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ČINNOST OBCE
Obecní úřad Vinary vydal šestý KALENDÁŘ AKCÍ na rok 2016. Zájmu obyvatel se těší i ZPRAVODAJ,
který je letos ještě rozšířen o část "HISTORIE našich obcí". Tato část bude uváděna na pokračování. V
KRONICE OBCE bude napsána na konci, za počasím.
Zasedání obecního zastupitelstva 11.3. - OZ projednalo a schválilo :
- roční účetní závěrku za rok 2014, závěrečný účet obce, rozdělení hospodářského výsledku
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem Ing. Fr. Cabicarem
- vyhlášku obce 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území našich obcí
- vyhlášku obce 2/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vinary
- vyhlášku obce 3/2015 o systému komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
- jmenování starostky ing. Štěpánky Holmanové a místostarosty Pavla Špinku jako osoby oprávněné
pro jednání v komisi pro rozvoj mikroregionu Novobydžovsko
- deleguje starostku Ing. Štěpánku Holmanovou jako zástupce obce Vinary při zastupování na řádné
valné hromadě firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové
- pronájem pozemku č. 53/3 v k.ú. Kozojídky o výměře 1 158 m2 za 347 Kč Marii a Pavlu Navrátilovým
- pronájem části pozemku č. 81/5 v k.ú. Smidarská Lhota dle situačního nákresu : 10 o výměře 9 866
m2 , č. 8 o výměře 1 480 m2, č. 7 o výměře 1 583 m2, č. 6 o výměře 9 866 m2, č. 5 o výměře 1 656 m2,
č. 4 o výměře 6 076 m2, č. 3 o výměře 2 600 m2 , celkem 2,73 ha za 8 189 Kč za rok
- měsíční odpisový plán majetku na rok 2015 a rozpočtové opatření č. 1
- dotaci na akci "vodovod Smidarská Lhota" ve výši 5 636 000 Kč
- paušální příspěvek majitele připojované nemovitosti na vodovodní přípojku ve Smidarské Lhotě ve
výši 10 000 Kč
- výběrovým řízením na opravu KD Kozojídky vybrán René Hnízdo Hlušičky za cenu 328 905 Kč s DPH
- aktuální znění povolenek + ceník k rybolovu pro rybníky Návesník Vinary, Hliňák a rybníček Janovice
Zasedání obecního zastupitelstva 13.5. - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- přijetí daru (dětských herních prvků) a podepsání darovací smlouvy se Společnou Cidlinou
zastoupenou Jiřím Šustrem, předsedou z Nepolis. Jedná se o hřiště parc. č. 11 k.ú. Kozojídky,
pozemek parc.č. 117/1 v k.ú. Vinary a parc. číslo 39/1 v k.ú. Janovice

- přijetí daru - odpočinková místa včetně vybavení a podepsání darovací smlouvy se Společnou
Cidlinou zastoupenou Jiřím Šustrem. Jedná se o pozemky parc. č. 9 v k.ú. Vinary, parc.č. 11 a 114/1 v
k.ú. Kozojídky, č. 53/1 v k.ú. Janovice a na pozemku parc.č. 333/1 v k.ú. Smidarská Lhota
- příjem dotace z POV Královéhradeckého kraje na akci "Oprava chodníku ve Vinarech" 270 500 Kč
- zhotovitelem opravy chodníku ve Vinarech bude Vladimír Zubzanda , za cenu 541 002 Kč
- prodej obecního majetku - budova bývalé školy ve Smidarské Lhotě čp. 43, st. parc. č. 49 o výměře
872 m2 + přilehlé pozemky p.č. 72/2 o výměře 891 m2 a p.č. 73 o výměře 76 m2
DISKUSE : Započetí prací ve výstavbě vodovodu bude koncem července. Úplná uzavírka silnice II/327
Smidary - objížďka povede přes Smidarskou Lhotu, Vinary. Dotaz na snížení rychlosti v obci - bude
vyvoláno opětovné řízení s dopravním inspektorátem.
Zasedání obecního zastupitelstva 24.6. - OZ projednalo a schválilo :
- prodej pozemku v k.ú. Kozojídky zapsané na LV 10001, parcela č. 35/2 (zahrada) o výměře 370 m 2
panu Jiřímu Zechovskému
- prodej obecního majetku zapsaného na LV 10001, v k.ú. Smidarská Lhota - bývalá škola a přilehlé
pozemky p. Janu Stříbrnému a Lence Hyršálové
Zasedání obecního zastupitelstva 16.9. - OZ projednalo a schválilo :
- zhotovitele akce "Oprava chodníku ve Smid. Lhotě" firmu Stavoka Kosice za cenu 586 654 Kč s DPH
- prodej pozemku v k.ú. Kozojídky zapsané v LV 10001, parcela č. 35/2 (zahrada) o výměře 370 m 2 p.
Jiřímu Zechovskému za cenu 18 500 Kč a to včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti
- záměr prodeje obecního majetku - pozemků v k.ú. Vinary zapsané na LV 10001 a to parc. č. 559/59
o výměře 69 m2, p.č. 559/16 o výměře 132 m2 , p.č. 559/60 o výměře 33 m2 , p.č. 559/61 o výměře 50
m2 , p.č. 559/62 o výměře 108 m2 , p.č. 560/20 o výměře 109 m2, p.č. 559/79 o výměře 13 m2 , p.č.st.
120/3 o výměře 23 m2 , p.č.st. 112/4 o výměře 19 m2. Celkem výměra 556 m2.
- členství v dobrovolném svazku obcí Pocidlinsko a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení
- harmonogram oprav veřejného osvětlení v obcích Vinary, Janovice, Smidarská Lhota. Opravy budou
probíhat v měsíci březnu, červnu, září a v druhé polovině listopadu, do 10.12. každého roku
- nemá námitek k zahrnutí části k.ú. Smidarská Lhota do obvodu KoPÚ a souhlasí s možností změny
hranice s k.ú. Křičov
DISKUSE : Posunutí dokončení vodovodu ve Smidarské Lhotě do 31.8.2016. Přípojky k nemovitostem
budou budovány v období duben - květen 2016.
Zasedání obecního zastupitelstva 21.10. - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- zhotovitele akce "Vodovodní přípojky - veřejná část - Smidarská Lhota" firmu Stavoka Kosice za cenu
217 594,30 Kč včetně DPH.

- rozpočtový výhled na rok 2016 - 2017
- podání žádosti do dotačního programu POV 2016 (dt 1) Královéhradeckého kraje na opravu střechy
(výměnu střešní krytiny) na budově bývalé školy v Janovicích.
Zasedání obecního zastupitelstva 16.12. - OZ projednalo a schválilo :
- rozpočet na rok 2016 a rozpočtové opatření
- příjem dotace a uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem na realizaci stavby "Vodovod
Smidarská Lhota" ve výši 1 600 000 Kč
- příjem dotace a uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem na financování výdajů jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce vynaložených v roce 2015 ve výši 5 600 Kč
- poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové ve výši 5 000 Kč
- ruší záměr prodeje bývalé školy ve Smidarské Lhotě a přilehlé pozemky
- zrušení dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Novobydžovsko" k 31.3.2016. Zrušení bude
provedeno bez likvidace a veškeré jmění a závazky, práva a povinnosti přejdou na nový dobrovolný
svazek obcí POCIDLINSKO.
- bere na vědomí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014-22
Rekapitulace příjmu dotací Obce Vinary : Pokud se ohlédneme zpět za 5 let působení současného
vedení Obce Vinary se podařilo získat na dotacích 15,5 milionů korun. Nejvíce dotací bylo použito ve
Smidarské Lhotě a to 8,2 milionů - získané finanční prostředky byly použity na opravu hráze, opravu
střechy kapličky, na projektovou dokumentaci a samotnou výstavbu vodovodu, která bude
dokončena v roce 2016. Ostatní dotační prostředky byly použity v Kozojídkách na výstavbu vodovodu
5,9 milionů, ve Vinarech na opravu Obecního úřadu 914 tisíc Kč, na opravu chodníku 20 tisíc Kč a
sponzorské dary na pořízení hasičského auta ve výši 320 tisíc Kč.
Dne 15.5.2015 v 15,00 hodin naše paní starostka Ing. Štěpánka Holmanová oddávala u klubovny za
rybníkem snoubence. Své ANO si řekli pan Michal Bergl z Janovic a slečna Lenka Jelínková ze Smidar.
Historicky první svatbě ve Vinarech byla přítomna matrikářka p. Ing. Lenka Janďourková ze Smidar. Za
krásného slunného dne všichni popřáli novomanželům hodně štěstí do života.
Na 20.června se chystalo setkání Kozojídek v Kozojídkách. Shledání předcházel velký úklid Kulturního
domu a jeho okolí. Hosté přijeli krátce po 13,00 hodině. Byli přivítáni p. Evou Trnkovou a Ivou
Kratochvílovou s pozváním na občerstvení v sále. Přátelé dostali štamprdličku slivovice, obložený
talíř, ovoce a cukroví. Všechny přítomné přivítala naše paní starostka Ing. Štěpánka Holmanová a
seznámila je se změnami v obci od posledního shledání. Po projevu starosty moravských Kozojídek p.
Bc. Otakaru Březinovi došlo ke vzájemnému předávání darů mezi starosty, místostarosty, hasiči,
kmotrovský dar pro Veroniku Lonskou a dar od moravských zahrádkářů. Za naše Kozojídky pronesl
pár slov pan Milan Libánský. Moravské ženy v krojích rozdávaly všem přítomným domácí koláčky.
V doprovodu dechové hudby Skleněnka a zpěvu moraváků následovala procházka obcí. Před
každým obydleným domem bylo nabízeno všem přítomným bohaté občerstvení. Pěknou atmosféru

procházky nezkazily ani dešťové přeháňky, které celé setkání doprovázely. Poté hosté odjeli do
Střední školy technické a řemeslné v Hlušicích na večeři a ubytování.
Večer k tanci a poslechu hrála hudební skupina Servis Vokap. Celý den se o občerstvení starali
Milan a Jitka Schovánkovi, Bc. Linda Holmanová, Ing. Martin Vacek a Lenka Drbohlavová. O
grilovaného "čuníka" se staral Jiří Štoček a René Vrba. Veselá nálada trvala dlouho do noci.
Druhý den 21.6. po ranním občerstvení, fotografování, zpěvu hostů a loučení odjeli přátelé z
moravských Kozojídek na mši svatou do kostela sv. Václava v Kozojedech. Skončily dva dny setkání.
Utužené přátelství bude pokračovat setkáním na Moravě v roce 2018, které bude po 40ti letech od
prvního setkání.
V letošním roce se poprvé zmíním o knihovnách, které jsou pod správou Obce Vinary :
O knihovnictví v našich obcích se ve starých KRONIKÁCH zmiňuje pouze pan Karel Hubka, řídící učitel
z Vinar. Píše : Knihovna byla v obecním domku, který stál na pozemku, který je v současné době
zahrádkou rodiny Černých u rybníka Navrátilka. Místnost byla nevyhovující, vlhká a temná. Knihovna
měla asi 500 svazků. Počet knih se zmenšil po zabavení titulů ruských a západních autorů. Tyto knihy
byly se seznamem odvezeny na Okresní úřad v Novém Bydžově. Knížky byly nakupovány z příspěvku
obce za 100 Kčs ročně a z peněžitého daru od Kampeličky - spořitelního záloženského spolku Vinary.
Knihovníkem byl pan řídící Karel Hubka od roku 1938. Píše, že za okupace se těšila knihovna
velkému zájmu veřejnosti. Po válce se vrátil do knihovny jen zlomek odvezených knih a byla
přestěhována do místnosti ve škole čp. 70. Pak byla v budově Kampeličky čp. 24 a nyní se nachází v
pěkném prostředí Obecního úřadu čp. 70. Po panu řídícím učiteli Hubkovi byli knihovníky ve
Vinarech : p. Jaroslav Horák st., Jitka Horáková, p. učitel Kubelka, Jana Horáková.
V současné době je knihovnicí ve Vinarech paní Marie Horáková, která mi ochotně sdělila zajímavé
informace. V knihovně se nachází 1 124 svazků, které jsou přehledně umístěny v regálech. V roce
2014 bylo 1223 výpůjček a v roce 2015 bylo 1064 výpůjček. Jsou zde knížky vydané v roce 1905 i v
současné době. Staré tituly jsou opatřeny razítkem : Hospodářská beseda ve Vinarech. Obecná škola
ve Vinarech okres Nový Bydžov. Národní škola ve Vinarech okres Nový Bydžov. Nyní knihovnu
navštěvuje 20 čtenářů, z toho jen 5 dětí. O půjčování knížek v minulosti byl podstatně větší zájem nebyla televize a další možnosti kulturního vyžití. Mimo knížek je možnost si půjčit časopisy : Květy,
Moje země, Praktická žena a Čtyřlístek.
Knihovna se ještě nachází v Janovicích, kde je vedoucí paní Lenka Wágnerová. Obě půjčovny knih a
časopisů jsou otevřeny každé pondělí od 16,00 do 17,00 hodin. Knihovny nabízí čtenářům různé
zájmové žánry (pohádky, obrazové a cestopisné knihy,romány atd.). Pokud není žádaný titul na
skladě, tak obě paní knihovnice se ochotně snaží požadovanou knížku sehnat. Čtyřikrát za rok dochází
k výměně 100 titulů knížek a to : ze Střediskové knihovny Smidary se vozí v tomto sledu : HlušiceJanovice-Vinary- Ohnišťany ....
Janovská knihovna byla původně v obecním domku. Nyní je objekt v Klubovně na hřišti. Knihovna
má 449 svazků a 15 čtenářů, z toho 4 děti. V roce 2014 bylo 757 výpůjček a v roce 2015 bylo 992
výpůjček. Knížky půjčovala paní Jiřina Boudyšová, Jarmila Tylová, Josef Tyl a v současné době jak výše
uvádím p. Lenka Wágnerová.

V minulosti byla knihovna i ve Smidarské Lhotě a Kozojídkách. Pro nedostatek zájemců o čtení byla
v těchto dvou obcích zrušena. Knížky půjčovala ve Smidarské Lhotě v bývalé škole p. Zámostná,
Vršková a Koucká ml. Po zrušení byla část knih vrácena do Smidar a část odvezena do Vinar. V
Kozojídkách byla knihovna v místnosti kulturního domu a knížky půjčovala Terezka Králíčková a pan
Josef Holman. Po zrušení knihovny byly knihy odvezeny částečně do Janovic a Smidar. Knížky, o které
nebyl zájem zůstaly v kulturní místnosti.
Knížky jsou nyní drahé, proto si milovníci čtení rádi knížky půjčí. Knihovny jsou pod správou
Obecního úřadu ve Vinarech, který provoz dotuje. Díky vstřícnosti vedení obce a zájemcům o čtení,
knihovny ve Vinarech a Janovicích fungují.
ŽIVOTNÍ JUBILEA ...
Zástupci našich obcí navštívili s malým dárkem, kytičkou a přáním toho nejdůležitějšího - zdraví a
štěstí naše spoluobčany. Významné životní výročí slavili :
p. Josef Rosůlek, Smidarská Lhota čp. 49
p. Drbohlav František, Janovice čp. 66
p. Jaroslava Krausová, Smidarská Lhota čp. 1
p. Věra Inemannová, Vinary čp. 41
p. Josef Zajíček, Kozojídky čp. 25
p. František Černý, Vinary čp. 6

80 let
80 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Smaragdovou svatbu - výročí 55 let společného života měli :
23.4. manželé Marie a Bohumil Obešlovi, Vinary čp. 95
11.6. manželé Cecilie a Jindřich Buckovi, Janovice čp. 25
17.9. manželé Božena a Vratislav Šádkovi, Kozojídky čp. 50
Zlatou svatbu - výročí 50 let společného života slavili :
24.7. manželé Irena a René Matysovi, Vinary čp. 21
16.10. manželé Anna a Zdeněk Kahounovi, Janovice čp.54
23.12. manželé Jana a Zdeněk Vyčítalovi, Smidarská Lhota čp. 45
SVATB Y
15.5. p.Michal Bergl z Janovic a slečna Lenka Jelínková ze Smidar
13.6. p. Jan Stříbrný z Nového Bydžova a slečna Lenka Hyršálová ze Smidarské Lhoty
3.10. p. Pavel Špinka z Vinar a slečna Hana Plocarová z Plzně
NAROZENÍ
21.1. Mikulka Vojtěch, Kozojídky
15.4. Pokrupová Eliška, Vinary
2.6.
Kofránek Matěj, Vinary
PŘISTĚHOVANÍ
Dagmar, Petr a Marek Schubertovi ze Zábřehu do Janovic 28
Majdanský Miroslav z Nového Bydžova do Janovic 28
Šmelhausová Jana z Liberce do Smidarské Lhoty 15
ODSTĚHOVANÍ
Zechovská Eliška z Vinar do Nového Bydžova
Hroník Vladimír a Iveta z Janovic do Hlušic

Jiří, Jaroslava, Marie, Anna a Šárka Myškovi z Vinar do Nového Bydžova
Chocenský Václav z Janovic do Nového Bydžova
Hanuš Oldřich z Vinar do Kostelce nad Orlicí
Kofránek Lukáš z Vinar do Nového Bydžova
Draštíková Tereza ze Smidarské Lhoty do Jičína
Schubertová Dagmar z Janovic do Krnova
Roubal Luboš z Vinar do Nového Bydžova
ZEMŘELÍ
15.2. Vršťalová Hana, Kozojídky čp. 1
16.2. Myšková Marie, Vinary čp. 8
19.5. Šindelářová Marie, Janovice čp. 45
20.11. Navrátil František, Kozojídky čp. 2
28.12. Štoček Jiří, Vinary čp. 106

80 let
86 let
96 let
64 let
59 let

HASIČI
11.1. navečer byl hlášen hasičský poplach - hořelo na půdě čp. 30 ve Vinarech. Mimo našich
dobrovolných hasičů z Vinar přijeli ještě ze Smidar a profesionální jednotka z Nového Bydžova. Díky
všímavým chlapcům Martinu Vojtěchovi a Václavu Vondrušovi nevznikla žádná škoda. Požár byl
úmyslně založen, ale pachatel nebyl dopaden.
24.1. SDH Vinary připravil vepřové hody. Hasiči s vydatnou pomocí členek Klubu žen pod vedením
řeznického mistra Jiřího Štočka dělali masopustové dobroty. Ženy zajistily výčep a prodej masných
výrobků o které byl zájem.
V pátek 20.února se konal hasičský bál. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Jana Vlasáka. Byla
menší účast kvůli onemocnění chřipkou.
7.3. připravili hasiči ve Smidarské Lhotě pěkné posezení žen při příležitosti svátku MDŽ. Kytičkou ženy
potěšili. Druhý den obdržely dárek ženy, které se nemohly společné zábavy zúčastnit.
6.4. ve 22,15 hodin byl vyhlášen hasičský poplach. V bytovém domě Vinary čp. 104. Vinou špatného
spalování v kotli jednoho bytu došlo k silnému zamoření celého domu kouřem. Dobrovolní hasiči z
Vinar , Smidar a profesionální hasiči z Nového Bydžova dům odvětrali. Tomuto poplachu předcházel
již alarm 2.4. v 8,46 hodin, kdy při stejném problému zakročili pouze hasiči z Nového Bydžova.
11.4. dobrovolní hasiči z Kozojídek vyčistili požární nádrž a okolí.
30.4. se pálily ohně ve všech našich obcích. V Kozojídkách měli navíc zábavu při reprodukované
hudbě. V Janovicích děti při ohni v čarodějnickém ustrojení soutěžily. Ve Vinarech společně s Klubem
žen hasiči pořádali podvečer her a po spálení ohně děti absolvovaly stezku odvahy.
16.5. se konala ve Smidarské Lhotě soutěž v požárním sportu. Za pěkného počasí se zúčastnily
všechny SDH z našich obcí. Hosty byli hasiči z Bílé Třemešné. Výsledné časy : muži 1.místo Vinary 35
s., následovaly Janovice 39 s., Smidarská Lhota 75,1 sek. a Kozojídky 75,2 sek. Děti : 1.místo Vinary
36,2 sek., Janovice 43,3 sek. Mládež Smidarská Lhota 50 s., Bílá Třemešná 90 vteřin. Diplomy předal
starosta hasičů p. Ladislav Linek, velitel Pavel Špinka a bratr Vlastimil Boudyš.

13.6. pořádali hasiči z Kozojídek 33. dětské odpoledne pod vedením p. Bohuslava Vršťaly. Za sladkou
odměnu podávaly děti výkony v přetahování lanem, běhu, jízdě na kole, házení šipek na terč...
27.6. dobrovolní hasiči ze Smidarské Lhoty udělali soutěžní odpoledne pro děti se sladkou odměnou.
Vydařené odpoledne bylo zakončeno bohatou tombolou.
4.7. zorganizovali hasiči z Kozojídek pouťový večer za zvuků reprodukované hudby.
22.8. pod vedením hasičů z Janovic "připlula" pirátská loď za bývalou školu a připomněla dětem, že je
konec prázdnin. Hry byly ve znamení pirátů : lov rybiček, házení kostek, výroba pirátského šátku,
měšce atd. Na závěr složily děti mapu, podle které našly truhlu plnou pokladů, které si rozdělily.
Příjemné odpoledne bylo zakončeno tažením tomboly.
29.11. se konala v Janovicích Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu a betléma. Celá
akce proběhla v bývalé škole, protože vydatně pršelo.Za doprovodu hudby p. Ivy Trojnové a
Stanislava Šaflera byla vytvořena správná vánoční nálada. Samozřejmě přišly i nebeské bytosti a děti
za básničky a písničky byly odměněny. Akci pořádali hasiči v čele s Milanem Schovánkem.
31.12. se sešli někteří občané Kozojídek aby oslavili společně příchod nového roku 2016. O půlnoci
nechyběl ohňostroj.
Na 31.12. hasiči v Janovicích připravili společné posezení spoluobčanů. Večer plný her, soutěží a
tance byl pod vedením manželů Jitky a Milana Schovánkových. Nový rok byl přivítán ohňostrojem.
Během roku chodili hasiči z Vinar na brigádu do stráně. Káceli soušky, které používají při opékání v
akcích, které pořádají většinou s Klubem žen.
KLUB ŽEN VINARY
V sobotu 21.2. pořádaly ženy z Vinar dětský maškarní ples v Kulturním domě v Kozojídkách. Pěkné
odpoledne plné her a soutěží bylo ukončeno bohatou tombolou. Porota i letos měla těžký úkol aby
spravedlivě vyhodnotila a odměnila maskované princezny, kočičky, kosmonauty, muchomůrky atd.
21.3. uspořádal Klub žen v klubovně ve Vinarech 4. velikonoční dílnu. Děti se zaujetím vytvořily
beránka z popcornu a vlny, pokladničku ve tvaru vajíčka, kohoutka, šneka, svícen, košíček, do kterého
dostaly vajíčka ... Potřebný materiál byl zakoupen díky finanční podpoře Obce.
30.4. společně s hasiči pořádaly ženy soutěže a hry pro děti zakončené absolvováním stezky odvahy
po spálení čarodějnice.
6.6. proběhl ve Vinarech Dětský den na téma "Cesta kolem světa", který pořádal klub žen ve
spolupráci s místními hasiči. Děti obdržely pas s mapou a "putovaly" po světě. U každé navštívené
země (stanoviště na hřišti) dostaly úkol a razítko do pasu. Na př. v Číně jedly rýži tyčinkami, v Austrálii
měly v pase přivázanou kapsu s plyšovou hračkou a se svázanými nohami skákaly přes překážky atd.
Na závěr pěkného odpoledne obdržely děti balonky plněné héliem. Nechyběla ani bohatá tombola.
29.8. uspořádaly ženy s hasiči ukončení prázdnin. Pořádající ženy měly poprvé trička s nápisem Klub
žen a křestní jméno. Po celém hřišti byly rozmístěny stanoviště s hrami a soutěžemi. Na závěr děti
hledaly po vyznačené trase obrázky. Samozřejmě pak byla jejich snaha odměněna.

10.10. se konala v I.patře Obecního úřadu ve Vinarech "Podzimní dílna". Z přírodního materiálu děti
tvořily dráčka, lva, zvířátka ze skořápek, šišek a listí. Dekoraci na prkýnku, která se mohla položit i
pověsit. Děti pod dohledem šikovných členek Klubu žen a rodičů s chutí tvořily.
5.12. Klub žen Vinary v klubovně pořádal Mikulášskou besídku. Čekání na Mikuláše, anděla a čerta si
děti krátily tvořením vánočních dekorací pod vedením členek klubu. Za vystoupení byly odměněny
balíčkem dobrot.
Členky výboru byly gratulovat ženám ve Vinarech k jejich životnímu jubileu. Kytičku a bonbonieru s
přáním všeho nejlepšího dostala Libuše Jorová a Helena Myšková (70 let) a Inemannová Věra 85 let.
Mladé ženy cvičily na trampolínách. Cvičení probíhá již pátý rok. Zveme Vás, přijďte mezi nás.
KLUB SENIORů
Klub důchodců při OÚ Vinary uspořádal 14.5. výlet s exkurzí v Elektrárně Mělník II. Stavba byla
zahájena v roce 1956 a zprovozněna v r. 1960. V listopadu 1971 byly uvedeny do provozu čtyři bloky.
V letech 1994 - 96 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou rekonstrukcí.
Elektrárna Mělník III. byla uvedena do provozu v roce 1981. Tento blok je největším uhelným blokem
v ČR. Po obědě v Dolních Beřkovicích následovala prohlídka hradu Kokořín, který byl v roce 2006
vydán v restituci soukromému majiteli. Pak byla individuelní prohlídka města Mělník a soutoku Labe s
Vltavou. Pěkný, slunečný den byl zakončen večeří v restauraci Bílá růže v Poděbradech.
Ve středu 3.6. se zúčastnili důchodci III. sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje ve
Skřivanech. Naše družstvo bylo ve složení : Bohuslav Vršťala, Hana Schovánková, Jana Ondráčková,
Antonín Ondráček, Jiří Vojtíšek, Blažena Štefanová, Jana Vyčítalová, Zdeněk Vyčítal, Petr Nosek,
Vladislava Nosková, Hana Kahounová, Eva Mašatová, Karel Mašata, Olga Hrčková, Vlasta Samková,
Vladislava Kopánková, Miloslava Špinková. Soutěžili ve čtyřech disciplinách a to : ruské kuželky, hod
šipek na terč, střelba za vzduchovky a discgolfu. Pěkný slunečný den byl zakončen naším úspěchem. V
kuželkách se umístil Petr Nosek na 1.místě, v diskgolfu Vlasta Samková získala zlato a ve střelbě ze
vzduchovky na terč se umístil Jiří Vojtíšek na 2.místě. Motto sportovních her znělo : " S úsměvem jde
všechno lépe - i sport ".
17.9. pořádal klub důchodců výlet. Za krásného slunečného počasí navštívili Sklárnu Novosad a syn v
Harrachově. První zmínka se datuje do roku 1712, je nejstarší funkční sklárnou v ČR. Součástí exkurze
byla návštěva muzea. V roce 2002 zde byl postaven minipivovar s restaurací, z které se můžete dívat
na práci dělníků - na celý proces výroby. V Obřím sudě v Lázních Libverda byl zajištěn oběd. Po malé
prohlídce lázeňského areálu následovala návštěva Botanické zahrady v Liberci. , která překročila již
120 let svého založení. Večeře byla zajištěna v motelu Even Sedmihorky.
14.10. cvičenky kondičního cvičení si udělaly "dámskou jízdu". Při hudbě z magnetofonu cvičily,
tančily a při dobrém občerstvení se dobře bavily. Dobrá parta se poprvé sešla v roce 2012.
21.11. se konalo v Janovicích 14. předvánoční posezení seniorů z našich sloučených obcí. Předseda
klubu pan Bohuslav Vršťala přečetl seznam akcí, které se v letošním roce uskutečnily a seznámil
přítomné s plánem na rok 2016. Omluvil zástupce Obce, kteří se nemohli posezení zúčastnit. K tanci a
poslechu hrál pan Jan Cymorek. Za zdolání náročného výšlapu na Kokořín předal předseda klubu p.
Bohuslav Vršťala "zdatným seniorům" čokoládovou medaili. Veselá nálada při dobrém občerstvení
trvala do 22 hodin.

18.12. se senioři zúčastnili vystoupení dechové hudby Skleněnka a dětského sboru Radost ze ZUŠ
Nový Bydžov. Posluchači si vyslechli písničky z repertoáru kapely a vánoční koledy. Program uváděl
vedoucí Jiráskova divadla p. Petr Kruliš. Seznámil obecenstvo se vznikem a tradicemi vánočních
svátků.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
26.6. se konaly v Janovicích 18ti hodinové rybářské závody. Za příznivého počasí a dobrého
občerstvení si rybáři užívali svých úspěchů i neúspěchů. Za děti suverénně zvítězila rybářka Anička
Schovánková, následoval Tomáš Schovánek a Míša Vrba. U dospělých měl největší úspěch Milan
Schovánek, následován Lubošem Radoněm a Honzou Čížkem.
10.10. uspořádal místní spolek rybářů závody na rybníku Návesník ve Vinarech. Soutěže chytání ryb
na udici se zúčastnilo 9 dětí a 8 dospělých. I přes chladné počasí se den vydařil. V dětské kategorii 1.
místo obsadil Čížek Michal, následován Aničkami Schovánkovou a Hladíkovou. U dospělých bylo
pořadí - Jan Čížek, Jiří Štoček, Aleš Fintora a bronzovou příčku obsadila Jitka Schovánková.
MYSLIVCI
9.ledna pořádal myslivecký spolek ples. Poprvé hrála hudební skupina Vokap Servis Hořice.
Během roku členové spolku likvidovali staré keře ve stráni a vysazovali nové stromky. Udržovali
zařízení pro zvěř. Proběhlo cvičení ve střelbě na asfaltové holuby. Ve Smidarské Lhotě chovali
bažanty, které vypustili na podzimní hony. Zvěř v přírodě stále ubývá.
SPORTOVCI
V sobotu 18.7. se za krásného počasí konal ve Vinarech na hřišti 6. nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se 8
družstev. Po urputných a férových bojích se na 1. místě umístilo mužstvo Sloupna, druzí byli ze
Smidar a třetí chalupáři Vinary. Všichni byli odměněni. O občerstvení se postaraly p. Hana a Michala
Žákovy a p. Milan Vegšmíd, který byl spolu s hasiči pořadatelem hry.
Na 31.12. připravili vinarští sportovci Silvestrovský fotbalový turnaj 2015 na tenisovém hřišti u
klubovny. Po zarputilém boji všichni zasedli ke stolu k občerstvení, které zajistila p. Hana Žáková.
Hlavními pořadateli byli hasiči Vinary a pan Milan Vegšmíd.
V červnu proběhl v Janovicích na hřišti volejbalový turnaj. Mladé ženy cvičí na trampolínách v I. patře
Obecního úřadu ve Vinarech. Starší ženy se schází v Janovicích ke kondičnímu cvičení. Mladí sportovci
mají možnost posilovat na nářadí v I.patře polyfunkčního domu. Zájemcům o lední sport dotuje Obec
Vinary vyžití na Zimním stadionu v Novém Bydžově.
ZAJÍMAVOSTI
Vývoj průměrných měsíčních hrubých mezd :
rok
1937 průměrná mzda
764 Kč
1970
1 915 Kč
1999
12 666 Kč
2005
18 344 Kč
2013
25 078 Kč

rok

1955
1989
2000
2010
2014

1 192 Kč
3 170 Kč
13 219 Kč
23 864 Kč
25 686 Kč

Co jsme si mohli koupit podle ČSÚ za průměrnou mzdu :
rok
1985
rok
2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chleba ( 1 kg )
1 123
1 117
máslo ( 1 kg )
73
159
vejce ( 10 ks )
243
835
cukr krystal ( 1 kg )
365
1 168
hnědé uhlí ( 100 kg)
113
77
vstupenka do kina
292
218
zaslané dopisy ( 1 kus)
2 920
1 976
zemní plyn pro domácnost ( 1 Kw )
29 200
15 291
Prohlubují se rozdíly mezi nejhůře a nejlépe placenými pracemi. V roce 1990 činil rozdíl za odvětví
1817 Kč. V roce 1999 již přesahoval 13 000 Kč. Nejvyšší mzda je dlouhodobě v oboru peněžnictví a
bankovnictví. Hned za nimi jsou zaměstnanci v informačních a komunikačních činnostech.
V roce 2014 byl nejnižší důchod 8 352 Kč, střední 10 958 Kč a nejvyšší 14 034 Kč. Průměrný důchod je
11 075 Kč a této výše nedosahuje polovina z 2,4 milionů starobních důchodců. Z toho 27 800
důchodkyň a 149 800 důchodců má penzi vyšší než 14 000 Kč. Víc než 18 000 Kč mělo 13 519 seniorů
a 3 858 seniorek. Od ledna 2016 se penze zvýší o 40 Kč a v únoru dostanou důchodci jednorázovou
částku 1 200 Kč. Každý měsíc přibude v ČR více než dva a půl tisíce invalidních důchodců. Průměrný
invalidní důchod činí 7 511 Kč. Čtvrtina invalidních důchodců je pod 40 lety věku.
NEZAMĚSTNANOST
Z registru Úřadu práce Nový Bydžov zaměstnala Obec pracovníky na údržbu pořádku a sekání zeleně
v našich obcích. K 31.12. 2015 bylo v našich obcích 20 nezaměstnaných a to :
JANOVICE
5 mužů, 0 žen
KOZOJÍDKY
4 muži, 1 žena
VINARY
4 muži, 6 žen
SMIDARSKÁ LHOTA
0 mužů, 0 žen
STAV OBYVATEL K 31.12.2015
VINARY
JANOVICE

180 obyvatel
80 obyvatel

SMIDARSKÁ LHOTA
KOZOJÍDKY

92 obyvatel
66 obyvatel

POČASÍ
LEDEN : Nový rok začal mírnými dešťovými přeháňkami 4 mm. Teploty okolo nuly. V neděli 4.1.
nasněžilo 2 cm sněhu, ale 8.-9.1. opět déšť 9 mm, silný vítr, ve dne + 6 až 12oC, v noci + 2 až 7oC, déšť
16 mm. Po dvou dnech malé ochlazení a přeháňky 4 mm. Mírné, podmračené počasí vydrželo do
27.1., kdy nachumelily 3 cm sněhu, ale při teplotě + 3oC sníh tál.
ÚNOR : Ranní teploty okolo 0 až - 6oC, ve dne až + 4oC. Od 3.2. sněhové přeháňky 3 cm, teploty okolo
nuly až - 8oC, ve dne + 3oC takže sníh tál. 9.2. spadly 3 cm sněhu ale i mrholilo , takže sníh roztál. Do
rána teplota okolo nuly až + 2oC, ve dne až + 4oC, bez sněhu.
BŘEZEN : Měsíc začal menšími dešťovými přeháňkami 5 mm. 3.3. malá přeháňka sněhová. Do rána
teploty okolo nuly, ve dne do 6oC. Od 7.3. ve dne až + 11oC, slunečno, ranní teploty zůstávají okolo
nuly.Změna nastala 11.3. kdy zapršelo a bylo zamračeno, teplota ve dne klesla na 6oC, do rána nula,
spadlo 5 mm, foukal studený vítr. Od 15.3. se oteplilo, ráno okolo nuly, ve dne až + 14 oC. Od 27.3.

ochlazení, silné přeháňky 28 mm, ve dne 7oC. Od 29.3. silný vítr. Poslední den aprílové počasí, silně
sněžilo, pršelo, zamračeno, jasno, bouřka, denní teplota 9oC .
DUBEN : Zkraje měsíce větrno, sněhové a dešťové přeháňky 9 mm. Ranní teplota okolo 0, ve dne 6oC.
Pondělí velikonoční 6.4. bylo chladnější než počasí na vánoce 2014. Od 9.4. stoupaly denní teploty až
na 18oC, ranní se stále drží slabě nad nulou až + 9oC. Přechodně se ochladilo, napršelo 6 mm. 20.4.
denní teploty až 20oC, ranní stále stejné. Slunečné, polojasné dny s menšími přeháňkami. Od 28.4.
ochlazení ve dne 11 až 16oC, v noci přízemní mrazíky, které trvaly krátce. Celý měsíc vrtkavé počasí.
KVĚTEN : Hned první den malá dešťová přeháňka 5 mm. Teploty do rána 3 až 9 oC , ve dne až 27oC,
jasno, polojasno, klidno. 5.- 6.5. déšť 8 mm, ve dne 17oC zamračeno. Další dny se vrátily denní teploty
až na 24o, ranní teploty beze změny. 9.5. menší bouřka s deštěm 5 mm. Od 19.5. déšť 20 mm,
ochlazení ve dne až 15oC, v noci až 10oC. Postupně oteplování až na 24oC ve dne , v noci 12oC, 29.5.
déšť 7 mm.
ČERVEN : Nastupuje letní počasí 28oC, dešťová přeháňka 6 mm. Od 8.6. zamračeno, vítr, déšť 12 mm,
do rána 13oC, ve dne až 23oC.Dále polojasno až oblačno, teploty o 3oC vyšší až ke 30oC. Od 13.6.
bouřky z tepla, deštivé přeháňky 57 mm. Ochlazení ve dne 15 až 20oC v noci 9 až 12oC. Koncem
měsíce se teploty zvyšovaly až na letní hodnoty.
ČERVENEC : Velmi teplo až 35oC ve dne, v noci do 20oC, slunečno, klidno. 8.7. v noci bouřka z tepla,
déšť 16 mm, ochlazení ve dne 18 až 25oC, v noci 8 až 14oC, studený vítr. Od 14.7. pozvolné oteplování
až na 36oC, i 37oC ve dne, v noci až 21oC, jasno, polojasno. Tropické teploty způsobují zdravotní
potíže, padají teplotní rekordy v celé republice. Ochlazení až 27.7. ráno 10 až 14 oC, ve dne až 22oC,
dešťové přeháňky 6 mm. Noviny píší : Letošní červenec byl třetí nejteplejší od roku 1961. Podle
meteorologů patřil červenec i mezi nejsušší v historii, konkrétně od roku 1961 se umístil na 5. místě.
SRPEN : 3.8. přišla další vlna tropických veder. Ve dne až 36oC, v noci až 23oC. Slunečno, jasno. V celé
republice je nedostatek vody, možnosti požárů, padají teplotní rekordy, bouřky přinášejí ničivé
kroupy. U nás je vcelku klid, až 16.8. byla malá bouřka s přívalovým deštěm 11 mm, další dny
napršelo 69 mm. Ochladilo se na 16oC ve dne, v noci 14oC. Za 3 dny bylo 10 až 18oC v noci, ve dne až
27oC. Klidné, jasné, polojasné počasí vydrželo. Prázdninové dva měsíce byly letos ideální.
ZÁŘÍ : Pěkné počasí pokračuje, jen ranní teploty jsou nižší až 8oC, menší dešťové přeháňky, které byly
nakonec jen 4 mm. 6.9. se ochladilo i ve dne a to na 14oC, vál studený vítr. Oteplení nastalo 17.9. až
na 27oC, večer přeháňka 2 mm. Koncem září pěkné počasí do rána 9oC, ve dne jasno, polojasno 23oC.
ŘÍJEN : 1. a 2.10. ráno bylo - 1oC, ve dne 14oC, slunečno. Další dny ranní teploty až 10oC, ve dne do
18oC. Od 8.10. byly dešťové přeháňky spadlo 52 mm. Sluníčko vysvitlo až poslední říjnový den.
LISTOPAD : Noční mrazíky až - 3oC, ve dne slunečno teplota až + 10oC. Od 7.11. déšť 6 mm, pak
slunečno a až nezvykle teplo ve dne 18oC, v noci 13oC i když bylo polojasno nebo zamračeno. Teploty
klesly až 12.11. ve dne do 10oC, v noci 6oC, dešťové přeháňky 47 mm. 18. - 19.11. vál silný vítr. Na
horách napadl první sníh. Ve dne 5oC, do rána až - 4oC. 23.11. spadl první poprašek sněhu, teplota
0oC. Koncem měsíce spadlo 7 mm vody.

PROSINEC : Déšť 40 mm, ráno mlhy, teploty ráno okolo nuly až + 4oC, ve dne 8 až 10oC, mírné
prosincové počasí vydrželo až do vánoc. Ochlazení nastalo až 30.12. ve dne i v noci byla teplota - 4 až
7oC. Mrzlo na sucho. Sněhový poprašek spadl až 1.1.2016.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden

33 mm, sníh 2 + 3 cm

únor

0 mm, sníh 3 + 3 cm

březen

38 mm

duben

20 mm

květen

45 mm

červen

75 mm

červenec

22 mm

srpen

80 mm

6 mm

říjen

52 mm

prosinec

40 mm

září
listopad

60 mm
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HISTORIE našich obcí - výpisky z knih - I.díl
Naši prapředkové zakládali osady v blízkosti řek, rybníků a na úrodné půdě. Jejich přítomnost
dokládají vykopávky nářadí, šperků, keramiky atd. Odborníci pak zařadili nálezy do doby, kterou byly
v používání. O našich obcích se můžeme dočíst v krátkosti toto :Ve Vinarech byly objeveny nálezy z
1.století př.n.l. V tzv. římské době l.-4. století n.l. kdy bylo keltské obyvatelstvo vystřídáno
germánským se našly důkazy ve Vinarech a Janovicích. Na mapě středověkého osídlení se nachází
naše obce označené jako : VINARY ves s místním jménem vyskytující se výhradně na nejstarším
sídelním území do poloviny 12.století. KOZOJÍDKY ves s místním jménem typickým pro období
rozšiřování starého sídelního území - druhá polovina 12.století. JANOVICE ves předpokládaná raně
středověká. SMIDARSKÁ LHOTA na mapce není zaznamenána. Z mapky je vidět, že v našich obcích
byla půda černozem, málo lesů a nejbližší dálková cesta byla na trase Podoliby - Skřivany - Bydžov Skochovice. Na vsích se objevují venkovská šlechtická sídla, stavby kostelů, dochází k zdokonalení
zemědělství. Ve 14.století jsou naše obce označeny jako : VINARY a JANOVICE tvrz (dvorec) ,
KOZOJÍDKY a SMIDARSKÁ LHOTA vesnice. V Pocidliní bylo ve středověku sedm Lhot. Nejbližší
románský kostel byl ve Starém Bydžově a Smidarech. Dominujícím centrem církve byl Nový Bydžov,
kde byl i klášter. Velikost a půdorys vesnic ovlivňoval zdroj vody. Zemědělská výroba nebyla
organizována, vznikaly nepravidelné útvary prostoru. Nejvýraznější je to ve VINARECH, doložených
roku 1313 a JANOVICÍCH doložených v roce 1427. KOZOJÍDKY a SMIDARSKÁ LHOTA byly typem
"Ulicové lánové vsi". Veškerá půda je soustředěna jen za vlastní usedlostí, lán pole mohl dosahovat až
na hranici katastru. Dvorce jsou poblíže komunikační páteře. Situace našich obcí ve středověku :
KOZOJÍDKY lánová obec doložená roku 1386, byla rozdělena na drobné vladycké statky. Dvorce
vlastnila Anna z Valečova. Jeden z dvorců dala žlunickému faráři. Vlastnil jej Jan Chotělec a roku 1400
jeho syn Zbyněk. Jiný dvorec měl v r. 1407 Matěj. Část vsi již roku 1456 patřila ke žlunickému statku,
roku 1477 prodal Zdeněk z Labouně Kozojídky Jindřichu Haléři z Jičíněvsi. Od počátku 17.století celá
ves náležela k dymokurskému panství. V roce 1654 zde byly jen 2 usedlosti a 6 chalup, roku 1757 se
všech 8 objektů považovalo za usedlost. Zbytek záhumenicové plužiny se zachoval jen při východní
hranici katastru do roku 1841. Zbývající část polnosti zabral panský dvůr založený v 18.století. V
druhé polovině 17.století náležely Kozojídky k panství Dymokury. v 18.století byly součástí
duchovního panství Miličeves - jezuitská kolej v Jičíně.
SMIDARSKÁ LHOTA , dvouřadá lánová ves doložená roku 1332 soustředěná podél malého potoka.
Roku 1654 zde bylo 11 usedlostí a 5 chalup. Později přibyla domkářská zástavba. Ve středověku byla
ves samostatným statkem, držitel Bohuš Leptáč, pak Pešík z Labouně. V 15.století přešel statek ke
Smidarům, v 16.století byla ves rozdělena mezi panství Smrkovice a Smidary. V 18.století spadly pod
panství Dymokury (hrabě Kamil Colloredo). V roce 1790 spadala obec pod církev ve Smidarech.
VINARY v druhé polovině 17.století byly statkem Adama Rašína z Rysumburku, český rod. V obci se
vlastníci často střídali.(Podrobně jsou vlastníci uvedeni v KRONICE p. Josefa Horáka). Nakonec spadly
v roce 1757 pod Chlumecké panství (hrabě Leopold Kinský). V roce 1654 byla výměra obdělaných polí
ve stryších 152, pustých (neobdělaných) 38, 20 % pusté půdy z panské. Deset obydlených usedlostí.
Na mapě roku 1790 jsou vedeny jako vesnice se dvory spadající pod církev ve Smidarech.JANOVICE
byly v druhé polovině 17.století statkem rytířským. Sirotci po Petru Strakovi z Nedbalic (vdova Anna
Straková). Český rod, který držel některý deskový statek r. 1615. Dům měli v Praze. V roce 1713
spadla obec pod panství Hlušice. V roce 1790 spadala pod církev do Hlušic.

V 18.- 19.století se měnila vesnická architektura. Až do 18.století byla vesnická zástavba výhradně
dřevěná (totéž platí i u měst). Začaly se stavět zděné domky, stodoly ... Revoluční rok 1848-1849
znamenal definitivní rozpad feudalismu. Do této doby byla veškerá pravomoc v rukách šlechty.
Vítězství buržoasní revoluce roku 1848 přineslo prospěch poddaným. Šlechta ale zůstala největším
pozemkovým vlastníkem. V rámci Pocidliní jen chlumecké panství si zachovalo původní držitele
Kinských, kteří měli zaměstnance statku, hodně budovali, stavěli. V této době se ještě opravovaly a
stavěly zámky ( Hlušice, CHotělice ). Došlo na opravy kostelů a výstavbu kaplí. V roce 1875 byla
přestavěna barokní kaple ve SMIDARSKÉ LHOTĚ.V druhé polovině 19.století nastal rozmach
průmyslu, který zaměstnával lidi nejen ve městě ale i na venkově. Rolníkům bylo umožněno, aby své
výpěstky vozili na místo zpracování, případně na dráhu nebo skládku.Občané našich obcí jezdili do
továren za prací. Ve Skřivanech byl v r. 1862 postaven na místě špýcharu ve dvoře při zámku
cukrovar, roku 1882 byl přestavěn na rafinerii cukru, jednu z největších v Čechách. V roce 1869 dal
Oktavián Kinský přestavět pivovar u Panského domu v Chlumci. Rozvíjelo se ovocnářství, především
ve Sloupně, kde je řídil Josef Eduard Proche, v Chlumci Jan Říha. V roce 1892 byla zřízena první
ovocná školka. Vznikaly první peněžní ústavy - v roce 1863 Občanská záložna a spořitelna v Novém
Bydžově, r. 1883 Okresní hospodářská záložna, r. 1906-7 Spořitelna. 21.12.1870 byl otevřen
železniční úsek Velký Osek-Chlumec nad Cidlinou-Nový Bydžov-Smidary-Ostroměř. V roce 1870 byla
zahájena výroba v koželužně v Novém Bydžově a téhož roku byl postaven velký spolkový rolnický
cukrovar.Existence cukrovaru ve Vysokém Veselí měla zásluhu na postavení železnice ze Smidar roku
1881, jejíž ztrátovost v osobní dopravě cukrovar sponzoroval. Roku 1913 byla postavena sušárna
řízků. V roce 1878 vznikla Belicharova slévárna v Chlumci a téhož roku továrna na cikorku v
Humburkách. V roce 1895 byla otevřena cihelna ve Starém a Novém Bydžově. V roce 1896 byla v
Chlumci otevřena Sutzova textilka, téhož roku zahájilo v Novém Bydžově činnost Hospodářské
družstvo skladištní a výrobní - důvodem byla snaha organizovat prodej obilí co nejvýhodněji, tedy ne
hned po sklizni. Roku 1897 byla otevřena parní pila Kinských v Chlumci. V roce 1900 vznikla
mechanická pletárna v Novém Bydžově. Roku 1901 vznikla továrna na masné výrobky v Chlumci a
továrna na výrobu odstředivek a mlékárenských strojů, pilníkárna a továrna na slaměné a rákosové
zboží. V roce 1907 byla založena textilka ve Smidarech. Na přelomu 19. a 20.století začala přestavba
vodních mlýnů na strojové automatické mlýny. Secesně byl přestavěn mlýn v Chotělicích. S rozvojem
průmyslu souvisel i vznik středního školství : r. 1876 gymnasium v Novém Bydžově (hlavní škola od
roku 1847), rok 1884 zemědělská odborná hospodářská škola v Novém Bydžově. Ke zlepšení
zdravotnické péče přispěly nové nemocnice v Novém Bydžově rok 1853 - 54. V Chlumci r.
1898.Výstavbu vesnických škol, které existovaly již v 18.století, podpořil všeobecný školní řád z roku
1774. Již v roce 1835 existovalo v Pocidliní 30 škol. Mezi nimi jsou i Vinary a Smidarská Lhota. Díky
lepším majetkovým poměrům oproti době feudální, staví se na venkově zděná stavení. Musel ale být
i vydán zákaz budování doškových střech (r. 1816) a celkově dřevěných staveb (1833 a 1845).
Hlavním důvodem byly četné požáry. Koncem 19.století byla otevřena řada nových cihelen, mezi nimi
v Janovicích. Od konce 19.století se znovu začala výrazně měnit krajina Pocidliní a to po všech
stránkách. Po předchozím vysoušení rybníků došlo k výraznému zásahu do přírody. Stavěly se domy
veřejného významu - Sokolovny, kina, kampeličky, zlepšoval se stav komunikací... Krize 30 let vývoj
zastavila, prudce klesla prodejní cena produktů, náklady se nesnížily, byla zadluženost, která
ochromila další rozvoj.
Pokračování výpisků z odborných KNIH a KRONIK našich obcí bude napsáno příště.

