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ČINNOST OBCE
Obecní úřad vydal svým spoluobčanům 5.KALENDÁŘ AKCÍ na rok 2015. Z obsahu je vidět plán bohaté
činnosti našich spolků. Zájmu u občanů se těší také vydaný 4.ročník VINARSKÉHO ZPRAVODAJE, který
svým obsahem je ve stručnosti kronikou událostí roku 2014.

Zasedání obecního zastupitelstva 22.1. - OZ projednalo a schválilo :
- změnu v oblasti odměňování členů zastupitelstva, starostky a místostarosty
- záměr prodeje pozemku v k.ú. Vinary parcelní číslo 4, číslo LV 10001, výměra 579 m2
- aktuální znění povolenek + ceník pro rybníky Návesník ve Vinarech, Hliňák v Janovicích a rybníček
směrem na Starý Bydžov v Janovicích
- zařazení správního území naší obce do územní působnosti strategie regionu Společná Cidlina na
období 2014 - 2020 realizované místní akční skupinou Společná CIDLINA a.s.
- aktualizované znění zřizovací listiny sboru dobrovolných hasičů obce Vinary
INFORMACE starostky : Dne 15.1.2014 doručil na OÚ p. Linek Ladislav petici občanů proti prodeji
budovy bývalé školy ve Smidarské Lhotě + pozemku v k.ú. Vinary - Smidarská Lhota LV 10001 stavba
č.p. 43 na parcele st. 49 o výměře 872m2 a přilehlých pozemků zapsaných na LV 10001, parcelní č. 73
o výměře 76 m2, p.č. 72/2 o výměře 891m2.
Zasedání obecního zastupitelstva 12.3. - OZ projednalo a schválilo :
- prodej pozemku v k.ú. Vinary parc.č. 4 zapsané na LV 10001 panu Milanu Kučerovi z Vinar za 35 000
Kč (ocenění na základě posudku znalce).
- nákup vozidla pro SDH Vinary Crafter Kombi 302,0 TDI 80 kW za 500 000 Kč
- likvidaci vozidla SDH Vinary AVIA A 30 K a vyřazení z majetku obce
- měsíční odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2014
Zasedání obecního zastupitelstva 11.6. - OZ projednalo a schválilo :
- roční uzávěrku za rok 2013, závěrečný účet obce, hospodářský výsledek za rok 2013
- smlouvu s auditorem Ing. Františkem Cabicarem na přezkoumání hospodaření obce a svazku obcí za
rok 2014 a rozpočtové opatření č. 2/2014
- investiční dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 149 000 Kč na zpracování prováděcí projektové
dokumentace Vodovod Smidarská Lhota
- poskytnutí finančního daru Společné Cidlině ve výši 12 000 Kč

- pronájem místnosti bývalé knihovny v Janovicích p. Luboši Schovánkovi z Janovic za 150 Kč měsíčně
INFORMACE starostky : Debata o povodni ve Smidarské Lhotě. Pozvání spřátelených obcí Vinar na
setkání vinaráků 21.6. u nás.
Zasedání obecního zastupitelstva 24.9. - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- nákup pozemků za cenu 20 000 Kč v k.ú. Kozojídky zapsané na LV 550 p.č. 121/2 o výměře 492 m2,
p.č. 121/4 o výměře 131 m2, p.č. 121/5 o výměře 35 m2, p.č. 8/10 s 15 m2, p.č. 8/17 výměra 28 m2,
celkem 701 m2 od p. Vlasty Paličkové z Liberce
- smlouvu k provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky, zabezpečení výkonu činnosti
zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění - podlimitní otevřené
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce dle § 27 - Vodovod Smidarská Lhota s ing. Janem
Tomkem v ceně 33 000 Kč.
- návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) - zřízení kanalizační
přípojky z ČOV a napojení na stávající potrubí obecní kanalizace na parcele č. 645 nacházející se v k.ú.
Vinary u Smidar, zapsané na LV 10001 v majetku obce Vinary a MUDr. Eutymem Mátisem a rodiči ve
Vinarech č.p. 2. Smlouva je na dobu neurčitou a bezúplatně.
INFORMACE starostky : Komunální a senátní volby.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce 5.11. - USNESENÍ
Zasedání zahájila dosavadní starostka ing. Štěpánka Holmanová. Členům bylo předáno Osvědčení o
zvolení. Zasedání bylo svoláno podle zákona. Poslanci složili předepsaný slib. Hlasování pro volbu
starosty a místostarosty bylo veřejné. Jednomyslně byla do funkce starosty zvolena ing. Štěpánka
Holmanová a do funkce místostarosty Pavel Špinka. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena
Ivana Janovcová, členy Bohuslav Vršťala, Petr Chlubna, Jiří Zechovský, Milan Schovánek. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Bohuslav Vršťala, členy Luboš Schovánek, Jiří Štoček. Byla schválena
měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva.
- zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele akce Vodovod Smidarská Lhota firmu Stavoka Kosice s
nejnižší nabídkovou cenou 7 921 831 Kč bez DPH.
- zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu chodníku ve Vinarech z programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, rozpočtová částka na opravu je 541 009 Kč.
- Zapisovatelka schůze p. Romana Špinková přečetla zápis z dnešního jednání a návrh na usnesení.
Zápis byl schválen členy nového zastupitelstva.
Zasedání obecního zastupitelstva 8.12. - OZ projednalo a schválilo :
- rozpočet na rok 2015, rozpočtový výhled na rok 2016, 2017, rozpočtové opatření č. 4/2014
INFORMACE starostky : Zákon o odpadech - odpadové hospodářství obce - biomasa ? Rybník Hliňák v
Janovicích - stav projektu.

3.6.2013 proběhlo ve Smidarské Lhotě referendum k prodeji bývalé školy. Nadpoloviční většina
přítomných souhlasila s prodejem objektu. Paní Jana Fialková a pan Ladislav Linek ml. sepsali Petici o
nesouhlasu občanů s prodejem a dali lidem podepsat. Petici doručili na obecní úřad do Vinar.
Obsahem dokumentu bylo : žádost o rekonstrukci budovy - stížnost, že v poslední desítce let se ve
Smidarské Lhotě nebudovalo - nebyl vhodný pozemek pro dětské hřiště - daně odváděné do rozpočtu
obce byly pro jejich obec málo využity - v případě živelné pohromy by budova byla využita jako azyl chtěli by budovu využívat ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití.
Na Petici vedení obce odpovědělo : některé podpisy byly zpochybněny (nebyly vlastnoruční) .
Rekonstrukce budovy by dle projektanta stála přibližně 5 milionů Kč. Doposud prostor pro využití
občanů stačil, ale je možnost rozšířit současnou klubovnu o prostor hasičské zbrojnice. Pozemek u
klubovny může být využíván i jako dětské hřiště, nikdo nevznesl zákaz. Daně se rozpočítávají na počty
obyvatel a zde vedení obce vyčíslilo pro obec Smidarskou Lhotu příjmy a výdaje - nebyli ošizeni, ale
naopak. Takže výčitky, že se u nich nebudovalo byly neoprávněné ( velká oprava kapličky, nádrž u
kapličky, vybírání rybníčků na návsi, nová střecha na klubovně, projektová dokumentace vodovodu,
který se nyní bude budovat). V případě živelné pohromy by se musela obec postarat o své občany ve
všech vesnicích. Odpověď od paní starostky ing. Štěpánky Holmanové a místostarosty Pavla Špinky
byla zaslána nejen autorům, ale i do poštovních schránek všem občanům. Na osobním jednání s
občany 12.2.2014 bylo dojednáno, že otázka prodeje bývalé školy se nechá na rozhodnutí nového
zastupitelstva obce, které vznikne po komunálních volbách.
13.března byla zahájena III. etapa rekonstrukce Polyfunkčního domu ve Vinarech. Byla opravena
kůlnu na dvoře, která dříve sloužila jako sklad uhlí a garáž. Oprava probíhala za pomoci vinarských
spoluobčanů Upravilo se okolí budovy Obecního úřadu. Byla vysázena zeleň pomocí firmy Okrasné
zahrady Nový Bydžov.
V sobotu 21.6. se ve Vinarech konalo 6.setkání občanů Vinar od Nového Bydžova, Vysokého Mýta a
od Přerova. Vinaráci byli u nás přivítáni štamprdličkou slivovice a koláčky. Na prostřených stolech
bylo ovoce a květinová výzdoba. Během občerstvení (obložené talíře) hrála skupina Berušky z Libčan.
Po zahájení a předání darů mezi obcemi jeli účastníci setkání do Muzea v Novém Bydžově. Chutný
oběd byl zajištěn v Střední odborné škole v Hlušicích. Po návratu hostů vyhrávala k tanci a poslechu
hudební skupina Jana Vlasáka. Vinaráci si byli také prohlédnout budovu nově zrekonstruovaného
Obecního úřadu. Na podvečer byl připravený hasičský poplach. Hořela maketa hospody, u které
seděli "štamgasti" a hráli karty. Za zvuku sirény "hóří" přijelo nové hasičské auto, z kterého vyběhly
zdravotnice a poskytly první pomoc raněným. Mladí hasiči požár uhasili a hudba hrála "co jste hasiči,
co jste dělali, že ...). Celou tuto scénku vymyslel velitel místních hasičů Pavel Špinka a děti ji výborně
sehrály. Scénka sklidila velký úspěch. Místní SDH při této příležitosti předvedl svoji radost - nové
hasičské auto, které bylo před měsícem pořízeno díky sponzorským darům. Akciová společnost Betta
Vinary dala na setkání vinaráků vepře na opékání. Přesto, že bylo chladné počasí, radostná nálada ze
setkání vydržela dlouho do noci. Přátelství mezi obcemi s názvem VINARY se utužilo a lidé se těší na
další shledání.
24. - 25.6. byly vyměněny nevyhovující okna v bývalé škole v Janovicích za nová, plastová.
V sobotu 6.září uspořádal OÚ a Klub žen Vinary vítání nových občánků. Poprvé v nově zbudovaném
polyfunkčním domě ve Vinarech. Slavnostní akt byl zahájen kulturním vystoupením dětí ze ZŠ
Skřivany. Místostarosta představil vítané děti a paní starostka pronesla slavnostní projev. Následoval

slib rodičů, předání květin maminkám, hračky dětem, podpis do Pamětní knihy a na závěr slavnostní
přípitek a fotografování. Našimi novými spoluobčany jsou : z Vinar Huďa Daniel, Rybářová Lucie,
Vlášková Kateřina, Fejfar Jan, Jelínková Kristýnka, z Janovic Hrodková Evelína, Berglová Nikola, ze
Smidarské Lhoty Soukupová Anežka.
Mikroregion Novobydžovsko
Dne 17.10.2001 byl založen Mikroregion Novobydžovsko, který sdružuje 23 obcí (včetně sloučených).
Malé obce nemají možnost dosáhnout na peníze z evropských fondů, proto se sdružují v
mikroregiony, které již tuto možnost mají. Díky našemu členství v této organizaci Obec Vinary dosáhla
dotace na zateplení polyfunkčního domu ve Vinarech. V každé obci máme herní prvky (skluzavky,
houpačky, prolézačky) v dětském koutku. Na návsi u silnice jsou tabule s vyznačením cyklotrasy. Byly
vydány propagační materiály, které uporzorňují na sochy svatých v našich obcích a ve Smidarské
Lhotě na kapličku Panny Marie. Toto vše nám zatím přineslo členství ve sdružení obcí. Centrum
Mikroregionu je Nový Bydžov. V letošním roce vydal aktuální údaje o obcích a hodnocení stavu obcí.
Souhrn vyhodnocení rozboru není pro naši obec příznivý, převažují negativní faktory. Na omluvu
musím říci, že je to dané i polohou naší obce o které kdysi rozhodli naši prapra...předkové. Obce byly
zakládány u zdroje vody, v našem případě to byly rybníky. Na úrodné půdě se dařilo zemědělství.
Později se rybníky vysoušely, prováděly se meliorace. Sedláci lpěli na půdě a měli zájem o bezpečí
vesnice před pohromami válek. Jak jsem se dočetla ze staré kroniky, kterou vedl pan Josef Horák, tak
přes Vinary se v letech 1835 - 1836 měla stavět silnice z Nového Bydžova přes Starý Bydžov do Vinar,
pak Sběř a Jičín. Občany byla erární silnice zamítnuta a do Nového Bydžova se stavěla až v roce 1880.
V roce 1923 vznikla silnice mezi Vinary a Smidarskou Lhotou. Takže vznikla silnice podřadného rázu a
Kozojídky, Vinary a Smidarská Lhota jsou mimo hlavní dopravu.
Dalším faktorem, který má záporný vliv na hodnocení naší obce je, že v Novém Bydžově, který je
našim nejbližším městem, je malá zaměstnanost. A opět se ohlédneme do minulosti. V roce 1849 byl
vydán prozatimní řád obecní, který stanovil nový způsob volby do obecních výborů. Vrchnosti byla
odebrána moc policejní a soudní. Byly zřízeny hejtmanství a soudy. V Novém Bydžově v roce 1850
vznikl okres, soud, berní a školní úřad atd. Město vzkvétalo, dařilo se továrnám, živnostníkům,
řemeslníkům atd. Byly zde školy, úřady. Dělníci z širokého okolí měli práci. V roce 1960 došlo ke
zrušení okresu, ke stěhování úřadů a škol do Hradce Králové. Musely být změněny záměry, plány do
budoucna. Město se přestalo rozvíjet, upadalo, mělo to dopad i na okolní vesnice.Když přišel rok
1989 tak nastaly další změny, které postihly v našem případě zemědělství. V našich obcích byli lidé
převážně zaměstnáni v JZD. Nová doba přinesla velké obchodní domy, kterým nemohly konkurovat
vesnické krámy. Přišly další změny, které ovlivnily život na venkově, takže některé záporné body
hodnocení bychom v minulosti splnili, ale v současné době nikoliv.
Mikroregion Novobydžovska vydal aktuální údaje o obcích a hodnocení stavu obcí - údaje o našich
sloučených obcích uvedených v rozboru jsou :
- klesá počet obyvatel, k 31.12.2013 jsme měli 445 obyvatel, průměrný věk 43,8 let, do 14 let 64 lidí,
ve věku 65 let a více 102 lidí
- nemáme školu, školku, poštu, zdravotní středisko, domov pro důchodce, do všech uvedených
zařízení musíme dojíždět. Obchod se smíšeným zbožím je jen ve Vinarech.

- špatné autobusové spojení, vlakové žádné
- bytová výstavba je slabá, v roce 2008 byly postaveny 2 byty, v r. 2010, 2011, 2013 po 1 bydlení
- nemáme cyklostezky, málo kulturních památek. V našich obcích se nenachází nerostné suroviny.
Nemáme protipovodňová opatření - nemáme řeky, tak nepotřebujeme. Máme pouze zátopy z polí po
přívalových srážkách a proti tomu se nelze bránit. Hluk v našich obcích je způsoben jen dopravou na
silnici a zemědělskými stroji.
- je nám vytýkána bývalá stará skládka v Janovicích
- nemáme přísně chráněné území vyhláškou, máme jen malý lesík Vlčí hůrku, která byla vysázena v
roce 1912. (Podíl lesů v Mikroregionu činí pouze 16 % rozlohy). Nemáme pamětní staré stromy.
- chátrají u nás nevyužité zemědělské areály
- nemáme čističku odpadních vod
- ekologická stabilita na našem území je hodnocena : nadprůměrně využívané území, přírodní
struktury zřetelně narušené, ekologické funkce zpravidla nahrazovány technickými zásahy.
- zvýšená míra ekologické fragmentace
- nižší počet podnikatelských subjektů
- nepříznivá rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
- nízká úroveň občanské vybavenosti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLADNÉ BODY
- není u nás radonové riziko dané geologickou stavbou horninového podloží. Nemáme na svém
území ohrožené druhy rostlin a živočichů.
- zemědělský půdní fond k 31.12.2013 je 1 078 ha, podíl zemědělské půdy z celkové výměry je 91,4 %.
Podíl orné půdy 93,9 %, trvalých porostů 2,2 %, podíl lesů 0,7 %. Vlastnosti orné půdy byly ve druhé
polovině 20.století spíše negativně změněny způsobem obdělávání (těžká mechanizace, nadměrné
užívání umělých hnojiv a chemických prostředků na ochranu rostlin). Na druhé straně v 70 a 80.
letech 20.století byla realizována úprava půdy melioracemi.
- podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodu je 97 %. Plynem zavedeným do bytů 14,8 %.
Podíl obyvatel zapojených na kanalizaci 28,6 %, rozsah kanalizování je částečný.
- odpadové hospodářství - celková průměrná produkce komunálních odpadů na jednoho člověka v
obcích s rozšířenou působností Nový Bydžov je 354,3 kg/os. za rok. Největší podíl tvoří komunální
odpad, který končí na skládkách. Průmyslový, stavební a demoliční odpad je dále zpracováván. Malá
část odpadů je recyklována. Separace biologicky rozložitelného odpadu je stále nízká. V našich obcích
je zajištěn svoz popelnic na směsný odpad. Na návsi jsou umístěny kontejnery na sklo a plasty. Každé

čtvrtletí mají občané možnost odvézt nebezpečný odpad do sběrného vozu. Železo sbírají hasiči.
Likvidaci ostatního odpadu provádí každý občan individuelně dle dohody (stavební, demoliční ...).
- občanská vybavenost - máme 2 sportovní zařízení
- rekreace a cestovní ruch - cykloturistická trasa Mikroregionu probíhá i našimi obcemi. Mapy, které
jsou k dispozici upozorňují na sochy svatých v našich obcích a na kapličku Panny Marie ve Smidarské
Lhotě. Pro milovníky přírody jsou u nás pěkné zalesněné stráně a rybníky. V době volna se o zábavu
starají naše činné spolky Hasiči, Klub žen, Klub seniorů, Myslivci, Rybáři a Sportovci.
- míra nezaměstnanosti je hodnocena jako nízká. V roce 2009 byla 8,7 %, v roce 2011 byla 9,7 %, v
roce 2014 byla 9,6 % na pracující občany.
- probíhá realizace výstavby vodovodu do Smidarské Lhoty. Obce Kozojídky, Vinary a Janovice mají
vodovod zaveden.
Životní jubilea, výročí, svatby
Zástupci obecního zastupitelstva navštívili s malým dárkem a kytičkou naše spoluobčany při
příležitosti jejich životního jubilea. Vše dobré a především zdraví přáli těmto oslavencům :
p. Janovec Zdeněk, Janovice 65
p. Vaňková Anna, Janovice 1
p. Stránská Ludmila, Janovice 55
p. Myšková Ludmila, Vinary 26
p. Rychterová Jaromíra, Janovice 27
p. Vlach Bohumil, Smidarská Lhota 48
p. Smejkalová Jindřiška, Janovice 60
p. Myšková Marie, Vinary 8
p. Šindelářová Marie, Janovice 45
p. Krausová Irena, Smidarská Lhota 19
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85 let
80 let
80 let
80 let
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Smaragdovou svatbu - výročí 55 let společného života oslavili manželé :
15.8. Květa a Josef Zajíčkovi z Kozojídek
19.9. Hana a Bohumil Vlachovi ze Smidarské Lhoty
14.6. měli svatbu Nováčková Jitka a Čipera Lukáš, bydlí ve Smidarské Lhotě
Narození :
20.5. Jelínková Kristýnka, Vinary 37
27.5. Soukupová Anežka, Smidarská Lhota 25
9.7.
Berglová Nikola, Janovice 49
22.10. Čiperová Nikola, Smidarská Lhota 50
Přistěhovaní :
29.1. Jelínková Lenka ze Smidar do Janovic 49
23.6. Tichá Marie ze Dvora Králové do Vinar 108
10.11. Koníček Filip z Bříšťan do Vinar 108
3.12. Hrodková Jana z Městce Králové do Janovic 49

Odstěhovaní :
27.2. Hrbas Jan z Kozojídek do Skřivan
3.3.
Hrbasová Monika a Nela z Kozojídek do Nového Bydžova
28.5. Zrzavá Monika, Jan a Petr z Vinar do Hradce Králové
18.6. Žáková Michaela z Vinar do Hlušic
23.6. Libánský Milan z Kozojídek do Kolína
18.8. Kuřil Lukáš, Podestátová Blanka, Majdanský Miroslav z Janovic do Nového Bydžova
26.11. Mazáčová Jana, Guler Enes z Vinar do Brna
Zemřelí :
12.2. Jehlička Jiří, Janovice
19.2. Pavlásková Libuše, Kozojídky
6.3.
Šádková Jaroslava, Vinary
15.3. Janovec Zdeněk, Janovice
30.3. Kosejková Marie, Kozojídky
1.5.
Žilka Ladislav, Vinary
11.7. Píšová Jarmila, Kozojídky

63 let
81 let
81 let
80 let
82 let
67 let
82 let

HASIČI
8.2. připravili hasiči z Vinar pod vedením řeznického mistra Jiřího Štočka vepřové hody. Členky Klubu
žen zajistily výčep a pomocné práce. Během celého dne občané mohli ochutnat a zakoupit jitrnice,
guláš, tlačenku atd. O netradiční akci byl dost velký zájem.
V pátek 21.2. se konal hasičský ples v KD v Kozojídkách. K tanci a poslechu hrála hudba Jana Vlasáka.
8.3. členové SDH ze Smidarské Lhoty nezapomněli na svátek MDŽ. Slavnostního odpoledne se
zúčastnilo 17 žen. Druhý den byly navštíveny ženy, které se nemohly zúčastnit sezení v klubovně.
5.4. dobrovolní hasiči z Kozojídek uspořádali brigádu na vyčištění požární nádrže. Vypuštěnou nádrž
lopatami a košťaty zbavili nečistoty. Byl proveden i úklid okolí. Po práci následovalo uzení ryb a
zasloužená ochutnávka.
30.4. den pálení čarodějnic probíhal ve všech našich obcích. V Janovicích probíhaly čarodějnické
soutěže ukončené hledáním pokladu. V Kozojídkách vyhrávala hudba a opékaly se párky. Ve Vinarech
byl tento den v režii Klubu žen a SDH (článek u KŽ).
10.5. Janovští hasiči čistili nádrž na návsi a okolí. Brigády se zúčastnili nejen dospělí, ale i děti. Po
práci děti trénovaly na hasičské závody. Odměnou všem byla gulášová polévka, pivo a limonáda.
17.5. se zúčastnilo 7 soutěžních družstev cvičení v požárním útoku v Kozojídkách. V rámci odpoledne
bylo oficielně předáno do provozu nové výjezdové vozidlo SDH Vinary a to za účasti sponzorů.
Největší finanční částkou přispěl místní zemědělský podnik a.s. Betta 220 000 Kč. Za podnik byl
přítomen ing. René Matys. Dalším velkým sponzorem byla obec zastoupená starostkou ing.
Štěpánkou Holmanovou a za firmu Lamark byl přítomen p. Milan Kučera. Příspěvek dali i hasiči z
Janovic, Kozojídek, Smidarské Lhoty a Vinar. Velitel hasičů p. Pavel Špinka poděkoval sponzorům a
cvičení bylo zahájeno. Sportovní odpoledne provázel vydatný déšť, který ale soutěž nepřekazil.

28.5. přívalová dešťová přeháňka způsobila ve Smidarské Lhotě škody na zahrádkách a dvorech. Byl
vyhlášen poplach pro výjezdní jednotku SDH ve Vinarech.
7.6. se konal v Kozojídkách 32. dětský den pod vedením p. Bohuslava Vršťaly, který pořádají hasiči. Po
sportovních hrách byla tažena bohatá tombola.
Na sobotu 14.6. přijal SDH Vinary pozvání do Hlušic na oslavu 130. výročí založení místního sboru
dobrovolných hasičů. V soutěži se umístili na 6. místě z 11 přítomných. Za mužstvo nastoupili : Pavel
Špinka, René Vrba, Milan Myška, Miroslav Kozák, Lenka Drbohlavová a Aleš Pokrupa. Po celý den byl
doprovodný program, který vyvrcholil přistáním helikoptéry na hřišti.
28.6. uspořádali hasiči ze Smidarské Lhoty Dětský den spojený s oslavou začátku prázdnin. Děti
soutěžily ve 20 disciplinách. K dobré náladě hrál p. Bohuslav Vršťala. Na závěr byla bohatá tombola.
30.8. udělali hasiči z Janovic rozloučení s prázdninami ve znamení "rytířů a princezen". Děti plnily
zajímavé discipliny a úkoly. Dobrou náladu nezkazil ani déšť, který přišel během soutěží. Na závěr byla
tažena bohatá tombola.
8.9. byl vyhlášen hasičský poplach. Ve Smidarské Lhotě hořela tráva na poli.
30.11. uspořádal SDH Janovice pod vedením p. Milana Schovánka 4. adventní rozsvícení vánočního
stromu a osvícení malého betlému. Návsí se rozléhaly vánoční koledy, které byly doprovázeny hrou
na kytaru a klávesy v podání p. Ivy Trojnové a p. Standy Šaflera. Děti řekly Mikuláši, dvěma andělům a
čertovi básničky a písničky, za které byly samozřejmě odměněny. Vánoční písně, nazdobené perníčky
a svařené víno navodily pravou vánoční atmosféru.
5.12. zavítal do Smidarské Lhoty Mikuláš s nadílkou pro děti. Nechyběl ani čert a anděl. Děti za své
vystoupení byly náležitě odměněny.
31.12. se hasiči v Janovicích postarali o zábavný Silvestr. Součástí večera byly hry a soutěže, u kterých
se přítomní velmi dobře bavili. O půlnoci samozřejmě nechyběl ohňostroj. O pěkný večer se postarali
především manželé Jitka a Milan Schovánkovi.
31.12. se slavil společný Silvestr v Kozojídkách a ve Smidarské Lhotě s půlnočním ohňostrojem.
31.12. zorganizovali hasiči ve Vinarech Silvestrovský turnaj v malé kopané. Akce byla ukončena
společným posezením s občerstvením.
Vinarští hasiči během roku měli brigádu na kácení souší ve stráni. Připravovali tak dřevo na akce,
které během roku pořádají většinou ve spolupráci s Klubem žen.

KLUB ŽEN VINARY
22.2. se konal v Kozojídkách Dětský maškarní karneval. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží, her
a bohatá tombola.Maškarního reje se zúčastnilo 43 dětí z toho bylo 39 v pěkných maskách. Porota
měla těžký úkol vybrat ty nejlepší. Velký dík patří sponzorům a hasičům z Vinar, kteří zajistili
občerstvení a samozřejmě členkám Klubu žen, které celou akci připravily.

13.4. se konala v klubovně ve Vinarech III. Velikonoční dílna. Děti pomocí členek Klubu žen a rodičů
vyráběly velikonoční dekorace(kuřátka v hnízdě, slepičky, věnečky, včeličky ...). Pěkné odpoledne
finančně podpořil OÚ nákupem materiálu na tvorbu. Byla radost se dívat jak děti s chutí tvořily.
30.4. ve Vinarech Klub žen spolu s SDH zajistili od 18 hodin pro malé čaroděje a čarodějnice soutěže.
Po spálení ohně šly děti s lampiony po stezce odvahy zpět do klubovny.
31.5. uspořádal Klub žen se SDH Vinary dětský den s tématem "Piráti a námořníci". Při příchodu
dostaly děti bílé tričko, které si pomalovaly pirátskými nebo námořnickými motivy a v nich soutěžily.
Po celé odpoledne měly k dispozici "skákací gumový hrad", který se těšil velkému zájmu. Tento
skákací hrad sponzorovala paní Sylva Ryglová z Vinar. Na závěr byla tombola.
30.8. ženy spolu s hasiči zorganizovali pro děti ukončení prázdnin pod názvem "Hrátky se sluníčkem".
Děti, které přišly ve žlutém ustrojení byly zvlášť odměněny. Soutěžilo se ve skládání mozaiky z víček
pet lahví, chytaly míček do kyblíku, jedli hokejovými rukavicemi atd. Přesto, že program byl narušen
deštěm, panovala veselá nálada.
V pátek 14.11. byly všechny ženy z obce Vinary pozvány na 4. posezení u kávičky v místní klubovně.
Hosty byly zástupci Obce, Hasičů, Myslivců a Klubu důchodců. Paní Romana Špinková seznámila
přítomné s uskutečněnými akcemi KŽ a s plánem činnosti na rok 2015.
6.12. pořádal Klub žen "čertovské odpoledne", které se uskutečnilo poprvé v I.patře polyfunkčního
domu ve Vinarech. Děti vyráběly papírové ozdoby, které si pak samy pověsily na vánoční stromeček.
Mikuláš, čert a anděl děti odměnili za přeříkané básničky a písničky. Týden před nadílkou členky
Klubu žen napekly a nazdobily perníčky pro návštěvníky. Pěknou pohodu vytvořilo nejen občerstvení,
ale i koledy a vánoční písně.
Členky výboru Klubu žen během roku gratulovaly ženám ve Vinarech k významnému životnímu
jubileu. S kytičkou a bonboniérou přály hodně štěstí a zdraví těmto oslavenkyním : Myšková Marie 8
(85 let), Myšková Ludmila (80 let), Vlková Marie a Špinková Miloslava (70 let), Kopánková Vladimíra a
Horáková Hana (60 let).

KLUB SENIORů
15.5. uspořádal Klub důchodců při OÚ Vinary zájezd s exkurzí v závodě Škoda auto Kvasiny. V
současné době zde sjíždí 650 vozů ŚKODA Superb a Škoda Yeti denně. V Letohradě navštívili Muzeum
řemesel, které zahrnuje 50 ucelených expozic řemesel a živností z období let 1840 - 1930. Po krátké
zastávce u Zemské brány (chráněný přírodní výtvor), kterou protéká řeka Divoká orlice. V Neratově si
prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie s odborným výkladem průvodce. Posledním bodem
programu byla návštěva chaty T.G.Masaryka na Šerlichu. Budova byla postavena v roce 1924-25
Klubem českých turistů z Hradce Králové a slavnostně otevřena za účasti spisovatele Aloise Jiráska.
4.6. se zúčastnilo 14 seniorů II. Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje ve Skřivanech. Za
Klub důchodců Vinary se zúčastnili : Bohuslav Vršťala, Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Antonín
Ondráček, Marie Horáková, Blažena Štefanová, Vlasta Samková, Eva Mašatová, Petr Nosek, Miloslava
Špinková, Milena Paroušková, Vladimíra Kopánková, Olga Hrčková, Karel Mašata. Naši senioři

soutěžili ve střelbě ze vzduchovky na terč, hod šipek do terče, Diskogolfu, Ruské kuželky a flaškovaná
(zde se družstvo umístilo na 4.místě díky Bl. Štefanové, M. Horákové, M. Parouškové a A.
Ondráčkovi). Zahájení her se zúčastnil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Sjelo se 409
sportovců z 20 organizací. Mottem her roku 2014 bylo : "Aktivní senior - poklad pro rodinu i stát".
18.9. pořádal Klub důchodců Vinary výlet do Kutné Hory. Navštívili závod na výrobu cigaret a
muzeum Philip Morris ČR. Továrna se nachází v prostorách bývalého cisteriáckého kláštera. Po
exkurzi byl oběd v Havířské boudě. Hned vedle je rozhledna na kterou vede 144 schodů, ale i výtah.
Vzhledem k pěknému počasí se naskytl pěkný výhled do krajiny. Pak byla návštěva chrámu svaté
Barbory a Kaple Božího těla. Poslední zastávkou bylo soukromé muzeum Moto -Velo Tomáše
Moravce, kde je výstava našich i zahraničních značek jízdních kol a motocyklů. Vydařený zájezd byl
ukončen večeří u Bílé růže v Poděbradech.
25.9. seniorky - cvičenky kondičního cvičení uspořádaly III. společný večírek - dámskou jízdu.
Předcvičování nyní vede paní Jana Ondráčková. Paní starostka Štěpánka Holmanová vzkázala ženám
hodně pevného zdraví a dlouhou vitalitu při cvičení. Při hudbě p. Bohuslava Vršťaly a dobrém
občerstvení se cvičenky dobře bavily.
22.11. se v bývalé škole v Janovicích konalo 13.předvánoční posezení seniorů z našich obcích.
Předseda klubu p. Bohuslav Vršťala pozdravil přítomné a zvlášť hosty starostku obce Štěpánku
Holmanovou a místostarostu Pavla Špinku. Přečetl uskutečněné akce letošního roku a plán na rok
2015. Zástupci obce seznámili seniory s uskutečněnými akcemi a plánem do nového roku. Všichni pak
popřáli všem pěkné vánoce a zdraví do nového roku. O občerstvení a výzdobu se postarali lidé jako
loni. Svoz novým hasičským autem zajistil Jan Vojtěch. K pěkné náladě, k tanci a poslechu hrál pan Jan
Cymorek z Libáně.
18.12. navštívili senioři vystoupení zpěvačky Evy Pilarové v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
28.6. se konaly třetí rybářské závody na Hliňáku v Janovicích. V 7,00 hodin byl zahájen závod pro 8
dospělých a 14 dětí. Ryby "nebraly" , ale účastníci vydrželi až do konce. V dětské kategorii se na
prvním místě umístil Tomáš Schovánek, dál Anička Schovánková a Míša Čížek. U dospělých zvítězil
Karel Mašata následován Janem Čížkem a Vláďou Kopánkem.

MYSLIVCI
V pátek 3.ledna se konal v KD v Kozojídkách ples. K tanci a poslechu hrála hudba Lyra Club.
Obsah činnosti mysliveckého spolku je stálý každý rok. Především je to ochrana přírody a zvěře. V
květnu mají cvičení ve střelbě na asfaltové holuby a na podzim jsou hony na zvěř.

SPORTOVCI
21.6. probíhal v Janovicích na hřišti pouťový volejbal.
5.7. se konal na hřišti ve Vinarech nohejbalový turnaj. Utkalo se 5 domácích týmů, 1 ze Žlunic a 1 ze
Starého Bydžova. Hrálo se systémem každý s každým. Vyhráli domácí, odměněni byli všichni.
Obecní úřad částečně dotoval bruslení našim sportovcům na Zimním stadionu v Novém Bydžově.
I v letošním roce chodily mladé ženy cvičit na trampolínách v I.patře polyfunkčního domu ve
Vinarech. Cvičí 3x týdně pod vedením Štěpánky a Lindy Holmanových.
V Janovicích, v bývalé škole se schází starší ženy každou středu ke kondičnímu cvičení pod vedením p.
Jany Ondráčkové. Dojíždí sem i ženy z Vinar. V zimě pak vinaračky cvičí v I. patře polyfunkčního domu.
Je škoda, že ve Vinarech a dalších obcích není o cvičení zájem.
V I.patře polyfunkčního domu ve Vinarech si mládež zřídila posilovnu. Kdo má zájem může si přijít
posílit své tělo.

VOLBY
Po 83 dnech od voleb do sněmovny, 17.ledna jmenoval prezident ČR v historii druhého nejmladšího
premiéra Mgr. Bohuslava Sobotku a pověřil ho sestavením vlády. Vláda byla jmenována 29.1.2014.
Ve dnech 23.- 24.5. se konaly volby do Evropského parlamentu. Voleb se v našich obcích zúčastnilo
21,15 % občanů a své hlasy dali těmto stranám : 1. ANO 2011
28 %
21 hlasů
2. ODS
18,67 %
14 hlasů
3. KSČM
16 %
12 hlasů
4. ČSSD
9,33 %
7 hlasů
5. TOP O9
8%
6 hlasů
Ostatní strany získaly 2 až 5 hlasů (KDU ČSL, Svobodní, Rozumní, Úsvit a další méně známé strany.)
10. - 11.10. probíhaly společné volby do Senátu ČR a volby do zastupitelstva obce. U senátních voleb
se o kandidátovi rozhodlo až za týden ve II. kole. Byl zvolen profesor MUDr. Jaroslav Malý csc., který
zastupoval volební stranu ČSSD.
V roce1849 byl vydán prozatímní řád obecní, který stanovil nový způsob volby do obecních výborů.
Na nový rok 1851 skládalo představenstvo obce Vinar slavnostní přísahu v chrámu Páně ve Starém
Bydžově. V roce 2014 tomu bylo 164 let kdy vzniklo první obecní zastupitelstvo.
Výsledky komunálních voleb z 10. - 11.10.2014 : celkem bylo zapsáno 357 voličů. Vydaných a
odevzdaných obálek bylo 215. Volební účast byla 60,22 %. Voleni byli :
J méno
Kozojídky
Vinary
Janovice
Smid. Lhota
celkem hlasů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Holmanová Štěpánka 26
55
15
15
111
Špinka Pavel
27
53
19
22
121
Janovcová Ivana
6
47
7
24
84
Štoček Jiří
5
37
7
8
57

Vojtěch Jan
Mátis Eutym
Píša Miroslav
Myška Milan
Kučera Milan
Zechovský Jiří
Kratochvíl Štěpán
Mocek Jiří
Vršťala Bohuslav
Libánská Lucie
Navrátilová Marie
Navrátil Pavel
Bradnová Lenka
Navara Roman
Schovánek Milan
Deverová Jaroslava
Schovánek Luboš
Boudyš Vlastimil
Boudyš Vratislav
Kahounová Eva
Deverová Olga
Perlík Tomáš
Bucek Jindřich
Chlubna Petr
Kraus Karel
Fialková Jana
Turnovský Jan
Vojtíšek Jiří
Vyčítal Zdeněk
Hyršál Kamil
Spejchal Václav
Linek Ladislav

7
3
8
4
5
35
32
34
35
23
10
11
6
7
19
2
14
4
10
1
0
0
0
6
6
6
6
0
0
0
2
9

8
45
53
43
40
17
17
5
18
10
0
1
8
0
24
10
27
9
7
3
3
2
0
11
12
4
16
5
6
4
10
16

5
2
0
8
5
10
8
3
8
10
1
1
3
0
26
21
24
19
28
24
15
9
4
11
10
0
4
2
2
2
0
11

2
10
12
7
9
8
0
3
16
3
0
0
5
0
11
6
14
15
4
0
2
0
1
40
17
13
22
7
8
6
5
25

22
60
73
64
59
70
57
45
77
46
11
13
22
7
80
39
79
47
49
28
20
11
5
68
45
23
48
14
16
12
17
51

NEZAMĚSTNANOST
Také letos Obec Vinary přijala nezaměstnané z registru Úřadu práce Nový Bydžov pro veřejně
prospěšné práce. Pracovníci se starali o pořádek a veřejnou zeleň v našich obcích. K 31.12.2014 bylo
evidováno v našich obcích 24 občanů nezaměstnaných a to :
Janovice
Smidarská Lhota

4 muži, 1 žena
2 muži, 0 žen

Kozojídky
Vinary

3 muži, 0 žen
6 mužů, 8 žen

Kozojídky
Janovice

67 obyvatel
83 obyvatel

STAV OBYVATEL K 31.12.2014
Vinary
Smidarská Lhota

187 obyvatel
93 obyvatel

POČASÍ
LEDEN : zamračené, klidné počasí. Teploty noční i denní nad nulou až + 40C. 5.1. dešťová přeháňka 5
mm, polojasno až jasno, klidno. Výjimečně 12.1. ochlazení, do rána - 60C, ve dne + 30C,bez sněhu.
Další dny oteplení , ráno až + 40C, ve dne až + 80C, klidno. 21.1. déšť 13 mm. Další dny se postupně
ochlazovalo ráno - 70C (1 den - 130C), ve dne 0 až - 50C, klidno, 3 cm sněhu.
ÚNOR : ranní mrazíky do - 40C, ve dne až + 30C, klidno bez sněhu. Od 11.2. menší dešťová přeháňka 2
mm, do rána - 40C až + 20C, ve dne až + 60C, slunečno, polojasno, klidno. Pěkné počasí vydrželo do
konce měsíce. Rybníky nezamrzly ani jednou natolik, aby se na nich nechalo bruslit. Meteorologové
prohlásili letošní zimu za nejteplejší za posledních 80 let. Srážkově podprůměrná.
BŘEZEN : pěkné počasí pokračuje, ve dne 12 až 160C, v noci - 2 až + 40C, klidno, slunečno. 15.-17.3.
silný vítr, prudké ochlazení, déšť 7 mm. Další dny teplota až + 150C ve dne, do rána až + 80C, déšť 7
mm. Od 23.3. déšť (na horách sníh) 29 mm, denní teplota 6 0C, noční 1 až 40C. Koncem měsíce
oteplení až na 80C do rána, ve dne až 140C.
DUBEN : teplé dny pokračují až 5.4., kdy se zamračilo, mírně ochladilo na 4 dny, napršelo 10 mm,
ráno až nula, ve dne až 80C, ledový vítr. Od 12.4. ráno - 10C až + 80C, ve dne 8 až 180C, mírné
přeháňky. Velikonoční svátek 21.4. zataženo, ale teplo. Ve dne až 240C, v noci do 140C, polojasno.
24.4. bouřka, déšť 20 mm, teploty beze změny.
KVĚTEN : od 2.5. ochlazení, bouřka, déšť 66 mm, do rána - 10C až + 60C, ve dne 8 až 150C, jasno,
polojasno. Zásadní oteplení nastalo až od 19.5. teplota přes den 230C noční až 160C. 23.5. menší
bouřka, déšť 19 mm. Od 26.5. slabé ochlazení, déšť 70 mm, do rána až 120C, ve dne až 200C.
ČERVEN : nastoupilo pěkné, letní počasí, do rána až 180C, ve dne až 320C, slunečno.Od 13.6. ochlazení
bez deště, ranní teplota do 130C, ve dne až 200C. Od 20.6. menší dešťové přeháňky 15 mm, do rána 9
až 120C, ve dne 16 až 220C. Letošní červen dle meteorologů je nejsušší v historii měření. Dosud byl
nejsušší rok 1950, kdy spadlo v republice 30 mm vody. Naopak nejvlhčí byl loňský červen, s
průměrem 140 mm srážek. (U nás spadlo 185 mm !).
ČERVENEC : suché počasí pokračuje, do rána je15 až 230C, ve dne až 340C. 7.7. byla malá bouřka s
přeháňkou 13 mm, další dny déšť 33 mm, mírné ochlazení, ale jen přechodně. 21.7. až 28.7. menší
bouřky s deštěm 7 mm, nadále teplé počasí (v jiných částech republiky přívalové srážky).
SRPEN : letní, až tropické počasí pokračuje. 3.8. menší bouřka s deštěm 7 mm. Další bouřka z vedra
10.8., déšť 10 mm. Ochlazení do rána až 110C, ve dne 17 až 230C, déšť 12 mm. Postupně ranní teploty
klesly , výjimečně až na 40C, ve dne nepřesáhly 200C, déšť 6 mm. Od 27.8. se oteplilo až na 230C ve
dne, do rána 8 až 140C, déšť 12 mm.
ZÁŘÍ : hned první den začalo pršet 26 mm. ochladilo se na 150'C ve dne, do rána 120C. Po třech dnech
nastalo oteplování na letní hodnoty. 8.9. bouřka s deštěm 9 mm. 12.9. déšť 27 mm, ranní teploty do
140C, v.e dne až 200C. V pondělí 22.9. citelné ochlazení, déšť 14 mm, do rána 4 až 90C, ve dne až 160C.
ŘÍJEN : 1.10. malá bouřka, déšť 10 mm, teploty jako koncem září. Od 14.10. déšť 35 mm, ve dne teplo
okolo 200C, do rána okolo 90C, klidno, sluníčko jen později odpoledne. Od 22.10. citelné ochlazení do
rána 50C, ve dne 100C (na horách je sníh).

LISTOPAD : teploty ze října pokračují. V republice meteorologové hlásí tento měsíc teplotní rekordy.
Ráno je 5 až 90C, ve dne až 140C. Málo slunečných dní, ale jinak klidné počasí. Od 17.11. po dva dny
dešťové přeháňky, spadlo 14 mm vody. Mírné počasí vydrželo.
PROSINEC : 2.12. spadl první sněhový poprašek. Do rána teplota okolo nuly, ve dne okolo 5 0C, menší
dešťové přeháňky 5 mm. Od 8.12. ranní teplota až - 40C, ve dne až + 40C. Po třech dnech oteplení, do
rána až + 70C, občas i 100C, ve dne až 100c, klidno, málo sluníčka. Menší dešťové přeháňky 17 mm. Od
27.12. nastalo ochlazení, ráno - 70C až - 110C, ve dne až - 60C, nasněžily 2 cm sněhu. Na Silvestra
nastalo oteplení, teploty okolo nuly.

PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden

18 mm

únor

2 mm

březen

43 mm

duben

30 mm

květen

150 mm

červen

15 mm

červenec

53 mm

srpen

47 mm

září

76 mm

říjen

45 mm

listopad

14 mm

prosinec

22 mm
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