
- 1 -

4 část 1982 - 1995

Rok 1982
Počasí roku 1982  
Od 1. do 5. ledna byla teplota nad 0°. Od 7. ochlazení až na – 19°C dne 14. a 15. ledna. Od 
10. se projevila tlaková inverze, tzn. že na horách je teplo až 10 °C a v údolí jsou mrazy až –
18°C. Teprve 23. ledna spadly asi 2cm sněhu a teploty od -10°C do 2°C nad nulou. 
29. napadl sníh a byly závěje, ale do rána 31. skoro zmizel. 
V únoru byly ranní teploty kolem – 9°C. Silnice jsou holé a suché. Holomrazy poškozují 
ozimy. Po celý únor je sucho a bez sněhu. 
Ranní teploty v březnu jsou kolem 0°C, časté přeháňky se sněhem nebo deštěm. 9. navečer se 
ozval kos, 22. se objevily jepice, 15. v 15 hodin se přihnala bouře, se sněhem a blýskalo se. 
Byly 3°C. 
25. se objevily na Návesníku labutě. Duben byl suchý, studený a slunečný. Teploty se 
pohybovaly od -2°C do 18°C. V květnu byla vegetace opožděna pro chladno o 14 až 20 dní. 
Ojediněle rozkvetly ranné třešně, ostatní až po 2. květnu. Bylo sucho a teplo až 26°C. 18. byla 
bouřka v 18 hodin. 8. se poprvé ozvala kukačka. 9. května přiletěly na Návesník 2 labutě –
prý oba samci. Jedna z nich při odletu narazila na elektrické vedení nad silnicí mezi č.p. 83 a 
71, spadla a vrátila se pěšky na rybník, druhá odletěla a 17. se vrátila. Červen byl velmi teplý, 
až 30°C. 
6. v 16 hodin se přihnala bouřka a déšť a 4 + padaly kroupy, časté přeháňky nebo déšť. Je 
nebývalá nadúroda třesní. Od 14. se česaly. Mnoho jich shnilo na stromech neočesáno. 
Červenec byl teplotně nadnormální – ve dne ve stínu až 28°C – dusno.
Občas přicházejí přeháňky. 25. července končí česání třešní a trhají se hrušky červencovou. Je 
nadúroda květáku a okurek. Srpen je teplý a suchý, obvyklé přeháňky a bouřky, ale vláhy 
málo. Ve dne je až 29°C – v noci kolem 13°C.
Žně jsou nejkratší, nejlepší a nejvýnosnější od založení JZD.
Po celý měsíc září je velké sucho a teplo. Ještě 22. a 24. odpoledne se děti koupou 
v Návesníku. Nejvyšší denní teploty: 19-27°C, 20. v 17 hodin 27°C. Teprve v noci na 23. 
spadlo 12 mm vody a ráno 2 mm. Následovalo ochlazení na 7°C ráno.
22. bylo vinobraní – dosud největší úroda. V říjnu se ochladilo. 1. až 3. ráno ještě 11 až 13°C, 
ale 4. jen 4°C ráno.
Podle TV deficit vodních srážek 108 mm za měsíc. 
Listopad byl suchý a pěkný s 15 stupňovými dny. Nejnižší teploty 7. a 11. – 4°C, nejvyšší 
19.11. jen 9°C.
Prosinec teplotně velmi mírný – 16. – 10°C. 4. – 5°C, 14. – 4°C a 31. – 4°C.
Celý měsíc byl bez sněhu. Jen 7. a 25. poprašek sněhu. Vánoce bez sněhu a ledu. Teprve 31. 
napadlo asi 3 cm sněhu a zůstal ležet, zamrzl rybník a drží. Hraje se hokej.

Sklizeň ovoce JZD roku 1982
Jablka 135 998,50 Kčs - 114 368 kg po 1,19 
Hrušky 33 837,70 Kčs - 15 166 kg po 2,23
Třešně 111 635,50 Kčs - 16 641 kg po 6,70
Švestky 678,60 Kčs - 247 kg po 2,74
Rybíz 107 887,25 Kčs - 16 045 kg po 6,72
Tržba celkem 389 994,55 Kčs. 
Nedostatek česačů zavinil, že více třešní, zvláště u Janovic nebylo v čas očesáno!
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Polní práce
Jsou v důsledku chladna na jaře opožděny. 28. 7. vyjely kombajny na ječmeny. Pšenice se 
sklízely do 28.8. Kolem 4. srpna časté bouřky se silnými dešti přerušily zně. Sklízí se sláma 
až 50 ha denně, naplno od 11.8. Od 6.9. se vybírají brambory. Jsou velmi pěkné a jakostní. 
Pomáhá střední zemědělská škola technická z Nového Bydžova. 
Také se silážuje kukuřice – místy až 3 m vysoká – skoro zralá. Někteří podnikají výpravy na 
kukuřičné palice. Množí je ale nesbírají na sklizeném, nýbrž vylamují z neposekané kukuřice. 
Jeden sběrač byl tak zabrán do práce, že nezpozoroval přijíždějící kombajn a mohl být vážně 
zraněn. Řidič kombajnu teprve v poslední chvíli sběrače zpozoroval a zastavil. Prožil těžký 
šok!
23. září se začala sklízet cukrovka a kořenová petržel. 19.10. končí sklizeň cukrovky i krmné 
řepy za nebývale příznivých povětrnostních podmínek. Je obrovská nadúroda jablek, která 
nemá pamětníka. Prý nadúroda „století“. Zahrádkáři mají velké potíže s prodejem jablek. 
Musí hlásit množství den předem a pokud neuzavřeli s výkupem písemnou smlouvu, jablka 
nemohou prodat. Od 1.9. sbíraná jablka – mošťák – jsou vykupovaná 1 kg za 80 haléřů, od 
10. 9. za 50 haléřů. 
Trhy nestačí jablka zpracovávat, ale ovocné sirupy v obchodech nejsou! 

Zpráva o hospodářských výsledcích JZD za 1. pololetí 1982.
Zprávu přednesla vedoucí ekonomka s. Irena Matysová na členské schůzi vesnické organizace 
Komunistické strany Československa ve Vinarech v pondělí 16. srpna 1982 večer. 
Plán produkce rostlinné výroby byl 430 tisíc – skutečnost 811 tisíc q. 
V živočišné výroby nesplněn plán 4 260 tisíc litrů mléka – skutečnost jen 3 740 tisíc litrů. 
V plnění dodávky mléka v 1. pololetí 1982 je naše JZD nejhorší na okrese. V současné době 
je plnění úkolu v mléce velmi dobré. Také ve výrobě hovězího masa nesplněno a bude se 
těžko vyrovnávat. Plnění plánu v rostlinné výrobě je dobré. Plán přeplněn o 1 035 tisíc Kčs. 
Také plán zvířat je plněn. Za mléko se za 1. pololetí 1982 utržilo o 700 tisíc Kčs méně!
Výborné je zpeněžení obilí z balošní skližně. Veškerá pšenice byla prodána jako pekařská, 
což je o 20 Kčs více za 1 q. Všechen ječmen prodán jako sladařský. Průměrný výnos obilovin 
je 53,2 q z 1 ha, plán byl 52,5 q z 1 ha. 
Mzdy činily 4 122 tisíce Kčs, tj. úspora proti 1 pololetí 1981 Kčs 81 120,-. 
Hospodářský výsledek za 1. pololetí – zisk je proti plánu lepší o 3 milióny Kčs. Žně probíhaly 
snad nejlépe za celou dobu trvání družstva.
Pšenice začaly 28.7. do 2.8. konec žní byl 12.8. 1982. I když časté bouřky a lijáky žně 
narušovaly vydatné deště velmi zlepšily porosty okurek, kterých je velká nadúroda a prospěly 
okopaninám. Jen květák zůstává nesklizen pro velký nedostatek pracovních sil – žen.
Konečný průměrný ha výnos 54,3 q u obilovin zařadil JZD na 4. místo v okrese Hradec 
Králové. Je to úspěch snad nejlepší za sloučení.
U ječmene je nižší výnos proti ozimé pšenici. 
Na rok 1983 má JZD úkol zaset 600 ha ozimé pšenice. Při sklizni kukuřice – která úspěšně 
dozrála – odnesli si družstevníci hodně přes 100 – q kukuřičných palic pro vlastní potřebu –
nikdo je nekontroloval!
Neočekávaná byla úroda hroznů na nové vinici u Vinar 22. 9. 1982 bylo sklizeno 27 q hroznů, 
které byly druhý den odvezeny na zpracování. Na podzim roku 1983 bylo prý sklizeno kolem 
100 q hroznů. Výkup ovoce – zelenina – snad o ně neměl zájem.
Protipožární nádrž pod Vlčí hůrkou
Před několika lety byla, při silnici z Vinar do Starého Bydžova pod Vlčí hůrkou vyhloubena 
velká jáma. Po úpravě měla sloužit jako protipožární nádrž pro objekty JZD. Byla ohrožena 
prozatímním dřevěným zábradlím. Teprve na jaře 1982 – kdy pojišťovna, která na výstavbu 
této nádrže dala JZD 85 tisíc Kčs – naléhala na provedení, bylo za velkého mokra přikročeno 
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k realizaci stavby. Za tohoto stavu se pochopitelně stavba nedařila. Mokrý jíl se stále sesouval 
dolů a mechanizace JZD byla bezmocná. 
V této naprosto nevhodné době byla vybudována nádrž o rozměrech deset panelů po délce a 
pět po šířce ke dnu sešikmených a upraveno okolí nádrže. Po velké toto tam bylo asi 20 – 30 
cm splašků pokažených zeleným příkrovem. 
Hasební voda žádná, neboť dnešní motorové stříkačky potřebují 9 až 12 set litrů vody za 
minutu. A tak je plno připomínek družstevníků, čemu vlastně má nádrž sloužit a kam se 
proinvestovaly peníze poskytnuté pojišťovnou! Přitom bylo v místě, kde tato nádrž dnes je, po 
desetiletí vždy vody dost. Byla čistá a k hašení vždy vhodná. Místo pod Vlčí hůrkou bylo 
kdysi nabízeno pro vybudování sportovního hřiště, ale pro trvalou zamořenost rozbahněný jíl 
a vysoké náklady, které by touto úpravou vznikly, nebyla možnost realizace. 
Brzy po založení JZD tam mělo být tenisové hřiště, ale i od toho bylo pro naprostou 
nevhodnost pozemku upraveno. I když JZD se k tomu kladně stavělo a většinu práce i 
nákladů krylo. 

JZD roku 1982
Výsledky hospodářské činnosti jednotného zemědělského družstva Vítězná cesta roku 1982 
jsou sice příznivější než v minulých třech létech, ale všechny úseky výroby se však se svými 
úkoly nevyrovnaly stejně. Produkce rostlinné výroby byla splněna na 102%, i když nebyla 
splněna výroba cukrovky o 200 tun. U obilovin bylo dosaženo nejvyššího hektarového výnosu 
za posledních pět let 54,3 q. V roce 1982 byla také po mnoha létech splněna produkce 
zeleniny, nebylo však dosaženo plánovaných realizačních cen a to hlavně u okurek. Také 
tržba za ovoce byla překvapující. V živočišné výrobě byl plán splněn na 95%. Vlivem špatné 
kvality objemových krmiv z minulého roku a později i vlivem velkého sucha, nebyl splněn 
státní dodávkový úkol mléka o 153 tisíce litrů. Celá část tohoto druhu vznikla v prvním poletí 
1982. Byla učiněna řada opatření ke zmínění vlivu nekvalitních krav, jako např. řazení krav 
podle užitkovosti, aby mohly být rozlišeny krmné dávky jádra, provádění zákvasů, výroba 
slaněných granulí apod. V současné době dodáváme denně o 1 400 litrů mléka víc než ve 
stejném období minulého roku. Ani plánovaná produkce masa nebyla splněna a to o 40 tun. U 
výkrmu býků bylo dosaženo průměrných přírůstků pouze 0,55 kg. V chovu prasat byla 
v letošním roce prováděna ozdravovací akce Aujezského choroby. Tato akce byla zařazena 
v plánu a byla dokončena 30. 9., tak jak jsme předpokládali.
Na stavební úpravy obdrželo družstvo od Státní pojišťovny příspěvek 900 000 Kčs. Na nákup 
prasnic byl poskytnut příspěvek 452 000 Kčs. 
Hodnotíme-li po ukončení roku tvorbu výkonu, zjistíme, že i přes některé neúspěchy ve 
výrobě jsou vyšší proti plánu o 1 200 000 Kčs. Naproti tomu náklady na výrobu jsou nižší 
proti plánu o 250 tisíc Kčs. K úspoře nákladů došlo částečně tím, že sklizňové práce jak ve 
žních, tak i na podzim, probíhaly plynule vzhledem k výbornému počasí.
Vytvořený zisk ve výši Kčs 5 070 tisíc představuje zvýšení proti plánu o 39 %. 
Od Společenského zemědělského podniku ve Starém Bydžově jsme obdrželi dvojnásobnou 
částku na podílech než jsme plánovali, tj. 348 tisíc Kčs. Vzhledem ke zvýšenému zisku i 
zvýšeným dotacím mohlo být porto přiděleno všem fondům více než byl plán. Fondu 
kulturnímu o 90 tisíc víc, fondu odměn o 330 tisíc víc, fondu výstavby o 1200 tisíc Kčs více a 
po mnoha létech byl také proveden příděl do rezervního fondu.
Zvýšenou dotací fondů byly vytvořeny předpoklady pro další investiční rozvoj a kulturní 
činnost.
Aby byl zajištěn dostatek kvalitních objemových krmiv a zlepšila se situace v živočišné 
výrobě, bude v roce 1982 na podzim dokončen seník pod Vlčí hůrkou v hodnotě 2 milionů 
Kčs. 
Předpokládá se započetí stavby kolny na hospodářské stroje a výstavba plaka na chlévskou 
mrvu.
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V kulturním fondu je dostatek prostředků na rekonstrukci chaty v Krkonoších, kterou 
zahájíme na jaře roku 1983.
Materiál k této stati pro kroniku vypracovala a dodala vedoucí ekonomka JZD s. Irena 
Matysová rozená Novotná., která po více roků v této funkci pracuje. 

Záhumenky – změny
Až do nové úpravy zákona o hospodaření a obdělávání půdy, která nejde začlenit do lánů 
JZD, případně patřící družstevníkům, nebyl zájem o tyto pozemky. Teprve po úpravě 
zdaňovaní výtěžků ze záhumenků se projevil. Zvláště znatelný byl ve Vinarech za č.p. 38, 42, 
43, 77 a 36, po likvidaci starých ovocných sadů, které obhospodařovalo JZD. Geodesie 
z Hradce Králové několikrát svými pracovníky zájem o tyto pozemky usměrňovala. 
Kvalitní hospodářské mělo velmi příznivý výsledek. Mnozí podnikaví družstevníci 
vypěstovali dříve často nedostatkové plodiny např. česnek, okurky, rané brambory, jahody a 
prodávali je na trhu. I živočišná výroba jako králíci, ovce, smluvní výkrm dobytka se rozšířil.

Protipožární nádrž ve Lhotě Smidarské
V celé obci chyběla voda k zásahu požárníků v případě ohně ve Smidarské Lhotě. Tento 
problém byl řešen na mnoha schůzích místního národního výboru ve Vinarech. Nové vedení 
jednotného zemědělského družstva o věc nejevilo zájem. Po výstavbě objektů JZD ve Lhotě 
Smidarské se tento problém stal naléhavější. Nepatrné rybníčky v obci, zanášené bahnem při 
záplavách nemohly poskytnou nutné množství vody. Teprve při sestavování volebního plánu 
na toto volební období slíbil vedoucí plánovacího odboru okresního národního výboru 
v Hradci Králové s Jaroslav Dvořák na odůvodněnou a naléhavou připomínku s. Hubky, při 
sdělávání volebního plánu finanční podporu celé akci podle množství ONV během volebního 
období. A tak roku 1982 přidělil okres peníze a akce byla provedena.
Nádrž má dost vody k zásahu v případě požáru a je schopna zadržet příval vody za jarního 
tání a silných dešťů. V minulých testech byla Lhota již několikrát záplavami postižena. Voda 
v vnikla i do některých domů a valila se přes silnici. Dosavadní hráz byla špatná a stavidlo 
bylo nevyhovující. Vody v nádrži bývalo jen na dně. Nádrž pomalu zanášelo bahno a 
zarůstala keři a trávou. Nákladem 45 000 Kčs v roce 1982 provedl MNV opravu hráze. 
Vyčištění se podařilo zajistit předsedovi MNV s. Holmanovi u STS Okřínek, pracoviště 
Městec Králové. Bahenním bagrem odstranili pracovníci asi 1 200 m3 nánosu a zeminy ze 
břehů a dna nákladem 15 000 Kčs. Práce trvala si týden. Hráz byla zpevněna žulou ze Skutče 
vsazenou do betonu ze 400 cementu z SSSR. Také stavidlo opraveno. Hráz opatřena 
zábradlím. Zásluhu na opravě hráze má občanský výbor ve Lhotě Smidarské. Organizačně a 
pracovně provedli Fialka Jan a Soukup Petr ze Lhoty Smidarské, projekt vypracoval Šefara ze 
Smidar.

Kultura ve Vinarech v roce 1982
16. 1. 1982 byl v Kozojídkách v kulturním domě myslivecký ples pěkné úrovně, ale vedoucí 
Chlíbeč, který tam obsluhoval, prodával zkyslé víno a párky pochybné jakosti. 
Na členské schůzi místního výboru požární ochrany ve Vinarech 22.1.1982 bylo 
vyznamenáno 17 členů odznakem. Vzorný požárník 3. stupně za přítomnosti okresního 
velitele ing. Mencla z Hradce Králové a politického pracovníka Skalického z Nového 
Bydžova. Tak byla zhodnocena obětavá práce a výsledky školení požárníků v roce 1981. 
Na plenárním zasedání MNV v Pohostinství 23.2.1982 zhodnocena obětavá práce MNV 
promluvil ing. Číhal z Hradce Králové. 10.3.1982 byla výroční členská schůze Jednoty za 
účasti 35 členů. Zvolen nový 5 členný dohlížecí výbor na období 5 let za přítomnosti aktivity 
Jednoty z s. Kohota ze Smidar ve složení:
Karel Hubka předseda – Miroslav Kozák č.p. 29 místopředseda Růžena Koucká č.p. 19, 
pokladník Bedřiška Kučerová – Myšková, jednatel – František Myška č.p. 20 člen. Ve 
Vinarech je skoro 100 členů Jednoty. 19.3.1982 bylo slavnostní zasedání rady místního 
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národního výboru a předsedů organizací národní fronty a jednotlivých složek v kulturním 
středisku v Janovicích k 60. narozeninám dlouholetého předsedy – nyní tajemníka MNV ve 
Vinarech s. Josefa Tyla. Účastnil se i výbor okrsku požární ochrany. Čestné uznání jubilantu 
předal s. Josef Pšenička z Hlušic, poslanec okresního národního výboru. 
Obvyklé „Hovory s mládeží“ byly 30.4.1982 tentokrát v klubovně mládeže v kulturním domě 
v Kozojídkách od 18. hodin. Přednášel MuDr. Soulek z Hradce Králové, sportovní lékař 
„Lékařské fakulty univerzity Karlovy“ v Hradci Králové na téma „Vliv sportu na zdraví 
člověka“. Byla to jedna z nejlepších akcí s mládeží a těšila se velikému zájmu. Zajímavá 
diskuze byla toho důkazem. 
Vzpomínka na příchod Rudé armády byla ve Lhotě Smidarské 7. 5. 1982 v 19:30. Jako již 
tradičně byl průvod s dechovou hudbou a lampiony od Pohostinství k památníku – se 
zastávkou u pomníku padlých z první světové války, kladením věnců a zpět. U památníku 
příchodu Rudé armády přednášela školní mládež vhodné básně, základní školeny ve 
Smidarech. Obvyklou vzpomínku přednesl s. Karel Hubka. Potom v místním Pohostinství 
promluvil o „Květnu 1945“ s. major Drahota z Hradce Králové. 
8.6.1982 bylo plenární zasedání MNV v Pohostinství ve Vinarech. Po seznámení s činností 
místního národního výboru v uplynulém období, byla přednáška s dr. Kociána z Hradce 
Králové na téma „Jednota výchovy žáka ve škole a v rodině“. Přítomni byli s. Josef Dražtík, 
ředitel základní školy veš Smidarech, s. Drofa zástupce ředitele a s. Koucká, učitelka tamtéž, 
aby podali písemné informace rodičům žáku ze Smidarské Lhoty, Vinar a Kozojídek. Do 
Smidar tito žáci dojížděli do školy.
Po několik roků bývá ve Vinarech v neděli odpoledne sportovní odpoledne mládeže za účasti 
složek N8rodní fronty – hlavně Českého svazu žen a požárníků. Závodí se v běhu, jízdě na 
kole, skoku dalekém a vysokém, házení míčkem a kroužky na cíl, v pytlích a podobně. Počasí 
bylo překrásné, zájem občanů veliký, návštěvnost a ohlas neobvyklý. K poslechu hrála 
dechovka. 

Sbor pro občanské záležitosti – SPOZ v roce 1982  
V neděli 31. ledna 1982 jsme oslavili 80. narozeniny s. Marie Nezkusilové z. č.p. 10, která se 
dožívá 2. února 1982 osmdesáti let svého věku. Jmenovaná byla několik roků skupinářskou 
JZD, předsedkyní místní organizace Komunistické strany Československa ve Vinarech, 
poslankyní místního národního výboru ve Vinarech a členkou rady MNV. Přítomni byli za 
MNV s. Josef Holman, předseda Tyl, za JZD s. Karel Kraus a s. František Černý, za ČSČK. s. 
Květa Obešlová a s. Marie Musilová.
Večer 24. září 1982 jsme oslavili 80. narozeniny s. Václava Holmana z Kozojídek. Za MNV 
byli s. Josef Holman, za SPOZ s. Karel Hubka a s. Josef Tyl, za občanský výbor s. Josef 
Kohout, za JZD s. Karel Kraus a František Myška. 
Jubilant po mnoho roků pracoval pro MNV na budování kanalizace ve Vinarech a 
Kozojídkách, pro bývalou školu ve Vinarech aj. 
Další pěknou akcí SPOZu byla zlatá svatba manželů Františka a Marie Musilových z Vinar 
č.p. 25. 
Účastnili se jí s. Josef Holman, s. Karel Hubka, s. Josef Tyl, za požárníky s. Vratislav Horák, 
ml. z č.p. 2 a s. František Černý z č.p. 6 za JZD.
Ve Lhotě Smidarské bylo slavnostní vítání občánků.
Činnost sboru pro občanské záležitosti je bohatá a občany kladně hodnocena. Ani na 
posledním rozloučení se zesnulým nechybí naši smuteční řečníci a důstojným způsobem 
procítěnou řečí ocení vždy zásluhy a život zemřelého.

Svaz socialistické mládeže SSM
Po celou zimu – obyčejně v sobotu – požádal SSM zábavy při reprodukované hudbě –
Diskotéce – v kulturním domě v Kozojídkách, ve snaze poskytnout mládeži zábavu. Obyčejně 
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měly tyto podniky velmi pěknou úroveň. Přijížděla na ně mládež z dalekého okolí. Občas ale 
někteří cizí neodpovědní jedinci – posíleni tvrdým alkoholem – předváděli své „umění“ a bylo 
nutno je usměrňovat. Až k ránu 29. května 1982, ze soboty na neděli byla překvapena jedna 
z ošetřovatelek dojnice, když jela na kole ze Lhoty Smidarské do kravína ve Vinarech a 
přijížděla k Donátu, voláním o pomoc. Výsledkem byl zákrok „Veřejné bezpečnosti“ a 
zajištění pachatele. Ten prý dostal za svou nezákonnou činnost dva roky. Případ vzbudil 
veliký zájem okolí a byl různě komentován. Snad budoucnost ukáže objektivní pravdu. 

Jezdecký klub
Brzy po příchodu nového vedoucího Pohostinství ve Vinarech Josefa Chleba z Kozojed –
dříve pracovníka ministerstva vnitra v trestnici v Hradci Králové – byl založen Jezdecký klub 
při Tělocvičné jednotě ve Vinarech. Těšil se velikému zájmu zvláště u mládeže a podpoře 
milovníků koní v obci. Koně byly ustájeny u Košátků v č.p. 30 – jeden kůň jezdecký a jedna 
invalidní Klisna prý z Kladrub nad Labem. Asi v roce 1981 zřídilo JZD speciální státní –
boksy – pro koně ve statku v Kozojídkách. Tam bývalo až 7 koní – prý jiných jezdeckých 
klubů. Práce v Pohostinství byla zanedbávána a kšeftaření s koňmi se stalo hlavní. Jezdecký 
výcvik se omezil jen na jednoho koně. V Praze byla zřízena nákladní autodoprava pod firmou 
jezdeckého klubu – dvě nákladní auta a jeden traktor. Jezdili s nimi řidiči po své pracovní 
době. Povolení však znělo jen pro okres Hradec Králové a ne pro Prahu, jak jsme se dozvěděli 
až 12. července 1982 při šetření o činnosti klubu na místním národním výboru ve Vinarech. 
Tato šetření si vyžádal okresní výbor československé tělesné výchovy v Hradci Králové –
ulice Maxima Gorkého 192 doporučeným dopisem adresovaným: s. Karel Hubka – předseda 
místního výboru Národní fronty – Vinary 70 – 503 53 Smidary. Bylo to v pondělí 12. 
července 1982 v 18 hodin v levitačním středisku.
Za OV ČSTV v Hradci Králové přijeli s. Žďárský – předseda, s Kozlovský – tajemník, s. Šín 
za jezdectví, za MVNF s. Karel Hubka, za ZO KSČ s. ing. René Matys, za MNV s. Josef 
Holman a Tyl. S. z Hradce Králové nám přečetli asi 4 stránky strojem psané: „Výsledky 
šetření kontrolní komise o činnosti s. Josefa Chlíbka“, o které jsme neměli ani tušení. 
Z přečteného jsme se dozvěděli, že klub měl 28 přihlášených členů. Tento počet se při výroční 
členské schůzi změnil na 18 a při kontrole prováděné OVČSTV bylo předloženo 8 přihlášek, 
z toho 2 podepsané – jedna Josefem Chlíbkem a druhá jeho manželkou. Kam přišly příspěvky 
některými zaplacené, průkazy členů a peníze získané provozem autodopravy v Praze není 
nikomu dodnes známo. Předseda Jezdeckého klubu Josef Chlíbek měl razítko otevřený účet 
v bance a veškerou manipulaci majetku klubu v rukou. 
Výtku předsedy OVČSTV, že jsme měli kontrolovat činnost klubu jsme všichni odmítli s tím, 
že máme zato, že nadřízené orgány zanedbali své povinnosti informovat nás včas a pravdivě. 
Toto nám nikdo ze složek OV ČSTV z Hradce Králové nevyvrátil. 
Předseda MVNF několikrát připomínal s. Chlíbkovi povinnost dát zprávu MVNF o založení a 
činnosti jezdeckého klubu ve Vinarech ale bez výsledku.
Po asi dvouhodinovém jednání si vyžádali vyjádření přítomných zástupců Vinar. Rozešli jsme 
se s ujištěním, že budeme později informováni o závěru tohoto případu. Podle prohlášení 
zástupců OV ČSTV bude mít Jezdecký klub zastavenou činnost, konto v bance bude 
obstaveno, nákladní auta a traktor odebrány.
Dne 9. září byl „Jezdecký klub“ likvidován. Zastoupen byla MNV, KSČ a s. Chlíbek na 
MNV. 
Do konce roku 1982 na MNV však nic nedošlo. Závěr celého řízení není znám. Škoda, že 
jedzdectví ve Vinarech, které se těšilo skutečnému zájmu a velké přízni, vinou 
neodpovědného předsedy tak končilo. 
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Svatby u nás
Vylíčení svatebních zvyků a obyčejů. Dosud je pro naši vesnici každá svatba zajímavá 
podívaná. Několik dní předem se v rodině nevěsty i ženicha vaří, peče i smaží. Během doby 
bývají pozváni na svatbu blízcí i vzdálenější příbuzní. Řídí se to tím, jak slavná svatba bude a 
s jakým počtem svatebních hostí se počítá. Již dva večery před svatbou slaví mládež u nevěsty 
slavobránu obvykle s nápisem „mnoho štěstí novomanželům“. Bývá při tom veselo dlouho do 
noci. Účastníci jsou pohoštěni pečivem i tvrdým alkoholem. Často účinkuje hudba. Večer 
před svatbou slaví mládež bránu u ženicha. Pohoštění se opakuje. 
V den svatby – dlouho před odjezdem aut k oddavkám se scházejí zvědavci. Je slavná 
„čumenda“, kde jsou obvykle ženy a děti. Všichni pozorně sledují, co se kde děje. Hodnotí 
šaty nevěsty, příjezd ženicha, schování se hostí a podobně. Že se vše neobejde bez pohoštění 
přihlížejících je samozřejmé. Snad by to ani nebyla svatba bez „čumilů“! 
Taková slavná svatba byla 17. července 1982 příslušníka „Veřejné bezpečnosti VB“ 
Bohuslava Vršťala z Kozojídek č.p. 1 a Ilony Myškové z Vinar č.p. 3. Svatební průvod aut 
zahájilo auto VB se zapnutou sirénou. Oddáni byli na městském národním výboru v Novém 
Bydžově. Svatební hostina byla v kulturním domě v Barchově. Dopravu zajišťoval autobus. 
Často se na svatba sjede větší počet aut až k 20.
Jen řidiči jsou „chudáci“ protože všichni se posilují alkoholem a oni nesmějí… 
Matriční úřad pro Vinary je ve Smidarech, ale oddavky bývají často v Novém Bydžově 
v krásném prostředí na radnici a mají důstojný a slavnostní průběh.               
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Rok 1983
Životopis kronikáře:
Narodil jsem se 10.1.1923 ve Vinarech. Otech byl střední rolník. Obecnou školu jsem 
vychodil ve Vinarech, čtyři třídy měšťanské školy ve Smidarech a Novém Bydžově, učitelský 
ústav ve Svatém Janě po skálou v letech 1938 – 1942. V dubnu 1943 jsem byl totálně nasazen 
na práci v „Říši“. V roce 1945 – 47 jsem vykonal základní vojenskou službu. Poté jsem 
působil jako učitel na školách bývalého okresu Nový Bydžov – Hradec Králové. Po 30tiletém 
působení na ZDŠ ve Emisarech jsem odešel v roce 1983 do důchodu. 
V roce 1950 jsem se oženil s Helenou Drobnou za Smidarské Lhoty. Jediný syn je inženýrem 
a působí na gymnáziu v Novém Bydžově.
Funkci kronikáře jsem převzal v dubnu 1984 po kolegovi Hubkovi, který se odstěhoval 
z Vinar. Jmenuji se Ladislav Koucký.

Počasí roku 1983:
Leden mírný, málo sněhu, oblevy a déšť. 
V únoru dosti sněhu, mrazy – 18° - 21°C. 
V březnu velká obleva. 
Celý duben velmi špatné počasí – přeháňky, citelné chladno, 17.4. zaseto málo jařin, nezaseta 
řepa. Konec dubna lepší, kvetou třešně. 
V květnu „zmrzlí“ nepřišli. 
Červen pěkný, velký nedostatek vláhy, také v červenci a srpnu velká tepla a sucho, nebývalá 
snůška a medu. Žně začaly 4.7. a během 10 dnů ukončeny. 
Sucho i celý podzim, sklizeň cukrovky ukončena 18. října, průměrný výnos 340q/ha.
Listopad pěkný, mrazíky až -11°C, vydatně zapršelo. 
V prosinci většinou teploty do 10°C. 

Hospodaření JZD
Produkce obilovin – plán splněn na 109,11%
Nákup jatečních zvířat – plán splněn na 128,7%
Nákup cukrovky – plán splněn na 78,8%
Nákup mléka – plán splněn na 104,4%
Nákup drůbeže – plán splněn na 101,8%
Hrubá zemědělská produkce splněna na 100,02% = 39 349 000 Kčs.

Ha výnosy: pšenice 6,12 t
ječmen ozimý 5,59 t
ječmen jarní 4,74 t
oves 4,73 t
průměr obilovin 5,81 t

Stav skotu: celkem 2 033 ks
        prasat 765 ks
        koní 2 ks
        brojlerů 24 088 ks

Průměrné odměny: traktoristů 2 503 Kčs
kočí 2 393 Kčs
ostatní pracovníci RV 1 453 Kčs
ošetřovatelky dojnic 2 830 Kčs
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ošetřovatelky skotu 3 103 Kčs
ošetřovatelky prasnic 2 743 Kčs
ošetřovatelky drůbeže 2 208 Kčs
krmiváři 2 845 Kčs
ošetřovatelky prac. ŽV 1 559 Kčs

    dílny 2 329 Kčs
stavební skupina 2 230 Kčs
řidiči, závodníci 2 718 Kčs 
přidružená výroba 2 326 Kčs
ostatní pracovníci 1759 Kčs
THP 2 781 Kčs
ostatní pracovníci 1 714 Kčs
pomáhající 2 034 Kč

Kultura:
Byly uskutečněny zájezdy do Prahy do divadla v Karlíně, a do divadla ABC. V červenci byly 
uskutečněny zájezdy do jižních Čech (čtyřdenní) a jednodenní do Terezína, Litoměřic a 
Mělníka. Dále byly uskutečněny tradiční zájezdy na LVT, Zemi živitelů, Velkou pardubickou 
a veletrh do Brna. 
Tuzemské rekreace se zúčastnilo 45 členů, zahraniční 23 členů převážně SSSR. 
V pionýrských táborech bylo umístěno celkem 37 dětí. 
Z FKSP byl členům poskytován příspěvek na oběd ve výši 1,- Kčs, od letošního roku 6,50 
Kčs. 
Důchodcům s menším starobním důchodem bylo vyplaceno 40 600,- Kčs.
Tržby ze zemědělské výroby byly překročeny proti plánu o 2 200 000,- Kčs, za mléko o 
420 000 Kčs, za maso o 530 000,- Kčs. 
Nižší byly tržby za práce a služby cizím, protože byla omezena nákladní doprava vzhledem ke 
zdražení a limitům nafty. 
Plán nákladových odměn byl čerpán podle plánu, to je 9 273 000,- Kčs, z fondu odměn bylo 
vyplaceno 1 026 000,- Kčs. Průměrná odměna stoupla o 3,19%.
Celkový zisk za rok 1983 byl 6 494 000,- Kčs, to je o 64% víc, než stanovil plán. Proto byly 
dotovány fondy: 

- výstavby – 2 000 000 Kčs
- rezervy – 558 000,- Kčs
- kulturní – 490 000,- Kčs
- odměn – 1 100 000,- Kčs

V tomto roce byla poprvé uplatňována chozrasčotní hlediska při výplatě hmotné 
zainteresovanosti členů. Rozdíly nebyly velké, ale byly. 
Materiál této části kroniky byl převzat ze zpravodaje JZD vydaného k výroční členské schůzi 
a ze zprávy účetní JZD z veřejné stranické schůze 6.2.1983.

Místní výbor svazu požární ochrany
Uspořádal: v lednu tradiční ples v Kozojídkách,        výroční členskou 
schůzi, 

       1. kolo soutěže požárních družstev ve Vinarech. Mimo různých soutěží byla provedena 
zkouška na vodu. Po vyhodnocení soutěže bylo následující pořadí:
1. Kozojídky
2. Vinary
3. Smidarská Lhota
4. Janovice
Svaz požární ochrany v Janovicích obdržel novou stříkačku PS 12.
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Ve Smidarské Lhotě byl ustaven nový velitel Petr Soukup za Zdeňka Vyčítala, který odešel za 
zaměstnáním mimo bydliště.
V červenci byla oslava 85. výročí založení svazu požární ochrany ve Vinarech za účasti všech 
základních organizací. Velmi zdařilé odpoledne bylo doplněno přehlídkou nové techniky 
organizace ze Emisar za vedení S. Frýdy. 
Sbor pro občanské záležitosti

- písemně blahopřál 33 osobám starším 80ti let
- oslavil zlatou svatbu Ječného Josefa a Františky za účasti pana Holmana Josefa, Tyla 

Josefa, Obešlové Květy, Kozákové Jany a Špinkové Miluše, kteří oslavencům 
poblahopřáli a předali dárky

- provedl vítání občánků ve Vinarech
- v Pohostinství ve Vinarech uskutečnil besedy s důchodci s kulturní vložkou dětí, 

projevem pana Holmana Josefa (MNV), ing. Kosejka Miroslava (JZD), s hudbou pana 
Drlého a pohoštěním. Účast 85 důchodců.

- hovory s mládeží: 
25.3. za účasti 25 mladých a přednáškou „Země citrusových plodů“ – Kuba
18.11. za účasti 25 mladých s přednáškou „Přežije lidstvo civilizaci?“
Tradičně velmi dobře MNV spolu se složkami NF plánuje v jednotlivých obcích důležité 
akce, které se za pochopení občanů také plní. Důkazem toho je, že MNV v roce 1982 obsadil 
v soutěži NV v akci Z 1. místo v okrese a byl odměněn 18 000,- Kčs a Čestným uznáním rady 
ONV, které bylo předáno na slavnostní veřejné schůzi MNV ve Smidarské Lhotě, které 
předcházel lampiónový průvod s oslavou výročí osvobození naší vlasti.  
V roce 1983 MNV v téže soutěži obsadil 3. místo s odměnou 9 000,- Kčs a Čestným uznáním 
rady ONV, které na veřejné slavnostní schůzi ve Smidarské Lhotě předal člen ONV a 
předseda MNV Hlušice pan Pšenička. Nejpilnější byli občasné Janovic, kteří vybudovali 
víceúčelové zařízení OV nákladem 260 000,- Kčs + 20 000 Kčs na vybavení a celkem 
odpracovali 3 372 hodin, z toho 800 bezplatně. Na tuto malou obec dílo opravdu úctyhodné. 
Stavba byla započata v roce 1982, dána do provozu v roce 1983. 
V Kozojídkách byla dokončena práce na chodnících, na kterých bylo odpracováno celkem 
3 680 hodin. Další akce probíhá ve Smidarské Lhotě na opravě místní kaple, zatím bylo 
odpracováno 900 hodin. 

Narození v roce 1983:
Šádek Milan, Kozojídky 56 25.6.1983
Drobný Pavel, Vinary 17 16.7.1983
Benešová Irena, Vinary 108 26.4.1983
Štočková Lucie, Vinary 106 9.3.1983
Boudyšová Alena, Janovice 3 24.1.1983
Nečas Lubomír, Sm. Lhota 1 8.12.1983
Krausová Vendula, Sm. Lhota 117.10.1983

Zemřelí v roce 1983:
Nezkusilová Marie, Vinary 10 19.2.1983 81 let
Myška Ladislav, Vinary 8 26.3.1983 68 let
Musil František, Vinary 25 10.5.1983 81 let
Myšková Jiřina, Vinary 23 21.7.1983 80 let
Forman Jaroslav, Vinary 28 1.8.198369 let
Saverová Marie, Janovice 40 8.7.198374 let
Erban Josef, Sm. Lhota 36 27.3.1983 86 let
Hlaváček Jiří, Sm. Lhota 29 9.6.198356 let
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Zemřelý Jaroslav Forman byl občany nalezen na dvoře. Jelikož nezanechal závět, ani 
neměl blízkých příbuzných, všechen jeho majetek propadl státu. 

Rok 1984
Počasí roku 1984
V lednu většinou nezimní teplota nad bodem mrazu. V první dekádě mrazíky do – 8°C.
V únoru sníh s deštěm, téměř žádné mrazy. 
V březnu napadlo trochu sněhu, který ihned roztál. Několik mrazů do – 8°C. Vláhový deficit 
částečně odstraněn koncem měsíce. 
Počátek a konec dubna deštivý. Mrazíky do – 4°C, jinak pěkně, teploty + 20°C. 
V květnu chladné počasí se slabými přeháňkami. Vyplácí se: „Studený máj, v stodole ráj?“. 
Červen na Medarda celý den slabě prší, pranostika se ale nevyplnila. Počátek měsíce teplý, 
konec hladný se slabými přeháňkami. Na Sněžce 30.6. ráno – 1°C, týden předtím na 
hřebenech sníh. Průměrná měsíční teplota 19,3°C = - 1,2°C pod normálem. O některých 
dnech bylo příjemné, když se k večeru doma zatopilo. 
5.7. na Lomnickém štítě 50 cm nově napadlého sněhu. 
13.7. v noci vichřice, déšť a kroupy, velké škody na polích a lesích na Svitavsku, Ústecku a 
Havlíčkobrodsku. Litomyšl podruhé zatopena. Průměrná teplota 15,5°C = - 1,7 °C pod 
normálem. V první dekádě přeháňky, ve druhé teploty až 35°C, ve třetí přepršky, teplo. 
17.7. mrholí, česáči třešní si naříkají, že je zebou ruce – teplota 13°C. 1.8. k večeru a v noci 
silný déšť, na Nechanicku s krupobitím. Velmi proměnlivé počasí se zlepšilo až v poslední 
dekádě, kdy se žně zdárně rozběhly a byly koncem měsíce dokončeny. 
Počátek září pěkný a teplý. Do konce měsíce velmi proměnlivé počasí, těžko se sklízejí 
brambory. Průměrná teplota 12,2°C, srážky 94 mm = 168 %. 
Po celý říjen pěkně, jasno a teplo. Počasí přálo podzimním polním pracím. 
Počátek listopadu pěkný, ve druhé dekádě ochlazení s mrazíky. Počasí třetí dekády přineslo 
nám i jiným zemím velké potíže. 23.11. se přehnala naší republikou ničivá vichřice o rychlosti 
až 150 km za hodinu. Tento živel strhával střechy, trolejová a elektrická vedení a způsobil 
v některých místech ohromné lesní polomy. Průměrná měsíční teplota byla 3,9°C, což bylo o 
+ 1,4°C nad dlouhodobým normálem. Srážky 41 mm = 84 % dlouhodobého normálu. 
Počátek prosince teplý, později přibývající oblačnost a mrazíky do – 5°C. Ke konci měsíce 
obleva. 

MNV
Všechna plenární zasedání pravidelně obohacována o odborné a politickovýchovné 
přednášky, které zajišťuje OV Socialistické akademie Hradec Králové a mezi občany se těší 
oblibě. 
Plenární zasedání v únoru se zabývalo hospodařením za rok 1983 a akcemi Z na rok +984. 
Byla též uskutečněna přednáška na téma „Vítězný únor a vývoj v ČSSR.“
Plenární zasedání v dubnu vyhodnotilo soutěž Občanských výborů (OV Vinary, OV 
Janovice), kterým bylo předáno čestné uznání. Závěrem byla přednáška „Chov a nemoci 
drobných zvířat a drůbeže.“ Plenární zasedání v květnu začalo ve Smidarské Lhotě 
lampiónovým průvodem s hudbou k památníku R A, položením věnců a básněmi žáků ZŠ, za 
účasti občanů, členů SPO ve stejnokrojích a členek BSP místního JZD v národních krojích. 
Člen rady ONV pan Pšenička po projevu předal MNV čestné uznání rady ONV za 3. místo 
v soutěži národních výborů s odměnou 9 000 Kčs. Zasedání bylo zakončeno přednáškou k 39. 
výročí osvobození. 
Plenární zasedání v červnu, které se mimo jiné zabývalo péčí o děti a mládež v obci, bylo 
doplněno přednáškou na téma „Jak pomáhat a řídit domácí přípravu dětí.“ 



- 12 -

Plenární zasedání v červenci se zabývalo životním prostředím a jeho ochranou a bylo 
doplněno přednáškou „Osvobozenecké hnutí a jeho současný vývoj“. Plenární zasedání v září 
se zabývalo ochranou majetku ve správě MNV a přípravou programu NF na léta 1986 – 90. 
Na schůzi vystoupila poslankyně sněmovny národů paní Řídká. Závěrem byla přednáška 
k výročí SNP. Plenární zasedání v listopadu vyslechlo rozbor hospodaření JZD a hodnotilo 
akce Z. Člen PA přednesl přednášku na téma „Velká říjnová socialistická revoluce“. MNV 
spolu se SPM uspořádal „Hovory s mládeží“ v Kulturním domě v Kozojídkách:

- v březnu přednáškou „Jak budeme žít v roce 2000?“
- v prosinci přednáškou „Vesmír dokořán“ s videodiskoprogramem hvězdárny Úpice

MNV zajistil pro důchodce 2 poukazy na týdenní rekreaci do Janských koupelí u Opavy, které 
se zúčastnily Boudyšová Jiřina a Karásková Růžena z Janovic. 

Akce Z
Ve Smidarské Lhotě byla provedena generální oprava Kapličky. Vymalování provedl malíř 
pan Dejl z Nového Bydžova, vnitřní nátěry mistr Jaroslav Kvaček, klempířské práce mistr 
Blažek ze Emisar a zednické práce za účasti brigádníků provedl mistr Jan Fialka. Na úpravě 
okolí se nejvíce zasloužil František Kraus a Petr Soukup. Kaple byla vysvěcena 
novobydžovským děkanem o posvícení 16. září za velké účasti domácích a okolních občanů. 
Stará památka a historická stavba byla tak za pochopení MNV zachována generacím příštím i 
s pověstmi kolem ní dochovaných. Oprava byla provedena nákladem 26 000 Kčs, 
odpracováno bylo 1 147 brigádnických hodin. 
V Kozojídkách byly dokončeny chodníky nákladem 57 225 Kčs s 2 646 odpracovanými 
hodinami. Ve Vinarech probíhala investiční akce stavby Klubovny mládeže. Prostavěno bylo 
98 000 Kčs, odpracováno bylo 996 brigádnických hodin. 

Organizace NF
SPO uskutečnil ples, pouťovou a posvícenskou zábavu. 
19.5. první kolo soutěže požárních družstev ve Vinarech za účasti žákovského družstva ze 
Smidarské Lhoty s programem: zkouška na vodu a sportovní akce. Umístění: družstvo 
Vinary, Lhota Smidarská, Janovice, Kozojídky.  
29.6. porada MV ve Smidarské Lhotě – výměna členských průkazů.
26.7. porada funkcionářů MV: ochrana žní před požáry, příprava na topné počasí.
7.9. schůze MV ve Smidarské Lhotě za účasti předsedy OV SPO pana Fišery předání 
členských průkazů na léta 1985 – 95.
2.11. okrsková porada: zazimování požární techniky, plánování výročních členských schůzí.  

ČPŽ
Vinary uspořádaly v květnu zájezdy do TOFY v Semilech, jeskyní v Boskově, Mnichova 
Hradiště, Mladé Boleslavi a divadla v Karlíně a s MŠ dětský karneval.

Janovice – dětský karneval
Smidarská Lhota spolu s SPO zájezd do Prahy s prohlídkou Nové scény, Paláce kultury a 
Metra. Večer v karlínském divadle.

Sbor pro občanské záležitosti
Provedl vítání občánků z Vinar, Janovic a Kozojídek – rozloučil se s dětmi MŠ, které 
odcházely do ZŠ – spolu s MŠ, ČSŽ a SPO ve Vinarech uspořádal oslavu MDD – písemně 
blahopřál 30 osobám k významným životním jubileím, 4 osoby navštívil osobně 26.12. 
oslavil zlatou svatbu Josefa a Františky Jánských z Kozojídek – uskutečnil besedu s důchodci 
v Pohostinství ve Vinarech s kulturním programem, hudbou a pohoštěním – provedl zájezd do 
Hlušic na Vackovy písně v provedení Bydžovské sedmy – rozloučil se s 8 zemřelými.
Rok 1984 byl rokem promírových hnutí pokrokových lidí celého světa a protestních 
demonstrací proti rozmisťování útočných jaderných zbraní v západní Evropě.
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V září proběhlo na našem území společné vojenské cvičení armád Varšavského paktu pod 
názvem „Štít 1984“. 12.10. byl dán do provozu první úsek dálnice D 11 v délce 18,5 km 
z Prahy do Hradce Králové. 3.11. zahájen v Praze provoz na třetím úseku Metra trasy C ze 
Sokolské do stanice Vltavská a Fučíkova. Od 1.1. zdražena nafta ze 3,70 na 5,40 Kčs. V říjnu 
obdržel Jaroslav Seifert, básník, národní umělec, ve věku 83 let Nobelovu cenu za literaturu. 
29.11. začal X. sjezd JZD v Paláci kultury v Praze. 5.12. skončilo 12. zasedání ÚV KSČ. 
Vávra Bořivoj člen JZD, zakoupil pro po zemřelém Josefu Roudném domek č.58 a stal se 
trvalým občanem Vinar. Od 15.10. vzešla v platnost cenová, sociální a mzdová opatření 
přijatá vládou ČSSR:

Zdraženo: 
pivo 10° ze 3,40 na 5,- Kčs za 1 l

   pivo 11° ze 4,60 na 6,- Kčs 
   pivo 12° ze 5,60 na 8,- Kčs
   limonády z 0,60 – 0,90 na 1,- až 1,20 Kčs
   sirupy z 5,- až 6,- Kčs o 3 – 8,- Kčs
   sodovka z 0,25 na 0,70 Kčs

Od 1.1.1985 budou zvýšeny:
- přídavky na děti a výchovné k důchodům o 240 Kč ročně na 1 dítě,
- důchody starodůchodcům přiznané do roku 1970 o 70 Kčs, vdovské o 45 Kčs, sirotčí o 

21 až 35 Kčs,
- nízké důchody jako jediný zdroj příjmů z 880 na 950 Kčs měsíčně pro jednotlivce a 

z 1 500,- na 1 600,- Kčs pro dvojici,
- zavádí se mateřský příspěvek po skončení mateřské dovolené při narození prvního 

děcka do doby 1 roku jeho věku na 600 Kčs měsíčně,
- v nemocenském zabezpečení se zvyšuje hranice na minima čisté denní mzdy ze 120 na 

150 Kčs,
- prodlužuje se základní délka dovolené na zotavenou z 2 na 3 týdny,
- uskuteční se mzdová opatření ve školství, zdravotnictví, na rizikových pracovištích, u 

vybraných pracovníků dělnických povolání, provozních techniků na důležitých 
stavbách, v elektrotechnice, v potravinářském průmyslu.

Hospodaření JZD
Obiloviny byly pěstovány na ploše 980 ha. Poprvé bylo dosaženo výnosu 6 t z 1 ha a plnit 
výrobu na 111,1 %. Výkup cukrovky byl splněn na 92,4 % při cukernatosti 14,7 %. Je 
nedostatečná secí technika, vyskytl se maločlenec a muselo být zaoráno 125 ha. Brambory se 
pěstovaly na 16 ha, dosažený výnos byl 31,7 t z 1 ha. Žně byly ukončeny 25.8., sklizeň 
cukrovky 1.11.. Sklizeň květáku splněna na 183,4 % zelí na 187,9 %, petržele na 87 %, 
okurek nakládaček na 39,6 %. 
V dodávce mléka byl zlikvidován dluh 150 000 l z minulých let, nad plán bylo dodáno 
120 000 l. Na dojnici byl dosažen nárůst o 434 l, užitkovost na 1 kus činila 3 784 l. 
Velmi dobré úrovně dosahuje chov prasat. Největšího uznání se mu snad dostalo letos, kdy 
byla vybrána kolekce 3 kanců a 1 prasničky na světovou výstavu do Itálie. 
Nové stroje byly nakoupeny za 1 528 741,- Kčs, starší za 472 388,- Kčs.
Pracovních úrazů bylo 23, přičemž bylo zameškáno 517 kalendářních dnů.
Vytvořený čistý zisk 7 349 000 Kčs byl o 1 349 000 Kčs vyšší než plán, proto bylo možné 
dotovat fondy v potřebné výši. 
K 35. výročí kolektivizace zemědělství byla udělena vyznamenání zakládajícím, 
dlouholetým zasloužilým a vynikajícím pracovníkům JZD:
panu Josefu Tylovi státní vyznamenání za obětavou práci pro socialismus,
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panu Františku Myškovi a Ludmile Myškové resortní vyznamenání „Zasloužilých členů 
JZD“,
panu ing. Trejbalovi Václavu „Čestné uznání“ OV SDR,
panu Jaroslavu Jorovi, Vlastě Mockové, Anně Záveské a Vratislavu Boudyšovi st. „Čestné 
uznání“ JZD Vítězná cesta. 

Kultura
Zájezd do Lucerny na Pošumavský věneček. 
K MDD zájezd s dětmi do divadla Jiřího Wolkera.
Jednodenní zájezd na Mělnicko a Litoměřicko. 
Dva třídenní zájezdy do západních Čech.
Tuzemské rekreace se zúčastnilo 27 členů, zahraniční 4 členové – mezi členy o tyto dvě 
formy rekreace letos poklesl zájem.
27 dětí prožilo část prázdnin v pionýrských táborech, 5 dětí v cizině. 
V tomto roce bylo ustaveno hokejové družstvo plně vybavené družstvem, své západy hraje na 
hřišti v Novém Bydžově.
Na podzim se 26 členů zúčastnilo lázeňské ambulantní léčby v lázních Poděbrady.
Členové, kteří jsou zaměstnáni 25 let, z toho minimálně 10 let v JZD, obdrželi broušené sklo 
v hodnotě 700,- Kčs.        

Narození v roce 1984:
Berglová Jana, Vinary 29.8.1984
Kačírek Ondřej, Kozojídky 13.9.1984
Berglová Ladislava, Vinary 23.9.1984
Huďa Jakub, Vinary 15.12.1984

Zemřelí v roce 1984:
Obešlová Marie, Vinary 69 2.4.198473 let
Myška František, Vinary 20 17.5.1984 88 let
Boučková Marie, Sm. Lhota 41 4.7.198481 let
Košťál Josef, Sm. Lhota 47 10.7.1984 90 let
Šádek Ladislav, Kozojídky 50 2.8.198479 let
Smejkal Ladislav, Janovice 49 10.8.1984 58 let
Košátková Jarmila, Vinary 14 6.12.1984 54 let
Jíchová Miluše, Sm. Lhota 13 6.12.1984 64 let
Vršťala Václav, Janovice 6 9.12.1984 78 let

Rok 1985
Počasí roku 1985
V lednu v 1. dekádě mrazy do -26°C, v druhé dekádě oteplení, mrazy do – 16°C, sněhu 3 cm, 
koncem měsíce obleva s ranními teplotami do -10°C.
V únoru teploty 0°C až -10°C, v druhé dekádě opět mrazy pod -20°C, v 3. dekádě mrazy do -
9°C, padá sníh a je obleva.
Počátkem března teploty kolem 0°C, zataženo, sněží. Stejně v 2. dekádě, sněžit, ke konci silná 
obleva. Koncem měsíce teploty do + 6°C s přeprškami.
V dubnu oteplení, ranní teploty do 8°C, odpolední až do 25°C. V druhé dekádě ochlazení, do 
konce měsíce sněhové přeháňky. Při rašení stromků je již vidět, jaké škody zima napáchala 
zejména na broskvích a ořeších.
V květnu ranní teploty do 13°C s přeháňkami. V druhé dekádě většinou oblačno, při 
slunečných dnech velmi teplo, koncem měsíce teplo s přeháňkami, 29.5. první bouřka.
Na letošní měsíc se hodí staré přísloví, že „V květnu nemá pasákovi oschnout hůl.“.
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Počátkem června proměnlivo, slunce, teplo, přeháňky, na Medarda liják. V druhé a třetí 
dekádě přeháňky.
V červenci teplo, v 3. dekádě slabé přepršky. 
V srpnu jasno, teplo, ke konci první dekády přeháňky. V druhé dekádě  vedra přes 30°C, ke 
konci přeháňky zdržující sklizeň obilí. Koncem měsíce postupné zlepšování.
Počátek září s citelným ochlazením. V druhé dekádě přepršky s oteplováním. Ve třetí dekádě 
se projevuje nedostatek vláhy s ranními chlady kolem 3°C.
Počátek října teplý, v druhé dekádě ochlazení se slabými přeprškami. Koncem měsíce ranní 
mlhy a mrazíky. 
Úvodem listopadu konečně vydatnější déšť. V druhé dekádě ranní mrazíky do – 6°C, 13.11.
sníh a obleva. Koncem měsíce mrazy do – 8°C a sněhové přeháňky.
V první dekádě prosince oteplení na 12°C, ve druhé přepršky s postupným ochlazováním. 
Přes vánoční svátky umrzlo, ke konci roku napadla trocha sněhu. 

MNV
Veřejné plenární zasedání společně se ZO KSČ a MV NF v únoru za účasti 46 občanů bylo 
zahájeno slavnostním projevem k výročí Února 1948 členem SA panem Trmalem. Soudruh 
Tyl mluvil o práci MNV od počátku volebního období, o plnění volebního programu, akce Z 
– její investiční a neinvestiční části a o plnění závazků k 40. výročí osvobození. Diskuze se 
zaměřila na dokončení klubovny ve Vinarech a k návrhu nového volebního programu na léta 
1986 – 90. Plenární zasedání MNV v dubnu zvolilo za odstěhovavšího se panem Hubku 
místopředsedou pana Petra Soukupa. Lektor PA pana ing. Vambera přednesl přednášku o 
životním prostředí v souvislosti s poměry ve sloučené obci a místním JZD. Plenární zasedání 
MNV v červnu za účasti 37 občanů bylo seznámeno se zprávou o činnosti rady MNV, 
přednesenou panem Kohoutem. Zprávou finanční komise o daních o poplatcích podal pan 
Erban. Kontrolu vlastních opatření k usnesení vlády ČSR č. 13/85 provedl předseda MNV pan 
Holman. Lektorka PA Phdr. Hendrichová přednesla přednášku o citových vztazích mezi 
mužem a ženou, rodiči a dětmi. 
Plenární zasedání MNV v červenci za účasti 36 občanů bylo seznámeno se zprávou o činnosti 
rady MNV přednesenou panem Tylem. Zootechnik pan ing. Kosejk z pověření JZD 
informoval o výsledcích hospodaření za 1. pololetí.
Předseda MNV pan Holman ocenil 30ti letou práci pana Štočka z Janovic pro MNV a občany 
Janovic a předal mu Čestné uznání rady MNV s dárkovým balíčkem. Člen SA pplk. PhDr. 
Kupčík pohovořil o socialistickém způsobu života, boji proti maloměšťáctví a buržoasním 
národům. 
Plenární zasedání MNV v listopadu za účasti 31 občanů zahájil člen PA pan Trmal 
přednáškou o VŘSR a mírové politice SSSR. Pan Kohout zhodnotil Komplexní plán 
k omezení kriminality.
Plenární zasedání MNV v prosinci zahájil úvodním slovem předseda VO KSČ pan Vlack. 
Návrh volebního programu přednesl pan Holman. O JPKOČ pohovořil pan Tyl. O financích 
MNV za 4 měsíce pohovořil pan Soukup. 

V akci Z
Bylo započato s budováním vodní nádrže v Janovicích s dokončením v roce 1986. Ve 
Vinarech byla dokončena Klubovna mládeže v částce 65 000 Kčs. Adaptací bývalého 
skladiště MNV vedle prodejny vznikla ve Smidarské Lhotě také Klubovna mládeže v hodnotě 
25 000 Kčs. Jej jistě přáním všech, aby stavby byly mládeží využívány jen k tomu, pro který 
účel byly zbudovány. 

SPOZ
Uskutečnil vítání občánků ve Vinarech, Janovicích a Smidarské Lhotě. Rozloučil se s 5 dětmi 
MŠ před jejich odchodem do ZŠ.
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23.2. oslavil Zlatou svatbu manželů Marie a Vratislava Horákových, Vinary č. 2 – 21.4. 
Diamantovou svatbu manželů Marie a Václava Jorových, Vinary č. 54.
Při příležitosti MD6 navštívil občany starší 80ti let. 2.5. provedl v Pohostinství ve Vinarech 
besedu s důchodci s kulturním programem, hudbou a občerstvením. Se všemi zemřelými se 
rozloučil na hřbitovech a obřadních síních.

SPO
V lednu uspořádal tradiční společný ples v Kozojídkách za účasti 250 občanů.
11.5. uskutečnil zájezd do Požárního muzeu v Přibyslavi a skanzenu Velký Kopec.
24.5. bylo provedeno 1.kolo soutěže ve Vinarech v pohotovosti požárních družstev – pořadí: 
Kozojídky, Janovice, Vinary, Smidarská Lhota.
V březnu byly provedeny ve všech obcích preventivní prohlídky. 
27.4. si 50 členů prohlédlo plemenářský ústav pro chov koní ve Slatiňanech. 
8.11. konána konference MV SPO ve Vinarech.

Různé
3.5. bylo v Praze ukončeno MS v hokeji. 

Celkové pořadí - Finálová skupina:
1. ČSSR 18:6 6 bodů
2. Kanada  9:8 4 body
3. SSSR 12:8 2 body
4. USA 7:24 0 bodů
5. Finsko
6. Švédsko
7. NSR
8. NDR
Z 30. na 31.3. zaveden letní čas, zrušen z 28. na 29.9.
28.10 z večera zatmění Měsíce, pro oblačnost nepozorovatelné. 
Ke Slunci se po 76 letech vrací Halleyova kometa. Její viditelnost je špatná. Podle listu budou 
nejlepší podmínky k pozorování v naší zeměpisné šířce koncem dubna a začátkem května 
1986. 
Ke konci roku vznikla uhelná kalamita. Zástupy občanů v Uhelných skladech urgovaly dovoz 
uhlí, kterého je nedostatek, i když horníci plán splnili. Všechny domácnosti nebyly vykryty. 
Na výpomoc bylo do skladu dováženo uhlí elektrárenské. Důsledek špatného plánování? Pro 
informaci: normální domácnost s kamny má nárok na 25 q (málo kdy toto množství dostal –
bylo o 1 – 2 q méně podle účtu), obyvatelé s etážovým topením 35 q a s ústředním topením 45 
q. 
10.1. zemřel sólista opery Národního divadla, národní umělec Beno Blafnut. V listopadu 
došlo v Ženevě ke schůzce představitele SSSR s prezidentem USA Reganem a panem 
Gorbačovem.

JZD
Obiloviny byly pěstovány na ploše 969 ha s výnosem 5,8t, což se rovná 100 %. Pěstování 
cukrovky bylo jedním z nejslabších článků 7. 5ZP, průměrný ha výnos 40,15 t = 90,71 %. 
V letošním roce byl plán splněn na 117,9 % s cukernatostí 16,13 %. Vlivem klimatických 
podmínek došlo k nepatrné dodávce okurek (plíseň) a petržele, naopak byl problém s odbytem 
zelí a květáku. Výroba brambor byla splněna na 102,71 %. Ve výrobě mléka na plán 
2 946 000 l bylo dodáno 3 051 130 l, na jednu dojnici to činí 3 960 l. Průměrná dojivost byla 
10,84 l. Průměrný přírůstek hovězího byl 0,77 kg/den. Ve výkrmu brojlerů byl plán splněn na 
102 %. Výroba objemových krmiv byla splněna na ve větší kvalitě proti předcházejícím 
létům. 
Plnění dodávkových úkolů:
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obilí 100 %
osivo 100 %
mléko 103,92 %
hovězí maso 102 %
telata 81,25 %
vepři 206,50 %

Od roku 1986 vstoupí v platnost nové ekonomické nástroje (nové pojištění rostlinné výroby, 
navýšení cen průmyslových hnojiv, mléčných krmiv, zrušení specializačního příplatku za 
mléko), což bude znamenat snížení zisku o 1 848 000 Kčs. 
Vyznamenání:

pan Jor Václav „Za vynikající práci“
paní Vaňková Anna „Vzorný pracovník“

Kultura
Uspořádány zájezdy na LVT, Zemi živitelku, veletrh v Brně, Velkou pardubickou, hřebčína 
ve Slatiňanech, do divadla v Karlíně, dětí do Rokoka. 
Jednodenní výlet na Vysočinu – Nové Hrady, Litomyšl, skanzen Veselý Kopec, přehrada Seč. 
Čtyřdenní výlet na Slovensko.
Členové obdrželi 25 poukazů na tuzemskou rekreaci. 27 dětí se zúčastnilo letního 
pionýrského tábora. 
JZD přispělo na cvičení úbory na Spartakiádu a hokejovému družstvu.
Žně začaly 23.7., ukončeny 29.8. Sklizeň cukrovky započala 30.9. za velmi pěkného počasí. 
JZD zakoupilo po Erbanových ve Smidarské Lhotě domek č. 36 a adaptuje ho pro družstevní 
rodinu.
Údaje převzaty ze Zpravodaje JZD za rok 1985.
Od 1.1.1985 bylo v ČSR zvýšeno přes 900 000 důchodů včetně výchovného. V naší sloučené 
obci se to týká celkem 68 důchodců.

Narození v roce 1985:
Vrba Jaroslav, Janovice 29 15.3.1985
Vrbová Zuzana, Janovice 29 15.3.1985
Myška Tomáš, Vinary 26 22.3.1985
Vršťala Jan, Kozojídky 1 14.6.1985
Kohoutová Kristina, Janovice 60 30.8.1985
Hatáková Nina, Sm. Lhota 18 23.9.1985

Zemřelí v roce 1985:
Mocek František, Kozojídky 28 4.2.198569 let nedožitých
Jelen Bohuslav, Vinary 53 4.3.198559 let
Lámusová Marie, Vinary 84 12.3.1985 90 let nedožitých
Richterová Marie, Janovice 53 5.4.198584 let nedožitých
Forman Václav, Vinary 41 25.4.1985 84 let nedožitých
Krausová Marie, Sm. Lhota 34 27.6.1985 83 let nedožitých
Šimůnková Anna, Vinary 44 1.10.1985 73 let 
Šádek Zdeněk, Vinary 40 10.10.1985 56 let
Jor Václav, Vinary 54 28.12.1985 89 let
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Rok 1986
Rok – XVII. Sjezdu KSČ

        - voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů 

Počasí roku 1986
Leden: v 1. dekádě teploty -1°C až -16°C, 5 cm sněhu. Ve druhé dekádě stejné teploty, sníh a 
mrholení, sněhu 15 cm. Ve třetí dekádě obleva a déšť, teploty kolem 0°C.
Únor: ranní teploty +1°C až +3°C, pak -4°C až -12°C, sněží a obleva. Místy teploty až -28°C. 
Ve druhé dekádě -2°C až -15°C. Ve třetí dekádě mrazy do -17°C, 10 cm sněhu. 
Březen: v 1. dekádě ranní teploty -10°C až +3°C, sněží ke konci obleva. Ve druhé dekádě 
oteplení, ráno -3°C až +2°C. Ve třetí dekádě výrazné oteplení, 29.3. bouřka s deštěm, 28.3. 
v 15 hodin +18°C, ke konci ochlazení, přepršky s větrem.
Duben: oteplení, 8.4. +19°C. V Praze – Klementinu ve 14 hodin 25,5°C = překonáno 
maximum 28.4.1848, kdy bylo naměřeno 24,6°C. Ve druhé dekádě do -5°C, přepršky. Ve třetí 
dekádě většinou jasno a teploty až 22°C. Málo vláhy. 
Květen: ranní teploty 11°C, konečně déšť. Ve druhé dekádě letní teploty, 15.5. liják 
s krupkami, ke konci přeháňky, v 19 hodin 22°C. Ve třetí dekádě odpoledně až 29°C 
s přeháňkami „Ke konci ochlazení, přes den 11°C, vydatný déšť.
Červen: polojasno, přeháňky, špatně se suší seno. V západních Čechách povodně. Do konce 
měsíce vedra a sucho. 
Červenec: v první dekádě oblačno, teploty, později ochlazení s přeháňkami. Ve 2. dekádě 
déšť, oteplení a opětné mrholení. Ve třetí dekádě slunečno a teplo, poté mrholení se silným 
větrem, 27.7. mlha, koncem jasno a teplo. 
Srpen: v 1. a 2. dekádě vedra s vydatnou přeháňkou, ve třetí dekádě mírné ochlazení 
s každodenními mírnými přeháňkami. Ve velkém množství rostou houby. 
Září: v první dekádě přeháňky s oteplováním. Ve druhé dekádě oblačno s přeháňkami, přesto 
nedostatek vláhy. Ke konci měsíce mlhy a zlepšení počasí bez přeháněk.
Říjen: jasno-oblačno a teplo. Ve druhé dekádě pěkně, ranní mlhy se šedivinou. Ve třetí 
dekádě většinou zataženo se slabými přeprškami. 17.10. po 18 hodině pěkně viditelné zatmění 
měsíce. 
Listopad: ranní mrazíky do -2°C, pěkně. Ke konci 2. dekády, mrholení. Ve třetí dekádě 
přeháňky s ranními mlhami.
Prosinec: ranní mrazíky do -5°C s námrazami. Ve druhé dekádě teploty do -3°C, ranní mlhy, 
sněžení, obleva. Silný vítr. Ve třetí dekádě mrazy do -10°C a 20 cm sněhu. Ke konci silná 
obleva a přepršky. Vánoční svátky na ledě, předtím Kateřina na blátě. 

MNV 
Příprava na volby do zastupitelských orgánů všech stupňů byla zahájena v roce 1985 
kádrovou přípravu na složení MNV a jejího volebního programu.  
Sedmičlenná rada MNV se pravidelně scházela po 14 dnech podle připraveného plánu s téměř 
100% účastí. Členové byli pověřováni úkoly a jejich plnění bylo kontrolováno. Volební plán 
byl splněn. Přehled akcí. 

Investiční akce:
Kanalizace 110 000 Kčs
Hřiště Vinary, hodnota díla 50 000 Kč
po předložení rozpočtu byly náklady zvýšeny na 190 000 Kčs
Vodní nádrž Janovice, hodnota díla 170 000 Kčs

Neinvestiční akce:
Výstavba občanského výboru se saunou v Janovicích
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Chodníky při silnici III. Třídy v Kozojídkách
Oprava hráze vodní nádrže ve Smidarské Lhotě
Oprava kaple a úprava místnosti pro mládež ve Smidarské Lhotě
Vybavení OV a 4 nové rozhlasové ústředny
Oprava místních komunikací ve Vinarech a Janovicích nákladem odboru dopravy ONV
Oprava nově získaného skladu v Janovicích
Rekonstrukce budovy MNV ve Vinarech
V neinvestičních akcích byla vytvořen hodnota díla 690 000 Kčs
Nový MNV bude mít opět 17 poslanců, z toho 7 členů rady MNV, 2 komise a SPOZ.
4 poslanci z Kozojídek
4 poslanci ze Smidarské Lhoty
4 poslanci z Janovic
5 poslanců z Vinar
MNV bude mít 40 % žen a 40 % občanů mladších 35 let. Většina pracujících uzavírala na 
počet stranických konferencí, XVII. Sjezdu KSČ a voleb hodnotné závazky.
Předvolební veřejné schůze s představováním navržených poslanců se konaly ve Vinarech 
15.4., v Janovicích 18.4., v Kozojídkách 18.4. a ve Smidarské Lhotě 25.4.1986.

Volební komise NF ve Vinarech:
Předseda: Vlach Bohumil
Místopředseda: Jelínek Bohumil
Tajemník: Matysová Irena
Členové: Horák Vratislav, Rajm Josef, Vršťala Bohuslav – řidič

Okrskové volební komise:
MÍSTO       PŘEDSEDA      MÍSTOPŘEDSEDA     TAJEMNÍK     ČLENOVÉ
Kozojídky   Miroslav Kosejk    Štieber Vendelín       Šádek František       Němeček Jos.,

   Šádek Vrat. 
Sm. Lhota   Koucký Ladislav    Trnka Petr       Erban Miroslav    Kraus Fran.,

   Vyčítalová
Janovice      Richtera Jaroslav    Šindelářová Marie       Boudy Vlastimil    Smejkal Otta,

   Buček Rud.
Vinary         Černý František      Rajm J. st.        Myšková H.    Obešlo Boh.,

   Špinka Jos.

Volební program NF ve Vinarech pro období 1986-90:

Investiční akce Z:
- dokončení vodní nádrže v Janovicích 60 000 Kčs
- kanalizace Vinary a Janovice 180 000 Kčs
- kanalizace Sm. Lhota
(sdružení prostředků s JZD) 500 000 Kčs
- vodní nádrž v Kozojídkách 240 000 Kč
- rozšíření MŠ ve Vinarech o 1. třídu
(náklad plně hradí JZD) 150 000 Kč

Neinvestiční akce Z:
- veřejné osvětlení ve Sm. Lhotě a Vinarech
- úpravy veřejných prostranství ve všech částech obce
- oprava budovy MNV ve Vinarech č. 24, fasáda a soc. zařízení
- úprava prostoru u památníku RA ve Sm. Lhotě
- vybudování 850 m chodníků
- vyčištění a úprava okolí rybníků „Navrátilek“ a v Janovicích
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- výsadba zeleně na veřejných prostranstvích ve všech částech obce
- oprava místních komunikací nákladem ONV, odbor dopravy
- místnost pro akce SPOZu, vybavení nákladem ONV, odbor kultury

Oblast ideově výchovné práce:
- zajistil ideově výchovnou práci a propagační činnosti mezi občany
- prevence na ochranu majetku jednotlivců i společnosti
- rozšíření poutačů a informačních skříněk
- spolupráce se ZO SSM – organizování hovorů s mládeží
- vyhlášení soutěže v plnění úkolů, podpoře iniciativy a aktivity
- spolupráce s jednotkou PS VB a MV SPO, s důvěrníky péče o mládež a MŠ

Oblast politicko organizátorské činnosti:
Zaměření na správnou světonázorovou výchovu mládeže formou přednášek, vhodných 
kulturních programů a doporučení vhodné četby z fondu místních lidových knihoven, při 
hovorech s mládeží a místního rozhlasu.
Zveřejňování dobrých výsledků pracovních činností v JZD a jiných oborech, z veřejné práce i 
politické angažovanosti ve spolupráci s VO KSČ, ZO SSM a kulturní komisí JZD.

Vzpomenutí všech důležitých událostí v životě člověka:
narození dětí, vítání občánků, rozloučení s MŠ, sňatek, životní jubileum, poslední rozloučení.
1. plenární zasedání MNV 18.2.1986 mimo jiné schválilo doplněk k projektu voleb, podle 
kterého došlo ke změně v počtu poslanců pro nový NV ze 17 na 21.
5 poslanců z Kozojídek
5 poslanců ze Smidarské Lhoty
5 poslanců z Janovic
6 poslanců z Vinar

Kandidáti NF pro volby do MNV ve Vinarech:
Vratislav Boudy, 36 r., člen JZD
Hana Schovánková, 36 r., členka JZD
Josef Tyl, 64 r., důchodce
Alena Boudyšová, 28 r., dělnice
Jiří Jehlička, 35 r., člen JZD
Josef Holman, 44 r., náčelník stanice JZD
Josef Kohout, 53 r., dělník
Pavel Trnka, 29 r., člen JZD
Ilona Vršťalová, 23 r., v domácnosti
Miloslava Němečková, 39 r., prodavačka
Petr Soukup, 39 r., nákupčí
Zdeňka Pejchalová, 42 r., členka JZD
Vendula Krausová, 25 r., dělnice
Ing. Ladislav Koucký, 34 r., učitel gymnázia
Jan Fiala, 39 r., člen JZD
Miroslav Kozák, 36 r., člen JZD
Miloslava Špinková, 42 r., členka JZD
Ing. René Matys, 43 r., předseda JZD
Jana Berglová, 25 r., dělnice
Petr Riška, 27 r., člen JZD
Václav Horák, 39 r., člen JZD

22.5. byly ve sloučené obci uzavřeny volební seznamy:
OKRSEK              VOLIČŮ VOLIČ. PRŮKAZŮ VOLILO CELKEM
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Janovice   70   2   74
Kozojídky   78   2   82
Smidarská Lhota   73   2   79
Vinary  153   7  156
CELKEM  374  13   391
Volby do zastupitelských orgánů se uskutečnily 23.5. od 12 do 22. hodin a 24.5. od 7 do 14 
hodin. 
Ve všech čtyřech okrscích v důstojně vyzdobených volebních místnostech. 24.5. vyhrávala 
dechová hudba Trioly ze Emisar. Všichni navržení kandidáti do MNV, ONV, VčKNV, ČNR, 
Sněmovny lidu a Sněmovny národů byli zvoleni. Volilo celkem 391 občanů, účast voličů na 
volbách byla 100 %.

Ustavující plenární zasedání MNV 10.6. ve Vinarech:
za účasti všech nově zvolených poslanců, 43 občanů a
pana Klapky – zástupce OV KSČ
pana Pšeničky – poslance ONV
pana Musila – vedoucího dobru pracovních sil ONV
paní Musilové – pracovnice ONV
pana Vlacha – předseda ZO KSČ
pana Pšeničky ml. – garanta aktivity pro volby

Program:
- volba mandátové komise
- zpráva mandátové komise
- ověření platnosti voleb
- volba návrhové komise
- složení slibu poslanců
- volba předsedy MNV
- volba místopředsedy, tajemníka, členů rady, komisí

Ustavující plenární zasedání zahájil nejstarší poslanec MNV pan Tyl. Pro zvolení mandátové 
komise bylo jednání pléna na 10 minut přerušeno. Po znovuzahájení předseda mandátové 
komise pan Soukup přečetl zprávu komise a provedl ověření voleb poslanců. Paní Špinková 
po doznění státní hymny přečetla slib poslance, všichni poslanci složili slib do rukou 
předsedajícího. Na návrh předsedy VO KSČ a volební komise NF pana Vlacha dal 
předsedající hlasovat o návrhu na předsedu MNV. Jednomyslně byl zvolen pan Josef Holman. 
Pan Tyl jmenovanému blahopřál ke zvolení, předal mu řízení schůze, státní závěsný znak a 
složil do jeho rukou slib poslance. Pan Holman pokračoval v řízení schůze. Místopředsedou 
MNV byl zvolen pan Josef Tyl, tajemníkem pan Petr Soukup, členy rady pan Josef Kohout, 
Zdeňka Spejchalová, Miloslava Špinková a ing. René Matys. 

Byly ustaveny 2 komise MNV:
- finanční: předseda paní Špinková Miloslava

   tajemník pan Tyl Josef
   členové – Kozáková Jana, Matysová Irena, Koucký Ladislav st., Soukup Petr,       
Holman Josef

- pro ochranu veřejného pořádku: předseda pan Kohout Josef
     tajemník pan Holman Josef
     členové Soukup Petr, Kozák Miloslav, Šádek František, Fiala Jan, Obešlová 

Květa 
Plenární zasedání zmocnilo členy rady MNV pana Kohouta Josefa vyřizování věcí z oboru 
výstavby a územního plánování, pana ing. Matyse Reného vyřizováním věcí oboru 
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zemědělství a vodního hospodářství, pana Tyla Josefa vyřizováním věcí oboru kultury a 
SPOZ.

3. plenární zasedání MNV Vinary 11.11.1986:
Jednání zahájil a řídil předseda MNV pan Holman. Tajemník MNV pan Soukup podal zprávu 
o činnosti rady. Člen SA přednesl přednášku k 65. výročí založení KSČ „Cesta k výstavbě 
socialistické společnosti“. Diskuze byla zaměřena k přednesené přednášce a k plnění 
volebního programu.

4. plenární zasedání MNV Vinary 9.12.1986:
- schválilo JPKOČ na rok 1987
- plán práce a schůzové činnosti MNV na rok 1987
- bere na vědomí přehled hospodaření MNV na rok 1986
Diskuze byla zaměřena k plnění akce Z.
Sbor pro občanské záležitosti
Uskutečnil v září vítání občánků ze Smidarské Lhoty a Janovic v Janovicích. Oslavil zlaté 
svatby manželů Záveských z Vinar (22.11.) a manželů Vavřincových z Janovic (2.6.). Spolu 
se ZO ČSŽ při MDŽ navštívil staré ženy. Pro důchodce připravil výlet s návštěvou divadla 
v Kolíně. 

S MNV, JZD a OV v Kozojídkách připravil hovory s mládeží:
V březnu přednášku s filmem o Holandsku a v listopadu besedu. Tradiční se rozloučil s dětmi 
MŠ a obdaroval je knihou. V červnu s MNV a JZD uskutečnil besedu s důchodci 
s pohoštěním a hudbou. Při pohřbech se zástupce SPOZu rozloučil se zemřelým. 

Svoz požární ochrany
Všechny čtyři organizace se vyrovnaly s úkoly jak na úseku práce svazové, tak i jako 
organizace NF. V březnu provedly akci „Březen – měsíc požární ochrany“. Ve spolupráci 
s MŠ a radou MNV byla zorganizována soutěž drobných kreseb s požárnickou tématikou. 
Členové ZO Vinary děti seznámili se svou technickou a pobesedovali s nimi. Technika všech 
jednotek je převzata do socialistické péče. V květnu bylo uskutečněno 1. kolo soutěže 
požárnického sportu. Úroveň byla hodnocena kladně. Pořadí v soutěži: Kozojídky, Janovice, 
Vinary, Smidarská Lhota. 
Rada MNV si několikrát prověřila připravenost jednotek vyhlášením cvičných poplachů.
Nedaří se zapojit do práce SPO děti pro jejich nedostatek. Dobrou cestou nastoupily 
organizace v Kozojídkách a Vinarech získáním mladých žen do PO. Dvanáct členů Po jsou 
poslanci MNV. Dvacet požárníků jsou nositeli odznaku VP III. třídy, 15 členů odznaku VP II. 
třídy.
Společný ples byl uspořádán 14.2. v Janovicích, protože kulturní dům v Kozojídkách je 
opravováno. Položení nových parket nebylo provedeno dobře, neboť izolace IPY je křivá a 
část parket je ve vzduchu. 

Český svoz žen
K MDŽ uspořádal zájezd do Králik na představení „Brňáci“. V dubnu exkurzi do Crystalexu 
v Novém Boru. Mezi účastníky měla exkurze velký ohlas, neboť v té době probíhal v televizi 
seriál „Synové a dcery Jakuba skláře“. 
Dále byla prohlídka zámku v Zákupech, hradu Sloupu a nákup v Mladé Boleslavi.
V červnu byl u rybníka Návesník uspořádán Dětský den se sportovním programem. 
V prosinci navštívil děti v MŠ Děda mráz a podědil je bohatou nadílkou. 

JZD
Rostlinná výroba: pěstovala obiloviny na 974 ha s výnosem 5,71 t/ha a plán byl splněn na 
100,1%. Dobrých výnosů bylo dosaženo u ozimého ječmene – 6,97 t/ha a jarního 9,96 t/ha. 
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Hrachu, který byl pěstován na 60 ha nepřálo počasí, došlo k velkým ztrátám a výroba byla 
splněna jen na 96,7%.
Výroba pícnin byla splněna pouze na 87,5% důsledkem extrémního sucha v červnu a 
červenci, kdy došlo ke zpomalení růstu. Později došlo k polehnutí porostu přívaly deště a 
věkem a nemožností vysekání celých rostlin.
Cukrovka byla pěstována na 320 ha s plánovaným výnosem 42,8 t/ha. Výsevní vzdálenost 
byla zvolena na 15,3 – 17 a 18,5 cm s cílem omezení nebo vyloučení ruční práce. Pozdní 
aplikace herbicidů byla důsledkem zaplevelení některých honů, kde se o ruční práci 
neuvažovalo, přesto na nich bylo dosaženo výnosů přes 50 t/ha. Naproti tomu byly hony 
s tradičním pěstováním cukrovky na jaře čisté, při sklizni však silně zaplevelené s výnosem 
36 t/ha. Do budoucna bude nutné se zabývat kvalitou práce členů při ošetřování cukrovky. 
Dosažený výnos 43,54 t/ha zůstal hluboko za možnostmi výnosu roku 1986. Vlivem 
klimatických podmínek došlo k výpadku ve výrobě kapusty a okurek (plíseň okurková). U 
petržele byl výnos splněn, vlivem horší kvality nebyly splněny tržby. Obojí bylo splněno u 
květáku. 
Živočišná výroba: zaznamenala dobré výsledky. Na plán 2 600 000 l bylo dodáno 2 768 000 
l mléka. Denní dojivost činila 10,88 l, za rok na ustájenou dojnici bylo dosaženo 3 971 l 
mléka. Velké rezervy jsou u býků. Na plán 0,84 kg bylo dosaženo 0,849 kg přírůstků. U 
odchovu telat docházelo k velkým ztrátám ve Smidarské Lhotě jak nutnou porážku tak i 
úhynem. Důsledkem je jak stáj, tak i přístup ošetřovatele k práci. Ke ztrátám nedocházelo na 
středisku v Hlušicích.
Odchov jalovic je na dobré úrovni. Málo se doma využívá pastva. V kooperaci státní statek 
Lánov pásl 100 jalovic, přírůstky byly jen 0,52 kg. 
Chov prasat, zejména šlechtitelský ve Vinarech zaznamenává velmi dobrých výsledků. 
Ve výkrmu brojlerů jsou potíže se spotřebou jádra, v ošetřovatelské práci a nákladech na léky. 
Do budoucna se počítá s rozšířením chovu v Hlušičkách a zrušení starých kurníků 

Plnění dodávkových úkolů: 
PLÁN SKUTEČNOST % PLNĚNÍ PLÁNU

mléko v tisících litrech  2 600          2 768 106,5
maso celkem v tunách     366 377 102,3
z toho jateční skot     330 378 102,5
telata         8     7   76,2
vepřové        30   32 107,0
brojleři      266 266 101,1
obilí   1 900          1 900 100,0
zelenina      508 479  94,29
cukrovka 13 700         13 975 101,71
Mechanizace: nakoupila za 2 100 000 Kčs nových strojů. Úsek opravárenský má problémy 
s nákupy žárovek, šroubů, matek i jiných náhradních dílů. Nedostatkem dopravy je zastaralost 
vozového parku. Limit spotřeby nafty a elektřiny byl pomocí úsporných opatření dodržen. 
Heslo dne: Úspory všeho druhu!
Investiční výstavba Činnost stavební skupiny byla zaměřena na plnění úkolů v investiční 
výstavbě, provádění údržby na stavebních objektech a bytového fondu. Stavebních prací 
vlastními pracovníky bylo provedeno za 2 001 000 Kčs, na investiční výstavbě za 2 196 000 
Kčs. 
Ekonomický úsek: v roce 1986, prvním roce osmé pětiletky po stránce zisku nebyl tak 
úspěšný jako předcházející, přesto plánovaný zisk byl překročen o 608 000 Kčs. 
Kvádrový a personální útvar: K zabezpečení hospodářských úkolů je třeba pracovníků 
vyučených a plně kvalifikovaných. Letos zakončili závěrečnou zkoušku učební obory 3 žáci, 
ve studiu pokračuje dalších 7 učňů. V odborné přípravě na VŠZ jsou 2 studenti, kterým je 
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poskytováno stipendium. Letos bylo přijato do ŽV 17, pro dílny a dopravu 3 a 1 pracovník 
pro THP. Členství ukončilo 13 pracovníků. 
Na stravování členů včetně brigádníků bylo vynaloženo 251 000 Kčs. Částka 171 000 Kčs 
byla věnována na nákup i spotřebu ochranných pracovních pomůcek. 
Na provoz MŠ bylo pro 21 dětí vynaloženo 82 000 Kčs. 

Příspěvky členům na ambulantní lázeňskou péči 16 000 Kčs
k důchodům starobních důchodců 25 000 Kčs
na výběrovou rekreaci 20 000 Kčs
na výlety tělovýchovu 80 000 Kčs
na dary jubilea 60 000 Kčs

Ke konci roku mělo JZD 528 členů, z toho 299 trvale činných pracujících důchodců 96. 
Bezpečnost práce: Došlo k 20 pracovním úrazům, zameškáno bylo 667 dnů – a k 25 
mimopracovním úrazům, zameškáno bylo 383 dnů.
Svazová činnost: Při JZD je 8 komisí revizní, kulturní, sociální, bezpečnost práce, smírčí, 
požárně technická, energetická a pro rozvoj pracovní iniciativy. 
V JZD je 8 brigád socialistické práce 3 držitelé zlatých , 23 stříbrných a 40 bronzových 
odznaků.
Nejlepší pracovníci jsou zveřejňováni na desce cti, členové jsou informováni pomocí 
bleskovek a družstevním zpravodajem. 
Kulturní akce: Byly uskutečněny 3 zájezdy do divadla v Kolíně, 1 zájezd do ND –
jednodenní zájezd do Třebechovic, na zámek v Doudlebách a Častolovicích. Čtyřdenní zájezd 
na Slovensko s jedním dnem v Budapešti, v prosinci na představení Buřinek v Lužci. Tradiční 
zájezdy na VT do Liberce, Zahradu Čech v Litoměřicích, Zemi živitelku v Budějovicích, 
Velkou pardubickou a dostihy ve Slušovicích.
Dovolenou prostřednictvím SDR trávilo 28 členů včetně rodinných příslušníků v Praze, K. 
Varech, Bratislavě, Piešťanech, Trenčanských Teplicích, Orlických horách, sečské přehrady. 
Jedna členka se zúčastnila zájezdu do SSSR.
24 dětí bylo v pionýrských táborech v Jablonném nad Orlicí, Křižanově, Jeseníkách, Opočně, 
u Broumova, na Slovensku a jeden pionýr v Bulharsku.
40 členů se zúčastnilo ambulantní lázeňské léčby v Poděbradech, která se těší velkému zájmu 
členů. 
Mladí členové, kteří vstoupili ve stav manželský obdrželi svatební dar, členové – vojáci 
vánoční příspěvek. Rovněž jsou odměňováni ti, kteří dovršili 50, 60, 70 a 80 let věku.
(Převzato ze „Zpravodaje“ vydaného k VČS 28.2.1987)

ZO SSM
ZO má celkem 8 členů, z toho 5 chlapců, 3 dívky a dva členy registrované. Na 
organizovaných brigádách bylo odpracováno 388 hodin bezplatně. V dubnu započali členové 
v Kozojídkách s výstavbou letního kina a dětského hřiště s pískovištěm a prolézačkou. 
V červenci byl zhotoven betonový parket pro pořádání tanečních zábav a jeho okolí bylo 
osázeno 20ti okrasnými stromky. Hovory s mládeží uskutečněné v březnu a listopadu se mezi 
členy těší velké oblibě. V dubnu byl tradičně pálen mírový oheň. V červenci a srpnu v letním 
kině byla promítnuto 7 představení a uskutečněn týdenní společný výlet ATC OSTENDE u 
Plzně. 
V říjnu se předseda ZO SSM zúčastnil 12ti denního zájezdu vlaku Družby do SSSR.
ZO obdržela cena „Brontosaura“ za zkrášlování životního prostředí, dva členové od OV SSM 
odznak „Za aktivní práci v SSM“ a předseda ZO tentýž odznak. Nedostatkem v práci 
organizace je dosud neprovedené politické školení. 

Složení výboru ZO SSM:
Předseda: Vršťala Bohuslav
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Místopředseda: Šádek Vratislav
Jednatel: Musilová Iveta
Hospodář: Němečková Jana
Kulturní referent: Černá Štěpánka
Revizor: Myška Jiří

Různé
10.1.1986 zemřel spisovatel, národní umělec, nositel Nobelovy ceny z roku 1984 Jaroslav 
Seifert ve věku 84 let. 
Státní pohřeb byl 21. ledna, pochován byl do rodinné hrobky v Kralupech nad Vltavou.
28.2. přinesl výzkum kosmu další lidské životy. Za 75 sekund po startu raketoplánu USA 
došlo k jeho výbuchu. Zahynulo 7 kosmonautů, z toho 2 ženy. 
28.2. zemřel národní umělec Karel Vlach, který stál 45 let v čele souboru jako dirigent taneční 
hudby. Nedožil se 75 let.
18.2. zemřel národní umělec dirigent Václav Smetáček v nedožitých 80 letech. 
V únoru byl ukončen provoz Státní spořitelny ve Vinarech, jelikož se nenašel nový účetní za 
paní Jorovou. Vklady byly 30. září převedeny do Nového Bydžova. 
V dubnu došlo v Černobylu u Kyjeva k havárii reaktoru atomové elektrárny. 
24.3. byl v Praze zahájen XVIII. Sjezd KSČ.
V dubnu skončilo v Moskvě MS v ledním hokeji fiaskem našeho týmu. Pořadí: SSSR, 
Švédsko, Finsko, Kanada, ČSSR, MNR a Polsko. 
23. a 24. června byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. 
13.7. zemřel herec, národní umělec, Ladislav Pešek, člen národního divadla ve věku 79 let. 
V červenci se v Praze uskutečnil v novém tenisovém stánku na Štvanici Pohár Federace za 
účasti 42 tenisových ženských družstev = neoficiální mistrovství světa. Finále ČSSR – USA 
O:3
11. a 12. října se uskutečnilo v Reykjaviku na Islandu schůzka Gorbačov (SSSR) – Regan 
(USA). Po jedenáctihodinovém jednání mezi občany zklamání nad výsledkem.
12.10. Velká pardubická : 1. Valencio se žokejem Karlem Zujkem, 2. Gvardějsk s jezdcem 
Kasajevem (SSSR), 3. Malba s jezdcem Beránkem.
13.10. zemřel herec národní umělec Mikuláš Huba ve věku 66 let. 

Narození v roce 1986:
Suchá Věra, Vinary 106 28.1.1986
Drobný Petr, Vinary 17 21.2.1986
Lonský Luboš, Kozojídky 56  1.6.1986
Mochaňová Petra, Vinary 49 26.7.1986
Vršťalová Ivona, Kozojídky 1 5.8.1986
Hatáková Nela, Sm. Lhota 18 29.12.1986

Zemřelí v roce 1986:
Jícha Bohumil, Sm. Lhota 13 13.21986 71 let nedožitých
Bárta Antonín, Janovice 7 26.1.1986 87 let
Draštík Josef, Janovice 16 21.3.1986 86 let
Štoček Bedřich, Janovice 19.5.1986 70 let
Jorová Marie, Vinary 54 29.7.1986 81 let nedožitých
Erbanová Marie, Sm. Lhota 36 2.9.198686 let
Marx Karel, Vinary 9 19.10.1986 75 let

Rok 1987
Rok - boje proti atomovým zbraním
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- smlouvy o likvidaci raket s krátkým doletem 

Počasí roku 1987
Leden: v 1. dekádě na počátku teploty do +5°C, později -12°C až -17°C. Sněhu 40 cm. Ve 
druhé dekádě do -25°C, sněžilo ke konci jasno. Ve třetí dekádě mrazy do -9°C, sníh, 26.1. 
bouřka, ke konci -23°C sněhu 50 cm. 
Únor: na počátku mrazy do – 21 °C, většinou zataženo, koncem -3°C až + 2°C, silná obleva, 
sníh roztál. Ve druhé dekádě -2°C až +2°C, většinou zataženo. Ke konci měsíce -1°C až + 
1°C, 24. a 25. – 15°C a -12°C, pak 0°C, sněžení přešlo v déšť. 
Březen: v 1. dekádě teploty -3°C až -12°C, většinou slunečno. 5.3. na Kvitně (Šumava) -
37°C! Ve druhé dekádě ráno -7°C až 0°C, jasno. Ke konci jarního měsíce většinou slunečno, 
teploty -1°C až +5°C.
Duben: v 1. dekádě teploty +2°C až 10°C, oblačno, přeháňky, ke konci odpoledne až +19°C. 
Ve druhé dekádě oblačno, ke konci jasno, 4°C až 7°C. Ve třetí dekádě 0°C až 6°C, odpoledne 
do 23°C, většinou jasno. 
Květen: 1. máj pošmourný, přes den 23°C. Ranní teploty 5 až 12°C, přes den do 25°C, 
oblačno až zataženo. Druhé dekádě ráno 3 až 11°C, odpoledne do 18°C, oblačno. Večer je 
milé, když se zatopí v kamnech. Ke konci měsíce 7 až 10°C, odpoledne do 23°C, přeháňky. 
21.5. na Lomnickém štítě 14 cm nového sněhu, v Malé Úpě 15 cm.
Červen: v 1. dekádě ranní teploty 12 až 15°C, odpolední 14 až 22°C, střídavě, na Medarda 
prší. Ve druhé dekádě ráno 8 až 20°C, odpoledne 15 až 24°C. Ve třetí dekádě 11 až 15°C, 
odpoledne 15 až 30°C, konci vedra. 
Července: v 1. dekádě ranní teploty 14 až 17°C, odpoledne do 28°C, pěkně 2x déšť. Ve druhé 
dekádě ráno 9 až 19°C, odpoledne do 30°C, třikrát déšť. Započalo se sekáním zimních 
ječmenů. Ve třetí dekádě ráno 13 až 17°C, odpoledne do 26°C. Koncem měsíce ochlazení 
s přeháňkami. 
Srpen: v 1. dekádě ráno 4 až 13°C, odpoledne 13 až 20°C, přepršky, 2x kroupy beze škod. Ve 
2. dekádě ráno 9 až 16°C, odpoledne 20 až 30°C, zlepšení počasí, začaly žně. Ve 3. dekádě 
ráno 9 až 16°C, odpoledne 14 až 25°C, pěkné, 21.8. žně končí.
Září: v 1. dekádě ranní teploty 8 až 16°C, odpolední 15 až 25°C. Ranní mlhy, přepršky, 
slunce. V 2. dekádě ráno 8 až 16°C, odpoledne 18 až 25°C. Většinou oblačno se slabými 
přeháňkami. Ve 3. dekádě ráno 6 až 15°C, odpoledne 10 až 25°C. Zataženo, přeháňky 
s bouřkami.
Říjen: v 1. dekádě ranní teploty 4 až 12°C, odpolední 11 až 19°C, většinou jasno. V 2. dekádě 
i třetí 12 až 14°C, odpolední 10 až 17°C, pěkně. 
Listopad: 1. dekáda s ranními teplotami -3 až +6°C, odpoledními 4 až 7°C, zataženo, mlhy. 
2. dekáda -1 až +6°C, odpoledne 5 až 8°C, slabé přeháňky. 3. dekáda ráno -1 až +8°C, 
odpoledne 3 až 9°C, zataženo. 
Prosinec: v 1.dekádě ráno -11°C až +1°C, odpoledne -5 až +3°C, jasno. V 2. dekádě ráno -8 
až +5°C, odpoledne -5 až +5°C. Zataženo, přeháňky, námraza na silnici. Ve 3. dekádě ráno -4 
až + 8°C, odpoledne 1 až 10 °C. Polojasno, slabé přeháňky. 24.12. -2°C ráno. 

MNV
4. plenární zasedání MNV 17.2.1987 ve Vinarech: přítomno 16 poslanců a 30 občanů, řídil 
předseda MNV pan Holman. Tajemní k MNV pan Soukup podal zprávu o činnosti rady a o 
financování MNV. Zástupce ONV pan Pšenička předal předsedovi SSM panu Vršťalová 
čestné uznání rady ONV za vydatnou pomoc svazáků při akcích, Z v roce 1986. Pan ing. 
Janko ze SA v Hradci Králové předal referát k 40. výročí Hradeckého programu. Diskuze 
k tomuto referátu se zúčastnilo 6 občanů a 2 poslanci. Zajímavé byly vzpomínky pamětníků 
tohoto období. Část od pomlčky na pátém řádku patří k 5. plenárnímu zasedání MNV 
14.4.1987 ve Vinarech. Na 4. plenární zasedání podal pan Vlach, předseda VOKSČ zprávu 
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z výroční členské schůze. PhDr. Černilo ze SA přednesl přednášku na téma Vítězné únor 
1948. 6. plenární zasedání MNV 9.6.1987 ve Vinarech. Přítomno 17 poslanců a 33 občanů, za 
KNV předseda pan Jireček, za ONV paní Musilová. MuDr. Svoboda měl přednášku na téma: 
„Rodina, děti a mládež.“ Diskuze 3 poslanci a 7 občanů. 7.plenární zasedání MNV ve 
Vinarech: přítomno 16 poslanců, 27 občanů, za ONV pan Popelka. PO zahájení panem 
Holmanem podal zprávu o činnosti rady pan Soukup. Zprávu o činnosti KOVP za 1. čtvrtletí 
přednesl předseda komise pan Holman. Zprávu o zabezpečení úkolů 6. plenárního zasedání 
ÚVKSČ z hlediska zajištění služeb občanům přednesl tajemník MNV. V diskuzi vystoupil 
tajemník ONV pan ing. Popelka. Předal ocenění „Budovatele okresu Hradec Králové“ za 
dlouholetou pomoc MNV Vinary pro pana Záveského. Rovněž reagoval na rozšíření a 
zkvalitnění služeb občanům, zabýval se zákonem o státním podniku, o integraci a zkvalitnění 
práce MNV. 8. plenární zasedání MNV 10.11.1987 ve Vinarech: přítomno 18 poslanců, 23 
občanů, za ONV pan Pšenička Dr. Červenko, člen SA, přednesl referát k 70. výročí VŘSR, 
který obohatil diapozitivy z minulosti i současnosti SSSR. Předsedkyně FK přednesla návrh 
rozpočtu MNV na rok 1988. Diskuse k programu se zúčastnilo 5 občanů a 3 poslanci. 9. 
plenární zasedání MNV 17.12.1987 ve Vinarech: Přítomno 18 poslanců a 16 občanů. Plenární 
zasedání bere na vědomí zprávu o činnosti rady MNV, schvaluje návrh plánu práce a 
schůzové činnosti MNV na rok 1988, schvaluje návrh Jednotného plánu kulturně osvětové 
činnosti na rok 1988 a tělovýchovné a zájmově branné činnosti na rok 1988. Diskuze byla 
zaměřeno k návrhu plánu práce a k plnění akce Z. 

Akce Z
Vybudování požární nádrže v Kozojídkách za 113 000 Kčs

- studně u OV v Janovicích nákladem     7 000 Kčs
Oprava komunikací v Janovicích nákladem      40 260 Kčs
Na sociální doplňkovou péči bylo 34 přestárlým lidem vyplaceno    17 000 Kčs

SPOZ
Návštěva s blahopřáním a pohovorem s osmdesátiletými:
Stoklasa LadislavJanovice
Bártová Lucie Janovice
Macura Josef Smidarská Lhota 53
Jánský Josef Kozojídky 46
Jirsáková Marie Kozojídky 27
V dubnu s malým dárkem k diamantové svatbě Růženě a Janu Smejkalovým z Janovic –
v červenci ke zlaté svatbě Karle a Rudolfu Novotným z Vinar.
Dvakrát byly tradiční pohovory s mládeží, vítání občánků ve Vinarech, pomoc při organizaci 
dětského sportovního odpoledne k MDD a poslední rozloučení se zemřelými. 

SPO
Uspořádal tradiční ples v kulturním domě v Kozojídkách.
Pro MŠ ve Vinarech uspořádal den otevřených dveří s ukázkou požární techniky. Se SPOZ a 
ČSŽ na organizaci sportovního odpoledne pro děti s cenami. 
Účastnil se námětového cvičení v Zábědově, společného námětového cvičení s JZD, besedy 
s občany, mládeží a dětmi – oslav 1. máje, kladení věnců při lampiónovém průvodu 
k pomníku RA – fotbalovém utkání se zástupci RAJ Praha. 

Plnění socialistické závazku: PLÁN PLNĚNÍ
údržba požární techniky     50  51 hodin
akce Z    500 660 hodin
sázení stromků    200 200 kusů
pomoc zemědělství      150 570 hodin
odevzdáno sena  1 550           1 550 kg
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sběr železa  2 500           3 100 kg

Český svaz žen
Uspořádal návštěvu žen starších 80ti let při příležitosti MDŽ a každou obdaroval kytičkou 
(Holmanová, Dolničková, Špalková, Vršťalová, Musilová, Nezkusilová).
V květnu byl uspořádán výlet s exkurzí ve Vebě v Polici nad Metují. Navštíven byl Broumov, 
pevnost Dobroškov, zámek Opočno a Hradec Králové.
V březnu uskutečněna byla přednáška s promítáním diapozitivů „Krásy přírodních parků a 
zahrad od Atlantiku k Pacifiku“.
V listopadu spolu se SPOZem bylo provedeno vítání občánků se zápisem 5 dětí do knihy. 
CSŽ zajistil výzdobu kulturní program a hračky dětem.
Uspořádán byl zájezd do Králik na koncert Moravanky. Organizace dala do sběru 200 kg 
hadrů, 627 kg papíru – zdarma ženy ušily záclony a dekoračky do klubovny, upravili 
květinové záhony u čekárny a rybníka, uklidily čekárnu, obryly růže a odpracovaly celkem 
110 hodin. Účinná byla i pomoc JZD při jednocené a okopávce cukrovky. V prosinci byla 
uskutečněna vánoční nadílka pro děti. 
Na fond solidarity bylo odevzdáno 150,- Kčs.

Myslivecké sdružení
22 členů obhospodařuje 1 005 ha. Vlastní 6 loveckých upotřebitelných psů s předepsanými 
zkouškami. Druhy zkoušek: hledačky jarní, podzimní, lesní, všestranné a k tomu různé 
memoriály. Pro malá plemena psů jsou zkoušky z norování.
V roce 1987 členové vysázeli 5 100 kusů stromků (smrků, borovic, bříz) na stráni ve Vinarech 
ve výměře 1,06 ha, kterou společnost dostala do užívání.
Organizátorsky se podíleli členové na dětském dnu ve Vinarech, vyjednotili 4 ha cukrovky, 
usušili 70 q sena, pro zásobování bylo dodáno 12 q králičího a ovčího masa. 
Při stavbě krmelců, posedů a zimních zásypech bylo odpracováno 470 hodin. V lednu byl 
v Kulturním domě v Kozojídkách tradiční ples s bohatou tombolou. 
Dobrá spolupráce je s honitbou Záleská Lhota v okrese Semily, od které získali z lesního 
náletu stromky pro vlastní výsadbu. 
Co se týká lovu, byl letošní jeden z nehorších, rok od roku se podmínky zhoršují. Zatím co 
v letech 1972-74 mělo sdružení výřadu 1 000 kusů střelené zvěře s průměrem 2 kg/ha, 
v současné době to je jen 35 dkg/ha! V letošním roce bylo uloveno celkem 5 kusů srnčího, 40 
kusů bažantů a 40 kusů zajíců včet 12 kusů odchycených.
Normovaný kmenový stav koroptví má být 600 kusů, skutečnost jsou 4 kusy – bažanti 300 
kusů, stav je 120 – 150 kusů – zajíců 210 kusů a ti jsou zatím v normě. 
Životní prostředí se stále zhoršuje – jak to vše bude vypadat v roce 2000?
V plánu má sdružení ve vinarské stráni vysázet 5 až 7 tisíc stromků.  

Složení výboru:
předseda Erban Ladislav st. Hradec Králové
místopředseda Boudy Vratislav
hospodář Černý František
finanční hospodář Kozák Miloslav st.
jednatel Horák Jaroslav
kulturní referent Musil Václav
kynologický referent Kraus Karel st.

Členové výboru: 
Špinka Josef, Kozák Miloslav ml.,

Revizní komise: 
Jor Václav, Drbohlav Josef, Rajm Josef ml. 
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Různé
Začátkem ledna napadlo 40 cm, mrazy až -30°C, dopravní kalamita.
Na zahradách vlivem vlhka hnily brambory. JZD mělo po různých ošetřeních brambory velmi 
pěkné. Byla velmi malá úroda jablek.
Připravuje se přestavba hospodářského mechanismu. Nové zákony o podnicích, zemědělském 
družstevnictví a jiné podléhají cestovní diskusi. Cílem je zapojit široké vrstvy pracujících do 
přestavby, využít jejich zkušeností, aby se stali spolutvůrci nového dění. Názory a postoje lidí, 
vedoucích a řídících pracovníků jsou různé. Odrážejí se v nich souhlasná i pochybovačná
stanoviska, spokojenost i nespokojenost se současným tempem dosahovaných výsledků. 
Nabytí účinnosti zákona o státním podniku se předpokládá od 1.1.1989 s tím, že jednotlivé 
části budou nabývat účinnosti postupně tak, aby zákon jako celek byl účinný od 1.1.1991.
Letos byla malá úroda jablek. Švestky snad už žádné nebudou pro vážnou chorobu šárku. 
Koncem roku byl konečně představen náš nový osobní vůz Favorit. Motoristé říkají nic moc, 
jen cena je dost moc a to 85 000 Kčs.
V září došlo k historické celosvětové události při návštěvě generálního tajemníka KSSS pana 
Gorbačov v USA k podepsání smlouvy mezi SSSR a UPA o likvidaci raket s doletem od 500 
do 5 000 km.
28.10. byli občané svědky zbourání komína bývalé cihelny v Janovicích, nyní skladu JZD. 
Všichni přihlížející napjatě očekávali, jak se tohoto úkolu střelbiště zhostí. Svůj úkol splnili 
perfektně, komín dopadl na plánované místo. 
17.12. odstoupil z funkce generálního tajemníka KSČ pan Gustav Husák (zůstal nadále 
presidentem), na jeho místo byl zvolen 65 letý pan Miloš Jakeš.

Jak to v našich obcích vypadá se službami a obchody?
Služby pro obyvatele našich obcí nejsou žádné. Drobnější věci lze pořídit v dílnách JZD. 
S obchody na tom jsou nejlépe ve Vinarech, kde v akci Z byla vybudována nová prodejna 
s Pohostinstvím, kde vaří vsi pět obědů denně. V Kozojídkách obchod se smíšeným zbožím 
ve staré adaptované budově, rovněž tak tomu je ve Smidarské Lhotě. V Janovicích je prodejna 
v adaptované bývalé školní budově. Chléb se dováží 3krát týdně většinou mizerný! Ráno ho 
nahází s rohlíky a houskami do bedny před prodejnou, o nějaké hygieně se nedá mluvit. Inu 
pro vesnici je vše dobré.

Vedoucí:
prodejny ve Smidarské Lhotě Kaisrová Lenka,
pohostinství Koucká Alena,
prodejny v Janovicích Karásková Marta,
prodejny v Kozojídkách Němečková Miloslava,
prodejny ve Vinarech Tyrychtr Ota, pohostinství Jelenová Věra.   

JZD
Rostlinná výroba: byla ovlivněna složitými klimatickými podmínkami velmi nepříznivě. 
Obiloviny byly pěstovány na ploše 925 ha – plánovaný výnos 5,82 t/ha = 92,4%. Poprvé byla 
pěstována kukuřice na zrno na 50 ha. Pěstování hrachu obzvlášť ovlivnilo počasí, došlo 
k častému vyluštění a plán splněn na 57,9%.
Cukrovka byla pěstována na 321 ha s plánovaným výnosem 44,4 t/ha. Dosažený výnos 44,46 
t/ha zařadil JZD mezi první družstva okresu.
U zeleniny došlo k značným výpadkům ve výrobě: petržel (zaorávka), zelí (zamokření 
pozemku), byl i menší výnos okurek. Jedině nepřízeň počasí přestál květák.
Brambory byly nasazeny na 20 ha s výnosem 21,9 t/ha = 101,66%.
Živočišná výroba: objemná krmiva byla stále mokrá, což neprojevilo na výrobě mléka i 
přírůstcích. Na jednu dojnici bylo dosaženo 4 018 l mléka. Z plánu 2 750 000 l bylo dosaženo 
2 734 000 l, plnění na 99,4%.
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Na plán přírůstku telat 0,73 kg bylo dosaženo 0,76 kg. 
V žíru býků na plán 0,85 kg přírůstku bylo dosaženo 0,80 kg. 
V chovu prasat ve šlechtitelské buňce Vinary se vyskytl TBC, muselo být poraženo 11 prasnic 
a 12 chovných prasat.
Ve výkrmu drůbeže se horšil zdravotní stav a zároveň se zvýšila spotřeba jádra na 1 kg 
přírůstku.
Mechanizace: bylo zakoupeno za více než 2 miliony strojů: ŠT 180, sklízecí mlátička E 516, 
vyoravač cukrovky KORAG, Škoda 105 L, UN – 053, sklízeč brambor E 686, nosic 
kontejnerů, pluhy, podmítače, krmné vozy, 2 traktory UŘI. 
Pro vytvoření podmínek údržeb traktorů a ostatních strojů včetně olejového hospodářství se 
plánuje výstavba dílny technických služeb. 
Stavební činnost: v investiční akci bylo započato ve Vinarech se stavbou šesti řadových 
domků, kde bylo celkem prostavěno 1 037 000 Kčs. 
V oblasti údržby došlo k rekonstrukci kravína v Hlušicích. Prostavěno bylo 566 000 Kčs, 
termín oprav byl splněn o jeden měsíc dříve. Dále byla provedena rekonstrukce vepřína ve 
Vinarech a oplocené objektů RV i ŽV ve Vinarech. 
Pracovníci stavební skupiny pomáhali na akcích Z ve všech částech obce. 
Kvádrový útvar: členů bylo celkem 512, z toho 292 činných, dále vypomáhalo 78 důchodců. 
V současné době mělo JZD v určení 9 učňů, 3 studenti VŠZ, základní vojenskou službu 
vykonávalo 9 pracovníků.
Za velmi dobrou a svědomitou práci při životních jubileích byla poskytnuta resortní 
vyznamenání:
paní Myslivcové Daně „Vzorný pracovník MZVž“
paní Vrbové Zdeňce „Vzorný pracovník MZVž“
panu Kňourkovi Bedřichu „Vzorný pracovník MZVž“
Na sociální, personální a kvádrový útvar bylo vynaloženo 1 280 000 Kčs. Z kulturního fondu 
bylo na výchovu, kulturního vzdělávání, občerstvení, stravování, rekreaci, pionýrské tábory, 
zájezdy, lázeňskou péči, na dary a půjčky členům vydáno 583 000 Kčs, z provozních 
prostředků 271 000 Kčs, 48 starobním důchodcům s nízkými důchody byl poskytnut 
příspěvek ve výši 25 000 Kčs. 

Kulturní činnost:
Návštěva divadla v Karlíně, Rokota, ND a divadla na Vinohradech a pro děti lední revue. 

Jednodenní zájezd:
Jindřichův Hradec, Telč, zámek Červená Lhota, rybníky Svět a Třeboň. 

Čtyřdenní zájezd:
1. den: Mnichovo Hradiště, Doksy, Teplice, Ústí
2. den: NDR, Karl – Max – Stadt, Drážďany
3. den: Děčín, lodí do Hřenska, soutěsky příčky Kamenice
4. den: Frýdlant, Ještěd

Další tradiční a oblíbené zájezdy:
- pro milovníky koní prohlídka stájí v Humburkách
- Liberecké výstavní trhy
- Země živitelka v Českých Budějovicích
- veletrh v Brně
- Velká pardubická

Dovolenou prostřednictvím SDR strávilo 41 členů na různých místech naší vlasti, 7 rodin 
bylo na chatách podniků, 6 členů v SSSR, Jugoslávii a Polsku. 
Ambulantní lázeňské péče se zúčastnilo 39 členů, ženy dostaly dárek k MDŽ, dary členům 
k významným životním výročím a vánoční příspěvky vojákům základní služby. 
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JZD provedlo také opravu Kulturního domu v Kozojídkách – nové pakety, obložení stěn a 
malování. 

Vedení JZD:
předseda ing. Trejbal Václav
místopředseda   Zrzavý Petr
hlavní agronom Zrzavý Petr
ekonom Matysová Irena
vedoucí věd. tech. provozu Ludvík Jaroslav
hlavní zootechnik Teplý František
vedoucí střediska RV Horák Jaroslav
vedoucí střediska ŽV ing. Kosejk Miroslav
mechanizátor RV Šádek František
skupinář RV Černý František
úsekový zootechnik Vlach Bohumil
úsekový zootechnik Půček Zdeněk
bezpečnostní technik Jelínek Jaromír
kádrový pracovník Pavelková Marie
vedoucí stavby Štefan Pavel

JZD je znečišťovatelem životního prostředí. Nejhorší to je ve Smidarské Lhotě, kde vedle 
kravína, žíru býků jsou silné jámy. V době kvašení šťávy jsou vyváženy, přesto jich část 
uniká kanalizací přes celou obec dvěma rybníky, v době dešťů po silnici až k Pohostinství. Při 
odvozu chlévské mrvy je traktoristé v zatáčkách ztrácejí, taktéž při sklizni slámy je na 
vozovce i chodnících nepořádek, takže občané mají co dělat. Bohužel z vedení družstva nemá 
o nápravu zájem nikdo.

Ještě různé:
V lednu v Nitře, Topolčanech a Přešťanech bylo uskutečněno MS v ledním hokeji hráčů do 
20ti let. Pořadí: Finsko, ČSSR, Švédsko, USA, Polsko, Švýcarsko.
V květnu ve Vídni MS v hokeji – pořadí: Švédsko, SSSR, ČSSR, Kanada, Finsko, Německá 
spolková republika, USA Švýcarsko. 

Narození v roce 1987:
Rajmová Helena, Vinary 108 23.2.1987
Píša Pavel, Vinary 68 10.6.1987
Nováčková Jitka, Sm. Lhota 49 29.9.1987
Havelková Táňa, Vinary 106 11.10.1987

Zemřelí v roce 1987:
Vavřincová Anna, Janovice 10 5.1.198787 let
Šimůnek Walter, Vinary 44 21.2.1987 79 let
Matysová Marie, Kozojídky 15.11.1987 85 let
Macurová Anna, Sm. Lhota 53 19.9.1987 83 let

Rok 1988
Rok - diskuse o novelizaci zákoníku práce

- 70. výročí vzniku ČSSR
- příprav na přestavbu hospodářského mechanismu

Počasí roku 1988
Leden: V 1. dekádě ráno většinou nad 0°C, ke konci -1 až -5°C, většinou zataženo 
s přeháňkami. Odpoledne +5 až +8°C. Druhá dekáda ráno -5°C až +1°C, odpoledne -1 až 
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+2°C. 3cm sněhu, zataženo s oblevou. Třetí dekáda ráno -3 až +4°C, odpoledne -1 až +7°C, 
slabé přeháňky, chybí sníh.
Únor: V 1.dekádě ráno 0 až +4°C, přepršky se sněhem, odpoledne 3 až 10°C. Druhá dekáda 
ráno -4 až +6°C, odpoledne 2 až 6°C, střídavě slunce zataženo. Ve třetí dekádě ráno -6 až 
+4°C, odpoledne 2 až 4°C, déšť, sníh, obleva. 
Březen: 1. dekáda ráno -4 až 2°C, odpoledne 0 až 5°C. Jasno, přeháňky, sníh, obleva. 2. 
dekáda ráno -3 až +3°C, odpoledne 1 – 6°C. 3. dekáda ráno 1 až 5°C, odpoledne 4 až 13°C. 
Přeháňky s kroupami.
Duben: 1. dekáda ráno -1 až + 10°C, odpoledne 7 až 18°C. Oblačno. 2. dekáda ráno -3 až 
+10°C, odpoledne 7 až 24°C. Ve třetí dekádě ráno -4 až +10°C, odpoledne 7 až 20°C. Jasno a 
polojasno. 
Květen: V 1. dekádě ranní teploty 10 až 12°C, odpoledne 12 až 22°C, 1.května polojasno. 2. 
dekáda 9 až 15°C, odpoledne 13 až 24°C, sucho! 3. dekáda ráno 7 až 16°C, odpoledne 12 až 
27°C, jen pár kapek. 
Červen: V 1. dekádě ráno 12 až 16°C, odpoledne 17 až 24°C. Většinou zataženo 
s přeháňkami. V 2. dekádě ráno 12 až 15°C, odpoledne 20 až 24°C, většinou jasno. Ve 3. 
dekádě ráno 12 až 15°C, odpoledne 17 až 29°C. Zataženo, slabé přeháňky. 
Červenec: 1. dekáda ráno 14 až 16°C, odpoledne 21 až 32°C. Jasno, přeháňky. 2. dekáda 
ráno 10 až 16°C, odpoledne 17 až 28°C. Ve 3. dekádě ráno 10 až 21°C, odpoledne 20 až 
36°C. Vedra – přeháňky. 
Srpen: 1. dekáda, ráno 9 až 17°C, odpoledne 16 až 30°C, ve druhé dekádě ráno 13 až 18°C, 
odpoledne 24 až 30°C – pěkně. 3. dekáda ráno 9 až 14°C, odpoledne 15 až 23°C. Oblačno –
přeháňky. 
Září: V 1. dekádě ráno 6 až 13°C, odpoledne 16 až 25°C, zataženo s přeháňkami. 2. dekáda –
ráno 5 až 13°C, odpoledne 12 až 23°C, přeháňky. 3. dekáda – ráno 6 až 14°C, odpoledne 13 
až 27°C. Slabé přeháňky. 
Říjen: 1. dekáda – ráno 4 až 10°C, odpoledne 10 až 16°C, počátek jasný, pak zataženo 
s přeháňkami. 2. dekáda – ráno 5 – 10°C, odpoledne 11 až 20°C, střídavé počasí. 3. dekáda 
ráno -7 až +9°C, odpoledne 2 až 12°C. Zataženo ke konci sníh.
Listopad: 1. dekáda ráno -8 až +5°C, odpoledne 0 až 4°C. Jasno, déšť a sníh. 2. dekáda –
ráno -5 až +3°C, odpoledne 0 až 4°C, přeháňky. 3. dekáda – ráno – 9 až +3°C, 23.11. -17, 
odpoledne -5 až +5°C. Ke konci větrno, silný déšť.
Prosince: 1. dekáda – ráno – 4 až +3°C, odpoledne -1 až +3°C, 7 cm sněhu. 2. dekáda – ráno 
-8 až +7°C, odpoledne -3 až +7°C, déšť – sníh – větrno. 3. dekáda ráno -5 až +7°C, odpoledne 
0 až 7°C, přeháňky. Na Štědrý den silný vítr, déšť s kroupami, odpoledne bouřka. 
Na Medarda ráno 16°C odpoledne 21°C, k večeru přeháňka – přesto 40 dní nekrápalo!
Na Kateřinu 2°C, obleva a mrholení – přesto na Štědrý den bláto. Zima byla nebývale mírná, 
téměř beze sněhu, ušetřil se otop. 

MNV
10. plenární zasedání MNV Vinary 2.2.1988 v jídelně ZVP: přítomno 18 poslanců a 17 
občanů. Zasedání zahájil a řídil předseda MNV. Tajemník MNV seznámil přítomné s činností 
rady a zprávou o plnění celo obecního závazku za rok 1987 a závazkem na rok 1988.
Na zemědělských pracích bylo odpracováno 760 hodin. Na plán sběru 50 q starého železa 
bylo odvedeno 140 q. Účast na plenárních zasedáních byla 80,2%, v řadách 94,7%. 
V místních lidových knihovnách bylo evidováno 93 členů s počtem 3 052 vypůjčených knih. 
Na udržování zeleně a veřejných prostranství bylo odpracováno 4 637 brigádnických hodin, 
z toho 4 165 bezplatně. 
V investiční akci Z vodní nádrž Kozojídky bylo prostavěno 113 000 Kčs a vybudována 
hodnota díla 213 000 Kčs. Při jednorázové výpomoci přestárlým 80ti a víceletým bylo 
vyplaceno 17 000 Kčs. Nepodařilo se vybudovat místnost pro akce SPOZu, vybavil Klubovnu 
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mládeže ve Vinarech a místnost pro pionýry ve Smidarské Lhotě pro nedostatek finančních 
prostředků ONV. Diskuse po přednesené přednášce Vítězný únor 1948 zástupcem OV SA 
Hradec Králové se zúčastnili 4 občané a 3 poslanci.
11. plenární zasedání MNV Vinary 26.4.1988 v jídelně ZVP ve Vinarech přítomno 18 
poslanců a 19 občanů. Předsedkyně FK paní Špinková přednesla zprávu o financování MNV. 
Diskuze se zúčastnili 2 poslanci a 3 občané. Diskutovalo se o přiblížení stavebního úřadu do 
Nového Bydžova. 
12. plenární zasedání se konalo 12.7.1988 – přítomno 20 poslanců a 21 občanů. Mimo jiné 
pan Kohout podal návrh souboru opatření ke společnému ovlivňován volného času dětí a 
mládeže. Zprávu o plnění vlastních opatření podal předseda MNV. Diskutovalo 6 poslanců a 
3 občané. 
13. plenární zasedání MNV 27.9.1988 – přítomno 19 poslanců a 25 občanů. Předseda MNV 
seznámil přítomné s hodnocením práce KOVP a poděkoval členům požárního družstva útvaru 
CO za dosažené výsledky v soutěži.
Komise KOVP: pan Kohout (předseda). Členové: Obešlová Květa, Šádek František, Fiala Jan, 
Kozák Miloslav ml., Soukup Petr, Holman Josef. 
Velmi zajímavá a doplněná diapozitivy byla přednáška člena SA ing. Vambery na téma 
„Švýcarsko“. V diskusi vystoupili 3 poslanci a 2 občané. 
14. plenární zasedání MNV 8.11.1988 – přítomno 19 poslanců, 23 občanů, za ONV pan 
Pšenička. Schválena byla inventarizační komise: Špinková, Matysová, Kozáková, Koucký, 
Holman a Soukup. 
V přednášce člena SA ing. Babici bylo vzpomenuto výročí VŘSR a zdůrazněna mírová 
politika SSSR. 
15. plenární zasedání MNV 6.12.1988 – přítomno 19 poslanců, 27 občanů, za ONV pan 
Pšenička. Byla schválena: zpráva o činnosti rady, termíny a náplň schůzí rady a plenárních 
zasedání, vyhláška o požární ochraně, místa ohlašoven požárů, aktualizace volebního 
programu. Byla vzata na vědomí nová vyhláška o zemědělské dani, informace z porady 
předsedů FK, byla podána žádost a zařazení akce „veřejné osvětlení“. 
17.4.1988 byla JZD Vítěznou cestou Hlušice a Sborem pro občanské záležitosti MNV Hlušice 
a Vinary uspořádána v Kulturním domě v Hlušicích besedu s důchodci s kulturním pořadem, 
kteří připravili žáci ZŠ a pražští umělci K poslechu a tanci hrála dechová hudba Rovčianka 
velmi pěkné a zdařilé odpoledne. 

Činnost Českého svazu ve Vinarech:
Po dvouleté adaptaci Kulturního domu v Kozojídkách byl uspořádán „Dětský karneval“ 24. 
ledna. 
Zástupkyně svazu navštívily k MDŽ s kytičkou ženy starší 80ti let (paní Holmanovou, 
Dolničkovou, Špalkovou, Vršťalovou, Nezkusilovou, Musilovou a Černou).
24.4. výročí s exkurzí v Bytex a Vratislavice – návštěva botanické zahrady v Liberci, nákup 
v Ještědu.  
Papíru bylo odevzdáno 404 kg, hadrů 165 kg. 
23.3. přednáška pana Váni z Nového Bydžova o léčivých bylinách s velkou a dlouhou 
diskuzí.
V zimních měsících zahájily ženy cvičení v klubovně. 
10.12. vánoční nadílka dětem za finančního přispění DV Jednoty. 
Po celý rok byla udržována čekárna, záhony, vysázeny u rybníka dřeviny. 

JZD
Výroční členská schůze se konala 2.3.1989 v Hlušicích. 
Rostlinná výroba: rok 1988 byl klimaticky velmi výjimečný: Extrémní sucho, kdy v naší 
oblasti v době od 27.3. do 5.6. spadly 2 mm srážek bylo příčinou špatného vzcházení rostlin. 
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Došlo k plošným zaorávkám. Zoráno a znovu oseto bylo 622 ha plodin na orné půdě = 33 %! 
Proto byly překročeny náklady na nákup osiv o 600 000 Kčs. 

Výnosy: 
pšenice ozimá  5,48 t/ha
pšenice jarní   3,72 t/ha
ječmen ozimý  6,88 t/ha

Živočišná výroba: Protože nebyla dostatečná krmivová základna, nebyla splněna dodávka 
mléka o 17 042 l mléka na dojnici se výroba snížila o 74 litrů. U chovu býků byly plánované 
přírůstky 0,83 kg na kus byl splněn na 0,78 kg. 

Plnění úkolů roku 1988:
DRUH PLÁN SKUTEČNOST
telata 0,72 kg         0,72 kg
jalovice 0,62 kg         0,62 kg
býci 0,83 kg         0,78 kg
kuřata 0,03 kg         0,032 kg
odchov selat na prasnice 19,60 ks         18,60 ks
mléko 2 750 000 l         2 732 945 l

Mechanizace: Pro zvýšení úrovně mechanizace bylo zakoupeno za 3 270 000 Kčs strojů. 
Bylo započato ks kontejnerovou přepravou chlévské mrvy. K usnadnění a zrychlení řízení 
výroby byla zřízena radiová síť, čímž se vyřadí státní telefonní linka mezi středisky Hlušice –
Vinary. Bylo spotřebováno 487 592 l nafty a petroleje a 19 004 l olejů. Proti předcházejícímu 
roku bylo ušetřeno 600 l benzinu. 
Stavební činnost: Bylo pokračováno ve stavbě šestiřadových domů ve Vinarech. Při 
rekonstrukci drůbežárny v Hlušicích bylo prostavěno 485 000 Kčs. 
Kádrová práce: Ke konci roku JZD mělo 289 trvale pracujících členů (celkem 506 členů).

- 58 členů rostlinná výroba (ženy, traktoristé)
- 87 členů živočišná výroba (ošetřovatelé skotu, prasat, drůbeže, krmiváři)
- 95 členů pomocné činnosti (stavaři, dílny, sklady, vážní, hlídači)
- 42 členů nezemědělské činnosti (přidružená výroba)

V tomto roce bylo přijato 29 pracovníků (14 pro ŽV, 4 pro RV, 3 pro opravárenství, 4 pro 
nezemědělskou činnost, 3 pro THP a 1 pro stavebnictví).
Průměrně se ročně stravuje 159 členů s příspěvkem 6,50 Kčs na oběd. Ve Vinarech byl 
adaptován dům č.p. 28, ve Smidarské Lhotě dům č.p. 37 – oba byly přiděleny pracovníkům 
ŽV.
Na provoz MŠ bylo vynaloženo 91 000 Kčs
na ambulantní lázeňskou léčbu 16 000 Kčs
k důchodům starobních důchodců 19 000 Kčs
na výběrovou rekreaci 50 000 Kčs
na výlety 61 000 Kčs
na pionýrské tábory 21 000 Kčs
na dary a jubilea 16 000 Kčs
Kulturní činnost: V dubnu byl uspořádán pro důchodce pořad „Stará láska nerezaví“ 
s pohoštěním a hudbou. Pro děti byl uspořádán zájezd do Pardubic na lední revue. 
Jednodenní výlet: Hluboká, zámek Ohrada a Kratochvíle, prohlídka Písku. 
Čtyřdenní výlet: Nouzov, Javořicko, Ostrava, Radhošť – Krakov.  
Tradiční zájezdy: LVT Liberec, Země živitelka, Velká pardubická, NDR – Žitava a Gerliz. 
Králíky: vystoupení turkmenského souboru písní a tanců,

15. výročí založení hudby Skleněnky,
Vánoční konzer s Hybšem.
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Zajištění rekreace členům:
- v tuzemsku 37 poukazů od SDR
- v zahraničí 9 poukazů od SDR
- v tuzemsku 29 poukazů jiných organizací
- v zahraničí 2 poukazy jiných organizací

Do důchodu odešli:
Bradnová Jiřina, Píšová Jarmila, Vršťala Bohuslav, Matyášová Bohuška a Vítková Blažena 
z Kozojídek – Myšková Ludmila, Košátková Julie a Myška František z Vinar. 

Životní jubilea:
- 50 let: Myšková Marie, Vinary 3
- 60 let: Vršťala Bohuslav – Kozojídky, Erbanová Jarmila – Sm. Lhota, Myška 

František – Vinary 20.
- 80 let: Bendák Josef – Sm. Lhota, Spejchalová Anna 9, Spejchalová Anna 56, Horák 

Vratislav – Vinary, Černá Cecilie – Vinary. 
Převzato ze Zpravodaje JZD 1988, vydaného k výročí členské schůzi 3.3.1989.

Prodej a koupě domů ve sloučené obci:
Faktem je, že se vesnice vyklidňuje. Je snad možné říci, že to je problém celosvětový. Mladí 
lidé se stěhují za pohodlím měst, přitom však lidé kupují na vesnicích nové domky, aby o 
víkendech unikl z panelákové šedi. 

Vinary -
č.p. 81 ve Vinarech po Jaroslavu Musilovi koupil Vojtěch Ota
č.p. 39 po Miladě Nezkusilová koupil RNDr. Hellbergr Jindřich z Hradce Králové 
č.p. 44 po Šimůnkových koupil Hrůza Stanislav z Prahy
č.p. 48 po Ouzkých koupil Belatka František z Hradce Králové
č.p. 55 po Rohlíčkových koupil Kopačka Vladimír z Jablonce nad Nisou
č.p. 62 po Lámusových koupil Kočí Kočí Vojtěch z Prahy 
č.p. 65 po Trejbalových koupil Hlobil Jiří z Prahy
č.p. 28 po Jaromírovi Tormanovi koupil a opravilo JZD – Jablonský Ernest
č.p. 70 se nastěhoval Holman Josef, člen JZD
č.p. 14 po Košátková Josefu koupilo JZD – Pohanka Pavel
č.p. 28 po Vlčkových koupilo JZD – Šejna Eduard

Kozojídky –
č.p. 2 po Šádkových koupil Hek Václav z Hradce Králové
č.p. 6 po Šádkových koupil Koňák Jiří z Prahy
č.p. 18 po Tesařových koupil ing. Koucký Jiří z Jablonce nad Nisou
č.p. 19 po Bezvodových koupil Černý Čestmír z Čáslavi
č.p. 26 po Kockových koupil Mlynář Vladimír z Prahy
č.p. 63 po Holých koupil Antoš Jan z Prahy

Janovice –
č.p. 6 po Vršťalových koupil Mašata Karel z Prahy
č.p. 8 po Novákových koupil Hruška Jíří z Prahy 
č.p. 12 po Valentových koupil Krejčí Milan z Prahy
č.p. 14 po Styhalových koupil Piťka Milan z Prahy
č.p. 22 po Hálových koupil Smotlacha Bohumil z Prahy
č.p. 40 po Severových koupila Bartoníčková Anna z Prahy
č.p. 48 po Kubalíkových koupil Čížek Jan z Hradce Králové
č.p. 54 po Hejtmanových koupil Kouhoun Zdeněk z Prahy
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č.p. 29, 23 a 46 koupilo a opravilo JZD pro své členy Srbu Vladimíra, Chrenka Jana a 
Jehličku Jiřího
č.p. 59 po Steklých koupil Chocenský Václav, člen JZD

Smidarská Lhota –
č.p. 36 po Erbanových koupilo a opravilo JZD – Petrák Miroslav 
do bytovky se přistěhoval Odvárko Vladimír
č.p. 6 po Jirsákových koupil Blažek Karel z Hradce Králové
č.p. 10 po Boldových koupila Bártová Anna z Počernic
č.p. 46 po Jorových koupil Vyčítal Zdeněk
č.p. 46 po Štorkových (Hnikových) koupila Štěrbová Alena z Prahy

Odstěhovaní –
Z Vinar Galčík Jaroslav, Odehnal Oldřich, Wonka Vladimír, Suchánek Antonín, Bergl Jan, 
Machotková Štěpánka, Půcek Jiří, Šimčík Eduard, Nezkusilová Milada do domu 
s pečovatelskou službou a Obešlová Ivana se provdala. 
Z Janovic Srba Karel, Kohoutová Lenka, Trenko Jan ml., Chenko Jindřich a Vavřinec Josef 
do Domova důchodců.
Ze Smidarské Lhoty Peštík Bohumil, Dukát Jan ml., Haták Věroslav a Macucha Josef.   

Různé:
29.5. zemřel národní umělec herec Menšík Vladimír ve věku 58 let.
13.8. zemřel národní umělec Holzknecht, hudebník a velký znalec klasické hudby ve věku 84 
let.
14.11. zemřel národní umělec Vejvoda Jaromír ve věku 86 let. Byl to znamenitý kapelník a 
ještě věhlasnější skladatel. Rád bych připomněl několik jeho evergreenů: Ach, bože, lásko –
Zelené háje – Už kamarádi a Škoda lásky.
Rok 1988 byl rokem přestupným. 
Rok 1988 byl také počátkem velkých změn, tzv. přestavby. V červnu byl schválen zákon – o 
zemědělském družstevnictví – o státním podniku o bytovém, spotřebním a výrobním 
družstevnictví.
Koncem září se konaly v Soulec (Jižní Korea) letní olympijské hry. Poprvé byl zařazen tenis. 
Zlatou medaili Miloslav Mečíř, stříbrnou ve dvouhře Helena Suková s Janou Novotnou a 
bronzovou ve dvouhře Mečík se Šrajbrem. Zlatou medaili dále získal Jožka Pribilinec v chůzi 
na 10 km a Miroslav Vajda ve střelbě – stříbrnou Železný v hodu oštěpem a Bednarik ve 
střelbě – bronzovou Josef Lohyňa v zápase. 
Každý medailista doma obdržel odměnu za vzornou reprezentaci vlasti:

- za zlatou medaili 160 000 + 800 dolarů. V kolektivních sportech 60 000 + 500 dolarů,
- za stříbrnou 120 000 + 800 dolarů, v kolektivních 45 000 + 400 dolarů,
- za bronzovou 80 000 + 500 dolarů, v kolektivních 30 000 + 250 dolarů.

Trenéři medailistů obdrželi polovinu jmenovaných částek. ČSSR se umístilo na 17. místě ze 
160 zemí.
V říjnu se začal prodávat dlouho očekávaný a slibovaný „lidový vůz“ zvaný Favorit za 
„lidovou“ cenu 85 000 Kčs. Možno říci, že se jedná o nedůstojný prodej, když zájemci stojí 
na tzv. pořadí několik dní a nocí proto, že jich je nedostatek, plán výroby se neplní. 
28. říjen opět po delší době je státním svátkem.
15.11. SSSR vypustil svůj první automaticky pilotovaný raketový plán, který po třech 
obletech země úspěšně přistál.
Letos opět přišla pohroma na okurky – plíseň. V září onemocněli morem králíci. Nejbližším 
ohniskem byly nedaleké Běrunice. Byla dobrá úroda třešní a výborná úroda jablek. Sadařská 
četa JZD měla práci až do zámrzu. 
Usnesením vlády v červnu se od roku 1989 upravují nové nákupní ceny v zemědělství:
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Např. pšenice potravinářská z 1 800 Kčs na 2 700 Kčs za tunu
           II. jakost z 1 800 Kčs na 2 300 Kčs za tunu
           Průmyslová z 1 600 Kčs na 1 750 Kčs za tunu

prasata jatečná z 17,60 Kčs na 22,10 Kčs za kg
mléko z   3,60 Kčs na   4,25 Kčs za litr
jatečný skot z      25 Kčs na 32,50 Kčs za kg
cukrovka z    390 Kčs na    470 Kčs za tunu

Naproti tomu však JZD bude platit 2x vyšší daně! Od 1.10. došlo ke zvýšení vyplácených 
důchodů, které se zvyšují následovně:
Rok přiznání důchodu - Rok jeho zvýšení měsíčně v Kčs –
do 31.12.1975 140 Kčs

    1976 130 Kčs
    1977 120 Kčs
    1978 110 Kčs
    1979 100 Kčs
    1980   90 Kčs
    1981   80 Kčs
    1982   70 Kčs
    1983   60 Kčs
    1984   50 Kčs
    1985 až do 30.9.1989   40 Kčs

Od 1.10. činí základní výměra starobního důchodu 60 % průměrného měsíčního výdělku.
Mezi docházející do důchodu, byli-li zaměstnáni nejméně 25 roků a dosáhli věku 60 let, ženy 
53 let, jestliže vychovali 5 nebo více dětí, 54 let, jestliže vychovali 3 nebo 4 děti, 55 let, 
jestliže vychovali 2 děti, 56 let, jestliže vychovali 1 dítě, 57 let bezdětné.
V únoru se konaly v Calgary zimní olympijské hry. Naši hokejisté se umístili ve Finálové 
skupině na posledním 6. místě se žádným bodem. V celkovém hodnocení národů se ČSSR 
umístila na 12. – 13. místě ze ziskem 1 stříbrné a 2 bronzové medaile.
V červnu ve Vinarech převzala Pohostinství Jana Fialová.
Letošní zima byla velmi mírná, bylo málo sněhu. Chudáci děti nemohly o vánočním a jarním 
prázdnu vydovádět na sněhu a ledu.
Pro zlepšení vzhledu obcí byly ve Vinarech kolem rybníka zhotoveny chodníky. Ve 
Smidarské Lhotě a Janovicích byla vybudovaná kanalizace v délce 250 m za 105 000 Kčs. 
V Janovicích byl vyčištěn rybník u Kubalíků. V Kozojídkách byla dokončena vodní nádrž, 
prostavěnu bylo 44 000 Kčs.  
Od roku 1989 bude zvýšena zemědělská daň podle bonity půdy ve Smidarské Lhotě, 
Janovicích a Kozojídkách z 1 300 Kčs na 3 000 Kčs/ha, ve Vinarech z 1 000 Kčs na 2 550 
Kčs/ha. To nám ta přestavba pěkně začíná a důchodci, kteří většinou na vesnicích vlastní 
zahrady, toto zvýšení citelně postihne. 
Koncem roku velký nedostatek (jistě přechodný) toaletního papíru, hygienických potřeb pro 
ženy, zubních past, těžko se seženou mrazničky, automatické pračky, barevné televizory, atd. 
Jídlo všeho druhu je dostatek. Běž si ale koupit 2 kg bůčku nebo předního hovězího a pohoříš! 
Píše se také, že horníci překračují plán těžby ale z Uhelných skladů na obyčejná kamna 
dostane rodina na vesnici jen těch 25 q uhlí. Oni se chalupáři v zimě na vesnici neukáží, 
vždyť ve městě mají samé pohodlí. 

Svatby:
Petr Špinka z Vinar a Hana Novotná ze Smidar
Ivana Obešlová z Vinar a pan Malát z Lužce nad Cidlinou
Josef Holman z Kozojídek a Štěpánka Černá z Vinar
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Narození v roce 1988:
Michal Bergl, Vinary 104 27.1.1988
Lonská Veronika, Kozojídky 56 20.5.1988
Dominik Půček, Vinary 106 10.10.1988
Simona Holdová, Sm. Lhota 8 18.7.1988

Zemřelí v roce 1988:
Karel Srnský, Vinary 31 25.3.1988 81 let
Marie Žilková, Vinary 93 25.3.1988 80 let nedožitých
Marie Matyášová, Janovice 57 4.4.1988 88 let
Františka Štočková, Janovice 524.6.1988 75 let
Marie Strejčková, Vinary 108 23.7.1988 36 let
Josef Černý, Vinary 46 16.11.1988 84 let nedožitých
Marie Novotná, Kozojídky 55 11.12.1988 85 let

Rok 1989
Rok – nabytí svobody po 42 letech

Počasí roku 1989
Leden: většinou slabé mrazíky do -5°C, bez sněhu. 
Únor: teploty kolem 0°C, sněhové přeháňky, odpolední teploty až +11°C, konci měsíce 
dešťové přeháňky. 
Březen: teploty většinou nad 0°C, odpolední až +19°C. Počasí střídavé málo vláhy, větrno. 
Duben: teploty nad 0°C, odpolední až 23°C, 20.4. v noci bouřka, přeháňky se sněhem.
Květen: teploty až 25°C, začátkem měsíce bouřlivý vítr s přeháňkami, který nadělal hodně 
škod na střechách domů. Pěkné slunečné dny, málo vláhy.
Červen: teploty do +29°C, většina dní se slabými přeháňkami.
Červenec: teploty až +31°C. Všude v okolí slušně zaprší, v našem regionu přeháňky velmi 
slabé. Sucho! Málo vody ve studních.
Srpen: většinou jasno, denní teploty do 33°C, několik slabých deštíků.
Září: teploty do 27°C. Půl měsíce zataženo se slabými přeháňkami 26 mm napršelo konečně 
během 3. - 4. září.
Říjen: denní teploty do 26°C. Ke konci měsíce ranní mlhy. Spadlá vláha umožnila přípravu 
země k setí.
Listopad: denní teploty do 11°C, ke konci měsíce mrazíky do -13°C. 26.11. sněží, vítr tvoří 
závěje.
Prosinec: do poloviny měsíce a po vánocích mrazy do -16°C. Během vánoc teploty nad 
bodem mrazu. 

Pro společnosti
Dnes se mohu poprvé zmínit o tom, že v roce 1977 byla ustavena odvážnými a morálně 
silnými lidmi tzv. „CHARTA 77“. – (Havel, profesuro Hájek, Němcová, Chramostová, 
Kubešová, …)
Která upozorňovala na nedodržování a porušování lidských práv a „Helsinských dohod“, 
které podepsali tehdejší představitelé ČSSR. Mnozí z mluvčích Charty byli šikanováni, 
sledováni STB a zavíráni. V roce 1989 od ledna se začali příznivci Charty aktivizovat a 
docházelo k pohybu ve společnosti, iniciativa se skutečně dostávala do rukou lidu a 
vymykávala se z rukou vládnoucí komunistické na Jih. Trpělivost lidu přetekla 17. listopadu 
při vzpomínkové oslavě studentů, kdy byli zaskočeni policejní oddíly na Národní třídě a byli 
nemilosrdně ztlučeni pendreky, to byl počátek konce komunistické tyranie. Ke studentům se 
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se stávkou přidali herci, poté i dělníci a na 27.11. od 12. do 14. hodin byla vyhlášena 
manifestační stávka, došlo ke statisícovému shromáždění na pražské Letenské pláni.
Došlo k velkým změnám v předsednictvu ÚV KSČ a k selhání představitelů ÚV NF a 
federální vlády se zástupci OF včele s Václavem Havlem.
V Moskvě představitelé Bulharska, Maďarska, NDR, PLR a SSSR odsoudili vojenský zásah 
proti ČSSR v r. 1968. Dále byl zrušen 4. článek ústavy o vedoucí úloze KSČ a celá tzv. 
„Něžná revoluce“ byla zakončena v tomto roce 30. prosince volbou nového prezidenta, 
kterým se stal 53 letý bývalý disident a spisovatel Václav Havel, který byl před několika 
týdny v komunistickém žaláři v Praze na Pankráci. 
Můj předchůdce se sice obětoval a zapsal kroniku se zpětnou platností převážně ze svých 
vzpomínek. Bohužel se ani slůvkem nezmínil o „době temna“ od roku 1948. Není divu, neboť 
vládnoucí nomenklatura by s ním jaksepatří zatočila i když patřil do jejich řad. Chtěl bych se 
proto pamětník krátce touto dobu zabývat. 
Režim, který byl nastolen komunistickým pučem v únoru 1948, za 41leté zdevastoval národní 
hospodářství, stavební památky, kulturu, přírodu a vědomí lidí – možné je mluvit o morální a 
kulturní devastaci národa a to pod jmenovatelem společným jediné politické strany.
Není se ani snad čemu divit, když měla svůj stálý vzor na nedalekém východě a v jejím čele 
po celá léta stáli tupci a nevzdělanci, kteří se svým národem necítili. V této souvislosti mě 
napadá, zda tato vláda zanechala po sobě i něco pozitivního, nebo zda se všechno jen trochu 
pozitivní dělo proti její vůli. KPČ využila odsunu Němců z pohraničí ke své politice, kdy 
opuštěná hospodářství byla přidělována bezzemkům. Samozřejmě, že při volbách v roce 1946 
se stala nejsilnější stranou, kdy obdržela 38% všech hlasů a obsadila svými lidmi 
nejdůležitější vládní posty. Kdo se zabýval jen trochu dějinami Ruska v roce 1917 věděl, co 
nás čeká. Proto po únoru odešlo velké množství našich lidí za hranice – na stálo „hon na 
čarodějnice“. Ve městech byli odhalováni „křečkové“ obchodníci, kterým byly brány zásoby 
látek i jídla (např. dvoulitrové hrnce sádla). Tak byli obchodníci i ostatní živnostníci 
likvidováni a zavíráni. Na vesnicích byla zakládána družstva, jejich nepřátelé kulaci byli ze 
svých domovů stěhováni do různých koutů republiky, muži byli odsuzováni k dlouholetým 
žalářům (důvod se vždy našel), nastalo bezpráví – stalinský teror. K tomu všemu se propůjčili 
naši lidé, naši sousedi, popř. kamarádi. Solidarita lidí z doby okupace fašistické dostávala 
vážné trhliny, jeden se bál druhého, což KSČ po vzoru svého největšího bratra chtěla 
dosáhnou a dosáhla. 
V našich sloučených obcích vše na tu dobu probíhalo dobře, zdálo se, že nedojde k vážnějším 
persekucím lidí. Našel se ale donašeč, který oznámil úřadům, že několik lidí sebralo 
protistátní letáky a občané Václav Jor (1931), Ladislav Žilka (1921) a Josef Koucký (1880) 
byli odsouzeni ke 2 letům podmíněně. Václav Jor při nástupu do vojenské presenční služby 
byl zařazen do „Pracovně technických praporů (PTP)“ Černí baroni, a přes 2 roky pracoval 
v dolech. A co náš udavač? Ač jeho vzděláním byla dvoutřídní obecná škola se stal doktorem 
politických věd. Strana se dokázala svým věrným odměnit. Tradičně dopadlo odhalení tzv. 
„protistátní organizace“, do které byli údajně zapojeni občané z Vinar, Žlunic a Sekeřic. 
Z Vinar byli dosouzeni k mnohaletým žalářům. Jaroslav Horák a Josef Černý. Jaké hoře 
musely tyto rodiny prožít. To se psal rok 1952. Ve Lhotě se všichni museli být nebezpečného 
donašeče z č.p. 53, který byl nakonec ze všech funkcí vyhozen pro rozkrádaní peněz, 
odsouzen však nebyl.
Všichni tyto nepravosti měly lidi zastrašit, aby se nezdráhali vstupovat do JZD. Za vlády 
„prvního dělnického prezidenta“ Gottwalda, který k nám pozval sovětské experty pro otázky 
státní bezpečnosti se soukolí pekelného stroje roztočilo na plné obrátky. Celkem v létech 1949 
– 1954 bylo opraveno 8 000 lidí a desetitisíce uvězněno. Kdo chtěl vykonávat sebemenší 
funkci, musel být členem KSČ a tak strana měla vše pod kontrolou. Lenoši a tlučhubové, 
kterým se nechtělo dělat a straně pochlebovali si vždy nějaké teplé místečko našli. Vládnoucí 
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mafie pro sebe stavěla honosné stavby svých výborů, nemocnice, léčebny a ozdravovny, které 
většinou byly zaplaceny ze státních peněz, nemluvě o obydlích a chatách bosů a jejich 
platech. Naděje na lepší časy nastaly v roce 1968. Ta však trvala krátkou dobu, než 21.8. naši 
zem okupovala vojska Varšavského paktu (mimo Rumunska). 
Poté přišla Husákova normalizace a krédem se stalo „Poučení z krizových let“ a opět mstivé 
účtování s nepohodlnými. Národ byl umlčen, lidé se uzavřeli, nejevili o nic zájem, nastala 
hluboká stagnace. Spisovatelé, profesoři, doktoři, docenti dělili s lopatou, topili pod kotli, 
topiči vládli. 
Nakonec jedna anekdota, která se tradovala po rozháněných demonstracích v roce 1989: „Víte 
proč je pendrek srdcem strany? Dokud pendrek bije, tak strana žije!“    

JZD
Letošní rok nebyl pro živočišnou výrobu svými klimatickými podmínkami úspěšný. Po 
zkrmení jarního zeleného objemového krmiva nastalo velké sucho, krmné dávky byly sníženy 
krmné dávky na záchovnou dávku, došlo k neplnění dodávek mléka a k nižším přírůstkům u 
skotu. V druhém pololetí bylo zajištěno zelené krmení v JZD. Sedmihorky a senáž na okrese 
Rychnov. 

Plnění dodávek
- mléka 100,62 %
- masa 100,05 %
- drůbeže (brojleři) 101,55 %
- obilí 100 %
- cukrovky   75,36 %

Kultura
- Národní divadlo 26. února „Marná lásky snaha“
- Exkurze do Pleasu Chlumec
- Zájezd do Kutné Hory, Kačiny a Čáslavi
- Flóra Olomouc 29. dubna
- Jednodenní výlet do Rožnov pod Radhoštem
- Čtyřdenní zájezd na Slovensko (okolí Košic) s výjezdem do SSSR
- Výstavní trhy v Liberci, Země Živitelka, Velká pardubická, Slušovice, planetárna 

v Poříčí, veletrh v Brně, dechová hudba Budvarka a Vánoční koncert V. Hybše 
v Králíkách.

Na tuzemskou rekreaci bylo vydáno 63 poukazů, na zahraniční 5, dětskou rekreaci 35, do 
zahraničí 4.

Další čerpání kulturního fondu
- půjčky členům na vybavení bytu, příspěvky ke stravenkám – dárek k MDŽ, 
- vánoční kolekce – peněžní odměny k 50. narozeninám a při odchodu do důchodu –

příspěvek vojákům – svatební dary – odměna při příležitosti 25 let zaměstnání –
příspěvek SRPŠ SOU v Hlušicích.

Občanské fórum při JZD vystavilo nedůvěru předsedovi JZD Václavu Trejbalovi s návrhem 
vypsat konkurs na nového předsedu.

Narození v roce 1989:
Holmanová Linda, Vinary 29.4.1989
Vávra Michal, Vinary 9.7.1989
Vávra Tomáš, Vinary 9.7.1989
Libánská Lucie, Kozojídky 29.1.1989

Zemřelí v roce 1989:
Ječný Josef, Vinary 15.4.1989 84 let
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Řeháková Růžena, Sm. Lhota 28.3.1989 88 let
Vojtíšková Anna, Sm. Lhota 19.2.1989 83 let
Smejkal Jan, Janovice 27.5.1989 84 let
Kopejková Růžena, Kozojídky 26.12.1989 87 let
Kubincová Marie, Kozojídky 14.4.1989 87 let
Vaněk František, Kozojídky 11.2.1989 77 let

Rok 1990 - 1993
8. a 9. 6. 1990 byly první volby v novém svobodném státě. V následující tabulce jsou strany, 
které bylo možné v našem regionu volit spolu s výsledky. Volilo se do Sněmovny lidu 
Federálního shromáždění (SL – FS), Sněmovny národů. Federálního shromáždění (SN – FS) a 
do České národní rady. Počet zapsaných voličů ve sloučených obcích byl 372, volilo 363 = 
97,58 % voličů. 

POSLANCŮ POČET HLASŮ
NÁZEV 

STRANY
POČET
SL - FS

SH-FS ČNR SL - FS %
SN - FS 

%
ČNR %

SVOBODNÝ BLOK
0 0 0 1         0,3 1         0,3 0           0

ČSL STR. SOCIALISTICKÁ č.3
1 1 1 7         1,9 6         1,6 6        1,6

OBČANSKÉ FORUM č.7
32 31 39 193   53,3 186   51,2 212  58,4

ZÁJMOVÉ SVAZY č.9
1 1 1 0 0 0

KSČ č.10
9 8 8 26       7,2 29          8 25      6,9

SPOJ. ZEMĚDĚL. A VENKOVA 
č.11

20 20 16 77     21,2 79     21,8 70    19,3

ZELENÍ č.18
1 2 1 15       4,1 18          5 14      3,9

SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE č.21
2 2 1 8         2,2 5         1,4 4        1,1

KŘES. DEMOKRAT. UNIE č.23
6 7 5 32       2,2 5         1,4 4        1,1

ČSL. DEMOKRATI. UNIE č.13
0 0 0 0 1         0,3 0

VŠELID. DEMOKR. STR. č.8
0 0 0 1         0,3 2         0,5 2        0,5

V roce 1990 vznikly první soukromé prodejny: ve Vinarech hostinec (paní Fialková), ve 
Smidarské Lhotě hostinec (paní Koucká) v roce 1992 prodejna se smíšeným zbožím 
v Kozojídkách (paní Němečková) a ve Smidarské Lhotě (paní Fialková).

24.11.1990 komunální volby do obecního zastupitelstva. Zvoleni byli: 
STAROSTA: Václav Horák (43 let)
MÍSTOSTAROSTA: Jaromír Jelínek (34 let)
OBECNÍ RADA: Josef Němeček (50 let), Petr Soukup (43 let), Vratislav Boudy      

(40 let)
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KOMISE FINANČNÍ: Josef Zajíček (55 let), ing. Ladislav Koucký (38 let), František 
Černý (55 let), Josef Tyl (68 let), Václav Horák (43 let)

KOMISE KONTROLNÍ: Vratislav Boudy (40 let), Karel Kraus (36 let), Vratislav Šádek 
(52 let), Josef Špinka (47 let), Jaromír Jelínek (34 let)

DALŠÍ ZVOLENÍ: Šádek Radim (22 let), Trnka Pavel (33 let), Vladimír Králíček 
(43 let)

V roce 1990 vrátilo JZD ovocné sady Erbanovým, Vlachovým, Bendákovým a 
Chmelařovým. Všichni museli zaplatit za stromy, které JZD vysadilo.
Dochází k transformaci (přeměně) družstev, která by se snad měla stát družstev vlastníků 
(půdy). Všichni na jejichž polích JZD hospodaří musí k nim prokázat vlastnické právo a 
nečlenům bude propláceno „pachtové“. Družstva musí pěstovat to, co se dobře a lehce zpluží. 
Naše ZD se zaměřilo na velké výměry řepky olejné, za které by se měla vyrábět tzv. 
„bionafta“ na pohánění traktorů bez jedovatých zplodin. Družstvo je na tom také dobře 
finančně. Některá okolní se topí v dluzích. Družstva by se tedy měla nějakým způsobem 
měnit. Lidé ale říkají: „co se může změnit, když na vedoucích místech sedí stále ti, kteří vládli 
na bolševicku!“ Důsledek něžné revoluce?

Změna majitelů domů:      
Smidarská Lhota: od ZD koupila č.p. 36 Boučková Marie, č.p. 52 po Erbanu Václavu 
Kolečník Jan, č.p. 12 po Křepelových
Janovice: bývalý hostinec č.p. 23 pan Hrčka Josef, č.p. 29 pan Karásek Jaroslav
Kozojídky: č.p. 9 po Kopejkových paní Šimůnková Olga, č.p. 3 si pronajal od Jampílkových 
pan Materna Jiří i s polnostmi na kterých soukromě hospodaří.
Vinary: č.p. 98 po Brožkových pan Huďa Zbyněk, č.p. 15 po Vlčkových pan Lachnit Václav, 
č.p. 93 po Žilková Marii pan Turnovský Jan. 
Velmi pomalu vyrůstají ve sloučených obcích soukromá hospodářství. Koncem roku to 
byli: 
Hladík Karel Vinary č.p. 83
Jor Václav Vinary č.p. 88
Kučera Milan Vinary č.p. 103
Myška Bedřich Vinary č.p. 26
Šorma Josef Vinary č.p. 107
Materna Jiří Kozojídky č.p. 3
Němeček Josef Kozojídky č.p. 4
Bradnová Jiřina Kozojídky č.p. 64
Boudy Vlastimil Janovice č.p. 3
Vaněk Václav Janovice č.p. 1
Chmelař Vlastimil Sm. Lhota č.p. 24
Soukup Petr Sm. Lhota č.p. 25

Počasí roku 1991:
Leden: teploty většinou nad 0°C, málo srážek.
Únor: větrno, teploty kolem 0°C.
Březen: slabé srážky, odpolední teploty až 14°C.
Duben: odpolední teploty do 25°C.
Květen: teploty do 28°C, sucho.
Červen: teploty do 33°C, slabé srážky.
Červenec: částečně zataženo, prší velmi málo.
Srpen: pěkně, sucho.
Září: většinou velmi pěkně. 
Říjen: ranní mrazíky, konečně prší.
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Listopad: deštivo se sněžením, teploty do 0°C.
Prosinec: o svátcích ráno -11°C, odpoledne -3°C, déšť, sníh.
V lednu 1992 byl ve Smidarské Lhotě poctěn nový rozvod elektrického vedení po betonových 
sloupech s novým osvětlením. 
25.11.1992 federální shromáždění schválilo zákon o zániku ČSFR k 31.12.1992. Česká 
republika má zálohu 78 864 km2, 10 311 000 obyvatel (údaj z roku 1991). Češi 81,3 %, 
Moravané 13,2%, Slováci 3%, Poláci 0,6%, Němci 0,5%, Slezané 0,4%, Romové 0,3%, 
Ukrajinci a Rusové 0,1%. Územní rozdělení: hlavní město a 75 okresů.
Mnoho štěstí, bratři Slováci!
V červnu 1992 konečně téměř po čtvrtstoletí opustil poslední ruský voják naše území!

Počasí roku 1992: 
Leden: teploty většinou nad 0°C, málo srážek.
Únor: větrno, teploty kolem 0°C.
Březen: slabé srážky, odpolední teploty až 14°C.
Duben: odpolední teploty až 25°C.
Květen: málo srážek, sucho, teploty do 25°C.
Červen: malé srážky, teploty až 33°C.
Červenec: hodně dní oblačných, prší jen velmi málo.
Srpen: pěkné počasí, srážkově podnormální.
Září: většinou velmi pěkně.
Říjen: ranní mrazíky, konečně také prší.
Listopad: deštivo s prvním sněžením, teploty nad 0°C.
Prosinec: o svátcích ranní teploty – 11°C, odpolední – 3°C.

Počasí roku 1993:
Leden: začaly mrazy do -15°C, s jasnými dny, po oteplení až ke konci měsíce opět mrazíky. 
Málo sněhu.
Únor: střídavé počasí s mrazy až -15°C a teplotami nad 0°C sněží a prší, větrno.
Březen: začaly mrazíky do -9°C, větrno. Postupné oteplování sníh – tání – déšť.
Duben: teploty do +15°C, oteplování až do +26°C.
Květen: teploty do 28°C, často přeháňky.
Červen: začal jasným počasím a teplotami do 31°C, vydatnější srážky.
Červenec: velké rozdíly v teplotách (jeden den 31°C, druhý jen 14°C) až 19°C. Hodně dní o 
dešti a hromobití.
Srpen: denní teploty až 33°C, ubývání srážek, velmi pěkně.
Září: většinou oblačno se slabými přeháňkami, teploty do 25°C.
Říjen: ranní mlhy, počasí střídavé s teplotami do 19°C.
Listopad: typicky podzimní počasí s ranními mrazíky, přeprškami a sněhu, teploty do 9°C.
Prosinec: některé dny se silným větrem, sníh s deštěm, teploty -5°C až +8°C.

Narození v roce 1990 – 1993: 
Bradnová Lenka, Kozojídky 64 18.4.1990
Jan a Žaneta Pohankovi, Vinary 14 9.11.1990
Karásek Martin, Janovice 29 7.1.1992
Nováček Petr, Sm. Lhota 50 27.6.1992
Bradnová Hana, Kozojídky 64 1.4.1992
Horáková Šárka, Vinary 43 4.4.1992
Myšková Michaela, Vinary 111 5.6.1992
Špinka Pavel, Vinary 60 10.6.1992
Šeps Jiří, Vinary 108 2.9.1992
Myšková Šárka, Vinary 3 19.11.1992
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Vojtěch Jan, Vinary 113 10.12.1992
Šádková Nikola, Kozojídky 50 27.6.1991
Ondráček Pavel, Janovice 21 15.7.1991
Kujovský Lukáš, Vinary 104 26.9.1991
Hörsch Petr, Janovice 29 28.9.1991
Lachmit Václav, Vinary 104 28.11.1991
Skočepová Veronika, Vinary 110 27.12.1991
Myšková Jana, Vinary 26 7.1.1993
Turnovský Robin, Vinary 104 2.3.1993
Zechovská Martina, Vinary 106 30.9.1993
Karásek Luboš, Janovice 29 1.10.1993
Němeček Václav, Kozojídky 4 24.7.1993
Šádková Eliška, Kozojídky 50 19.4.1993

Zemřelí v roce 1991 - 1993:
Vršťalová Marie, Vinary 88 9.5.1991 87 let
Erban Václav, Sm. Lhota 52 24.6.1991 96 let
Špalková Anna, Vinary 8 2.8.1991 93 let
Kubištová Anna, Kozojídky 58 7.7.1991 91 let
Holmanová Kateřina, Kozojídky 17 9.11.1991 87 let
Smejkalová Růžena, Janovice 30 6.12.1991 85 let
Macura Josef, Sm. Lhota 53 8.1.1992 85 let
Schovánková Milada, Janovice 17 30.1.1992 80 let
Jánský Josef, Kozojídky 46 6.5.1992 85 let
Rajm Josef, Vinary 38 4.7.1992 73 let
Bendák Josef, Sm. Lhota 22 14.8.1992 84 let
Holá Marie, Janovice 2 11.11.1992 81 let
Novotný Petr, Vinary 71 31.12.1992 42 let

Rok 1994
Počasí roku 1994:
Leden: celý měsíc většinou ranní i odpolední teploty nad 0°C, ke konci déšť, bouřka a silný 
vítr, škody na střechách v Hlušicích, Poděbradech, … 
Únor: od 13.2. do 20.2. mrazy až -13°C, ke konci odpolední teploty do 13°C.
Březen: celý měsíc teploty nad 0°C, odpolední do 15°C, ke konci déšť se sněhem.
Duben: dost prší, přibývání teplot až na 27°C ke konci měsíce!
Květen: odpolední teploty do 30°C, slabé přeháňky.
Červen: ke konci měsíce vysoké teploty až 36°C, neprší!
Červenec: červnové počasí pokračuje, jen jednou (17.7.) pořádně zapršelo, je to ale málo, 
tráva vůbec neroste.
Srpen: jako minulý měsíc, teploty trochu nižší, nedostatek vláhy.
Září: ranní mrazíky, odpolední teploty do 13°C dost srážek tráva roste, je krmení.
Říjen: teploty nad 0°C do 13°C, málo srážek. Nedostatek vody ve studních.
Listopad: ranní teploty nad 0°C, odpolední do 12°C. Málo srážek.

Největší událostí roku byly komunální volby konané 19. a 20. listopadu 1994. V těchto již 
druhých svobodných volbách do obecního zastupitelstva nekandidovali kandidáti za různé 
politické strany, ale jako nezávislé za hasiče. 

Výsledky voleb:
HASIČI VINARY VINARY    JANOVICE   KOZOJÍDKY    SM.LHOTA    CELKEM
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(hlasy/pořadí)
Riška Petr*    61/7 11/13-14      4/21-23          12/17           88/13
Kozák Miroslav    63/6 11/13-14         1/24           6/21           81/15
Horák Václav*   116/1   39/2-3        30/10           41/3           226/1
Jelínek Jaromír*   107/2   22/7-8        35/7-8          24/12           118/3
Kučera Milan    83/3  6/19-20        35/7-8          19/15           115/4
Špinka Pavel    88/3   22/7-8        19/12           26/9           155/4 CELKEM    
518     111          124            128             881

HASIČI JANOVICE   119                 145            78  67             409
Štajer Jaroslav 13/23-24     40/1           6/19          5/22-23            64/17
Tyl Josef*   45/10    33/5-6        16/13-14            33/4            127/9
Boudyš Vlastimil30/17-18   33/5-6          15/15 9/19 87/14
Boudyš Vratislav* 31/15-16    39/2-3           41/6          20/13-14           131/8

HASIČI KOZOJÍDKY    204       72            279   93            648
Králíček Vladimír      15/22   6/19-20           32/9 7/20       60/19-20
Panenková Alena      3/27      3/23        13/16-17 1/24           20/24
Šádek Vratislav     13/23-24   5/21-22          25/11           5/22-23           48/22
Libánský Milan     31/15-16   9/15-16           61/1 11/18         118/10
Šádek Radim*       54/9    19/9-10         48/3-4 15/16          136/7
Zajíček Josef     30/17-18  15/11-12           43/5          25/10-11         113/11
Trnka Pavel*       58/8   15/11-12           51/2            29/6-7           153/5

HASIČI SM. LHOTA     198        85             99   232             614 
Kříž Miroslav     20/20    9/15-16            9/18            25/10-11         63/18
Kraus Karel ml.*     40/11    19/9-10         16/13-14   31/5          106/12
Linková Hana     16/21       2/24           4/21-23            29/16-17 51/21
Soukup Petr*      85/4       35/4            48/3-4    57/1            225/2
Vyčítalová Jana      4/26     5/21-22 5/20 20/13-14         34/23
Vojtíšek Jiří     22/19       7/18           4/21-23    42/2             75/16
Boučková Martina     11/25       8/17          13/16-17    28/8       60/19-20

Kandidáti označení * získali mandát.   

JAK BYLO VOLENO POČET VOLIČŮ ÚČAST %
Kozojídky 78      72           92,3
Vinary            166     134           80,72
Sm. Lhota 76      68           89,23
Janovice 68      60           88,23
CELKEM            388     334           86,08

Vypočtený počet mandátů pro jednotlivé strany – hranice pro pozd. man.:
hasiči Vinary 3 161
hasiči Janovice 2 102
hasiči Kozojídky 2  96
hasiči Sm. Lhota 2 113

Počet mandátů je vypočten podle paragrafu 4 zákona č.152/1994 Sbírky (o volbách do 
zastupitelstva v obcích)! Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Horák Václav, Trnka Pavel, 
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Soukup Petr, Boudyš Vratislav, Jelínek Jaromír, Šádek Radim, Kraus Karel, Riška Petr a Tyl 
Josef. 
Starostou byl tajným hlasováním opět zvolen pan Václav Horák (hlasování: Horák 7 hlasů, 
Boudyš 1 hlas, 1 se zdržel). 
Místostarostou byl zvolen pan Boudyš Vratislav (Boudyš 6, Soukup 2, Jelínek 1 hlas).
Do finanční komise byli veřejným hlasováním zvoleni pánové Tyl Josef, Soukup Petr a Horák 
Václav. 
Do kontrolní komise byli zvoleni pánové Trnka Pavel, Riška Petr a Boudyš Vratislav. 
Převzato z ustavující zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.11.1194 ve 
Vinarech.

1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze 7.2.1994:
- přítomno celkem 26 občanů (12 členů OZ)
- dokončení inventury, návrh na vyřazení nepotřebných předmětů
- schválen rozpočet na rok 1994: příjem 1 398 000 Kč, výdaje 801 000 Kč, finanční 

rezerva 597 000 Kč.

2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva z 31.3.1994:
- přítomno 33 občanů
- schválen způsob vedení dokumentace obce
- vzala na vědomí studie kanalizace v Janovicích
- zřízení veřejných telefonních automatů v obcích
- návrh na odkoupení pohostinství ve Vinarech zamítnut

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze 4.8.1994:
- přítomno 23 občanů
- rekonstrukce elektrifikace ve Vinarech
- odbahnění rybníku Návesník

4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva z 11.11.1994:
- přítomno 28 občanů
- rozpočet na veřejné osvětlení činí 693 000 Kč, příspěvek na kanalizace elektrického 

vedení činí 1 200 000 Kč. Předložen návrh zvýšení rozpočtu na rok 1994 (oprava 
osvětlení) o 900 000 Kč a do rozpočtu na rok 1995 počítat s částkou 1 000 000 Kč.

- finanční příspěvky pro důchodce v částce 43 000 Kč byly rozděleny takto: 
důchod do 3 000 Kč – příspěvek 200 Kč
důchod do 2 900 Kč – příspěvek 300 Kč
důchod do 2 800 Kč – příspěvek 400 Kč
důchod do 2 700 Kč – příspěvek 500 Kč
atd.
občanům nad 85 let příspěvek 300 Kč

- byla podána informace ke studii lokálního územního systému ekologické stability (k 
nahlédnutí na OÚ)

5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva z 15.12.1993:
- oprava střechy OÚ v částce 89 227 Kč
- žádost o poskytnutí náhrady za kulturní dům v Kozojídkách Pozemkovému fondu ČR
- žádost o navrácení obecního lesa a rybníka
- způsob provozu skládky odpadů v Janovicích

Obecní úřad ve Vinarech má úřední hodiny vždy v úterý a ve čtvrtek od 16. hodin. 

Obyvatelé obcí:
OBEC       CELKEM     DO 18 LET  DO 60 LET   NAD 60 LET         MŮŽŮ           ŽEN
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Janovice88 18 42 28      44                 44
Kozojídky 103 26 47 30      47   56
Sm. Lhota  88 11 33 40      42   46
Vinary 227 57            117 53     112  115

Podle tabulky vidíme, že katastrofický stav je ve Lhotě Smidarské. Spočítal jsem stav 
obyvatel v roce 1950, kdy jsem se přistěhoval, byl 136 občanů mimo sloužících. Jak budou 
tyto osady vypadat za dalších 30 let?

Různé:
V tomto roce byly zrušeny prodejny mimo Vinar. Ve Vinarech byla otevřena hospoda (na jak 
dlouho?). Počasí v květnu a v červnu: den krásné teploty 25-28°C, další den chladno, až o 
10°C nižší teploty. Velká úroda třešní, pozdější druhy červivé. Na stromech a řepě velké 
množství mšic. ZD prodává zájemců vepře na zabití za 25Kč/kg. Nezájem o med (15 Kč/kg) a 
rybíz (černý 4 Kč/kg, červený 6 Kč/kg). Pan Jaroslav Bouček přešel do ZD vlastníků do 
Chotělic. Zně začaly sušením ozimých ječmenů 19. července. OÚ nakoupil počítač pro svou 
potřebu.
V roce 1960 byla provedena úprava katastrů mezi JZD. Kdo o tom nevěděl, marně se domáhal 
na jiném ZD proplacení nájmu, protože jeho pozemek přešel do jiného katastru. Když to 
zjistil a chtěl na ZD nájem zpětně, byl odmítnut! Podle zákona na to právo má, ZD si ale 
rozhoduje o svém. Není divu, vždyť celou dobu totality si dělali, co chtěli – a pokračují v tom. 
Prezident Beneš retribučními zákony (které by odsunutí Němci chtěli zrušit) myslel na 
prevenci – aby bylo jasno, že kolaborace s nepřítelem se nevyplácí. Pokud se někde objevila 
„historická chyba“, pak je to Chyba sametové revoluce, že se s „bolševickými kolaboranty“ 
nedokázala tak důkladně rozejít, jak to učinil Beneš s kolaboranty německými. 
Po sametové revoluci stačilo převléknout kabát!

Narození v roce 1994:
Obešlová Eliška, Vinary 109 21.1.1994
Kratochvíl Štěpán, Kozojídky 17 6.4.1994
Myšková Anna, Vinary 3 8.8.1994
Šoltys Ladislav, Sm. Lhota 57 24.8.1994
Holman Matěj, Vinary 1 2.10.1994

Zemřelí v roce 1993 - 1994:
Myšková Anna, Vinary 52 9.1.1993 82 let
Mocková Vlasta, Kozojídky 10 2.2.1993 76 let
Záveský Ladislav, Vinary 5 1.5.1993 82 let
Karásek Antonín, Janovice 24 23.9.1993 82 let
Šádek Josef, Kozojídky 54 3.12.1993 69 let
Musil Václav, Vinary 25 9.1.1994 60 let
Záveská Anna, Vinary 5 15.2.1994 80 let
Boudyš Václav, Janovice 31 19.4.1994 82 let  

Rok 1995 
Počasí roku 1995:
Leden: ranní teploty v 1. dekádě do -8°C, odpolední kolem -2°C, koncem dekády napadlo 10 
cm sněhu s velkou oblevou. V 2.dekádě ráno -1° až – 13°C, odpoledne až +4°C, ve 3. dekádě 
ráno až +5°C, 8 cm sněhu, slabé přepršky, většinou silné větry.
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Únor: ranní teploty -5°až +5°C, potažmo, sníh-déšť-obleva. V 2. dekádě ráno -5°až +5°C, 
odpoledne až +13°C, většinou zataženo se slabými přeháňkami. Ve 3. dekádě ráno teploty 
0°C až +7°C, odpoledne až +13°C, pěkně.
Březen: ráno -2°až 0°C, odpoledne do 9°C, většinou jasno. V 2.dekádě ráno -5° až +2°C, 
odpoledne až +12°C, oblačno, slabé přeháňky, větrno. Ve 3.dekádě ráno -2° až +6°C, 
většinou jasno, 27.3.odpoledne spadly kroupy a byly bouřka.
Duben: ráno +2°až 8°C, odpoledne až 20°C, pravé dubnové počasí, přeháňky i sněhové, silný 
vítr. Ve 2.dekádě teploty na 0°C. Ke konci měsíce zvyšování teplot, déšť s kroupami.
Květen: ranní teploty 7°až 13°C, odpoledne do 20°C, přeháňky s bouřkami. Ve 3.dekádě ráno 
7° až 17°C, většinou jasno, odpoledne do 30°C, ke konci měsíce 2x lijáky.
Červen: ráno 10°až 17°C, odpoledne do 25°C, slabé přeháňky. V druhé dekádě ráno 10°až 
13°C, přeháňky, odpoledne do 28°C. Ve 3.dekádě ráno 10°až 18°C, odpoledne do 28°C, 
většinou jasno.
Červenec: ranní teploty 13°až 18°C, odpolední do 33°C, jasno. V 2.dekádě ráno 16°až 21°C, 
odpoledne až 32°C, většinou oblačno s přeháňkami. Ve 3.dekádě ráno 15°až 20°C, odpoledne 
26°C až jedenkrát 36°C! pěkně.
Srpen: ranní teploty 15°až 19°C, odpoledne do 30°C, většinou jasno. V 2.dekádě ráno 14°až 
16°C, odpoledne až 32°C, většinou slabé deštíky. Ve 3.dekádě ráno 10°až 16°C, odpoledne 
od 14°C! do 31°C, slunce, přeháňky, bouřky, ochlazení.
Září: ranní teploty 8°až 13°C, odpolední do 23°C, převážně zataženo s přeháňkami. 
V 2.dekádě ráno 7°až 17°C, odpoledne do 24°C, přeháňky. Ve 3.dekádě ráno 7°až 14°C, 
odpoledne do 19°C, zataženo s přeprškami.
Říjen: ranní teploty 7°až 14°C, odpolední 22°C, mlhy. V 2. dekádě ráno 9°až 15°C, 
odpoledne až do 23°C, zataženo, mlhy. Ve 3.dekádě ráno -2°až 15°C, odpoledne do 15°C, 
jasno ke konci měsíce zataženo.
Listopad: ranní teploty -5°až 7°C, odpolední do 7°C, vítr, poletuje sníh, mlhavo. V 2. dekádě 
ráno -3°až 9°C, odpoledne -9°C, zataženo, prská i trochu sněhu (do 2cm, taje) ve 3.dekádě 
ráno.
Prosinec: v 1.dekádě ranní teploty -5°až 2°C, odpolední -4°až 2°C, zataženo, prší a sněží. 
V 2.dekádě ráno -4°až 2°C, odpoledne -3° až 2°C, zataženo a klidno. V 3. dekádě ráno -16°až 
4°C, odpoledne -6° až 4°C, déšť a sníh. Od 26.12. jasno.
25.12. 0°- 1°C, zataženo, sněží
26.12. -3° - +2°C, dopoledne jasno, odpoledne zataženo
27.12. -6° - 3°C, jasno
28.12. -13° - -6°C, jasno
29.12. – 16°- 6°C, jasno
30.12. -13° - -4°C, jasno
31.12. -5° - -3°C, jasno

Zemědělské družstvo
Obhospodařuje 1 696 ha orné půdy a 49,57 ha luk a má celkem 98 pracovníků. Velmi se 
změnila živočišná výroba, která je jen ve Vinarech a Hlušicích.

Bylo oseto:
pšenice 670,18 ha výnos 66,3q 275 Kč/q
ječmen 102 ha výnos 66,17 q 200 Kč/q
ovsa 10,5 ha výnos 48 q 260 Kč/q
máku 105,5 ha výnos 12 q 1 700 Kč/q
olejky 207 ha výnos 40,3 q 550 Kč/q
cukrovky 127,17 ha výnos 493,5 q 98,8 Kč/q

V nové bytovce za prodejnou od letošního roku má být potomek rodu hrabat Černíků.
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V únoru byla uzavřena hospoda ve Vinarech.
V květnu otevřena prodejna v Janovicích (vede paní Vojtěchová z Vinar) a v září prodejna ve 
Lhotě Smidarské (vede paní Hroudová ze Smidar).
20.5.1995 navštívil českou republiku papež Pavel II., 21.5 na Moravě proběhla kanonizace 
Zdislavy a Sankandera za účasti 250 000 lidí z Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Rakouska, 
Německa a Itálie. (Kanalizace = svatořečení = v římskokatolické církvi prohlášení za 
svatého).
Po slabé úrodě v roce 1994 je nedostatek brambor a jejich cena se vyšplhala na 19,- až 22,-
Kč za 1 kilogram. Jsou dražší než pomeranče, jejichž cena je 17 Kč za kilogram.
Slabá úroda jablek, dobrá úroda ořechů a třešní, pozdější byly červivé.
1. a 2. července došlo v Kozojídkách celkem již ke čtvrté návštěvě a milému setkání s občany 
z Kozojídek, malé vesničky z okresu Hodonín na Moravě nedaleko Veselí nad Moravou.
Organizátorem tohoto setkáni byli hasiči.
Autobusem přijelo 42 hostí s vlastní kapelou ve 14 hodin, po vzájemném vítání následovala 
procházka obcí. Moravská kapela zahrála u každého domu písničku. Poté odjeli do Hlušic, 
kde se na zámku ubytovali a povečeřeli. Navečer se vrátili do našich Kozojídek a zúčastnili se 
pouťové zábavy, kde k tanci vyhrávala česká Zahořanka.
Před kulturním domem se na rožni opékalo sele a během zábavy se hodovalo. První den 
skončil o půl třetí ráno a naši hosté odjeli do Hlušic se trochu vyspat. 
Druhý den v neděli jsme se zúčastnili mše svaté v Kožojedech, kde nás pan děkan sezná mil 
s historií kostela. 
Po mši a návštěvě místního hostince a po rozloučení odjeli naši hosté zpět domů na Moravu. 
Dle jejich názoru byli u nás velmi spokojeni a za 3 až 4 roky budeme očekávat pozvání 
k návštěvě Moravy. (Zpracováno a zapsáno podle jednoho z organizátorů tohoto setkání pana 
Pavla Trnky).

Obecní úřad
Má úřední hodiny v pondělí a ve středu od 16. hodin.

Na prvním veřejném zasedání obecního zastupitelstva bylo projednáváno:
Návrh rozpočtu na rok 1995:

- celkové příjmy 2 113 000 Kč
- celkové výdaje 2 472 000 Kč
- čerpání finanční rezervy 359 000 Kč
- schválen návrh na stanovení odměn členů obecního zastupitelstva
- oplocené zpevněné plochy s obsluhou pro odpadky budou vybudovány ve Vinarech u 

„Navrátilka“, v Janovicích za bývalou školou, ve Lhotě u prodejny, v Kozojídkách 
před Hliňákem

- rekonstrukce elektrické sítě ve Vinarech bude dokončena v dubnu. Obec se podílí 
financováním této akce částkou 1 300 000 Kč.

- Obec se bude ucházet o příspěvek z fondu životního prostředí pro občany, kteří během 
roku 1994 – 1997 přejdou na ekologický způsob vytápění

- schvaluje se osázení cesty mezi Janovicemi a Vinary
- schválen poplatek za povolenku k lovu ryb pro ty rybáře, kteří neodevzdali povolenku 

v termínu do 15.1.1995. Poplatek se zvyšuje z původních 50 Kč na 100 Kč pro děti, 
pro dospělé ze 100 Kč na 200 Kč.

Na třetím veřejném zasedání obecního zastupitelstva v červnu bylo projednáno:
- návrh na vstup do svazu obcí Novobydžovska k výstavbě skládky v Novém Bydžově 

za finanční podpory zúčastněných obcí. Též se naskýtá možnost odvozu odpadků do 
Lodína nebo Chvaletic.

- schválen příspěvek okrsku hasičů do 1 000 Kč
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- schválen příspěvek na hudbu, stravování a ubytování pro návštěvu občanů 
z Kozojídek na Moravě

- stanovení výše příspěvku na rekonstrukci NN pro občany bylo odloženo
- oprava střechy v Janovicích na bývalé škole stála 93 750 Kč
- na opravu střechy ve Lhotě Smidarské byla vypsána nabídka více zájemců o 

nejvýhodnější cenu (dle zákona 199ú94 Sb.)
- obecní les v rámci restitucí byl opět vrácen původním majitelům.

Na čtvrtém veřejném zasedání obecního zastupitelstva v prosinci bylo projednáváno:
-  v rámci plynofikace obce Smidary se naskýtá možnost pozdějšího připojení obcí 

Smidarská Lhota, Janovice, Vinary, Kozojídky, Sekeřice, Hlušice a Starý Bydžov na 
plynárenskou síť budovanou v příštích letech. V důsledku navýšení spotřeby plynu pro 
tyto obce bude nutné posílení potrubí a regulační stanice pro Smidary. Na zvýšených 
nákladech se budou podílet i naše obce. Výše příspěvku bude určena dle podílu obce 
na skutečných nákladech počtu obyvatel jednotlivých obcí. 

- SD Konzum nabízí obci odkoupení prodejny ve Vinarech za 500 000 Kč + cena 
zařízení 32 940 Kč

- v roce 1996 má být zaveden popelnicový odvoz odpadů 
- finanční komise rozdělila mezi staré občany (celkem 77) 40 100 Kč podle 

následujícího klíče:
na důchod do 3 700 Kč příspěvek 200 Kč
na důchod do 3 600 Kč příspěvek 300 Kč
na důchod do 3 500 Kč příspěvek 400 Kč
atd.

- plnění rozpočtu obce:
celkové příjmy 1 747 420 Kč
celkové výdaje 1 873 000 Kč
střecha školy Janovice           83 750 Kč
střecha školy Lhota – záloha        150 000 Kč
příspěvek na rekonstrukci sítě Vinary  850 000 Kč
doplatek na veřejné osvětlení    364 000 Kč
(400 000 Kč záloha zaplacena v roce 1944)
příspěvek škola Janovice + oprava střechy + oprava střechy      
kaple ve Lhotě      34 000 Kč

- schválen příspěvek hasičům ve výši         1 000 Kč
- přislíbena pomoc při založení „Klubu důchodců“

Různé:
Vinarští začali čistit rybník N8vesník od bahna. 
Celkový stav společnosti je nevalný. Denně se v tisku a sdělovacích prostředcích dovídáme o 
milionových podvodech s topnými oleji, které se prodávají jako nafta, s likéry (velká rumová 
aféra), kdy jejich nezdaněním je stát okrádán – vraždy podnikatelů, kteří byli v sudech nebo 
s upevněným závažím naházeni do Orlické přehrady – pašování a rozšiřování narkotik, 
výroba pervitinu – cizí gangy (zvláště) ruské vydírají podnikatele. Planá hlášení o umístění 
bomb ve školách, úřadech a obchodních domech (ty musí být uzavřeny a prohledány) –
umisťování bomb do aut podnikatelů a jejich odpalování – gangy kradou drahá auta, vybavují 
je falešnými dokumenty a ztrácejí kdesi na východě. 
Někteří jedinci jsou závislí i na hracích automatech – na vojně a ve školách se objevuje tzv. 
šikana – skinheadi (holé lebky) se rvou s anarchisty a Romy. Věznice jsou přeplněné, vězni si 
v nich žijí na úrovni při televizi a dámských návštěvách, soudy pracují pomalu a někdy 
nezodpovědně, což jim umožňuje i zákon. Někteří jednotlivci se dlouho a někdy i marně 
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domáhají svého majetku, který jim byl komunisty uloupen. V televizi jsou stále prezentovány 
krvavé filmy americké plné násilí!
Od července byly zvýšeny důchody od roku 1989 byly zvýšeny zhruba na dvojnásobek. 
Rád bych ještě seznámil příští generace s cenami některého zboží jeho cena se neustále 
zvyšuje.
V roce 1990 stál Škoda Favorit 84 600 Kč, letos asi 210 000 Kč. Uhlí stouplo z 18 Kč na 90 
Kč/q, cement z 50 na 180 Kč, bomba (vložka) do piliňáku ze 60 na 410 Kč!, Babety o obsahu 
50 cm3 ze 4 000 Kč na 13 000 Kč, cigarety v průměru ze 7 na 22 Kč (balíček s 20 kusy), pivo 
10° z 1,70 na 6 Kč/1/2 l, elektřina z 0,7 na 1,10 Kč (1 k Wh), benzin ze 16 na 20 Kč, platby 
na povinné ručení (pojištění motorových vozidel) do 50 cm z 12 na 120 Kč, do 1 350 cm ze 
144 na 804 Kč, chleba v průměru z 5,60 na 14 Kč/kg.
Maso: vepřová krkovička 103 Kč/kg, plec 118 Kč, kýta 125 Kč/kg, hovězí – přední 112 Kč, 
zadní 118 Kč, svíčková 230 Kč/kg, měkké salámy 90-120 Kč, trvanlivé kolem 200 Kč/kg, 
tlusté párky 60-70 Kč, párky ve střívku 103 Kč/kg.
Cena mléka se zvýšila ze 2 Kč na 9,90 Kč/l.
1.7. vstoupil v platnost zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel. Každý 
majitel motorového vozidla musí každé 2 roky na technickou prohlídku a na měření emisí ve 
výfukových plynech.
Od roku 1995 se platí za používání dálniční poplatek ve výši 400 Kč ročně.

Svatby:  
Štočková Lenka z Lišic a Linek Jaroslav ze Smidarské Lhoty
Horáková Lenka z Vinar a Reich Miroslav z Hlušic
Wonková Vladimíra z Vinar a Dítě Josef ze Smidar

Narození v roce 1995:
Němeček Josef, Kozojídky 4 4.2.1995
Linek Petr, Sm. Lhota 51 31.3.1995
Šepsován Michaela, Vinary 108 22.5.1995
Kubelka Michal, Vinary 108 14.6.1995
Svobodová Žaneta, Kozojídky 28 17.7.1995

Zemřelí v roce 1995:
Žilková Marie, Vinary 22 20.2.1995 69 let
Utíkal František, Sm. Lhota 53 14.3.1995 74 let
Havránek František, Sm. Lhota 4 5.6.1995 84 let
Dukát Jan, Sm. Lhota 3 15.7.1995 49 let
Horák Vratislav, Vinary 2 15.8.1995 87 let
Bártová Lucie, Janovice 7 17.10.1995 88 let
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5 část 1996 - 1998

Rok 1996

rok voleb do Národního shromáždění a Senátu

Činnost obce

1. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSVA  v lednu
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- rozpočet na rok 1996 (příjmy 2 205 000 Kč, výdaje 1 923 000 Kč, finanční rezerva 282 000 
Kč)

- schválen omlazovací řez vrb a topolu v Kozojídkách

- do 30.6.1998 se promíjí poplatek VČE (elektrárna) při zřízení elektrického vytápění 
rodinných domků

2. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA v březnu
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- zápis z kontroly hospodaření za rok l995

- výkaz hospodaření za rok 1995 (příjmy 2 586 000 Kč, výdaje 2 197 730 Kč, převaha nad 
výdaji 388 270 Kč)

-  zakoupení prodejny ve Vinarech za 450 000 Kč a její pronájem panu Miloslavu Hroudovi 
Smidary 336

- INFORMACE - o volbách 31.5. a 1.6.1996

- vstup do plynárenského a elektrárenského sdružení východních Čech

- INFORMACE  o založení Klubu důchodců, předsedou je Karel Kraus

3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA v červenci
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- finanční výpomoc starým občanům bude vyplácena na základě jejich žádostí u kterých jejich 
měsíční příjem nepřesáhne částku životního minima 

- od června je zajištěn svoz domovního odpadu popelnicemi, současně jsou k dispozici 
nádoby na sklo, uvažuje se o nádobách na plasty a papír

- předpokládaná roční úhrada odpadu TS Nový Bydžov je 76O Kč za rok. Byla schválena 
sleva na placení tohoto poplatku následovně :
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                       pro jednotlivce ve výši 350 Kč
                       pro 2 osoby                   390 Kč
                       pro 3 osoby                   430 Kč
                       pro 4 osoby                   470 Kč
                       pro 5 osob                     510 Kč 

- INFORMACE - bylo vydáno 152 popelnic - sklo ukládané do sběrné nádoby musí být 
zbaveno kovových a jiných částí - Sbor hasičů plánuje sběr starého železa na měsíc červenec

4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  v říjnu
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- v roce 1997 bude do každé domácnosti zavedena bezplatně telefonní přípojka

- bylo zadáno vypracování projektu na rekultivaci skládky v Janovicích a byla podána 
objednávka na zaměření skládky, která poté bude odkoupena

- příspěvek sportovcům z Janovic na zakoupení sportovního náčiní

- Kulturní dům v Kozojídkách je majetkem obce

- obec zapůjčila na nákup plynového potrubí 500 000 Kč se splatností do 30.6.1997 
Obecnímu úřadu ve Smidarech
                       
- na OÚ je k nahlédnutí plán připravované akce rozvodu telefonních kabelů

OBCHOD

     Koncem ledna byla uzavřena prodejna ve Vinarech. Znovu byla otevřena, když ji převzal 
pan Hrouda ze Smidar a jeho žena otevřela prodejnu ve Smidarské Lhotě. Bohužel po 
onemocnění pana Hroudy pí Hroudová ve Lhotě ukončila prodej 30.12.1996 a přešla do 
Vinar.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Letos byly plísní napadeny brambory, okurky a rajská jablíčka. Velká úroda švestek a 
třešní. Pozdní třešně nebyly důsledkem počasí červivé. Rovněž úroda jahod a rybízu byla 
velmi dobrá, výkupní ceny však nejsou pro pěstitele zajímavé. 

Méně zajímavá je výkupní cena medu za 33,50 Kč, v obchodech prodejní je  třikrát vyšší. 
Snůška medu byla vysoká (kolem 20 kg na včelstvo). Celorepublikový stav včelstev poklesl 
na kritickou hranici a tím je ohroženo opylení všech rostlin a malé hektarové výnosy 
některých zemědělských plodin. 

Nepamatuji, že by v září nebylo po žních. Letos tomu tak bylo, teprve pěkné dny 18. až 
20.září umožnily jejich dokončení. 
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Ve Vinarech ZD zrušilo dva kravíny. ZD dávalo členům zdarma brambory, které jim 
nebyly odebrány. Jejich velká úroda snížila jejich prodejní cenu na 3-5Kč. ZD také prodává 
zájemcům seno. Družstvo se specializuje na obilniny, cukrovku a olejniny. Stav pracovníků 
klesl asi na 90, t.j. dvakrát až třikrát proti stavu před šesti lety, administrativní pracovníci však 
zůstávají ! To se tolik zvýšila administrativa, že na jednu kancelářskou sílu připadá asi 8 
pracujících ?

POLITIKA

- Od dubna byly zvýšeny starobní důchody asi o 10 %.
- V prosinci byl operován na plicní nádor prezident Václav Havel.
- Velmi zajímavé jsou platy ústavních činitelů !  :  poslanec ze 7 000 na 13 000,
na 17 000 až na současných 31 000 Kč. To je základ. Měsíční výdaje mohou být až 71 000 Kč 
( zařízení kanceláře ve svém volebním obvodu, plat jejího vedoucího, pronájem, telefon atd.). 
Předseda vlády a NS ze 46 000 na současných 90 500 Kč. Ministři ze 30 000 na 60 000 Kč. 
Prezident zůstává 112 400 Kč + 100 000 Kč příplatek. NS má celkem 200 poslanců a stejné 
platy má 80 senátorů. Předseda vlády dal návrh na snížení těchto platů o 10 % až 15 %, ale 
neuspěl !

CENY ZBOŽÍ

Chléb 17,30 - 19,80 (l kg), rohlík 1,40, mléko 8,50 - 9,40 Kč, máslo 23,40 - 25,-
(0,25 kg), mouka 10,20 - 10,40 Kč, cukr krupice 19,90 Kč, jogurt 8,--Kč, rýže v sáčku (4 
balíčky) 13,60 Kč, cigarety 22,-- až 30,-- Kč, pivo 10° kolem 6,5O Kč (O,5 l). Benzin super 
21,20 - 21,70 Kč, naturál 20,80 - 21,20 Kč, speciál 19,50 - 20,90 Kč, nafta 18,10 Kč. Vepřová 
kýta 127,-- Kč, bůček 65 Kč, krkovice 108 Kč, hovězí přední bez kosti 108 Kč, s kostí 66 Kč, 
zadní 120 Kč. Auto Škoda Felície 220 000 Kč a výše podle vybavení. Auto Škoda Oktávie 
380 000 Kč a výše podle vybavení.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
31.5. a 1.6.1996

S t r a n a                          Vinary              Janovice         Kozojídky     Sm. Lhota
                                        hlasy  %          hlasy   %         hlasy     %      hlasy    %
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Svobodní demokraté                                                                       2      2,7            2          3
2 ČSSD                                  30        21              14         23             15       21          15        23
3 ODS                                    34        24              22         36             19       26          17        26
5 Nezávislí                               1       0,7                                              1      1,4            1       1,5
7 Demokratická unie                                                                            2      2,7
8 ODA                                      3      2,1                 3       4,9                8       11
10 KDU - ČSL                        16       11                7         11               9       12            5       7,5
11 Důchodci za živ.jistoty      14      9,8                 4       6,5               9        12           7         11
13 Unie středu                           8     5,6
15 KSČM                                14     9,8                 3       4,9                2       2,7           9        14
17 Republikánská strana          22      15                 8        13               6       8,2           9         14
18 Levý bok                                                                                                                  1        1,5
neplatné hlasy                            1                                                         1
POČET VOLIČŮ                   158                         70                          78                     72
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ÚČAST VE VOLBÁCH        143                         61                          74                     66
Neúčast ve volbách                  15                           9                            4                       6
ÚČAST V %                           90,5                      87,1                       96,8                  91,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČSSD = Česká strana sociálně demokratická,   ODS = Občanská demokratická strana,  
Sociální demokraté - Liberální strana národně sociální,   ODA = Občanská demokratická 
aliance,   KDU - ČSL = Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová,  
Českomoravská unie středu,  KSČM = Komunistická strana Čech a Moravy,  Sdružení pro 
republiku - Republikánská strana Československa.

Parlamentní volby vyhrála ODS těsně před ČSSD. Strany ODS , KDU -ČSL a ODA 
vytvořily koalici, předseda ODS Václav Klaus byl pověřen vytvořením vlády a stal se jejím 
předsedou. 

O potřebě Senátu se neustále diskutuje mezi politiky, kteří většinou o něj nejeví zájem. 
Výsledkem byla velmi malá účast voličů. Po prvním kole byla zvolena nadpoloviční většina 
zástupců ODS. Ve druhém kole se spojili všichni proti ODS a bylo zvoleno 32 kandidátů za 
ODS, 25 za ČSSD, za nezávislé 1, za KSČM 2, za ODA 6, za KDU-ČSL 13 a za DEU 1 
kandidát. Předsedou Senátu byl zvolen Petr Pithard.

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY   15. a 
16.11.1996

První kolo-Jméno         strana                    Vinary        Janovice      Kozojídky      Smid.Lhota
                                                                hlasy    %    hlasy     %    hlasy       %     hlasy       %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čáslavský František     ČSSD                   10     18,5      12    34,3     11      31,4       7       19,4
Barták Karel                 ODA                      5       9,2         8   22,9        9     25,7       3         8,3
Vlček Jiří                      ODS                    26     48,1         9    25,7        7    20          16      44,4
Čermák Augustin         Nezávislý               2       3,7         2      5,7        4    11,4         3        8,3
Frajdl Jiří                     KSČM                    9      16,7        4     11,4                             7       19,4
Fiedler Josef                Nezávislý               2        3,7                              4    11,4    
Neplatné hlasy                                            3                                                                 1
POČET VOLIČŮ                                    159                   65                  77                  71
ÚČAST                                                     57                   35                  35                  37
ÚČAST V %                                           35,8                 53,8               45,5               52,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhé kolo-Jméno
Barták Karel                ODA                        6      20         13     50         10      50         3     14,2
Vlček Jiří                     ODS                       24      80         13    5O         10      50        18    85,7
POČET VOLIČŮ                                      159                  65                  77                  71
ÚČAST                                                       30                   26                 20                   21
ÚČAST V %                                             18,8                  40                25,9               29,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT
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V květnu na MS v hokeji ve Vídni se stala ČR mistrem světa, když ve finále porazila 
Kanadu 4 : 2. Na třetím místě Amerika porazila Rusko 4 : 3. Na mistrovství Evropy v Anglii 
ve fotbale ve finále prohrála ČR s Německem, na dalších místech Anglie a Francie. 

KOMETA

V březnu byla na obloze nejlépe vidět kometa Hyakutake, která se má znova objevit za 
dvacet tisíc let.

PŘISTĚHOVANÍ

Šoltys Ladislav, Smidarská Lhota 37
Donát Petr, Vinary 58
Hurdálkovi Jitka st., Jitka ml., Jaroslav, Janovice 51
ODSTĚHOVANÍ 

Wágnerová Lenka, Vinary 74
Dítětová Vladimíra, Vinary 108
Jágr Tomáš, Vinary 81
Chocenská Eliška a Michaela, Janovice 59
Paseková Jana st. A Jana ml., Karel, Janovice 21
Ondráček Pavel, Janovice 21
Průchová Hana, Smidarská Lhota

SVATBY

Lenka Horáková Vinary + Pavel Wágner z Hlušic
Jágr Tomáš Vinary + Blanka Brožová ze Žlunic
Miroslav Bucek Janovice + Monika Zítková z České Skalice
Veronika Fialková Smidarská Lhota + Petr Maťátko ze Žlunic

NAROZENÍ

Petr Donát Vinary 58                                     1.3.
Andrea Myšková Vinary 111                         3.3.
Miroslav Bucek Janovice 20                         4.10.
Barbora Turnovská Vinary 104                   20.11.

ZEMŘELÍ

Menčík Václav Smidarská Lhota 38             2.3.                 72 let
Vobořilová Anna Smidarská Lhota 40         30.4.                81 let
 Musilová Marie Vinary 25                            3.l0.               90 let
Boudyš Vratislav Janovice 3                         5.8.                 76 let
Karásková Růžena Janovice 24                    18.12.              72 let
Turnovská Dagmar Smidarská Lhota 3        22.12.              46 let 

POČASÍ
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LEDEN - l.dekáda ranní teploty - 12°až + 1°C, zataženo, 3 cm sněhu,odpolední teploty - 3°až 
+ 3°C. V druhé dekádě ráno - 6°až + 3°C, odpoledne - 4°+ 5°C. Ve třetí dekádě ráno - 15°až -
4°C, odpoledne - 9°až + 1°C, větrno, bez sněhu.

ÚNOR - 1.dekáda ráno - 17°až - 2°C, odpoledne - 6°až O°C, jasno. 2.dekáda ráno - 5°až 0°C, 
odpoledne - 3°až + 5°C, sněží, obleva, vítr. 3.dekáda ráno - 9°až 0°C, odpoledne - 1°až + 8°C, 
většinou slunečno.
BŘEZEN - l.dekáda ráno - 8°až + 1°C, odpoledne 0°až + 5°C, sněhové přeháňky. 2.dekáda 
ráno - 5°až + 2°C, odpoledne - 1°až + 10°C, sněží a obleva. 3.dekáda ráno - 1°až + 3°C, 
odpoledne + 3°až 8°C, ke konci chumelí.

DUBEN - l.dekáda ráno - 1°až + 5°C, odpoledne 2°až 19°C,jasno. 2.dekáda ráno - 3°C až + 
5°C, odpoledne 2°až 23°C,sníh, ke konci jasno. 3.dekáda ráno 8°až 12°C, jasno ke konci 
slabé přeháňky.

KVĚTEN - l.dekáda ráno 8°až 12°C,odpoledne 11°až 21°C, bouřky s přeháňkami. 2.dekáda 
ráno 9°až 14°C, odpoledne 17°až 27°C, zataženo. 3.dekáda ráno 6°až 13°C, odpoledne 16°až 
25°C, slabé přeháňky.

ČERVEN - l.dekáda ráno 14°až 21°C, odpoledne 14°až 32°C, jasno. 2.dekáda ráno 14°až 
18°C, odpoledne 18°až 32°C, oblačno. 3.dekáda ráno 12°až 24°C, většinou i silnější 
přeháňky.

ČERVENEC - l.dekáda ráno 10°až 17°C, odpoledne 13°až 28°C, přeháňky.2.dekáda ráno 
13°až 18°C, odpoledne 16°až 20°C, proměnlivé počasí. 3.dekáda ráno 11°až 17°C, odpoledne 
17°až 31°C, oblačno a přeháňky.

SRPEN - l.dekáda ráno 10°až 18°C, odpoledne 17°až 30°C, zataženo s přeháňkami. 2.dekáda 
ráno 13°až 16°C, odpoledne 18°až 30°C,přeháňky. 3.dekáda ráno 13°až 16°C, odpoledne 
18°až 31°C, pěkně, přeháňky. Začínají žně, někde nesklizena řepka olejná. Špatné léto.

ZÁŘÍ - l.dekáda ráno 7°až 14°C, odpoledne 9°až 25°C, zataženo s přeháňkami. 2.dekáda 
ráno 5°až 10°C, odpoledne 11°až 16°C, oblačno s přeháňkami. 3.dekáda ráno 4°až 11°C, 
odpoledne 8°až 22°C, oblačno.

ŘÍJEN - l.dekáda ráno 2°až 10°C, odpoledne 13°až 20°C,jasno, zataženo. 2.dekáda ráno 2°až 
13°C, odpoledne 11°až 19°C,většinou zataženo. 3.dekáda ráno - 2°až 10°C, odpoledne 7°až 
15°C, přeháňky.

LISTOPAD - l.dekáda ráno - 1°až 11°C, odpoledne 7°až 13°C. 2.dekáda ráno 2°až 7°C, 
zataženo. 3.dekáda ráno - 4°až 6°C, odpoledne O°až 6°C, zataženo, první sníh.

PROSINEC - l.dekáda ráno - 1°až 5°C, odpoledne O°až 5°C, zataženo, padá sníh. 2.dekáda 
ráno - 8°až 3°C, odpoledne - 1°až 3°C, zataženo. 3.dekáda ráno - 21°až -3°C, odpoledne -
13°až -3°C, asi 5 cm sněhu. Na sv. Kateřinu mrzlo a mrzlo i o vánocích !

                              Události roku sepsal kronikář Ladislav Koucký, Smid.Lhota
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Rok 1997
       - rok politické nestability, propadu naší koruny, velký pokles 
          důvěry občanů ve vládu a poslance dolní a horní komory 
        - rok katastrofických záplav ve východních Čechách a na Moravě
        - pád vlády, tunelování banky a krachu zájezdových společností.

Činnost obce

1.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   23.1.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  návrh rozpočtu na rok 1997, v příjmové částce 2 646 000 Kč, ve výdajové v celkové výši 1 
537 000 Kč, finanční rezerva 1 109 000 Kč

- obec vydala vyhlášku o zacházení s odpady

- bylo zrušeno ustanovení o poplatcích z alkoholických nápojů a tabákových výrobků

- INFORMACE  o možnosti zavádění plynu v obci. Podle předběžných odhadů je zřejmé, že 
finance na tuto akci nebudou obci stačit. Obec provede průzkum zájmu občanů o plynofikaci s 
tím, že se na ní budou podílet i jednotlivé domácnosti.

2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  25.4.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- zprávu o revizi uzávěrky a výsledku hospodaření obce za rok 1996, kterou provedl OÚ 
Hradec Králové dne 19.2.1997

- roční účetní výkaz o hospodaření obce :
                      celkové příjmy za rok 1996                  2 718 992 Kč
                      celkové výdaje za rok 1996                  2 376 068 Kč
                      převaha příjmů nad výdaji                       342 924 Kč
                      + půjčka obci Smidary                             500 000 Kč

- obec vlastní akcie Východočeské energetiky a.s. a Východočeské plynárenské a.s., 
Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí východních Čech - nabízí zastupování obce na 
valných hromadách VČE a,s, a VČP a.s. 19.6. a 5.6.1997. Obecní zastupitelstvo schvaluje 
udělení plné moci zástupcům sdružení pro zastupování na valných hromadách dne 5. a 19.6. 
panu Mgr. Tomáši Hendrychovi, Trutnov 224/ 35 a panu Vratislavovi Rozmanovi, Býšť 73

- měsíční odměny pro členy zastupitelstva dle nové vyhlášky č.20/1997 Sb.

- INFORMACE - OÚ obdržel pozvání na sjezd Lhot a Lhotek, které se koná 4. - 7.7.1997 v 
Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi

- Česká spořitelna a.s. je dle výpisu Katastrálního úřadu vlastníkem budovy bývalé 
Kampeličky ve Vinarech. V roce 1961 byla tato budova převedena hospodářskou smlouvou 
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do užívání MNV Vinary. O tomto nebyl proveden zápis v evidenci nemovitostí na dřívější 
Geodézii. Formou zápisu na notářství v Hradci Králové. Česká spořitelna uznala vlastnictví k 
budově obci Vinary. Po zaregistrování tohoto zápisu na Katastrálním úřadě přejde budova do 
vlastnictví obce.

- Mateřská škola Žlunice nabízí volnou kapacitu pro naše děti i se zajištěním dopravy. 
Příspěvek na dopravu bude ve výši cca 120 Kč na 1 dítě/měsíc

- příspěvek okrskovému hasičskému sboru na první kolo soutěže požárních družstev

3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   19.9.
  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- příspěvek Klubu důchodců na jeho činnost ve výši 5 000 Kč

- příspěvek Mysliveckému sdružení ve výši 2 500 Kč za provedené práce členů sdružení při 
výsadbě lesa

- příspěvek z rozpočtu obce ve výši 15 000 Kč na záplavy na Moravě

- Technické služby Nový Bydžov účtují obci úhradu za odvoz komunálního odpadu ve výši 
666,-- Kč za popelnici, obec vybírá úhradu za popelnici diferencovaně podle počtu osob v 
jednotlivých domácnostech následovně :

l osoba 45O Kč/popelnici + 40 Kč za každou další osobu v domácnosti, nejvyšší částka je 
666 Kč. Pro rekreanty a ostatní bez trvalého pobytu obci je stanovena jednotná cena 350 
Kč/popelnici. Rozdíly mezi částkou účtovanou TS Nový Bydžov a vybíranou obcí hradí obec 
ze svého rozpočtu.

- u Kulturního domu v Kozojídkách byla dokončena oprava štítu a komínu ve výši 251 000 
Kč. Práce provedla fi Lonský ze Žlunic. Dále bude provedena výměna střešní krytiny, 
oplechování komínů a okřídlí.

- během června byly provedeny terénní úpravy na bývalé skládce komunálního odpadu v 
Janovicích. Skládka byla dorovnána a zakryta zeminou z rybníka ve Vinarech. Současně byl 
srovnán prostor louky pod strání ve Vinarech, kde bylo bahno umístěno od doby vybírání 
rybníka v roce 1996.

- byla provedena oprava chodníku před hostincem a obecním úřadem v délce 196 m nákladem 
38 000 Kč.

    
REKONSTRUKCE  A  OPRAVA

Kulturní dům v Kozojídkách prodělal velkou opravu : Firma Lonský ze Žlunic opravila 
štít, komíny, strop a zřídila také udírnu - náklad 250 700 Kč. Firma Intex z Hlušic vyměnila 
krytinu a oplechovala komíny, nákladem 275 000,- Kč.

Ve Vinarech byl po vyčištění opět zarybněn Návesník. V Janovicích byla provedena 
rekultivace skládky, dále bylo rozšířeno volejbalové hřiště, na kterém se hraje okresní přebor. 
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V květnu Romové započali s výkopy pro telefonní kabely ve všech částech sloučené obce a 
počátkem září byly zájemcům zřízeny stanice za 2 100 Kč. Na Romy nebyly slyšet stížnosti !

Činnost obce
 OÚ podporuje financemi hasiče při jejich soutěžích, ženy při pořádání besídek a svaz 

důchodců při jejich cestách za kulturou.

PLESY

V lednu či únoru jsou hasiči a myslivci pořádány tradiční plesy s velkou účastí a bohatou 
tombolou.

VYSAZOVÁNÍ  STRÁNĚ

Obec zakoupila 2 000 dubů, které myslivci vysázeli do stráně.

POLITIKA

Koncem dubna přiletěl do republiky papež, který 26.4. sloužil mši na Starém náměstí v 
Hradci Králové při setkání s mládeží.

V lednu se prezident Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou. Při jeho 
pozdějším onemocnění mu byl vyoperován zhoubný nádor s částí plíce.

V lednu v Praze podepsali premiér Klaus a zástupce Německa Khol českoněmecké 
prohlášení o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Proti demonstrace sládkovců 
před ministerstvem zahraničních věcí a Stalinových pohrobků, kteří v naší sloučené obci 
organizovali podpisovou akci ! To měli udělat už v roce 1948 a ne nás zavést do půlstoleté 
poroby.

V lednu stávka učitelů za vyšší platy a železničářů prý za pořádek ve vedení železnic.

29.11. padla Klausova koaliční vláda, když z ní vystoupili zástupci KDU-ČSL a ODA. 
Sestavením nové vlády byl pověřen guvernér české banky Tošovský.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělské družstvo je zaměřeno většinou na rostlinnou výrobu, malá část živočišné 
výroby je ve Vinarech a Hlušicích. Přehled rostlinné výroby :

- pšenice ozimá :   oseto 625 ha, průměr. výnos 62q/ha
- pšenice jarní   :   oseto 155 ha, průměr. výnos 49q/ha
- ječmen jarní   :    oseto 216 ha, průměr. výnos 62q/ha
- cukrovka        :    oseto   87 ha. průmě. výnos 454q/ha
- brambory       :     osázeno 6 ha
- řepka olejná   :    oseto 380 ha, průměr. výnos 29 q/ha
- mák               :     oseto   74 ha, průměr. výnos   7 q/ha
- kmín              :     oseto 102 ha, průměr.výnos 4,3 q/ha
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SPORT

V květnu mistrovství světa v hokeji ve Finsku. Pořadí : Kanada, Švédsko, Česká republika, 
Rusko, Finsko, USA, Lotyšsko, Itálie, Slovensko, Francie, Německo, Norsko.

PŘISTĚHOVANÍ

Knichal Petr - bytovka Vinary
Čermák Radek - Smidarská Lhota 32

ODSTĚHOVANÍ

Kubelka Jaromír a Věra z Vinar
Donátová Milena z Vinar
Kujovská Květa z Vinar
Svoboda Stanislav a Panenková Alena z Kozojídek

SVATBY

Ševčíková Petra a Šimák Petr (Pardubice - Nepolisy)
Ouředníková Jitka a Kohout Martin (Vinary - Kamilov)
Vojtíšek Jiří a Martina Česáková (Smidarská Lhota - Vysočany)

NAROZENÍ

Čermáková Aneta, Smidarská Lhota 32               26.10.
Němeček Jan, Kozojídky 4                                   23.2.

ZEMŘELÍ

Riška Petr Vinary 104                                           13.2.                57 let
Novotný Rudolf Vinary 51                                    12.3.               91 let
Soukup František Smidarská Lhota 25                  29.3.               92 let
Myška Jiří Vinary 3                                               16.4.               67 let
Obešlo Josef Vinary 69                                           6.5.                83 let
Bárta Josef Smidarská Lhota 10                              1.6.                74 let
Dolničková Blažena Vinary 91                               4.9.                94 let
Kříž Miroslav Smidarská Lhota 8                           2.12.              72 let

POČASÍ

V době od 7. do 13.7. spadlo na severní Moravě 100 - 300 mm srážek za den, rozvodněné 
řeky zatopily obce, města a bořily domy. Po týdnu totéž postihlo Krkonoše. Celkem postižena 
1/3 republiky. Bylo zasaženo 500 obcí, zahynulo 48 lidí, velké množství domácího zvířectva, 
2 500 lidí bylo zraněno, 80 000 evakuováno, 11 000 bez přístřeší, 1600 domů bylo úplně 
zničeno a 16 000 poškozeno, miliardové materiální škody. Velká snaha byla těmto 
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postiženým pomoci. Ze všech částí Čech, z nejmenších vísek a závodů se na konta 
postiženým scházely materiální a finanční dary.

LEDEN  - l.dekáda ráno - 15°až - 2°C, odpoledne - 7°až O°C. Většinou zataženo, celkem 10 
cm sněhu. 2.dekáda - 14°až - 2°C, odpoledne - 4°až O°C, zataženo, klidno. 3.dekáda ráno -
9°až + 2°C, odpoledne -1°až + 3°C, obleva, deštík

ÚNOR  -  l.dekáda - 12°až + 2°C, O°až + 5°C, slabé dešťové přeháňky, ledovka. 2.dekáda -
5°až + 5°C, + 2°až + 10°C, oblačno, déšť, sníh, vítr. 3.dekáda - 2°až + 8°C, 6°až 10°C, 
větrno, padá sníh, obleva.

BŘEZEN - l.dekáda - 2°až + 5°C, O°až 15°C, jasno a klidno. 2.dekáda - 4°až + 7°C, 2°až 
15°C, sněží, prší, větrno. 3.dekáda - 2°až + 10°C, 2°až 10°C, mlhy, sníh, déšť, silný vítr.

DUBEN - l.dekáda  - 7°až + 7°C, 4°až 18°C, sněhové přeháňky, větrno. 2.dekáda - 3°až + 
8°C, 4°až 14°C, dešťové a sněhové přeháňky, vítr (S, SZ). 3.dekáda - 4°až + 9°C, 12°až 20°C, 
většinou zataženo a oblačno.

KVĚTEN - l.dekáda 8°až 12°c, 17°až 28°C, většinou jasno a klidno. 2.dekáda 8°až 19°C, 
17°až 32°C, slunečno, ke konci bouřky s deštěm. 3.dekáda 7°až 18°C, 13°až 21°C, oblačno, 
zataženo, bouřky a déšť.

ČERVEN - l.dekáda 5°až 15°C, 15°až 26°C, oblačno, zataženo, bouřky s přeháňkami. 
2.dekáda 12°až 18C, 17°až 30°C, většinou denně dešťové přeháňky. 3.dekáda 12°až 21°C, 
16°až 28°C, přeháňky ojedinělé.

ČERVENEC - l.dekáda 13°až 17°C, 19°až 30°C, přeháňky znemožňují sklizeň obilí. 
2.dekáda 9°až 17°C, 14°až 27°C, denně přeháňky, řepka olejná přezrálá. 3.dekáda 13°až 
18°C, 18°až 27°C, většinou přes den přeháňky.Začátkem měsíce silné srážky způsobily 
potopy na Moravě, které bouraly domy !

SRPEN - l.dekáda 13°až 18°C, 18°až 27°C, většinou zataženo bez přeháněk. 2.dekáda 15°až 
19°C, 23°až 30°C, konečně pěkně, žně v plném proudu. 3.dekáda 12°až 17°C, 16°až 31°C, 
jasno, vedra.

ZÁŘÍ - l.dekáda 9°až 17°C, 14°až 29°C, většinou jasno, 2 krát slabá přeháňka. 2.dekáda 7°až 
13°C, 14°až 25°C, jasno, klidno. 3.dekáda 0°až 10°C, 15°až 22°C, jasno, klidno, pěkně.
ŘÍJEN - 4°až 14°C, 10°až 23°C, oblačno a slabé přeháňky. 2.dekáda - 2°až 11°C, 7°až 12°C, 
zpočátku přeháňky, pak jasno. 3.dekáda - 6°až 3°C, 4°až 12°C, celé období oblačno, klidno.

LISTOPAD - l.dekáda - 5°až 12°C, 4°až 12°C, jasno, pěkně. 2.dekáda - 5°až 5°C, 0°až 9°C, 
zataženo se slabými přeháňkami. 3.dekáda - 5°až 3°C, 0°až 7°C. zataženo, přeháňky, první 
sníh. 

PROSINEC - l.dekáda - 3°až 5°C, 1°až 5°C, většinou zataženo, trochu sněhu. 2.dekáda -
12°až 7°C, - 9°až 10°C, jasné počasí se střídá s oblačným až zataženým, SV vítr. 3.dekáda 
O°- 7°C, 1°až 8°C, většinou zataženo, mlhavo, ke konci měsíce jasno. Vánoční svátky na 
blátě.
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                                Události roku sepsal 
                                   
                                              kronikář  Ladislav Koucký, Smidarská Lhota
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Rok 1998
- rok parlamentních a komunálních voleb
- rozhárané politické scény
- úpadku ekonomiky
- zvyšování nezaměstnanosti

Činnost obce

1.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   30.1.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- rozpočet obce na rok 1998 
                       daňové příjmy ve výši                      2 556 000 Kč
                       nedaňové příjmy ve výši                     138 000 Kč
                       kapitálové příjmy ve výši                      40 000 Kč
                       přijaté dotace ve výši                           245 000 Kč
                       běžné výdaje ve výši                         1 297 000 Kč
                       kapitálové výdaje                                 200 000 Kč
                       finanční rezerva                                 1 482 000 Kč

 celkové příjmy 2 979 000 Kč = celkovým výdajům 2 979 000 Kč.

- spisový řád obecního úřadu

- dopravu dětí do MŠ ve Žlunicích bude od února zajišťovat ZOD Žlunice a V + H Betta 
Vinary. Bude poskytnut příspěvek na jízdné z obecního rozpočtu.

- rybářský řád a ceny rybářských lístků jen pro občany sloučených obcí. Mládež 6 - 10 let 200 
Kč, ostatní 300 Kč. Rybářskou stráž budou vykonávat páni Jelínek Jaromír a Obešlo Miloš.

- půjčka obci Smidary bude vyrovnána formou odečtu příspěvku na plynofikaci obce od 
celkové částky půjčky

- ve čtvrtek 5.2. se uskuteční jednání o plynofikaci Smidarské Lhoty

2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   27.3.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 1997 okresním úřadem

- roční účetní výkaz o hospodaření obce : 

celkové příjmy za rok 1997                      2 838 170 Kč
celkové výdaje za rok 1997                      1 691 879 Kč
převaha příjmů nad výdaji                        1 146 290 Kč
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- preventistou požární ochrany byl určen Milan Myška

- prodej parcely č. 84/1 (k.ú. Smidar.Lhota)o výměře 960 m2 manželům Haně a Jaroslavu 
Marešovým náměstí prof. Babáka č.18 Smidary

- pí Hroudová, prodavačka prodejny ve Vinarech žádá o snížení nájmu, který jí byl snížen o 
500 Kč

- pro plynofikaci obce Smidarská Lhota je zpracovaná projektová dokumentace, od občanů 
bude obec vybírat příspěvek 3 000 Kč za každé připojené místo (plynoměr)

- rybolov na Návesníku bude zahájen 4.4.1998. Zájemci o rybářský lístek se přihlásí u pana 
Jaromíra Jelínka

3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA    3.7.
  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- zamítlo žádost pí Kuklové o prodej části pozemku č.49/2 v kú. Vinary a pana Janovce, pí 
Wonkové a pí Bezvodové o prodej části pozemku č. 49/2 v k.ú. Vinary i žádost pí Kuklové o 
zřízení věcného břemene na příjezd a přístup po stávající cestě ke garážím

- od 1.7. do 31.12. byl stanoven poplatek za odvoz komunálního odpadu takto : za pronajatou 
popelnici 320 Kč + 20 Kč na každého dalšího občana, u rekreantů 250 Kč za popelnici

- návrh na zvýšení hodinové sazby na práce prováděné na základě DOHODY o provedení 
práce na 50,-- Kč na hodinu

- INFORMACE o účasti občanů na parlamentních volbách 19.-2O.6. Pro komunální volby v 
listopadu 1998  stanoví počet OZ v dalším volebním období 9 členů

- Hasičskému sboru na jeho žádost byl poskytnut příspěvek na pořádání oslav jeho stého 
výročí ve výši 10 000 Kč

- občanům Kozojídek na jejich žádost o příspěvek na družební zájezd do Kozojídek na 
Moravě bude zaplacena faktura za dopravu

4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   16.10.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  manželům Marešovým za prodej parcely č. 84/1 byla stanovena cena 3O Kč za m2

- panu Soukupovi ze Smidarské Lhoty byly pronajaty obecní pozemky č. 87, č. 88, č. 348/1 a 
č. 348/2 v k.ú. Smidarská Lhota na hospodaření

- odprodej pianina z bývalé MŠ ve Vinarech, cena bude stanovena po úředním odhadu

- komunální volby budou 13. - 14.11. do OZ kandiduje celkem 21 kandidátů
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- stavba plynovodu ve Smidarské Lhotě, Vinarech  a Kozojídkách bude realizována ve třech 
etapách podle finančních možností obce. Na dodavatele stavebních prací byla podána nabídka 
šesti firmám. Výběrová komise složená z pánů Horák Václav, Boudyš Vratislav, projektant 
ing. Novotný Josef, Soukup Petr a Trnka Pavel, vybere firmu nejvhodnější. 

- občané byli informováni o možnosti stavby veřejného vodovodu

5.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA   27.11.
  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

Úvodem zasedání poděkoval starosta obce všem členům současného OZ za jejich práci a 
vedení zasedání předal nejstaršímu členu nově zvoleného zastupitelstva panu Petru 
Soukupovi. Ve volbách 8. - 9.11.1998 byli do OZ zvoleni :

Janovcová Ivana, Horák Václav, Jelínek Jaromír, Špinka Pavel, Boudyš
 Vratislav, Schovánek Milan, Králíček Vladimír, Libánský Milan a Soukup Petr

Tito jmenovaní složili slib do rukou pana Petra Soukupa. N funkci starosty byli navrženi  páni  
Libánský,  Boudyš,  Soukup  a  Horák .   První   tři   se   vzdali kandidatury a  v tajném 
hlasování byl starostou zvolen  Václav  Horák ( pro 7, proti O, 2 se zdrželi). 
Místostarostou  byl  zvolen  Boudyš  Vratislav   ( pro 7, proti 1, 1 se zdržel).

Finanční komise : Janovcová Ivana a Jelínek Jaromír
Kontrolní komise : Králíček Vladimír a Schovánek Milan

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 8. - 9.11.

J m é n o                    Vinary  Janovice   Kozojídky   Smid.Lhota   CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------------------------

p o č e t   h l a s ů

Hasiči Vinary 466 127 135 171 899
Janovcová Ivana 52 19 11 17   99
Horák Václav 82 39 37 42 200
Jelínek Jaromír 76 14 19 23 132
Špinka Pavel 51 21 22 16 110
Riška Petr 41 2 8 16   67
Myška Luděk 56   6 11 19   92
Jor Jaroslav ml 35   7 12 15   69
Myška Milan 56 12 12 10 90
Kozák Miroslav ml 17   7   3 13   40

Hasiči Janovice   125 115   71 76 387
Boudyš Vratislav 55  40   34 40 169
Schovánek Milan 52   41   25 18 136
Boudyš Vlastimil 18   34   12 18    82
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Hasiči Kozojídky 125 44 170 82 421
Králíček Vladimír 24 5 28 19 76
Rudyšar Jiří 5 0 23 3 31
Němeček Josef ml. 25 12 31 23 91
Mocek Josef ml. 8 9 40 16 73
Libánský Milan 63 18  48 21    150

  
Hasiči Smid. Lhota 97 68 67 133     365
Vyčítalová Jana 5 8 4 17   34
Soukup Petr 60 36 42 54 192
Kraus Karel 28 22 12 36 98
Fialka Jan 4 2 9 26 41

Počet mandátů pro strany počet hlasů
-------------------------------------------------------------
hasiči Vinary 4 108,9
hasiči Janovice 2 141,9
hasiči Kozojídky 2 92,4
hasiči Smid.Lhota 1 101,1

Účast voličů ve volbách 
-----------------------------
o b e c počet voličů účast %
-------------------------------------------------------------------------------
Vinary 154 106 68,8
Janovice 69 47 68,1
Kozojídky 75 59 78,7
Smidarská Lhota 67 58 86,6
-------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m  365 270 73,9

Činnost obce

V příštím roce má proběhnout plynofikace obcí Smidarská Lhota, Vinary a Kozojídky. 
Původně se počítalo s plynofikací Smid. Lhoty. Protože některé firmy snížily své náklady na 
tyto práce, bylo rozhodnuto začít práce ve jmenovaných obcích. Byla vypsána veřejná 
obchodní soutěž o nejvýhodnější nabídku. Přihlásilo se šest firem, které jsou tyto práce 
ochotné provést za níže uvedenou sumu :                                                      

1. Stavoka Kosice                     6 097 820 Kč
2. VM.Mont Hradec Králové    7 232 770 Kč
3. Adámek Jaroměř                   7 032 138 Kč
4. Stavoka Hradec Králové       7 557 056 Kč
5. Agrostav Pardubice               7 988 660 Kč
6. Trubmont Pardubice              8 433 248 Kč
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Nejvýhodnější firmou pro obec bude firma Stavoka Kosice, která proti šesté firmě z Pardubic 
provede práce o 2 335 428 Kč laciněji. 
     V únoru byla ze služeb družstva a obecního úřadu propuštěna pí Kozáková. Na OÚ 
nastoupila pí Martina Myšková.

ZDRAŽENÍ

     Opět zvýšeny ceny benzinu, dálniční známky ze 400 Kč na 800 Kč, sazby pojistného za 
škodu způsobenou provozem motorového vozidla o 10 %. Rovněž byly zdraženy uhlí, 
elektřina, plyn a nájemné.

POLITIKA

     V lednu proběhla volba prezidenta. Mimo Havla kandidoval Sládek za republikány a 
Fischer za KSČ (ta drzost). Byl zvolen opět Václav Havel, který vyhlásil amnestii.  
     
     V květnu se vrátil z Rakouska, kde těžce onemocněl a byl operován prezident  Havel.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 19.-20.6.1998

S t r a n a                                     V i n a r y   J a n o v i c e  K o z o j í d k y   S m i d . L h o t a
                                                     hlasy  %    hlasy     %        hlasy      %          hlasy         %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 KDU - ČSL                                 15     12      12      20           8          14            6            10
2 Nezávislí                                        1      1
4 Demokrat.unie                               2      2
5 ODS                                             22     18      16      26          17        30            11           18
6 O.Koal. - Pol.kl.                             1       1
7 ČSSD                                           45     36      17      28          13        23            24           40        
9 KSČM                                          13     10       7       11            2          4             9            15
10 SPR - RSČ                                   3       2       5         8            3          5             4              7
11 Unie svobody                              14     11       2        3            8         14
12 Důch.za živ.jistoty                        2       2       2        3            4           7             4             7
13 ČSNS                                                                                      1           2
18 Strana zelených                             6       5                                                            2            3
POČET voličů st.seznamem           155               68                   71                         68
ÚČAST                                           124               61                   56                         60

PLESY

     Tradičně byly uskutečněny bály. Hasičský a Myslivecký v Kozojídkách. 

HASIČI

     V červnu oslava 100.výroční založení hasičského spolku s defilé hasičské techniky ve 
Vinarech.
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SPORT

     V únoru v Naganu (Japonsko) skončily zimní OH. V hokejovém turnaji snů  zvítězila ČR. 
Při návratu hokejistů ohromné oslavy končící na Staroměstském náměstí.

HOSPODA

     Ve Vinarech byla v červenci otevřena hospoda, vedoucí je příbuzný s Kozákovými, provoz 
byl ukončen v září.

ZEMĚDĚLSTVÍ

      Pan Karel Kraus ze Smidarské Lhoty 1 dostal v restituci celý objekt bývalého družstva ve 
Lhotě. V jednom objektu chovají chlumečtí rybáři kachny na snůšku, denně odvážejí cca 2 
000 vajec do svých líhní. V druhém objektu bude mít ustájeny dojnice soukromý zemědělec 
pan Martin Soukup. Ve třetím objektu bude údajně pěstovat činčily pan Radek Bažant z 
Prahy. 

     Letošní rok byl rokem úrodným, velká úroda ovoce, zejména třešní.   

DRUŽBA  OBCÍ  KOZOJÍDEK

     V letošním roce došlo ve dnech 4. - 5.7. k tradičnímu setkání s občany Kozojídek  na  
Moravě .  Setkání  se  zúčastnilo  44 lidí  z  Kozojídek  a  Vinar, kameramanem s manželkou, 
který celý průběh návštěvy natočil na videokazetu, která je možná k zapůjčení u pana 
Libánského v Kozojídkách. Byla to již devátá vzájemná návštěva družebních Kozojídek, která 
proběhla v tradičním veselém a přátelském duchu k plné spokojenosti všech zúčastněných. 

     Program soboty : příjezd a přivítání hostů - přivítání na sále OÚ starostou ing. Smetkou -
obchůzka obcí za doprovodu dechové hudby Švitorka - myslivecká noc na hřišti. 

Neděle - snídaně a rozloučení s hosty.

PŘISTĚHOVANÍ

Do Smidarské Lhoty se přistěhoval s rodinou do čp.40 po babičce pan Hiršál.

ODSTĚHOVANÍ

Dvořáková Vladimíra z Kozojídek 51 do Nového Bydžova
Maťátková Veronika ze Smid.Lhoty 3 do Smidar
Vávra Aleš z Vinar 108 do Nového Bydžova
Vyčítal Zdeněk ze Smid. Lhoty 45 do Hradce Králové
Vojtíšek Jiří ze Smid.Lhoty 4 do Sloupna
Kuklová Iva Vinary 108 do Barchůvku
Hruška Antonín z Janovic 59 do Prahy 
Hrušková Jana z Janovic 59 do Prahy
Kasan Lubomír z Vinar 108 do Chrudimi
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NAROZENÍ

Vojtěch Martin Vinary 113                 20.2.
Gabriel Marcel Vinary 108                   5.9.
Knichalová Lucie Smid.Lhota 3          20.9.

ZEMŘELÍ

Ondráčková Františka Janovice 63      23.5.              94 let
Žilka Ladislav Vinary 22                     20.6.              77 let
Myška Josef Vinary 100                        4.8.              84 let
Kozáková Božena Vinary 29               29.9.              69 let
Jánská Františka Kozojídky 48            23.10.            87 let
Koucká Blažena Vinary 84                  28.12.            88 let

POČASÍ

     V červenci vodní přívaly ve východních Čechách, pobořeny domy, telefonní a elektrické 
vedení, mosty, silnice. 

LEDEN - l.dekáda ráno - 2°až + 7°C, odpoledne 2°až 10°C, zataženo a klidno.2.dekáda ráno 
- 5°až 2°C, odpoledne 1°až 4°C, zataženo. 3.dekáda ráno - 11°až -1°C, odpoledne -6°až O°C, 
4 cm sněhu, větrno.

ÚNOR - l.dekáda ráno - 19°až 0°C, odpoledne - 7°až 3°C, většinou jasno. 2.dekáda ráno -
5°až 7°C, odpoledne 5°až 13°C, zataženo. 3.dekáda ráno - 2°až 7°C, odpoledne 3°až 12°C, 
zataženo.

BŘEZEN - l.dekáda ráno - 2°až 10°C, odpoledne 1°-16°C, přeháňky s bouřkou.2.dekáda 
ráno- 4°až 5°C, odpoledne 1°-10°C,zataženo,větrno. 3.dekáda ráno - 6°až 3°C, odpoledne 0°-
18°C, proměnlivé počasí.

DUBEN - l.dekáda ráno 3°-8°C, odpoledne 12°-21°C, střídavé počasí. 2.dekáda ráno -2°až 
8°C, odpoledne 7°-16°C, většinou jasno.3.dekáda ráno 2°-14°C, odpoledne 16°-22°C, 
většinou jasno.

KVĚTEN l.dekáda 10°-16°C, 12°-28°C, zataženo s přeháňkami. 2.dekáda 7°-17°C, 16°až 
30°C, zataženo, větrno. 3.dekáda 7°-16°C, 13°-30°C, oblačno.

ČERVEN - l.dekáda 13°-20°C,16°-32°C, déšť s kroupami. 2.dekáda 8°-15°C, 13°-24°C, 
přeháňky s bouřkami. 3.dekáda 14°-19°C, 14°-30°C, oblačno.

ČERVENEC - l.dekáda 10°-17°C, 13°-26°C, Přeháňky. 2.dekáda 13°-17°C, 21°-36°C, 
oblačno, přeháňky.3.dekáda 15°-21°C, 23°-36°C, oblačno až zataženo.

SRPEN - l.dekáda 15°-18°C, 24°-31°C, déšť, jasno.2.dekáda 14-17°C, 14°-35°C, jasno. 
3.dekáda 9°-15°C, 8°-26°C, přeháňky.
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ZÁŘÍ - l.dekáda 6°-15°C, 16°-26°C, přeháňky.2.dekáda 6°-16°C, 13°-26°C, přeháňky, 
3.dekáda 6°-11°C, 17°-21°C, jasno ke konci zataženo.

ŘÍJEN - l.dekáda 3°-11°, 5°-20°C, zataženo. 2.dekáda 2°-11°C, 8°-18°C, přepršky, 
mlha.3.dekáda -2°-9°C, 3°-18°C, jasno, zataženo.

LISTOPAD - l.dekáda -1°až -5°C,  6°-8°C, oblačno, ranní mlhy. 2.dekáda -7°až +5°C,  O°-
8°C, oblačno, mlhy. 3.dekáda - 11°až 0°C, - 4°až 2°C, zataženo. 

PROSINEC - l.dekáda - 8°až 8°C, -6°až 4°C, sníh, větrno. 2.dekáda - 15°až 4°C,  - 6°až 7°C, 
jasno. 3.dekáda - 7°až 0°C,  . 2°až 3°C, většinou zataženo.

              Události roku sepsal kronikář Ladislav Koucký, Smidarská Lhota
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Rok 1999
- rok vstupu ČR do NATO
- rok neutěšené politické scény za vlády ČSSD
- rok stoupající nezaměstnanosti
- rok studentské akce „Děkujeme – odejděte „

Činnost obce

l. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA l2.2.1999
  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- rozpočet na rok l999

   daňové příjmy                                              2 217 000 Kč
   nedaňové příjmy                                             331 000 Kč
   kapitálové příjmy                                            611 000 Kč
   přijaté dotace                                                       6 000 Kč
   CELKOVÉ PŘÍJMY                                    3 165 000 Kč
   CELKOVÉ VÝDAJE                                   4 800 000 Kč
   Čerpání finanční rezervy                               1 635 000 Kč

- podpis smlouvy na plynofikaci , která byla uzavřena v říjnu 1998 s firmou 
STAVOKA Kosice pro obce Smidarskou Lhotu, Vinary a Kozojídky. Tato firma 
byla nejlacinější a měla i nejvýhodnější platební podmínky.

- starostu Smidar Jana Šefaru za člena okresního shromáždění zastupujícího naši 
obec na zasedáních

- poplatek za odvoz KO na celý rok ve výši 82O,--Kč za jednu popelnici
                   - za 1 popelnici 500 Kč + 30 Kč za každého dalšího člena domácn.
                   - u rekreantů 35O Kč za popelnici

          -   zvýšení finančního limitu v pokladně na částku 20 000,-- Kč

         -   prodej pianina z Mateřské školky za cenu 10 000 Kč

         -   příspěvek na financování pronájmu lední plochy na zimním stadionu v Novém 
Bydžově ve výši 5O procent nákladů, nejvýše 5 OOO Kč

         -   bezplatný pronájem sálu v Kozojídkách sportovcům ze Žlunic k pořádání tréninků a 
turnajů ve stolním tenise

         -   sběr nebezpečných odpadů 1 až 2 x ročně zabezpečí firma RUN z Jaroměře v předem 
stanovených termínech. Budou se sbírat: oleje, tuky,barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, hydroxid, odmašťovací    přípravky, fotochemikálie, léky, galvanické články, 
zářivky, výbojky, televizory, radia, akumulátory nalité i suché, pneu z osobních aut …

          INFORMACE – plynofikace se uskuteční v dubnu až září 1999
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          DISKUSE:  S příspěvkem na Klub  důchodců je již počítáno v rozpočtu obce. Pan 
Králíček byl požádán aby intervenoval u ČSAD BUS Chrudim ve věci vytápění prvního 
ranního spoje.

2.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   2.4.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-   hospodaření obce za rok 1998 , kontrolu provedl OÚ Hradec Králové

-   roční účetní výkaz o hospodaření obce za rok 1998
          
                  celkové příjmy                           3 229 114 Kč
                  celkové výdaje                            1 921 720 Kč
                  převaha př. nad výd.                   1 807 494 Kč

-   prodej akcií VČE a.s. společnosti Vattenfall a prodej akcií VČP a.s. v min. hodnotě 2 300 
Kč za 1 akcii prostřednictvím Elektrárenského a Plynárenského sdružení obcí východních 
Čech.
     Obec vlastní 135 akcií VČP a 349 akcií VČE a.s.  Elektrárenské a Plynárenské sdružení 
obcí východních Čech nabízí zprostředkování prodeje akcií za minimálně 2 3OO Kč za akcii 
VČP a  akcií VČE za min. cenu 2 5OO Kč za l akcii.
     V současné době obci byla prostřednictvím tohoto sdružení učiněna nabídka k prodeji akcií 
VČE společností Vattenfall AB za 3 75O Kč za 1akcii s tím, že bude vyplacena záloha 3 
OOO Kč za l akcii a doplatek 75O Kč po připsání akcií na účet Vattenfallu v SCP.

-   výši měsíčních odměn pro své členy podle § 2,odst. 1 až 2 a podle § 3 nařízení vlády č. 
262/ 1994 Sb. 

-     k služebním cestám zastupitelů, členů volebních komisí, hasičů apod. vydává potvrzení 
starosta a jeho zástupce

-     prodej pozemku Jaroslavu Horákovi Vinary čp.74. Žádost byla podána 7.2. a to o část 
obecního pozemku mezi čp. 74 a čp. 77. Pan Horák zajistí vypracování geometrického plánu.

-     7.2. manželé Wágnerovi z Hlušic  čp.46 žádají o zakoupení části obecního pozemku před 
čp.43 v Janovicích. Tato žádost musí být doplněna mapkou se zakreslenou částí , bude 
upřesněna na místě, poté bude rozhodnuto.

-     31.3.1999 pan Zdeněk Janovec, pan Anatoli Roghat a paní Marcela Bezvodová  z Vinar 
čp.108 požádali o prodej části parcely na stavbu garáží.

-     Rybolov na Návesníku bude zahájen 5.dubna, ceny jako v loňském roce. Těm, kteří 
neodevzdali včas povolenky v loňském roce, bude tato částka zvýšena o 100 Kč.

-     Obec Smidary usiluje  o získání státní dotace na výstavbu sociálních bytů z bývalé školy 
v Loučné Hoře. S jedním bytem je počítáno pro obec Vinary.
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-     Plynofikace obce začne v dubnu. Občané si již mohou stavět skřínky na  hlavní uzávěr 
plynu. Některé skřínky jsou vystavené na OÚ.

3.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   25.6.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- 12.5.požádala paní Hlaváčková Věra ze Smidarské Lhoty čp.29 o prodej obecní parcely č. 
333/7 o výměře 114 m2. Sváleno za cenu 12,--Kč/m2. Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy 
a zápis do katastru nemovitostí s uvedením věcného břemene na přístup ke kanalizaci.

- prodej pozemku manželům Wágnerovým z Hlušic čp.46 před čp.43 v Janovicích (parcela č. 
176/1 v šířce cca 4 m podél plotu sousedícího s parcelou č.8/1 a 88 v k.ú. Janovice), za cenu 
12 Kč /m2. Kupující zajistí vypracování geometrického plánu,přidělení nového parc. Čísla a 
zápis do katastru nemovitostí.

- prodej parcely č.49/2 u bytovky čp.108 ve Vinarech za cenu 12 Kč/m2 panu Zdeňku 
Janovcovi, panu Anatoli Roghatovi a paní Marcele Bezvodové z Vinar čp.109. Kupující 
zajistí vypracování geometrického plánu, přidělení nového parcelního čísla a zápis do katastru 
nemovitostí.

- prodej parcely č.644/1 v k.ú. Vinary panu Jaroslavu Horákovi z Vinar čp.74 za l2 Kč/m2.

   INFORMACE – za akcie VČE byla obci vyplacena záloha ve výši 1 047 000 Kč. Na akcie 
VČP byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí, částka za tyto akcie bude vyplacena později.

   INFORMACE – Plynofikace Vinar bude probíhat nejdříve položením potrubí do 
postranních ulic včetně přípojek, později bude dohotoven hlavní tah při hlavní silnici. Každý 
zájemce si zajistí výstavbu skříňky na hlavní uzávěr plynu.

4.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  22.lO.
  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- prodej parcely č.116/18 v k.ú. Janovice panu Milanu Schovánkovi z Janovic čp.17 za cenu 
12 Kč/m2. Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a zápis do katastru nemovitostí.

- směnu pozemku č.18O/2 za pozemek č.38/3 v k.ú. Janovice o rozměrech 12 m2, s paní 
Annou Bartoníčkovou bytem Nový Bydžov. Jedná se o pozemek, který je zastavěn částí 
chodníku, za pozemek přiléhající k jejímu rodinnému domku.
-  pana Milana Vegšmída do funkce správce Klubovny ve Vinarech

-  INFORMACE – Dne 25.6.1999 byl schválen prodej pozemků pro p. 
Janovce,p.Bezvodovou, p.Roghata. Pro tento prodej bylo vytyčeno celkem 5 parcel o
rozměrech 3,5 x 12 m, ve východní části parcely č.49/2 sousedící s parcelou č.49/5 a 49/6.

-   INFORMACE – vzhledem k tomu, že Zemědělské družstvo Červeněves končí veškerou 
činnost, byla podána výpověď obecních pozemků v k.ú. Smidarská Lhota, které toto družstvo 
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obhospodařovalo. Byly prodlouženy nájmy stávajícím uživatelům těchto pozemků. S těmito 
uživateli byly uzavřeny nové nájemní smlouvy s platností na 1 rok. 

-   INFORMACE – v sobotu 23.10. se uskuteční v jednotlivých obcích sběr nebezpečných 
odpadů. Sběr bude provádět firma RUND z Jaroměře. Sbírat se budou: akumulátory, suché 
články, zářivky, výbojky, televizory, ojeté pneu z osobních vozů, oleje zbytky barev, použité 
štětce.

-   DISKUSE -  byl vznesen dotaz na dokončení terenních úprav po výkopových pracích při 
stavbě plynovodu. Tyto práce budou dokončovány až po dokončení prací v Kozojídkách. 
V tomto  smyslu bude jednáno s dodavatelem stavby .

NAROZENÍ

Suvák Petr, Vinary 31                                              22.3.
Kujovský Dominik, Vinary 1O4                              22.5.
Linek Michal, Smidarská Lhota                               27.5.
Gabriel Vít, Vinary 14                                              12.7.

ODSTĚHOVANÍ

Vávra Bořivoj, Vinary 58 do Lovčic 64 okres Nymburk
Štočková Lucie, Vinary 106 do Kročehlav okres Kladno
Šimák Petr, Vinary 106 do Nepolis
Šimáková Petra, Vinary lO6 do Nepolis 165
Macurová Jaroslava, Smidarská Lhota 18 do Nového Bydžova
Rajm Josef, Vinary 112 do Červeněvse 15
Macáková Marie (Bouzová) Janovice 52 se provdala do Křičova 4
Rosolková Markéta, Kozojídky 20 se provdala do Kutné Hory
Šimák Jakub, Vinary 106  do Nepolis 165
Němeček Josef, Kozojídky 4 do Ostroměře
Jablonovský Petr, Vinary 28 se přestěhoval do Bříšťan okres Jičín
Křížová Anna Smidarská Lhota 8 prodala dům a je u Jirsákové Marie

ZEMŘELÍ

Jelínková Emilie, Vinary 27                       1.4.                     84 let
Draštíková Miloslava, Vinary 76               6.4.                     84 let
Kneiflová Marie, Smidarská Lhota 3         4.8.                     85 let
Roubíček Karel, Vinary 35                        3l.8.       nedož.   63 let
Hubka Karel : přišel do Vinar v roce 1929 a nastoupil jako učitel na dvojtřídní
                          školu. Později se stal ředitelem jednotřídní školy a kronikářem.
                          Ve vysokém věku se odstěhoval do Náchoda k dceři, kde letos 
                           zemřel ve věku 93 let.
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POLITIKA

     V březnu byla ČR s Polskem a Maďarskem přijata do NATO. Lidé si slibovali od vlády 
ČSSD všeobecné zlepšení, bohužel. Dále se krade a tuneluje ve velkém. Očekávaná akce 
„Čisté ruce „ skončila fiaskem, uvízl ale v ní ministr financí současné vlády, který byl 
odvolán a je ve vyšetřovací vazbě. Největším kavalírem je předseda vlády Miloš Zeman, ten 
kde koho bez důkazů napadá a potom se musí omlouvat. Na něj asi dlouho ČSSD 
nezapomene, že ho do strany přijala a zvolila dokonce předsedou.
     
     Politická situace je neuvěřitelná. Poslanci se starají jen o plné měšce, hádají se mezi sebou, 
každý z nich by vládl líp – bodejť ne, když za to je 60 – 100 000 Kč měsíčně. Nezajímá je, že 
až v některých regionech je 20 % nezaměstnanost, o své voliče budou mít zájem před 
volbami.

     Na tuto mizerii se nemohli dívat studenti , kteří byli v čele dění v době „Sametové 
revoluce“ a zmohli se na vyhlášení „Děkujeme – odejděte“. (Jedná se o Klause a Zemana), 
které podpořili tisíce občanů, tím to ale skončilo. Uvažují zda vytvoří novou stranu.

REKONSTRUKCE  A  OPRAVA

     V dubnu začala firma z Kosic budovat rozvod plynu.
     22.1O. se začalo ve Lhotě topit plynem.

SPORT

     V květnu skončilo v Norsku MS v hokeji : ČR, Finsko, Švédsko, Kanada.

ZATMĚNÍ  SLUNCE

     11.8. asi 90 % zatmění sluce. Citelně se ochladilo a zvýšila se rychlost větru. Úplné 
zatmění bylo v Německu, Rakousku, Maďarsku, Jugoslávii a Řecku.

MYSLIVCI

     Letošní rok přál zajícům, kteří se v hojné míře k radosti myslivců rozmnožili. Bažantů je 
stále málo, tak i koroptví.

ZDRAŽENÍ

     Roční sazby pojistného ze zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
motorového vozidla opět vzrostly. Motocykly 168,-- až 
1 188 Kč, osobní auta 912,-- až 7 128,-- Kč, tahač návěsu 9 OOO,-- Kč, ostatní automobily 
5 676,-- až 13 2OO,-- Kč.  Benzin 2ř – 26 Kč/litr.

POČASÍ
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     Kronikář počasí uvádí podrobně , na dekády v ručně psané KRONICE OBCE str. l a 2. 
Jinak v kronice uvádí „Během července a srpna málo srážek, sucho“.

                                                    Události roku sepsal kronikář
                                                    Ladislav KOUCKÝ, Smidarská Lhota
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Rok 2000
                      -  končí rok, století a tisíciletí
                       -  století dobývání kosmu
                       -  století technického rozvoje
                       -  rok voleb do krajských zastupitelstev
                       -  rok nadále neutěšené politické scény

Činnost obce

1. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  2l.1.
   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  rozpočet obce na rok 2000 : 
                daňové příjmy                                        2 266 000 Kč
                nedaňové příjmy                                       131 000 Kč
                kapitálové příjmy                                      230 000 Kč
                přijaté dotace                                                6 000 Kč
                CELKOVÉ PŘÍJMY                             2 633 000 Kč
                CELKOVÉ VÝDAJE                            5 364 000 Kč
                Čerpání finanční rezervy                       2 633 000 Kč

-  vstup obce do mikroregionu „Novobydžovsko“
-  vstup do „Sdružení obcí“ okresu Hradec Králové k zajištění dopravní obslužnosti

-  prodej části pozemku č.111/1 o výměře 72 m2 panu Obešlovi z Vinar za cenu 12 Kč/m2

-  uzavření smluv na pronájem pozemků ve Smidarské Lhotě na dobu neurčitou

-  odkoupení pozemku parc.č. 116/32 a 189/1 od pana Vaňka z Janovic do vlastnictví obce 
(veřejná cesta kolem teletníku)   

-  odkoupení pozemku parc.č. 116/25 od Pozemkového fondu ČR (využití jako přístupový 
prostor k parcelám určeným k prodeji panu Schovánkovi a manželům Pivničkovým).

-  prodej pozemku parc.č.116/18 o výměře 772 m2 manželům Pivničkovým z Prahy za cenu 
12 Kč/m2s podmínkou, že tento prodej se uskuteční až po získání pozemků parc.č. 116/32 od 
pana Vaňka a pozemku parc.č. 116/25 od Pozemkového fondu ČR.

-  výši poplatků za odvoz komunálního odpadu jako v roce 1999

-  INFORMACE – plynofikace Janovic bude probíhat v druhé polovině t.r.  Současně bude 
probíhat zavádění vodovodu. Na dodavatele stavby bude vypsáno výběrové řízení.

2. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  3l.3.



- 79 -

    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  zprávu o přezkoumání hospodaření

-  roční účetní výkaz o hospodaření obce
                    
                      celkové příjmy za rok 1999                 5 201 055 Kč
                      celkové výdaje za rok 1999                 5 278 004 Kč
                      převaha výdajů nad příjmy                       76 950 Kč

-  nový způsob vedení majetku obce s platností od 1.1.2000. Je navržena změna u vedení 
DHIM (drobný hmotný investiční majetek), který bude veden v ceně od 5 000,-- Kč do 
40 000,-- Kč. Majetek do 5 000,--Kč bude veden jako zásoby.

-  odkoupení pozemků č.parc. 45/6, 45/16, 45/18, 45/19, 45/2O a 45/3O v k.ú. Vinary od pana 
Novotného z Nového Bydžova za cenu úředního odhadu

-  prodej části pozemku parcely č.116/24 v k.ú. Janovice o výměře 389 m2 manželům 
Tyčovým za cenu 12 Kč/m2

-  prodej pozemku parc. Č. 176/4 v k.ú. Janovice o výměře 46 m2 do vlastnictví manželům 
Tylovým za cenu 12 Kč/m2,  parcelu č. 176/5 o výměře 137 m2 manželům Wágnerovým

-  prodej pozemku 39 m2 z parc.č. 84/8 a 6 m2 z parc.č. 84/9 v k.ú. Smidarská Lhota 
manželům Marešovým ze Smidar čp.187 za cenu 20,-- Kč/m2.  810 m2 z parc.č.84/8 a 54 m2 
z parc.č. 84/9 manželům Tauchmanovým ze Smidar čp.17 za cenu 20,--Kč/m2

-  zamítá prodej pozemku p.č. 49/10 v k.ú. Vinary panu Vávrovi z Vinar čp.108 na stavbu 
garáže

-  prodej části pozemku p.č. 121/2 v k.ú. Vinary paní Klozové, panu Turnovskému a panu 
Řezníčkovi z Vinar čp.104,  paní Žákové a panu Štočkovi z Vinar čp.1O6 za cenu 12 Kč/m2. 
Kupující si na své náklady zajistí vypracování návrhu na umístění garáží, návrh k rozdělení 
parcely č. 121/2 a projednají se stavebním úřadem Nový Bydžov podmínky ke stavbě

-  zamítá žádost rodičů dětí, které navštěvují MŠ ve Žlunicích o příspěvek na dopravu dětí

-  snížení nájmu za prodejnu potravin ve Vinarech na 5OO Kč měsíčně

3. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  23.6.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  zvýšení limitu v pokladně OÚ na částku 30 000 Kč

-  prodej části pozemku p.č. 111/1 o výměře 22m2 v k.ú. Vinary panu Špryslovi Želivského 
806 Kolín za cenu 12 Kč/m2. Kupující uhradí polovinu nákladů za vyhotovení geometrického 
plánu úředního odhadu a náklady se sepsáním kupní smlouvy
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-  odkoupení parcely č.16 o výměře 434 m2 v k.ú. Janovice od paní Fialové ze Zábědova a 
pana Šádka z Nového Bydžova za cenu 25 Kč/m2

-  odkoupení parcely č.55/1 o výměře 4 442 m2 v k.ú. Janovice za cenu úředního odhadu

-  příspěvek vybíraný od občanů na zřízení plynových přípojek  v Janovicích ve výši 3 OOO 
Kč a hradit vodovodní přípojky z rozpočtu obce s omezením do 2 let od dokončení stavby 
vodovodu

-  členy komise pro výběr firmy na stavbu vodovodu pány Horáka Václava a Boudyše 
Vratislava a Vlastimila, Schovánka Milana, Soukupa Petra, Libánského Milana a Špinku 
Pavla

-  finanční příspěvek na pořádání oslav stého výročí založení hasičského sboru v Janovicích 
ve výši 10 000 Kč

-   INFORMACE  -  obec odkoupila od paní Škultétyové  z N. Města restituční nárok ve výši 
15 210 Kč k získání pozemku p.č. 116/25 v k.ú. Janovice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví 
PF ČR (státu) , který byl na popud obce nabídnut formou veřejné nabídky k restituci.

4. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  6.10.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  prodej části pozemku p.č. 111/5 o výměře 136 m2 v k.ú. Vinary panu Špryslovi  Tomáši 
Želivského 8O6, Kolín za cenu 12 Kč/m2. Kupující uhradí úřední odhad a náklady se 
sepsáním kupní smlouvy

-  zamítlo žádost o pronájem parcely číslo 347 v k.ú. Smidarská Lhota

-  uzavření nájemní smlouvy o vklad věcného břemene do katastru nemovitostí k parcele č. 
49/2 na užívání příjezdové cesty ke garážím na dobu 5O let s nájemným ve výši 1,-- Kč ročně

-  výběrové řízení na vodovod a sepsání smlouvy s firmou Stavoka Kosice

    Janovice – nejvyšší nabídka 5 750 000 Kč – nejnižší 4 757 000 Kč (Kosice)
    Vinary – nejvyšší nabídka    5 494 000 Kč – nejnižší 4 699 000 Kč (Kosice)

-  výběrové řízení na plynovod v Janovicích a sepsání smlouvy o dílo s firmou Stavoka 
Kosice a.s.  Nejvyšší nabídka 2 14O 753 Kč, nejnižší 1 86O 295 Kč

-  INFORMACE  -  východočeská energetika a.s. plánuje v roce 2002 – 3 výstavbu VVN 
vedení 110 KV Nový Bydžov – Staré Místo, které bude částečně zasahovat katastrální území 
v prostoru „Stráň“

-  INFORMACE  -  v neděli 12.11 v době od 8 do 22 hodin se uskuteční volby do krajských 
zastupitelstev

NAROZENÍ           (žádní)
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 ODSTĚHOVANÍ
                               
Bouček Jaroslav ml. ze Smidarské Lhoty do N.Bydžova, Jiráskova 587
Huďa Zbyněk z Vinar 98 do Chodova, Tovární 724
Koucká Růžena z Vinar 9 do Hořice v Podkrk., pečovatelský ústav
Lachnit Václav 
Lachnitová Mária
Martinů Jan ze Smidarské Lhoty 8 do Městce Králové, nám.Republiky 19
Němeček Jan z Kozojídek 4 do Ostroměře, Hradišťská 208
Němeček Jiří
Němeček Josef
Němeček Václav
Němečková Lada
Řeháková Marie z Kozojídek 22 do Černošic, Revoluční 84
Tvrdek Jiří z Vinar 70 do Kralup n. Vltavou 205

ZEMŘELÍ

Jelínek Bohumil , Vinary 33                        22.3.                       85 let
Stoklasa Ladislav, Janovice 28                      2.4.                       93 let
Čapková Marie, Vinary 7                            13.4.       nedož.      78 let
Rosůlková Marie, Smidarská Lhota 44          5.5.      nedož.      90 let
Hladík Karel, Vinary 83                                 5.8.      nedož.      88 let
Erban Miroslav, Smidarská Lhota 20           6.lO.                      76 let
Matyášová Zdeňka Janovice 62                    .12.        nedož.      67 let

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  KRAJE  12.11.

S t r a n a                                                 p o č t y      h l a s ů
                                                  Vinary     Janovice    Kozojídky  Smid.Lhota
3 ODS                                           11            10               11                10
8 Strana venkova                            4              5                 2                   -
12 Čtyřkoalice                              19              6                 3                   4
14 Koal.pol.stran pro město          -                3                 1                    -
24 Republikáni Mir.Sládka            -               2                 -                     -
33 KSČM                                     11               3                 1                  11
34 Čes.str.nár.soc.-nezávislí           1               1               4                     -
39 ČSSD                                       12               7               8                     5
4l Strana za životní jistoty              3               3                2                     3
Počet platných hlasů                    61                 4O               32               33
Počet voličů zaps.v seznamu      154                 73               73               68
Účast                                             62                 41               33               33
Účast v %                                     4O                 56               45               48

Republika bude od 1.1.2OO1 rozdělena do 14 krajů :

     Brněnský                                  645 obcí               1 138 174 obyvatel
     Budějovický                             623                          626 636
     Jihlavský                                  730                          522 267
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     Karlovarský                             131                          304 831
     Královéhradecký                     448                          552 481
     Liberecký                                 216                         429 080
     Olomoucký                              392                          642 961
     Ostravský                                 300                       1 283 911
     Pardubický                               451                          509 353
     Plzeňský                                   555                          552 553
     Středočeský                           1 147                      1 1O8 465
     Ústecký                                    354                          826 852
     Zlínský                                     299                          598 789
     Praha

V čele kraje bude hejtman ( 57 6OO Kč měsíčně), zástupce hejtmana (53 000),členové rady 
(48 4OO Kč), úředníci (průměr 16 600 Kč).

ZDRAŽOVÁNÍ

     Od nového roku vzrostou ceny zemního plynu o 24 %, elektrické energie o 14 %, výdaje 
na bydlení budou tvořit pětinu příjmu rodiny, vodné a stočné o 12 %, teplo o 7%,povinné 
ručení až o 3O % … Do provozu je dávána atomová elektrárna v Temelíně za velkých 
protestů Rakušanů, kteří blokují hraniční přechody.
     C E N Y  :  litr benzinu až na 31,-- Kč, ke konci roku 27-28 Kč. Kuře kuchané I. 62Kč, 
smetana 66 Kč/litr, mléko 12 Kč, tvaroh 13 Kč/25Og, máslo 88 Kč, mouka 7,5O Kč, cukr 
krystal 22 Kč, chléb 14 – 18,5O Kč, rohlík 1,2O Kč, houska 1,8O Kč, brambory 4-6 Kč/kg. 
     Vepřové maso:pečeně s k. 123 Kč, krkovice 109 Kč, bůček 69Kč, kýta b.k. 129 Kč, plec 
b.k. 120 Kč
     Hovězí maso : přední s kostí 74 Kč, bez kosti 131 Kč, zadní b.k. 152 Kč, roštěnec 174 Kč. 
Ke konci roku poloviční odbyt hovězího v důsledku nemoci šílených krav v západních 
státech.

SPORT

Největší úspěchy století :  3 zlaté medaile Emila Zátopka na OH 1952 (5 km, 10km, maratón). 
V letošním roce byl vyhlášen atletem století, zemřel ve věku 78 let. 
     Vítězství hokejistů na OH 1998 v Naganu (Japonsko) na „Turnaji století“.
3 olympijská vítězství Jana Železného v hodu oštěpem (r. 1992, 1996, 2000).
7 olympijských vítězství Věry Čáslavské ve sportovní gymnastice. Druhé místo fotbalistů na 
MS 1962 v Chile. Fotbaloví mistři Evropy 1976 v Bělehradě.První olympijské zlato ze 
zimních her 1968, skokan na lyžích Jiří Raška. Tenisové trumfy Ivana Lendla, vyhrál 100 
turnajů ATP, 27O týdnů světová jednička. Tenisové trumfy Martiny Navrátilové vyhrávala 
339 turnajů ATP, 331 týdnů světová jednička.
     Invaze Čechů do zámořské NHL – Česká hokejová škola ! Titul fotbalových vícemistrů 
světa 1934 v Římě (Plánička). Světový rekord desetibojaře Tomáše Dvořáka, 8994 bodů ! 2O 
titulů mistrů světa bratrů Pospíšilových (Jan a Jindřich). Éra silničního motocyklisty Františka 
Šťastného , s Jawou patřil k světové špičce. 13 titulů MS stolního tenisty Bohumila Váni. N 
MS získal celkem 3O medailí. Nadvláda krasobruslařů. Taneční pár Eva a Pavel Romanovi 
získal v 6O letech čtyři tituly mistrů světa v řadě. Hana Mašková přidala titul mistryně 
Evropy. V květnu skončilo v Petrohradě (Rusko) MS v hokeji – pořadí : ČR, Slovensko, 
Finsko, Kanada, USA, Švýcarsko, Švédsko, Bělorusko, Norsko, Rusko, All Star : Čechmánek 
Roman, Sýkora Michal, Dopita Jiří, Vlasák Tomáš. Fotbalisté na ME nepostoupili ze základní 



- 83 -

skupiny. V září na Letních olympijských hrách v Sydney (Austrálie) velmi úspěšná naše 
výprava.

HISTORIE

     Minulé století je stoletím technického rozvoje. Dobře pamatuji, že se doma svítilo 
petrolejovou lampou, neboť elektrifikace v našem regionu začala kolem roku 1927-3O. 
Dokonce kamarád ze studií z Českomoravské vysočiny se doma učil při „petrolejce“ a to se 
psal rok 1939 ! Nejjednodušší motor, který poháněl mlátičku byl „žentour“ a v něm zapřažení 
koně. Ohromný rozvoj automobilismu a letectví , první cesta lidí na Měsíc, vysílání družic 
k dalším planetám sluneční soustavy , stavba „meziplanetární stanice“ , která krouží 3OO km 
nad zemí, vynález rádia a televize, rozbití atomového jádra a vznik atomových a vodíkových 
pum, atomových elektráren. Ještě před 5 – 10 lety nebylo lehké si nechat zavést telefon, letos 
mobilní telefony nosí i děti, o pevné linky nebude zájem. 
     V letošním roce se v tisku a mediích objevilo nové slovo – klonování.Klon podle starých 
naučných slovníků je soubor jedinců získaných vegetativním množením původního jedince 
(ovocné stromy, brambory), nověji je klon geotypově jednotný soubor potomků vzniklých 
nepohlavním rozmnožováním. V genetice mikroorganismů se často používá synonymum 
kmen. Co je podstato klonování : Kmenové buňky se objevují v jejich ranném stadiu a nejsou 
předurčeny po tuto dobu stát se součástí té či oné části lidského těla. Po dvou týdnech tuto 
schopnost ztrácejí a mění se v buňky např. jater, kostí, mozku apod. Z buněk v ranném stadiu 
mohou být vyklonovány nové orgány či části těla podle zadání, které buňkám dají vědci. 
Reproduktivní klonování = vytváření zcela identických jedinců.Terapeutické klonování  =  do 
oplodněného vajíčka vpraví vědci genetické vybavení z buňky nemocného dospělého člověka. 
Z vyvíjejícího se naklonovaného embrya poté získají tak zvané kmenové buňky s všeobecným 
použitím. Tímto způsobem by se daly léčit roztroušená skleróza , cukrovka, leukémie apod.
     Další novinkou je internet (inter = mezinárodní, net = síť). Je to celosvětové propojení 
počítačů po telefonních linkách i přes družice, které každému uživateli nabízí možnost 
přístupu k ohromnému množství informací z různých oborů lidské činnosti.

ZEMĚDĚLSTVÍ

     Do 7.července byla sklizena řepka olejná, do 15.srpna bylo po žních. Úroda byla dobrá. 
V tomto roce byla velká úroda třešní, rybízu, meruněk, jablek i hrušek. Zahrádkáři mají 
problém s prodejem, výkupny platí za „padák“ 1,5O Kč až 0,70 Kč/kg.

PLESY

     V lednu požárníci a střelci uspořádali v Kozojídkách plesy.

KLUB DŮCHODCŮ

     V červnu klub důchodců uspořádal výlet (Kopidlno, Staré Hrady, Boleslav).

HASIČI

     V červenci požárníci v Janovicích  slavili sté výročí založení , prožili jsme tam velmi 
pěknou neděli.
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POLITIKA

     Na politické scéně došlo k vytvoření „Čtyřkoalice“ složené z KDU, ODA, US, DEU 
(Křesťanská demokratická unie, Občanská demokratická aliance, Unie 
svobody,Demokratická unie), která chce vyhrát příští parlamentní volby a vládnout. Tyto 
strany nemají společný volební program.Bude zajímavé, jak dlouho tato koalice potrvá, 
zvláště když KDU silně inklinuje k levici.

REKONSTRUKCE   A    OPRAVA   

Náklady plynofikace obcí Smidarská Lhota, Vinary a Kozojídky do r. 2000

Studie plynofikace  v roce 1997                                                          35 000 Kč
Příspěvek Smidarům na posílení vedení pro možné budoucí připoj. 190 283 Kč
Projektové dokumentace pro výše jmenované obce                          140 000 Kč
Náklady stavby – dodavatelské práce (Stavoka Kosice)                 4 416 716 Kč
Technický dozor stavby a čin.související s přípr.stavby                      60 000 Kč
Příspěvky na plynofikaci od občanů                                                - 468 000 Kč
CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY  do konce r. 2000                  4 373 999 Kč

 V r. 2001 bude probíhat plynofikace obce Janovice s výstavbou vodovodu.

POČASÍ

     Z 21. na 22.srpna kolem půlnoci nás zasáhla vichřice, která nás zasáhla svým okrajem. 
Hůře dopadl Chlumec a úsek na Hradec Králové a Jaroměř, kde vichr vytrhával stromy, 
strhával střechy, lámal stožáry vysokého napětí. Kroupy velké jako tenisový míček ničily 
úrodu na polích a zahradách.

     Dekádně je počasí uvedeno na straně 9 a 10 ručně psané KRONIKY OBCE.

                                           Události roku sepsal kronikář
                                           Ladislav KOUCKÝ, Smidarská Lhota
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Rok 2001
                        -  rok voleb do zastupitelstev krajů
                        -  rok dokončení plynofikace sloučených obcí
                        -  rok zvláštních klimatických podmínek
                           -  rok teroristů

Činnost obce

1. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  16.2.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  návrh rozpočtu na rok 2001
           
               daňové příjmy                                            2 830 000 Kč
               nedaňové příjmy                                           159 000 Kč
               kapitálové příjmy                                          240 000 Kč
               přijaté dotace                                                    6 000 Kč
               CELKOVÉ  PŘÍJMY                                3 235 000 Kč
               CELKOVÉ  VÝDAJE                               6 907 000 Kč
               Čerpání finanční rezervy                            3 672 000 Kč

-  vyhlášku obce č.1/2001 o zacházení s komunálními odpady

-  pronájem prodejny ve Smidarské Lhotě p. Janu Turnovskému  pro účel prodeje textilního 
zboží. Měsíční nájem 200 Kč.

-  snížení měsíčního nájemného z prodejny ve Vinarech (provozovatelka p. Hroudová) o 
1OO,--Kč

-  převedení prodejny v Janovicích z  p. Jitky Hurdálkové na p. Hanu Schovánkovou , s kterou 
bude sepsána nájemní smlouva

2. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  13.4.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2000 provedenou okresním úřadem

-  roční účetní výkaz o hospodaření obce za rok 2000 s podrobným výpisem příjmů a výdajů 
s návazností na rozpočet obce

     příjmy – rozpočet 2 633 000 Kč          skutečnost        3 405 782,5O Kč
     dotace OÚ nad rámec rozpočtu                                    2 570 000,--
     CELKOVÉ  PŘÍJMY                                                   5 975 782,5O
     CELKOVÉ VÝDAJE                                                   5 632 541,--
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     Převaha příjmů nad výdaji                                               343 241,51

-  S platností od 1.1.2001 vstoupilo v platnost opatření MF č.j. 283/76 , 104/2000, kterým se 
stanoví mimo jiné účtová osnova a postupy účtování pro obce. V příloze k tomuto opatření je 
stanoven nový způsob vedení majetku. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh 
vnitroorganizační směrnice obce k vedení majetku obce a zápis o převodu aktiv a pasiv obce 
v návaznosti přechodu na podvojné účetnictví (převodový můstek).

-  K výjezdu požárního vozidla místního hasičského sboru je nutný souhlas provozovatele 
(příkaz k jízdě). K podpisu jízdních příkazů je pověřen pan Pavel Špinka.

-  pořízení filtračního zařízení do vodovodní nádrže  v Janovicích. Předpokládaná cena včetně 
instalace je cca 100 000,-- Kč.

3. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  13.7.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  výkaz o plnění rozpočtu obce za 1.pololetí roku 2001 (výkaz Fin 2-12 M). Byly přečteny 
jednotlivé položky příjmů a výdajů, členění podle odpovídajících paragrafů a položek. Byla 
také podána informace o provedení pololetní uzávěrky za 1.pololetí. Příjmy za 1.pololetí 
dosáhly 30 % plánovaných příjmů za rok 2001 (v roce 2000  49 %). Výdaje za 1.pololetí 
dosáhly 52 % plánovaných výdajů.

-  pořízení projektové dokumentace na výstavbu  vodovodu v obcích Kozojídky a Smidarská 
Lhota, je třeba ještě pořídit a zařídit stavební povolení a zažádat o územní rozhodnutí
-  INFORMACE  -  Plynofikace v Janovicích je dokončena , probíhají dokončovací práce na 
výstavbě vodovodu.  20.7. se uskutečnila v Janovicích veřejná schůze, kde byli občané 
informováni o dalším postupu při zřizování přípojek do jednotlivých domácností. Obec bude 
finančně přispívat na část přípojek, které se nacházejí na obecním pozemku. Tento příspěvek 
bude časově omezen.

-  DISKUSE  -  byl vznesen dotaz na pořízení filtračního zařízení u požární nádrže 
v Janovicích. Protože nelze zaručit kvalitní filtraci vody , akce se odkládá. 

4. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  21.9.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  v rámci výstavby a budoucí údržby plynovodu v Janovicích bude tato stavba předána do 
užívání Východočeské plynárenské a.s. se sídlem v Hradci Králové. Tato stavba bude VČP 
předaná do vlastnictví bezúplatně s tím, že VČP uhradí dodavateli doplatek za tuto stavbu ve 
výši 413 000,-- Kč. Obecní zastupitelé souhlasí s tímto převodem i se zaplacenou zálohou na 
tuto stavbu ve výši 1 447 295,-- Kč.

-  Při výstavbě vodovodních přípojek do domácností vyžaduje Správa a údržba silnic od 
občanů poplatek za zvláštní užívání vozovky při podvrtání pod vozovkou. Aby tyto poplatky 
obec hradila ze svého rozpočtu odsouhlasilo obecní zastupitelstvo.
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-  INFORMACE  -  o provádění vodovodních přípojek do domácností. Podle informace 
projektanta jsou podány na stavebním úřadě v Novém Bydžově žádosti o stavební povolení 
k jednotlivým přípojkám. Po předání stavby vodovodu obci dodavatelem a po uzavření 
smlouvy o budoucím užívání a údržbě vodovodu s akciovou společností VAK Hradec 
Králové bude započato s prováděním přípojek do domácností VAKem, pobočka Nový 
Bydžov.

-  Vzhledem k dokončení stavby vodovodu v Janovicích a vzhledem k budoucí údržbě a 
provozu bude předán VAKu. Obecní zastupitelstvo souhlasí se vstupem do akciové 
společnosti VAK Hradec Králové.

-  Obec Vinary je členem svazku obcí „Mikroregion novobydžovsko“ bez právní subjektivity. 
Aby mohl Mikroregion vystupovat jako právnická osoba je nutné , aby byl jako právnická 
osoba uznán. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním zakládací listiny a stanov nově 
vznikajícího svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko – právnická osoba. Zastupitelstvo 
schvaluje vstup obce do tohoto Mikroregionu.

-  V současné době  v kapli ve Smidarské Lhotě , která je vlastnictvím obce , probíhají každý 
týden bohoslužby. Místní občané požádali obec o zřízení osvětlení. Během října bude do 
kaple zřízena přípojka elektrická a instalováno osvětlení.

-  DISKUSE  -  pan Vlastimil Boudyš informoval, že firma Gorel z Červeněvse není schopná 
zřídit filtraci vody u nádrže v Janovicích do 100 000 Kč. Jiné kontaktované firmy filtraci 
nabízejí za ceny vyšší. 

5.  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  29.11.
     Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  nákup ruční rotační sekačky do Smidarské Lhoty a s nákupem samojízdné travní sekačky 
v ceně 105 000 Kč

-  INFORMACE -  v Janovicích byla dokončena plynofikace. Bylo zřízeno 36 přípojek. 
Stavba byla zkolaudována a předána VČP a.s. Hradec Králové. Zbývá dokončit terénní 
úpravy v jarních měsících příštího roku.

-  INFORMACE  -  v Janovicích bylo během září a října zřízeno 35 vodovodních přípojek. 
Výstavba přípojky do domu čp. 12 pana Krejčího z Prahy byla pozastavena pro neshody pana 
Krejčího s dělníky dodavatelské firmy. Byl vznesen návrh, aby byla pozastavena platba na 
výkopové práce u této přípojky s tím, že veškeré náklady si bude pan Krejčí hradit sám. 
Zastupitelstvo obce pozastavení odsouhlasilo.

-  odbahnění obecního rybníčku na parcele č. 103 v k.ú. Janovice, směrem ke starému 
Bydžovu

-  INFORMACE  -  Cena za 1 sběrnou nádobu komunálního odpadu Technickými službami 
Nový Bydžov v roce 2OO1 činí 1 15O Kč. Od 1.1.2002 platí nový zákon o odstraňování 
odpadu (Zákon 185/2001 Sb.), který stanovuje obci rozúčtovat celkové náklady za odvoz 
odpadu v roce 2001 na počet obyvatel s tím, že každá fyzická osoba bude tento poplatek 
hradit sama za sebe, nebo prostřednictvím společného zástupce.
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-  DISKUSE  -  Byl vznesen požadavek, aby obec zajistila zimní údržbu místních komunikací. 
To bude zajištěno místním podnikem V + H Betta a.s. Vinary
DRUŽBA  OBCÍ  KOZOJÍDKY

     Ve dnech 30.6. až 1.7. se uskutečnilo 10. jubilejní setkání moravských Kozojídek 
v Kozojídkách našich. Moravští přátele byli přivítáni pravou českou zabíjačkou. Vyměnili si 
dárky a 13ti leté Veronice Lonské, které byli Moraváci za kmotry při 6.setkání v roce 1988 
předali dárek a Veronika na oplátku dala svým kmotřencům vlastnoručně vyšitý obrázek. Poté 
se za doprovodu dechové hudby vydali na obchůzku po obci. Na stolech před domy bylo 
bohatě jídla a pití, tančilo se a zpívalo do ranních hodin. Po snídani jsme se zúčastnili mše 
svaté v Kozojedech. Po společném obědě se účastníci vyfotografovali a po vzájemném 
rozloučení se vydal autobus do Kozojed na Moravě u Veselé nad Moravou.
     Obecní zastupitelstvo Moravských Kozojídek zaslalo žádost parlamentu České republiky o 
udělení symbolů obci. Parlament této žádosti vyhověl. Znak obce : v zeleném štítě ve zlatém 
věnci stříbrný kráčející kozel. Prapor obce : V zeleném listu ve žlutém věnci stříbrný kráčející 
kozel. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
     Zpracováno podle „Zpravodaje“ obce Kozojídek, který zapůjčil pan Lonský. Děkuji.

NOVÉ  STROJE

     Obecní úřad zakoupil pro Vinary čtyřkolový traktůrek na sekání neudržovaných travních 
porostů v ceně 105 000 Kč. Pro ostatní tři části obce byly koupeny rotační sekačky po 21 000 
Kč pro tytéž účely. Přispěje to jistě k lepšímu vzhledu obcí.

REKONSTRUKCE  A  OPRAVA

     V Janovicích byla dokončena plynofikace obce a zároveň bylo položeno potrubí 
vodovodu. Potrubí plynovodu bylo naplňováno v říjnu, letošní zimu se budou bez práce a 
nepořádku pěkně ohřívat – kéž by to bylo za nižší cenu. Neustálé zdražování se na nás hrne ze 
všech stran.

     U kapličky ve Smidarské Lhotě bylo vedle schodů vybudováno zábradlí čímž se zvýšila 
bezpečnost příchozích.

     Ve Lhotě byla v prostoru za prodejnou prodlouženo kanalizační potrubí které končilo 
v prostoru bývalého malého rybníčku.

     V únoru byla ve Smidarské Lhotě (v bývalé prodejně) otevřena prodejna s použitým 
zbožím. V Janovicích převzala prodejnu se smíšeným zbožím paní Schovánková.

ZEMĚDĚLSTVÍ

     Soukupovi, jediní soukromě hospodařící přestěhovali živočišnou výrobu do prostor  
bývalého JZD.
     
     Koncem srpna po žních, úroda velmi dobrá. Jablek bylo letos méně. Na zahrádkách řádila 
plíseň na okurkách i rajčatech. Kdo šetřil postřiky, tak velmi málo sklízel. 
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     V červnu v Dušejově na Jihlavsku byla u skotu objevena nemoc BSE (nemoc šílených 
krav). Všech 139 dojnic bylo utraceno. Protože se jedná o nemoc přenosnou na lidi, došlo 
k přísným prohlídkám poraženého skotu, jehož maso přijde na krám k prodeji. 

SPORT

     V prosinci zemřel Pepi Bican, fotbalista narozený ve Vídni. Hrál ve Slavii Praha.
     Naši fotbalisté nepostoupili v baráži na MS v kopané. 13.5. v Hannoveru (Německo) 
skončilo MS v hokeji. Naši potřetí za sebou mistry světa ! ČR, Švédsko, USA.

POLITIKA

     Byla dostavěna atomová elektrárna Temelín. Na hranicích pořádají Rakušané velké 
demonstrace, znemožňující průchody hraničními přechody a současným stavem se zabývají i 
politici. Uvědomují si, že se píše rok 2001, nežijeme v době, kdy jsme byli součástí Rakouska 
– Uherska a vládli nám nechvalně známí utlačovatelé Habsburkové.

     To, co se stalo 11.září 2001 se přímo naší obce netýká, týká se ale všeho lidstva, celého 
demokratického světa. O tom, že teroristé v různých státech nespokojení  s vládou, s bídou a 
podobně, pořádají různé teroristické útoky, se všeobecně ví. To, co se přihodilo v srdci New 
Yorku, ohromilo celý svět. Teroristé se na americkém letišti zmocnili dopravních letadel i 
s pasažéry a narazili s nimi do dvou věží Světového obchodního střediska, které se zhroutily. 
Zahynulo asi 6 000 lidí. Teroristé byli vycvičeni v Afghanistanu, kde tvrdě vládli jako ve 
středověku a ten se stal prvním terčem Američanů a jejich spojenců. Proti terorismu se musí 
bojovat a zvítězit !

NAROZENÍ

Gabrielová Wanda , Vinary 14
Jelínková Kateřina, Vinary 37
Špinka Ondřej, Vinary 60

SVATBY

Jana Kozáková, Vinary a René Vrba, Ohnišťany         2.6.

PŘISTĚHOVANÍ

Wágner Pavel, Lenka a Pavlína z Hlušic do Janovic 43
Ludin Petr, Renata, Roman a Mazáčová Jana z Krnova do Vinar 10
Lhota Josef z Turnova do Smidarské Lhoty 45
Svobodová Jaroslava z Vrchlabí do Vinar 113

ODSTĚHOVANÍ

Tyčová Věra, Kozojídky 51 do Nového Bydžova
Wonka Jaroslav, Vinary 108 do Bílé Třemešné
Tyč Pavel, Janovice 64 do Nového Bydžova
Slováček Vladimír, Janovice 24 do Nového Bydžova
Kozák Miroslav, Vinary 45 do Chlumce nad Cidlinou
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Riška Petr, Vinary 81 do Přelouče
Linek Jaroslav, Martina, Petr a Michal, Smid. Lhota 21 do Běrunic
Plaček Radek, Janovice 62 do Tábornice
Turnovský Jan, Smidarská Lhota 3 do Rychnova nad Kněžnou
Vrbová Jana (Kozáková) Vinary 45 do Ohnišťan

ZEMŘELÍ

Jor Jaroslav, Vinary 17                            1.1.                            74 let
Horák Jaroslav, Vinary 77                     18.1.         nedož.        87 let
Tyl Josef, Janovice 9                               5.2.         nedož.         79 let
Koucká Růžena, Vinary 19                    26.2.        nedož.         8O let
Bendáková Marie, Smidarská Lhota 22   3.5.      nedož.           88 let
                                                

POČASÍ

     Letošní letní počasí bylo extrémní. Dokonce v srpnu podruhé vykvetly rodendrony.

      Dekádně je počasí uvedeno v ručně psané KRONICE OBCE na straně 20-21

                                                    Události roku sepsal kronikář

                                                           
                                                           Ladislav KOUCKÝ, Smidarská Lhota  
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Rok 2002
                              -  rok komunálních voleb
                              -  rok voleb do parlamentu a senátu
                              -  rok katastrofálních záplav

ČINNOST  OBCE

1. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  14.2.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  návrh rozpočtu na rok 2002
                    daňové příjmy                                            2 770 000 Kč
                    nedaňové příjmy                                           157 000 Kč
                    kapitálové příjmy                                          150 000 Kč
                    přijaté dotace                                                     5 600 Kč
                    CELKOVÉ  PŘÍJMY                                 3 082 600 Kč
                    CELKOVÉ  VÝDAJE                                7 413 700 Kč
                    Čerpání finanční rezervy z min.let             4 331 100 Kč

-  závaznou vyhlášku obce Vinary č.1/2002 o nakládání s komunálními odpady

-  závaznou vyhlášku obce Vinary č.2/2202 o poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navržený poplatek 
400 Kč za osobu.

-  odvolává z členství v kontrolní komisi pana Milana Schovánka a schvaluje za člena této 
komise pana Milana Libánského

-  poskytnutí slevy na poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro jednotlivé občany je v pravomoci 
obecního úřadu a bude poskytována na žádost poplatníka

-  INFORMACE  -  Byl podán návrh na skácení vrby v Kozojídkách. Bude podána žádost o 
povolení kácení dřevin mimo les. V kladném případě musí být skácena do 31.3.2002.

2. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  26.4.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  roční účetní výkaz o hospodaření obce za rok 2001 :

p ř í j m y                                              r o z p o č e t                 s k u t e č n o s t

daňové příjmy                                        2 830 000                          2 775 702
nedaňové příjmy                                       399 000                             173 563
kapitálové příjmy                                     240 000                             177 308
přijaté dotace                                                5 700                               13 900
CELKOVÉ  PŘÍJMY                            3 235 000                          3 140 473
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CELKOVÉ  VÝDAJE                           6 907 000                          5 130 973
Celkové závazky (do roku 2002)                                                        145 288
Čerpání finanční rezervy z min.let                                                   1 990 500

-  smlouvu mezi obcí Vinary a městem Nový Bydžov na vybudování veřejně přístupného 
sportoviště dle opatření A1 Strategického rozvoje Mikrorgionu novobydžovsko, který bude 
žádat o dotaci i u Evropské unie

-  zamítlo účast na projektu odkanalizování obcí pomocí tlakového rozvodu potrubím na 
splaškovou vodu z jednotlivých obcí s místním napojením na společné čističky

-  NÁVRH  -  Byl vznesen návrh na odkoupení pozemků za prodejnou ve Smidarské Lhotě a 
odkoupení pozemků pod cestou k čp.31, čp.21 a čp.45 ve Vinarech.

3. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  21.6.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2001. Audit proběhl bez připomínek.

-  INFORMACE -  Obecní zastupitelstvo dostalo výpis o výsledku hlasování voličů 
v jednotlivých obcích v rámci parlamentních voleb ve dnech 14.-15.6.2002.

-  INFORMACE  -  Paní Hroudová chce ukončit provozování prodejny ve Vinarech. Bude se 
shánět náhrada v jednotlivých obcích, popř. inzerátem v tisku.

4. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  9.8.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

-  odkoupení parcely (jako příjezdové cesty k rodinným domům čp.21, čp.45 a čp.37 ve 
Vinarech) č.654 za cenu úředního odhadu

-  odkoupení části parcely č.807 v k.ú. Smidarská Lhota za bývalou prodejnou za úřední 
odhad 

-  odprodej 700 ks prioritních akcií České spořitelny za kupní cenu 177 Kč za akcii. 

-  INFORMACE  -  Dne 1. a 2.prosince se uskuteční volby do obecního zastupitelstva, bude 
voleno 9 členů. Kandidátní listiny mohou podávat politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti 
a sdružení nezávislých kandidátů. Kandidátní listiny se podávají do 27.8.2002  na pověřeném 
registračním úřadě – městský úřad Nový Bydžov. Kandidátní listina nezávislého kandidáta 
musí být doplněna peticí podporující kandidaturu a podepsána 23 voliči. Kandidátní listina 
sdružení nezávislých kandidátů musí být doplněna peticí podporující kandidaturu a podepsána 
32 voliči. Kandidátní listina za sdružení nezávislých kandidátů je podávána prostřednictvím 
zmocněnce.

5. ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  8.11.
    Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
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-  příspěvek ve výši 30 000 Kč na odstranění škod při povodních v srpnu obcím Metly a 
Předmíř, částka byla zaplacena 9.9.

-  zaregistrování místní knihovny ve Vinarech a Janovicích u ministerstva kultury

-  vyhotovení územního plánu od firmy Delta Hradec Králové pro obec Vinary , který je 
potřeba k zahájení výstavby rodinných domků apod.

-  protože nikdo neprojevil zájem o prodejnu ve Vinarech, byl snížen nájem prodejny na 5O 
Kč měsíčně s tím, že paní Hroudová bude provozovnu nadále provozovat

     
ZÁPIS   z ustavujícího zasedání zastupitelstva Vinary dne 8.12.2002 v Pohostinství ve 
Vinarech.

     Zasedání zahájil dosavadní starosta pan Václav Horák. Poděkoval odcházejícím členům 
obecního zastupitelstva, členům volebních komisí za zdárné provedení voleb a předal další 
vedení schůze panu Petru Soukupovi, nejstaršímu nově zvolenému členu obecního 
zastupitelstva. 

     Zapisovatelem byla určena paní Martina Myšková. Ověřovatelem zápisu byli určeni pan 
Pavel Špinka a Jaromír Jelínek. Paní Myšková přečetla zápis o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce. Do OZ byli zvoleni : Václav Horák, Jaromír Jelínek, Pavel Špinka, Ivana 
Janovcová, Milan Libánský, Pavel Trnka, Karel Kraus,  Vratislav Boudyš a Petr Soukup.

     Předsedající pan Soukup konstatoval splnění termínu pro ustavující zasedání OZ a požádal 
zvolené členy OZ o složení slibu. Prvních osm členů zastupitelstva složilo slib do rukou 
předsedajícího pana Soukupa a pan Soukup složil slib do rukou pana Karla Krause, který 
složil slib jako první v pořadí. Ing. paní Šedivá, zástupkyně Registračního úřadu Nový 
Bydžov předala zvoleným zastupitelům obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce 
podle par. 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstva.

     Byl předložen ke schválení návrh programu jednání, který byl schválen všemi členy 
zastupitelstva. 

-  na funkci starosty byli navrženi : Václav Horák, Jaromír Jelínek a Milan Libánský. Poslední 
dva se vzdali kandidatury. Tajným hlasováním byl do funkce starosty zvolen pan Václav 
Horák (8 hlasů pro, 1 se zdržel)

-  zástupcem starosty byl zvolen pan Vratislav Boudyš (6 pro, 1 se zdržel), druhý navržený 
pan Pavel Špinka (2 hlasy pro)

-  do finanční komise byli zvoleni veřejným hlasováním p. Pavel Špinka, Ivana Janovcová a 
Petr Soukup

-  do kontrolní komise byli zvoleni páni Libánský, Trnka a Kraus

-  Byl přečten zápis z tohoto zasedání a přednesen návrh usnesení obecního zastupitelstva, 
který byl schválen všemi hlasy.
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VOLBY  DO  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  1.-2.11.

Počty hlasů v jednotlivých obcích
                               VINARY JANOVICE KOZOJ.SMID.LHOTA CELKEM
CELKEM
HASIČI VINARY       421           138           150             149                 858

Václav Horák      !         66              33            39               44                 182
Jaromír Jelínek    !         67              14            28               29                 138
Pavel Špinka        !         63              24            33               23                 143
Ivana Janovcová  !         49               21           11               20                 101
Milan Myška                  54              16            20               15                 105
Petr Riška                       37                7              5                 9                   58
Otakar Vojtěch               43               11             4                 0                   58
Vladimír Kopánek          42               12            10                9                   73

CELKEM
HASIČI JANOVICE     108              77            78              71                334

Luboš Schovánek             45              29            28              20               122
Ladislav Bergl                    9              10              4              10                 33
Vratislav Boudyš  !           54              38            46              41              179

CELKEM
HASIČI KOZOJÍDKY    123             64           155             61               403

Milan Libánský     !          65              29             57             21                172
Pavel Trnka           !          46              28             53             36                163
Vladimír Králíček             12                7            45                4                 68

CELKEM
HASIČI SMID.LHOTA  101             63             65            115               344

Soukup Petr          !            57             3O            35              49               171
Karel Kraus           !           32              24            14              33               103
Lukáš Bouček                    12                9            16              33                 70

KANDIDÁTI se znaménkem  !   získali mandát

Vypočtený počet mandátů přidělený jednotlivým volebním stranám

                                                                 Počet hlasů            počet mandátů

Hasiči Vinary                                                858                             4
Hasiči Janovice                                             334                              1
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Hasiči Kozojídky                                          403                              2
Hasiči Smidarská Lhota                                344                              2

                                                                Počet voličů         účast            %

V i n a r y                                                      157                  103          65,6
J a n o v i c e                                                   72                    46          63,8
K o z o j í d k y                                               73                    60          82,0
S m i d a r s k á  L h o t a                                70                    55          78,0
C E L K E M                                                 372                  264          71,0

  
VOLBY  PARLAMENTNÍ   14. a 15.června 2002

Název strany                       Vinary   Janovice     Kozojídky   Smid. Lhota

3.ČSSD                                  37            11                20                  18
5.ODA                                     2               -                  1                    -
6.Volba pro budoucnost          1               -                  1                     -
11.Republikáni M.Sládka       2                3                 -                     1
13.Česká str.nár.soc.               -                4                 -                      -
16.Strana venkova                  8                -                 3                      2
21.Strana nezávislých             3               -                  -                       2
22.ODS                                  16             15               13                      5
23.KSČ                                  23               4                 9                     16
24.Koalice                             16               6                 4                       7
26.Str.za život.jistoty               -               -                  -                       1
28.Strana zelených                  4               -                  1                       -

POŘADÍ   STRAN
                                                         1.                       2.                        3.

Vinary                                          ČSSD                  KSČ      ODS,Koalice                                 
Janovice                                         ODS                 ČSSD          Koalice
Kozojídky                                    ČSSD                   ODS                 KSČ
Smidarská Lhota                           ČSSD                   KSČ          Koalice

ÚČAST

                              Vinary          Janovice          Kozojídky     Smidarská Lhota

                              71,33 %       6O,56 %          72,97  %              75,36 %
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NAROZENÍ

Boudyš Petr, Janovice                                      27.5.
Strnadová Eliška, Smidarská Lhota                   8.3.   
Vrbová Denisa, Vinary                                      4.6.

PŘISTĚHOVANÍ

Pavel Drobný do Vinar
Dagmar Nosková do Vinar
Petr, Marie a Lenka Hudcovi do Smidarské Lhoty
Tomáš, Magdalena, Tomáš a Tereza Perlíkovi do Janovic
René a Jana Vrbovi do Vinar
Lucie, František a Eliška Strnadovi do Smidarské Lhoty

ODSTĚHOVANÍ

Jaromír, Štěpánka a Kateřina Jelínkovi z Vinar do Skřivan
Petr, Hana, Jana a Lucie Knichplovi do Zachrašťan
Josef Lhota ze Smidarské Lhoty do Chlumce nad Cidlinou
Jitka Fejfarová z Janovic do Libštátu
Zdeněk Vyčítal ze Smidarské Lhoty do Býště
Budyšna Jiří do Kozojed

ZEMŘELÍ

Ouředníková Zdeňka, Vinary 16                      31.1.                66 let
Bradnová Jiřina, Kozojídky 64                          4.3.                 69 let
Kolenčník Ján, Smidarská Lhota 52                 24.3.                65 let
Zajíček Václav, Kozojídky 16                          28.3.                89 let
Bucek Rudolf, Janovice 20                               8.10.                90 let

KAPLIČKA

     V lednu byla podruhé vyloupena kaplička ve Smidarské Lhotě, rozštípali dveře u zámku. 
Byla odcizena dvoje elektrická kamna, Betlém, soška P.Marie a obraz. Pachatele policie 
vypátrala, jednalo se o šest Romů. Kostel ve Smidarech je uzavřen (havarijní stav). 
Pobožnosti jsou každou neděli konány v kapličce ve Smidarské Lhotě.
      

REKONSTRUKCE  A  OPRAVA

- v dubnu byly vyčištěny rybníky ve Smidarské Lhotě
- v Janovicích byl dokončen vodovod
- hlavní přívod vodovodu byl zatím položen do Vinar
- do Kulturního domu v Kozojídkách byl zaveden plyn
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- ve Smidarské Lhotě byla místnost u hasičské zbrojnice upravena na stánek
   hasičů, letos se v ní konaly volby

POLITIKA

     Volby vyhrála ČSSD a spolu s KDU ČSL a US byla sestavena vláda s většinou 1 hlasu 
s premiérem Špidlou.

     Zadlužení České republiky je vysoké. V současnosti to je 42 tisíc korun na osobu a v roce 
2007 to prý bude ještě dvakrát více ! Strany se poplatníkům prodražují. V roce 2000 
odčerpaly ze státního rozpočtu 176 milionů a v roce 2001 již 523 milionů korun. Zvýšení 
státních dotací vyplývá z loňského rozhodnutí sněmovny, která přehlasovala veto prezidenta a 
schválila zvýšení příspěvku za poslance a senátora z 500 tisíc na 900 tisíc korun. Za 1,5 % 
hlasů ve volbách získá strana ročně 6 milionů korun a za každou další desetinu procenta 200 
tisíc, nejvíce ale 10 milionů korun. Roční příspěvek na poslance či senátora je 900 tisíc, na 
krajského zastupitele 250 tisíc. Toto platí i ve státech Evropy. Ve Velké Británii a v USA jsou 
strany téměř výhradně závislé na sponzorských darech. 

     Podvody, zlodějny, přepady pošt, bank, krachy bank neustávají.

POČASÍ

     Velké přívaly vody po deštích ve druhé dekádě srpna způsobily potopu, která nemá 
pamětníky. V povodí Vltavy, Berounky a Labe dosahovala voda výšky 3 metry. Největší 
škody v Praze. Byly zatopeny všechny stanice metra a čtvrtě nízko položené (Karlín, část 
Holešovic, Staré Město, mnoho divadel a různých skladů).Desetimiliardové škody včetně 
několika lidských životů. V našem kraji menší zatopení způsobily Labe, Orlice a Cidlina.

     Počasí u nás je dekádně uvedeno v ručně psané KRONICE OBCE na straně 31 a 32.

                                                               Události roku sepsal kronikář
                                                               Ladislav Koucký, Smidarská Lhota




