
K R O N I K A  O B C E  J A N O V I C

od roku 1923

Tato pamětní kniha čítá 596 stránek.

V Janovicích, dne 5. července 1923

Václav Bucek Josef Severa

starosta I. radní

1923

Kronikář

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 29. listopadu 1922, byl jsem já, Josef 
Erben, správce školy v Janovicích, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce 
této ujal jsem se v prázdninách r. 1923, kdy konám tento zápis.

Úvod

Obec Janovice leží při silnici, která vede od Smidar k Velkým Hlušicům a při 
silnici r. 1919 postavené, jež vede ke St. Bydžovu. Poloha Janovic jest dosti výhodná, 
jelikož není vysta vena prudkým větrům - ležíc v mírném dolu, proto práce polní 
začínají z jara dosti brzo a následek jich je, že i úroda s polí častěji se sklízí než ku př. 
ve Zběři. Půda rolí pak jest hluboká a úrodná. Snese i velká mokra, ale i léta suchá 
nenechává hospodáře na holičkách.

1920

Podnebí

Suchý rok byl rok minulý, rok 1922 - kdy obyvatelé mnohých čísel museli 
přivážeti vodu od rybníka za vsí ze studánky jež opatřena pumpou, kterou pořídil r. 
1920 velkostatek Hlušický, jsa k tomu zavázán při dělání vodovodu ze zmíněné 
studánky do dvora v Janovicích.



Pozemky

V katastru obce Janovic jest polí       201.27 ha

              luk            7.37 ha

              pastvin          0.54 ha

              řek,potoků a ryb.     0.08 ha

              zastavěná plocha      9.94 ha

                      ------------

              celková rozloha 219.20 ha

Zvířena

Jelikož k obci nepatří  lesů, není zvířena četná, v zahradách i polích však jest dostatek 
ptactva zpěvného, kterému pobyt u nás mládež neztrpčuje, byvši každým rokem ve 
škole k tomu vedena. V minulých letech objevilo se v zimě v nás několik kun a tchořů 
z nichž jsou vycpaniny ve škol. kabinetě, ale letoší zimy nebylo pozorovati ničeho. 
Střelci zdejší p. Ondráček V. a J. Severa, šetříce v zimě koroptví, starali se tak 
nepřímo o zachování zvířat polnímu hospodářství užitečných. Žel, že nemožno dosud 
přesvědčiti mnohé o užitečnosti káňat myšilovů - pro hospodáře, stále posuzují je co 
škůdce pernaté zvěře. Ve hmyzu není zvláštních druhů za zmínku stojících.

Rozšíření katastru obce

Z katastru obce Vinar připojeno ku katastru obce Janovic dne 3.2. 1923 č. 10 898 tyto 
pozemky: č. st. parc.: 76, 80, 84, čís. kat.: 442/2, 446, 447/1,2,3,4, 483, 
485/1,2,3,4,5,6, 487/1,

2, 512, 513, 515/1,2, 517/1,2 a 684/2. Domovní čísla připojená z Vinar, budou míti 
tato čísla : Ondráček Josef č. 49, František Štoček č. 50, Václav Myška č. 51.

Počet stavení a obyvatel v obci

Celkový počet stavení jest 51, z toho význačnější jsou : dvůr patřící Děpoldu 
Černínovi, škola obecná, postavená r. 1907 nákladem 21 500,-K a průmyslový závod 
patřící jeden k Janovicům a to : kruhová cihelna Děpolda Černína, postavená r. 1920. 
V dubnu 1923 bylo v obci 244 obyvatelů a to : 121 mužů a 123 žen.

Zaměstnání obyvatelstva

Zaměstnání obyvatelstva jest výhradně zemědělství, protože v majetku obecním 
nachází se málo polí - nemohlo obyvatelstvo býti nájmem obecních polí dostatečně 
zaopatřeno, proto s radostí uvítána nařízení o parcelaci velkostatku v Janovického z 
50% jež nařízena pozemkovou reformou. Z obce obdrželi pozemky od velkostatku 
tito občané:

Z katastru "Blochov" a částečně "Kopanin":

1. Václav Bucek      2 1/2 ha

2. Václav Kubalík     1 ha 20 a

3. Bohumil Ondráček    1/2 ha

4. Václav Myška      1 ha



5. Antonín Rychtera    1 ha 20 a

6. Václav Ondráček     1 ha

7. Antonín Hloucal     1 ha

8. Josef Pšenička     2 1/2 ha

9. Josef Ondráček     1 ha

10. František Hloucal    2 ha

11. Bohumil Smotlacha    1 ha

12. Theodor Zvoník     1 ha

13. František Matyáš    1 ha

14. Josef Jirsák      1 1/2 ha

Z katastru "Kopanina":

1. Josef Ondráček     1 ha

2. František Štoček    1 ha 30 a

3. Václav Boudyš      1 ha

4. Antonín Stoklasa    1 ha 20 a

5. Václav Rychtera     1 ha

6. Karel Kubišta      1 ha 20 a

7. Antonín Ondráček    1 ha

8. Josef Matyáš      1 ha

9. Josef Štoček      2 ha

10. František Bucek     1 ha 70 a

11. Josef Zelba       1 ha 20 a

12. Antonín Šafařík              20 a

13. Josef Tyl                 60 a

Spojení obce s ostaním světem

Z obce naší vedou silnice : ku Smidarům, ku St. Bydžovu a k Velkým Hlušicům. 
Jedná se též o stavbu silnice k Sekeřicům. Železniční spojení jest možné z těchto 
nádraží : buď ze Smidar, nebo z Nového Bydžova. Autobusové poštovní spojení má 
býti z N. Bydžova přes V. Hlušice do Král. Městce. Pro obec naši nebude míti toto 
autobusové spojení výhod. Poštou patří obec naše k Velkým Hlušicům , ale na 
poštovním úřadě tamním není telegrafu ani telefonu a obé jmenované nutno 
opatřovati na pošt. úřadě ve Smidarech.



1918 - Historie

Světová válka a převrat 28.10. 1918

Nemíním a nebudu se rozepisovati vylíčením poměrů v obci za války světové 1914 -
1918 jelikož jsem sám 3 roky byl ve válce a převrat zažil ještě na frontě italské. V 
kronice školní nachází se zápis můj o světové válce a koho by zajímal, nahlédni v něj, 
nebo v nápisy "Hospodář. besídky".

Naleziště starožitností

U "staré cihelny" na poli v kopečku k Janovicům nalezeny při hlubší orbě kamenné 
nástroje a úlomky popelnic. Vše ne, ale malá část uložena v kabinetu školním, větší 
část těchto nástrojů a ozdob bronzových uložena v muzeu novobydžovském, objev 
tento byl asi r. 1910 - 1911 a v pozdější době nenalezeno již ničeho hromadně, jen tu 
a tam úlomek nádob a 1 zlatá mince, kterou vlastnil Josef Tyč, šafář ve dvoře v 
Janovicích.

Veřejní činovníci, úředníci, duchovní

Do zastupitelstva obce byli před 4 roky zvoleni tito občané:

starosta   -   Václav Bucek, č.20

náměstek   -   Antonín Ondráček, č.21

prvý radní  -   Josef Severa

druhý radní  - Jan Draštík

Obecní zastupitelstvo

Členy obecního zastupitelstva byli zvoleni:

Josef Strýhal, Josef Tyl, Antonín Šafařík, Marie Tyčová, Václav Kubalík, František 
Steklý, Václav Očenášek, Josef Rajm.

Místní školní rada

Členy místní školní rady jsou: Václav Bucek, předseda, Josef Erben, místopředseda a 
Josef Severa.

Správce školy byl dříve již jmenovaný Josef Erben, který v obci působí již 11 roků. 
Duchovním správcem byl P. Josef Novotný

farář z Velkých Hlušic. Správcem dvora : Bedřich Soukup.

Spolky

V obci jsou tyto spolky: 

Hasičský sbor, který čítá členů činných 10, přispívajících 11.

Hospodářská besídka má členů 32.

Republikánský dorost má členů a členek 16.

Osvětová komise je založena takto:

Josef Severa - předseda



Václav Ondráček - jednatel a pokladník

Josef Pšenička a Josef Lindr - členové

Výše uvedení jsou členy knihovní rady. V obci dosud knihovny obecní není.

1923

Povětrnost

Zima r. 1922/23 byla mírná, málo sněhu padlo a ten v dubnu se již vůbec neukázal, 
jako bývá jiná léta. Jaro bylo velmi příznivé a koncem března byly téměř veškeré jarní 
práce polní udělány - deště dostavily se u větší míře teprve kol. 10. dubna.

Ministr Rašín

Dne 5. ledna 1923 spáchán atentát na finančního ministra republiky naší, mladíkem 
Josefem Šoupalem, který odsouzen za čin ten k 18 letému vězení. Ministr Rašín 
zemřel po šestinedělním utrpení dne 18. února 1923.

Úmrtí paní presidentové

Dne 13. května 1923 zemřela Charley G. Masaryková choť presidenta a pochována 
15. května 1923 na hřbitově v Lánech.

Odvod

V březnu 1923 byli u odvodu : Alois Haken, Josef Těšík, Antonín Štoček, František  
Ondráček, Václav Strýhal, Josef Strýhal, Josef Hloucal - neodveden k vojsku nikdo.

Bouře

Dne 26. května po 7. hodině večer snesla se nad dědinou naší tmavá mračna, z nichž 
sypaly se po chvíli kroupy zvící lískových ořechů. Protože  provázeny byly současně 
deštěm, neuškodily.

Stav obilí i pícnin koncem května jest velmi pěkný a skytá naději na hojnou žeň. 
Jmenovitě pícniny jsou bujné následkem častých dešťů v květnu.

Ceny různých předmětů

Koncem května 1923 byly tyto ceny:

1 g pšenice stál ........... 160,- Kč

1 g žita   "  ........... 110,- Kč

1 g ječmene "  ........... 120,- Kč

1 g ovsa   "  ........... 145,- Kč

1 g bramborů "  ......... 20-30,- Kč

1 kg cukru  "  .......... . 5,- Kč

1 kg soli  "  ...........   2,- Kč

1 l piva   "  ........... 2.40 Kč

1 kg petroleje  ...........   4,- Kč

1 kg masa hověz. ........... 16,- Kč

1 kg masa telec. ........... 16,- Kč



1 kg masa vepř. ........... 20,- Kč

na živou váhu platilo se za hovězí dobytek 1 kg ......   7,- Kč

"   "  "     za vepřový dobytek 1 kg ..... 17,- Kč

"   "  "     za telata 1 kg ..............   9,- Kč

čuňata stála od 700-900,- Kč za párek

housata časně z jara po vylíhnutí 1 kus 18,- Kč

vejce bylo za .............. 50 hal.

1 kg másla za .............. 24,- Kč

1 kg tvarohu ..............   4,- Kč

1 l mléka   ..............    2,- Kč

Ceny látek oděvních i prádla  klesly, takže možno 1 m sukna koupiti již i za 50,- Kč a 
povlaky na peřiny po 12,-Kč za 1 m.

Také dělníkům ve dvoře i v cihelně placeno méně, takže dnes vydělá dělník pracující 
denně (8 hodin) v cihelně 12,- Kč, ve dvoře 8,- Kč.

1 g uhlí hnědého stál v Bydžově ......... 21,- Kč

1 m dříví palivového v lese - tvrdé ..... 80,- Kč

1 m  "   "     "  - měkké .....        55-65,- Kč

Nepohoda v červnu

V  měsíci červnu  1923 bylo  počasí neustále deštivé a chladné, takže sena, jetele i 
jiné pícniny nemohly býti usušeny a na lukách, polích, ponechány býti musily celý 
měsíc a teprve začátkem července  deště ustály, pícniny dosušeny a odvezeny. Pšenice 
letošní neslibují valnou sklizeň, protože stiženy jsou zvláštní rzí, jež listy moří a ty 
usychají. V měsíci červenci 1923 byla veliká horka. Teploměr na slunci ve třídě 
ukazoval až 36 stupňů R v poledne i ve 2 hodiny odpoledne. Následek toho byl 
částečné uspíčení žní, ty začaly dne 23. července a skončily 16. srpna úplně při velmi 
pěkné pohodě. Výsledek žní byl dobrý celkem u pšenice a žit u ostatních obilnin 
dobrý.

Ceny obilí po žních

Za 1 g pšenice platilo se koncem srpna v Bydžově Kč 132-135,-

žita                   Kč 95,-

ječmene                  Kč 80,-

ovsa                   Kč 80,-

Cena tato se neudržela a obilí stouplo v ceně a prodávalo se v prosinci 1923 pšenice 
za 165,- Kč, žito a ječmen za 120,- Kč, oves za 95,- Kč.

Obecní volby

Dne 16. září 1923 byly v obci volby obecního zastupitelst va. K volbám těm podána 
jen jedna kandidátní listina a to strany republik. Následkem toho volby nekonány a 
jsou zvoleni do obec. zastupitelstva občané na kandidátní listině se nalézající a to : 
Josef Severa, Josef Tyl, Josef Ondráček, Josef Strýhal, Václav Bucek, Josef Pšenička, 



Václav Ondráček, Josef Rychtera, Václav Rychtera, Antonín Hloucal, Antonín 
Šafařík, Josef Štoček.

Dne 15. října 1923 složilo obecní zastupitelstvo slib a vykonána volba starosty, 
zvoleni byli:

starostou   - Josef Severa

náměstkem   - Josef Tyl

radními    - Josef Ondráček, Josef Strýhal

Do finanční komise byli zvoleni: Josef Rychtera, Václav Bucek, Václav Rychtera, 
Bohumil Ondráček, František Holý, František Hloucal.

Podzim r. 1923

Podzim byl velmi deštivý, řepa se sice ze země dostala, ale dovoz její byl velmi 
obtížný hluboko rozblácenými cestami. Ozim zaset dobře, pěkně vzešel, ale objevily 
se v hojné míře myši, které pohodlnou povětrností jsou ve svém ničitelském díle 
podpo rovány a jest obava, že úroda mnohých polí bude jimi úplně zni čena 
nepostará-li se příroda o zničení těchto nezvaných hostí, ježto úsilí lidské jest 
nepostačitelné. Prvý sníh padl dne 22. listopadu, ale dlouho se neudržel. Sněžiti pak 
počalo počátkem prosince při teplotě 0 stupňů.

Zima r. 1923

Právě 21. prosince 1923 nastaly mrazy s dostavivší se zimou. Na svátky vánoční 
napadl sníh, dostavily se mrazy až 13 stupňů R a vítr, který  právě o prvém svátku 
vánočním nabyl ohromné síly, dělal závěje sněhové, takže nejen cesty, ale i mnohé 
železné dráhy byly nesjízdné. Mráz nepolevil až v druhé polovici ledna 1924 nastalo 
citelné oteplení a tání vrstev sněhových.

Končím zápis kroniky a přeji novému kronikáři mnoho zdaru.

V Janovicích, dne 20. ledna 1924

                  Josef Erben

1924

Druhým kronikářem byl jsem ustanoven po svém předchůdci já Josef Vitoor, zatimní 
správce školy v Janovicích. Funkce této ujal jsem se o prázdninách r. 1924, kdy 
konám tento zápis.

Jaro 1924

Jarní hospodářské práce ve zdejší poloze, proti časným rokům jiným, velmi opožděno 
vlivem pozdních mrazů. Též veškerá vegetace byla zdržena. Příznivý účinek toto 
zdržení mělo na odkvět stromů, neb pozdějším odkvětem byly uchráněny od mrazů a 
tak všechny druhy nasadily krásně na plod. Žito přezimovalo špatně a mnoho jej bylo 
zachváceno plísní a proto bylo nutno na některých místech vůbec zaorati. Kde rolníci 
v dobré naději přece ponechali nějaký kousek žita, vyvinulo se velmi slabě, takže 
poskytuje slabé vyhlídky.

Ceny na obilním trhu, vzhledem výše uvedeným okolnostem, zpevnily a spíše mají 
tendenci vzestupnou.



Jarní ceny různých předmětů

Platilo se za obilí:

Žito ....... 1 g..............150,- Kč

Pšenice......1 g..............175,- Kč

Ječmen.......1 g..............180,- Kč

Oves.........1 g..............120,- Kč

Brambory.....1 g.............. 40,- Kč

Ječmen český a moravský hledán cizinou pro svoji výbornou jakost k účelům 
pivovarským a placen 200 až 220,- Kč za 1 g.

Mléka........1 l................1.80 Kč

Máslo........1 kg..............22-26,- Kč

Tvaroh.......1 kg...............4,- Kč

Vejce........1 ks...............0.50-0.70 Kč

Význačnou událostí pro zdejší obec je parcelace místního dvora, která letošním rokem 
jako období druhé se provádí. Při částečné parcelaci první, roku 1922 bylo 
bezzemkům a malým zemědělcům přiděleno na 45% (65 ha) celkové výměry 
místního dvora. Z toho však as 40% (26 ha) získala obec sousední Vinary. Tuto 
značnou výměru místní zájem ztratil nedostatkem energie a správného pochopení 
domácích oprávněných žadatelů event. svých zvolených zástupců. Při parcelačním 
řízení nyní projevuje se naopak zvýšený zájem a to všech žadatelů, který však až 
vyvrcholuje v škodlivý egoismus se všemi svými důsledky.

Při prováděném přídělovém řízení nyní zbývá pro příděl malozemědělcům 40 ha, neb 
40 ha jest ponecháno na projektovaný zbytkový statek. Ze stanoviska 
národohospodářského jest jen správné, že se tak činí a možno říci, že tyto jako silnější 
skoupy stabilitu v hospodářském ohledu posílí též pokud se týče pokroku v 
zemědělství a moderního hospodaření své poslání vykonají. Jest však nutno, by tyto 
zbytkové statky dostaly se do rukou odborně kvalifikovaných odborníků. S tímto 
přáním jest nutno hleděti též vstříc příštímu majiteli místního zbytkového statku.

Byla však možnost, že tento hospodářský celek mohl býti zachován zájmu místních 
občanů a byla by k tomuto cíli snad dopomohla šťastná  forma, kterou radil a  jestě s 
dobrým přesvědčením doporoučel pan Leopold Kubišta a sice formou družstevní, neb 
se zde hesla "Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno"- "jeden za všecky a 
všichny za jednoho" mohla býti skvěle uplatněna.

Léto

Zásluhou dostatečné vláhy  vyvíjela se vegetace všech hospodářských plodin  celkem 
příznivě. Zrní  však přineslo zklamání. Žito, které se ponechalo bylo především slabé, 
ale i pšenice na sýpku neuspokojily. Ječmen na množství zrna poměrně dost vydal, 
avšak jakost zrna naprosto neuspokojila, neb byl velmi slabý a specifická váha o 5 kg 
byla nižší.

Pokud se týče sklizně obilí, hlášena je z celého světa slabší a následkem toho ceny 
všech obilnin silně stoupají.

Končím zápis kroniky a přeji novému nástupci mnoho zdaru.



V Janovicích, dne 30. srpna 1924

                    Josef Vitoor

1926

Nový kronikář

Já František Mánek, def. učitel a správce školy zdejší od 1. září 1924, ujímám se 
úřadu místního kronikáře teprve v r. 1926, neboť neznal jsem lidí ani poměrů na svém 
novém působišti, první čas musil jsem věnovati především škole, dosud jsem obecním 
kronikářem nebyl a jen tak bez přípravy do práce nové se dáti jsem se neodvážil, 
konečně jsem ani nevěděl, zda jsem oprávněn pouze  na slovo svého  předchůdce v 
jeho  práci pokračovati, i když jsem tuto knihu od něho přijal k uschování. Teprve dne 
1. listopadu 1926 na mou otázku řekl mi starosta obce pan Josef Severa, že již v 
prvním usnesení obecního zastupitelstva o osobě kronikářově bylo stanoveno, aby 
kronikářem byl vždy učitel a správce zdejší školy.

Z roků předešlých

Soupis hospodářských zvířat

Koncem r. 1924 proveden byl soupis hospodářského zvířectva, v Janovicích 
napočítáno : 20 koní, 86 krav, 40 jalovic, 23 býčků, 5 volů, 23 koz, 25 prasnic, 76 
kusů mladého vepřového dobytka, 2 licent. býci.

Elektrisace

Dne 6. února 1925 usneslo se obecní zastupitelstvo zavésti v obci elektrické vedení.

Místní školní rada

Dne 21. května 1925 provedlo obecní zastupitelstvo volbu členů místní školní rady, 
zvoleni: Václav Bucek č. 20, Josef Tyl č. 9, František Holý č. 2, náhradníky: Josef 
Rychtera č.4, František Bucek č. 25, Josef Pšenička č. 3. V ustavující schůzi na 
obnovení pro další čtyrletí dne 23. května 1925 po složení slibu do rukou zástupce 
okresního školního výboru pana Josefa Ventury, okres. školního inspektora, zvoleni: 
předsedou opět pan Václav Bucek, jeho náměstkem p. Josef Tyl, k navštěvování školy 
p. František Holý, členem jako zástupce učitelstva jest Františ. Mánek, učitel, účetním 
stanoven zase obecní účetní p. Václav Ondráček, rol. a hostinský č. 23.

Přirážky k daním

Dne 20.  června 1925 schválilo  obecní zastupitelstvo rozpočet obecní, chudinský a 
školní.

Pro rok 1925 byly přirážky obecní 260%, školní 92%.

Pro rok 1924  "   "    "  395%.  "  130%.

Porotci

Dne 29. srpna 1925 provedlo obecní zastupitelstvo volbu do seznamu porotců, zvoleni 
: Josef Pšenička, Josef Tyl, Růžena Ondráčková č.23, Marie Severová č. 19.

Odvod



Dne 26. března 1925 byli u odvodu : Oldřich Bucek, Františ. Draštík, Josef Holý, 
Františ. Kubalík, Václ. Ondráček, Jan Smejkal a Ant. Těšík, z těchto 7 neodveden k 
vojsku nikdo. Pro srovnání uvádím : ze Smidarské Lhoty ze 7 odveden 1, ze Starého 
Bydžova ze 13 odvedeno 6, z Hlušic z 29 odvedeno 5 dle výpovědí školních dětí.

Volby do Národního Shromáždění

Dne 15. listopadu 1925 konaly se volby do Národního Shromáždění, ve zdejších 
seznamech zapsáno bylo 134 voličů (68 mužů a 66 žen), přes 26. rok věku mělo 116 
voličů (60 mužů a 56 žen). Před volbami zaplavena byla i naše vesnička různými 
letáky novinami a návěštími velmi různé jakosti, jež obsahovaly slovem i obrazem 
většinou nesmyslné sliby (např. letáčky též dětem dávané: "Práce i nejtěžší by mě 
nemrzela, jen kdyby byly daně menší! Volte čís. 26. Českoslov. stranu lidovou."-
vedle toho obrázek rolníka - rozsévače), nadávky a hrubosti o soupeřích nebo 
protivnících.

V okolí byly často bouřlivé politické schůze, u nás jen členská schůze Republikánské 
strany zemědělského a malorolnického lidu, na které řečnil pan Jaroslav Šmidrkal z 
Vysočan.

Volby do poslanecké sněmovny i do senátu se konaly současně ve škole, zástupcem 
okresní politické správy byl jmenován Frant. Mánek, spr. školy, členy volební komise 
byli : Jos. Tyl, rolník, Josef Pršala, dělník č.  29, Oktavian Těšík, šafář, Boh. 
Smotlacha, dělník, náhradníky Ant. Vaněk, statkář, Fran. Holý, chalupník č. 2, Jos. 
Ondráček, rolník, důvěrníkem Republikánské strany Fran. Hloucal, každý volič měl 
13 bílých kandidátních listin do poslanecké sněmovny a 11 růžových do senátu, lišily 
se nejen barvou, ale i tvarem, vybranou listinu vložil volič do otevřené obálky tajně, 
odevzdal do "osudí" ostatní listiny odložil do koše a buď odešel, nebo právě tak volil 
ještě do senátu, bylo li mu aspoň 26 let.

Odevzdáno bylo pro volební strany: hlasů do sněmovny.

číslo kandidátní listina strany    poslan.   senátu

3.  Českoslov. agrár. a konserv.      4      9

5.  Českoslov. sociálně demok. děl.  11      9

6.  Deutschen Nationalpartei        -      -

8.  Československé živnostensko-obchodnické středostavovské      2      2

11.  Deutschen christlichsozialen Volkspartei              -      -

12.  Národní strany práce          2      -

15.  Komunistické Československa      3      1

20.  Českoslov. národní demokracie      -      -

21.  Českoslov. socialistické        3      2

22.  Republikánské           86    70

23.  Neodvislé komustické          -      -

26.  Československé lidové       10      9

28.  Židovské                1      -

------------------------------------------------------------------



Volilo v Janovicích mužů    60     49

          žen      62     53

               ----------

                          122     102

Škola

Do zdejší obecné jednotřídní školy chodilo: s počátku 1. března 1907 do obecního 
domku 46 dětí, 2. září 1907 dětí 54, v nové školní budově počalo se vyučovati dne 1. 
října 1907, 1. září 1908 dětí 57, 1. září 1909 dětí 54, 16. září 1910 dětí 52, 16. září 
1911 dětí 59, 17. září 1912 dětí 64, 16. září 1913 dětí 61, 17. září 1914 dětí 60, 17. 
září 1915 dětí 60, 16. září 1916 dětí 64, 17. září 1917 dětí 63, 16. září 1918 dětí 60, 
16. září 1919 dětí 52, 1. září 1920 dětí 50, 1. září 1921 dětí 42 (z nich 8 do škol 
měšťanských, podobně i dříve), 1. září 1922 dětí 35, 1. září 1923 dětí 33 (z nich 5 do 
škol měšť.), 1. září 1924 dětí 23 (mimo ně 3 do škol měšť.), 1. září 1925 dětí 23 
(mimo ně 3 do škol občanských).

Studenti

Ze zdejší obce jsou 3 studenti v r. 1925: Václav Šafařík na reálce v Pardubicích, Josef 
Boudyš na obchodní akademii v Hořicích v Podkrkonoší a František Ondráček č. 23 
dostudoval na reálce v Jičíně a pokračuje na technice v Praze. Učitelův bratr Václav 
Mánek přistěhoval se v září 1925, aby odtud navštěvoval gymnázium v Novém 
Bydžově.

Osvětová činnost

Místní osvětová komise s předsedou Josefem Ondráčkem č. 26, pořádala dne 28. října 
1924 oslavu Dne svobody a společně s tím oslavu Žižkovu. O Žižkovi byla přednáška 
se světelnými obrazy, kterou obětavě provedli 2 páni ze Starých Ohnišťan: učitel 
Fran. Neunam a obchodní cestující K. Jerie, se skioptikonem tamní obecné školy. O 
28. říjnu r. 1918 měl pak přednášku nový zdejší učitel Fr. Mánek. Dne 7.  března 1925 
oslavili jsme 75. narozeniny pana presidenta T.G. Masaryka rovněž přednáškou. Obě 
oslavy konaly se v hostinci Václ. Ondráčka, č.23. Dne 5. července 1925 konala se 
první oslava Mistra Jana Husa ve zdejší obci, dříve zdejší občané chodívali na oslavy 
do sousedních dědin, právě toho roku byl 6. červenec poprvé oslavován jako zákonem 
stanovený památný den. Přednáška se zpěvy a básněmi byla na polní cestě při silnici 
ke Starému Bydžovu, kdež stála hranice a vztyčen byl průsvitný obraz. Průvod vyšel 
od školy, účast asi 50 lidí.

V r. 1925 dostalo se obecní knihovně 200,- Kč podpory od ministerstva školství a 
národní osvěty tak, že objednáno do ceny té 7 nových svazků.

Požár

V červenci 1925 vypukl po bouřce odpoledne požár ve stájích bývalého dvora, nyní 
zbytkového statku. Přičiněním hasičstva zdejšího, jemuž na pomoc přijeli hasiči z 
Hlušic a Hlušiček, způsobil požár škodu nevelikou.

Sbor dobrovolných hasičů

Ve Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích byl v únoru 1925 zřízen "Samaritánský 
odbor".



Parcelace velkostatku

Obecní zastupitelstvo usneslo se dne 6. března 1924, aby se obec ucházela o budovy s 
částí pozemků a o část parcely č. 116 na stavební místa, tím byl by panský dvůr 
rozdělen beze zbytku. Vyskytli se však občané, kteří brojili proti zabrání budov, a 
proto zůstal zbytkový statek, měřící 40 ha, a to 1 ha stavební prostory, t.j. dvůr a 39 ha 
orné půdy. Majitel jeho Antonín Vaněk, bývalý panský úředník, dal za něj 291 000,-
Kč a ke konci r. 1924 se u nás usídlil. Ostatní půda byla pak takto přidělena:

V listopadu 1924 byla provedena parcelace hrubě, na jaře r. 1925 podrobně, 
přiděleno: 

"Na krátkých" (od Hlušic):

1. František Bucek, č. d. 25, role 1.15 ha, louka 0.20 ha

2. Václav Boudyš,     31,    0.63 ha,     -

3. Františka Jarošová   49,    1.10 ha,    0.25 ha

4. Karel Kubišta     32,    1.40 ha,    0.20 ha

5. Josef Kubišta     13,    0.48 ha,     -

6. Leopold Kubišta    13,    0.69 ha,    0.28 ha

7. Josef Matyáš      34,    1.15 ha,    0.20 ha

                    staveb. 0.11 ha

8. Václav Myška      51,    0.75 ha,     -

9. Antonín Ondráček    21,    1.70 ha, stav. 0.11 ha

10. Josef Pršala      29,    0.90 ha,    0.14 ha

11. František Pokorný   35,    0.93 ha,    0.11 ha

12. Jaroslav Rychtera   27,    0.46 ha, louka 0.20 ha

13. Jan Smejkal         1,    1.35 ha, stav. 0.11 ha

"Na hořením Bulochově":

1. Václav Bucek č.d. 20, role 0.44 ha, louka  0.20 ha

2. Anna Drbohlavová     1,    1,- ha, staveb. 0.11 ha

3. Karolina Karásková 24,    1.15 ha, louka  0.20 ha

4. Václav Kubalík   48,    1.50 ha,     0.15 ha

5. Josef Novák     47,    1.92 ha,     -

6. Josef Pšenička      3,    0.50 ha,     0.20 ha

7. Bohumil Smotlacha  22,    1,- ha,     0.20 ha

8. Josef Štoček    15,    0.96 ha, louka  0.20 ha

                  staveb. 0.11 ha

9. Josef Šperk     18,    0.44 ha,     -

"Na dolním Bulochově" (Na Ondračce)

1. Josef Draští č.d. 16, role  - ha, louka  0.20 ha



2. Antonín Hloucal   17,     -       0.20 ha

3. František Holý      2,    0.41 ha, staveb. 0.11 ha

4. František Hloucal    6,     -   louka  0.20 ha

5. František Matyáš  34,    1.20 ha, staveb. 0.11 ha

6. Josef Ondráček   26,    1.50 ha, louka  0.27 ha

7. Bohumil Ondráček  11,     -       0.32 ha

                  staveb. 0.11 ha

8. Václav Ondráček   23,     -   louka  0.20 ha

9. Josef Rychtera      4,     -       0.20 ha

10. Antonín Stoklasa  28,    1.35 ha,      -

11. Jan Štoček     52,    1.58 ha,      -

12. Josef Strýhal    14,     -       0.25 ha

13. František Štoček  50,    1.50 ha,      -

14. Josef Severa    19,    0.10 ha,     0.19 ha

15. Josef Tyl        9,     -       0.20 ha

16. Josef Vavřinec   10,     -       0.20 ha

17. Teodor Zvoník    34,    2,- ha,     0.20 ha

18. František Syřiště       0.014 ha,    0.086 ha

Obec Janovice          -   staveb. 2.65 ha

Celkem rozparcelováno 40.29 ha

Chudinská péče obce

Při parcelaci panského dvora dostávali bývalí zaměstnanci od Pozemkového úřadu 
odstuné. Jelikož u některých zdejších příslušníků byla obava, že by sami s těmi penězi 
nedobře hospodařili, zakročilo obecní zastupitelstvo, aby obec takovým odstupné 
zadržela a dle jejich potřeby peníze jim vyplácela po částkách. Stalo se tak u dvou 
rodin v měsíci červnu 1925.

Nové domky

Na jižní straně obce počato bylo v roce 1925 se stavbou nových domků, hned u silnice 
ke Hlušicům nová kovárna, před níž vznikla k nim nová cesta, odbočujíc od záhybu 
silnice přímo k východu.

Nová silnice

Ve vesnici bylo v témž roce postaveno 200 m silnice na místě cesty u zvoničky, před 
obecním domkem a dále směrem k Sekeřicům, jako pokračování silnice okresní, 
nákladem obce.

Změny v obyvatelstvu

V roce 1925 narodily se zde asi 3 děti, z nich 1 umřelo po týdnu, jiné v r. 1926, jiný 
nezemřel nikdo. Přistěhovali se Šínovi (František Šín, dělník, ze Smidar k rodičům 
koncem března), Šromovi (Cyprian Šrom, kovář, do nové kovárny), Frant.



Maťátko (přiženil se k Ondráčkovům pojav vdovu Jarošovu za manželku), 
Kotoučkovi (Josef Kotouček, do dvora za kočího).

Odstěhovali se Lindrovi a Knapovi v červnu 1925 ze dvora, na podzim pak ze dvora 
ještě stará paní Tyčová, šafářka.

Agenti

V roce 1925 navštěvovali naši vesničku častěji než jindy různí obchodní cestující, 
jednak nabízející zboží: mýdla, krémy na obuv a pod., jednak losy nebo pojištění, 
mívali doporučení od okresních úřadů, neboť často se vykazovali šlechetným účelem, 
na př. ve prospěch slepců, válečných poškozenců, invalidů. Leckdy ukáže se podvod, 
jako např. zástupci "Humanního spolku Věno" vybrali v několika zdejších rodinách 
splátky na pojištění věna dcerám při vdávání a pak byli kdesi chyceni za podvodníky.

Úroda

Úroda byla r. 1925 dobrá, kroupy neuškodily. Zato vyskytlo se velké množství 
hrabošů a křečků již od léta r. 1924. Tito hlodavci byli hubeni různým způsobem: 
křečci vyrýváni a vyléváni vodou, hraboši a myši chytáni do pastiček a tráveni jedy. Z
jara r. 1925 připravoval jed na myši v Janovicích materialista Hladík z Nymburka, 
podobně se dělo ve mnohých obcích jiných. Otrávenými hlodavci utrpěli pohromu i 
havrani, jež ománemé bývalo viděti, jak poletují posedávajíce, též jich dosti mnoho 
zahynulo docela.

Zelinářství

Několik zdejších rolníků rozšiřuje počet pěstovaných plodin o zeleninu: zelí, mrkem, 
celer, květák aj., zejména Kubištovi č. 13 a Strýhalovi č.14.

Ceny

Ceny některých plodin v r. 1925 byly za 1 g :

pšenice po žních  195-200,- Kč k vánocům  155,- Kč

žito          160,- Kč       120,- Kč

ječmen         170,- Kč       140,- Kč

oves          130,- Kč       90,- Kč

brambory 40,- Kč, cukrovka 20,- Kč, čekanka 32,- Kč do konce září, později 30,- Kč, 
zimní zelí 20,- Kč, zlevňovalo se až na 8,- Kč, konečně přestal odbyt a nakládalo se 
do jam ke krmení dobytka, jetelové semeno 1 kg 22,- Kč.

Jatečný dobytek prodával se z jara za 1 kg živé váhy až 8,- Kč, zlevnil na 5,- Kč, 
krmní vepři do 12,- Kč, selata párek 14 kg 265,- Kč, zlevnil na 235,- Kč, párek á 8 kg 
100,- Kč, na podzim byla selata lacinější.

Denní plat zemědělského dělníka byl 2,- Kč za hodinu.

Soupis hospodářských zvířat

Koncem  r. 1926  proveden byl  tento soupis domácího zvířectva:

a) hovězí dobytek: býci 15 kusů, voli 4, krávy 113, jalovice nad           1 rok 48, do 1 
roku 32, býčkové do 1 roku 13,

b) vepřový dobytek: kanec 1, prasnice 21, pro výkrm 116 kusů,

c) koně: tažní 18, hříbata 2,



d) kozy: 20 kusů,

e) drůběž: slepice asi 620, husy 80, kachny 0.

Elektrizace

V r. 1926 jednalo o elektrizaci obce obecní zastupitelstvo dne 6. a 26. ledna, pak 24. 
června, probrán rozpočet a provádění svěřeno elektrotechnikovi Karlu Příborskému z 
Nového Bydžova.

Přirážky k daním

Na schůzi obecního zastupitelstva dne 21. března 1926 určeno schodek 13 443,59 Kč 
obecního rozpočtu hraditi těmito přirážkami: 58% k dani činžovní a 325% k ostatním, 
školní rozpočet 5 584.30 Kč hraditi 78% k dani činžovní a 135% k ostatním daním.

Porotci

Dne 29. srpna 1926 zvoleny do seznamu porotců tytéž osoby jako vloni (str.16.).

Odvod

Dne 20. dubna 1926 byli u odvodu : Jaroslav Kubalík, Jaroslav Ondráček, František 
Kubalík, Josef Holý, František Draštík, Václav Ondráček, Oldřich Bucek, Jan 
Smejkal a Antonín Těšík, z těchto 9 byli odvedeni první tři.

Škola

Dne 1. září 1926 chodilo do zdejší jednotřídní školy dětí 28 (mimo ně 2 do škol 
občanských), dne 1. září r. 1927 dětí též 28 (mimo ně 4 do  "   " ), dne 1. září r. 1928 
dětí 27 (mimo ně 4 do škol občanských, jež jsou v Novém Bydžově a ve Smidarech).

Místní osvětová komise

Obecní zastupitelstvo vyvolilo do Místní osvětové komise a knihovní rady dne 1. 
listopadu 1926 Josefa Ondráčka, domkaře č.26, Josefa Strýhala ml. rolníka č.14, a 
Cypriana Šroma kováře, č.55, Okresní osvětový výbor jmenoval za členu Místní 
osvětové komise Františka Mánka, učitele a spr. školy č. 41.

Osvětová činnost

V r. 1926 pořádala Místní osvětová komise dne 6. července 1926 opět oslavu Mistra 
Jana Husa za hojné účasti občanstva (asi 60 lidí), dne 28. října byl oslaven "den 
Svobody" přednáškou pana Adolfa Slavíka, řídícího učitele z Vinar, mimo to byly 
předneseny básně a čteno Masarykovo Prohlášení nezávislosti z 18. října 1918, dne 
19. prosince 1926 sehráli zdejší ochotníci veselohru Růžová pouta od Ant. Lokaye v 
hostinci u Ondráčků na jevišti, jež si vypůjčili ze Lhoty Smidarské. Obecní knihovna 
plnila své poslání, ač počet čtenářů není veliký.

Nová silnice (dodatek)

K zápisu o nové silnici na str. 22 dodávám po přečtení před letopiseckou komisí: 

Štěrk a sáhovina byly rozvršeny podle daní na všechny poplatníky, za 1 m2 štětování 
platilo se 1,- Kč mzdy za práci.

Změny v obyvatelstvu: sňatky, narození, zemřelí

V r. 1926 byly z Janovic dva sňatky (v únoru): Marie Kunstová, roz. Holá, provdala 
se do Libáně,Františka Šafránková, roz. Stoklasová, do Sloupna.



Téhož roku se zde narodilo asi 5 dětí, jedno se přestěhovalo s matkou a brzo zemřelo, 
jedno (Jaroslav Drbohlav) zemřelo zde dne 4. října ve stáří 4 měsíců, tři zůstaly na 
živu.

Z dospělých lidí zemřeli: dne 17. září 1926 se oběsila 20-letá služebná Emilie Nízká z 
Ohnišťan u Vaňků v č. 1 z neznámé příčiny, u níž poměr služebný naprosto nemohl 
býti příčinou samovraždy. Dne 24. září 1926 zemřel dělník Jan Smejkal, evangelik, ve
stáří 66 let. Dne 22. října 1926 zemřel domkař Josef Vacek z č. 22, oblíbený vtipkář 
veselé povahy, ve stáří 78 let.

Přistěhovalí

Paní Alžběta Semirádová se odstěhovala do Nového Bydžova, kde 1928 zemřela, 
domek č.30 koupil Josef Kryštof a s manželkou se sem přistěhoval, Josef Štoček 
prodal domek č.15 Josefu Hálovi jenž sem přibyl s manželkou a děckem.

Stavěli

Josef Štoček si vystavěl nový domek č. 61, František Maťátko nový domek č.54, 
Vavřincovi č.10, přestavovali, nové stodoly stavěli Josef Tyl, č.9, a František Štoček 
č.50.

Sňatek

Na počátku února 1926 provdala se Milada Hloucalová č.17, za Josefa Schovánka ze 
Skochovic, jenž se sem přistěhoval.

Pan president

Dne 10. července 1926 projížděl naším okresem pan president T.G. Masaryk, mnoho 
dětí a lidí velkých bylo odtud na nádraží v Novém Bydžově, ale málokomu se splnila 
touha spatřiti jej, proto 22 zdejších mužů a žen jelo hned druhého dne na kolech do 
Jaroměře na krajinskou hospodářskou výstavu, a tam měli příležitost viděti pana 
presidenta několikráte.

Honební revír

Parcelací stala se také změna v honebním revíru r. 1926 :

z enklávy vinarské stal se u nás samostatný honební revír, jenž byl pronajat na šest 
roků Václavu Ondráčkovi, č.23, za 1 000,-Kč ročního nájemného.

Počasí 1926 a úroda

Roku 1926 bylo mokré jaro, léto i podzim, v květnu a červnu vyskytlo se mnoho 
chroustů, také škvorů bylo nápadně mnoho, velká voda mnohde po lijácích způsobila 
mnoho škody, zdejší náhon byl v červenci po dvakráte rozvodněn tou měrou, že nikdy 
ještě tak nebyl, což svedlo mládež k dobrodružné plavbě v neckách. Obilí mělo málo 
zrna, třetinu co jindy, ovoce a zelenina brzo hnily.

Místní spolky : Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů měl koncem r. 1926 členů činných 14 a přispívajících 10, v 
červnu 1926 zůčastnil se župního sjezdu ve Lhotce Veselské, koncem r. 1927 bylo 17 
činných členů a 12 přispívajících, dne 12. června 1927 se vydařil župní sjezd v 
Janovicích, ačkoliv z rána počasí strašilo, čistý výtěžek byl 4 543.88 Kč, na nádvoří 
bývalého dvora bylo provedeno cvičení hasičů, hasiček a ukázky první pomoci (odbor 
samaritský), koncem r. 1928 bylo zase 17 činných členů a 12 přispívajících, v tom 
roce byli naši hasiči též na župním sjezdu v Šaplavě, velitel Josef Ondráček č. 26 byl i 



na "všeslovanském sjezdu hasičstva" v červenci 1928 v Praze, přispěti svou pomocí 
měli zdejší hasiči příležitost, když dne 28. září 1928 hořel ve Vinarech stoh, jiného 
požáru u nás nebylo.

Beseda

"Hospodářská beseda" v roce 1926 měla 31 členů a pořídila toho roku nový secí 
kombinovaný stroj na řepu, koncem roku 1928 měla 37 členů a půjčovala jim 2 stroje 
na setí řepy, 1 na setí obilí, 1 čtyřřádkovou plečku a 1 jednořádkou, 1 jednořádkový 
ledkovač, 1 strojek na setí jetele, 2 lité válce a 1 krouhačku na zelí, mimo to má 
pomocné nářadí zvěrolékařské.

Domovina

"Místní domovina domkařů a malorolníků" měla koncem r. 1928 32 členy.

Elektrisace

V r. 1926 počatá elektrisace byla roku 1927 dále prováděna, takže po žních 1927 
sloužil již proud ke svícení i k mlácení obilí, dne 10. srpna 1927 se poprvé svítilo ve 
škole, ale po celý rok ještě se vedení zařizovalo po staveních.

Přirážky k daním

Na schůzi obecního zastupitelstva dne 3. března 1927 bylo usneseno schodek 
obecního rozpočtu 19 885.69 Kč hraditi těmito přirážkami : 58% k dani činžovní a 
480% k daním ostatním, fond na elektisaci 28 994.11 Kč hraditi 58% k dani činžovní 
a 700% k daním ostaním, školní rozpočet 5 310.50 Kč hraditi 78% k dani činžovní a 
128% k ostaním daním.

Odvod

Dne 25. března 1927 byli u odvodu: Odlřich Bucek, František Draštík, Josef Holý, Jan 
Smejkal, Antonín Těšík, František Ondráček, Ladislav Stoklasa a Ladislav Strýhal, 
odveden byl Oldřich Bucek, od 1. října šel k vojsku.

Na vojenském cvičení

V r. 1927 byli na vojenském cvičení : Antonín Rychtera č.4, Josef Ondráček č.26, 
Karel Ondráček č.1, Josef Draštík č.16,Josef Vavřinec č.10 a Jaroslav Valenta č.12.

V r. 1928 byli na cvičení Václav Vavřinec č.10, a Karel Ondráček č.1.

Osvětová činnost

V r. 1927 sehráli místní ochotníci dne 23. ledna divadelní hru Irenčino vítězství od 
Jiřího Baldy.

"Hospodářská beseda" pořádala dne 6. března 1927 přednášku Pěstování ovocných 
stromů, přednášel pan Jan Doležal, inspektor okresních školek, z Nového Bydžova.

Oslava Husova konala se dne 5. července 1927 u školy, před průsvitným obrazem byl 
proslov, několik básní a písní.

Podobně i oslava 28. října se konala, jako jindy též 28. října 1927 byla v místním 
hostinci u Ondráčků č.23.

Dne 27. listopadu 1927 konala se přednáška se světělnými obrazy: Oheň ve službách 
lidstva, promítací stroj s obrázky i textem zapůjčil Okresní osvětový sbor z Nového 
Bydžova, u stroje byl pan Vanc z Hlušic.



Každým rokem dává obec příspěvek 200,- Kč veřejné knihovně. V r. 1927 bylo 
pořízeno 14 nových knih za 420,- Kč, koncem r. 1927 bylo v této knihovně 73 
svazků, vypůjčovalo si 32 osob, bylo 120 výpůjček.

Změny v obyvatelstvu: sňatky, narození, úmrtí

V r. 1927 přiženil se Antonín Těšík do Skochovic, oženil se Karel Ondráček s 
Boženou, roz. Smejkalovou, do č.1, Jan Smejkal s nevěstou Bourovou ze Skochovic 
do nového domku.

V květnu 1927 oženil se František Kubalík s Martou, roz. Štajerovou, brzo se však 
odstěhovali do Červeněvsi.

V r. 1927 se narodily u nás asi 3 děti.

V r. 1927 zemřeli: Františka Šromová, manželka kováře z č. 55, dne 19. července se 
oběsila ve stáří 32 roků beze zjevné příčiny po příkladě Nízké, Josefa Šínová z č. 37 
zemřela 22. října ve stáří 76 roků.

V r. 1927 se odstěhoval z cihelny mistr Jan Mohr s manželkou a dcerou do Kolína.

Stavěli

V r.1927 stavěl výminek Jan Draštík č.44, a stodoly Jaroslav Rychtera č.27, a Karel 
Kubišta č.32.

Dvojčata

V r. 1927 se mimo 3 dětí narodily také dvojčata, a to dne 28. října Oldřich a Božena 
Šindlerovi v č.3. Podobně se stalo již 30. prosince 1904, kdy se narodila dvojčata 
Marie a Milada Hloucalovi v č.6, obě jsou dosud živy.

Volby obecního zastupitelstva

Dne 16. října 1927 se u nás měly konati volby do obecního zastupitelstva, ale 
nekonaly se, neboť byla přihlášena jediná kandidátní listina. Na ustavující schůzi ve 
škole dne 30. října 1927 byli zvoleni : za starostu Josef Severa č.19, za náměstka Josef 
Tyl č.9, za radní Antonín Vaněk č.1 a Josef Ondráček č.26, ostatní členové obecního 
zastupitelstva jsou : František Bucek č.25, Václav Bucek č.20, František Holý č.2, 
Leopold Kubišta č.13, Václav Ondráček č.23, Josef Pšenička č.58, Josef Rychtera č.4 
a Josef Strýhal č.14.

Počasí a úroda 1927

V roce 1927 bylo počasí deštivé, jaro studené, v polovici dubna na velikonoce padal 
sníh, podzim byl pěkný, v prosinci až do vánoc byla sanice.

Úroda byla dosti dobrá, brambory drahé (kol. 40,- Kč).

Nemoci

Dobytek trpěl slintavkou a kulhavkou, lidé, zvláště děti, chřipkou, příušnicemi a 
černým kašlem.

Dopravnictví

V roce 1927 jeví se v naší obci pokrok v dopravnictví: rozmáhá se jízda na  kole, 
nákladní automobily počínají sem dopravovati zboží: od pekaře, mlynáře, z pivovaru, 
se sodovou vodou a limonádou, také tudy častěji projíždějí osobní automobily (lékaři, 
obchdní cestující) a motocykly.



Moda

Ani v modě nechce zůstávati naše vesnička pozadu a nová úprava ženského účesu, 
přistřižené vlasy na "mikádo", vítězně si razí cestu ve společnosti i v jednotlivých 
rodinách.

1928

Odvody

Dne 27. března 1928 šli z Janovic k odvodu:

Josef Boudyš, Václav Šafařík, Václav Mánek (bratr učitelův, gymnasista), Ladislav 
Stoklasa, František Ondráček a Ladislav Strýhal, odveden k vojsku byl Josef Boudyš 
(student).

Stavby

Roku 1928 byla zbourána bývalá stará cihelna, později sušárna na ovoce, č.33, proti 
dvoru přes silnici k jihu, z ní si koupil na stavbu nového domku Václav Ondráček, 
truhlář.

Nové kůlny si stavěl Josef Tyl, rolník č.9.

Desáté výročí republiky Čsl.

Desáté výročí trvání republiky Československé jsme radostně oslavovali. Zvláště byl 
oslaven státní svátek 28. říjen 1928, jenž připadl na neděli. U nás byla dopoledne 
slavnost ve škole, odpoledne na návsi byla sázena "lípa svobody". K tomuto dni byly 
připraveny dvě lipky, prvá byla nasázena již dopoledne, druhou si žactvo ozdobilo ve 
dvoře. Po poledni se shromáždili občané i mládež na silnici ke Hlušicům, sbor 
dobrovolných hasičů v kroji. V průvodu nesli si žáci ozdobenou lipku a účinkovali při 
jejím sázení. Pod kořeny byl ve skleněné lahvi položen zápis o zasázení této památné 
lípy, podepsaný starostou obce, správcem školy a j. Tři žačky přednesly básničky, 
správce školy proslov. Členové místní školní rady, členové obecního zastupitelstva a 
žactvo přihazovali střídavě hlínu ke kořenům. Zpěvem písní : "Kde domov můj" a 
"Nad Tatrou sa blýská" byla slavnost ukončena. Lipky se ujaly a stojí na rozcestí 
silnic na návsi.

Místní osvětová komise

Mimo tuto slavnost dne 28. října 1928 pořádala místní osvětová komise tohoto roku 
za pomoci okresního osvětového sboru 2 přednášky se světelnými obrazy, první: "U 
pramenů Vltavy" dne 13. listopadu a druhou : "Velká cesta Ruskem" dne 9. prosince 
1928.

Okresní výstava 1928

V dobu oslavy 10. výročí republiky připadla též okresní výstava v Novém Bydžově 
od 1.do 4. listopadu 1928, na hospodářské výstavě byly některé předměty z 
Janovic,zeleninu vystavovali:

Josef Draštík č.16, Josef Strýhal č.14, Leopold Kubišta č.13, Bohumil Ondráček č.11, 
krmnou řepu: Josef Tyl č.9, ovoce: Josef Rychtera č.4, zeleninu, ovoce, drůbež, 
býčka: Josef Severa č.19,

obilí, králíky, drůbež: Antonín Vaněk č.1, aj.

Do Prahy na hospodářskou výstavu bývá od nás každého roku několik návštěv.



Volby do zastupitelstev

Dne 2. prosince 1928 konaly se volby do okresních a zemských zastupitelstev ve 
škole, v seznamech bylo zapsáno 161

voličů (77 mužů a 84 ženy), přes 26. rok věku 130 voličů (65 mužů a 65 žen), přes 24. 
rok věku do okresních zastupitelstev 138

voličů, do zemských zastupitelstev 143 voličů.

Ve volebních komisích byli: Josef Severa, Josef Smejkal, Josef Štoček, Jaroslav 
Roubal, tkadlec ze Smidar, Josef Tyl, Josef Štoček, Josef Pršala, Karel Tyrychtr, 
dělník ze Smidar, náhradníci: Josef Strýhal ml., Antonín Vaněk, zástupce dohlédacího 
úřadu František Mánek.

Kandidátní listiny se lišily tvarem i barvou : bílé podlouhlé pro volbu zemského 
zastupitelstva země České, fialové širší a kratší pro volbu okresního zastupitelstva.

Při volbě se čítalo (prvé číslo do okres., druhé do zems.):

1. Komunistické straně 6-4,

2. Sociálně-demokratické 11-9

3. Lidové straně 16-17

4. Živnostensko-obchodnické   2-5

5. Republikánské straně 88-90

6. Národní demokratické   1-1

7. Národně socialistické   5-8

8. Německým   0-2 hlasů

Počasí a úroda 1928

V lednu 1928 byla sanice, jaro chladné, suché, po dešti dne 16. dubna byla 17. dubna 
1928 vánice, až byly u Bažantnice pod Hlušicemi závěje sněhu, léto bylo horké, v 

červenci až 450C, podzim a zima do Nového roku mírné, dne 23. listopadu 1928 
přihnal se vichr (rychlosti 100 km), po něm větrno a deštivo. Tohoto roku byla 
pohoda na třešně, jež se prodávaly za 4,- Kč, 2-3,- Kč za 1 kg, zelenina se neurodila. 
Celkem byla úroda dobrá.

Změny v obyvatelstvu

Zemřeli: dne 1. ledna 1928 Jan Šín 76 letý,

   dne 6. července v Bubenči Františka Matysová č.15,        80 roků

   dne 18. října Kateřina Machová v č. 61, 65 roků,

   dne 4. května 1928 Václav Haken, 73 roků věku.

V r. 1928 se odstěhoval Jan Štoček z č. 12 do Hlušiček a Václav Mánek z č. 41 do 
Nového Bydžova, přistěhoval se Josef Vaněk do č.1 a Antonín Drahota s manželkou a 
2 dětmi do č.46 (nová

cihelna).

Narodily se asi 3 děti.

Škola



Roku 1927 se zařadil školní rozpočet od místní školní rady poporvé do obecního 
rozpočtu, dříve se uhrazoval přirážkou k daním.

Téhož roku začalo se pojišťování žactva proti úrazu ve škole i na vycházkách a 
výletech školních, a to počátkem školn. roku 1927/28. Pojištění je dobrovolné, premii 
si zaplatili žáci sami (na rok po 1.50 Kč). Ve školním roce 1927/28 se dalo pojistiti 14 
žáků (z 28 žáků).

Učitel a správce školy František Mánek, jenž vyučuje na obecných školách nepřetržitě 
od r. 1905, byl v r. 1927 a 1928 v VIII. třídě služebních příjmů a měl ročně úhrnem 
(beze srážek na penci a daně) Kč 27.900,- a k tomu za 2 týdenní hodiny přes normální 
povinnost 200,- Kč ročně. Učitel římsko-katolického náboženství z duchovní správy,  
jenž vedle svého hlavního povolání dochází na zdejší školu (z Hlušic, od 1. května 
1928 ze Starého Bydžova) vyučovati 2 týdenní hodiny náboženství, podle zákona 
dostává za to za 1 hodinu vyučování 5.70 Kč a za 1 km cesty (sem i zpět) 2,- Kč, což 
činilo ve školním roce 1927/28 ročně Kč 1 170.80, totiž za vyučování 433.20 Kč, za 
cesty 737.60 Kč. Spořitelní a záložní spolek pro Hlušice, Hlušičky, Janovice a Novou 
Skřeněř daroval pro povzbuzení spořivosti u mládeže počátkem dubna 1928 
kažadému žáku vklad na knížce 5,- Kč, což u našich žáků 29 činilo Kč 145,- a zdarma 
12 vkladních knížek, totiž po knížce těm, kteří jí dosud neměli, v září 1928 dostali 
taktéž 4 žáci nově do školy přijatí.

Dne 3. června 1928 pořádala škola na oslavu desátého výročí Republiky v zahradě u 
Holých č.2, "Dětský den", výtěžek slavnosti a sbírek Kč 218,- byl zaslán České 
zemské komisi pro péči o mládež.

Škola 1928/29

V naší obci byl počet školou povinných dětí ve školním roce 1928/29 32, a to 18 
chlapců a 14 dívek, z nich 1 chlapec nechodil do školy, protože v nemocnicích léčil 
nohu a kostižer, do občanských škol docházely 4 dívky, a to 2 do Smidar a 2 do 
Nového Bydžova, ze 27 žáků zdejší školy bylo sirotků nebo nemanželských bez otce 
5, proti úrazu dobrovolně pojištěno 14, a to 7 chlapců a 7 dívek. Školní docházka v 
tom roce byla dobrá, vykazovala jen 2.34% zameškaných půldnů omluvených, 
neomluvených nebylo, v druhé polovici února 1929 se vůbec nevyučovalo, jakož i na 
jiných školách, pro nepříznivé zimní počasí.

V dubnu 1929 bylo v Hlušicích římsko-katolickým biskupem udělováno biřmování a 
provedena generální kanonická visitace, proto mělo býti v naší obci o velikonocích 
křesťanské cvičení, o něž 2 přední členové místní školní rady jednali se správcem 
školy, aby bylo ve škole dne 26. března 1929, správcem školy (bez vyznání) musil jim 
vyhledati o tom úřední předpisy, aby upustili od svého požadavku, a cvičení bylo v 
hostinci, ve čtvrtek dne 11. dubna 1929 odpoledne. Účastnilo se 16 žáků zdejší školy 
náboženských cvičení v Hlušicích, ostatních 11 mělo vyučování, tam 15 žáků od 9. 
roku věku bylo biřmováno.

Dne 2. června 1929 v neděli byla konána školní slavnost "Dětský den" opět na 
zahradě u Holých, odvedlo se z ní pro péči o mládež 94,- Kč.

Místní školní rada

Dne 14. června 1929 byla ustavující schůze místní školní rady pro další čtyřletí a 
zvolen předsedou jejím opět Václav Bucek, rolník z č. 20, náměstkem jeho Josef Tyl, 
rolník z č.9, zmocněncem k prohlídkám školy František Holý, rolník z č.2, dalším 
členem za občanstvo je František Bucek z č.25 rolník, zástupcové školy učitel a  



správce školy František Mánek, učitelka ženských  ručních prací z  Hlušic Božena 
Háková, náhradníci jsou : Josef Rychtera, rolník z č.4 a Josef Pšenička, rolník z č. 58.

Místní osvětová komise

Místní osvětová komise pořádala 2 večery se světelnými obrazy v hostinci : dne 15. 
srpna 1929 zavítal sem p. J. Šukal, řídící učitel ze Stěžer u Hradce Králové a člen 
Osvětového svazu v Praze, se dvěma přednáškami : 1. Jižní Evropa, 2. Příjezd pana 
presidenta Masaryka, pro děti přidány pohádky, účast asi 30 dospělých a 30 dětí, 
vybráno 102.30 Kč, což jen tak tak stačilo na režii (cestovné, doprava) 80,- Kč a 
místní výlohy 22.30 Kč, dne 17. listopadu 1929 přednáška půjčená Okresním 
osvětovým sborem z Nového Bydžova : Na hradě a na tvrzi s pohádkou Labutí král se 
konala za účasti asi 45 dospělých a 20 dětí, vybralo se 62.35 Kč, výlohy za půjčení 
15,- Kč a za místnost i světlo 15,- Kč, u promítacího stroje byl jako obyčejně předseda 
místní osvětové komise Josef Ondráček, domkař a zedník z č.26.

Studenti

V roce 1929 navštěvovaly Květoslava Pšeničková a Stanislava Karásková rodinnou 
školu v Novém Bydžově, Anna Holá letní hospodyňskou školu tamtéž, v roce 1930 
Marie Pokorná také rodinnou školu, v létech 1929 a 1930 František Holý a Václav 
Boudyš zimní hospodářskou školu též v Novém Bydžově.

Odvody

Dne 13. dubna 1929 byli u odvodů k vojsku v Novém Bydžově : Václav Mánek 
(student), František Ondráček z č.23 (student), František Holý, Ladislav Stoklasa, 
Ladislav Strýhal, Václav Šafařík (student), odveden Václav Šafařík.

Obecní přirážky

V létech 1928, 1929, 1930 byly přirážky k daním : 300%, v r.1931 : 200%, v r.1932 : 
100%.

Porotci

V roce 1929 byl mezi vylosovanými porotci z Janovic Antonín Vaněk, rolník z č.1.

Na vojenském cvičení

V roce 1929 byli na vojenském cvičení :

Josef Draštík z č.16,

Antonín Štoček z č.52,

Karel Ondráček z č.1,

Josef Schovánkek z č.17,

Alois Haken z č.1.

Dobrovolně zůstal na vojně Jaroslav Ondráček z č. 21 od listopadu 1929.

Místní spolky - Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů měl v r. 1929 všech 33 členů, a to 19 činných a 14 
přispívajících.

Hospodářská beseda

Hospodářská beseda měla v r. 1929 všech 36 členů, v únoru 1929 koupila nový 
kombinovaný secí stroj na obilí za 5 000,- Kč.



Volby do Národního shromáždění

Dne  27. října  1929 se  konaly volby  do Národního shromáždění. V naší obci bylo 
160 voličů všech, a to 79 mužů a 81 žen, do senátu z nich mohlo volit 142 voličů ve 
věku přes 26 let.

Voličové dostali po 11 bílých kandidátních listinách pro volbu do poslanecké 
sněmovny a po 11 uzších růžových kandidát. listinách pro volbu do senátu v řeči 
české a německé. Volba se konala jako obvykle ve škole, nastavěné lavice posloužily 
opět za zástěny, správce školy byl zase jmenován zástupcem dohlédacího úřadu. 
Zápisy o volbě byly zaslány zvláštním poslem do úřadovny okresního úřadu. Do 
poslanecké sněmovny volilo 78 mužů a 71 žen, tj. 149 osob, do senátu 129 osob.

Odevzdáno bylo pro volební strany : hlasů do sněmovny

číslo: kandidátní listina strany:     poslan.:   senátu:

8   Čsl. strana národně-socialistická   13      10

(předseda V. Klofáč)

10   Čsl. sociálně-demokratické strany   14      14

dělnické

13   Čsl. národní demokracie        7      6

(předseda Dr. Karel Kramář)

14   Čsl. strany lidové           8      8

15   Republikánské strany zemědělského

a malorolnického lidu        102      84

(předseda Antonín Švehla)

16   Čsl. živnostensko-obchodnické

strany středostavovské         4      3

18   Hlinkovi slovenské ludové strany  nebyla     1

Počasí a úroda

Počátkem roku 1929 náhle nastala pořádná zima, sněhu napadlo 40-60 cm, od Nového 
roku do polovice března byla sanice, automobily ani nejezdily, tehdy už mívali lékaří 
své automobily, ale kdo musil v této době nemocnému pro lékaře, především sháněl 

sáně. Občas byly vánice a velké mrazy, např. 11. ledna -210C, 11. února -310C, 1. 

března -220C. Vyučování ve školách bylo v únoru všeobecně zastaveno, na zdejší 
škole až do 2. března, poněvadž se zásoba uhlí velmi tenčila a nakoupiti nového 
nebylo lze. Mnoho ptactva zahynulo, keře a stromy pomrzly nebo namrzly a znenáhla 
chřadly. Pumpy a vodovody zamrzávaly. Byly obavy, že zjara bude velká voda, ale 
zima tak znenáhla povolovala, že jarní vody neškodily.

Jaro se značně opozdilo a bylo krátké, žně se však jen málo zpozdily, neboť léto bylo 

horké, teplota v červenci a ještě i v srpnu dosahovala někdy až 400C. Dne 4. července 
1929 se naší vlastí přehnala prudká vichřice s bouří, ale náš kraj na štěstí zůstal 
ušetřen velkých škod.



Podzim byl příznivý, konec roku mírný, ještě v polovici prosince 1929 kvetly květiny 
a růže měly poupata. Úroda byla celkem dobrá, zeleniny dosti, jen některých druhů 
ovoce bylo málo.

Nemoci

V našem kraji řádila spála a záškrt, proto se dalo očkovati proti difterii (záškrtu) v 
prosinci 1929 u nás 13 dětí.

Změny v obyvatelstvu - sňatky

V roce 1929 provdala se Marie Draštíková z č.16 za Vincence Hanzla, rolníka v 
Chroustově, Marie Ondráčková z č.23 za Františka Vaniše, četnického strážmistra v 
Horní Branné u Králové Dvora, Václav Šrom, podkovář z č.55 se oženil s Annou 
Sytnou ze Záhornice, Antonín Štoček z č.50 se oženil s Miladou Hloucalovou z č.6, 
Václav Vavřinec z č.10 s Marií Šromovou z č.55, Jindřicha Ondráčková z č.11 se 
provdala za Bohumila Šádka, nádražního zřízence z Vinar.

Zemřeli

V roce 1929 zemřeli: 3.února Božena Stryhalová z č.14 ve věku 54 roků, 29. října 
Marie Rychterová z č.4 ve věku 27 let, 3.listopadu půlměsíční dítě Josef Ranftl u 
Šperků v č.18.

Přesídlili

V polovici srpna r.1929 odstěhoval se Josef Schovánek č.17, do Stračova, kde koupil 
hostinec, v r.1929 se odstěhovali na podzim Hakenovi z č.1.

Stavby

V r.1929 stavěl si nové obytné stavení s dílnou Václav Ondráček z č.63, a Josef 
Matyáš z č.62, obytné stavení.

V r.1930 stavěli nebo přestavovali stodoly a chlévy: Václav Bucek z č.20 - chlév, 
František Bucek z č.25 - stodolu, Václav Boudyš z č.31 - stodolu a chlév, Josef 
Rohlíček z Vinar na katastru janovickém stodolu blízko Stoklasových z č.28.

Škola

Ve školním roce 1929/30 bylo v naší obci 32 dětí školou povinných, a to 20 hochů a 
12 dívek, z nich do zdejší obecné školy jednotřídní chodilo 29 žáků, a to 20 hochů a 9 
dívek, 3 dívky navštěvovaly měšťanskou (občanskou) školu v Novém Bydžově.

Na zdejší škole bylo proti úrazu dobrovolně pojištěno po 1.20 Kč 10 dětí. Školní 
docházka v tomto školním roce vykazovala 4.02% zameškaných půldnů omluvených, 
neomluvených nebylo.

Spořitelní a záložní spolek v Hlušicích daroval vklad 5,- Kč s vkladní knížkou : v září 
1929 4 žákům z naší školy, 1930 1 žákyni, 1931 2 žákyním, 1932 4 žákům, 1933 7 
žákům, 1934 4 žákům

Od Okresní péče o mládež v Novém Bydžově dostalo látku na oděv nebo obuv na 
zdejší škole: 7 dětí r.1923, 3 děti r.1924, 3 děti r.1925, 2 děti r.1926, 3 děti r.1927, 3 
děti r.1928, 5 dětí r.1929, 2 děti r.1930, 8 dětí r. 1931, 10 dětí r.1932, 9 dětí r.1933, 9 
dětí r.1934 (tehdy také ještě 1 mladší dítě).

Na naší obecné škole se ve školním roce 1929/30 poprvé vyučovalo 
československému náboženství, vyučoval učitel náboženství pan Antonín Kocian z 
Nového Bydžova 1 žákyni 1 hodinu za 14 dní od 19. října 1929, zajížděl sem na 



motocyklu ze Žlunic, podle zákona dostal za to vyučování 62.70 Kč odměny, cestné 
započítáno ve Žlunicích.

Římsko-katolickému náboženství vyučoval farář pan Josef Červinka ze Starého 
Bydžova 24 žáků (19 hochů a 5 dívek) 2 hod. týdně, docházel nebo dojížděl v krytém 
voze, náleželo mu za to ve školním roce 1929/30 Kč 1 332.10, a to odměny 438.90 Kč 
a cestného 893.20 Kč, 1 žák byl zproštěn od vyučování římsko-katolického 
náboženství.

Očkováni byli povinně proti neštovicím v r.1930 sedmiletí 4 žáci, čtrnáctiletý 1 žák 
zdejší školy, nepovinně proti záškrtu (difterii) se dalo očkovati na třikrát v prosinci 
1929 a v lednu 1930 žáků 9 na náklad rodičů (za dítě 45,- Kč). Očkoval obvodní lékař 
pan MUDr. Miloš Motejl ze Smidar.

Osvětová činnost

V roce 1930 pořádala Místní osvětová komise 2 přednášky se světelnými obrazy od 
Okresního osvětového sboru: 5. března "10 let Československé republiky" a 16. 
prosince "Z dob slávy a utrpení národa českého".

Na školní oslavě 80. narozenin presidenta T.G. Masaryka dne 7. března 1930 bylo 
přítomno mimo žactva a jinou mládež 12 mužů se starostou obce a 5 žen, celkem 46 
osob, dne 30. března pořádala zdejší škola za pomoci občanstva divadelní hru Jaros. 
Průchy "Pro tatíčka presidenta" v hostinci pana Václava Ondráčka

jeviště zapůjčil zdarma Sbor dobrovolných hasičů, paní Františka Tyčová šila obleky 
z papíru a s 5 jinými ženami a 4 muži vypomáhala. Poslední zkoušku v sobotu 
odpoledne navštívilo přes 200 dětí z okolních škol, také v neděli pro dospělé byla 
početná návštěva.

Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích pořádal 2 divadelní hry: 2. března 1930 "Proč 
bychom se netěšili" a 18. května 1930 "Černé oči" od P.M. Malocha.

Místní spolky - Hasiči

V r.1930 čítal Sbor dobrovolných hasičů 19 činných a 21 přispívajících členů, 14 jeho 
členů se zúčastnilo odhalení župního hasičského praporu v Novém Bydžově.

Sbor pomáhal při požáru  v Hlušičkách. Jeho pokladna vydkázala za r. 1930 příjem 1 
659.34 Kč, vydání 836,- Kč.

Hospodářská beseda

V Hospodářské besedě nebylo změn za r.1930, plnila svůj úkol půjčování strojů.

Domovina

Rovněž Místní domovina domkařů a malorolníků se v r.1930 věnovala své obvyklé 
činnosti, měla 36 členů.

Vojsko

Na konci srpna r.1930 bylo po 3 dni v naší krajině vojenské cvičení, zaujalo všechno 
obyvatelstvo tou měrou, aža lidé zanedbávali své obvyklé práce a běhali i jezdili s 
vojáky. Vesničkou projíždělo vojsko různých zbraní, při bojích byla střelba z pušek a 
děl, jednoho dne se mezi Vinary a Hlušicemi letadla jen rojila,ve větších staveních 
vojsko přenocovalo, ve dne nosily děti vojákům vodu na jejich stanoviště a dospělí je 
příležitostně pohostili třeba kávou a pomazánkou.

1930 sčítání lidu



Ke dni 27. května 1930 bylo provedeno sčítání zemědělských a živnostenských 
závodů, ve zdejší  obci bylo vyplněno 51 dotazníků  pro zemědělce  a 7  dotazníků pro 
živnostníky. Zemědělství bylo udáno v 35 dotaznících jediným povoláním, v 6 
dotaznících hlavním a v 10 vedlejším povoláním hospodáře, podle rozlohy bylo:

do 10 a .................2,

přes 10 a do 50 a........3,

přes 50 a do 1 ha........3,

přes 1 ha do 2 ha........5,

přes 2 ha do 5 ha........23,

přes 5 ha do 10 ha.......13,

přes 10 ha do 20 ha......1,

přes 20 ha do 30 ha......0,

přes 30 ha do 50 ha......1 hospodářství.

Naši hospodáři měli pozemků:

v politické obci Janovice 169 ha 98 a, jinde:

"   "  Hlušice  15 ha 96 a,

"   "  Chotělice    29 a,

"   "  Kozojedy    14 a,

"   "  Kozojídky    25 a,

"   "  Sekeřice    47 a,

"   "  St. Bydžov 23 ha 46 a,

"   "  Vinary   16 ha 32 a,

    Celkem   56 ha 89 a.

Na katastru obce Janovic ve výměře 230 ha 69 a, bylo u našich 51 hospodářů 169 ha 
98 a pozemků, škola 15 a, živnostníci 14 a, obec 12 ha 30 a, u přespolních 42 
hospodářů celkem 48 ha 41 a, a to :

u hospodářů 14 z Hlušic 19 ha 64 a,

u hospodáře 1 z Hlušiček 1 ha 22 a,

u hospodářů 23 z Vinar 25 ha 56 a,

u hospodáře 1 ze Smidarské Lhoty 1 ha 35 a,

u hospodáře 1 ze Stračova 20 a,

u hospodářů 2 z Kozojídek 44 a.

Z výměry našich 51 hospodářů 226 ha 87 a bylo:

orné půdy ..............209 ha 9 a,

luk .................... 10 ha 33 a,

zahrad ................. 2 ha 97 a,

pastvin ................    17 a,



nezemědělské půdy ...... 4 ha 31 a.

Na orné půdě se pěstovalo obilí na 115 ha 7 a, a to:

pšenice 43 ha 13 a, žito 35 ha 23 a, ječmen 25 ha 98 a, oves 10 ha 73 a, luštěniny a 
směsky na zrno 2 ha 45 a, čočka 50 a, hrách 82 a,směsky 1 ha 13 a, mák 13 a, 
okapanin 49 ha 20 a, brambory 12 ha 2 a, cukrovka 30 ha 28 a, čekanka 2 ha 66 a, 
krmná řepa 3 ha 19 a, krmná mrkem 1 ha 5 a, zeleniny na 7 ha 19 a: zelí 1 ha 50 a, 
kapusta 1 a,květák 59 a,okurky 25 a,mrkev 1 ha 40 a, celer 90 a, petržel kořenová 1 ha 
35 a, cibule 30 a, rajská jablíčka 15 a, jedlé melouny 6 a, kedlubny 29 a, salát 39 a, 
pícnin na 35 ha 5 a: jetel dvousečný červený 27 ha 98 a, jetel růžový (inkarnát) 49 a, 
vojtěška 1 ha 98 a, jetelové směsky 16 a, směsky na zeleno 4 ha 30 a,kukuřice na 
zeleno 14 a.

Hospodářské zvířectvo bylo čítáno:

20 koní (8 valachů, 12 klisen, 0 hřebců)

221 ks skotu (47 telat, 10 býků, 43 jalovic, 119 krav, 2 voli)

24 jehňat

22 koz (kozlů i kůzlat)

162 ks vepřového bravu (119 prasátek do půl roku, 1 kanec, 31             sviní a 11 
ostatních prasat)

1 548 ks drůbeže : kohoutů a slepic 1 009 (z nich 266 kuřat)

     houserů a hus 474 (z nich 384 housat)

     kačerů a kachen 29 (z nich 23 kačat)

     krocanů a krůt 34 (z nich 27 krůťat)

     perličky 2.

Hospodářské stroje, nářadí bylo:

4 žentoury, 27 elektromotorů výkonnosti 3-12 koňských sil (4 3KS

13 4KS, 5 5KS, 3 51/2KS, 1 10KS, 1 12KS), secích strojů (nikoli ručních) 14, žacích 
strojů travních 7, žací stroje obilní 2, mlátiček 24, odstředivek na mléko 38, řezaček 
na píci 43, šrotovníků, mačkadel 5.

Odvodněno bylo u 43 zemědělců celkem 112 ha 42 a.

Pojištění proti ohni mělo 41 zemědělců, proti krupobití 8, proti pádu dobytka 2 
zemědělci.

Živnostenský dotazník vyplnili:

1. obec Janovice - rozvod elektické energie,

2. pan Václav Ondráček, truhlář čp.63,

3. pan Václav Ondráček, hostinec, obchod, čp.23,

4. pan Bohumil Ondráček, obchod čp.41,

5. pan Josef Strýhal ml.,obchod zeleninou čp.14,

6. pan Cyprián Šrom, podkovářství čp.5,

7. pan Josef Tyč, obchodní zástupce.



Sčítání lidu 1930

Sčítání lidu bylo podle stavu o půlnoci ze dne 1. na 2. prosince 1930 a bylo v 
Janovicích napočteno 63 domů, 227 přítomných lidí (mimo ně bylo odtud 6 osob v 
Chlumci nad Cidlinou v nemocnici pro spálu a 1 osoba v nemocnici v Hořicích.)

Ze 234 obyvatel bylo 119 mužů a 115 žen, podle náboženského vyznání bylo:

říms. katolíků 210 (108 mužů, 102 ženy)

starokatolíků  1 ( 1 muž,  0 žen)

evangelíků augsb. 1 ( 0 mužů,  1 žena)

čechoslováků   9 (6 mužů, 3 ženy)

bez vyznání   13 (4 muži, 9 žen)

Ze 63 domků bylo 56 obydlených, bylo 61 bytových stran, 227 přítomných lidí.

Změny v obyvatelstvu - narodili se

V Janovicích se narodil r.1930 1 chlapec, r. 1931 7 dětí (3 hoši a 4 dívky), r. 1932 3 
děti (2 chlapci a 1 dívka).

Zemřeli

Zemřel 16. ledna 1930 Josef Kubišta ve věku 85 let v Novém Bydžově, býval mnoho 
let starostou zdejší obce. 13. dubna 1930 zemřel u Pšeničků děd Hloucal, 11. prosince 
1930 Václav Ondráček děcko 2 1/2 měsíce, v čp.63. 5. března 1931 Anna Šafaříková, 
rolnice čp.7, ve věku 61 let, 3. května 1931 Alois Štajer ve věku 82 let, 9. prosince 
1931 Václav Boudyš, rolník ve věku 53 let, člen Sboru dobrovolných hasičů od jeho 
založení r.1902. 13. června 1932 Karel Kubišta, domkař čp.32, ve věku 47 let, 13. 
července 1932 František Holý, rolník čp.2, ve věku 64 let, člen místní školní rady, 18. 
října 1932 Marie Štočková, domkařka čp. 61, ve věku 36 let, jíž se dne 10. října 1932 
narodil synek Stanislav a zemřel již 23. října 1932. 3. prosince 1932 zemřela Františka 
Pavelková v čp.57 u Matyášů ve věku 77 let.




