Rok 2003
NOVÝ KRONIKÁŘ
Dříve, než přistoupím v pokračování psaní OBECNÍ KRONIKY sloučených obcí
Janovice, Kozojídky, Smidarská Lhota a Vinary se představím.
Jmenuji se Miloslava Špinková , bydlím ve Vinarech čp. 33. Narodila jsem se 29.12.1944.
Rodiče Bohumil a Miloslava Jelínkovi pracovali jako soukromě hospodařící rolníci. Po
založení JZD se stal otec předsedou družstva a matka pracovala v rostlinné a živočišné
výrobě.
Do školy jsem chodila 5 tříd ve Vinarech a 3 třídy ve Smidarech. Po vystudování 4leté Střední
zemědělské školy obor ekonomika v Novém Bydžově jsem pracovala 38 let jako účetní
v zemědělském družstvu. Později se JZD přetransformovalo na akciovou společnost V+H
BETTA Vinary.
V roce 1965 jsem se vdala za Josefa Špinku z Běchar. Narodili se nám synové Petr a
Pavel. V současné době mám již čtyři vnuky. V dubnu 2001 jsem odešla do starobního
důchodu.
Na žádost starosty obce Václava Horáka a zástupce starosty Vratislava Boudyše jsem
souhlasila s vedením kroniky sloučených obcí. Jmenována jsem byla na schůzi zastupitelstva
obce 4.7.2003.
KRONIKÁŘI OBCÍ Z MINULÝCH LET
Než jsem přistoupila ke psaní OBECNI KRONIKY vypůjčila jsem si kroniky svých
předchůdců od roku 1923. Události v obci tehdy znamenali tito kronikáři :
JANOVICE
p. Josef Erben, správce školy
p. Josef Vitvar, správce školy
p. František Mánek, učitel a správce školy
KOZOJIDKY
p. František Šádek čp. 39, zemědělský dělník
SMIDARSKÁ LHOTA
p. Josef Rodr, rolník
p. Jaroslav Rodr, rolník
VINARY
p. Josef Horák st. Čp. 43, rolník
Za sloučené obce psali OBECNÍ KRONIKU páni učitelé:
pan Karel Hubka z Vinar čp. 70 a
pan Ladislav Koucký ze Smidarské Lhoty

HISTORIE NAŠICH OBCÍ
Vážení čtenáři, o daleké historii našich obcí se podrobně zmiňovali mí předchůdci, proto
se omezím pouze na změny, které se staly za posledních 70 – 80 let. Jak se měnily dějiny
národa, tak se měnily i podmínky v našich obcích.
ZEMĚDĚLSTVÍ ROK 1922
Největší změnou na venkově prošlo zemědělství. Naši předci lpěli na půdě, protože je
živila. Při parcelacích statků v roce 1922-1924 byl o půdu zájem. Půda se kupovala i
pronajímala. Všichni kronikáři obcí každý rok poctivě znamenali práce na polích a s tím
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spojené počasí, škůdce na polích a v sadech. Nemoce zvířat, úhyny, hektarové výnosy a
zpeněžování výrobků.
Pole byla obdělávána koňmi nebo kravami.V roce 1930 bylo ve Vinarech 76
zemědělských usedlostí, ve Smidarské Lhotě 34, v Janovicích 51, v Kozojídkách 58. Byla
udržovaná každá mez, cesta, příkop.
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA ROK 1957
Velkou změnou se stalo zakládání zemědělských družstev v letech 1957-58. Dobrovolně do
JZD vstoupilo málo hospodářů. Zvláště ti, kterým se dařilo neměli o kolektivní hospodaření
zájem. Postupně pod větším nebo menším nátlakem vstoupili všichni. V našich sloučených
obcích nezůstal soukromě hospodařit žádný rolník. Prvními předsedy jednotného
zemědělského družstva se stali :
JANOVICE

p. Josef TYL

KOZOJÍDKY

p. Josef JÁNSKÝ

SMIDARSKÁ LHOTA p. Zdeněk JIRSÁK
VINARY

p. Bohumil JELÍNEK, který byl i předsedou všech čtyř našich
sloučených obcí (r.1960) až do odchodu do starobního důchodu
v roce 1975
Začátky hospodaření v JZD byly těžké, protože každý viděl jen ty svoje koně, krávy a pole.
Každý byl hospodář, takže veškeré počínání funkcionářů bylo ostře sledováno. Byly i nízké
výdělky.
Postupem doby si lidé zvykli. Jelikož se dobře hospodařilo, byly výsledky, tak byla i lepší
odměna. Budovaly se kravíny, odchovny, dílny, kupovaly se výkonnější stroje, traktory …
Družstevníci jezdili na výlety, výstavy, rekreace a do divadel. Družstvo i někteří členové
dostali státní vyznamenání.
V roce 1976 došlo ke sloučení JZD s Hlušicemi. Název družstva byl Vítězná cesta Hlušice
se sídlem ve Vinarech. Prvním předsedou se stal ing. Václav Trejbal z Kněžic. Po jeho
odchodu do starobního důchodu pan ing. Petr Zrzavý z Hlušic.
Hospodaření a činnost tohoto podniku je podrobně zaznamenána mými předchůdci, tudíž
se nebudu více rozepisovat. K tomuto období pouze poznamenám, že byla snaha o
připomenutí minulosti kdy se nosily kroje. Zemědělské družstvo vynaložilo finanční prostředky
na ušití asi 20 hradeckých krojů pro ženy a 8 krojů pro malá děvčata.Hlavní zásluhu na
zhotovení krojů měla p. Věra Hlaváčková a p. Milada Chmelařová ze Smidarské
Lhoty.Krojované ženy a dívky byly ozdobou každé slavnostní akce. Dnes už se krojů neužívá.

KULTURA PŘED ROKEM 1938
Na venkově bylo více spolků, ale za zmínku jistě stojí divadelní, který v hluboké
minulosti šířil kulturu na vesnici. U nás to byl :
HAVLÍČE

ve Vinarech

JIRÁSEK

ve Smidarské Lhotě

HOSPODÁŘSKÁ BESÍDKA

v Janovicích
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DIVADLO

v Kozojídkách

Dle záznamů z kronik byl nejaktivnější spolek z Vinar, čítal 70 členů. Se svými divadelními
představeními jezdili i do okolních vesnic.
V roce 1938 viděli děti a dospělí v Kozojídkách první němý film – byl promítán kočovníkem
Berouskem. S pojízdným biografem pak jezdil p. Gabriel z Vysokého Veselí – ten promítal
filmy mluvené nebo s titulky.
Dnes již žádný s těchto spolků neexistuje. Dnešní doba přináší tolik kulturního vyžití, že by
vystoupení dobrovolných ochotníků neobstálo. Každá rodina má televizor (letos slaví televize
50 let zahájení vysílání), radio, možnost jet do divadla a do kina. V mnohých domácnostech je
video, satelit, počítač …
ŠKOLSTVÍ ROK 1923
Oproti minulosti jsme na tom hůře se školami. Mimo Kozojídek byly školy ve všech našich
obcích.V Janovicích byla nejprve škola v obecním domku a 1.9.1923 zde bylo 33 dětí (v
r.1907dokonce 54).
Ve Vinarech sloužila škola i dětem z Kozojídek. V roce 1931 měla být provedena nástavba
staré školy, ale pro nedostatek peněz došlo ke změně až v roce1938. Stará nevyhovující
budova byla zbourána a postavena nová školní budova. V r. 1975 skončilo vyučování v této
škole a byla zde několik let mateřská škola.
V současné době není škola ani v jedné naši obci a děti do školy dojíždí. Z Janovic do
Hlušic a z Vinar, Kozojídek a Smidarské Lhoty do Smidar. Alarmující je, že je stále méně dětí,
takže se ruší další školy nejen na venkově, ale i ve městech.
ROZVOJ DOPRAVY ROK 1927
Jak kronikáři uvádí, v r. 1927 nastal u nás pokrok v tom, že se začíná dovážet zboží od
pekaře, mlynáře, z pivovaru atd. Rozmáhá se jízda na kolech, jezdí více nákladní automobily,
častěji obcí projede osobní auto a motocykl.
Nyní již jsou automobily …takovou samozřejmostí, že si ani neumíme domyslet, co zde
bude za dalších 80 let.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ROK 1930
První autobus v našich obcích jel přes Kozojídky , Vinary a Smidarskou Lhotu
26.5.1930. V lednu r. 1934 musel p.Škaloud z Kozojed dopravu ukončit, protože měl
finanční potíže. Obnova dopravy nastala v r. 1937, ale i p. Karel Hladík z Nového
Bydžova musel koncem června 1938 dopravu skončit.
V současné době jezdí stále méně autobusových spojů přes naše obce. Jelikož je dopravné
drahé a nevyhovuje doba odjezdů, tak i hodně lidí jezdí do práce vlastní autem, motocyklem
nebo na kole.
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SČÍTÁNÍ OBYVATEL ROK 1930
2.12.1930 bylo celostátní sčítání obyvatel a domů. Kronikáři uvádí :
JANOVICE

234 obyvatel

56 obydlí

KOZOJÍDKY

238 obyvatel

57 obydlí

VINARY

372 obyvatel

SMIDARSKÁ LHOTA

-- počet obydli neuveden

--kronikář neuvádí

ELEKTRIFIKACE ROK 1925
Zavedení elektrického proudu do obcí Kozojídky , Smidarská Lhota a Vinary bylo v roce
1925. Do Janovic byl elektrický proud zaveden v r. 1926 – 1927.
Z DALEKÉ HISTORIE
Nyní uvedu jednu významnou událost z historie před 70 lety tak, jak se o ní zmiňují
kronikáři obce Kozojídky, Vinary a Smidarská Lhota :
HISTORIE ŘÍKÁ : v roce 1866 když ve válce s Pruskem naše vojsko ustupovalo od
Jičína, utábořilo se u Smidar a okolí. Protože za nimi přitáhli Prušáci, musela naše vojska až
kNechanicům. Velká síle nepřátelského vojska utábořila se právě mezi našimi obcemi. Úroda
toho roku byla úplně zničena. Po prohrané bitvě byly posádky na obtíž. Braly jídlo a týraly
lidi. Štěstím v neštěstí bylo, že ve Smidarech vypukla cholera. Prušáci strachy opustili své
působiště a byl klid.
NA PAMÁTKU uvedeného tažení byly uspořádány ve dnech 27.-28.srpna 1930 vojenské
manévry. Dle záznamu z kronik se jich zúčastnilo 300 důstojníků, 600 rotmistrů, 18 500 mužů,
3 900 koní, 750 vozů, 120 kuchyní, a nad obcemi létalo 15 aeroplánů. Přítomni byli
generálové – Syrový, Podhajský, francouzský generál Faucher, ministr národní obrany Karel
Viškovský a další významné osobnosti.
Velitelský stan byl veVinarech na HOMOLCE . Zájem o dění u místních obyvatel byl po
všechny dny. Závěrem manévrů bylo defilé vojska po vinarské silnici.

ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI
Založením zemědělského družstva přestali lidé budovat hospodářské budovy a došlo
k rozkvětu výstavby obydlí, garáží, zařízení bytů a vybavení domácností. Po rozpadu
socialistického řízení po roce 1990 vidíme v našich obcích pergoly, bazény, přístřešky pro
posezení – vše pro odpočinek. Obec zřídila nové osvětlení, plyn, vodovod, chodníky, vybavila
v jedotlivých klubovny obcích a nové cesty.
NEGATIVNÍ JEVY
V důsledků nezájmu občanů o pěstování domácího zvířectva se neseká tráva podél
komunikací mezi obcemi. Příkopy jsou zarostlé starou trávou. To je ale problém převážné
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většiny obcí. Ovoce na stromech u silnic nikdo netrhá – pouze na podzim je zájem o padaná
jablka, která se vykupují za 1,- až 1,80 Kč (dle zájmu).
V roce 1989 se otevřely hranice, došlo k většímu pohybu lidí. Objevily se u nás nové
nemoci, které jsme neznali a drogy. Dalším jevem bylo třeba vytunelování podniků, krachy
bank atd.
Po roce 1990 začala výstavba velkých obchodních domů, hypermarketů a těm nestačily
konkurovat malé obchody. V našich obcích provozovala JEDNOTA provoz 4 prodejen.
Během jednoho roku skončila provozování všech těchto obchodů. Jenom díky obci ještě
několik let byl udržován provoz v zařízení obce v Janovicích, Kozojídkách a Smidarské Lhotě.
Ve Vinarech obec prodejnu od Jednoty zakoupila. V současné době je v provozu pouze
obchod ve Vinarech a Janovicích.
Jen ve Smidarské Lhotě bylo POHOSTINSTVÍ vždy v soukromých rukách p. Aleny Koucké
a je do dneška. JEDNOTA vinarskou hospodu pronajímala, ale žádný hostinský dlouho
nevydržel, protože měl vysoké náklady, které nepokryly tržby. Dnes se točí pivo pouze
příležitostně za pomoci místních hasičů v jejich režii, v budovách obce.
HASIČI
V našich obcích jako nejstarší spolek jsou hasiči. Vinary, Kozojídky a Janovice slavili již
100 let svého trvání. V minulosti byli často povoláváni k požáru. Nyní je hasičských zásahů u
nás minimálně. V případě nutnosti je povolána pouze jednotka hasičů z Vinar. Ostatní
dobrovolné sbory nejsou výjezdní jednotky. K většímu ohni jsou telefonicky přivoláni
profesionální hasiči z Nového Bydžova. Naši hasiči se podílí i na kulturním dění obce. Nechá
se o nich říci, že jsou zmiňováni kronikáři každým rokem již od roku 1923 až do současnosti.

Zapsala Miloslava ŠPINKOVÁ
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Události roku 2003
PLESY
Již po mnoho let začíná nový rok zábavou. Jako první je MYSLIVECKÝ PLES, na
kterém hlavní cenou tomboly je zvěř. K tanci hrála hudba „Záhoranka“. I když ples byl již
4.ledna účast byla dobrá.
Pěkný byl i druhý ples – HASIČSKÝ. Zde hrála skupina Jana Vlasáka. Den po hasičském
plese je tradičně DĚTSKÝ KARNEVAL, který pořádá Klub žen Vinary. Za velké účasti dětí
při disko hudbě Slávka Vršťaly se soutěžilo i tančilo. Pěkné masky byly patřičně odměněny.
Všechny plesy se konaly v Kulturním domě v Kozojídkách.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Ve Smidarské Lhotě hasiči uspořádali pro ženy oslavu svátku MDŽ. Každá žena obdržela
karafiát. Při dobrém občerstvení trvala zábava dlouho do noci. Tento svátek se už neslaví.
MDŽ se slavil 8.března až do doku 1989 jako státní svátek.
DĚTSKÝ DEN
V Kozojídkách uspořádali hasiči při příležitosti svátku dětí sportovní odpoledne – již
podvacáté.
Ve Vinarech Dětský den pořádal Klub žen. Zde se již každoročně pořádá od roku 1979.
Děti s chutí soutěžily v běhu, v hodu míčem na terč, přetahování lanem, skákání v pytli atd.
Na obou dnech hrála disko hudba Slávka Vršťaly. Na oslavách Dětského dne vystoupila
skupina historického šermu Kryštofa Haranta v dobových krojích.
ZAČÁTEK PRÁZDNIN
Ve Smidarské Lhotě pořádali hasiči začátkem července VÍTÁNÍ PRÁZDNIN,
kterého se zúčastnili jak domácí, tak i přespolní děti i dospělí. Při soutěžích a hrách si
děti vychutnaly, že dva měsíce nemusí do školy.
POSVÍCENÍ
Na posvícení se v Kozojídkách opékalo prase. V Klubovně ve Vinarech bylo posezení pro
dospělé.Ve Smidarské Lhotě se sešli dospělí i děti. Opět se soutěžilo, takže děti měly pěkné
zakončení prázdnin.

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců našich sloučených obcí pořádal zájezd do Prahy. Pní průvodkyně nás
dovedla na Trojský zámek, Valdštejnskou zahradu, ukázala budou senátu, parlamentu a prošli
jsme Kampu.
Druhý výlet byl 23.9. na Moravu. Navštívili jsme Muzeum výroby olomouckých tvarůžků
v Lošticích, hrad Bouzov, Svatý Kopeček u Olomouce.
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6.12. jsme uspořádali II. Předvánoční posezení seniorů s hudbou pana Karla Přibyla
v Kulturním domě v Kozojídkách.
DIVADLO
Obec pořádala 29.11. zájezd do Bránického divadla v Praze na představení NA SPRÁVNÉ
ADRESE. Byl to pěkný veseloherní kus. Večer jsme ukončili dobrou večeří v restauraci
BOHEMIA v Kostelní Lhotě.
Naším nejbližším kulturním zařízením je Nový Bydžov. Po 23 letech bylo 14.2. otevřeno
Jiráskovo divadlo, které plní také roli kinosálu.
5.-7.9. se na bydžovském Masarykově náměstí konal Fišerův Bydžov – festival dechové
hudby. Této akce se zúčastnilo hodně lidí z našich obcí.
SPORT
Sport se v našich obcích nedá moc provozovat, ale přesto snaha tu je. Na příklad
v Kulturním domě v Kozojídkách se pořádaly pinpongové turnaje . Této hry se zúčastňují i
okolní obce.
V Janovicích často hrají volejbalové turnaje.Po důležitých zápasech se opéká na ohni
prase. Bylo tomu tak i letos.
Od listopadu do konce zimy mají mladí hoši z našich obcí pronajatý na určitý den a hodinu
led na Zimním stadionu v Novém Bydžově. Tento sport mladých je vydatně finančně
podporován z obecního rozpočtu.

HASIČI
Tradiční jsou již hasičská cvičení. Letos bylo v Kozojídkách. Sjeli se ze všech sloučených
obcí a soutěžili v požárním útoku. Jako první se umístilo družstvo Janovic s časem 1,17
minut, následovaly je Vinary, Smidarská Lhota, Kozojídky.
Vinarští hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Hlušicích. Ze třinácti družstev se
umístili na pěkném třetím místě.
Letošní suché léto způsobilo i u nás menší požáry. 8.srpna hořel pravý břeh za Vinarami
směrem na Kozojídky. 26.července hořelo obilné pole ZD Nový Bydžov mezi Starým
Bydžovem a Janovicemi. Příčiny požárů nebyly vyšetřeny, ale předpokládá se, že se vznítil
nedopalek odhozené cigarety z projíždějícího auta.

MYSLIVCI
8.11. měli členové mysliveckého sdružení PODSTRÁŇ první hon na zvěř. Střelilo se
pouze 12 bažantů. Bažanta dostali jen honci a tombola. Takže myslivec si nesl domů zvěř
v případě, že vyhrál na los.
Druhý hon byl jako hlavní. Byli přítomni i hosté z jiných sdružení – přátelé našich
myslivců. Bylo střeleno 16 bažantů a 16 zajíců. Tato zvěř byla rozdělena mezi přítomné
myslivce a honce.
Třetí hon byl uspořádán výhradně pro tombolu do mysliveckého plesu.
Za finanční podpory pana ing. Radko Bažanta zbudovali myslivci ve Smidarské Lhotě
odchovnu bažantů. Z líhně obce Luhy u Chlumce nad Cidlinou přivezli 150 bažantích kuřat.
O malé bažanty se staral člen mysliveckého sdružení p. Karel Kraus ml. Při druhém honě bylo
60 bažantích kohoutů vypuštěno.
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OPRAVA SOUSOŠÍ
V letošním roce byla provedena oprava sousoší sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Rozálie
s krucifixem v Janovicích. Toto sousoší je zařazeno do chráněných kulturních památek.
Oprava byla zadána akademickému sochaři Karlu Krátkému, restaurátoru uměleckých
památek z Pardubic. Finanční náklad byl 161 tis. Korun. Opravu hradil mikroregion
Novobydžovska. Obec se podílela na opravě částkou 50 tis. Kč.
VÝSTAVY
Ve Smidarech se konala začátkem září tradiční výstava drobného zvířectva a výpěstků ze
zahrad a zahrádek. Také občané z našich obcí přispěli svými zvířátky, ovocem a zeleninou.
Na příklad :
Jor Václav, Vinary
ovoce a holubi
Jor Miloš, Vinary
ovoce
Černý František, Vinary
vinná réva – hrozno
Kraus Fr.,Smid. Lhota
ovoce, zelenina
Kraus Karel, Smid.Lhota
ovce
Bergl Ladislav, Janovice
drůbež
V Kozojídkách na Moravě vystavovali pěstitelé z našich Kozojídek a to :
Píša Jaromír
lískové oříšky
Trnka Pavel
mrkev
Libánský Milan
jablka
Vysokého ocenění dosáhl p. Libánský, který se umístil s jablky ONTARIO na I.místě.
Druhé místo za mrkev dostal p. Pavel Trnka, takže naše Kozojídky zabodovaly.

NABÍDKOVÉ AKCE
Mimo akce, které si pořádaly spolky samy, dostávali jsme nabídky různých firem poštou.
Zájezd autobusem byl spojen s předváděním výrobků pořádající firmy. Zájemci se hlásili na
uvedenou adresu sami. Dále se konaly i předváděcí akce v obcích.
ČINNOST OBCE
Obecní zastupitelstvo zasedalo v letošním roce na veřejném zasedání, kde informovalo
občany o své činnosti celkem pětkrát.
1.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 7.2.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- hospodaření obce za rok 2002 – roční účetní závěrka
rozpočet Kč
skutečnost Kč
daňové příjmy ve výši

2 770 000

3 061 410

nedaňové příjmy
přijaté dotace
CELKOVÉ PŘÍJMY
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKOVÉ VÝDAJE

307 000
5 600
3 082 600
2 382 300
5 031 400
7 413 700

290 240
2 562 060
5 914 010
2 054 590
3 973 140
6 027 730
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Převaha výdajů nad příjmy ve výši 113 710,-- Kč byla čerpána z přebytku hospodaření
minulých let.
Rozpočet obce na rok 2003
celkové příjmy ve výši Kč
3 223 780
celkové výdaje ve výši Kč
5 940 500
čerpání finanční rezervy
4 331 100
- odbahnění a zvětšení rybníku NAVRÁTILEK ve Vinarech
- bylo vyhověno žádosti o povolení kácení stromů kolem rybníka Navrátilek ve Vinarech
kvůli odbahnění rybníka a pádu stromů na dráty vysokého napětí. Rovněž tak v obci
Kozojídky, kde stromy podél cesty zasahují do místní komunikace a do drátů nízkého napětí.
Ve Smidarské Lhotě u Kapličky se také musí skácet stromy, protože jsou duté a ohrožují
střechu a osoby.
- byla zvýšena hodinová sazba za práce vykonávané pro obec na základě dohody o provedení
práce z 50,-- Kč/hod. na 70,--Kč/hod.

2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 25.4.
Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo :
- auditorskou zprávu o hospodaření obce za rok 2002
-smlouvu s Městem Nový Bydžov o projednávání přestupku občanů, kteří mají trvalý pobyt
na území naší obce
- odkoupení pozemků pod místní komunikací v Kozojídkách. Úsek cesty mezi p. Vršťalou a
p. Hekem
- zvýšení limitu pokladny z 30.000,- na 50.000,- Kč
- pro naše obce se nabude vypracovávat povodňový plán
- snížení nájmu z pozemku č. parc. 81/2 v k.ú. Smidarská Lhota o 5.640,- Kč, soukromě
hospodařícímu rolníku Martinu Soukupovi
3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 4.7.
Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo :
- prodej části pozemku parcely č. 16 o výměře 203 m čtverečních v k.ú. Smidarská Lhota
(domek p. Jana Turnovského)
- poskytnutí příspěvku na vypracování projektové dokumentace na vodovodní přípojky
k jednotlivým domácnostem přesahující částku 1 600,--Kč ceny projektu
- zvýšení rozpočtu obce o 50 tis. Kč na restaurování sousoší v Janovicích
- informaci o výsledku referenda o přistoupení ČR k Evropské unii – účast 66
- p. Miloslava Špinková bude psát Obecní kroniku. Pan Ladislav Koucký požádal o uvolnění
z této práce z důvodu stáří
- nákup nové sekačky v ceně 80 tis. Kč
- opravu střechy hasičské zbrojnice a klubovny mládeže ve Smidarské Lhotě
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4.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 19.9.
Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo :
- zadání stavby rekonstrukce místních komunikací v obci Janovice
- zadání stavby rekonstrukce části místní komunikace ve Vinarech včetně osazení nových
obrubníků
- zadání opravy střechy bývalé školy v Janovicích firmě p. Klouzka z Prasku
5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 27.11.
Obecní zastupitelstvo projednávalo a schválilo :
- zvýšení rozpočtu na podporu činnosti Klubu důchodců o 15 tis. Kč
- změnu v rozpočtu obce ve výdajích na členský příspěvek pro mikroregion Novobydžovsko
ve výši 2 260,-- Kč
- změnu správce Klubovny mládeže ve Vinarech. Místo p.Ivany Janovcové bude p.Milan
Vegšmíd
- informace – v září byly dokončeny povrchy komunikace v Janovicích s v říjnu ve Vinarech
OPRAVA KOMUNIKACÍ
V Janovicích byl na místních komunikacích položen nový asfaltový koberec firmou
SILNICE Nový Bydžov nákladem 1 235 430 Kč.
Ve Vinarech byl zrušen betonový chodník od čp. 36 p. Vojtěch Ota až po čp.33 a 60
p.Špinka. Tento chodník byl značně poškozen a při výstavbě vodovodu v r. 2002 byl
vybourán. O necelou šířku tohoto chodníku byla rozšířena místní komunikace, která byla
předtím příliš úzká. V celé délce byly položeny nové obrubníky a celá komunikace byla
potažena asfaltovou živičnou směsí. Stavbu provedla firma AVANT z Hradce Králové za
pomoci firmy REKOM Nový Bydžov nákladem 835 441,- Kč.
KOLAUDACE
V letošním roce byly zkolaudovány tyto stavby :
Vodovod Janovice (dokončen v r. 2002)
náklad 5 279 230 Kč
35 vodovodních přípojek Janovice (dokonč. v r. 2002)
náklad 396 737 Kč
Vodovod Vinary
(dokončen v r. 2002-2003)
náklad 5 193 835 Kč
20 vodovodních přípojek Vinary (dokonč. v r. 2003)
náklad 261 612 Kč
NOVÉ STAVBY
V letošním roce byl odbahněn a rozšířen rybník „Navrátilek“ ve Vinarech nákladem
celkem 829 672,- Kč.
Dále byly provedeny stavební úpravy v budově Kulturního domu v Kozojídkách. V části
KD bylo pořízeno plynové topení nákladem 66 704,-- Kč.
ODVOZ ODPADU
V každé obci jsou kontejnery na sběr plastů a skla. Odvoz skla, plastů a nebezpečných
odpadů (2x za rok vyhlášen sběrný den) zajistila obec přes firmu RUND Jaroměř.
Odvoz komunálního odpadu pomocí popelnic zajišťují Technické služby Nový Bydžov.
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SVATBA
Slečna Marie Mocková z Kozojídek a pan Pavel Navrátil ze Sběři – bydlí v Kozojídkách

NAROZENÍ
Hladíková Anna, Vinary 16.1.
PŘISTĚHOVANÍ
JANOVICE

KOZOJÍDKY
VINARY

Šváb Milan z Liberce 7.7. Choceňská Michaela z Liberce 7.7.
Choceňská Eliška Liberec 7.7. Berousek Milan z Prahy 21.7.
Bucek Jindřich z Liberce 24.9. Bucková Cecília z Liberce 24.9.
Berousková Fr. Praha 4 15.10. Richtrová Anna Praha 10 20.10.
Berousková Kat.Praha10 20.10.Berousek Josef Praha 10 20.10.
Berousková Mil.Praha10 20.10.Choceňský Tomáš
Navrátil Pavel ze Sběři 29.9. Mádle Bohumil ze Sběři 20.10.
Riška Petr z Přelouče 9.4.
Růžička Jiří z Prahy 4 27.8.
Růžička Jan Praha 4 27.8.
Axmanová Dana H.Král. 13.10.
Rymlová Ver.N. Bydžov 8.12. Ryml Lukáš N. Bydžov
8.12.
Rymlová Marie N. Bydžov 8.12.

ODSTĚHOVANÍ
Vyčítal Zdeněk
13.11.
Suvák Peter
15.1.
Vojtěchová Jana 15.1.
Horáková Anna
10.2.
Horák Vratislav
14.4.
Malinová Ilona
27.3.
Řezníček Vít
27.3.
Jablonovský Petr
7.5.
Ondráčková Marie 19.5.
Zvoníková Marie
15.7.
Hladíková Jarmila 12.9.
Wonková Ladislava
3.11.
Wonková Pavla
6.11.
Svobodová Jaroslava
5.11.
ZEMŘELÍ

Myšková Miloslava, Vinary
81 let
Kozák Miloslav, Vinary
81 let
Chmelař Vladimír, Smidarská Lhota 84 let
Novotná Marie, Vinary
82 let
Menčíková Jiřina, Smidarská Lhota 81 let

6.1.
3.2.
9.4.
5.11.
19.11.

REFERENDUM
15.6.2003 se konalo historicky první referendum občanů. Pro vstup do Evropské unie se
vyslovilo v královéhradeckém kraji 76,20 % hlasů, proti vstupu 23,80 % hlasů. V našich
sloučených obcích hlasovali občané takto :
účast pro vstup počet občanů PRO počet PROTI
JANOVICE

61 % 78 %

- 11 -

35

10

KOZOJÍDKY

69 % 81 %

39

SMIDARSKÁ LHOTA

73 % 65 %

33

VINARY

65 % 72 %

CELKEM

9
18
71

66 % 73,6 %

178

27
64

NEZAMĚSTNANÍ
Začátkem prosince byla nezaměstnanost v našich obcích :
JANOVICE
KOZOJÍDKY
SMIDARSKÁ LHOTA

10 občanů ( z toho 5 žen)
4

4
5

4

VINARY
14
7
Míra nezaměstnanosti na bydžovsku byla 10,3 %. 24.7. byla v našich obcích dohromady
nezaměstnanost 10 %.
STÁVKA UČITELŮ
Děti z Janovic měly o jeden den delší prázdniny. Učitelé v Hlušicích stávkovali za vyšší
mzdy. Děti z Kozojídek, Vinar a Smidarské Lhoty šly do školy normálně.
ZRUŠENÍ MINCÍ
31.10. skončila platnost 10 haléřů a 20 haléřů. Cena potravin se v obchodě zaokrouhluje až
v celkovém součtu.
ZDRAŽENÍ
Od 1.11. se zdražilo pečivo. Jelikož v obchodech je volná tvorba cen, tak nelze říci
jednotnou cenu výrobku. Prodejna Vinary např. zdražila rohlíky z 1,50 Kč na 1,70 Kč a
chleba z 21,90 Kč na 24,-- Kč. Jen v krátkosti uvedu jaké je rozpětí cen u základních potravin
a bezinu v různých obchodech :
chleba
18,80 - 24,-rohlíky
1,30 - 1,70
mléko
8,90 - 14,80
mouka
7,90 - 8,90
máslo
22,50 - 27,50
benzin
23,20 - 26,50 (dle ceny ropy)

ZÁRUČNÍ DOBA
Rok 2003 je přechodným rokem na poskytování záruky u zboží. To znamená, do 31.12. je
možnost prodávat výrobky se zkrácenou půlroční dobou. Od 1.1.2004 je na spotřební zboží
záruční doba 24 měsíců.
MZDY
Průměrná mzda v zemi je 16 522,-- Kč. Nejvyšší mzdy jsou ve finančnictví a
v pojišťovnách. Nejnižší v pohostinství, v zemědělství a textilním průmyslu.
LETNÍ ČAS
30.3. začal platit letní čas, posunuli jsme hodiny o 1 hodinu dopředu. 25.10. jsme se vrátili
opět ke středoevropskému času.
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NOVÝ PREZIDENT
V únoru po třinácti letech skončil své volební období prezident Václav Havel. Jeho
nástupcem se stal Václav Klaus.
VYSAZOVÁNÍ STRÁNĚ
Již v minulých letech bylo započato s vysazováním stromků v prostoru stráně ve Vinarech.
V letech 2000 až 2002 bylo celkem vysazeno 3 130 ks smrků, 1 200 ks borovic 1 200 ks
dubu celkovým nákladem 68 645,--Kč. Myslivci odpracovali celkem 235 hodin.
V letošním roce výsadba pokračovala. Bylo vysázeno:
2 000 ks smrků
za 4,50 Kč/ks
200 ks modřínu
za 4,80 Kč/ks
1 500 ks borovic za 2,70 Kč/ks
1 000 ks dubu za 4,50 Kč/ks
Finanční náklad celkem 18 510,-- Kč. V důsledku velkého sucha se bohužel hodně stromků
neujmulo. Hlavní zásluhu na výsadbě měli členové mysliveckého sdružení PODSTRÁŇ,
odpracovali 100 hodin. Důchodci pomohli 36 hodinami.
VYKUP PRODUKTŮ
Letošní suché počasí způsobilo, že se dlouho nevyskytla okurková plíseň, která napadá i
rajčata. Ovoce, které má rádo sluníčko se vydařilo.
Přebytky ze svých zahrad a zahrádek jsme mohli dodávat do výkupny k Myškovům č. 20
Ve Vinarech.

KAPLIČKA
Jelikož je ve Smidarech stále uzavřen kostel (havarijní stav), konaly se každou neděli
pobožnosti v kapličce ve Smidarské Lhotě. Kaplička je majetkem obce, která i zajišťuje
technický provoz. V příštím roce se o této historické stavbě rozepíši více.
HOSPODA
Koncem října skončila služba POHOSTINSTVÍ ve Vinarech. Po 2 letech si musí opět
spolky zajišťovat občerstvení na svých akcích svépomocí, ve vlastní režii.
RYBNÍK NAVRÁTILEK
Již v roce 2002 bylo naplánováno odbahnění rybníku „NAVRÁTILEK“ ve Vinarech.
Práce začaly začátkem listopadu 2002 a to tím, že pan František Černý a pan Jaromír Jelínek
provedli vykácení roští a drobných stromů kolem hrází rybníka. Pět vzrostlých topolů bylo
přenecháno k pokácení odborné firmě, která se zabývá rizikovým kácením stromů. Kmeny
těchto topolů byly prodány za 3546 - Kč.
K samostatnému odbahnění mělo dojít během zimních měsíců, kdy je bahno zmrzlé. Na
tuto práci byl osloven pan Chmelař z Nového Bydžova, který v minulých letech prováděl
vyčištění rybníků ve Smidarské Lhotě k veškeré spokojenosti. Pan Chmelař tyto práce
přislíbil, bohužel tyto práce během zimních měsíců neprovedl. Práce začaly až v dubnu 2003.
V tuto dobu již bylo bahno rozmrzlé a práce se tím ztížily.
Nejprve bylo odstraněno bahno podél hráze od stavidla k transformátoru a podél hráze
pod strání, kde jsou vydatné prameny. Podél hráze byl prohlouben mělký příkop k odvádění
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vody směrem ke stavidlu. Vzhledem k tomu, že odtoková trubka je umístěna asi o 60 cm výš
než bylo původní dno rybníka byla poblíž stavidla vyhloubena prohlubeň, kde bylo umístěno
ponorné čerpadlo (nautila) a odtud voda byla po celou dobu odčerpávána. Původní betonové
stavidlo nemělo žádný základ, jedna hrana seděla na výtokové trubce, zbytek na podemleté
zemině. Dno stavidla nedosáhlo ani poloviny výtokové trubky, stavidlo bylo již značně
odkloněno do rybníka, proto bylo stavidlo odstraněno a vybetonováno nové.
Zpočátku pan Chmelař neměl zajištěný odvoz, proto se odvozu ujmul pan Josef Špinka,
který prováděl odvoz bahna, zprvu tekutého, pomocí traktoru Š 180 s radlicí. Teprve později
si pan Chmelař zajistil odvoz pomocí nákladního auta Praga V3S. Teprve po vyvezení bahna
ve vrstvě 60 až 150 cm bylo rozhodnuto o zvětšení rybníka. Bahno bylo vyvezeno na
hromadu na přilehlé louce, na druhou hromadu byla vyvezena černá hlína, jíl byl rozvezen do
trhlin a prohlubní na přilehlé stráni.
Během vybírání rybníka probíhala výstavba stavidla a zpevnění hráze kolem stavidla a
hráze podél stráně. Na těchto pracích se zúčastnilo celkem 16 občanů z Vinar a 3 z ostatních
obcí. Pracovalo se ve všední dny od 17.00 hod. často až do 22.00 hod., někdy i déle. O
sobotách a nedělích se pracovalo od 9.00 hod.. Na těchto pracích se nejvíce zúčastnili pan
Václav Horák, pan Luděk Myška, pan Jaromír Jelínek, pan Tomáš Myška, pan Milan Myška a
pan Pavel Špinka, ostatní občané spíše sporadicky - většina vůbec. Zde se projevil naprostý
nezájem většiny místních občanů.
Oproti předpokladu se práce protahovaly až do září, terénní úpravy probíhaly ještě v říjnu.
Pan Chmelař práci odkládal a pracoval s velkými přestávkami, tak, že pracoval několik dnů a
potom několik týdnů měl přestávku (pracoval jinde).
Toto se opakovalo celý rok. Letošní teplé počasí výstavbě přálo a práce byly zdárně
dokončeny. S napouštěním rybníka bylo započato koncem srpna, kdy skončilo odčerpávání
vody a rybník byl plněn pouze vodou z pramenů pod strání. Voda stoupala zpočátku po 2 cm
denně později, kdy se vodní plocha zvětšovala, po 0,5 cm denně. Koncem roku dosáhla
hladina 125 cm. K naplnění rybníka došlo až 2.února 2004 po dešti a tání sněhu z okolí.
Hloubka rybníka dosahuje 230 cm u stavidla, v prostoru před stavidlem je hloubka o 110 cm
větší. Současná vodní plocha má cca 3500 m2 (35a).
POČASÍ
Rok začal většími dešťovými a sněhovými srážkami v lednu. Únor byl chladný. Jaro bylo
suché, bez větších srážek, až v květnu více zapršelo.
V červnu byla tropická vedra, padaly teplotní rekordy. Například 23.6. bylo 33°C, takže
padl teplotní rekord starý 213 let. Noviny psaly, že Evropa zažila nejteplejší léto za minulých
500 let. V České republice se denně měří teploty teprve od roku 1771.
16.8. byla velká bouřka, ale k závažným škodám u nás nedošlo – pouze nešel 4 hodiny
elektrický proud. Až 31.8. nastalo ochlazení, bylo polojasno, ráno chladno.V srpnu spadlo 38
mm vody. 3.9. ráno byly pouhé 2°C. 9.9. spadlo 30mm vody, což přibližně napršelo
v květnu. Poprchávalo celý týden, ve dne bylo až 15°C. Od 17.9. byly opět letní teploty bez
srážek.
Od 5.10. chladno, déšť, na Sněžce spadl první sníh. Velmi studená rána. 13.10. první
mrazík – 2°C. Od 17.10. ráno citelné ochlazení – 4°C, 24.10. – 6°C. Listopad byl teplý, až
13°C.Také začátek prosince byl teplý, do 8°C. Teprve od 5.12. se ochladilo, přes den byly ale
stále plusové hodnoty. 13.-14.12. napršelo 26 mm. Bylo chladno, bez sněhu. 15.12.byla v noci
bouřka, silný vítr, ráno námraza, odpoledne jasno až polojasno. Nadále počasí střídavé. Až
23.12. ráno – 6°C, na Štědrý den ráno – 13°C, i po další dny mrazivo, polojasno. Napadlo
mírně sněhu a ten se udržel až do konce roku.
Ve spolupráci se starostou obce p. Václavem HORÁKEM
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Zapsala Miloslava ŠPINKOVÁ
VINARY 8.února 2004

- 15 -

Rok 2004

PLESY
Myslivecké sdružení PODSTRÁŇ
pořádalo 3. ledna ples s bohatou
tombolou. Poprvé zde hrála hudba LYRA CLUB.
20. února pořádal ples Místní výbor hasičů Vinary. K tanci hrála hudba Jana
Vlasáka.
21. února pořádal Klub žen Vinary Dětský karneval na kterém vystoupila
skupina historického šermu v dobovém ustrojení. Předvedli bojovou scénku
z daleké minulosti. Děti se opět dobře bavily při disko hudbě Slávka Vršťaly.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Po čtrnácti letech byl státem uznán svátek MDŽ. Hasiči ve Smidarské
Lhotě předběhli dobu, protože poprvé slavili svátek již loni. I letošní oslava se
vyvedla.

DĚTSKÝ DEN
Také letos jako po mnoho let se konal u příležitosti svátku dětí dětský den.
Ze soutěží a zábavy se mohly radovat děti z Kozojídek a Vinar. Ani letos
nechyběla disko hudba Slávka Vršťaly. O pěkný průběh se postaral Klub žen
Vinary a Hasiči Kozojídky.
Ve Smidarské Lhotě pořádají obdobnou slavnost pro děti začátkem prázdnin.
O hezké odpoledne se postaral KLUB RYCHTÁŘŮ , který představuje
neoficielní seskupení občanů, kteří se aktivně zapojují do dění v obci. Jedná se
zejména o občany z řad hasičů,myslivců, místních žen a ostatních příznivců
obce. Název KLUB RYCHTÁŘŮ byl zvolen podle názvu piva Rychtář, který se
ve vlastní režii čepuje v místní klubovně.
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MIKULÁŠ
O Mikulášskou zábavu pro děti se postaral Klub rychtářů ve Smidarské
Lhotě. Samozřejmě nechyběla ani nadílka. Akce se zúčastnilo přes 50 dětí.
Přijely i děti z okolních vesnic.

SILVESTR
Silvestrovské posezení ve Smidarské Lhotě zorganizoval Klub rychtářů.
Byla to první společná oslava ukončení roku a vydařila se.

POSVÍCENÍ
Ve třech našich obcích a to ve Vinarech, Kozojídkách a Smidarské Lhotě se
spojila slavnost posvícení s koncem prázdnin a opékalo se prase.

KLUB DŮCHODCŮ
26.5. uspořádal Klub důchodců výlet do jižních Čech. Výletní lodí jsme jeli
ze Zvíkova na Orlík, kde jsme prohlédli hrad s parkem.
Druhý výlet byl 1. září do oblasti Moravských Budějovic a Moravského
Krumlova s návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany. Zde byla prohlídka
s audiovizuálním programem a ukázkou různých maket pracovišť. Pak jsme si
prohlédli krásný zámek s parkem v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Na obou zájezdech nás doprovázela průvodkyně, která
nás cestou
upozorňovala na různé pamětihodnosti kraje, kterým jsme projížděli.
Začátkem prosince výbor Klubu důchodců při Obecním úřadě Vinary
připravil III. předvánoční setkání v Kulturním domě v Kozojídkách. K tanci a
poslechu nám hrál p. učitel Karel Přibyl a p. Pulec.

DIVADLO
14.2. pořádala Obec Vinary zájezd do Branického divadla v Praze. Viděli
jsme tři rozverné povídky se známými herci. Představení mělo název VÍŠ

- 17 -

PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA. Cestou zpět jsme se zastavili
na pozdní večeři v restauraci BOHEMIA v Kostelní Lhotě.

SPORT
Ze sportu, který se v našich obcích provozuje uvádím :
- Pingpongové turnaje v prostorách Kulturního domu Kozojídky
- volejbalové turnaje na hřišti v Janovicích
- hokejové turnaje tak jako v minulých letech pořádala místní
mládež na Zimním stadionu v Novém Bydžově
V sobotu 24.4. bylo zahájeno 68. Mistrovství světa v ledním hokeji v nové
hale SAZKA ARENA v Praze. Naši hokejisté se bohužel do finále nedostali.
Zvítězilo mužstvo Kanady před Švédskem a USA.

VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola Smidary pořádala 8.5. oslavu 40 let založení školy. Ráno
probíhal den otevřených dveří ve škole. Děti ve svých pěkně vyzdobených
třídách měly vystaveny své výtvarné práce, vyučovací pomůcky a fotografie.
Byla radost se podívat a možnost porovnat jak vypadá škola dnes a jak vypadala
stará budova školy kam jsme chodili my, dříve narození. Odpoledne měly děti
pěkné vystoupení v Sokolovně, kde zpívaly, tančily, recitovaly a hrály na
hudební nástroje. Obě akce se těšily velké účasti veřejnosti. Také z našich obcí ,
především z Vinar, Kozojídek a Smidarské Lhoty byla hojná účast dětí, rodičů a
prarodičů.

VÝSTAVA
Tradiční výstavu drobného zvířectva a výpěstků ze zahrad, která se konala
začátkem září ve Smidarech podpořili naši spoluobčané z Vinar :
Jor Václav
Jor Miloš
Černý František -

holubi
jablka
vinné hrozny a sadba vinné révy

Na výstavě se těší velké oblibě i okrasné ptactvo a akvarijní rybičky. Výstava
trvá dva dny a těší se velké návštěvnosti.

DRUŽBA OBCÍ VINARY
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Na popud starostky obce Vinary u Vysokého Mýta paní Zdeňky Plškové se
v sobotu 10. dubna uskutečnilo setkání zástupců z obce Vinar u Vysokého
Mýta, z obce Vinar u Přerova a z našich Vinar.
Setkání se uskutečnilo ve Vinarech u Vysokého Mýta u příležitosti zvyku
UPÁLENÍ ZRÁDNÉHO JIDÁŠE. V úvodu tohoto setkání zástupci všech tří
obcí seznámili v krátkosti přítomné s uspořádáním jednotlivých obcí. Setkání se
zúčastnil i primátor Města Přerova a hejtman Pardubického kraje, starostové
okolních obcí a zástupci tisku.
V odpoledních hodinách následoval kulturní program se scénkami,
písničkami, hudbou a tancem. V rámci tohoto neformálního setkání a družné
zábavy byla navázána družba mezi těmito obcemi s výhledem setkání ve
Vinarech u Přerova v roce 2005 a v našich Vinarech v roce dalším. V rámci
setkání došlo mezi hasiči k výzvě uspořádat ještě v roce 2004 soutěž
v hasičském sportu. Setkání bylo ukončeno večerní taneční zábavou.

HASIČI
11. září se konalo ve Vinarech u Vysokého Mýta družební zápolení mezi
hasiči Vinar. Zúčastnila se hasičská družstva ze všech tří Vinar. První cenu,
láhev slivovice získali naši hasiči. Slunečný den byl ukončen večerní taneční
zábavou.
Letošní cvičení hasičských družstev našich sloučených obcí se konalo
v Janovicích. Na prvním místě se umístili hasiči z Vinar, vodu měli za 63 vteřin,
druzí Kozojídky za 93 vteřin, pak následovala Smidarská Lhota a Janovice.
Cvičení se zúčastnily i děti z Vinar – Jana Myšková, Michalka Myšková , Honza
Vojtěch , Pavel Špinka a Lukáš Fiala s časem 59 vteřin.
V Hlušicích se konala slavnost 120 let od založení hasičského sboru. Při této
příležitosti se soutěžilo. Družstvo hasičů z Vinar se bohužel umístilo na
posledním místě, protože měli technický problém.

MYSLIVCI
O myslivecké společnosti bych se chtěla v letošním roce zmínit více a to i o
jejich začátcích. Došla jsem proto za dlouholetým hospodářem panem
Františkem Černým a ten mi půjčil ZÁPISY ze schůzí spolku od r.1960 až 1982.
Sloučením JZD Janovice, Kozojídky, Smidarská Lhota a Vinary došlo i ke
sloučení LMS. Zakládajícími členy byli :
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JANOVICE – Vršťala Václav, Drbohlav Josef
KOZOJÍDKY – Kubinec František, Zajíček Stanislav, Žilka Jaroslav st., ml.,
Mocek Josef, Kubišta Josef, Vaněk František, Kubinec Josef
SMIDARSKÁ LHOTA – Erban Ladislav a Miroslav,Vlach Bohumil, Fučík
Bohuslav, Hlaváček Jiří
VINARY
Musil Václav, Jor Václav, Košátko Václav, Kozák
Miloslav, Jelínek Bohumil, Myška Ladislav a Josef
Černý František
V současné době, tedy po 45 letech již žije pouze pět členů – Mocek Josef,
Erban Ladislav, Vlach Bohumil, Jor Václav, Černý František. Je potěšitelné, že
láska k myslivosti je předávána i v rámci rodiny a tak děti, nebo vnuci
zakládajících členů z velké části tvoří současnou základnu. Myslivecké sdružení
PODSTRÁŇ představují tito členové :
Mocek Josef ml., Erban Ladislav st., ml., Erban Milan, Jor Václav a Miloš,
Vlach Bohumil, Černý František, Myška Josef, Kozák Miroslav st., ml., Špinka
Josef a Pavel, Rajm Josef, Boudyš Vratislav a Petr, Raichová Jitka, Zechovský
Jiří, Kraus Karel st., ml., ing. Radko Bažant, Kopánek Vladimír, Horák Jaroslav
a Suchý Karel.
Ve funkci předsedy spolku se vystřídali : Václav Musil, Erban Ladislav,
Jelínek Bohumil a v současné době je Boudyš Vratislav. Na svých schůzích ,
které probíhaly až do 28.1.1973 v Hospodě u Brožů (dnes zahrádka Huďových)
se členové zabývali starostmi o výsadbu zeleně, kynologii, pomoc při výstavbě
v akcích „Z“ a samozřejmě o zvěř. Aby byla zvěř zdravá, museli zajišťovat
výměnu nebo nákup nové zvěře pro obnovení krve. V zimě zasypávat do
krmelců a tak dále. Všechny tyto starosti mají myslivci i v současnosti.
Myslivecký spolek zakoupil i líheň na vajíčka bažantů a koroptví. Na příklad
v roce 1965 měl hospodář Ladislav Myška v líhni 600 bažantích a 30 ks
koroptvích vajíček. Za správně vedenou myslivost a dobrou činnost obdrželi
čestná uznání od OV MS Hradec Králové.
Odměnou členů MS jsou hony. Bohužel zvěř ubývá, takže ty dnešní úlovky
oproti začátkům jsou rozdílné. Na příklad v roce 1961 se střelilo 324 zajíců, 222
bažantů, 126 koroptví a ještě se prováděl odchyt 43 bažantů. Koroptve se
v tomto roce střílely naposledy. Nejúspěšnějším rokem na odstřel byl rok 1972
kdy se střelilo 535 zajíců a 507 bažantů. K výraznému poklesu došlo v roce
1991 kdy se střelilo 36 zajíců a 11 bažantů. Další rok se zajíci ani nestříleli.
V letošním roce se střelilo 108 zajíců a 109 bažantů.
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Poslední odchyt zajíců byl v roce 1989 v počtu 43 kusů. Bažanti se chytali
naposledy v roce 1978 v počtu 50 kusů. Lepší oproti minulosti je odstřel srnčí
zvěře a divokých prasat. V roce 2001 bylo střeleno 9 ks a letos dokonce 15 ks
srnčího, dříve byl odstřel 4 – 5 kusů.
V posledních letech se rozmnožila černá zvěř, která dělá škody na polích.
Úspěšní v odstřelu prasat jsou členové Boudyš Vratislav a Petr, Pavel Špinka,
ale především Jiří Zechovský. V minulosti byla černá zvěř vzácností. Od roku
1960 byla střelena pouze 2 prasata a to v roce 1983 a 1991. Tato číselná fakta
mohu uvést jen díky pečlivé evidenci současného hospodáře p. Františka
Černého, který je ve funkci od ledna 1974, tedy již 30 let.
Myslivecká společnost nežila jen pracovně, ale i kulturně. První myslivecký
ples v Kozojídkách se konal 13.2.1965 , kde k tanci hrála hudba Josefa Bradny,
zisk do poklady spolku byl 42,-- Kč. V tradici mysliveckých plesů se pokračuje i
v současnosti. Na podzim roku 1970 uspořádal spolek zájezd s manželkami a
přáteli mysliveckého sdružení. Ve výletech pokračovali ještě několik let. Na
výroční členskou schůzi byly ženy poprvé pozvány 3.3.1978 a jsou zvány až do
současnosti. Na výročních schůzích je zajištěno občerstvení a hudba, takže
bývají dobrým zakončením bilance činnosti za uplynulý rok. O pěkný průběh
kulturních akcí se v minulosti staral p. Václav Musil a v současné době p. Josef
Rajm.
V roce 2003 za finanční podpory pana ing. Radko Bažanta myslivci
vybudovali ve Smidarské Lhotě odchovnu bažantů. O malá bažantí kuřata se
stará člen mysliveckého sdružení p. Karel Kraus mladší.
Členové mysliveckého sdružení PODSTRÁŇ vysazovali i letos stromky na
stráni ve Vinarech.

HISTORIE
KAPLIČKA VE SMIDARSKÉ LHOTĚ
POVĚST o kapličce ve Smidarské Lhotě – z knihy „Pověsti z kraje Malátova a
Klicperova“ vydaná v roce 1941.
U Smidarské Lhoty kdysi dávno vytryskl silný pramen, který uzdravoval nemocné. Do této
studánky proudí voda ze sedmi stran. V roce 1778 když byl císař Josef II. se svým vojskem
v Hlušicích, dozvěděl se o léčivé vodě ze Lhoty. Věřil v sílu vody ze studánky a dal zde
postavit dřevěný sloup s výklenkem pro sošku Matky Boží. Protože ze země prýští sedm
pramenů, zasvětili sloup Bohorodičce Sedmibolestné. Ke studánce chodilo hodně poutníků.
Aby mohli ve stínu odpočívat, byly zde vysázeny lípy, ale stále jich zůstávalo jen sedm, ostatní
usychaly.
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Když ve válce v roce 1866 řádila v kraji cholera, putovali sem opět procesí lidí. Pili vodu
ze sedmi pramenů a uzdravovali se. Vodu pili i zdraví, aby se jich nemoc nedotkla.
V roce 1790 direktor dymokurského panství dal na místo dřevěného sloupu postavit
dřevěnou kapličku a soška Matky Boží byla do ní přenesena. Do kapličky se vešlo jen deset
lidí. Později byla nahrazena novou z kamene, která byla jen pro kněze, který sloužil mši
svatou. Lidé byli venku pod lipami.
Teprve v roce 1875 byla kaplička úplně přestavěna a rozšířena. Od té doby zde stojí
v původní podobě. Když se pověst o lhotecké vodě roznesla světem, vystavěl pro pohodlí
návštěvníků místní občan poblíže kaple lázně se studenou i teplou vodou a tím počet hostí dále
rozmnožil. Lázně už zde dávno nejsou.
SOCHA SVATÉHO VINCENZE
POVĚST z knihy „Pověsti kraje Malátova ….“
Před 272 lety jel navečer dymokurský hrabě Vincenc na koni po prašné silnici ze Smidar.
Krajina tehdy byla hodně lesnatá a plná divoké zvěře, jak také dokládá název kopce ve
Vinarech Vlčí hůrka. Hrabě musel jet přes les a tu kůň zneklidněl a v křoví byly vidět ohřívené
hlavy. Byli to tři lvi a útočili na něj. Bylo to neuvěřitelné v této krajině. Hrabě se již loučil se
životem, začal se modlit k Bohu a ke svému patronu svatému Vincenci, který nad ním držel
ochrannou ruku po celý jeho život.
Lvi zkrotli a odplížili se do křoví. Když už nebyl slyšet praskot větví odjel hrabě tryskem
z lesa k Dymokurům. Na paměť své záchrany dal z vděčnosti vystavět sochu svatého Vincence
při silnici ze Smidar do Smidarské Lhoty s nápisem Svatý Vincenz, patron proti nehodám dne
12. novembris 1732.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Poslední zmínka o zemědělství v našich sloučených obcích je v KRONICE roku 1988, kdy
Zemědělské družstvo vydávalo ZPRAVODAJ pro své členy. Jelikož se naše obce nachází
v zemědělském kraji, tak bych chtěla napsat o podnikání po tak zvané „ sametové revoluci“
roku 1989. Začátků zemědělského družstva jsem vzpomněla v KRONICE roku 2003 odstavec
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA ROK 1957.
Od roku 1990 se začalo měnit zemědělské podnikání nejen u nás, ale v celé republice.
Družstva začala mít mimo zemědělské výroby i výrobu přidruženou. Zemědělské družstvo
Hlušice se sídlem ve Vinarech provozovalo stavební činnost, převíjení motorků a kompletace
simerinků pro hradecký podnik Gumokov.
V roce 1992 probíhala transformace družstva. Vložený živý i mrtvý inventář do družstva
při vstupu byl přepočítán na nové, stávající ceny a vypočítán podíl pro jednotlivé členy
družstva. O majetek po svých rodičích se hlásili i ti, co v zemědělství nikdy nepracovali. Bylo
to umožněno zákonem.
Začali se hlásit první restituenti. Ze zemědělského družstva odešli samostatně hospodařit :
Anna a Václav Vaňkovi z Janovic, Josef Němeček, Jiří a Jiřina Bradnovi, J. Jampílek se
sestrou provdanou Křížovou (hospodaří J. Materna) z Kozojídek, Marie a Petr Soukupovi,
Milada a Vladimír Chmelařovi ze Smidarské Lhoty, Milan Kučera , Luděk Myška, Ludmila,
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Bedřich a František Myškovi, Jarmila a Karel Hladíkovi z Vinar. Byl jim vydán majetek –
zvířata, stroje, částečně budovy a hotové peníze.
Zemědělské družstvo založilo akciovou společnost, která začala hospodařit od 1.5.1994 pod
názvem V+ H Betta Vinary. Do této společnosti vstoupili všichni pracující členové ZD a stali
se zaměstnanci. V ZD zůstali už jen nepracující členové a členové vzniklí z transformace
v roce 1992. Zaměstnanci vstupovali do a.s. s akciemi, které získali převodem celých
majetkových podílů, nebo částí, nejméně ale s 50 000 hodnotou.
V letech 1999 – 2000 byly majetkové podíly od členů akciovou společností odkupovány 20
% z hodnoty podílu. Poté byly odkoupeny i akcie za stejných podmínek. Někteří členové
družstva , nebo zaměstnanci dostali za majetkové podíly domky a byty, což bylo nejvýhodnější.
Toto vyrovnání nemohlo být provedeno všem.
Členové vzniklí z transformace dostali majetek zaplacen postupně ve splátkách. Členové
družstva, kteří nechtěli majetek proplatit, ani odprodat za akcie ve družstvě zůstali.

SOUČASTNOST ZEMĚDĚLSTVÍ
Akciová společnost V+H BETTA je v našich obcích největším zemědělským podnikem.
Ředitelem je ing. Petr Zrzavý, ekonomem ing. René Matys, agronom Jaroslav Horák,
zootechnik Ludmila Novotná. Podnik po vypořádání restituentů hospodaří na 1 750 hektarech
půdy. Od přidružené výroby se odstoupilo ještě před založením akciové společnosti, protože
nepřinášela žádaný výsledek. V současné době je podnik i bez živočišné výroby na úseku
skotu. Jenom ve Vinarech je chov prasat. Důvodem zrušení chovu skotu byl nezájem pracovat
v této výrobě, dále pak špatný odbyt výrobků – mléka a masa. Výroba byla prodělečná,
protože stále stoupaly náklady a tržby tomu neodpovídaly.
Dominantním podnikáním a.s. je rostlinná výroba, především obiloviny. Dále se pěstuje
řepka, kmín, cukrovka. V letošním roce byly historicky nejvyšší výnosy obilovin. U ozimé
pšenice byl hektarový výnos 8,7 tun z hektaru. Na krajských dožínkách v Hradci Králové byla
a.s. odměněna jako nejlepší v kraji. Pro zajímavost uvedu jak rostl hektarový výnos u ozimé
pšenice :
1983
1988
1997
2000
2003
2004
5,59
5,48
6,22
6,73
7,58
8, 7
Protože je obilí nadbytek je potíž i s odbytem a cena je velmi nízká. Nedosáhne ani 2 900 Kč
za tunu.
Akciová společnost je i dobře vybavena mechanizací, která je výkonná a odpovídající
potřebám podniku. Pořizovací cena strojů je vysoká. Na příklad traktor Fergusson 3 miliony
(podnik má 4 ks), kombajn na obilí, řepku a kmín Fergusson a CLASS 3 ks v celkové hodnotě
18 milionů, dále pluhy, sečky, podmítačky …. v částce dalších milionů.
Pouze na sklizeň cukrovky se zjednává kombajn HOLMER od podniku Agroslužby
Hradec Králové, který úzce spolupracuje s Cukrovarem Dobrovice, kterému podnik řepu
prodává. Od letošního roku se výrazně změnily podmínky za kterých Cukrovar řepu
nakupuje. Smluvní množství cukrovky které podnik do cukrovaru prodával bylo rozděleno
z 80 % na tak zvanou kvótu A a zbývajících 20 % na kvótu B. Množství nad tuto dodávku je
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kvóta C. Cena kvóty A=1 300 Kč/t, B=900 Kč, C=400 Kč/t. Dodané množství je
přepočítáváno na cukernatost 16 %. Mimo to v letošním roce poprvé zemědělské podniky
platí 50 % ceny dopravy cukrovky do cukrovaru.
V roce 1988 mělo JZD Hlušice sídlo Vinary 289 trvale pracujících členů. Akciová
společnost má 41 zaměstnanců. Platy zaměstnanců jsou podprůměrné.
Hospodaření letošního roku bylo z pohledu výrobních výsledků dobré. Vzhledem
k nízkým cenám na trhu však ekonomické výsledky tak dobré nejsou.

Činnost obce
Obecní zastupitelstvo letos zasedalo na veřejném zasedání čtyřikrát a informovalo občany
o své činnosti.

1. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

27.2.2004

- roční účetní závěrku za rok 2003
rozpočet Kč
skutečnost Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------daňové příjmy ve výši
3 040 000
3 290 820
nedaňové příjmy ve výši
178 200
226 450
přijaté dotace ve výši
5 580
2 540 800
CELKOVÉ PŘÍJMY
3 223 780
6 058 070
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKOVÉ VÝDAJE

2 745 500
3 195 000
5 940 500

2 161 710
4 858 410
7 020 120

Převaha výdajů nad příjmy ve výši 962 050 Kč byla čerpána z přebytku
hospodaření minulých let.
- ROZPOČET obce na rok 2004
- Celkové příjmy
- Celkové výdaje
- Čerpání finanční rezervy
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3 456 920 Kč
4 323 350 Kč
866 430 Kč

- smlouvu o vkladu věcného břemene na pozemek par.č. 150 v k.ú. Vinary –
pozemek ve vlastnictví státu (budova prodejny)
- zamítlo žádost paní Miloslavy Kuklové z Vinar čp. 108 o prodej pozemku
parc. č. 49/5 před garážemi v jejím vlastnictví
- smlouvu o pronájmu vodovodu Janovice a Vinary firmě VAK a.s. Hr. Král.
- vstup obce s majetkem vodovodu Janovice a Vinary do a.s. VAK
- podání žádosti o povolení pokácení topolu před čp.20 a skácení jedné vrby a
prořezání druhé vrby u stodoly p. Zechovského, obojí na parc. č. 121/1 v k.ú.
Kozojídky
INFORMACE – v listopadu loňského roku byly zkolaudovány stavby vodovodu
v Janovicích a ve Vinarech. Ve Smidarské Lhotě a v Kozojídkách probíhá
průzkum veřejného mínění na výstavbu a zájem o výstavbu vodovodu.

2. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 28.5.2004
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- zprávu o přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2003
- prodej pozemku parc.č. 33/2 o výměře 66 m čtverečních v k.ú. Kozojídky
manželům Vršťalovým za cenu 14,-- Kč/ m čtv. (zastavěný pozemek pod
cestou)
- cenu za prodaný pozemek parc.č. 383 o výměře 86 m čtverečních v k.ú.
Smidarská Lhota za 23 Kč/m čtv. (Jan Turnovský)
- cenu pro odkoupení pozemků parc.č. 38/4,38/5 a 41/2 v k.ú. Janovice do 23,-Kč /m čtver. (pozemek pod volejbalovým hřištěm)
- INFORMACE o fúzi novobydžovské nemocnice s nemocnicí v Jičíně
- DISKUZE – dotaz na realizaci osvětlení přístřešku u Klubovny ve Smidarské
Lhotě – bude dokončeno příští týden
- žádost o příspěvek na Dětský den ve Smidarské Lhotě – bude 1 000,--Kč
- dotaz na doasfaltování kolem kanálu na křižovatce u hospody ve Smidarské
Lhotě – bude objednána odborná firma nebo bude provedeno svépomocí
- požadavek na doplnění rozhlasu ve Smidarské Lhotě – před domkem p.
Soukupa bude umístěn nový reproduktor. Sloup je již několik let na návsi,
čeká se pouze na natření sloupu, vykopání a zabetonování základu

3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 13.8.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- prodej pozemku parcela č. 49/10 o výměře 42 m čtverečních v k.ú. Vinary
slečně Olze Roháčové z Vinar čp. 108 za 14 Kč /m čtv. (vedle garáží)
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- prodej pozemku části parcely č.116/24 o výměře cca 1990 m čtverečních
v k.ú. Janovice Luboši Schovánkovi z Janovic čp.17 za cenu 14 Kč/ m čtver.
(vedle parcely p. Tyče)
- prodej pozemku parc.č. 121/6 o výměře 183 m čtverečních v k.ú. Vinary
manželům Václavu a Haně Horákovým z Vinar čp. 2 za cenu 14 Kč/m2.
(pozemek vedle zahrady p. Horáka a parcely u bytovky čp.104)
- INFORMACE o přípravě zadání opravy místních komunikací v obci Vinary.
Počítá se s tím, že ke každému vjezdu k jednotlivým nemovitostem bude
zhotoven nájezd v šířce 1 m, u širších vjezdů bude požadována spoluúčast
majitele ve výši 300 Kč/m čtvereční
- INFORMACE k žádosti místních občanů o výstavbu tenisového hřiště v obci
Vinary. Jednání bude později s přihlédnutím k zájmu občanů o ostatní akce
v obci
- INFORMACE k žádosti o plynofikaci Klubovny mládeže ve Smidarské
Lhotě. O případné realizaci bude rozhodnuto později s přihlédnutím k ceně a
účelnosti
- DISKUZE – byla vznesena připomínka k zamýšlenému umístění tenisového
hřiště(rušení klidu). Posouzení hlučnosti bude řešeno v projektové dokumentaci
a v rámci stavebního řízení

4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 22.10.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- rozpočtové provizorium k rozpočtu obce Vinary na rok 2005 s tím, že do
schválení rozpočtu v příštím roce nepřesáhnou výdaje 1/12 rozpočtu roku 2004
- prodej pozemku parcela č. 53/3 v k.ú. Kozojídky o výměře 1 158 m
čtverečních manželům Pavlovi a Marii Navrátilovým za cenu 14 Kč/m čtver.
(pozemek vedle p. Jiřího Bradny)
- odkoupení pozemku parcela č. 654 cesta o výměře 180m čtverečních v k.ú.
Vinary od p. Ireny Matysové z Vinar a p. Miroslavy Černé z Trutnova za cenu
10 Kč/ m čtvereční
- INFORMACE o zadání oprav a dostavby místních komunikací v obci Vinary
firmě M-SILNICE a.s. Pardubice. Je schváleno sepsání smlouvy o dílo v ceně
946 704,80 Kč.
- neschvaluje plynofikaci Klubovny mládeže ve Smidarské Lhotě
- DISKUZE – oprava hráze u rybníčku v Janovicích – tyto práce budou
provedeny ještě letos
- NÁVRH na odkoupení pozemku parc.č. 9 a č. 110 v k.ú. Vinary od p.
Komárkové (pozemek mezi klubovnou a cestou)
- INFORMACE – oprava hráze rybníku Návesák ve Vinarech - s opravou se
počítá na příští rok. Hráz se bude opravovat svépomocí za pomoci místních
občanů.
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REKONSTRUKCE A OPRAVA
Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a rozšíření plynového topení do
sociálního zařízení Kulturního domu v Kozojídkách. Náklady rekonstrukci a
opravy sociálního zařízení byly ve výši 184 871,70 Kč.
Byla opravena socha svatého Vincence ve Smidarské Lhotě celkovým
nákladem 60 000 Kč, z toho 40 000 Kč byl příspěvek z dotací přes Mikroregion
Novobydžovska.

NOVÉ STROJE
Obec zakoupila samojízdnou travní sekačku HONDA do Kozojídek v ceně
120 230 Kč. Dále pak malou travní rotační sekačku s pojezdem do Vinar
v ceně 21 990,- Kč.

KOLAUDACE
Plynové topení v provozních prostorách kulturního domu – dokončeném již
v r. 2003 a v prostorách sociálního zařízení. Celkové náklady tohoto topení činí
105 024,-- Kč.

VOLBY DO KRAJE
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v našich obcích :
Vinary Janovice Kozojídky Smid. Lhota
V seznamu zaps. voličů
Účast voličů – volili :
KDU ČSL
Strana za život. jistoty
Unie svobody DU
Nezávislí
ED,VPM,SOS-Volba pro kraj
Strana zelených
ODS
ČSSD
DU České republiky
SNJ sdružení nezávislých

153
48
4
0
0
9
0
1
16
7
0
3
- 27 -

80
33
10
0
1
6
1
0
9
4
0
0

78
30
1
1
0

0

71
35
4
0
0

1
2
1
9
11
1
0

3
0
0
10
6
0

KSČM

8

2

3

12

EVROPSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 13.6.2004 u nás :
Vinary Janovice Kozojídky Smid. Lhota
Počet zapsaných voličů
Účast voličů
Účast v procentech

154
54
35,06%

80
27
33,75%

74
28
37,83%

68
31
45,58%

EVROPSKÁ UNIE
1. května vstoupila Česká republika spolu s Polskem, Slovenskem,
Slovinskem, Estonskem, Litvou, Maďarskem, Kyprem, Lotyšskem a Maltou do
Evropské unie. Tomuto dni předcházely 30.4. kulturní akce. Velké hranice letos
vzplály nejen na „oslavu čarodějnic“, ale i jako oslava vstupu. Na mnohých
místech, především ve velkých městech byly ohňostroje. Jednání o přičlenění
bylo započato 4.10.1993. EU sdružuje v současné době 25 států, 453 milionů
lidí.
Pro naše občany vstup do EU znamená – volný pohyb osob (nejsou celnice),
zboží, možnosti pobytu a nákup nemovitostí, pro podnikatele přístup na světové
trhy, pro studenty studium v zahraničí …..

SVATBY
Jana Myšková z Vinar a Jiří Štoček z Vinar
5.6. bydlí ve Vinarech
Petra Myšková,Vinary a Luboš Schovánek,Janovice 31.7. bydlí v Janovicích

NAROZENÍ
Tomáš Vágner z Janovic
Karolína Krejcarová z Vinar

14.3.
15.11.
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PŘISTĚHOVANÍ
JANOVICE
KOZOJÍDKY

SMID. LHOTA

VINARY

Paseková Jana, Smidary
Drbohlavová Olga, Špindl. Mlýn
Schovánková Petra, Vinary
Ševčák Josef,
Vyškov
Zechovský Jiří,
Vinary
Trnková Romana,
Slavhostice
Heroutová Markéta, Kutná Hora
Herout Martin, Kutná Hora
Herout Tomáš, Kutná Hora
Navrátil Fr.,
Hradec Králové
Nováková Markéta, Hlušice
Turnovská Adéla,Hlušice
Turnovská Daniela,Hlušice
Hrouda Roman,Praha 4
Hroudová Kristýna,Praha 4
Hroudová Jana,Praha 4
Gemsová Romana,Šaplava
Zrzavá Monika,Hlušice
Konopa Ivo,Horní Stropnice
Mátis Eutym, Hradec Králové

12.1.
19.4.
23.8.
20.12.
11.2.
25.2.
7.7.
7.7.
7.7.
12.7.
24.5.
24.5.
24.5.
28.7.
28.7.
28.7.
8.9.
24.5.
24.5.
22.11.

ODSTĚHOVANÍ
VINARY

Gabrielová Wanda
Gabrielová Jitka
Gabriel Tomáš
Zechovský Jiří
Myšková Petra
Strnad František

21.1.
21.1.
28.1.
11.2.
23.8.
4.10.

ZEMŘELÍ
Novotná Karolína, Vinary
Bradna Milan, Kozojídky
Brodský Ladislav, Vinary
Ječná Františka, Vinary
Šádková Marie, Kozojídky
Janovcová Veronika, Janovice
Čapek Josef, Vinary
Čapek Rudolf, Vinary
Havelková Marta, Smidarská Lhota

29.1.
18.3.
25.3.
27.3
5.4.
15.7.
20.7.
18.10.
27.10.
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90 let
47 let
78 let
90 let
92 let
75 let
78 let
80 let
84 let

NEZAMĚSTNANOST
K 31.12. byl na Úřadu práce v Novém Bydžově evidován tento počet
nezaměstnaných z našich obcí :
JANOVICE
KOZOJÍDKY
SMIDARSKÁ LHOTA
VINARY

8 z toho žen
4
6
18

4
1
3
10

Začátkem roku 2005 z Vinar nastoupilo do zaměstnání 5 osob a ze Smidarské
Lhoty 1 osoba.

NEMOCNICE
V letošním roce dochází k významné změně v bydžovské nemocnici. Ruší
se lůžková část dětského oddělení a částečně chirurgie. Byla vydána petice pro
podporu zachování stávající zdravotní péče. Také občané z našich obcí se svými
podpisy připojili. Výsledkem akce bylo 8 064 pravoplatných podpisů. Tyto
podpisy však nebyly nic platné.
Krajští zastupitelé se vyslovili pro fúzi s jičínskou nemocnicí. Důvodem
zrušení dětského oddělení je malé využití (65 %) kapacity lůžek, nedostatek
lékařů a ekonomická situace nemocnice. Po menších úpravách prostoru dětského
oddělení sem budou přemístěni pacienti rehabilitačního oddělení a léčebny
dlouhodobě nemocných z Jičína a Nové Paky.

ZDRAŽENÍ
Začátek roku nás přivítal zdražením, které je součástí reformy veřejných
financí. Od l. ledna se zdražil benzin a nafta. Během roku se ale cena
pohybovala nahoru i dolů. Došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty a
změně kategorií, kde tato daň platí. Jsou dvě sazby 5 % ,19 %. Klesla státní
podpora u nově založeného stavebního spoření, dále nemocenské dávky. Na
druhou stranu se zase o něco zvedly mzdy.
Podobnou situaci jsme zažili na počátku devadesátých let. Strůjci tehdejší
reformy rozhodli zrušit komunistické dědictví pevných cen v obchodech,
službách atd. Tehdy se hlásalo, že si budeme musit „utáhnout opasek“.

ARMÁDA
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V letošním roce končí našim hochům po 140 letech základní vojenská
služba – už bude jen profesionální armáda. Branná povinnost bude od počátku
roku 2005 vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
HISTORIE vojenské služby v naší zemi :
r.1649 – První armáda v českých zemích, vznikla jako součást rakouské armády
r.1781 – Vojenská povinnost pro nejchudší vrstvy
r.1802 – Skončila doživotní služba, byla zkrácena na 10, 12 a 14 let
r.1845 – Služba zkrácena na 8 let
r.1868 – Zavedena všeobecná branná povinnost, následovala sedmiletá záloha
r.1912 – Služba zkrácena na 2 roky, odvody byly 2 x ročně
r.1920 – 1992 – Vyhlášen branný zákon, služba se měnila od 14 do 24 měsíců
r.1993 – Vojenská služba zkrácena na 12 měsíců
r.2003 – 2004 – Základní vojenská služba končí.

ZEMĚTŘESENÍ V ASII
26.12. bylo silné zemětřesení v Tichém oceánu, které vyvolalo vlny zvané
tsunami a ty pustošily na pevnině vše co jim přišlo do cesty. Nejvíce byla
postižena Indonésie, Sri Lanka, Indie a Thajsko. Spousta rekreantů zde na
plážích trávila vánoční svátky, také z naší republiky.
Ve 30 stupňovém vedru docházelo k rychlému rozkladu těl lidí i zvířat. Lidé
se nestačili pohřbívat, proto musely být kopány hromadné hroby. Počet obětí
zemětřesení stoupl o lidi umírající na vzniklé smrtelné epidemie. Celkem
zemřelo přes 300 000 lidí. Z naší republiky 8 osob. Mezi lidmi celého světa , i
našimi se zdvihla velká vlna solidarity s postiženými zeměmi. Pomohl stát i
jednotliví lidé finančně a hmotně.
V hradeckých novinách byl zveřejněn článek, kde se mimo jiné psalo:
„Zemětřesení v jihovýchodní Asii změnilo dno Indického oceánu. Pohnulo i
hladinou spodní vody v naší zemi. Výkyv vody se zase vrátil na původní výši“.

POČASÍ
LEDEN – začátek roku chladný – 18 °C bez sněhu. Od 7.1. se sněhové
přeháňky střídaly s deštěm, až – 6°C. 23.1. – 20°C, mírně sněhu. 30.1. oteplení
na + 6°C.
ÚNOR – začátek až + 13°C, déšť (4.2. v Klementinu padl rekord starý 200
let bylo + 14,8°C). Od 12.2. chladno až – 8°C, jasno, přes den slabě nad O°C,
bez sněhu.
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BŘEZEN – Pokračuje počasí z konce února. Od 14.3. oteplování. Noční
teploty mírně nad 0°C, denní až + 15°C, slunečno. První jarní den 21.3. větrno,
slabý déšť, teplota + 10°C, dále polojasno.
DUBEN – Začátek deštivý, teplota do 10°C. Velikonoční pondělí 12.4. do
rána – 2°C, přes den slunečno + 13°C. Od poloviny dubna teploty stoupaly až na
23°C.
KVĚTEN – trvá pěkné počasí z dubna. 6.5. ochlazení, déšť. Teprve až
26.5. oteplení, ráno chladno, přes den 19°C až 23°C, polojasno, koncem měsíce
mírné ochlazení.
ČERVEN - od 5.6. oteplení, ráno 13°C denní teplota až 28°C. 11.6. bouřka,
v okolí našich vesnic přívalový déšť, kroupy jako vejce, my jsme byli této
pohromy uchráněni. Ve dvou dnech spadlo 43 mm vody. Měsíc jako celek byl
deštivý.
ČERVENEC - chladná rána, denní teploty okolo 20°C. 10.7. byl
mimořádný výkyv teploty, bylo 30°C a hned pak do 24°C. Zlom počasí
v polovině měsíce, ráno až 17°C, ve dne až 30°C.
SRPEN - červencové teploty se drží. Nejtepleji 12.8. 34°C. Další dny
poprchávalo, ochladilo se do 25°C.
ZÁŘÍ - ráno okolo 10°C, slunečno, polojasno, denní teploty do 30°C. Od
13.9. ráno do 7°C, denní teplota okolo 20°C. 20.-21.9. zamračeno, déšť až do
konce měsíce (23.9. na Sněžce 10 cm sněhu).
ŘÍJEN - chladná rána, přes den jasno, polojasno 17°C až 22°C. Od 11.10.
pozvolné ochlazování, déšť 5°C až 10°C. Pak až do konce října pěkné podzimní
počasí, ráno 5°C, přes den 15°C až 20°C.
LISTOPAD - pěkné počasí pokračovalo, zapršelo. Citelně se ochladilo
15.11. ráno -°C, přes den + 5°C. Další dny ráno slabě nad O°C, ve dne 5°C až
10°C, zataženo, déšť. 20.11. první sníh, teplota na 0, pak déšť a silný vítr. 26.11.
ráno – 8°C, ve dne + 2°C, mírný déšť, zataženo.
PROSINEC - polojasno 0°C až + 5°C. 10.12. ráno – 5°C,přes den – 2°C až
+5°C. První mrazy od 20.12. – 10°C až – 14°C. Koncem měsíce oteplení ráno
0°C ve dne do + 5°C, déšť.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK (leden a únor nebyl sledován)
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Březen
Květen
Červenec
Září
Listopad

18 mm
44 mm
52 mm
32 mm
78 mm

Duben
Červen
Srpen
Říjen
Prosinec

Ve spolupráci se starostou obce p. Václavem Horákem
sepsala
Miloslava Špinková
Vinary 17.2.2005
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37 mm
87 mm
36 mm
20 mm
18 mm

Rok 2005
PLESY
Prvním plesem letošního roku byl MYSLIVECKÝ, který se konal až 29.ledna. Hrála
hudba Lyra Club. Druhý ples byl HASIČSKÝ 18.února. Hrála hudební skupina Jana Vlasáka.
Hned další den 19.února byl dětský karneval, který pořádal Klub žen Vinary v doprovodu
disko hudby Slávka Vršťaly.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Svátek žen opět oslavovali ve Smidarské Lhotě. Navečer byla přednáška léčitele pana
Pavla Váni z Nového Bydžova. Beseda i zábava se vyvedly.
DĚTSKÝ DEN
O pěkná odpoledne pro děti i dospělé se sportovními a zábavnými soutěžemi se postarali
Hasiči Kozojídky, Klub žen Vinary a Klub rychtářů ve Smidarské Lhotě, kde hrála hudba p.
Drlého a zábava zde byla dlouho do noci.
PÁLENÍ OHNĚ
"Čarodějnice" - pálení ohňů 30.4. je tradiční zábava od nepaměti v každé obci. Oslavy ale
letos slavnostně pojali ve Smidarské Lhotě. Při hudbě pana Hernycha spálili figuru
čarodějnice. Samozřejmě nechyběla ani tradiční košťata. Děti pak pod dohledem rodičů
opékaly párky. Na slavnost se dostavily i živé krojované čarodějnice ze Smidar. Veselá
zábava vydržela do půlnočních hodin.
KONEC PRÁZDNIN
Ve Smidarské Lhotě uspořádal Klub rychtářů poslední prázdninovou zábavu pro děti. Při
zábavných hrách byly děti za své výkony odměněny. Při živé hudbě se dobře sedělo a bavili
se nejen děti ale i dospělí. Zábava ve Smidarské Lhotě nabývá na popularitě.

MIKULÁŠ
Mikulášská nadílka se konala pouze ve Smid. Lhotě. Akci pořádal Klub rychtářů a
částečně i sponzoroval. Dalšími sponzory byli - pan Luděk Weag ze Smidar, Pivovar Hlinsko
a místní hasiči. Program udělaly děti přednesem básniček a písniček. Účastnilo se 80 lidí, z
toho 42 dětí. Večer byla taneční zábava pro dospělé.
SILVESTR
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Letošní poslední den v roce byl ve Smid. Lhotě pojat jako sousedské posezení při televizi a
vlastní zábavě.
SLAVNOSTI PIVA
Občané ze Smidarské Lhoty dostali pozvánku od Pivovaru Hlinsko na SLAVNOST PIVA.
V pivovaře stáčejí pivo Rychtář, které se čepuje i ve Smid. Lhotě. Slavnosti se zúčastnilo 20
lidí a všichni byli nadšeni nejen prohlídkou pivovaru, ale i dobře zorganizovanou zábavou. K
poslechu vyhrávaly hudby různého žánru, takže si každý mohl poslechnout tu svou. Při
pěkném, slunečném počasí den rychle uběhl.
KLUB DŮCHODCŮ
Ve středu 25.5. uspořádal Klub důchodců výlet do jižních Čech. V Telči byla procházka po
městě, kde průvodkyně ukázala historické pamětihodnosti. Odpoledne byla návštěva vodního
zámku Červená Lhota.
22.září byl zájezd do západních Čech. Na zámek Bečov nad Teplou, kde jsme viděli
relikvii ostatků sv. Maura ( po korunovačních klenotech druhý největší poklad naší země ).
Procházka Loktem, kde byl i oběd. Návštěva světoznámé likérky Becherovka s ochutnávkou.
Bohužel na procházku po Karlových Varech nezbyl čas.
3.12. se konalo IV.předvánoční setkání důchodců. K pěknému odpoledni hrála hudba p.
Karla Přibyla.
DIVADLO
26.listopadu pořádala Obec Vinary zájezd do Branického divadla na představení S TVOJI
DCEROU NE. Byl to veseloherní kus, který se líbil. Cestou zpět domů bylo posezení s
občerstvením v Restauraci Bohemia v Kostelní Lhotě.
VÝSTAVA
Ve dnech 10.-11.9. pořádal Český svaz chovatelů Smidary tradiční výstavu, na které
vystavovali i naši spoluobčané :
Jor Václav , Vinary
Jor Miloš, Vinary
Bergl Lad. Janovice

-

holubi
jablka
husy

SPORT
Čeští hokejisté po čtyřech letech opět usedli na světový trůn, pátý titul v pořadí. Na
vídeňském šampionátu porazili mužstvo Kanady 3 : 0 . Na třetím místě skončili hokejisté
Ruska, které porazili reprezentanti Švédska.
Ve sportovním vyžití v našich obcích ke změně nedošlo. Opět se hrál pingpong
Kozojídkách, volejbal v Janovicích hokej v Novém Bydžově.
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HASIČI
Soutěž hasičských družstev sloučených obcí se konala ve Smidarské Lhotě. Cvičení se
zúčastnili i hasiči ze sousedních Smidar a zabodovali. Ženy ze Smidar byly první s časem 55
vteřin a muži s časem 64 vteřin. Třetí bylo mužstvo hasičů z Janovic 77 vt. A o 2 vt. Byli
horší z Vinar. Páté místo obsadili hasiči z Kozojídek před Smid. Lhotou.
Je dobré, že o hasičskou soutěž mají zájem děti. Vinary utvořily dokonce dvě skupiny.
První byly v dětské kategorii Kozojídky s časem 61 vteřin. Vinarská družstva skončila se 70 a
88 vteřinami.
V říjnu byl nahlášen požár přádelny ve Smidarech. Přestože to bylo v pracovní době,
družstvo hasičů z Vinar nechybělo. Teprve po příjezdu na místo požáru se dozvěděli, že se s
ohněm bojovat nebude - šlo o prověřovací cvičení.
MYSLIVCI
Na VČS v březnu proběhly volby, které přinesly změnu pouze na postu hospodáře. Funkci
předal pan František Černý panu Jiřímu Zechovskému. Po schůzi byla volná zábava s
občerstvením. K tanci a poslechu hrál p.Karel Přibyl mladší a člen mysliveckého spolku p.
Bohumil Vlach ze Smid. Lhoty.
První hon byl 12.11. kdy se stříleli pouze bažanti. Další dva hony byly lepší. Poslední leč
byla 30.12. a výřad byl největší, takže tombola na plese byla bohatá.
Chov bažantů se letos nevedl, byly velké úhyny. Myslivecký spolek opět sázel stromky a
to 2 000 dubů a 2 000 borovic. Stromky se převážně sází ve Vinarech a v menším počtu v
ostatních obcích.
DRUŽBA OBCÍ VINARY
Dne 30.4 se uskutečnilo již druhé setkání vinaráků a to v obci Vinary u Přerova. O účast
projevilo zájem z naší obce včetně občanů z Janovic, Kozojídek a Smid. Lhoty.
V moravských Vinarech jsme byli přivítáni zástupci obce a krojovanými ženami, které
všem účastníkům nabídly štamrle slivovice a koláče. Po dalším občerstvení bylo vystoupení
dětí z MŠ a ZŠ. Poté následovala exkurze ve zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku
u Přerova. Současně probíhala slavnostní schůze k 80.výročí Sboru dobrovolných hasičů
Vinar, které se zúčastnili i dva zástupci hasičů z naší obce a předali místnímu spolku
malovaný džbán.
Po obědě byla prohlídka MŠ, kde byla výstava prací dětí a obrazů malíře p. R.Drábka.
Následovala individuelní procházka po Vinarech a návštěva sportovního areálu Skalka. Od
16.hodin hrála k tanci a poslechu cimbálová muzika PRIMÁŠ z Přerova.
Krásný slunečný den byl zakončen večerní taneční zábavou při hudbě Casablanka.
Součástí zábavy byla ukázka "pochování basy". Družební setkání trvalo dlouho do noci.
DRUŽBA OBCÍ KOZOJÍDKY
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Zápis ze setkání obcí Kozojídky do Obecní kroniky Vinary zpracovala paní Eva
Boudyšová z Janovic.
Léta běží - časy se mění … a tak tomu bylo a je i v obcích Kozojídky na Moravě a v
Čechách.
Setkání, na které přišel tzv. ZVACÍ dopis moravských Kozojídek s podpisem starosty p.
ing. Antonína Smetky, včetně členů tamějšího zastupitelstva v českých Kozojídkách nezůstal
bez kladné odezvy. Tradičně se tato setkání uskutečňují každé tři až čtyři roky.
Termín 9. až 10.července roku 2005 byl už s číslem 11 v pořadí, kdy naši občané
zastoupeni místním starostou p. Václavem Horákem mohli odjet a těšit se na milé a srdečné
přijetí v Mikroregionu Strážnicko. V kraji dobrého vína, živého folkloru a obdivu hodné
přírody. Tento svazek obcí byl založen v roce 2002 a jeho členy jsou město Strážnice a pak 9
okolních obcí : Sudoměřice, Petrov, Kněždub, Radějov, Tvarožná Lhota, Hroznová Lhota,
Žeraviny, Tasov, Kozojídky. Obec se nachází na hranici chráněné oblasti Bílé Karpaty 7 km
východně od starobylé Strážnice. První písemná zmínka o existenci obce pochází z roku 1490.
V době naší přítomnosti Kozojídky čítají 131 domů a 478 obyvatel.
Nyní pár vět k tomu, jak plánovaná 2 denní akce probíhala :
Je sobota 9.července, plně obsazený autobus firmy Heřmanský projíždí v 5,35 hodin
východočeským městem Nový Bydžov. Časným ránem vládne svěží nálada, jen počasí je s
velkým otazníkem, zatím pochmurná deštivá předpověď.
Vytrvale a plynule se blížíme k cíli naší cesty. Projeli jsme Brnem, pak následoval Kyjov,
to vše za stálého deště. V 10,30 hodin už toužená zastávka cíle. Obecní úřad moravské
Kozojídky. Následuje slavnostní uvítání přítomných, přípitek, na slavnostně prostřených
stolech nechybí občerstvení. Toto vše zpestřuje vystoupení žen - místního pěveckého sboru.
Lidé si mezi sebou přátelsky povídají. Nadchází zklidnění v sále a slova se ujímají starostové
a zástupci spřátelených obcí, aby v krátkém projevu informovali, seznámili a hodnotili.
Zajímavé bylo také vzájemné předání upomínkových dárků, jež oboje Kozojídky věnovali na
památku tohoto setkání. V tuto chvíli se mezi přítomné vkrádá volná diskuze. Tuto srdečnou
atmosféru prozařují ženy sboru v krásných moravských krojích a jejich zpívané písničky.
Ve 12,10 hodin je podáván výborný, pečlivě a v hojné míře připravený oběd - polévka,
knedlíky, vepřová roláda, zelí - včetně nápojů. Čas se posunul je 14.hodin odpoledne a stále
prší. S netrpělivostí je všemi očekáván zvrat počasí k lepšímu. Ale i tak, venku už čekají
muzikanti a dav hostů společně s místními se vydal na obchůzku obcí.
Velmi kladně byla hodnocena výstava obrazů tamějšího rodáka - zesnulého Akademického
malíře pana Karla Bendíka. Mluveným slovem nám o životě a práci umělce povyprávěl bratr
pan Bendík. A jak tak muzikanti hezky hráli Moravané chutné jídlo a pití rozdávali, najednou
nebylo jediné kapky deště. Cesta nás přivedla také do vinného sklípku místních zahrádkářů.
Ti nám ve stručnosti povyprávěli o své práci ve vinohradech, výrobě jednotlivých druhů jejich
značek. V malé míře i tzv. koštýře se zprovoznily. Pohledem na novostavby rodinných domků
bylo zakončeno příjemné odpoledne.
Pozvání pokračovalo - přesun na areál sportovního hřiště. Ve velkoplošném stanu je
připraveno vše k tomu, aby hosté se dále dobře bavili. Košt mnoha druhů podávaného

- 37 -

moravského vína místních zahrádkářů poutavě zpestřil odborník na hodnocení kvality tzv.
degustér. Stoly jsou obsazeny a v tuto chvíli už také místní v hojném počtu - společně
očekáváme až k tanci a poslechu zahraje hudební skupina RYTMUS 93. Večeříme chutné
porcované pečené sele. Popíjelo se , zpívalo, tancovalo. Pro zájemce byl podán i půlnoční
gulášek. Veselí se protáhlo do pozdních nočních hodin. Spánek a hygienu jsme měli v nové
ubytovně ve vzdáleném Tasově.
V neděli 10.7. se vracíme na obecní úřad, tam je v 9.hodin snídaně. Káva, čaj - množství
dle přání jednotlivců - k nasycení : domácí tlačenka s cibulí, vepřová roláda a plátky
porcovaného masa s pečivem. U stolu panuje velmi srdečná nálada. Lidé ze spřátelených
Kozojídek využili každou minutku, aby si co nejvíce vzájemně o sobě sdělili. Ani uvěřit nešlo
a bylo tu rozloučení. Obdarování nám - stejnými hrnečky a lahví vínečka na památku do
českých Kozojídek. Následuje fotografování, stisky rukou a děkování tolik obětavým a milým
přátelům. Mnozí s dojetím máváme a náš autobus odjíždí.
Konečná, pečlivě připravená prezentace pro nás končí až před polednem návštěvou a
prohlídkou rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, poslední zastávkou v mikroregionu
Strážnicko. Červencový víkend tak končil příjezdem do našich domovů, obohacen o zážitky a
poznání, že dobří a pracovití lidé ještě žijí.
Do budoucího času si přejme : aby i české Kozojídky s upřímností, štědrostí, laskavostí v
každé době dokázaly udržet tuto vžitou tradici. Aby písnička "Ta Jižní Morava, toť krásná
zem … nikdy nám není cizí.
ZEMĚDĚLSTVÍ
V loňském roce jsem psala o hospodaření akciové společnosti V + H BETTA Vinary. V
letošním roce jsem navštívila dvě soukromě hospodařící rodiny.
V roce 1992 došlo k transformaci družstva Hlušice se sídlem ve Vinarech a přihlásili se
první restituenti. Po 48 letech kolektivního hospodaření vzniklo 10 soukromých hospodářství.
Všichni vystoupili ze družstva s půdou a na své majetkové podíly dostali zvířata, stroje,
budovy a peníze. Vydání majetku neprobíhalo vždy hladce, musely souhlasit vždy obě strany.
Ne všichni zůstali soukromě hospodařit do dnešní doby. Někteří své majetkové podíly
zpeněžili, jiní hospodařili až do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a někteří
zemřeli.
Na konci roku 2005 zůstala čtyři soukromá hospodářství. Pan Jiří Materna z Kozojídek,
který splácí majetek p. Josefu Jampílkovi a pole má od něho v pronájmu. Dále manželé
Vaňkovi z Janovic, jejichž děti obdělávají pouze pozemky. Tudíž zůstali jen dva soukromí
zemědělci, kteří mají rostlinnou i živočišnou výrobu. A právě o nich bych se chtěla zmínit
více.
Ve Vinarech čp. 103 hospodaří manželé Bedřiška a Milan Kučerovi. Pan Milan Kučera byl
zaměstnán jako opravář zemědělských strojů ve družstvě. Jelikož jeho švagr, strýc a rodiče
jeho ženy vystoupili z JZD, byl nucen vystoupit také. Bedřiška Kučerová pracovala jako
administrativní pracovnice. Dala výpověď ze zaměstnání aby pomáhala manželovi s
hospodářstvím.
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Majetek pro začátek hospodaření získali vydáním restitučním nároků za své podíly v ZD a
částečně za podíly rodičů Ludmily a Bedřicha Myškových a strýce Františka Myšky, dále pak
prarodičů pana Kučery.
Radou a prací pomohli rodiče, kteří zažili jak soukromé tak i družstevní hospodaření. V
době sklizně pomáhají i děti, které jsou zaměstnané mimo hospodářství.
Malé hospodářství se postupně rozrůstalo a když v restituci získali ze družstva kravín,
přestěhovali celou živočišnou výrobu pod jednu střechu. Po úraze paní Kučerové museli na
práci v kravíně přijmout na výpomoc dva pracovníky. V živočišné výrobě se specializují na
chov hovězího dobytka. Mléko 12 let dodávali do Promilu Nový Bydžov. Po krachu
odběratele odváží mléko firma. Miler do Prahy. Se zpeněžováním masa nemohou být
spokojeni, protože výkupní cena je velmi nízká.
V rostlinné výrobě hospodaří na 4 ha své půdy a 18 ha pronajaté. Pěstují plodiny pro
potřebu svého hospodářství - obilí, kukuřici, vojtěšku, louky a brambory.
Mechanizace farmy vychází stále ještě ze strojů získaných restitucí a nákupu starší
mechanizace. Zde uplatňuje pan Kučera své znalosti opraváře.
Ve Smidarské Lhotě čp. 25 a 22 hospodaří rodina Soukupova. Prvotní majetek získali
vydáním restitučních nároků z majetkových podílů své rodiny a to Petr a Marie Soukupovi a
jejich rodiče Marie a Josef Bendákovi a František Soukup.
Začátky byly těžké. Paní Marie Soukupová uplatnila své zkušenosti ze živočišné výroby a
manžel, který původně dělal nákupčího náhradních dílů, rozuměl strojům a jejich opravě. Syn
Martin Soukup pracoval ve Strojobalu Skřivany jako nástrojař. Když viděl, že hospodářství
potřebuje další pracovní sílu, ukončil zaměstnání a začal pracovat s rodiči. Po vstupu ČR do
Evropské unie začaly být požadavky na hospodáře, aby měli zemědělské vzdělání. Martin
absolvoval kurz FARMÁŘE a ujal se hospodářství spolu s rodiči.
Hospodářství se postupně rozrůstalo. Koupili v objektu bývalého ZD od pana Karla Krause
dvě odchovny skotu. Jednu upravili na kravín. Investovali do objektu, aby mohl dobře sloužit
svému účelu. Specializují se na chov skotu. Chovají český černostrakatý a Holštýnský
černostrakatý skot. S mlékem měli obdobné problémy jako u Kučerů ve Vinarech. Ze začátku
měli 3 až 7 krav, dnes mají 154 kusů skotu, z toho 54 krav. Zaměstnávají jednoho stálého
zaměstnance a jednoho brigádníka.
Hospodaří na 6 ha své půdy a 60 ha pronajaté. Pěstují především plodiny, které slouží jako
výživa zvířat - kukuřici na siláž, vojtěšku, obilí a louky, okrajově pěstují brambory a okurky
nakladačky na prodej. V sezoně zaměstnávají víc jak 10 lidí.
Mechanizační vybavení hospodářství se skládá ze starších strojů i nákupu nových. Opravy
strojů si zajišťují převážně vlastními silami.
V začátcích hospodaření tj. po roce 1992 pomáhali radou pracovníci na regionu
ministerstva zemědělství. Dnes už se musí každý hospodář starat sám, aby nepřišel o různé
dotace a příspěvky, nebo naopak aby byly řádně provedeny platby. Takže ke svým denním
starostem o hospodářství je zatížen i administrativou.
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Z uvedených skutečností je vidět, že v dnešní době není lehké soukromě hospodařit.
Bohužel zemědělská politika naše zemědělství ať soukromé nebo podnikové hospodaření
účinně nechrání. Hranice jsou otevřeny levnému dovozu výrobků ze zahraničí, kde mají
zemědělci větší dotace od státu. V mnohé výrobě převyšují náklady tržby. Zbývá jen naděje,
že třeba v budoucnu bude lépe.
ČINNOST OBCE
Obecní zastupitelstvo zasedalo čtyřikrát na veřejném zasedání a informovalo občany.
1.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 25.2.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- návrh rozpočtu na rok 2005
daňové příjmy v tis. Kč
nedaňové příjmy
přijaté dotace
CELKOVÉ PŘÍJMY
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKOVÉ VÝDAJE
Čerpání finanční rezervy min.let

3 452,28
212,00
6,27
3 670,55
2 978,59
1 640,00
4 618,59
948,04

- podpis smlouvy mezi společností VAK a.s. Hradec Králové a Obcí Vinary o upsání 10 684
kusů akcií společnosti VAK Hr. Králové pro Obec Vinary za nepeněžitý vklad vodovodu
Janovice a Vinary do této akciové společnosti.
- prodej části pozemku č. 121/2 o výměře cca 30 m2 p. Milanu Vegšmídovi z Vinar čp. 106
na výstavbu garáže
- změnu odměňování členů obecního zastupitelstva podle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. S
účinností od 1.1.2005
- nově doplněný vnitro-organizační řád obce, platový řád, směrnici o způsobu vedení
účetnictví obce, směrnici o cestovních náhradách a směrnici o finanční kontrole
- INFORMACE - Pan Boudyš poskytl informaci o výměně občanských průkazů. V letošním
roce a v příštích letech se uskuteční výměna OP které nejsou opatřeny strojově čitelnými
údaji. Výměnu lze provést na Městském úřadě v Novém Bydžově, správní oddělení, kancelář
OP a cestovních pasů. Nemohoucí občané mohou požádat OÚ ve Vinarech , kde jim zařídí
výměnu na OÚ nebo přímo v bytě za pomoci pracovníků z Nového Bydžova (včetně
fotografa). Toto by se mělo uskutečnit 12.5.2005 v době od 12,00 do 14,00 hodin.
Pan Boudyš informoval o způsobu a výši poplatku za odstraňování komunálního odpadu a
poplatku ze psů. Výše poplatku se v roce 2005 nemění, poplatek bude vybírán přímo v
jednotlivých obcích. Datum a místo bude zveřejněno na úřední desce a místním rozhlasem.
Pan Václav Horák informoval o odkoupení pozemku mezi klubovnou a cestou ve Vinarech
parcela č.9 a parc. Č.110 v k.ú. Vinary. Majitelka p.Komárková nemá v úmyslu tento
pozemek prodat.
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- DISKUZE - starosta obce pan Horák se vrátil k odprodeji pozemku p. Vegšmídovi s tím, že
na příštím zasedání obecního zastupitelstva bude požadovat přehodnocení usnesení k tomuto
bodu. Nelíbí se mu budoucí umístění garáže tak, jak vyplývá ze žádosti o prodej pozemku,
protože není řešen s výhledem pro případné umístění více garáží. Paní Janovcová vznesla
názor, že pokud o prodej pozemku nemá v tuto dobu zájem nikdo jiný, není třeba řešit žádný
výhled.
2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 20.5.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- závěrečný účet obce Vinary - Rozvaha - aktiva a pasiva. Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu
obce. Souhrn dotací. Zpráva o kontrole a výsledku hospodaření obce za rok 2004 - AUDIT
- rozpočtový výhled na rok 2006 až 2008
- rozpočtové opatření na rok 2005, v příjmové části rozpočtu příjem ve výši 315,00 Kč finanční vypořádání z minulých let (doplatek nákladů voleb do zastupitelstev krajů).
- sepsání dodatku smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE a.s. Pardubice, provozovna Nový
Bydžov na rozšíření dodávky prací na úpravu místních komunikací v obci Vinary v ceně 261
236,-- Kč.
- cenu za prodej části pozemku p.č. 121/2 v k.ú. Vinary za 25 Kč/m2 (30 m2 p.Milan
Vegšmíd na garáž)
- financování prodloužení plynovodního vedení, kanalizace, místní komunikace a zhotovení 2
vodovodních přípojek v obci Janovice (rodinné domky Schovánkových)
- INFORMACE - V letošním roce byly částečně dokončeny terénní úpravy u rybníka
Navrátilek. V příštím roce je plánována výsadba na části prostoru u rybníka za pomoci
odborné firmy. Na tyto úpravy bylo zadáno vypracování studie, která bude řešit konkrétní
způsob výsadby a druhové složení dřevin. Předpokládaná cena výsadby je stanovena na 90
000,-- Kč. Tuto částku se obec bude snažit získat z dotace.
V rámci akce "Internet do knihoven" je v obci Vinary a Janovice zřízeno přístupové místo
k veřejnému internetu. V obci Vinary je tento internet přístupný od poloviny dubna, v
Janovicích bude během května nebo začátkem června. Přístup je možný v době provozních
hodin místních knihoven. Po dohodě s knihovnicí nebo starostou i jindy. Přístup bude po dobu
3 let bezplatný.
- DISKUSE - Paní Růžičková upozornila na špatný odtok vody z cesty před rodinným
domkem čp. 59 ve Vinarech - Tato situace se bude řešit během června a července 2005.
Pan Jelínek z Vinar připomenul požadavek na pořízení nového pingpongového stolu do
klubovny mládeže v bývalé škole ve Vinarech. - Pan Vratislav Boudyš zajistí pořízení nového
pingpongového stolu.
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Pan Jelínek upozornil na zhoršující se nepořádek v prostoru pálení čarodějnic ve Vinarech.
- Starosta pan Horák upozornil na zákaz vyvážení veškerého odpadu do tohoto prostoru. Lze
sem vyvážet pouze roští, dřevo a to pouze v období od 15.března do 30.dubna.
Pan Hyršál ze Smidarské Lhoty navrhoval položení panelů v prostoru přejezdu cesty za
klubovnou ve Smid.Lhotě tak, aby u tohoto mostku byla odvedena voda z polí do přilehlého
příkopu. - Obecní zastupitelstvo ještě zváží tuto možnost.
Starosta pan Horák informoval o stavu příprav na opravu rybníka Návesník ve Vinarech.
Na opravu hráze u rybníka Návesník bylo přizváno několik zástupců firem zabývajících se
podobnými pracemi. Je uvažováno o několika variantách od přibetonování panelů hlavní
hráze až po částečné odstranění panelů a opevnění hráze lomovým kamenem o hmotnosti nad
30 kg. U ostatních hrází se počítá s jejich opevněním lomovým kamenem s ponecháním
panelů nebo s odstraněním těchto panelů. - O konečném postupu prací bude rozhodnuto
později za účasti všech zastupitelů.
3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 9.9.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- opravu hráze rybníku Návesník ve Vinarech provede firma STAVOKA a.s. Kosice s
nabídnutou cenou 2 075 000 Kč
- zadání vypracování projektové dokumentace na vodovod v Kozojídkách a ve Smidarské
Lhotě a podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje
- rozpočtové opatření na rok 2005 ve výdajové části rozpočtu dle § pol.2333 pol. 5171
navýšení o 1 300 000 Kč (navýšení nákladů na opravu hrází rybníku Návesník v obci Vinary).
§ 3633 pol.5171 navýšení o 261 236 Kč (náklady na zhotovení živičných povrchů v obci
Vinary).
- bezplatný pronájem pozemků určených pro umístění odpočinkových míst pro cyklisty v
rámci zřízení cyklostezek přes obec Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota
- smluvní nájemné v symbolické výši 50,-- Kč za měsíc v prodejně Janovice a Vinary z
důvodů nutnosti zachování této služby pro občany v obci
- zadání vypracování studie územního plánu prostoru stráně ve Vinarech s podmínkou
financování z dotací
- příspěvek na autobusovou dopravu na zájezd SDH Smidarská Lhota do Hlinska
- DISKUSE - Pan Vegšmíd žádá o přidělení popelnice pro Klubovnu mládeže ve Vinarech. Nikdo ze zastupitelů se k tomuto návrhu nevyjádřil. O požadavku bude diskutováno později.
Byl vznesen dotaz na chystané změny autobusového jízdního řádu. - Obec nebyla ze strany
provozovatele autobusové dopravy informována o žádných změnách u jízdního řádu. Paní
Janovcová byla pověřena aby zjistila potřebné informace a informovala obecní zastupitelstvo.
4.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 10.12.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
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- rozpočtové provizorium k rozpočtu obce Vinary na rok 2006 s tím, že do schválení rozpočtu
v příštím roce budou uhrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a
splnění smluvních závazků z předchozích období. Objem měsíčních výdajů bude čerpán v
maximální výši 1/12 příjmu obce z roku 2005.
- rozpočtové změny na rok 2005 - snížení výdajů na par. 3633 pol. 6121 o 800 000 Kč
(původně na pořízení staveb), snížení výdajů na § 3633 pol.5171 o 261 240 Kč (původně na
výstavbu místních inženýrských sítí) a zvýšení výdajů na § 2212 pol.5171 o 1 058 000 Kč na
opravu místních komunikací v obci Vinary. Příjem dotace na věcné vybavení SDH ve výši 2
000,-- Kč (příjem pol.4122). Příjem dotace na úhradu pořízení projektové dokumentace
vodovodu Kozojídky ve výši 216 000 Kč (příjem pol. 4222).
- INFORMACE - Koncem září byly dokončeny práce na opravě hrází rybníku Návesník ve
Vinarech. V příštím roce bude položena nová zámková dlažba podél hráze u silnice a
namontováno zábradlí.
Sjezd obcí Vinary z Vinar u Přerova, Vinar u Vysokého Mýta se uskuteční v naší obci.
Setkání občanů se uskuteční zřejmě v druhé polovině června 2006. Obecní zastupitelstvo žádá
všechny občany o pomoc při organizaci tohoto setkání.
REKONSTRUKCE A OPRAVA
Tuto část zápisu o činnosti obce do KRONIKY zpracoval pan Václav Horák, starosta obce
Vinary.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE VINARY
V loňském roce byla opravena větší část místních komunikací ve Vinarech. Tyto práce
pokračovaly i v roce letošním. V úseku od čp.103 po křižovatku u Křížku byly osazeny
obrubníky podél státní silnice, včetně rozšíření plochy před Obecním úřadem. Obrubníky byly
dorovnány asfaltovou směsí. Současně s tím byly zpevněny asfaltovou směsí vjezdy k čp.103
a k čp. 26. Práce provedla firma M-SILNICE Nový Bydžov za 261 236,-- Kč.
RYBNÍK - JANOVICE
Již v minulém roce byl vypuštěn a odbahněn rybník v Janovicích před obcí ze směru od
Starého Bydžova. Na tento rok byla naplánována oprava poškozené pískovcové hráze v místě
přepadu směrem k obci. Již v únoru 2005 začaly první práce na opravě hráze. Původní
poškozená část hráze byla odbagrována před čelo hráze, do původního dna byl vyhlouben cca
1,5 metrový výkop pro základ hráze. Do takto vyhloubeného výkopu byly na výšku osazeny
3 metrové betonové panely . Tyto panely byly cca 1,8 m zasypány štěrkem a štěrk byl
zhutněn. Na vrchní hranu těchto panelů byl zhotoven železobetonový pás s ukotvením do
hráze. Na takto ukotvený základ byla vyzděna nová hráz z původních pískovcových kvádrů.
Současně s tím byla nahrazena původní poškozená odtoková trubka novou s namontovaným
plastovým ventilem. Zemní strojní práce provedl pan Chmelař z Nového Bydžova. Ostatní
práce byly prováděny svépomocí.
Celkové náklady včetně nákladů za zjednanou techniku a nákladů za materiál, kromě
nákladů za práci provedenou místními občany vyšly na 210 498,--Kč. Na těchto pracích bylo
odpracováno cca 240 hodin a celkový náklad činil 227 298,--Kč.
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RYBNÍK NÁVESNÍK - VINARY
V letošním roce byly zahájeny přípravy k opravě hráze rybníku Návesník ve Vinarech. Po
místních záplavách po dešťových průtržích v roce 2003 byla značně poškozena hlavní
panelová hráz u silnice. V úseku cca 14 m byly vytlačeny 4 panely směrem do rybníka. V
polovině května byl rybník vypuštěn, ryby byly vyloveny, část byla prodána rybářskému
spolku do Smidar, část byla přemístěna do rybníku Navrátilek.
Po vypuštění rybníka se ukázalo daleko větší poškození hrází než se původně
předpokládalo. Betonové panely hlavní hráze u silnice byly tlakem zeminy z převážné části
posunuty směrem do rybníka, část panelů v úseku 30 m kolem stavidla byla podemleta, takže
pod hrází byl podemletý prostor pod panely cca 30 - 40 cm. V některých místech docházelo k
propadání chodníku u hráze. V důsledku toho došlo v roce 2002 k silnému úniku vody z
rybníka, během 4 dnů poklesla voda cca o 70 cm, místo úniku se nepodařilo nalézt. I ostatní
hráze byly poškozeny, panely byly posunuty až 50 cm směrem do rybníka. Mezi panely a
okolním terénem vznikaly propadliny.
V červenci byl rybník odbahněn. Odbahnění provedla firma ZVČ Hradec Králové za 126
442 Kč. Ještě před odbahněním byl proveden rozbor sedimentů za 14 280 Kč. I přesto, že
poslední odbahnění rybníku bylo provedeno v roce 1996, dosahovalo množství nánosů u
stavidla až 120 cm, bylo vyvezeno 600 m3 bahna. K posouzení stavu a způsobu opravy hráze
bylo postupně kontaktováno několik odborníků. Po různých názorech na způsob opravy bylo
uvažováno o několika návrzích k opravě :
- ukotvení betonových panelů železobetonovými kotvami, cca 5 - 7 cm do hráze by vyšlo
skoro na 8 milionů Kč
- přibetonování hlavní hráze železobetonovými opěrami a opevnění ostatních hrází lomovým
kamenem s ponecháním původních betonových panelů by podle předběžného projektu
zpracovaného Agroprojekcí Litomyšl vyšlo na cca 2 893 000 Kč. V této projektové
dokumentaci bylo navrhováno i odstranění všech betonových panelů s následným opevněním
hrází betonovým kamenem. Tento způsob se z počátku zdál příliš razantní. Postupem doby se
názory měnily a v konečných úvahách bylo uvažováno o částečném použití tohoto způsobu.
Po dlouhých úvahách byl vybrán způsob, podle kterého by byly odstraněny všechny
betonové panely u okolních hrází, pouze u hlavní hráze by byla ponechána spodní řada
panelů. Odstraněné panely by byly použity k zpevnění dna podél hlavní hráze. Všechny tyto
hráze byly opevněny lomovým kamenem, včetně spodní řady panelů ponechaných u hlavní
hráze. Na vrchní hraně panelů by byl vybudován železobetonový pás v šířce 80 cm, na tento
železobetonový základ by byla postavena nová pískovcová hráz. Tento způsob se nakonec
zdál nejpřijatelnější, proto bylo osloveno několik firem s výzvou k podání cenové nabídky k
tomuto způsobu provedení opravy hrází.
Byly osloveny tyto firmy :
l. POPR s.r.o. Hradec Králové - firma později zájem neprojevila
2. DLAPOKO Humburky p.Pošík - příliš velká akce, později nezájem
3. ZVČ Hradec Králové p.Gall - nabídková cena 2 375 240 Kč
4. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. p. Drobný - nabídková cena
2 369 528 Kč - později od úmyslu odstoupil
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5. STAVOKA a.s. Kosice - nabídková cena 2 074 986 Kč
Na základě těchto cenových nabídek obecní zastupitelstvo vybralo firmu STAVOKA
Kosice s nabídkovou cenou v částce 2 074 986 Kč. Po odečtení ceny za odbahnění vyšly tyto
práce na 1 958 097 Kč.
Současně byla za účasti místních občanů :
- provedena oprava kanalizační vpusti z vozovky u stavidla, včetně montáže kanalizačního
roštu
- provedena úprava stávajícího stavidla (namontování plastové odtokové trubky ze stavidla,
dobetonováno dno stavidla a stavidlo bylo o 40 cm sníženo)
- na nové hrázi z pískovců byl vybetonován železobetonový pás s úchyty na montáž zábradlí.
Vrchní hrana hráze u Matičky a u Záveského zahrady byla dodatečně, v šířce cca 120 cm
zpevněna kamenem a dorovnána jemným štěrkem
- původní vjezd do rybníka byl osazen pískovcovými kvádry, okolní terén kolem celého
rybníka byl dorovnán zeminou
Na těchto terénních pracích pomáhal strojní technikou pan Chmelař z Nového Bydžova.
Všechny tyto práce včetně nákladů za zjednanou techniku a nákladů za materiál, kromě
nákladů za práci provedenou místními občany vyšly na 66 066 Kč. Na těchto pracích bylo
místními občany odpracováno cca 750 hodin. Celkový náklad investice byl 2 217 385 Kč. V
roce 2006 zbývá vybudování chodníku podél hlavní hráze a dokončení terénních úprav.

KLUBOVNA MLÁDEŽE VINARY
Začátkem září byly zahájeny práce na výstavbě zastřešené pergoly u klubovny mládeže u
rybníka. Tyto práce byly prováděny svépomocí za účasti místních občanů. Zemní výkopové
práce provedl pan Žampa z Nového Bydžova. Ještě do konce října se podařil udělat betonový
základ. Byla položena vrchní mrazuvzdorná keramická dlažba. Ke klubovně byl vybudován
chodník ze zámkové dlažby. Samotná výstavba dřevěné konstrukce pergoly byla odložena na
příští rok.
Náklady včetně nákladů na zjednanou techniku a nákladů na materiál, kromě nákladů na
práci provedenou místními občany vyšly na 159 000 Kč. Na těchto pracích bylo odpracováno
cca 550 hodin a celkové náklady činily 197 500 Kč.
VODOVOD KOZOJÍDKY
V tomto roce byla pořízena projektová dokumentace na výstavbu vodovodu v obci
Kozojídky. Náklady na pořízení projektové dokumentace vyšly na 269 579 Kč. Obec získala
na tento projekt dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 215 00 Kč.
INVESTICE V ROCE 2005 C E L K E M
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3 172 998 ,-- Kč.

SVATBY
Ladislav Koucký Smidarská Lhota a sl. Zahradníková 30.4. bydlí ve Sm.Lhotě
Miroslav Píša Vinary a Václava Nechánská z Rožďalovic 4.6. bydlí ve Vinarech
NAROZENÍ
Trnka Pavel Kozojídky
Schovánek Tomáš Janovice
Čermák Adam Smid.Lhota
Štoček Vojtěch Vinary
Vrba Michal Vinary
Boudyš Jakub Janovice

3l.3.
6.4.
23.5.
25.5.
3.6.
5.9.

PŘISTĚHOVANÍ
Justlová Danuše, Janovice
17.10.
Řeháčková Monika a Leoš Kozojídky
11.7.
Turnovský Jan, Iveta, Robin,Barbora Sm.Lhota 12.1.
Soukupová Romana, Smidarská Lhota
21.3.
Linek Ladislav, Lenka, Lad.ml.,Jakub Sm.Lhota 24.8.
Myšková Helena, Vinary
26.1.
Vlková Mária, Vinary
16.3.
Růžička Jakub, Jana st. a ml. Vinary
18.5.
Píšová Václava, Vinary
8.6.
ODSTĚHOVANÍ
Horák Pavel
Cestr Jan
Bezvodová Ilona
Krausová Vendula
Lonská Marcela
Mádle Bohumil
Hurdálek Jaroslav
Ryml Lukáš, Marie, Veronika

17.1.
7.2.
30.3.
4.4.
6.4.
25.5.
11.7.
6.9.

ZEMŘELÍ
Myšková Jiřina, Vinary
Černá Cecilie, Vinary
Nosek Josef, Janovice

28.4.
2.5.
13.8.

80 let
97 let
78 let

POČET OBYVATEL
VÝVOJ POČTU OBYVATEL NAŠICH OBCÍ
R o k JANOVICE KOZOJÍDKY SMID. LHOTA VINARY CELKEM
------------------------------------------------------------------------------------------------
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1869
1900
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2005

232
234
227
193
158
126
122
96
100

255
261
238
188
158
138
112
104
86

231
218
215
163
158
117
120
95
90

396
379
372
239
210
200
228
214
190

1 114
1 092
1 052
783
684
581
582
509
466

NEZAMĚSTNANOST
Velký vliv na nezaměstnanost koncem roku měl Promil a.s. Nový Bydžov. Podnik se
dostal do těžkých finančních potíží a silně omezil výrobu, tudíž propouštěl zaměstnance.
K 31.12. bylo v našich obcích celkem 43 nezaměstnaných, a to :
Janovice
Kozojídky
Smidarská Lhota
Vinary

muži

4
3
2
9

ženy

5
4
4
12

NEMOCNICE
V Novém Bydžově byla uzavřena lůžková část chirurgického oddělení. Zůstává
chirurgická ambulance otevřená 24 hodin denně a dětská pohotovost sloužící každý den do
2O.hodin.
V současné době funguje v nemocnici interní oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných.
Dále pak poradny - všeobecná interní, diabetologická, hematologická, gastroenterologická,
kardiologická a revmatologická. Jednou, nebo dvakrát týdně slouží ambulance urologická,
ortopedická a plicní. Je již hodně lékařů, kteří mají privátní ordinaci (zubní, kožní,
gynekologickou …).
ZDRAŽENÍ
Od l.2. se zvýšila cena poštovní známky na dopis nebo pohled o l,--Kč. Doručení
obyčejného balíku z 26 Kč na 30 Kč. U poštovní poukázky je rozdíl až 14 Kč. Přehled vývoje
ceny známek na dopis do 20 g :
Od 50 haléřů se postupně cena zvyšovala až do října 1992, až byla cena 2 Kč.
od října
1992
od dubna
1995
od dubna
1997
od ledna
2000
od září
2002
od listopadu 2003

3,-- Kč
3,6O
4,60
5,40
6,40
6,50
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od února

2005

7,50

Od října došlo ke zvýšení měsíčních poplatků u televize ze 75 Kč na 100 Kč a u radia ze 37
Kč na 45 Kč. Od října se zdražuje odběr plynu o 17,66 %. V průměrné rodině , která v
rodinném domku topí, vaří a ohřívá vodu byly náklady 24 491,-- Kč. Při stejném odběru nyní
zaplatí 29 212,-- Kč za rok. Cena benzinu se během roku dostala až na 36 Kč za litr., ale na
konci roku byla cena 28,50 až 29,20 Kč za litr.
LETNÍ ČAS
V České republice byl zaveden letní čas v letech 1915 a 1916, 1940 až 1949 a nyní platí od
roku 1979. Ke změně času o 1 hodinu dochází koncem března a října. Tímto opatřením mělo
docházet k úspoře elektrické energie. Letos ale poprvé ČEZ přiznala, že změna nemá téměř
žádný vliv na spotřebu proudu.
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Výměnu občanských průkazů provázel tak trochu zmatek. Původně měli všichni občané
vydaný OP do 31.12.1994 vyměnit do konce roku 2005 (týkalo se to hlavně starších lidí).
Naše obec nabídla pomoc svým přestárlým a nemohoucím občanům . Místostarosta obce pan
Vratislav Boudyš vyjednal fotografa, který pořídil foto přímo v bytě žadatele. Vyřízený OP
pak předal přímo žadateli.
Nakonec se sněmovna usnesla, že změní termíny platnosti, takže pomoc obce byla
zbytečná (přestárlí občané nemusí OP měnit). Ukázalo se ale, že představitelé našich
sloučených obcí jsou ochotni vyjít vstříc potřebám svých spoluobčanů.
POLITIKA
3.března dopoledne navštívil prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Nový
Bydžov. Dle sdělení starosty města ing. Loudy navštívil město jako poslední prezident
Klement Gottwald. Setkání na náměstí se zúčastnili i někteří naši občané.
2.dubna zemřel papež Jan Pavel II. Ve věku 84 let. Jeho pontifikát byl třetím nejdelším v
celé dvoutisícileté historii. V čele římskokatolické církve stál 26 let. Byl to ušlechtilý a velmi
oblíbený člověk. Na velkolepý pohřeb se do Vatikánu sjelo přes 3 miliony lidí (Řím sám má 3
miliony obyvatel). Hodně cestoval, v naší republice byl pětkrát. 19.4. byl zvolen nástupce
papeže 78 letý Německý kardinál, který si zvolil jméno Benedikt XVI.
Po tříměsíční krizi ve vládě podal premiér Stanislav Gross demisi do rukou prezidenta
Václava Klause. Ještě tentýž den 25.4. byla jmenována nová vláda v čele s premiérem Jiřím
Paroubkem. Změna se dotkla na postech čtyř ministrů.
POČASÍ
LEDEN - 1.1. zataženo, bez sněhu, ranní teplota O°C, denní + 4°C. Další dny vítr, postupně
sněhové přeháňky, které přešly v déšť. Ráno až - 4°C, ve dne do + 10°C. Zlom nastal 20.1.
chumelilo, mrzlo i přes den. Ráno až - 11°C, ve dne až - 3°C. Sníh postupně padal až do 10
cm a udržel se. Bylo slunečno.
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ÚNOR - mrazy až - 15°C, přes den - 7°C, slunečno. Pěkné zimní počasí se udrželo až do
11.2., kdy se přechodně oteplilo, ale zima se znovu vrátila. U nás koncem měsíce bylo 5 cm
sněhu, na horách 3 metry.
BŘEZEN - únorové chladno pokračovalo až do l3.3., kdy se pozvolna oteplovalo. Do rána
sice bylo až - 4°C, ale přes den + 2°C až + 18°C. Bez deště.
DUBEN - pokračuje stále pěkné počasí. 8.4. déšť, za dva dny spadlo 27 mm. Od 20.4. citelné
ochlazení 5 dní, teploty ráno pod 0°C ve dne až 17°C. 27.4. přišla bouřka a oteplení.
KVĚTEN - 2.5. ve dne 27°C, večer 21°C. Od 4.5.déšť 31 mm, teplota ráno až 2°C, přes den
10°až 12°C, zamračeno. Od 19.5.oteplení, ráno 3°C až 8°C ve dne 18°C až 25°C. 23.5.
bouřka, déšť. Koncem měsíce tropická vedra přes 30°C, bouřka.
ČERVEN - začátek chladnější, déšť, přes den okolo 10°C, postupně do 20°C (na horách
napadlo 5 cm sněhu). V druhé polovině měsíce letní ráz počasí do 30°C, ráno okolo 15°C, až
do konce června.
ČERVENEC - začátek deštivý, teploty denní do 23°C, ráno do 13°C. Za týden spadlo 70 mm
vody. 13.7. oteplení až do 30°C, ráno do 15°C. Od 26.7. tropické počasí do 36°C, v noci přes
20°C. 30.7. bouřka z tepla, spadlo 25 mm.
SRPEN - ochlazení na 17°C až 23°C ve dne, v noci 9°C až 12°C, přeháňky. Téměř každý den
spadne alespoň pár kapek. Od 26.8. začalo pěkné počasí a koncem měsíce přes den okolo
30°C, v noci do 15°C, jasno.
ZÁŘÍ - pěkné počasí pokračuje až do 11.9. , polojasno až zataženo, ale stále teplo do 22°C, v
noci do 12°C. Po 15.9. déšť, ochlazení, ráno 4°C, ve dne 20°C. Koncem měsíce ukázala
televize rozdíl v Čechách. Na Sněžce sníh, u Zlína kvetoucí stromy.
ŘÍJEN - začátek deštivý, ráno až 8°C ve dne okolo 20°C, slunečno, polojasno. Od 10.10.
ráno do 5°C, ve dne do 18°C. Nadále hezky, ale teploty pozvolna klesají ve dne do 15°C, ráno
okolo 0°C. Krásný podzimní měsíc.
LISTOPAD - pěkné počasí pokračuje, ale postupně mrholí až drobně prší, teploty klesly ve
dne do 5°C, ráno na 0°C. 17.11. první sníh, který se neudržel, protože nemrzne. Pak
přechodně do rána až - 4°C, ve dne do + 3°C. Mírně sněžilo.
PROSINEC - pokračuje listopadové počasí, které postupně přechází v drobný déšť a
mrholení, teploty do 5°C. 16.12. velký vítr, spadlo 14 mm a ještě tentýž večer vítr vodu osušil
a mrzlo - 4°C do rána a přes den se udržely - 3°C. Nachumelilo 10 cm sněhu, přechodně zase
zapršelo. Štědrý den byl "na blátě". Změna nastala 25.12. kdy se ochlazovalo a koncem roku
bylo až - 10°C do rána a ve dne do - 6°C. Napadlo 20 cm sněhu a ten se udržel.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

31 mm
neměřen
0 mm
40 mm
64 mm

červenec
srpen
září
říjen
listopad
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135 mm
26 mm
47 mm
5 mm
4 mm

Červen

23 mm

prosinec

neměřen

Ve spolupráci se starostou obce p. Václavem Horákem
sepsala
Miloslava Špinková

Vinary 12.února 2006
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Rok 2006
PLESY
Také letos se konaly tradiční plesy v Kozojídkách. První byl MYSLIVECKÝ, druhý
HASIČSKÝ po kterém následoval DĚTSKÝ KARNEVAL. Na všech akcích byla pěkná
účast. Spokojeni byli jak účastníci zábavy tak i pořadatelé : Myslivecké sdružení Podstráň,
Sbor dobrovolných hasičů a Klub žen Vinary.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Svátek žen se slaví pouze ve Smidarské Lhotě. Pořadatelem je Klub rychtářů a místní
SDH. Děti smidarské školy potěšily ženy svým vystoupením, pak jim byla předána kytička a
následovalo občerstvení a společná zábava. Večer pak živá hudba hrála k tanci a poslechu.
PÁLENÍ OHNĚ
Pálení čarodějnic probíhá ve všech vesnicích, ale ve Smidarské Lhotě 30.4. jsou
slavnostnější. Za všeobecného veselí spálí masku čarodějnice a pak následují teprve tradiční
košťata. Letošní teplý večer byl obohacen o menší ohňostroj. Děti si během večera opékaly
párky nad ohněm. Nechyběla ani návštěva 15 čarodějnic (krojovaných) ze Smidar. K dobré
náladě přispěla i hudba sourozenců Laifrových ze Starého Bydžova.
DĚTSKÝ DEN
Tradiční oslava dětského dne se konala v našich obcích Vinary, Kozojídky a Smidarská
Lhota. Pořadatelé připravili dětem sportovní a zábavné disciplíny.
KONEC PRÁZDNIN
Koncem srpna uspořádal Klub rychtářů pro děti i dospělé konec letních prázdnin. Zábavné
a sportovní hry děti dobře zabavily. Pořadatelé zajistili dětem i diskotéku, takže si tentokráte
zatančily i děti. Při živé hudbě se večer dobře pobavili dospělí. Jelikož bylo pěkné počasí,
odehrávala se celá akce dnešního zábavného dne venku.
PŘEDNÁŠKA
Pozvání od občanů ze Smidarské Lhoty přijal pan MUDr. Ambrož Homola ze
Zdravotnického střediska Smidary. Téma přednášky bylo : PRVNÍ POMOC.
Promítnutím různých ukázek na plátno i názorným provedením na figurínách se občané
poučili, jak poskytnout první pomoc. Přednáška byla velmi poučná a byla občany kladně
hodnocena. Bylo rozhodnuto, že pana doktora pozvou i příští rok.
MIKULÁŠ
Mikuláš, čerti a anděl chodí v každé vesnici a navštěvují děti doma. V našich sloučených
obcích pouze ve Smidarské Lhotě je toto odpoledne slavnostní, za společné účasti dětí a
dospělých. Na objednaných balíčcích pro děti se letos jako sponzor podílel Klub rychtářů.
Děti program odpoledne vyplnily básničkami a písničkami. Samozřejmě se dostavil Mikuláš s
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čerty a andělem. Na závěr nadílky byl menší ohňostroj, který se dětem velmi líbil. Večer byla
taneční zábava při živé hudbě p. Hernycha ze Železnice.
KLUB DŮCHODCŮ
23.5. navštívili důchodci severní Čechy, kde si prohlédli zachovalý zámek a hrad Frýdlant
v Čechách. Lanovkou vyjeli na Ještěd, odkud byl při pěkném počasí výhled daleko do okolí.
Na závěr se podívali do hezkého, udržovaného kostela v Hejnici.
26.9. uskutečnil Klub důchodců náročnější výlet a to na Moravu. Prohlédli si město
Bozkovice, jeskyně ve Sloupu a zastavili u propasti Macocha. Hlavním cílem dne bylo
hudební představení skupiny EVA + VAŠEK v Kotvrdovicích. Účastníci zájezdu se při
dobrém občerstvení, zpěvu a tanci tři hodiny dobře bavili.
Začátkem prosince se v Kulturním domě v Kozojídkách konalo V.předvánoční posezení
důchodců. Při podaném občerstvení a hudbě pana Karla Přibyla se dobře pobavili a čas rychle
uběhl.
SPORT
Ve sportovní aktivitě v našich obcích nedošlo k žádné změně, takže se zmíním o úspěchu
na OH. XX.zimní olympijské hry se konaly v únoru v Italském Turíně. Stříbrnou medaili v
běhu na lyžích získala Kateřina Neumannová a Lukáš Bauer. V běhu na 30 km si doběhla
Kateřina Neumannová pro zlato. Hokejisté získali bronz (1. Švédsko, 2. Finsko).
HASIČI
27.5. se konala ve Vinarech hasičská soutěž, kterou vyhrálo družstvo místních s časem
0,50 min., za nimi byli Smidarská Lhota 1,01 min., Janovice 1,24 min., Kozojídky 3,28 min.
Ženy ze Smidar první pokus 2,11 min., druhý pokus 1,05 min. Hasičské soutěže se zúčastnily
i děti z Kozojídek a Vinar. Za vinarské soutěžily Jana, Michalka a Andejka Myškovy, Martin
a Honza Vojtěchovi, Jirka a Michalka Šepsovi, Matěj Holman, Pavel Špinka a malý pětiletý
Ondra Špinka.
8.10 chalupáři p. Řebíček z Vinar shořelo palivové dříví, které měl připraveno na zimu.
Stalo se to tak, že na ohníčku spálil materiál po podzimním úklidu a špatně oheň uhasil, vítr
plameny opět probudil. Při likvidaci požáru pomáhali místním hasičům profesionálové z
Nového Bydžova a dobrovolní hasiči ze Smidar.
V listopadu byla spuštěna siréna a 7 členů SDH Vinary jeli k požáru Strojobalu Skřivany.
Dostavili se mezi prvními. Na místě jim bylo sděleno, že se jedná jen o cvičný poplach.
MYSLIVCI
V březnu se konala výroční schůze mysliveckého sdružení v Kozojídkách. V hodnocení
činnosti za uplynulé období se mimo jiné hovořilo o biopásech, které by měly zvěři pomoci
překonat zimu. Na schůzi byly pozvány také ženy, které dostaly karafiát k svátku MDŽ. Pak
následovalo občerstvení, hudba a tanec.
Koncem května měli členové myslivecké společnosti Podstráň v Hlušickém
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lese cvičné střelby o ceny. Po skončení následovalo občerstvení a volná zábava.
V září byla ve Smidarské Lhotě schůze spolku, na které se plánovaly hony a příprava
ochrany zvěře před zimou. Na zasedání byly pozvány i ženy. Opékalo se sele a klobásy. K
tanci a poslechu hrála hudba sourozenců Laufrových ze Starého Bydžova.
11.11. se uskutečnil první hon. Střelilo se 15 bažantů, takže se úlovek nedostal na všechny
účastníky. Na tento hon se bude dlouho vzpomínat, protože se rozbil vůz, na kterém se
myslivci přepravují. Museli jít přes pole pěšky z Kozojídek až do Smidarské Lhoty. Zde je
čekalo zasloužené občerstvení.
Další hony již byly bez problémů. Při všech honech byli vypouštěni dorostlí bažanti z
odchovny ze Smidarské Lhoty. Střelilo se již více zvěře, takže se dostalo na všechny. Poslední
hon se jako vždy konal pro tombolu na ples.
Mimo jiné členové mysliveckého sdružení udělali větší opravu střechy na salaši, kde mají
uskladněno seno pro zvěř. Nadále pokračují v odchovu bažantích kuřat ve Smidarské Lhotě.
DRUŽBA OBCÍ VINARY
V letošním roce se uskutečnilo třetí setkání obcí Vinar Čech a Moravy u nás. Této velké
akci předcházela i velká příprava. Na úřadě obce se sešli pozvaní občané, kteří zajišťovali
přípravu setkání.
Byl vypůjčen velký stan, který se postavil tak, aby se napojil na pergolu u klubovny a tak
se vytvořil pěkný prostor pro posezení i pro případ špatného počasí. Jídlo zajistila paní Jana
Fialková, Vendula Krausová, Lenka a Ladislav Linkovi ze Smidarské Lhoty. Velký kus práce
odvedli místní občané.
V den příjezdu, 17.června ráno byla velká bouřka z tepla s deštěm, nešel dvě hodiny
elektrický proud. Jelikož bylo dlouho sucho, tak se voda vsákla a žádná škoda nevznikla. A
nastal pěkný, slunečný den.
V 9,45 hodin přijela autobusy návštěva z obou spřátelených obcí. U hasičské zbrojnice
hosty přivítali zástupci obce a další občané. Po vřelém přivítání koláčky, slivovicí a
obloženém talíři následoval projev starosty obce z místních Vinar pana Václava Horáka,
starostky obce Vinary u Vysokého Mýta paní Zdeňky Plškové a projev předsedkyně místní
části Vinar u Přerova paní Dagmar Kočí. Za Město Přerov vystoupila paní Daniela Novotná.
Poté se ujmula slova místní kronikářka paní Miloslava Špinková a kronikář místní části Vinar
u Přerova pan Zdeněk Christen. Pak se ujal mikrofonu pan Bohuslav Vršťala, který řídil
program celého dne. V rámci dopoledního kulturního programu vystoupily děti ze Základní
školy Smidary a pěvecký sbor z Hořic.
Po společné prohlídce obce a prohlídce výstavy Mysliveckého sdružení Podstráň Vinary
následoval oběd (polévka s játrovými knedlíčky, vepřové maso po orientálsku, brambor, rýže,
obloha). Při procházce po obci byli hosté někde i občerstveni cukrovím a štamrlátkem likéru.
Na návsi byla vystavena stará hasičská stříkačka a u Jorů postroje na koně.
Odpolední program zahájily na hřišti mažoretky z Olešnice u Chlumce nad Cidlinou, dále
následovalo vystoupení skupiny historického šermu z Nového Bydžova a břišních tanečnic z
Jičína. Celé odpoledne k dobré pohodě hrála hudba Měchovka z Kosiček. Bylo vidět, že se
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lidé velmi dobře baví a přátelství se utužuje. Při dobrém jídle, pití tanci a krásném slunečném
počasí čas rychle ubíhal. Odpoledne se do obce dostavil i starosta města Přerova pan ing.
Jindřich Valouch, pozdravil přítomné a zapojil se do odpolední zábavy.
Po večeři (vepřový guláš s chlebem) se zábava přestěhovala do Kulturního domu v
Kozojídkách, kde k tanci a poslechu hrála hudba Lyra Club z Libčan. Během večerní zábavy
byly na stoly dány studené mísy (uzené, salám, zelenina). Součástí večera byla i vinarská
hymna, kterou složil pan Karel Přibyl z Červeněvse. Hymna se tak líbila, že se musela hrát
dvakrát. Vinaráci se veselili do pozdních nočních hodin a po dni plném dojmů se rozcházeli s
přáním opět se sejít, společně si popovídat a pobavit se. Při loučení často znělo : "Tak příště
zase u nás".
Celý program dne byl od rána zaznamenán profi kameramanem z Prahy panem Honzíkem.
Kazetu nebo DVD si mohli zájemci zakoupit na obci, a kdykoliv si připomenou momenty
pěkně prožitého dne. Pořadatelé této náročné akce si mohli oddechnout, protože vynaložené
úsilí se zúročilo a setkání vyšlo na výbornou. O spokojenosti hostů hovoří i to, že obec
obdržela pěkné oceňující písemné a telefonické poděkování našich družebních Vinary od
Vysokého Mýta a Přerova.
ČINNOST OBCE
1. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

24.2.

- návrh rozpočtu na rok 2006
daňové příjmy v tis. Kč
nedaňové příjmy
přijaté dotace
CELKEM PŘÍJMY
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE
Čerpání fin.rezervy z min.let

3 718,00 Kč
1 500,00 Kč
7,02 Kč
5 225, 92 Kč
3 170,32 Kč
3 740,00 Kč
6 910,32 Kč
1 684,38 Kč

- rozpočtový výhled na rok 2007 až 2009
- přihlášení do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
- souhlasí s výběrem dodavatele územního plánu obce ing. Arch. Novotným z Hradce Králové
a s podpisem smlouvy na pořízení územního plánu obce za cenu 230 000 Kč a s podáním
žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na pořízení územního plánu obce.
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na výstavbu víceúčelového
hřiště ve Vinarech
- opravu chodníku u rybníka ve Vinarech bude realizovat firma AVANT s.r.o. Hradec
Králové s nabídkovou cenou 145 811 Kč
- INFORMACE - O přípravě výstavby vodovodu v obci Kozojídky
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- INFORMACE - Obecní zastupitelstvo bylo informováno o stavu hráze u rybníčku u
Kapličky ve Smidarské Lhotě. Na případnou opravu a úpravu prostoru před touto hrází byla
předložena k posouzení studie. V letošním roce se s opravou nepočítá.
- DISKUSE - Pan Zajíček se dotazoval na opravu místních komunikací v obci Kozojídky - S
opravami je počítáno po realizaci výstavby vodovodu v obci.
2. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.5.
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- Závěrečný účet obce Vinary k 31.12.2005 - Rozvaha, Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu
obce, Zpráva o kontrole a výsledku hospodaření obce za rok 2005 (AUDIT)
- příspěvek pro Mateřskou školu ve Smidarech ve výši 2 000 Kč
- zamítlo žádost SDH Janovice na výstavbu pergoly u budovy bývalé školy - v Janovicích je k
dispozici pergola na hřišti
- INFORMACE - Společnost Vodafone CZ uvažuje o výstavbě vysílače v Janovicích. Jednalo
by se o 30 m vysokou věž postavenou podle polní cesty k Hlušcům, cca 200 m za obcí.
- DISKUSE - Pan Špinka požádal o příspěvek při pořádání okrskové hasičské soutěže ve
Vinarech. - Příspěvek byl schválen.

3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

22.9.

- seznámení s návrhem zadání územního plánu obce Vinary , k návrhu nemá připomínky
- rozpočtové změny na rok 2006 v příjmové části rozpočtu : pol. 4111 příjem dotace 69 224
Kč (na krytí výdajů souvisejících s konáním voleb do parlamentu ČR), pol. 4222 příjem
dotace 244 000 Kč (na pořízení projektové dokumentace vodovodu Smidarská Lhota), pol.
4222 příjem dotace 186 000 Kč (na výstavbu víceúčelového hřiště ve Vinarech), pol. 4122 2
850 Kč (na věcné vybavení SDH), pol. 4111 dotace 80 000 Kč (na krytí výdajů souvisejících
s konáním voleb do zastupitelstva).
- INFORMACE - Na výstavbu víceúčelového hřiště ve Vinarech bylo začátkem srpna
objednáno vypracování projektové dokumentace. Bohužel k dnešnímu dni není k dispozici ani
návrh, tím je ohroženo čerpání dotace na tuto stavbu.
- INFORMACE - Všeobecné informace k volbám do obecního zastupitelstva jsou vyvěšeny
na úřední desce a ve vývěskách v jednotlivých obcích. Pro volby do obecního zastupitelstva
jsou zaregistrovány čtyři kandidátky. Starosta obce informoval přítomné o způsobu počítání
jednotlivých hlasů při zjišťování výsledku voleb, o způsobu přidělování mandátů jednotlivým
stranám a o způsobu výběru jednotlivých kandidátů podle počtu hlasů a pořadí na
kandidátních listinách.
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4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 27.10.
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Schůzi zahájil dosavadní starosta obce pan Václav Horák . Poděkoval odcházejícím
členům obecního zastupitelstva, dále poděkoval všem členům volebních komisí za zdárné
provedení voleb, všem zvoleným i nezvoleným kandidátům za kandidaturu ve volbách do OZ
a předal vedení zasedání nejstaršímu členovi nově zvoleného OZ panu Petru Soukupovi.
Zapisovatelem byla určena paní Martina Myšková. Ověřovatelem zápisu byli určeni pan
Ladislav Linek a pan Luboš Schovánek.
Paní Martina Myšková přečetla zápis o výsledku voleb do OZ obce. Byli voleni : Václav
Horák, Pavel Špinka, Ivana Janovcová, Vratislav Boudyš, Luboš Schovánek, Petr Soukup,
Ladislav Linek, Milan Libánský, Pavel Trnka.Paní Česáková, zástupkyně registračního úřadu
Nový Bydžov předala zvoleným zastupitelům osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí. Předsedající pan Soukup
konstatoval splnění termínu pro ustavující zasedání OZ a přečetl návrh programu a pořadí
jednání OZ.
l. Zápis o výsledku voleb do OZ, předání osvědčení o zvolení do OZ - bylo provedeno v
úvodu.
2. Složení slibu členů OZ do rukou předsedajícího. Předsedající složil slib do rukou p.
Libánského, který složil slib jako první v pořadí.
3. Stanovení způsobu hlasování - Pro volbu starosty a zástupce starosty byl stanoven tajný
způsob hlasování, návrhy kandidátů, pokud nebudou podány návrhy ze strany volebních stran,
budou podávány z řad zastupitelů obce.
4. Volba starosty - tajným hlasováním byli navrženi Václav Horák a Pavel Špinka. Pan Pavel
Špinka se vzdal kandidatury. TAJNÝM HLASOVÁNÍM BYL DO FUNKCE STAROSTY
ZVOLEN PAN VÁCLAV HORÁK. Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru a ujal se
vedení zasedání.
5. Volba zástupce starosty - tajným hlasováním byli navrženi : Petr Soukup, Milan Libánský,
Ladislav Linek, Vratislav Boudyš, Pavel Špinka. Pánové Soukup, Libánský, Linek a Špinka
se kandidatury vzdali. TAJNÝM HLASOVÁNÍM BYL DO FUNKCE ZÁSTUPCE
STAROSTY ZVOLEN PAN VRATISLAV BOUDYŠ.
6. Volba členů finančního výboru - veřejným hlasováním byli zvoleni do FINANČNÍHO
VÝBORU - Ivana Janovcová, Pavel Špinka, Petr Soukup, Ladislav Linek, Milan
Libánský.
7. Volba členů kontrolního výboru - veřejným hlasováním byli zvoleni do KONTROLNÍHO
VÝBORU - Pavel Trnka, Milan Libánský, Luboš Schovánek
8. Návrh a schválení usnesení z dnešního jednání - přečetla zapisovatelka paní Martina
Myšková. Zápis byl schválen všemi členy nového OZ.
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5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

28.12.

- zadání územního plánu obce Vinary
- rozpočtové opatření ve výdajové části na rok 2006 - č.7) § 6171 pol. 5139 nákup materiálu 130 000 Kč, č.8) § 6171 pol. 5171 opravy a udržování -130 000 Kč, č.9) § 6171 pol. 5169
nákup služeb - 400 000 Kč, č. 10) § 6171 pol. 5329 dotace ost. Veř. Rozp. - 13 270 Kč.
- rozpočtové provizorium k rozpočtu obce Vinary na rok 2007 s tím, že do schválení rozpočtu
v příštím roce budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a
splnění smluvních závazků z předchozích období, objem měsíčních výdajů bude čerpán v
maximální výši 1/12 příjmů obce z roku 2006.
- nesouhlasí, aby funkce starosty byla v dalším volebním období vykonávána jako "uvolněný
člen zastupitelstva" podle § 124 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce. OZ schválilo
vyplácení odměn členům OZ podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Ve stejné výši jako v
předešlém volebním období.
- prodej pozemku p.č. 191/2 v k.ú. Janovice paní Haně Schovánkové z Janovic č.17 za cenu
24 Kč/m2 (pozemek bývalé uličky mezi p.č. 47/3 a p.č. 44/1 - tento je jejím vlastnictví)
- prodej pozemku p.č. 205 a p.č. 22/1 v k.ú. Janovice panu Miroslavu Majdanskému z Janovic
č.28 za cenu 24 Kč/m2 (pozemek v sousedství jeho zahrady). Dále souhlasí s prodejem
vzrostlých stromů nacházejících se na této parcele. Cenu těchto stromů dohodne finanční
komise s kupujícím.
- odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 121/1 v k.ú. Kozojídky panu Jiřímu
Zechovskému z Kozojídek č.22. Ve věci případného prodeje bude kontaktován majitel
sousedního pozemku pan Mocek ze Starého Bydžova. Bude provedeno geometrické zaměření
tohoto pozemku a budou předem dohodnuty další podmínky prodeje (jedná se o pozemek
bývalé uličky mezi čp. 21, ve vlastnictví pana Mocka a čp.22 a části prostoru před jeho
stodolou).
- výměnu části pozemků p.č. 117/1, p.č. 119/1, p.č. 109/3 a část pozemku p.č. 644/2 ve
vlastnictví obce za část pozemku p.č. 117/2 v k.ú. Vinary ve vlastnictví sl. Mazáčové z Vinar
a p. Ludína z Milovic (kvůli víceúčelovému hřišti )
- pronájem prodejny smíšeného zboží ve Vinarech panu Romanu Hroudovi ze Smidarské
Lhoty čp. 31 a nájemné ve výši 50 Kč měsíčně. Mimo toto nájemné bude hrazena částka
odpovídající ceně za spotřebu elektrické energie formou záloh s vyúčtováním k datu
konečných faktur za elektrickou energii.
- novou výši místního poplatku ze psů ve výši 50 Kč za každého psa a poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500 Kč na osobu
- zmocňuje správce poplatku vybíraného za odstraňování komunálního odpadu takto :
poplatek (ve výši 500 Kč) může být snížen o 200 Kč pro druhou osobu v domácnosti, o 400
Kč pro třetí a každou další osobu v domácnosti
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- převzetí tiskárny HPC LasserJet 3600 z majetku Mikroregionu Novobydžovsko v ceně 16
320,90 Kč do majetku obce
- INFORMACE - Obec Vinary v roce 2007 bude žádat o dotaci na výstavbu vodovodu v
Kozojídkách a o dotaci na opravu místní komunikace v obci Kozojídky
- INFORMACE - Koncem roku 2006 končí platnost veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků v přenesené působnosti s Městem Nový Bydžov. Začátkem prosince byla
podepsána nová veřejnoprávní smlouva s Městem Nový Bydžov o projednávání přestupků
podle § 63 zák. o obcích.
- INFORMACE - Do výběrového řízení na výstavbu vodovodu v Kozojídkách se přihlásilo 5
firem. Výběrová komise jako dodavatele výstavby vodovodu v Kozojídkách vybrala firmu
Stavoka a.s. Kosice.
REKONSTRUKCE A OPRAVA
Tato kapitola je zpracována ve spolupráci se starostou obce p.V. Horákem :
U Kulturního domu v Kozojídkách byla položena dlažba a provedena drobnější údržba v
částce 79 730 Kč.
U budovy bývalé školy v Janovicích byla provedena oprava štítu budovy a natřena fasáda
nákladem 68 579 Kč.
V Klubovně mládeže ve Smidarské Lhotě byla položena podlahová krytina za 18 878 Kč.
Svépomocí byla upravena místnost bývalé mléčnice pro sekačky a další nářadí ve
Vinarech.
V Janovicích byla prodloužena kanalizace včetně kanalizačních přípojek nákladem 305
460 Kč. Akce byla provedena firmou STAVOKA a.s. Kosice.
V letošním roce byly vysázeny v prostoru rybníka Navrátilek ve Vinarech vzrostlé stromy
v částce 87 526 Kč.
Na podzim byly vysázeny stromy u hřiště ve Vinarech za 18 317 Kč.
KLUBOVNA MLÁDEŽE - VINARY
V září roku 2005 byla zahájena práce na výstavbě zastřešení pergoly u Klubovny mládeže
ve Vinarech. Byla položena mrazuvzdorná keramická dlažba a vybudován chodník ze
zámkové dlažby ke klubovně.
V letošním roce došlo k samotnému postavení a zastřešení pergoly. Konstrukci zhotovili a
postavili Vratislav a Petr Boudyšovi z Janovic celkovým nákladem 121 203 Kč. Mimo tyto
práce byly svépomocí namontovány okapové žlaby, provedena elektroinstalace a další práce.
V klubovně bylo také přebudováno nevyhovující sociální zařízení nákladem 174 454 Kč.
Práci provedla stavební skupina ve složení Miroslav Píša z Vinar, Ladislav Kánský a René
Hnízdo z Hlušic.
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RYBNÍK NÁVESNÍK - VINARY
V roce 2005 byla dokončena velká akce - oprava hrází a vyčištění rybníku Návesník ve
Vinarech. K samotnému napuštění vody došlo během jarního tání sněhu.
V letošním roce byly dokončeny terénní úpravy okolo rybníka, k položení chodníku u
hlavní silnice a montáži zábradlí. Chodník položila firma AVANT a.s. Hradec Králové
nákladem 186 057 Kč.
SVATBY
Monika Libánská Kozojídky a Jan Hrbas Sloupno
5.8.
Roman Boudyš Janovice a Martina Sůrová Nový Bydžov
NAROZENÍ
Petr Zrzavý Vinary
Veronika Navrátilová Smidarská Lhota
Michal Kyral Kozojídky
Andrea Soukupová

3.1.
14.5.
13.9.
21.9.

PŘISTĚHOVANÍ
6.3. Oldřich Devera ze Skřivan do Janovic
13.3. Jindřich Otisk z Hlučína do Vinar
19.6. Vilém Čejka ze Skřivan do Janovic
26.6. Věra Innemannová z Prahy 4 do Vinar
31.7. Miroslav Majdanský z Mělníka do Janovic
31.7. Blanka Podestátová z Dřís do Janovic
31.7. Lukáš Kuřil z Dřís do Janovic
2.8. Jaroslava a Olga Deverovy ze Skřivan do Janovic
16.8. Petra, Andrea, Markéta Zmátlíkovy z Vysokého Veselí do Smid.Lhoty
4.9. Jan Hrbas ze Sloupna do Kozojídek
25.10.Ernest Jablonovský z Cerekvice nad Bystřicí do Vinar
ODSTĚHOVANÍ
1.2. Jan Drbohlav
22.3. Ladislav Šoltys
2.5. Roman Boudyš
31.7.Brodská Marie
30.8. Jana Berglová
6.9. Dominik Kujovský
6.9. Jiřina Fialová
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4.10. Josef, Kateřina a Milena Berouskovi
4.10. Anna Richtrová
11.10.Roman Berousek
ZEMŘELÍ
17.1. František Myška Vinary
26.1. Edmund Tyč Janovice
9.6. Václav Ouředník Vinary
12.6. Václav Ondráček Janovice
9.7. Jiřina Boudyšová Janovice
24.11. Josef Mocek Kozojídky
28.11. Vítková Blažena Kozojídky
3.12. Vítek Ladislav Kozojídky

78 let
86 let
73 let
69 let
82 let
91 let
72 let
74 let

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Vinary
Janovice
Kozojídky Smid. Lhota
-----------------------------------------------------------------------------------------------v seznamu voličů zaps.
153
80
78
74
účast voličů
97
50
59
58
účast voličů v %
63,4
62,5
75,6
78,4
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Strana zdravého rozumu
1
5. Právo a spravedlnost
1
1
6. Nezávislí
2
2
1
9. ODS
30
11
13
8
10.ČSSD
30
18
26
22
11.SNK Evropští demokr.
2
1
4
14.Pravý blok
2
1
18.Strana zelených
6
1
5
4
20.KSČM
17
5
6
18
22.Národní strana
1
24.KDU-ČSL
7
10
1
5
25.Nezávislí (Železný)
1
1
NEZAMĚSTNANOST
Na úřadu práce v Novém Bydžově k 31.12. byli evidováni naši občané v tomto počtu :
VINARY
JANOVICE
SMIDARSKÁ LHOTA
KOZOJÍDKY

muži

10
5
3
1
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ženy

9
2
5
-

OBCHOD
30.4. skončil provoz obchodu ve Vinarech pro nemoc paní prodavačky. Do obce dojížděla
pojízdná prodejna, která jezdí i do Kozojídek a Smidarské Lhoty.
30.10. byl znovu ve Vinarech obchod otevřen panem Romanem Hroudou ze Smidarské
Lhoty, který nakoupil zboží k prodeji. Vybavení je zapůjčeno od obce a částečně doplněno z
vlastních prostředků. Zaměstnává jako prodavačku paní Janu Vrbovou z Vinar.
VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 20. a 21.10.
Počty hlasů v obcích Vinary Janovice Kozojídky Smid.Lhota Celkem pořadí
------------------------------------------------------------------------------------------------č.1 SNK Kozojídky 141
61
218
75
495
Pavel Trnka
40
23
48
25
136
5
Milan Libánský
53
21
56
25
155
2
Jiří Zechovský
31
11
47
13
102
10
Vladimír Králíček
8
6
34
3
51
16
Josef Mocek
9
0
33
9
51
16
Č.2 SNK Janovice
Luboš Schovánek
Vratislav Boudyš
Jiří Ondráček
Jaroslava Deverová
Ladislav Bergl

122
36
48
13
17
8

165
40
35
35
40
15

72
21
40
8
0
3

74
21
33
8
8
4

433
118
156
64
65
30

6
1
15
14
21

Č3 SNK Hasiči Vinary 352
Václav Horák
56
Pavel Špinka
61
Jaromír Jelínek
49
Milan Myška
57
Ivana Janovcová
66
Vladimír Kopánek
28
Jiří Štoček
35

81
26
15
7
4
18
6
5

106
30
18
20
16
6
10
6

125
42
16
25
13
20
6
3

664
154
110
101
90
110
50
49

3
7
11
12
7
18
19

Č.4 SNK Smid.Lhota 106
53
63
139
361
Petr Soukup
41
25
26
51
143
4
Karel Kraus
23
15
12
31
81
18
Jan Turnovský
8
3
2
21
34
20
Ladislav Linek
34
10
23
36
103
9
------------------------------------------------------------------------------------------------počet voličů
156
79
79
75
389
účast voličů
97
51
60
54
262
účast v %
62,2
64,6
75,9
72,0
67,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZDRAŽENÍ
Ke změně cen během roku dochází stále. Větší obchody dělají sezonní slevy, nebo tak
zvané akční ceny tj. po určitou omezenou dobu je sleva zboží. Dále na cenu má vliv zdražení
energie atd. Pro zajímavost uvádím jak rostla cena konzumního kmínového chleba za l kg (u
dodavatele) :
Rok 1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

2,80 Kč
4,40
6,59
7,69
9,60
10,04
10,97
13,70
16,05

rok 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

16,15
15,05
14,13
14,86
14,42
14,34
15,68
15,-19,50

POLITIKA
V červnu se konaly Parlamentní volby ČR. Výsledky vyústily v patovou situaci. Vyhrála
ODS v závěsu za ní ČSSD. Po přepočtu hlasů na mandáty má ODS se spojenci (KDU-ČSL a
Zelení) přesně tolik křesel jako opozice ČSSD a KSČM 100 : 100. Prezident pověřil
sestavením vlády předsedu ODS Mirka Topolánka. Do konce roku mezi oběmi stranami
nedošlo k dohodě, takže do nového roku vstupujeme bez získání důvěry vládě.
POČASÍ
LEDEN - pozvolná obleva, do rána do - 5°C, ve dne do + 2°C. Teploty začaly pozvolna
klesat až 11.1. ráno - 13°C, ve dne - 5°C, mrazivo ale slunečno. Do rána 18.1. spadlo 10 cm
sněhu a během dne 5 cm. 23.-24.1. do rána - 20°C, ve dne - 17°C, pak už - 15°C ráno, ve dne
okolo - 10°C. Jasno, polojasno.
ÚNOR - lednové ranní mrazy pokračují, zataženo. Zlom nastal 7.2. , den předtím napadlo 14
cm sněhu a postupně se oteplovalo, drobně pršelo a zase sněžilo až 17 cm. Do rána - 5°C, ve
dne + 5°C, slunečno. 17.2. obleva, pozvolné oteplování až 0°C ve dne i v noci. Koncem února
se zima vrátila ráno na -10°C.
BŘEZEN - nachumelilo 17 cm sněhu. Pozvolné oteplování a déšť. 10.3. do rána 0°C, ve dne
až +8°C. Vzápětí opět mrzlo do - 13°c ráno, ve dne okolo 0°C, sníh 10 cm. 20.3. se začalo
oteplovat rání - 3°Cve dne + 7°C. Sníh pozvolna taje. Denní i noční teploty jen plusové 2°C
až 9°C. 26.3. a další dny pršelo a byly velké mlhy, po jejich spadnutí slunečno, krásně. V
novinách píší : "Letošní zima je chladnější, ale nijak výjimečně. Pokládat tuto zimu za tvrdou
mohou lidé narození po roce 1970. Výjimečná je v tom, že i v nížině je sněhová pokrývka
ještě v březnu, tedy tři a půl měsíce. Toto se stalo naposledy v zimě roku 1940 - 1941.
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DUBEN - střídavé počasí, slunečné, oblačné, déšť, teploty pouze plusové. O Velikonocích
17.4. se na horách ještě lyžovalo, jezdily vleky. Tající voda na mnoha místech způsobila
záplavy. U nás byl klid, pouze se zdvihla stavidla u rybníků. 22.-23.4. do rána už 10°C, ve
dne okolo 20°C, slunečno. 27.4.napršelo 13 mm a tím se ochladilo v noci okolo 5°C, ve dne
do 16°C, toto počasí vydrželo do konce měsíce.
KVĚTEN - pozvolné oteplování nastalo 4.5. a zvyšovalo se na 10°C ráno, ve dne okolo
20°C, slunečno, větrno. 17.5. došlo k ochlazení po bouřce a dešti (18 mm), zamračené,
deštivé počasí vydrželo do konce měsíce, ráno okolo 7°C, ve dne okolo 17°C. 30.5. na Sněžce
chumelilo.
ČERVEN - počasí je srovnatelné s podzimem. Oteplování až 8.6. postupně ráno až 15°C, ve
dne okolo 30°C, nastalo jasné teplé počasí. 17.6. bouřka z tepla, spadlo 10 mm ale teplo. 21.6.
bouřka spadlo 26 mm. Ochladilo se až 27.6. na denní teplotu okolo 20°C, noční do 13°C.
30.6. vytrvalý déšť.
ČERVENEC - pozvolna oteplování až na 30°C ve dne, v noci 20°C, jasno, polojasno.
Teploty šplhaly až k 36°C. 16.7.bouřka ale teploty vydržely až do konce měsíce.
SRPEN - ochladilo se, mírně pršelo, zamračeno, ráno do 13 °C, ve dne do 20°C. Od 4.8. déšť
do 9.8. spadlo 52 mm. Nato se oteplilo až do 30 °C ve dne v noci do 20°C, slunečno. Od 28.8.
silné ochlazení, déšť. Denní teploty do 15°C, noční do 10°C. Deštivý měsíc spadlo celkem
102 mm.
ZÁŘÍ - 2.9. výjimečně krásný den, slunečný. Od 3.9.zataženo, vítr, oblačno, bez deště. Denní
teplota 20°C, ranní 10°C. Od 11.9. nastalo oteplení až 25°C, noční do 14°C. Pěkné počasí
vydrželo až do konce měsíce. Celý měsíc nespadla kapka vody. Noviny píší : "…nejsušší září
od roku 1961 …!
ŘÍJEN - hned začátkem měsíce se ochladilo. Denní teplota okolo 17°C, noční okolo 10°C.
Od 9.10. ráno již jen 2°C, přes den hezky do 20°C. Postupně se ochlazovalo ale stále pěkné
podzimní počasí. Zlom 28.10. navečer začalo pršet, ochladilo se spadlo 31 mm. Denní teplota
okolo 10°C, ranní do 5°C.
LISTOPAD - malé sněhové přeháňky ranní teplota až - 5°C, denní + 5°C. Za tři dny začalo
pršet, vítr, v noci do +5°C, ve dne do 7°C. Napršelo 43 mm. Od 14.11.se začalo oteplovat,
slunečno, polojasno ve dne do 15°C, v noci do 10°C. Padl i teplotní rekord starý 80 let. Do
konce měsíce pošmurné počasí.
PROSINEC - pokračuje pošmurné počasí, teploty klesly ještě o 2°C. V polovině měsíce po
tři dny ráno až - 5°C, denní do 5°C. Na prosinec teplo. Noviny píší : …nejteplejší prosinec za
posledních 45 let . Teploty ranní občas mínusové, ale hned zas plusové. Konec roku beze
sněhu s denní teplotou + 6°C.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
Březen (dlouho sníh) 32 mm
Duben
44 mm
Květen
42 mm

srpen
září
říjen
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102 mm
O
31 mm

Červen
Červenec

66 mm
8 mm

listopad
prosinec

44 mm
28 mm

Události roku sepsala
Miloslava Špinková, kronikářka

Vinary 4.února 2007
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Rok 2007
PLESY
Plesy byly opět tradiční Myslivecký, Hasičský, Dětský karneval, hudební skupiny ani
pořadatelé se neměnili.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Svátek slavily ženy ve Smidarské Lhotě. Dostaly kytičku, a při dobrém občerstvení a hudbě
se dobře všichni pobavili.
PÁLENÍ OHNĚ
Pálení ohně – čarodějnice pro radost především dětí se konaly ve všech našich sloučených
obcích. Poté následovalo posezení s opékáním prasete nebo párků. Ve Smidarské Lhotě ještě
hrála hudba.
DĚTSKÝ DEN
Svátek dětí se slavil v Kozojídkách, Vinarech a ve Smidarské Lhotě. Jako vždy bylo dětské
zápolení od pořadatelů odměněno. V Janovicích bylo společné posezení u opékaného prasete
bez soutěží.
MIKULÁŠ
Mikuláš s doprovodem anděla a čertů letos chodil ve všech vesnicích pouze domů. Děti
měly samozřejmě z jejich návštěvy radost i když někde taky strach.
KLUB DŮCHODCŮ
22 . 5.uspořádal Klub důchodců při OÚ Vinary výlet s tímto programem : Prohlídka zámku
v Rychnově nad Kněžnou, se zastávkou v Pekle a Ratibořicích. Odpoledne návštěva tržnice
Kudowa Zdroj v Polsku.
9.10. zájezd s prohlídkou Třeboně. Sezimovo Ústí – Památník prezidenta Dr. Edvarda
Beneše a hrobka Schwarzenberků. Na závěr Stráž nad Nežárkou – nově restaurovaný zámek
Emy Destinové (majetek je v soukromých rukách).
1.12.se konalo VI. předvánoční posezení v Kulturním domě v Kozojídkách. Program :
zhodnocení činnosti letošního roku, plán roku příštího, občerstvení a volná zábava při hudbě
p. Karla Přibyla.
SPORT
Ani v letošním roce nedošlo na úseku sportovní zábavy k žádné změně. Pouze zájemci o
lední hokej se poprvé sešli v nové kryté hale, kterou vybudovalo město Nový Bydžov. V
Janovicích po důležitějších volejbalových utkáních mají posezení s opékáním prasete.
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HASIČI
Každoroční hasičská soutěž se konala v Kozojídkách. Při této příležitosti byl předán věcný
dar dlouholetým funkcionářům hasičského sboru p. Petru Trnkovi a p. Josefu Špinkovi, kteří
odešli ze svého místa okrskového předsedy a velitele.
MYSLIVCI
Členové mysliveckého sdružení ve svých aktivitách nepolevili. Opět se konala slavnostní
VČS, brigády, péče o zvěř a zeleň. Konaly se i cvičné střelby a samozřejmě hony.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělcům v letošním roce svitla naděje, že cena zemědělských výrobků bude mít větší
finanční hodnotu. Po desítkách let se změnila tržní cena například :
pšenice
řepka
mák
cukrovka
mléko

550 až 580 Kč/q
810 Kč/q
4 600 Kč/q
110 Kč/q
9 až 11 Kč/l

Akciová společnost V § H Betta Vinary měla dobré hektarové výnosy :
pšenice ozimá 77,2 q
žito 67,3 q
ječmen jarní 89,6 q
mák 7,56 q
V letošním roce byl dobrý odbyt na obilí, takže koncem roku bylo téměř prodáno.
Na základě čtyřleté smlouvy nyní pěstují trávu kostřavu a jetel na semeno. Úspěch u těchto
plodin není. Zaseté semínko jetele mělo špatnou klíčivost, takže byl špatný výnos. U trávy
vzniká velký odpad slámy u které je problém s likvidací.
Sklizeň řepy cukrovky se provádí kompletně dodavatelskými službami. Od vyorání, odvoz
na okraj pozemku a odvoz do Cukrovaru.
Nadále trvá požadavek státu na snížení ploch orné půdy.Akciová společnost dostává
dotaci v částce 800 000 Kč za vyseté biopásy, které výborně slouží polní zvěři.
Podnik ukončil chov chovného plemene prasat kvůli velmi špatnému odbytu na trhu. V
minulosti byl o plemenný materiál z vinarské stáje velký zájem a byl i na úrovni. Na úseku
živočišné výroby zůstává již pouze chov prasat na žír ve Vinarech.
Velkou investicí v a.s. byla přestavba seníku ve Vinarech na sklad obilí. Tato rekonstrukce
byla provedena již v roce 2006. V letošním roce byly zakoupeny tyto stroje :
samochodný postřikovač, stroj na podzimní zpracování půdy, traktor a univerzální sečka,
která slouží k zasetí všech plodin kromě semene řepy cukrovky. V roce 2008 je naplánován
nákup stroje na jarní zpracování půdy.
Díky dobrým realizačním cenám, snížené spotřebě chemických ochranných prostředků,
nižší spotřebě nafty a menším nákladům na chov chovných prasat měla a.s. dobrý
hospodářský výsledek. Na základě dobrého hospodaření se rozhodlo představenstvo
společnosti zvýšit nájem z pronajatých pozemků o 50 %. Nájem je vyplácen dle vyhlášky z
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ceny půdy. Dobré hospodaření se projevilo i na mzdách zaměstnanců.
ČINNOST OBCE
1.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2.3.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
– rozpočet obce na rok 2007
– daňové příjmy
3 942 000 Kč
– nedaňové příjmy
140 000 Kč
– přijaté dotace
10 960 Kč
– celkové příjmy
4 092 960 Kč
– běžné výdaje tř.5
4 230 630 Kč
– kapitálové výdaje tř.6
3 490 000 Kč
– celkové výdaje
7 720 630 Kč
– čerpání fin.rezervy min.let
3 627 670 Kč
–
– rozpočtový výhled na rok 2009 až 2010. Vychází ze schváleného rozpočtového výhledu
na období 2007 – 2009, byl doplněn o rok 2010.
–
– vyhláška o místních poplatcích : ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
–
– Strategický plán rozvoje obce do roku 2013. Obsahuje návrh investičních záměrů obce v
rámci programu pro obnovu venkova na další období.
–
– Pronájem nebytového prostoru školy ve Vinarech za účelem provozování sportovního
zařízení – posilovna a výuka sebeobrany p. Janu Růžičkovi a slečně Anetě Soukupové.
–
– Převod stavby prodloužení plynového vedení v obci Janovice společnosti VČP NET s.r.o.
Hradec Králové a poskytnutí příspěvku této společnosti ve výši 28 547 Kč na dokončení
stavby a na vybudování 2 plynových přípojek k rodinným domkům.
–
– Podání žádosti o povolení zkácení 3 přestárlých lip u kapličky ve Smidarské Lhotě a l lípy
u prodejny v Janovicích.
–
– DISKUSE : Pan Boudyš upozornil na špatný stav veřejného osvětlení v Janovicích a na
rozšiřující se skládku na pozemku u řepné váhy u křižovatky z Vinar na Janovice a
Smidarskou Lhotu. --- Veřejné osvětlení bude řešeno ve spolupráci s p.Boudyšem. Černá
skládka není na pozemku obce . Starosta doporučil sepsat stížnost, která pak bude
postoupena k řešení referátu životního prostředí do Nového Bydžova.
– Pan Kraus ze Smidarské Lhoty se dotazoval na možnost opravy hráze u kapličky. ---Názory na opravu se lišily. Dle jednoho názoru by hráz zabránila místním povodním, dle
druhého názoru by plný rybník naopak způsobil ještě větší škody. Řešení bylo odloženo
na příští období.
–
– 2. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 18.5.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
– Závěrečný účet obce Vinary za rok 2006 – rozvaha USC – výkaz č.60 se stavem
jednotlivých účtů , výkaz o hodocená plnění rozpočtu obce s podrobným rozpisem
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výsledů hospodaření (výkaz č.40), zprávu o kontrole a výsledku hospodaření obce za rok
2006 – AUDIT.
– převod stavby prodloužení plynového vedení v obci Janovice společnosti VČP NET s.r.o.
Hradec Králové a poskytnutí příspěvku 28 547 Kč na prodloužení plynového vedení a
zřízení plynových přípojek ke 2 rodinným domkům.
– podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
116/25, 116/29 a 116/129 v k.ú. Janovice ve prospěch VČP NET s.r.o. Hradec Králové na
přístup a údržbu zařízení plynovodu v obci Janovice.
– zadání stavby víceúčelového hřiště ve Vinarech firmě M-Silnice Nový Bydžov v částce
– 548 793.10 Kč.
– po zamítnutí dotace na výstavbu vodovodu v obci Kozojídky bylo rozhodnuto odložit
výstavbu na další období.
– na základě informace o zamítnutí dotace na opravu místních komunikací v obci Kozojídky
bylo rozhodnuto o financování oprav z vlastních prostředků.
–
– příspěvek na opravu věže kostela ve Starém Bydžově ve výši 10 000 Kč.
–
–
–

příspěvek na opravu bývalé salaše ve stráni ve Vinarech ve výši 10 000 Kč.
nákup dvou samochodných travních sekaček pro obec Smidarská Lhota a Janovice.
3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 20.7.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :

– nákup starší požární stříkačky včetně hadic od Skláren Nový Bydžov za cenu 10 000 Kč.
–
– Bere na vědomí informaci o stavu nabídky prací na opravu místních komunikací v obci
Kozojídky.
–
– DISKUSE : paní Deverová se dotazovala na možnost prořezání obecní lípy u sousoší na
návsi v Janovicích. --- bude řešeno v zimním období, plánuje se ořezání suchých větví.
4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 18.10.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
– dodavatelem opravy místních komunikací v obci Kozojídky bude firma ŠTRABAG z
Hradce Králové.
–
– Strategický plán LEADER MAS Společná Cidlina pro rok 2007 . 2013.
–
– Strategii rozvoje Mikroregionu Novobydžovsko 2007-2013.
–
– finanční příspěvek pro Mateřskou školku ve Smidarech ve výši 10 000 Kč.
–
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– Tajnou volbou byl vybrán nájemce obecního bytu v budově bývalé školy ve Vinarech a to
p. Ernest Jablonovský s omezením na dobu jednoho roku. Nájem 2 500 Kč.
–
– V obecním bytě ve Smidarské Lhotě navýšen nájem o 2,6% od 1.12.2007 a o 1,1 % od
1.1.2008.
–
– prodej části pozemku p.č. 121/1 v k.ú. Kozojídky o výměře 123 m2 panu Jiřímu
Zechovskému z Kozojídek čp.22 za cenu 2 460 Kč
–
– návrh rozpočtového opatření na rok 2007 dle příslušných § a položek rozpočtové skladby :
č.l – příjem dotace od královéhradeckého kraje na věcné vybavení SDH ve výši 1 000 Kč.
č.2 – příjem dotace od královéhradeckého kraje na věcné vybavení SDH ve výši 3 415 Kč.
č.3 – příjem dotace od Úřadu práce na podporu v zaměstnání ve výši 52 000 Kč.
–
– DISKUSE :dotaz na možnost rybolovu v rybníku Navrátilek a Návesník ve Vinarech. --nebyla dosud stanovena žádná pravidla, OZ se bude tímto zabývat.
5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 14.12.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
– rozpočtové provizorium na rok 2008 s tím, že do schváleného rozpočtu v příštím roce
budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a splnění
smluvních závazků z předcházejících období. Objem měsíčních výdajů bude čerpán v
maximální výši 1/12 příjmů obce z roku 2007.
– změnu obecně závazné vyhlášky obce č.1/2007, čl. 10 odst. 1 – Sazba poplatku 450
Kč/osobu.
– Podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu a opravu místních komunikací v
Kozojídkách , obojí z grantu Českého zemědělského intervenčního fondu.
– příjmová část rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko – příjmy Mikroregionu od obcí 151
070 Kč, příspěvek od obce Vinary 4 630 Kč.

SVATBY
11.7.
11.7.
10.9.
29.10.

Pavel Novák a Tereza Rosůlková, bydlí v Kozojídkách
Ernest Jablonovský a Romana Filipová, bydlí ve Vinarech
Ladislav Krejcar a Edita Zechovská, bydlí ve Vinarech
Martin Sedláček a Lucie Krausová, bydlí ve Smidarské Lhotě

NAROZENÍ
4.1.
10.3
10.4.
27.7.
1.9.

Michael Chocenský, Janovice
Štěpán Wágner, Janovice
Adam Trávníček, Kozojídky
Leoš Řeháček, Kozojídky
Kateřina Mocková, Smidarská Lhota
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4.9. Sabina Tluková, Smidarská Lhota
20.11. Simona Píšová, Vinary
PŘISTĚHOVANÍ
4.4.
30.4.
23.5.
18.6.
4.7.
11.7.
3.10.
21.11.

Rymlová Veronika, Lukáš, Marie a Leoš ze Starých Smrkovic do Vinar
Hurdálek Jaroslav z Prahy 6 do Janovic
Suchý Václav z Trutnova do Vinar
Novák Pavel z Chlumce nad Cidlinou do Kozojídek
Filipová Romana, Radim a Jablonovský Jiří ze Všestar do Vinar
Procházka Vladimír, Marie, Kateřina z Milovic do Kozojídek
Sedláček Martin ze Sukorad do Smidarské Lhoty
Martin Hladík z Nového Bydžova do Vinar

ODSTĚHOVANÍ

–

8.1. Berousková Františka
4.6. Rajmová Eva st., ml., Helena
20.6. Zmátlík Milan
26.9. Suchý Karel, Věra st., ml.
18.10. Havelka Roman
l4.11. Karásek Lukáš a Šárka, Šustrová Adéla
19.12.Myšková Martina, Andrea, Michaela

ZEMŘELÍ
24.1. Kohout Josef , Kozojídky
8.8. Jelínková Miloslava, Vinary
5.11. Myška František, Vinary

74 let
87 let
92 let

HŘIŠTĚ VINARY - napsal starosta obce pan Václav Horák
V roce 2006 Obec získala dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 186 000 Kč na
výstavbu víceúčelového hřiště ve Vinarech. Příprava projektové dokumentace se protáhla do
konce září a stavební povolení bylo vydáno až v říjnu. Stavba byla odložena na příští rok.
Ještě v říjnu byla podána žádost o prodloužení termínu pro čerpání dotace v příštím roce.
Krajský úřad prodloužil termín čerpání dotace do 30.6.2007. Na výstavbu hřiště byla
provedena cenová nabídka třem firmám. K provedení stavby byla vybrána firma M-Silnice
Nový Bydžov.
Vzhledem k nepříznivému počasí byly práce započaty začátkem května 2007. Firma MSilnice provedla skrývku zeminy, osazení drenážního potrubí, osazení obrubníků kolem hřiště
a provedla zpevnění celého povrchu vrstvou kamene. Z důvodu deštivého počasí byly práce
přerušeny. Koncem června byl položen asfaltový vodopropustný povrch. Ostatní práce byly
prováděny svépomocí. Celé hřiště bylo ohraničeno parkovými obrubníky. Na jedné straně
hřiště byla postavena opěrná zeď k dorovnání terénu, oplocení a u vchodu na hřiště byla
položena zámková dlažba. Tyto práce probíhaly do konce září. Těchto prací se aktivně
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zúčastňovalo 7 občanů, ostatní jen sporadicky. V říjnu byly ještě provedeny okolní terénní
úpravy, včetně osetí trávou.
Hřiště má rozměry 37 x 16 metrů. Dodavatelsky práce vyšly na 627 059 Kč. Svépomocné
práce včetně materiálu byly 211 341 Kč. Na těchto pracích bylo odpracováno místními
občany celkem cca 780 hodin. Bez nadsázky lze říci, že obec tímto získala pěkný prostor pro
vyžití místní mládeže i dospělých.
ZDRAŽENÍ
Od ledna se zvýšil televizní poplatek o 20 Kč na 120 Kč, Během roku došlo k úpravám cen
elektrického proudu, plynu, pohonných hmot. Zdražilo pečivo – odezva na vyšší výkupní
ceny obilí.
Od ledna byly zvýšeny výplaty sociálních dávek na bezmocnost. Zvýšení starobních
důchodů o 6,6 % a 5,6 %, v průměru o 500 Kč. Od ledna příštího roku budou velké změny ve
všech sférách našeho života.
NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost na novobydžovsku se trochu zlepšila, rovněž tak i v našich obcích :
JANOVICE
KOZOJÍDKY
SMIDARSKÁ LHOTA
VINARY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

muži

1
1
0
3

ženy

1
1
3
7

Vítáme na svět děťátko malé,
tátovu pýchu a mámino štěstí.
Děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí ...

Vítání občánků – dětí z našich sloučených obcí se koná podle počtu narozených za jeden
až tři roky. Slavnostní obřad se provádí v prostorách Obecního úřadu ve Vinarech za
přítomnosti rodičů s dětmi, starosty, místostarosty a členek Klubu žen Vinary.
Žáci základní školy přednesou básničky a zazpívají písničky. Děti dostanou na památku
hračku, maminky kytičku a společně si všichni připijí na zdraví. O nových občáncích se vede
KNIHA v jejichž záznamech najdeme i jména rodičů dnes vítaných dětí. Před sloučením obcí
vedla KNIHU každá obec samostatně a to děti narozené v tomto období :
JANOVICE

1971 až 1985
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KOZOJÍDKY
SMIDARSKÁ LHOTA
VINARY

1964 až 1990
1975 až 1985
1970 až 1993

13.5.1995 bylo první společné vítání pro všechny obce ve Vinarech. Poslední bylo 5.11.2005.
Další slavnostní obřad je naplánován na příští rok.
POLITIKA
l9.1.po 230 dnech od loňských voleb má ČR vládu. Trojkoalice (ODS, KDU-ČSL, Zelení)
získala důvěru parlamentu díky podpoře dvou „přeběhlíků“ od ČSSD, kteří ve chvíli
hlasování odešli ze sálu. V čele vlády je premiér Mirek Topolánek (ODS).
21.12.vstoupila naše republika do schengenského prostoru, to znamená, že byly zrušeny
celnice . Lidé budou moci cestovat v rámci Evropské unie bez hraničních kontrol pouze na
občanský průkaz, případně pas. Schengenský prostor = Evropa bez hranic.
Volný přístup na hranicích má svůj klad i zápor.
POČASÍ
LEDEN: První den teplo, déšť 8 mm, další dny občas slunečno, ranní teploty O°C, denní do
+ 5°C a opět déšť 18 mm. 8.-9.1. bylo ve dne + 10°C, deštivo. Od 12.1. silný vítr 3 dny s
deštěm. Přechodně ráno až -5°C, odpoledne do + 5°C. 18.-19.1. mimořádně silný vítr, v noci
silná bouřka s deštěm, spadlo 19 mm. Po celé republice jsou hlášeny velké škody na
střechách, velké polomy stromů, výpadek elektrického proudu i na několik dní, bohužel i
ztráty na životech. Vichřice řádila v celé Evropě. V našich obcích jsou hlášeny jen rozbité
střechy, nějaký spadlý strom a nešel 14 hodin elektrický proud. Od 22.1. nastává ochlazení
ráno – 5°C, ve dne okolo 0°C, následující den nachumelilo 12 cm sněhu. Od 25.1. slunečné
mrazivé dny ráno – 7°C, ve dne – 5°C, nasněžilo 5 cm. Od neděle 28.1. začalo pršet, ráno
0°C, ve dne + 5°C.
ÚNOR: zkraje jemně pršelo se sněhem, nemrzlo. Od 8.2. déšť 15 mm, denní teploty až +
9°C, ranní do +3°C. Od 17.2. slunečno 3 dny. Pak zataženo, občas déšť. Ranní i denní teploty
se neměnily. Nechá se říci teplý, deštivý měsíc.
BŘEZEN : zamračeno, slabý déšť.Od 5.3. pozvolné oteplování ráno okolo 0°C, ve dne do
14°C.Slunečno, přechodně zamračeno s jemným deštěm. První jarní den zataženo, déšť 8 mm.
Oteplení od 25.3. ráno slabě nad 0°C, ve dne 13°C, studený vítr. Noviny píší : „Letošní zima
extrémně mírná. Nejteplejší od začátku měření teploty“.
DUBEN: 3.4. citelné ochlazení ráno 2°C, ve dne 8°C. 5.4. ráno přechodně -4°C, pak už do
+2°C. Od 10.4. oteplení, ráno 7°C, ve dne přes 20°C, slunečno. Ochlazení až koncem dubna.
Celý měsíc nepršelo.
KVĚTEN: ranní teploty okolo 0°C, ve dne do 15°C, jasno, chladno. Postupně oteplení na
ráno až 8°C, ve dne až 20°C. Od 8.5. tři dny déšť 32 mm. Od 12.5. opět hezky, denní teploty
do 25 °C. Přechodné ochlazení s deštěm 16.5. ráno do 9°C, ve dne do 15°C. Koncem měsíce
ráno do 15 °C, ve dne do 30°C, déšť.
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ČERVEN: začátek deštivý 38 mm, ráno okolo 10°C, ve dne okolo 20°C, postupně ráno do 15
°C, ve dne okolo 30°C, jasno, letní počasí. 10.6. bouřka z vedra, déšť 26 mm, četné bouřky s
málo deštěm, stále teplo. Mírné ochlazení po 17.6. s deštěm, ráno ochlazení okolo 10°C, ve
dne okolo 20°C.
ČERVENEC: deštivo, teploty jako koncem června spadlo 58 mm. Výrazně se začalo
oteplovat 13.7. až na tropické hodnoty – ráno do 20°C, přes den do 35°C, po bouřce déšť 16
mm ale nadále teplo snížené do 30°C ve dne, ráno do 17°C. Časté bouřky s větrem, v naší
obci žádná škoda nebyla. 30.7.ochlazení ráno 8°C, ve dne 15°C.
SRPEN: ranní teploty okolo 10°C až 17°C, ve dne 20°C až 30°C. Občas mírné bouřky s
menším deštěm, převážně slunečno, občas polojasno. V noci z 19. na 20.8. velká bouřka s
deštěm 18 mm, nadále teplo ale zataženo. 29.8. ráno ochlazení na 9°C ráno, ve dne okolo
20°C.
ZAŘÍ: hned první den menší déšť 6 mm, ráno 8°C, ve dne do 19°C, občas sluníčko. Později
menší ochlazení s deštěm 38 mm (na Moravě a jižních Čechách záplavy). Od 17.9.
výjimečně teplý týden až 22 °C ve dne, ranní do 10°C. Od 25. do 28.9. déšť 31 mm,
ochlazenína denní teplotu 14°C, noční teploty stejné.
ŘÍJEN: teploty stejné, přeháňky. 5.10.ráno bouřka. 14.10. první ranní mrazík – 3°C, další
dny okolo 0°C, denní teploty do 13°C, slunečno. Dva dny přeháňky 5 mm (na horách první
sníh). Ochlazení ve dne do 10°C, zataženo.

LISTOPAD: pokračuje počasí října , déšť 20 mm ráno do 5°C, ve dne do 10°C. 11.11. silné
sněžení 10 cm, teplota ráno na 0°C, ve dne do 9°C. Přechodně mrazivo i ve dne do -2°C. Od
25.11. menší sněhové přeháňky, přes den do +3°C. 30.11. spadlo 7 cm sněhu.
PROSINEC: hned zkraje měsíce oteplení, takže sníh roztál, dešťové přeháňky. 3.12.silný
vítr, ale teplo. Ráno slabě nad 0°C, ve dne do +5°C. Od 14.12. teplota ráno až – 7°C, rovněž
ve dne až – 7°C, mrzne nasucho. Koncem měsíce spadlo trochu sněhu, do rána teplota -3°C,
ve dne do + 4°C.
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DEŠŤOVÉ SRÁŽKY : leden
březen
květen
červenec
září
listopad

57 mm
25 mm
53 mm
8O mm
75 mm
20 mm

únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

Události roku sepsala kronikářka
Miloslava Špinková

Vinary 8.února 2008
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39 mm
0
124 mm
43 mm
35 mm
18 mm

ROK

2008

PLESY
Tradiční plesy se konaly v tradičním obsazení pořadatelů i hudeb. 5.1. Myslivecký, 15.2.
Hasičský, 16.2. Dětský karneval.
MDŽ
Slaví se pouze ve Smidarské Lhotě. Ženy dostaly od místních hasičů a Klubu rychtářů
kytičku a občerstvení. K tanci a poslechu hrála živá hudba.
PÁLENÍ OHNĚ
30.4.se pálily ohně – čarodějnice ve všech našich obcích. Ve Smidarské Lhotě i soutěžili a
měli hudbu. V minulosti, ještě před druhou světovou válkou a ještě nějakou dobu po válce se
pálily ohně také v červenci při vzpomínkové příležitosti upálení Mistra Jana Husa na hranici
(1415). Této slavnostní akce se zúčastňovala široká veřejnost. Na slavnosti byl vždy řečník a
záznam o akci byl pokaždé zaznamenán do Kroniky obce a Pamětní knihy školy.
30
DĚTSKÝ DEN
Dětský den jako již dlouhá léta probíhal ve Vinarech, Kozojídkách a Smidarské Lhotě.
Pořadatelé ani program dne se nezměnil.
KONEC PRÁZDNIN
Ukončení prázdnin měly děti všude, ale ve Smidarské Lhotě probíhala akce bohatě.
Opékali sele při diskohudbě pro děti a večer byla společenská zábava pro dospělé při živé
hudbě.
MIKULÁŠ
5.12.přišel Mikuláš s doprovodem za dětmi domů. Výjimkou byly děti ze Smidarské
Lhoty. Tam přišel do prostor vánočně vyzdobené klubovny . Děti měly připraveny básničky a
dostaly dárky donesené (od rodičů) a ještě balíček od hasičů a Klubu rychtářů. Večer se
konala taneční zábava pro dospělé.
OCHUTNÁVKA VÍNA
V prosinci se konala ve Smidarské Lhotě celodenní akce ochutnávky vína. Moraváci
přivezli víno a likéry. Zájemci si mohli z bohaté nabídky vybrat, ochutnat a koupit. Posezení
se protáhlo do večerních hodin.
KLUB DŮCHODCŮ
20.5.se vypravili důchodci až na Moravu. Plánovaná jízda sedačkovou lanovkou na
Pustevny a zpět nemohla být uskutečněna, protože silně pršelo a byla mlha. Návštěva
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm byla za stálého deště rychle odbytá. Jediný dobrý bod
výletu byla prohlídka Kopřivnického muzea automobilů.
24.9. byl uskutečněn zájezd na zámek v Mělníce a poté byla individuelní prohlídka výstavy
Zahrada Čech v Litoměřicích.
6.12.se konalo VII. předvánoční posezení s občerstvením v Kulturním domě v Kozojídkách.K
tanci a poslechu hrála hudba pana Karla Přibyla. Pan Josef Stránky zhodnotil činnost za
uplynulý rok a řekl plán na rok 2009.
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SPORT
Ve vinarské škole si pronajal pan Jan Růžička ze Smidarské Lhoty první patro , kde trénuje
box a sebeobranu. Místnost je vybavena boxovacími pytly, švihadly, rukavicemi a helmami.
Je možné si koupit bandáže a chrániče na zuby. Trénuje se v pondělí a ve středu od 18,oo do
20,oo hodin, v případě zájmu lze domluvit termín i jiný.
V přízemí školy je klubovna mládeže, kde je pinpongový stůl a nábytek k posezení.
Přístup po vyzvednutí klíče u paní Edity Krejcarové je každý den.
Na novém víceúčelovém hřišti ve Vinarech se hraje nohejbal a tenis. V létě se konal turnaj
v nohejbale z místních zájemců.
Další sportovní aktivity jsou volejbal v Janovicích, pinpong v Kozojídkách a lední hokej v
Novém Bydžově.
HASIČI
Každoroční cvičení se konalo ve Vinarech při příležitosti oslavy 110. výroční založení
SDH. Slavnostní průvod šel od Pohostinství v čele s kapelou Skleněnka. Hasiči pochodovali
ve slavnostních i pracovních uniformách. Nechyběl ani dětský dorost. Kromě hasičských
stříkaček tažených traktory byla k vidění i stará stříkačka tažená koňmi.Po slavnostním
projevu a předání čestných uznání a ocenění členům hasičského sboru byla zahájena hasičská
soutěž u rybníka Navrátilek. Na prvním místě se umístilo družstvo z Vinar s časem 0,47 min.,
následovaly Kozojídky 1,17 min., Smidarská Lhota 1,47 min., Janovice 1,51 min. Pozadu
nezůstaly ani děti – Vinary byly první s časem O,46 min. Pak Kozojídky 1,15 min a
Smidarská Lhota 1,34 minut.
Celé odpoledne hrála hudba Skleněnka, kterou v 16 hodin vystřídala Měchovka. Při
dobrém občerstvení a zábavě se lidé bavili dlouho do noci.
MYSLIVCI
Výroční členská schůze se konala v březnu. Po zprávě hospodáře, pokladníka a diskuzi
dostaly ženy kytičku. Členové myslivecké společnosti si zajišťují obsluhu i občerstvení
sami. K tanci a dobré pohodě hrála hudba pana Karla Přibyla.
Mimo každoročních podzimních honů a střelby na asfaltové holuby měli myslivci brigádu
na dostavbu skladu krmení pro zvěř. Na opravu potřebovali tyčovinu, kterou si brigádně
udělali v Kosickém lese. Samozřejmé je i krmení zvěře v zimních měsících.
DRUŽBA OBCÍ KOZOJÍDKY
V červenci se konalo setkání moravských Kozojídek v našich Kozojídkách. Moraváci
přišli od autobusu v čele s harmonikářem za zpěvu moravských písní. Krojované ženy nesly
koláče a štamprdlátka se slivovicí. Když dozpívali, nastalo velké vítání přátel.
Hosté pak byli pozváni na občerstvení do sálu kulturního domu, kde došlo k oficiálnímu
přivítání. Za naše Kozojídky hosty přivítal pan Milan Libánský a předal na památku pivní
soupravu. Na oplátku dostali naši darem obraz z moravských Kozojídek.
Následovala procházka po Kozojídkách za doprovodu hudby Lyra Club a zpěvu zpěváků z
Moravy. Před každým domem se zpívalo a hrálo. Obyvatelé domu nabízeli všem
zúčastněným občerstvení. Moravanky v krojích dávaly do schránky každého domu perníkové
srdíčko s nápisem KOZOJÍDKY 2008.
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Po návratu ke KD odjeli hosté do Hlušic, kde se na internátě Odborného učiliště ubytovali
a navečeřeli. Večer hrála k tanci a poslechu hudba Lyra Club. Při zábavě a občerstvení večer
vesele ubíhal a přátelství se utužovalo.
Druhý den ráno poseděli všichni Kozojídáci v KD při družném povídání. Pak jeli na
pobožnost do kostela v Kozojedech. A tím končilo setkání 30 leté družby. Přátelství mezi
obcemi se opět utužilo a všichni se těší na setkání příští, které bude v moravských
Kozojídkách.

DRUŽBA OBCÍ VINARY
13.září se uskutečnilo IV.setkání Vinar ve Vinarech u Vysokého Mýta. Vinaráci byli před
kulturním domem přivítáni koláčky a štamprdlaty slivovice. Na sále proběhlo přivítání a
zdravice jednotlivých obcí Vinar a předání darů na upomínku.
Na sále byla přenosná pekárna, kde se před návštěvníky dělaly a pekly výborné koláče,
které se ještě horké rozdávaly hostům. Známé melodie na trubky hráli chlapci z hudební
školy. K dobré pohodě, tanci a povídání hrála hudba Dědina. Po celé odpoledne jezdil kočár a
valník tažený koňmi a projížděl s hosty obcí a okolím Vinar.Po celý den bylo přímo na sále
zajištěno občerstvení.
Večer hrála taneční skupina Našlupky a proběhla bohatá posvícenská tombola. Losy byly
prodávány již během odpoledne. Při družné zábavě vinaráků den pěkně uběhl a lidé se mohou
těšit na další setkání a to ve Vinarech u Přerova.
ČINNOST OBCE
1:ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 22.2.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
 rozpočet Obce Vinary na rok 2008
 daňové příjmy
4 092 200 Kč
 nedaňové příjmy
174 000 Kč
 přijaté dotace
11 200 Kč
 CELKOVÉ PŘÍJMY
4 279 400 Kč
 běžné výdaje tř.5
5 784 730 Kč
 kapitálové výdaje tř.6
1 390 000 Kč
 CELKOVÉ VÝDAJE
7 174 730 Kč
 čerpání finanční rezervy z minulých let
2 895 330 Kč
 rozpočtový výhled na rok 2009 až 2011
 obecní vyhlášku č.1/2008 o místním poplatku ze psů
 obecní vyhlášku č. 2/2008 kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad
 obecní vyhlášku č.3/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území
 smlouvu o partnerství s Městem Nový Bydžov pro účely realizace projektu Regionálního
informačního centra Společná Cidlina.
 Dohodu o partnerství s o.s. Společná Cidlina pro účely realizace projektu Turistické
informační sítě Novobydžovsko a Chlumecko. Jedná se o části pozemku p.č. 9 v k.ú.
Vinary, části pozemku p.č. 11 a 114/1 v k.ú. Kozojídky, části pozemku p.č. 333/1 v k.ú.
Smidarská Lhota a části pozemku p.č.53/2 v k.ú. Janovice k umístění odpočinkových míst
pro cyklisty.
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2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 16.5.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
 závěrečný účet obce k 31.12.2007, Rozvahu, Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu obce a
Zprávu o kontrole a výsledku hospodaření obce za rok 2007 – AUDIT.
 Příjem dotace na opravu místní komunikace v Kozojídkách z POV s podporou EU ve výši
2 417 551 Kč a podpis smlouvy se SZIF o poskytnutí dotace
 smlouvu o dílo na opravu místní komunikace v Kozojídkách s firmou Strabag a.s. Hradec
Králové s nabídkovou cenou 2 666 105 Kč.
 Příjem dotace na opravu veřejného osvětlení v Janovicích ve výši 50 000,-- Kč od
Královéhradeckého kraje a podpis smlouvy o poskytnutí dotace
3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 29.8.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
 příjem dotace na pořízení umělého povrchu tenisového hřiště ve Vinarech ve výši 200 000
Kč
 změnu rozpočtu v příjmové části § 4122 na straně DAL + 200 000 Kč
 - položení umělého trávníku na hřišti ve Vinarech firmou Ivan Havel Pokládka
sportovních povrchů z Horní Černé s nabídkovou cenou 515,-- Kč za l m2 (340 000 Kč +
cena lajnování)
INFORMACE – Obec v rámci povolení vypouštění odpadních vod provádí šetření ohledně
vypouštění odpadních vod z jednotlivých domácností. Toto šetření bude sloužit jako podklad
pro žádost obce o povolení vypouštění odpadních vod.
Obec dostala pozvánku na 4.sjezd obcí do Vinar u Vysokého Mýta. Zájezd se uskuteční
13.září. Zájezd je určen pro občany všech 4 obcí. Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadě.
4.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 12.12.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
 příjem dotace na financování nákladů voleb Senátu Parlamentu ČR a voleb do
zastupitelstva krajů ve výši 120 000 Kč
 změnu rozpočtu obce v příjmové části rozpočtu na straně MD 120 000 Kč, ve výdajové
části na straně DAL 58 973 Kč na financování nákladů voleb
 rozpočtové provizorium na rok 2009 s tím, že do schválení rozpočtu v příštím roce budou
hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a splnění smluvních
závazků z předchozích období, objem měsíčních výdajů bude čerpán v maximální výši
1/12 příjmů obce z roku 2008
 doplnění programu pro obnovu venkova o záměry obce – vybudování dětských hřišť ve
všech místních částech obce, oprava chodníků ve všech částech obce dle jednotlivých
etap, oprava střechy Kulturního domu v Kozojídkách a oprava hráze a stavidla u místní
nádrže ve Smidarské Lhotě u Kapličky
 rozpočet Mikroregionu Novobydžovsko : Příjmy Mikroregionu od obcí 153 250 Kč, z
toho od obce Vinary 4 650 Kč
 změnu odměňování členů obecního zastupitelstva podle nařízení vlády č.79/2008 Sb. S
účinností od 15.12.2008
 navýšení hodinové odměny za práce konané na základě dohody o provedení práce na 80
Kč
 proplácení refundací mezd členům volebních komisí při volbách do Senátu Parlamentu
ČR a voleb do zastupitelstev krajů z prostředků obce
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 proplácení měsíčního paušálu u krizových telefonů obce a proplácení služebních hovorů z
telefonu starosty z prostředků obce
 dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení v Janovicích. Byla vybrána firma „Vlastimil
Boudyš z Janovic“ za cenu 108 339 Kč
 prodloužení nájemní smlouvy k pronájmu bytu v budově bývalé školy ve Vinarech do
31.12.2009 pro pana Jablonovského
 převod pozemku p.č. 193/2 v k.ú. Vinary z majetku státu do vlastnictví Obce
Vinary(stráň)
 podpis souhlasného prohlášení na převod pozemku p.č.9 v k.ú. Smidarská Lhota do
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu (chybný zápis v r.1968 , mylně uvedeno č.92
místo 9)
 podání žádosti o prodej pozemku p.č.115 a 68/2 v k.ú. Vinary z majetku státu (pozemek
pod prodejnou a kolem prodejny)
 Klubovna mládeže ve Smidarské Lhotě je zásobována vodou ze soukromé studny na
pozemku ve vlastnictví paní Salavové. K použití této studny je sepsána smlouva o
dodávce vody s roční úhradou 800 Kč
 uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
č.RD33/3246/08/LCD ve znění návrhu. Občanské sdružení Společná CIDLINA má příslib
dotace na vybudování odpočinkových míst pro cyklisty. Do převedení dotace bude zřízen
úvěr u banky. Jednotlivé obce budou ručit částkou odpovídající ceně za pořízení těchto
odpočinkových míst.Doba splatnosti do 30.6.2010.
¨
 INVESTICE LETOŠNÍHO ROKU – napsal starosta obce pan VÁCLAV
HORÁK
VINARY – Na údržbu veřejné zeleně byl pořízen mulčovač a malý valník jako přídavné
zařízení k sekačce v hodnotě 20 250 Kč. ( K sekání trávy mezi výsadbou stromků především
na stráni – v letošním roce byla posekána celá jižní část stráně 2 krát). V obecním bytě v
budově bývalé školy byla provedena oprava topení nákladem 35 676 Kč. Koncem roku bylo
započato s položením umělého povrchu tenisového hřiště nákladem 320 200 Kč. Na tuto akci
získala obec dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 200 000 Kč.
KOZOJÍDKY – Začátkem roku došlo k přestavbě vnitřních prostor výčepu v Kulturním
domě v Kozojídkách. Byl pořízen nový barový obslužný pult v hodnotě 71 120 Kč, pořízena
vestavná skříň v hodnotě 24 417 Kč a chladnička v částce 15 750 Kč. Související zednické
práce při opravách omítek , obkladů a vodoinstalaterské práce vyšly na 77 705 Kč.
V první polovině roku byla provedena oprava převážné části místní komunikace. Původní
betonová komunikace byla vyrovnána dobetonováním propadlých částí a frézováním napojení
vjezdů k jednotlivým nemovitostem. Takto připravená komunikace byla opatřena penetračním
spojovacím postřikem a vyrovnávací vrstvou o síle cca 2 cm. Na takto připravený podklad
byla položena 5ti cm živično-asfaltová vrstva. Náklady na tuto opravu byly ve výši 2 253 340
Kč. Na tuto akci Obec získala příslib 90ti % dotace od Evropské unie prostřednictvím SZIF s
možností čerpání prostředků v roce 2009.Zbývající část opravy bude dokončena v roce 2009
po výstavbě vodovodu. Současně s těmito opravami místní komunikace byla položena
zámková dlažba u spojovacího chodníku od Kulturního domu.
JANOVICE – Byla provedena výměna všech svítidel a venkovního vedení veřejného
osvětlení nákladem 195 199 Kč. Na tuto opravu Obec získala dotaci z Programu pro obnovu
venkova Královéhradeckého kraje ve výši 50 000 Kč.
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V letních měsících došlo k opravě střechy kolny u požární nádrže v hodnotě 118 626 Kč.
Byla opravena cesta u knihovny a položena zámková dlažba u čekárny a pod stanovištěm pro
kontejnery na tříděný odpad.
SMIDARSKÁ LHOTA – Do klubovny byl pořízen nový sporák v hodnotě 8 080 Kč a
nová vodárna v částce 7 600 Kč.
SVATBY – v letošním roce se žádná svatba nekonala. Žijeme v době, kdy žije hodně
mladých lidí ve společné domácnosti bez sňatku.
NAROZENÍ
21.1. Szamko Jakub, Janovice
28.7. Zrzavý Jan, Vinary
25.8. Suchá Kateřina, Vinary
13.11.Hrbasová Nela, Kozojídky
23.12.Štočková Nela, Vinary
30
PŘISTĚHOVANÍ
21.1. Draštíková Monika, Daniel a Tereza ze Smidar do Smidarské Lhoty
25.2. Čejková Barbora z Prahy 5 do Janovic
ODSTĚHOVANÍ
21.1. Trnka Tomáš, Pavel a Romana z Kozojídek do Hlušic
21.1. Vondráček Lukáš ze Smidarské Lhoty do Nového Bydžova
2.4. Havelková Lenka z Vinar do Skřivan
29.8. Bousová Petra z Janovic do Žlunic
17.9. Čermák Radek, Adam, Martina, Aneta ze Smidarské Lhoty do Hlušic
17.9. Štoček René z Vinar do Nového Bydžova
ZEMŘELÍ
5.2. Oldřich Devera, Janovice
51 let
9.2. Ernest Jablonovský, Vinary
63 let
7.4. Bohuslav Vršťala, Kozojídky
80 let
22.7. Jaroslav Karásek, Janovice
59 let
16.8. Zbyněk Huďa, Vinary
60 let
5.12. Zdeňka Spejchalová, Smidarská Lhota
64 let
ZDRAŽENÍ
Tento rok došlo k velkým reformám. Od l.l. došlo ke změně Daně z přidané hodnoty z 5 %
na 9 % u zboží, služeb, bydlení … Za návštěvu lékaře a položku na recepisu uhradíme 30 Kč.
Za den pobytu v nemocnici a lázních 60 Kč. Za ošetření na pohotovosti 90 Kč. Ruší se
pohřebné, které činilo 5 000 Kč. Mění se další daně, rodičovské dovolené, porodné, přídavky
na děti, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti … Během roku docházelo pouze ke zlevnění
benzinu a to až na 22 Kč za litr.Nezměnil se televizní poplatek, ale zmíním se o jeho historii.
Diváci televizní poplatek poprvé platili 1.ledna 1955 a to 15 Kč měsíčně. (První televizní
vysílání z Měšťanské besedy v Praze se uskutečnilo 1.5.1953). Pravidelné vysílání čs.
televize začalo 25.2.1954. První zvýšení poplatku bylo 1.7.1969, necelý rok před zahájením
vysílání II. programu. Koncesionářů byly už 3 miliony. Poplatek stoupl na 25 Kč a zůstal
nezměněný přes dvacet let. Pak se zvyšoval takto : 1.4.1991.........50 Kč
1.7.1997 …...
75 Kč
1.10.2005 …...... 100 Kč
1.1.2007 …..120 Kč
od 1.1.2008 …..135 Kč
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ZRUŠENÍ MINCÍ
Od 1.září přestaly platit padesátníky. Po 116 letech tak z oběhu zmizely poslední haléřové
mince. Zároveň už nebude možné platit ani papírovými dvacetikorunami, pouze kovovými.
Desetihaléře a dvaceti haléře byly zrušeny před 5 lety. Mince se ruší jen fyzicky. Ceny v
obchodech jsou nadále uváděny v haléřích. Celkový součet za zboží u pokladny se
zaokrouhluje. Co se dalo za padesátník koupit ?
Rok 1914
tři litry
mléka, čtvrt kila másla
1924
vuřt, rohlík a malé pivo
1934
10 dkg pražské šunky
1954
malé pivo a houska
1964
gulášová polévka
1974
kopeček zmrzliny nebo eskymo (nanuk)
1984
Rudé právo nebo jiný tisk
1994
zápalky
2004
nic
OBČANSKÉ PRŮKAZY
31.prosince skončila platnost OP bez strojově čitelných údajů vydaných do konce roku
2003. Lidé narození před rokem 1936 nemusí své dokumenty měnit.
POLITIKA
V pátek 15.2. byl zvolen na pětileté funkční období současný prezident Václav
Klaus.Volba se rozhodovala mezi dvěmi kandidáty. Druhým kandidátem byl profesor Jan
Švejnar.
Volby do krajů a senátu se staly velkým vítězstvím České strany sociálně demokratické v
celé České republice (odezva lidu na tvrdé reformy zavedené od 1.1. vládou koalice ODS,
KDU-ČSL a Strany zelených).
V Brdech má být umístěna Americká protiraketová základna. Mezi lidmi se zvedla proti
výstavbě velká vlna odporu.
VOLBY do zastupitelstev krajů– výsledky v našich obcích – dny konání 17. a 18.10.2008
Vinary
Lhota
počet voličů
155
účast/počet platných hlasů
62/52
účast voličů v %
40
KSČM
10
SNK Evropští demokraté
1
Volby pro kraj – koalice
Nezávislí
15
Strana zelených
2
Sdružení za republiku – Republikánská strana Čsl.
SDŽ - Strana důstojného života
ODS
13
ČSSD
9
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Janovice
74
35/34
47,3
1

Kozojídky Smidarská

12

75
44/42
58,7
4
1
1
11

10
9

1
1
5
17

74
37/36
50
11
1
1
6
14

Koalice pro Královéhradecký kraj
2
Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví

2
1

1

3
1

Voleb do SENÁTU se zúčastnil stejný počet voličů jako do voleb zastupitelů do
krajů. Nejvíce hlasů dostali předtavitelé strany ČSSD Vladimír Dryml 73 a za ODS Leoš
Heger 51 hlasů.
MZDY
Podle ministerstva byla průměrná mzda koncem června 22 840 Kč. Oproti minulému roku
je to více, ale je větší vydání v domácnosti. Na poplatky musely české domácnosti dát rovnou
pětinu ze svých výdajů na zdravotnictví. Vzrostly ceny nájmů, energií i sazba DPH, která
ovlivnila cenu zboží a služeb. Růst průměrných mezd v ČR :
rok 2003 …. 16 218 Kč,
rok 2006 …. 19 458 Kč,

rok 2004 …..17 261 Kč,
rok 2005 ….. 18 221 Kč
rok 2007 …..20 970 Kč, červen 2008 ….. 22 840 Kč

Podle statistiků si dnes lidé mohou koupit za své peníze mnohem více. Na průměrnou mzdu
ale dosáhne jen třetina z nich. Co jste si mohli koupit za svůj průměrný plat dříve a nyní ?
Rok
1960
1980
1990
2000 duben
2008
Průměrný plat
1 303 Kč
2 656 Kč 3 286 Kč 13 499 23
435 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHLEBA za l kg
2,60 Kč
2,60 Kč
5,95 Kč 14,80Kč
23,54 Kč
za průměrný plat jste si mohli koupit
501 kg
1 021 kg
552 kg
912kg
996 kg
HOVĚZÍ ZADNÍ za l kg
24 Kč
46 Kč 59,6O
153,66
174,41 Kč
za průměrný plat jste si mohli koupit
54,30kg
57,80kg
49 kg 87,80kg
134,40 kg
MLÉKO za l litr
1,80Kč
1,90Kč
3,60Kč 12,54Kč
18,17 Kč
za průměrný plat jste si mohli koupit
723 l
1 408 l
913 l 1 076 l
1
290 l
CIGARETY za l krabičku
3,20 Kč
8,- Kč
14 Kč 40,99Kč
61 Kč
za průměrný plat jste si mohli koupit
407 kr.
328 kr.
235kr. 337 kr.
311 kr.
TELEVIZOR cena za kus
3 500 Kč
5 250Kč 11 494Kč10 631 Kč 8
451 Kč
za průměrný plat jste si mohli koupit
0,37 ks
0,50 ks
0,29 ks 1,27 ks
2,77 ks
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo 17.5. v sále Kulturního domu v Kozojídkách.Po
zaznění státní hymny následoval projev starosty obce. Pak vystoupily s kulturní vložkou děti
ze Základní školy Smidary. Při podpisu rodičů do Pamětní knihy dostaly holčičky kočárek s
panenkou a chlapci nákladní autíčko. Maminky obdržely kytičku. Na závěr došlo k
slavnostnímu přípitku na zdraví vítaných občánků.
Při přípravě akce a vlastním vítání se pokaždé vedle starosty obce p. Václava Horáka a
místostarosty p. Vratislava Boudyše spolupodílí Klub žen Vinary v čele s paní Ivanou
Janovcovou .Pan Bohuslav Vršťala z Kozojídek zajišťuje fotografování a natáčení celého
obřadu na DVD. Slavnostního aktu se zúčastní i děti, které se přistěhovaly. V letošním roce
byli vítáni :
JANOVICE
Vágner Štěpán nar. 10.3.2007, rodiče Lenka a Pavel Vágnerovi
Szamko Jakub nar. 21.1.2008, rodiče Monika Zítková a Milan Szamko
KOZOJÍDKY
Tůma Matěj nar. 28.11.2005, rodiče Eva Trnková a Tůma Marek
Navrátilová Veronika nar. 14.5.2006, rodiče Marie a Pavel Navrátilovi
Kyral Michal nar. 13.9.2006, rodiče Lenka Maternová a Kyral Michal
Řeháček Leoš nar. 27.7.2007, rodiče Monika a Leoš Řeháčkovi
SMIDARSKÁ LHOTA
Soukupová Andrea nar. 21.9.2006, rodiče Romana a Martin Soukupovi
Mocková Kateřina nar. 1.9.2007, rodiče Lucie Strnadová a Josef Mocek
Tluková Sabina nar. 4.9.2007, rodiče Vendula Šoltysová a Petr Tluka
VINARY
Píšová Simona nar. 20.11.2007, rodiče Václava a Miroslav Píšovi
Ryml Leoš nar. 27.7.2006, rodiče Veronika Rymlová a Jan Vršťala
Jablonovský Jiří nar. 17.12.2006, rodiče Romana a Ernest Jablonovských
Zrzavý Petr nar. 3.1.2006, rodiče Monika Zrzavá a Ivo Konopa
NEZAMĚSTNANOST
V letošním roce se projevila i v naší republice celosvětová finanční a hospodářská krize.
Firmy ztrácejí zakázky, obchodníci klienty a zaměstnanci práci. Podniky se zavírají nebo
snižují výkon výroby, některé i krachují. V potížích jsou celá odvětví výroby. Vlády všech
zemí se snaží najít řešení, jak dopady krize snížit a znovu obnovit výrobu a tím zaměstnanost.
Podle statistiky o nezaměstnanosti , kterou jsem záskala na Úřadu práce v Novém
Bydžově je v našich obcích Janovice, Kozojídky, Smidarská Lhota a Vinary celkem
ekonomicky aktivních 2O7 občanů. Nezaměstnaných je celkem 18 lidí, tj. 8,69 %.
POČASÍ
LEDEN – Postupné ochlazení ráno do – 7°C, ve dne až – 4°C. Sníh 2 cm z prosince. 13.1.
sníh se stále drží, protože do rána mrzne slabě pod O°C, ale přes den nastává oteplení až +
5°C, polojasno, klidno, ranní teploty se snižují až na + 2°C. Od 15.1. deštivo, ve dne až +
7°C. 26.1. velký vítr, déšť 8 mm, ochlazení až na + 4°C, ranní teploty slabě nad O°C. Měsíc
byl nadprůměrně teplý.
ÚNOR – První dny spadly 3 mm vody. Ranní mrazíky až – 4°C, denní teploty až + 6°C, vítr.
Přechodně ranní teploty nad 0°C, denní beze změny, déšť 5 mm. Od 9.2. krásné slunečné dny
s ranní teplotou do – 3°C, denní do + 5°C. Od 13.2. zamračeno, klidno, teploty zůstávají. V
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noci na 17.2 výjimečně velký mráz – 11°C, pak už zas ráno do -5°C, ve dne do +5°C, klidno,
zamračeno. Od 21.2.ranní teploty nad 0°C, ve dne až + 15°C, slunečno. 27.2. déšť 6 mm, vítr,
teploty beze změny.
BŘEZEN – První dva dny silný vítr, bouřka, kroupy, déšť 33 mm, ve dne +7°C. Vichřice
jménem Emma způsobila v republice smrt dvou lidí, velké materiální škody na střechách,
stromech … V našich obcích k žádné vážné škodě nedošlo, jen nešel 7 hodin proud.Další dny
přechodně ráno až – 11°C. Od 6.3. ráno nad 0°C, ve dne až+10°C. 12.-13.3. opět silný vítr,
ale tak silný jako z kraje měsíce už ne. Déšť 21 mm teploty stejné. Od 18.3. do 26.3. sněhové
přeháňky, citelné ochlazení, ráno až – 6°C, ve dne + 6°C. Od 27.3.oteplování ráno do +4°C,
ve dne až +12°C, slunečno, polojasno.
DUBEN – Občas nevýrazné přeháňky, ráno 0°C až + 4°C, přes den do +10°C. 7.4. déšť,
spadlo za dva dny 9 mm.Od středy 9.4. pozvolné oteplování, do rána 6°C až 13°C, ve dne až
17°C, slabě zapršelo , do konce měsíce 10 mm. Teplo se střídalo s ochlazením.
KVĚTEN – Z kraje měsíce přeháňky, teplo ráno 10°C, ve dne až 19°C, slunečno, polojasno.
Od 8.5.oteplení do rána až 13°C, ve dne až 21°C. Pěkné počasí trvalo až do 17.5. Od neděle
18.5. déšť,spadlo 56 mm, citelně se ochladilo,ráno do 8°C, ve dne do 15°C. Děšť ustal až v
pátek 23.5. V sobotu, kdy se konalo ve Vinarech 110. výročí SDH svítilo sluníčko, oteplilo se
na 20°C. Nadále se oteplovalo až na 16°C ráno a ve dne až 30°C. Poslední den měsíce byla
bouřka, spadl l mm vody.
ČERVEN – Teplo pokračuje až do 11.6., menší bouřky při kterých spadly pouze 3 mm vody
(jinde v republice průtrže mračen, silné bouřky a vítr). Od 14.6. ochlazení ráno až 9°C, ve dne
až 15°C, slabý déšť 3 dny, celkem jen 6 mm. Oteplení od 18.6. ráno až 15°C, ve dne až 28°C.
Dne 23.6. bouřka s kroupami, deštěm. Za 5 minut spadlo 15 mm vody. Pak následovalo teplo
s bouřkami a klidným deštěm 9 mm. Polojasno, oblačno, stále teplo, počasí vydrželo až do
konce měsíce.
ČERVENEC – Slunečno, teplo, do rána až 17°C, ve dne mírně nad 30°C. Od 3.7. bouřky s
klidným deštěm 32 mm. Přechodně bylo oblačno, polojasno s ranní teplotou až 13°C, denní
až 23°C, s přeháňkami 24 mm vody. Od 25.7. oteplování ráno až 20°C, ve dne až 33°C,
slunečno, jasno.
SRPEN – Pokračuje pěkné počasí. 8.8. se přechodně na dva dny ochladilo, vítr, déšť 6
mm.15.8. bouřka z tepla, citelné ochlazení, vítr, déšť 34 mm, ráno do 11°C, ve dne do 17°C.
Do konce měsíce hezky, ale ráno chladno.
ZÁŘÍ – Ráno do 14°C, ve dne až 26°C. 6.9. dokonce ve dne 30°C. Občas malá přeháňka,
která se nedala dešťoměrem měřit. Počasí jasné, polojasné. Od pátku 12.9. velké ochlazení,
ráno do 7°C, ve dne do 12°C, slunečno, ale studený vzduch, spadlo 5 mm vody. 14.9. na
horách první sníh. Jen s mírným oteplením konce měsíce studený ráz počasí vydržel.
ŘÍJEN – hned první den déšť 5 mm, chladno trvá nadále jako v září, do rána O°C až 8°C, ve
dne do 13°C, slunečno, vítr. 6.10.zataženo, mrholí 1 mm sržek. Od 9.10.oteplení slunečno,
ráno až 9°C, ve dne až 16°C. Tři dny dopoledne mlhy. 16.10 déšť 10 mm. Denní teploty se
mírně zvýšily, ranní nikoliv, déšť 8 mm.Od 24.10. ráno - 1°C až + 4°C ,ve dne do 8°C. Od
28.10. déšť 32 mm, poslední den ráno 0°C, ve dne slunečno 12°C.
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LISTOPAD – pěkný začátek, teplo, ráno až 8°C, ve dne až 15°C. V republice padaly i
teplotní rekordy, zejména na Moravě. 7.-8.11. déšť 20 mm, teplo nadále. Od
13.11.ochlazování, mlha, dopoledne jen 7°C.Od 20.11.slabý sněhový poprašek, déšť 16 mm,
za dva dny v sobotu do rána sníh, ve dne silné sněhové přeháňky 8 cm sněhu, do rána – 2°C
až – 5°C, ve dne – 1°C až – 3°C. Od 27.11.oteplení ráno 0°C, ve dne + 3°C, sníh taje.
PROSINEC – začátek již bez sněhu. Ve dne polojasno do + 6°C, do rána až +2°C, klidno.
Občas jemně zaprší a svítí sluníčko. V pátek 12.12. déšť 5 mm, další den slunečno, ale ledový
vítr. Od 17.12. do 20.12. přeháňky 17 mm vody , do rána až + 3°C, ve dne až +
5°C.Ochlazení od 24.12. Další dny do rána -2°C až -10°C, ve dne – 2°C až – 6°C, mrzlo bez
sněhu, slunečno.

DEŠŤOVÉ SRÁŽKY :

leden
březen
květen
červenec
září
listopad

8 mm (+sníh)
50 mm
57 mm
56 mm
5 mm
36 mm

únor
14 mm
duben
19 mm
červen
33 mm
srpen
40 mm
říjen
56 mm
prosinec 22 mm

Události roku sepsala kronikářka Miloslava Špinková

Vinary 13.února 2009
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ROK 2009
PLESY
Kulturní život v našich obcích již po mnoho let začíná plesy. Letos byl první 3.1.
MYSLIVECKÝ, 13.2. HASIČSKÝ, 14.2. Dětský maškarní. Organizace a pořadatelé se
nezměnili.
MDŽ
8.březen se opět slavilo jen ve Smidarské Lhotě. Oslavu uspořádali hasiči, kteří přišli ve
slavnostních uniformách a ženám předali kytičku. Pak u kávy a zákusku společně poseděli. K
pohodě hrála reprodukovaná hudba.
Tento den se připomíná v 80 státech světa. V českém kalendáři i přes snahy o zrušení zůstává
jako významný den. Den je připomínán v souvislosti s bojem amerických žen za zkrácení
pracovní doby a hlasovací právo na přelomu 19. a 20. století. V roce 1975 uznala MDŽ
Organizace spojených národů a poté i mnohé národní vlády.
PÁLENÍ OHNĚ
30.dubna probíhá v každé naši obci pálení ohně - čarodějnice. Ve Vinarech tento den probíhal
netradičně. V čele s dvěmi dospělými a jednou malou "čarodějnicí"( Edita Krejcarová, Ivana
Janovcová a malá Karolinka Krejcarová) prošel vesnicí lampionový průvod. Po procházce byl
zapálen oheň s figurinou čarodějnice. Pak bylo posezení s občerstvením v klubovně.
DĚTSKÝ DEN
Ani letos nebyly děti ošizeny o zábavu se sladkou odměnou. Dětský den proběhl ve Vinarech,
Kozojídkách a Smidarské Lhotě. Samozřejmostí je občerstvení - opékání párků, nebo prasete.
KONEC PRÁZDNIN
Ve Vinarech byl u klubovny sportovně zábavný podvečer pro děti i dospělé. Děti byly za
výkony patřičně odměněny sladkostmi. Posezení bylo i v Kozojídkách a Smidarské Lhotě.
MIKULÁŠ
Ve všech našich obcích chodil letos Mikuláš s doprovodem za dětmi domů. Ve Smidarské
Lhotě balíčky v ceně 60 Kč financovali hasiči.
OCHUTNÁVKA VÍNA
Ve Smidarské Lhotě se konal III.ročník prezentace vína s ochutnávkou a možností nákupu.
Akce probíhala v klubovně od 10.hodin až do 4,oo hodin do rána. O prezentaci byl
mimořádný zájem.
KLUB DŮCHODCŮ
4.6. uspořádal výbor Klubu důchodců při OÚ Vinary výlet za krásami Šumavy. První
zastávka byla v Klatovech - prohlídka historické části města, návštěva Jezuitského kostela,
katakomby. Pak se jelo do Železné Rudy - jízda jednosedadlovou lanovkou na Pancíř a zpět,
návštěva muzea motorových kol, motocyklů a strašidýlek. Individuelní prohlídka města s
návštěvou věhlasné cukrárny. Na závěr večeře v Přešticích.
15.9. zájezd do výletního areálu firmy Fipobex v Pěnčíně. Mimo kozí farmy a dalších
domácích zvířat mohli zájemci vidět ve velké hale stroje a nářadí, které používali naši předci
v zemědělství. Výletním vláčkem (silný dopravní prostředek se třemi vagonky pohybující se
po silnici) se jelo na rozhlednu Černá Studnice s krásným výhledem na města Jablonec,
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Liberec, Tanvald, zalesněnou krajinu a hory. Pak vláček zastavil v poutním areálu Krásná se
zachovalým kostelem, který v letech 1777 založil doktor Kittl - mecenáš a věhlasný lékař
zdejšího kraje. Založil zde první nemocnici v Evropě. Po návratu byl v areálu firmy oběd a
pak pěkná exkurze v korálkové dílně a brusírně perel s možností koupě výrobků. Na závěr
návštěvy poutního areálu jsme v promítací síni viděli film o výrobě kozích bioproduktů
(tvaroh, jogurty, sýry, salám...) . V obchodě byla ochutnávka výrobků s možností nákupu.
Den byl ukončen individuelní prohlídkou města Jablonec nad Nisou s možností návštěvy
otevřených kostelů různých církví. Večeře byla ve Starém Místě.
28.11. se konalo v Kozojídkách posezení s občerstvením pro všechny důchodce. K dobré
pohodě hráli manželé Laifrovi ze Starého Bydžova.
SPORT
Pro Českou republiku bylo velkou událostí pořádání 50.mistrovství světa v klasickém
lyžování v Liberci - Vesci a Ještědu. Získali jsme stříbrnou medaili pro kterou si dojel Lukáš
Bauer. Sportovní aktivita v našich obcích byla beze změny. Je ale potěšitelné, že stále je
zájem.
HASIČI
23.května se konalo v Janovicích sportovní zápolení hasičských družstev. Prvenství si zajistili
hasiči z Vinar, následováni Janovicemi, Kozojídky a Smidarskou Lhotou. Akce se zúčastnila i
dětská družstva. Zvítězily Vinary, druhé místo obsadily děti ze Smidarské Lhoty, třetí
Kozojídky.Hasiči vítězných i poražených družstev se pak společně s příznivci hasičského
sportu radovali při posezení a konzumaci zauzených vepřových kýt.
MYSLIVCI
Činnost mysliveckého sdružení začíná již dlouhá léta pořádáním plesu, pak následuje výroční
členská schůze a střelba na asfaltové holuby . Samozřejmá je starost o zvěř, zvláště v zimním
období. Konaly se brigády na výsadbu zeleně, údržbu skladu na krmení atd. Podzimní hony
byly letos slabé, bylo málo zvěře. Bažanti byli díky odchovu, který se stále provádí ve
voliérách ve Smidarské Lhotě.
29.5. se konalo mimořádné zasedání spolku spojené s oslavou životního jubilea 80 let
pana Bohumila Vlacha a pana Ladislava Erbana. Oba jsou zakládajícími členy mysliveckého
sdružení. Po předání dárků a gratulaci členů spolku následovalo občerstvení.
OSÍDLENÍ VINAR
V letošním roce se věnuji osídlení Vinar v minulosti, před II.světovou válkou až po
současnost. Navštívila jsem pana Josefa Horáka (87 let) a pana Václava Jora (79 let) a spolu
jsme vzpomínali.
Součástí větších hospodářských usedlostí byl menší domek, kam odcházel starý hospodář
s manželkou po předání hospodářství mladým. Při této příležitosti byla vypracována písemná
smlouva o naturálním vydržování rodičů na výměnku. V malých usedlostech, chalupách byli
rodiče s mladými v jednom stavení. Dříve nebyly starobní důchody a proto bylo povinností
hospodáře se o rodiče až do jejich smrti starat. Rodiče pokud jim síly stačily mladým
bezplatně v hospodářství pomáhali. Pokud měl mladý hospodář sourozence, musel je vyplatit.
Zpravidla tyto děti odcházely na vyučení řemesel, sloužit do jiných hospodářství (čeledín,
děvečka), do města,nebo se přiženili, přivdaly na jinou usedlost, případně do města.
Každý větší hospodář byl sedlák. Menší chalupář, baráčník, nebo bezzemek, podruh.
Součástí selského stavení byl chlév pro skot, stáj pro koně, prasečí chlívky, kurník (slepice,
husy, kachny ...), králičárna, holubník, případně sádka na ryby a rybníček pro vodní drůbež.
Dvoru nesměla chybět stodola kde se skladovalo obilí dovežené z pole (mlátilo se až když byl

- 87 -

čas). Část stodoly sloužila jako řezárna, kde se míchalo nařezané zelené krmení se slámou,
řepnými řízky a melasou. Dalšími budovami byla kolna na stroje a nářadí, špýchar na obilí,
jámy na řepné řízky, krmnou řepu (choťovku), krecht (jáma) na brambory, sklep na zeleninu,
ovoce, případně brambory. Samozřejmá byla pole, luka, sady. Pole si někteří hospodáři
pronajímali a platili pachtovné. Vydělané peníze se vracely jako investice zpět do
hospodářství - nákup nových strojů, výstavba a údržba hospodářských budov ... Někteří
hospodáři měli hospodářské budovy v lepším stavu než domovní stavení.
Ještě dnes jsou v naší obci k poznání zemědělské usedlosti s výměnky a hospodářskými
budovami. Jak jsem se zmínila v KRONICE roku 2003 došlo na venkově k velkým změnám
po založení společného hospodaření t.j. JZD v roce 1957. Mnohé usedlosti jsou
zmodernizovány, jiné opuštěny, nebo v nich bydlí chataři, chalupáři, kteří jezdí o víkendu
nebo dovolené. K velkému rozvoji chataření a chalupaření došlo po roce 1966. Do tohoto
roku byla volná každá druhá sobota. O dva roky později jsou volné všechny soboty, je
pětidenní pracovní týden.
V upomínku pro generaci současnou i budoucí předkládám přehled současného osídlení
Vinar přibližně před 80 až 100 lety jmenovitě jak byly domy vedle sebe :
Za vesnicí byl po založení JZD zbudován areál budov a staveb potřebných pro velké
hospodářství. Dnes zde hospodaří akciová společnost V+H BETTA Vinary. Pouze kravín,
kolna na seno, slámu a jámy za kravínem, po levé straně za Vinarami byly v roce 1992
vydány v restituci manželům Bedřišce a Milanovi Kučerovým, kteří soukromě hospodaří.
Dále se na této straně nachází kravín dvojče. V jedné části jsou prasata na žír, druhá část je
prázdná. Zděný prasečák a lehké boudy - částečně obsazeny. Velká stáj kde byli býci a
jalovice - je prázdná. Za budovami směrem k Vlčí Hůrce je velké betonové plato na hnůj.
Podél silnice je velký seník přebudovaný na obilí. Na levé straně u silnice směrem od Starého
Bydžova jsou garáže pro osobní auta a traktory, administrativní budova, dílny, kůlny na stroje
a obilí, garáže pro velké stroje, sklad náhradních dílů, dřeva a železa, domek s váhou. Pak už
navazují obytné budovy obce :
č.domu současný uživatel

dřívější

obyvatelé

usedlosti

levá strana u silnice od Starého Bydžova

25 Musilová Marie
Jelínkovi(rodiče Jorové Marie čp.88) Musil
František a Marie, Musil Václav a Marie
0 zbouraný domek
Šindelářovi
103 Kučera Milan st.,ml. Bedřiška, Markéta
hospodářská budova Myškových čp.26
26 Myška Bedřich a Ludmila,
statek Jorových, zadlužili se, usedlost koupil
Myška Luděk, Jana st.,ml.,Tomáš,Tereza Myška Josef pro syna Bedřicha Myšku

27 domek zbourán, okrasná zahrádka čp.37 Jelínek Josef, Marie,pak syn Jos. a
Emilie
37 Jelínková Jarmila a syn Lukáš
hospodářská budova - stodola a
chlívky k
Pokrupová Jana a Aleš
číslu popisnému 27, Jelínek Jaromír a Jar.
21 ing.Matys René a Irena
výměnek rodičů Novotného Rud. čp.51
51 Černý Josef a Miroslava (chalupáři)
Novotný Rudolf a Karolina
45 Kozák Miroslav a Jana
louka k čp. 82
Vrba René, Jana, Denisa a Michal
28 Jablonovská Magdalena
Forman Jaroslav s rodiči, domek JZD
69 dům na prodej Hany Myškové
Obešlo Josef,Květa,Marie a Helena
82 neobydlen - Kozákových čp.45
Kozák Miloslav a Božena, na dvoře
výměnek rodičů Kozáka Miloslava
70 Jablonovský Ernest, Romana, Jiří,
škola Hubka Karel a Emilie, JZD pronaj.
Filip Radim
Suchý Karel a Věra st. a ml.
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30 volný dům Košátkových
Košátko Václav a Annapak Julie a Oldřich
13 prodejna smíšeného zboží
zahrada Košátky čp.30 a obecní pozemek
31 Vojtěch Ota a Jana
Musil Jar. a Jarmila, dřív rodiče Musila J.
36 Vojtěch Ota,Radka, Jan, Martin zahrada Musilových čp. 31
šestiřadové domky :
louka Košátkových čp.30
114 Konopa Ivo,Zrzavá Monika,Petr a Jan louka Košátkových čp.30
113 Axmanová Dana
-"112 Vršťala Jan,Veronika,Lukáš,Marie,Leoš
-"111 Myška Milan
-"110 ing.Hladík Josef st.,ml.Lenka,Kateřina,Anna - " 109 Obešlo Miloš, Marcela,Petra,Eliška
-"0 zbouraný domek
rodina Nízkých, dnes louka
bytový dům :
louka a zahrada Jelínkových čp.33
108 Vávra Jaroslav,Kuklová Miloslava louka a zahrada Jelínkových čp.33
Šeps Svatoslav,Jana,Michala,Jiří
-"Janovec Zdeněk,Ivana,Roubal Leoš,Luboš
-"Gabriel Vlastimil, Marcela, Marcel
-"volný byt v bytovém domě-na prodej poslední bydlící Roháč Anatolij,Galina
volný na prodej
poslední bydlící chalupáři z Hr.Králové
33 Špinka Josef a Miloslava
Jelínkovi(strýc), Jelínek
Bohumil,Miloslava
60 Špinka Pavel,Romana,Pavel,Ondřej
hospodářská budova Jelínkových čp.33
Špinka Josef a Miloslava
34 volný dům Píšové Drahomíry
Draštíkovi, Myška Ladislav a
Miloslava
115 Píša Miroslav, Václava,Simona
zahrada Myškových,Píšových čp.34
35 Sauerová Věra
Kozák Josef,Marie, JZD
pron.rodině
Sauer
0 zbouraný domek
Bradnovi, Zaplatílkovi
100 Myšková Helena st. a ml.
Bradnovi, Myška Josef a Helena
0 obdělávaný pozemek Myškových čp.100 školní hřiště
107 Šorma Josef,Ludmila,Marek
hospodář.budova a zahrada Myšky čp.80
80 volný dům Šormových čp.107
Myška Josef a Marie, Myška František
přes cestu levá strana

0 zahrada Horákových čp.74
Dejla František a Eliška (hospod.usedlost)
V prostorách Horákovy stodoly čp.77 dle
ústních
vyprávění stála stará vinarská
tvrz.
Hospodářské
budovy byly v tzv.familii v místě
dnešních čp. 33
čp.34.
74 Horák Jaroslav a Marie,Jana
Myslivcovi, Horák František a Cecilie
77 volný dům Horákových čp.74
Horák Jaroslav a Marie
39 na prodej
Nezkusil Ladislav, Milada, chalupáři z
HK
38 Rajmová Vlasta
Rajmovi(rodiče),Rajm Josef a Vlasta
40 Šádková Jaroslava a Zdeněk
první škola ve Vinarech, Vítkovi, koupil
Holman Josef - postavil pro Šádkovy
41 Innemannová Věra
Forman Václav a Božena
42 Košátková Julie
Matyášovi, Košátko Oldřich a Julie
71 Vlková Maria
obchod Linhartovi, Novotný Bohuslav a
Marie - dočasně obchod
43 Horák Josef
Proklovi, rodiče Horáka Josefa, Horák
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a

Horák Jaromír,Blanka,Tomáš,Šárka
Josef a Marie
44 chalupáři
Krupičkovi, koupil Šimůnek Vatr a Anna
0 zbouraný domek
Vlachovi
50 volný dům Kubištové Květy
Rajmovi, koupil Ječný Josef a Františka
1 Holman Josef,Štěpánka,Linda,Matěj
hospod.budova Černých čp.46
46 volný dům Černých čp.6
rodiče Černých, Černý Josef a Cecilie
47 chalupáři
Ouzký Vratislav, Jor Bohumil a Blažena
první mechanizační středisko JZD Vinary
přes silnici levá strana od Kozojídek

68 Píša Miroslav,Drahomíra, Pavel kovárna Zajíčkových, první kancelář pro
výrobní techniky JZD Vinary
72 Levínský Josef a Marie
Šoufek Josef a Anna, první kancelář JZD
85 volný dům Levínských čp.72
Rajmovi, Šoufek Josef a Anna
93 chalupáři
obchod smíšeného zboží Žilkové Marie
14 volný dům Gabrielových
hospoda,obchod a řeznictví Králových,
Košátko Josef,Jarmila, koupilo JZD a vydalo v rest.Gabrielovým(dědici Hladíka)
61 volný dům Šádkových čp.40
zedník Holman Josef a Josefa
76 volný dům Mošnových z Jičína
Draštík Jaroslav a Miloslava
75 volný dům Mošnových z Jičína
výměnek rodičů a bratra Draštíka Jar.
49 Mochaň František
Jánský Rudolf a Františka
98 Huďová Věra a Jakub
hostinský Brož Josef a Emilie, JZD
0 zahrada Huďových čp.98
Pohostinství Brože Josefa a Emilie
83 Hladík Martin
Hladík Karel a Jarmila
0 zbouraný domek
výměnek Horákových,Ječný Bohumil
2 Mátis Eutym
Horák Vratislav a Marie, Horák Vr. a Anna zbouraný domek
pastouška Líbalovi
96 chalupáři
výměnek, dílna elektrikáře Záveského St.
5 chalupáři
Záveský Stanislav a Anna
7 Mocek Josef
Čapek Rudolf a Marie, Čapek Jos.aMarie
8 Myšková Marie
výměnek Myška Ladislav a Antonie
9 chalupáři
obecní poslíček Mykas Josef a Marie
102 Myška Vladimír a Jana
Krchova kovárna, koupil Myška Ladislav Štoček
Jiří,Jana,Vojtěch,Nela
a Miloslava, Myška Lad. a Marie
6 Černý František a Věra
výměnek Černé Boženy k čp.46
0 zbouraný domek nad Mochaněm č.49 Jelínkovi
62 chalupáři
zedník Lámus Josef a Anna
0 zbouraný domek
Kolčovi
přes cestu po levé straně

65 chalupáři Hlobilovi
Trejbal Jindřich a Marie
0 zbouraný domek
Archalousovi
55 chalupář Řebíček
Bradna František, pak Rohlíček
0 zbouraný domek
Nezbedovi
0 zbouraný domek
Malátovi
58 Suchý Václav,Kateřina,Nosková Dagmartruhlář Roudný Josef a Růžena,předtím
rodiče Roudného Josefa
32 chalupáři
Linhartovi-postavili domek za protektorát
pomocí dotace, koupil Čapek Rudolf
přes cestu po levé straně
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0 garáž,skleník,zahrada Černých čp.6
obecní dům pro učitele, Kmpelička,
Trejbal policajt, obecní knihovna, pak
Trejbal Jindřich a Marie, šrotovna JZD
101 chalupáři
cestář Roudný Václav Marie
95 Obešlo Bohumil a Marie
rodiče Obešly Bohumila
0 zbouraný domek
Sobotovi,Záveská Marie, Obešlo J.aKvěta
přes rybník po levé straně

10 Ludín Petr,Renata,Mazáčová Jana
Nezkusil František, Marie, Nezkusil Jos.a
M.
11 Horák Václav, Hana,Luděk,Luboš,Jiří Nízký Josef a Marie
0 zbouraný domek
Hezkých
0 zbouraný domek
Krchových
0 zbouraný domek
Šádkových
104 bytový dům :
zahrada,louka a výměnek Nízkých
Kopánek Vladimír a Vladimíra
-"Kujovský Josef,Dominik,FialováK.,Lukáš
-"Otisk Jindřich s manželkou
-"Rišková Marie
-"Svoboda Jiří
-"volný byt na prodej
-"106 bytový dům :
-"Galčík Jaroslav,Ivana,Petr, Lucie
-"Havelková Lenka a Táňa
-"Krejcarová Edita,Ladislav,Karolina,
Zechovská Eliška a Martina
-"Smíšek Josef
-"Štoček Jiří a Jiřina
-"Vegšmíd Milan, Žáková Hana, Michaela, Silvie, Simona
81 Riška Petr a Alena
zedník Vlach Václav a Marie
Přes cestu na levé straně
59 Růžičková Jana,Jan,Jiří,Jakub,Jana Trejbalovi
54 volný dům Jorových čp.88
Jor Václav a Marie
88 Jor Václav a Libuše, Miloš
hospodářská budova Jorových čp.54
15 chalupáři
Vlachovi, Vlčkovi
16 Knížková Milena,Kohoutová Jitka
Kolčovi, kovář Ouředník Josef a Marie
Ouředník Václav a Zdeňka
0 zbouraný domek
Matyášovi
19 volný dům Šibravové Aleny
Koucký Josef a Růžena
84 volný dům Šibravové Aleny
Koucká Blažena
23 volný dům Myškových čp.20
sklep k čp.20, Myšková Jiřina
20 Myšková Hana, Obešlová Květa Myška František, Jiř.,Myška Fr. a Hana
24 Obecní úřad a knihovna
hospodář.budova Žilkových čp.22,Kampelička, Erbanovi, Vlčkovi, Hladíkovi
22 Žilka Ladislav a Blažena
Žilka Ladislav a Marie
0 volný domek Žilky Lad.čp.22
výměnek rodičů Žilky Ladislava
0 zbouraný domek
slečny Řehákovy
0 Pohostinství na prodej (Jednoty) Draštík Josef a Bedřicha
3 Myška Jiří, Jaroslava,Šárka,Anna,
pole Myškových čp.20
Myšková Marie, Kupka Martin
17 Jor Jaroslav, Zdeňka, Drbohlavová pole Jorových čp.54
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Věra a Lenka
přes silnici po levé straně od Smidarské Lhoty

91 Brodská Marie

rodiče Brodského Ladislava,
Brodský Ladislav a Marie, Dolničková B.
52 volný dům na prodej Jorové Zd.čp.17 Matysovi,trafika Myška Ladislav a Anna
0 zbouraný domek
obecní pastouška Myslivcovi
K výše uvedenému osídlení podávám i popis obce a okolí v minulosti a současnosti.
Uprostřed obce je rybník Návesák, který sahal až za dnešní klubovnu a na druhé straně k cestě
za hasičskou zbrojnicí. Po první světové válce se rybník vybíral a mělčí části byly zavezeny.
Tak vznikl prostor návse k cestě na kopeček a pevná půda ke klubovně. Hasičská zbrojnice
vznikla přístavbou k bývalé výkupně mléka. Křížek (z r. 1751) byl původně co je Matička (z
r.1893), v roce 1888 došlo k přestěhování. Křížek měl oplocení z pískovcových sloupků
spojených železnými trubkami. U rybníka podél silnice rostly červené a bílé kaštany.
Autobusová zastávka byla před Kozákovými čp.82, dnes je před hasičskou zbrojnicí.
Na hrázi rybníka před Horákovými čp.2 (dnes Eutim Mátis) za Matičkou byla zvonička,
dvě velké lípy a hasičárna. Dál podél rybníka byly topoly a vrby. Na dnešním hřišti byl velmi
mokrý pozemek s topoly, říkalo se mu Hladíkovo bahno. Také rybník Navrátilek byl větší. V
jeho okolí rostly divoce stromy a keře. Na stráni v hluboké minulosti rostla vinná réva, od
které vznikl název obce VINAŘE, dnešní VINARY. V roce 1944 učitel Vlach z čp.81 založil
malý vinohrad, který ale po jeho odstěhování zanikl. Na stráni byl obecní sad třešní. V
listopadu 1945 se vysazovaly na zadní stráni v Neckách sazenice lesních stromků. Dále se
vysazovaly na bývalém přírodním divadelním jevišti (později les částečně shořel). Dnes
zásluhou členů Mysliveckého sdružení "Podstráň" Vinary za finanční podpory obecního
úřadu je stráň částečně osázena smrky, duby a v menší míře borovicemi. Částečně je stráň
zarostlá hlohem a šípkem. Pod strání jsou luka, nahoře vedle lesa je ovocný sad Myšky Josefa
čp.100. Asi 100 metrů za stodolou Jorových čp.54 byla sušárna švestek.
U silnice ke Smidarské Lhotě je po levé straně skupina starých lip se sochou Svatého
Donáta, která zde byla postavena v roce 1873 (dnes chybí vrchní část sochy-byla zcizena).
Kousek dál po pravé straně byl asi hektarový velmi mokrý vrbový háj, dnes je zde pole. V
roce 1880 se dohodly obce Smidarská Lhota a Vinary o výstavbě silnice mezi obcemi. Silnice
se začala skutečně budovat, ale pro neshody nebyla dokončena. Jednání byla znovu obnovena
až v roce 1922. V roce 1923 za finanční podpory okresu, státní a zemské subvence, podpory
Cukrovaru Nový Bydžov a Vysoké Veselí byla dokončena.
Výstavba budov a staveb a.s. V + H Betta se rozkládá na bývalých neúrodných polích. U
plata na hnůj býval ovocný sad Josefa Jelínka čp.27. Hned vedle je smíšený lesní porost
nazvaný Vlčí hůrka.Stromky na ladem ležící půdě začal sázet v roce 1912 Myška Josef
čp.80.Později zde stromky vysazoval Horák Josef čp.43 a Myška Ladislav čp.8.
Na jižní straně obce se táhly až dozadu k dnešnímu rybníčku luka. Uprostřed vedla
strouha, která se za topolem rozšiřovala a Jelínkovi čp.33 zde měli ryby. Kousek dál byla
strouha rozšířena na rybníček, který náležel Myškovům čp.34. Asi 150 m nalevo měli
Myškovi sušárnu švestek. Voda vytékající z rybníčku se o kus dál spojovala se strouhou
tekoucí od rybníka Návesníka. Přepadová rybniční voda protékala přes zahradu Obešlových
čp.69, louku Košátkových čp.30, zahradu Myškových čp.80 a louku Myškových čp.100.
Voda ze spojených příkopů tekla a teče do zábědovského potoka. V polích směrem k
Janovicům měli ovocný sad Horákovi čp.2. Za Myškou Františkem čp.80 směrem do polí k
Trnové hrázi byly dva rybníky říkalo se Malý a Velký. Dnes je jen malý rybníček za
Šormovými, dříve Myškovými čp.80. Všechny louky jsou přeměněny na pole. Na jižní straně
vede po bývalých lukách zpevněná cesta do polí. V okolí obce se nacházelo dost vodních
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příkopů a studánek. Odvodněním mokrých pozemků a melioracemi vznikla úrodná pole. (V
hluboké minulosti dle starých kronikářů bylo v našem okolí hodně rybníků.)
U silnice do Kozojídek po pravé straně byl ovocný sad Ouzkých čp.47 a Hladíkových
čp.83.Později JZD v tomto prostoru založilo vinohrad, který se přestal obnovovat. V současné
době jsou zde pole.
Z uvedeného seznamu domků a obyvatel jsou vidět změny, které Vinary prodělaly. Jedenáct
rodin odešlo po II.světové válce do pohraničí. Při sčítání lidu v roce 1930 měla obec 372
obyvatel, z toho 189 mužů a 183 žen. V současné době je u nás přihlášených 182 obyvatel. Z
toho je 17 dětí do 10 let, 16 dětí nad 10 let až 20 let. Nejstarší obyvatelé jsou žena 89
let(Obešlová Květa) a muž 87 let (Horák Josef), 5 lidí je ve věku nad 80 let. 13 osob je 70 80ti letých. Průměrný věk obyvatel je 40 let. Celkem 95 žen a 87 mužů.
ČINNOST OBCE
1.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 6.3.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- rozpočet Obce Vinary na rok 2009
celková výše příjmů v tis.
6 977,90 Kč
celková výše výdajů v tis.
9 924,17 Kč
čerpání fin.rezervy min.let 2 946,28 Kč
- rozpočtový výhled na rok 2010 až 2012
- územní plán obce Vinary
- nákup pozemků v kat.území Janovice p.č. 97/21, 97/25, 97/32, 97/28, 97/29, které jsou ve
vlastnictví Czernínské lesní správy Hlušice s.r.o. Jedná se o pozemky v okolí bývalé cihelny v
Janovicích, včetně vodní nádrže. Všechny tyto pozemky za 200 000,-- Kč.
- změnu roční úhrady za odvoz Komunálního odpadu ve výši 1 400 Kč za 39 svozů, 1 150 Kč
za 26 svozů a 500 Kč za 13 svozů.
- finančnční příspěvek pro Základní školu Skřivany na financování lyžařského výcviku žáků
ve výši 400 Kč
- finanční příspěvek pro Pekařství Bohemia s.r.o. z Jablonce nad Nisou na provoz pojízdné
prodejny zásobující obce Kozojídky a Smidarskou Lhotu ve výši 2 x 6 000 Kč
- finanční dar na účast v mistrovství Evropy veteránů v plavání pro paní Deverovou z Janovic
ve výši 5 000 Kč.
- smlouvu o zajištění svozu tříděných odpadů s firmou Jan Pernt z Chlumce nad Cidlinou
- žádost o dotaci na opravu chodníku v Janovicích
- žádost o dotaci na vybavení pracoviště CzechPOINT počítačovou technikou a podmínky
Rozhodnutí o udělení dotace na zřízení pracoviště CzechPOINTU.
2.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 21.5.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- účast v programu "Dětem pro radost" k získání dotace pro pořízení herních prvků dětských
hřišť do místních částí Vinary, Janovice a Kozojídky. Dotace činí 90 % nákladů, podíl pro
naši obec činil cca 12 630 Kč na každé hřiště.
- smlouvu č.POV2009/204NB o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova
titul 2 na opravu chodníku v Janovicích.
- pronájem pozemků v obci Vinary, Janovice a Kozojídky pro umístění dětských hřišť
Společné Cidlině Nepolisy za 1,-- Kč ročně (program "Dětem pro radost")
- správce víceúčelového hřiště ve Vinarech pana Pavla Špinku
- zrušení finančního limitu v obecní pokladně
- pronájem prodejny ve Vinarech p. Janě Vrbové z Vinar za 50Kč/měsíc na dobu 6 let
INFORMACE :
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Firma PERNT z Chlumce bude 30.5. provádět sběr nebezpečného odpadu, současně
proběhne sběr ostatních odpadů, pneumatik osobních automobilů, papíru, textilu a
elektrozařízení.
Obec dostala pozvánku na 29. ročník srazu Lhot a Lhotek do Řešetovy Lhoty.
DISKUSE :
Pan Špinka vznesl dotaz na rybník "Návesník" ve Vinarech. K tomuto bodu nebylo zaujato
žádné stanovicko. Zastupitelstvo obce zaujme stanovisko k tomuto dotazu po poradě všech
zastupitelů později.
3.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 25.6.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- závěrečný účet obce za rok 2008 s podrobným rozpisem podle paragrafů a položek
- místní rybářský řád pro rybník Návesník ve Vinarech (na Navrátilku je celoroční zákaz
rybolovu). Za dodržování řádu a pořádku v okolí rybníka pověřuje pana Miloše Obešlu a pana
Milana Vegšmída.
- povolenka k rybolovu bude 300 Kč pro dospělé osoby a 150 Kč pro děti od 15 do 18 let.
Dětem do 15 let budou povolenky vydávány bezplatně.
- rozpočtové opatření na rok 2009
- dotaci Základní škole v Hlušicích ve výši 12 000 Kč na dopravu žáků do Hlušic
DISKUSE :
Paní Ivana Janovcová navrhuje instalaci silničního zrcadla do prostoru křižovatka k
prodejně. - Je pověřena informovat se o možnosti umístění na dopravním odboru MěÚ v
Novém Bydžově.
Byl vznesen požadavek na zajištění opravy výtluku na silnici ve Vinarech. - Starosta se
bude informovat o možnosti opravy u SÚS Nový Bydžov.
Pan Kosejk z Kozojídek požaduje posouzení stavu lípy u sochy Panny Marie v
Kozojídkách.-Pan Boudyš zajistí posouzení stavu stromu.

4.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 24.9.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- rozpočtové opatření na rok 2009
- prodloužení nájemní smlouvy k pronájmu bytu v budově bývalé školy ve Vinarech do
31.12.2010 pro pana Jablonovského.
- odpis poplatku v částce 550 Kč za odvoz komunálního odpadu z nemovitosti čp.2 ve
Smidarské Lhotě (v nemovitosti se nikdo nezdržuje).
- pronájem prodejny smíšeného zboží v Janovicích paní Jitce Schovánkové z Janovic (paní
Hana Schovánková dala výpověď).
- příjem dotace na pořízení pracoviště CzechPOINT ve výši 79 837 Kč
- podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT v obci Vinary
- z Integrovaného operačního programu, výzva č.02 E-Goverment v obcích-CzechPOINTkontaktní místa.
- ukončení smluvních vztahů s Českým rybářským svazem Nový Bydžov.
5.ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 10.12.
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- rozpočtové provizorium na rok 2010
- pronájem prodejny smíšeného zboží v Janovicích p.Jitce Schovánkové za 50 Kč měsíčně
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- koupi části pozemku p.č.1002/2o výměře 120 m2 a část pozemku p.č.807 o výměře cca 720
m2 v k.ú.Smidary (prostor za hasičskou zbrojnicí ve Smidarské Lhotě).
- koupi pozemku p.č.45/19 ... 280m2, 45/18... 112m2, 45/20...70m2, 45/5...700m2 a
45/6...372m2 vše v k.ú.Vinary (pozemky podél oplocení čp.109 až 114 a za budovou bývalé
školy, pozemek příkopu navazujícího i na místní kanalizaci a pozemek podle příkopu).
- rozpočet Mikroregionu Novobydžovsko. Příjmy 77 190 Kč, z toho od obce Vinary 2 270
Kč.
- příjem dotace na financování školení členů místních požárních jednotek a pořízení
vyhlašovacího systému pomocí hromadných SMS.
- nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.373/2 v k.ú.Smidarská Lhota panu O.Hanušovi a
p.Šindelářové R. z Nového Bydžova (pod tímto pozemkem je umístěna obecní kanalizace, je
využíván zmiňovanými jako dvůr a zahrada). OZ doporučuje sepsání smlouvy o pronájmu
pozemku se současnými, případně budoucími vlastníky domku čp. 12.
- výstavbu a umístění Fotovoltanické elektrárny o výkonu 0,97 MWp na p.č.385,386/1,
387,,389 a na st.p.č.66/2 a 66/1 v k.ú. Smidarská Lhota za podmínek uvedených v žádosti o
souhlas s výstavbou. (Pozemek p.Radko Bažanta z Prahy v bývalém objektu V+H Betta a.s.
Vinary).
- vedení účetnictví od 1.1.2010 podle nové účtové osnovy v zjednodušeném rozsahu účtování.
- rozpočtové opatření na rok 2009.
INVESTICE OBCE V ROCE 2009
Nákup pozemku u cihelny Janovice
200 000 Kč
Pergola u bývalé školy v Janovicích
59 166 Kč
Vybavení pracoviště CzechPoint
83 926 Kč/dotace71 337Kč
Oprava oplůtků sochy P.Marie a Křížku ve Vinarech 82 949 Kč
Komunikace Kozojídky, dodělávka posledního úseku
402 610 Kč/příslib dotace
Vodovod Kozojídky, část od Vinar
1 923 656 Kč
Chodník Janovice,oprava + kanalizační vpusti
1 047 716 Kč
Odpočívadlo Kozojídky, rozšíření zámkové dlažby
10 734 Kč/dotace21000Kč
Mimořádný náklad vodovodu Kozojídky za
archeologický výzkum
84 213 Kč
SVATBY
23.9. Jana Růžičková a J.Kofránek - bydlí ve Vinarech
14.10.Veronika Rymlová a Jan Vršťala - bydlí ve Vinarech
NAROZENÍ
15.10. Viktorie Sedláčková, Smidarská Lhota
29.10. Lukáš Kofránek, Vinary
PŘISTĚHOVANÍ
21.1. Knížková Milena z Chroustova do Vinar
29.4. Hroníková Iveta a Vladimír z Valů do Janovic
22.7. Mocková Pavlína,Jiří a Monika z Nového Bydžova do Kozojídek
5.8. Schovánková Anna z Prahy 6 do Janovic
7.10. Šmídová Lenka, Eliška, Karlová Dominika, Chlubna Petr z Dymokur do Smidarské
Lhoty
ODSTĚHOVANÍ
23.3. Králíčková Vladimíra,Trávníček Adam z Kozojídek do Prahy 7
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7.7. Berecová Barbora z Janovic do Prahy
3.8. Herout Martin z Kozojídek do Rudné
7.9. Hrouda Roman,Kristýna,Jana ze Smidarské Lhoty do Prahy
18.9. Horák Luboš z Vinar do Nového Bydžova
16.11.Horák Jiří z Vinar do Nového Bydžova
11.12.Roháč Anatolij,Galina z Vinar do Humburk
16.12.Roháčová Olga z Vinar do Humburk
23.12.Zmátlíková Markéta ze Smidarské Lhoty do Nového Bydžova
ZEMŘELÍ
Bradna Jiří, Kozojídky
84 let
Košátko Oldřich, Vinary
84 let
Jehlička David, Janovice
27 let
Jelínek Jaromír, Vinary
53 let
Horáková Marie, Vinary
83 let
Štajer Jaroslav, Janovice
72 let
Matyášová Bohuška, Kozojídky
76 let
ZDRAŽENÍ - ZLEVNĚNÍ - ZMĚNY
Během roku docházelo k neustálým změnám. Zmíním se jen o některých. Od 1.4. došlo ke
zrušení některých poplatků u lékaře, odpočtu DPH u nákupu auta podnikatelům, bílé šrotovné
( kupující dostal slevu 1 000 Kč na nákup ledničky, pračky ...), dotace na zateplení domů a
bytů, snížení některých daní ... Byly stále akční ceny na potraviny a jiné zboží především ve
velkých obchodních řetězcích.
Byl zrušen prodej klasických rtuťových teploměrů - jsou nahrazeny dražšími teploměry
digitálními (kvůli nebezpečné rtuti). Došlo k postupnému stahování klasických žárovek z trhu.
Nahradit je mají energeticky úspornější kompaktní zářivky, které jsou dražší, ale mají delší
trvanlivost.
RYBNÍKY
Ve dnech 31.10. a 1.11. byl proveden výlov rybníků Návesník a Navrátilek. Poslední výlov
Návesníku byl v roce 2005 před velkou rekonstrukcí vodní nádrže.
Vlastnímu výlovu předcházela velká příprava, protože to bylo poprvé, kdy se prováděl
výlov v obou rybnících. Nejprve se ucpal přepad mezi rybníky a hasičskou stříkačkou se
přečerpávala voda z Návesníku do Navrátilka, aby se zvýšila kapacita vody pro zpětné
napuštění . Zbývající voda z Návesníku byla vypuštěna do příkopu.
Vany na vylovené ryby, sítě a rybářské kalhoty byly vypůjčeny od V+H Betta a.s. Vinary a
Rybářského svazu Vysoké Veselí. Ryby po výlovu byly tříděny do van dle druhu a velikosti.
Převládali kapři, v menší míře byli tolstolobiti, štiky a amuři. Hojně bylo línů. Malí kapříci
byli vráceni zpět do rybníka. Šest tolstolobitů bylo zabito a příležitostně vyuzeno v udírně.
Po výlovu byl uzavřen přepad do příkopu a otevřeno utěsnění přepadové trubky z
Navrátilku do Návesníku. Druhý den probíhal výlov Navrátilku. Tento rybník je připraven na
opravu, která se bude provádět v roce 2010.
Velkou zásluhu na přípravě a výlovu měli obětaví občané, kteří ve studeném počasí akci
uskutečnili (Miloš Obešlo, Pavel Špinka, Milan Vegšmíd, Milan Myška, Jiří Štoček, Vladimír
Myška, Václav Horák, Jaroslav Jor, Luboš Schovánek, Jiří Myška, Miroslav Píša .....). Aby se
rybáři alespoň trochu ve studené vodě zahřáli, vařily paní Marcela Obešlová a Romana
Špinková čaj s rumem. Samozřejmě se událost neobešla bez zájmu dětí a občanů Vinar a
okolí.
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NÁLEZY PŘI VÝKOPU VODOVODU
Při výkopu pro výstavbu vodovodu na poli mezi obcemi Vinary a Kozojídky byla objevena
kostra ženy. Hrob pochází z vrcholného středověku nebo novověku. Nález je unikátní v tom,
že se hrob nachází mimo místo, kde se ve 12. či 13. století obvykle pohřbívalo. Přesné stáří
odhalí až antropologické ohledání kostry.
Přímo v Kozojídkách archeologové vykopali zlomky keramických nádob z doby římské, tedy
pozůstatky po období, kdy tu žili Germáni. Dále byly nalezeny úlomky zdobených
kachlových kamen z 16. až 17.století.
Archeologický výzkum musela uhradit obec a to v částce 84 213 Kč.
POLITIKA
24.3. byla vyslovena nedůvěra vládě. 9.4. byl jmenován nový premiér Jan Fischer (ředitel
statistického úřadu), který povede úřednickou vládu odborníků do voleb v roce 2010.
V sobotu 26.9. přijel na 3 denní návštěvu České republiky papež Benedikt XVI.
Přítomnost nejvyššího duchovního představitele si vyžádala mimořádně přísná bezpečnostní
opatření.
O volby do Evropského parlamentu byl malý zájem. V našich obcích ze zapsaných 373
voličů přišlo 125 lidí, kteří nejvíce volili zástupce ODS 34, ČSSD 27, KSČM 21, KDU-ČSL
10, ostatní strany dostaly po 1 až 3 hlasech.
NEZAMĚSTNANOST
Hospodářská krize v celé republice se nezlepšila. Nezaměstnanost v našich obcích zůstala na
stejné úrovni jako loni. V evidenci Úřadu práce v Novém Bydžově je 18 lidí. Ekonomicky
aktivních občanů máme 207. Míra nezaměstnanosti je 8,69 %.
POČASÍ
V letošním roce přináší tisk alarmující zprávy. Hradecký deník uvádí 4.7. - Změna klimatu
přináší zátopy i tropická vedra. 15.12. Česko rok 2050 - žádný sníh a nástup pouští. Bude
nárůst extremních výkyvů počasí. Místní přívaly vody, začnou se rozrůstat mimořádně suché
oblasti. S postupujícími změnami klimatu budou stále častější ničivé vichřice. Změny se
projeví i v říši rostlin a živočichů, a také ve zdraví lidí.
Musíme doufat, že lidstvo udělá taková opatření, aby k avizovaným katastrofám nedošlo.
LEDEN - stále mrzlo, postupně začalo chumelit. Do rána - 140 až - 17oC ve dne - 8 až -10oC.
6.1. bylo 16 cm sněhu. 12.1. do rána - 19oC, ve dne - 5oC, slunečno. Další dny noční teploty
do - 14oC, denní do - 6oC. Od 15.1. oteplení v noci do - 4oC až O stupňů, klidno, ve dne O až
+4oC. 20.ledna drobně pršelo, mírné počasí vydrželo do konce měsíce.
ÚNOR - slabá sněhová přeháňka, která přešla v jemný deštík. Teplota do rána mírně nad
OoC, ve dne + 3oC až + 7oC. 9.2. ráno - 5oC, ve dne slunečno, další den sníh a déšť, ve dne do
+ 3oC. Od 12.2. ráno až - 8oC, sníh z minulých dní. Ve dne slabě nad nulou. 16.-17.2.
nachumelilo 16 cm sněhu, 22.2. sněhová přeháňka , celkem je 18 cm sněhu. Další dny
pozvolné oteplování, mírný déšť. Teploty do rána okolo nuly, ve dne do + 5oC.
BŘEZEN - zataženo, jemný déšť, který rozpouští spolu s teplem poslední zbytky sněhu. Do
rána až + 5oC, ve dne až + 9oC, klidno, další dny dešťové přeháňky.Od středy 18.3. ochlazení
ráno - 2 až + 2oC, ve dne až + 5oC, sněhové přeháňky, které se neudrží, vítr, déšť 22 mm.
25.3. ráno výjimečně - 5oC, pak oteplení okolo nuly, ve dne až 11oC. Poslední den slunečný.
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DUBEN - hned od začátku měsíce krásné jarní počasí. Rána ale chladná okolo nuly, postupně
až 12oC, ve dne až 24oC, slunečno, polojasno. Velikonoční svátky 13.4. provázelo mimořádně
teplé počasí. V republice padaly teplotní rekordy po 228 letech. Ochlazení až 17.4. na 3 dny,
jemné přeháňky a opět teplo. 26.4. velký vítr po 3 dny, ve dne 23oC, do rána 6OC.
KVĚTEN - pokračuje teplé počasí z dubna. Vše kvete o 14 dní dříve, je sucho. Od 5.5.
ochlazení ráno až + 4oC, ve dne do 15oC, déšť 7 mm. 8.5. bouřka s deštíkem 1 mm, oteplení
ráno až 12oC, ve dne až 24oC. Přechodně 3 dny dešťové přeháňky, zataženo, 17 mm vody.
19.5. za dopoledne spadlo 23 mm srážek. Teploty se stále drží. 27.5. vítr, déšť, ochlazení na
18oC ve dne, do rána až 13oC, střídavě zataženo, polojasno, přeháňky.
ČERVEN - 2.6. menší bouřka s deštěm 5 mm, přechodně ochlazení až na 6oCráno, 11oC ve
dne, déšť 5 mm. Od 7.6. oteplování, menší bouřky s deštěm, ráno okolo 13oC, ve dne do
28oC. Od 22.6. přeháňky 11 mm (na Moravě velké záplavové vlny, přívalové srážky,13
zemřelých), denní teplota 25 až 30oC, do rána 17 až 21oC, zataženo, přeháňky 11 mm, časté
bouřky, vysoká vzdušná vlhkost (na Moravě 99 %) - v našich obcích bez hmotných škod.
ČERVENEC - teplé počasí pokračuje. 3.7. bouřka s deštěm - za 30 minut spadlo ve Vinarech
32 mm, někde 40 mm, v Janovicích jen 17 mm. Teploty jako v červnu, časté menší bouřky s
deštěm. 22.7. ve dne 33oC. 23.7. silný vítr, teplo trvá. Červen a červenec sužují republiku
přívalové srážky, u nás žádné škody nevznikly, přestože spadlo 112 mm vody.
SRPEN - 2.8. bouřka, déšť 28 mm, mírné ochlazení, polojasno, teploty do rána až 20oC, ve
dne i přes 30oC. Jen přechodně menší ochlazení. 17.8. bouřka z tepla, déšť 7 mm. Celý měsíc
teplo, pouze s malými krátkodobými změnami, na konci s chladnějšími rány.
ZÁŘÍ - teploty ráno 6 až 9oC, ale ve dne až 21oC, občas až 28oC, jasno polojasno. Je sucho.
Noviny píší : Východ Čech trápí nejhorší sucho od roku 2003. Nedostatek vláhy umocňují
vysoké teploty. Je třetí nejteplejší září v historii. Hrozí nebezpečí požárů.
ŘÍJEN - ranní teploty klesly přechodně až na 4oC, ve dne bylo až 14oC. Větrno, polojasno až
oblačno, do rána bylo 11oC až 15oC, ve dne 18 až 22oC. 5.-7.10. spadlo 6 mm srážek. Od
8.10. se citelně ochladilo, ráno O až 6oC ve dne 3 až 13oC, déšť 19 mm. Na horách napadlo až
40 cm sněhu, který lámal stromy, protože nesly tíhu listů a sněhu. Tisíce domácností bylo bez
elektrického proudu, zlámané stromy spadlé na silnice a železnice brzdily dopravu. Na horách
byl vyhlášen stav lavinového nebezpečí. Takováto zima byla naposledy před 50 lety.U nás
pršelo, 28 mm. Od 22.10. mírné oteplení do rána až 5oC, ve dne až 11oC. V závěru měsíce
ochlazení.
LISTOPAD - začátek měsíce studený, deštivý 23 mm, ráno nula, ve dne až 3oC (na horách
opět sněží). Od 7.11. oteplení až 6oC, ve dne až 9oC, zataženo déšť 5 mm. Další oteplení od
17.11. do rána nula až 9oC, ve dne až 12oC, občas přeháňky.
PROSINEC - od 2.12. ochlazení, přeháňky 28 mm, do rána 2oC, ve dne až 6oC. Od neděle
13.12. začalo mrznout, ráno do - 5oC, ve dne až 4oC, při slunečném dni slabě nad nulou. Od
17.12. napadlo postupně 19 cm sněhu, do rána mráz - 10oC až 18oC, ve dne - 7 až 9oC. Od
22.12.oteplování, dešťové přeháňky, ráno i ve dne okolo nuly. 29.12. až 31.12. padal déšť se
sněhem, teploty stále okolo nuly, klidno, spadlo 10 mm vody.
DEŠŤOVÉ SRÁŽKY CELKEM :
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LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

16 cm sněhu
ČERVENEC
112 mm
18 cm sněhu
SRPEN
42 mm
52 mm
ZÁŘÍ
0
1 mm
ŘÍJEN
53 mm
66 mm
LISTOPAD
35 mm
48 mm
PROSINEC
38 mm, 19cm sníh

Události roku sepsala kronikářka obce
Miloslava Špinková
Vinary 22.února 2010
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