 0 až 50C, ledový vítr, mírný
sněhový poprašek. Koncem měsíce mírné oteplení s dešťovou přeháňkou 4 mm.
PROSINEC : ranní mrazíky do - 60C, ve dne mírně nad nulou. 5.12. začal foukat vítr, který sílil
až na větrnou smršť se jménem Xaver, řádil až do 7.12. dopoledne, kdy napadlo asi 2 cm
sněhu. Na horách je sněhová kalamita s hmotnými škodami. V našich obcích škody nevznikly.
Pak dešťové přeháňky 7 mm, mírné oteplení. Od 16.12. ochlazení až - 60C ráno, ve dne až +
30C, klidno. Na Vánoce oteplení, ve dne až + 70C, do rána + 40C. Na Silvestra zataženo,
teploty okolo nuly.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden
16 mm, sníh 8 + 5 cm
únor
4 mm , sníh 3+7+8
březen
3 mm, sníh 8 cm
duben
35 mm
květen
107 mm
červen
185 mm
červenec
65 mm
srpen
87 mm
září
89 mm
říjen
64 mm
listopad
35 mm
prosinec
7 mm, sníh 2 cm

Události roku zapsala
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