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Kniha tato obsahuje 137 listů.

Poloha obce

Kozojídky mají mírný svah od Vinar, které jsou na stranu východní asi 1/4 hodiny 
vzdáleny, na západ ke Žlunicům, asi 1/2 hodiny vzdálených. Celá osada má podobu 
ohnutého obdelníka, rozkládajícího se od východu k západu. Stavení stavěna jsou od 
jihu k severu, respektive obráceně a to až po čp. 39 u silnice a č. 26 na návsi, ostatní
čísla na konci dolením mimo čp. 12 a 13 stavěny jsou od západu k východu a 
obráceně, kterýmžto i směrem jsou stavení na konci hořením a to čp. 15,19,21,22. 
Těsně za vsí teče potok tak zvaný "Skřeněřský potok". Okresní město jest vzdáleno na 
jihovýchod 2 hod. Do Smidar na východ počítá se 1 hod., jakož i do Vysokého Veselí, 
které jest od Kozojídek na sever.

Názvy polí

Celková výměra katastru kozojídeckého obnáší 172 ha. Jednotlivé názvy polí jsou a to 
nejdříve na sever od vsi: "Za plotem" název jest od toho, že kus tento jest oddělen od 
cesty trnovým plotem, nebo říká se kusu tomu také za teletníkem, poněvadž kus tento 
rozkládá se za panským chlévem, kde dříve chovali telata. Za tímto kusem jest pole 
zvané "Na ztezkách", název pochází od toho, že kus ten je ze tří stran ohraničen 
stezníkem. Dále jest pole zvané v "Loučkách", pojmenování povstalo od toho, že 
dříve v těch místech byly malé louky, které však dnes jsou až na jednu zorány. 
Směrem severním dále jsou "Vrší", pojmenování jest asi od toho, že od Kozojídek, 
jde se na pole to do vrchu. S "Vrší" směrem jihozápadním příjdeme na "Příčky" 
pojmenování jest od toho, poněvadž dílce na kuse tom jsou krájeny napříč, oproti 
dílcům ve "Vrších" a "Křídle", kteréžto pole nazváno jest označením tím asi od toho, 
že dříve pokud bylo panské, jako křídlo zabíhalo do pole panského.



"Křídlo", "Příčky" a "Vrší" nejsou katastrem kozojídeckým, avšak jsou téměř celé pro 
svoje blízké položení u Kozojídek, Kozojídáky vykoupené. Jdeme-li s "Vrší" ke 
Kozojídkám zpět, máme na straně pravé a menší kousek na straně levé pole obecní, 
kdež prostě se říká "Na Obci". Blíže směrem tím jest kus zvaný "Za kovárnou", název 
ten jest od toho, že nachází se za čp. 40, ve kterém byla dříve kovárna. Tím označeny 
jsou pozemky ležící na straně severní od Kozojídek, mimo tímže směrem ležících 
pozemků p. Jiránka a p. Píši, kteréžto pozemky od lidu zvláště označeny nyní nejsou. 
Pole směrem jižním neboli podle vsí jsou pojmenovány: "Před chalupou" to jsou pole 
před okny chalup, odtud tudíž název ten. Za tímto polem jest kus "U Zvonečka", 
pojmenování jest od toho, poněvadž východní cíp pole toho dotýká se prostranství na 
němž stojí zvoneček. Níže na západ jest pole zvané na "Kopečku", název ten jest od 
toho, že pole to nepatrným kopečkem jest. Jižně pod kusem "U Zvonečku" jest pole 
zvané "Na Krátkých", název ten jest od toho, že pole to jest krátké. Vedle "Krátkých" 
přes cestu na západní stranu jest pole zvané "Rybníček", název ten jest od toho, že v 
místě tom kdysi malý rybník byl.

Pod Krátkými jižně jest pole po svém majiteli Otrubovi "Otrubovo" zvané. Na 
východní straně sousedí pole Otrubovo s polem tak zvaným "Placi", název pochází od 
toho asi, že dříve na poli tom byly jisté místa, jímž placi říkali, špatným obděláváním 
zamořena, od čehož pojmenování zůstalo.

Obecní budovy

Obec naše pro svoji nepatrnost nemá svých veřejných budov.

Bývalý obecní domek prostě zvaný "pastouška" v r. 1912 vyhořel a od té doby obec 
žádného v náhradu nekoupila, ani nepostavila. Jest zde obecním majetkem pouze 
kolna pro hasičské náčiní a ta ještě nestojí na místě obecním, nýbrž na zahradě p. Jos. 
Prášila který místo na němž kolna stojí přikoupil od obce r. 1907. Kolna sice měla 
býti do konce r. 1910 přestavěna na místo jiné, avšak do dnešního dne stojí na prvním 
místě.

Příslušnost obce

Obec Kozojídky přísluší k okresní politické správě, bernímu úřadu, okresnímu soudu 
v Novém Bydžově, k poštovnímu a telegrafnímu úřadu a stanici železniční Vys. 
Veselí, k župě, obchodní a živnostenské komoře v Hradci Králové.

Náboženství a příslušnost

Obec má 246 katolíků a spadá pod farní úřad ve Žlunicích a biskupství 
královehradecké. Evangelíky má obec 4 a příslušejí k farnímu úřadu v Hořicích. 
Jednoho obyvatele má obec bez vyznání.

 Spolky

 V obci jsou spolky a to :

- Sbor dobrovolných hasičů od r.1899, předsedou p. Jos. Prášil, velitelem p. Jos. 
Vršťala, jednatelem p. Frant. Stoklasa.

- Spolek pro vzájemné pojištění skotu od r. 1922, předseda p. Jos. Prášil, pokladník p. 
Frant. Šádek č.39.



- Divadlo podporováno jest intimním sdružením, které pracuje o to, by během času 
vešlo v život jako spolek. Předsedou intimního sdružení jest p. Jos. Prášil, jednatelem 
p. Václav Kosejk, režisérem p. Frant. Šádek č.7, pokladníkem slečna Růž. Tesařova.

 Obecní zastupitelstvo

 Starostou obce jest p. Jos. Píša, za dobrovolně odstoupivšího starostu p. Jos. Ulricha 
v r. 1921, I. radním p. Jos. Prášil, II. radním p. Frant. Hloucal, obecní účetní p. Jos. 
Kocek, ostatní členové zastupitelstva jsou pánové : Holý Josef, Kosejk Václav, Řehák 
Karel, Šádek František č.7, Vršťala Josef, Zajíček František a Žilka František.

 Osvětové úkoly, jejich činovníci

 Komise osvětová má jako předsedu p. Františka Šádka č.7 ml., jednatele Františka 
Šádka č. 39. Knihovní rada má p. Frant. Šádka č.7 st. předsedou, p. Jos. Vršťalu 
pokladníkem, Františka Šádka č.39 jednatelem, sl. Boh. Ulrichovou knihovníkem.

 Řemesla a živnosti

 Řemeslo kovářské a podkovářské provádí zde p. Frant. Vaněk, obuvnictví p. Václ. 
Novotný č.31, truhlářské Jos. Jelínek č.36, koželužstvím zabývá se p. Jos. Macháček 
č.24, smíšený obchod a živnost hostinská je v držení p. Jarosl. Bartoně, ačkoliv o 
národě našem praví se, "Co Čech, to muzikant", tak vesnička Kozojídky k rčení tomu 
málo přispívá, neb má pouze jednoho příslušníka p. Frant. Stoklasu hudebníkem.

 Zemědělství

 Hlavní obživou vesničky jest zemědělství, které se zde provozuje od pradávna. Před 
válkou pracovali zde chudší lidé u zdejšího velkostatku, který zaujímal přes 1/2 
katastru obce. Po práci u velkostatku pracovali lidé na poli svém, kterého však mnoho 
neměli a které ještě bylo od katastrů jiných obcí koupeno, neboť byly Kozojídky na 
vlastní žádost odděleny ode Žlunic jako samostatná obec teprve r. 1874, do kteréžto 
doby se Žlunicemi jednu politickou obec tvořili, následkem tím asi malým katastrem 
vybaveny byly, takže katastry obcí Vinar a Žlunic těsně se dotýkají vesnice.

 Statistika držitelů půdy

 Statistika půdy do světové války do svých majitelů byla asi následující : 1/2 katastru 
zaujímal velkostatek a 6 chalup s jedním statkem 3/8 katastru, takže zbývajících as 38 
čísel (nyní mají Kozojídky 54 čísel) zbyla poměrně nepatrná část.

 Nutno podotknouti, že pracovali obyvatelé zdejší ve velké části s napětím všech sil, 
proto aby výtěžkem své úmorné práce docílili soběstačnosti, totiž aby mohli si koupiti 
polé své a pracovati na svém. Ve velké pak většině se jim to zdařilo, čemuž hlavně 
sloužila dobrá zdejší půda a pracovní usilovnost. Tak namáhali se občané Kozojídek 
bez jakékoliv překážky o skývu od pradávna až vytrženi byli ze svého shonu válkou -
válkou světovou.

 Světová válka 1914-18

 Udati nutno, že zápis o válce této bude zkrácený jelikož podrobné vylíčení celého 
běhu zaujalo by velkého místa, což ostatně by bylo zbytečno, neb zápisy přesné jsou 
na místech jiných a vesnička neměla žádných výstředních událostí válečných mimo 
obce jiné. Jako vojíni první výzvy rukovali uprostřed nejpilnějších žní : Hezký Josef 
č.44, Mocek Jos. č.32, Píša Jos. č.46, Tesař Jos. č.18, Vršťala Jos. č.33, Zajíček Frant. 
č.20.



 Po nich následovali druzí občané, takže kdo nebyl záložním vojínem, byl novými 
odvody do vojska zařazen též. Z občanů mužského pohlaví zůstalo od 18ti do 50ti let 
jen malé procento neodvedených. Zatímco mužové na vojně zakoušeli útrap 
válečných, hospodařily ženy jejich doma sami. Pracovali částečně za vzájemné 
výpomoci za všeobecného nedostatku avšak sklízely málo následkem špatného 
hnojení nejen umělého, kterého nebylo, ale i mrvou chlévskou, jelikož zde stát silně 
rekviroval dobytek, pro účely válečné, čímž trpělo nejen hnojení, ale i obdělávání.

 Jaký byl úbytek dobytka jest vidno z následujícího: Panu Jiránkovi ze 36 kusů 
dobytka, zbylo po válce 8 a panu Kockovi ze 7 kusů 2. Ze všeobecných rekvisic jak 
dobytka, obilí a jiného, není tak k zaznamenání ničeho, co by se vymykalo z rámce 
tehdejší všeobecnosti.

Ačkoliv v jiných obcích měli hojnost desertorů, možno uvésti z naší obce p. Jos. 
Kocka, který jako desertér asi 3 neděle schovával se ve Vrších. Přicházeli sem od 
jinud takoví desertéři a zde žebrali o kousek chleba, ale špatně vyplatilo se to dárcům, 
když úřady se o tom dozvěděly.

 Tehdejší hostinská pí Františka Malátová potrestána byla pokutou 100,-Kč, že 
prodala uprchlým ruským zajatcům snídani, kteří taktéž v velkém počtu, obzvláště ku 
konci války, poněvadž byli četníci odsud daleko, do vesnice naší přicházeli. Toho 
času peněžnictví upadalo a kvetla výměna zboží, ač bylo nařízeno prodávati téměř vše 
na lístky a za peníze, ovšem že míra vyměřená úřady byla nedostatečná a ke všemu ji 
mnohdy ani když neměl známost ani nedostal. Na začátku války zmizely drobné 
peníze z oběhu, následkem tím pomáhal si zdejší velkostatek při vyplácení dělníků 
papírovými poukázkami. Drahota byla všeobecná a lidé proto těšili se na konec hrůzy 
- války. Dočkali se 28. října 1918 říkali lidé přišedší do Kozojídek z měst, že Čechy 
se Slovenskem jsou samostatným státem. Nejdříve bylo pochybováno o pravdě, ale 
když oficielně byla zpráva potvrzena, byla z toho radost všeobecná a těšili se všichni 
na příchod z války svých drahých. Nepřišli však všichni Ti kdož do války šli.

 Padlí, invalidé, legionáři

 Několik našich obyvatelů padlo za oběť dravé válce a sice :

 Draštík Josef čp. 6 zahynul stár jsa as 24 roky,

 Honys Alois čp. 45 as 40 roků,

 Hezký Josef čp. 44 as 35 roků,

 Matys Václav bývalý zdejší poklasný ve dvoře as 45 roků,

 Jako invalidé světové války jsou :

 Hromádko Josef čp. 48 a Šádek František čp. 7.

 Během světové války vstoupili do legií a to:

 Josef Řehák do francouzské legie,

 Rieger Josef do italské legie,

 Mocek Alois, Novotný Stanislav, Petrášek Antonín a Trnka Václav do ruské legie. 

 Příděl dlouhodobých nájmů 1919

 Jako události poválečné zaznamenati nutno : V roce 1919 na základě zákona o 
reformě pozemkové dostali zdejší dlouholetí nájemci panské půdy do vlastnictví pole 
za rybníkem a na Křídle a Příčkách.



 Pád dobytka

 V roce 1920 padlo zde na 37 kusů dobytka hovězího na slintavku a kulhavku.

 Domovina

 Toho roku ustavila se zde organizace za účelem parcelování velkostatku organizace 
tak zvaná "Domovina". Důvěrníkem zvolen Josef Píša, pokladníkem František 
Stoklasa.

Stavby 1921

 Na parc. č. kat. 52 postavili domky Josef Hromádko čp. 4, František Mocek, 
František Rolec z velké části z truplí, které dělali v obecním hliňáku Josef Holý a 
Alois Zajíček.

 Rukování v mobilizaci

 V říjnu za první mobilisace v Republice rukovali : Rieger Jos., Šádek Frant. čp.39, 
Trnka Václav, Tesař František, Ulrich Jos., kteří po měsíci vrátili se všichni zpět.

 Volba starosty

 Starostou obce byl zvolen náměstek Josef Píša za dobrovolně odstoupivšího starostu 
Jos. Ulricha.

 Aeroplán

 Kozojídky mohou býti hrdy na to, že na jich půdě tr. snesl se aeroplán, čímž stojejí 
před ostatními okolními obcemi, jakožto i tím že měly v roce 1920 automobil a 
motorovou oračku jíchžto vlastníkem byl Evžen Jiránek čp. 3.

 Parcelace první poloviny 1922

 Roku 1922 byla rozparcelována první polovina zdejšího dvora a to kusy na Stezkách, 
v Placích a na Otrubovým.

 Stavby 1922

 Roku toho postavili domky Josef Prášil čp.5 a Šádek Antonín čp.54.



Rok 1923 
Počasí

 Leden byl mírný s málo sněhem. Únor byl mrazy krutší ledna, mrzlo a sníh také ležel 
na zemi skoro celý měsíc. Březen byl mírný a jarnímu setí velmi příznivý. Duben byl 
zprvu studený s velmi citelnými ranními mrazy, potom chladnější deštivé počasí, 29 
t.m. padaly kroupy. Květen byl z velké části studený, z 15. - 16. v noci byl takový 
mráz, že ječmen přimrzl. Červen byl téměř celý deštivý a studený, obzvláště noci. 
Červenec do poloviny byl horký, druhá polovina deštivá. Srpen do poloviny byl 
horký, obzvláště od 6.-14., druhá polovina chladnější s mírnými dešti, konec měsíce 
přišel s větry, které trvaly až do 9. září. Od 10. do 18. září bylo takové vedro, že 
teplota se rovnala teplotě v srpnu. Od 19. do konce září bylo střídavé počasí teplé a 
větrné s častými mírnými deštíky. Od 1. října do 20. listopadu nebylo téměř dne, aby 
nepršelo, avšak počasí bylo teplé. Od 21. začalo mrznouti a dne 23. napadl první sníh, 
26. byla půda již tak zmrzlá, že se ani orati nemohlo, potom nastalo zase tání. Dne 2. 
prosince začal padati sníh a padal zvolna až do 4. prosince. Od 4.-19. prosince bylo 
deštivé počasí. 20. začalo mrznouti a 23. napadlo zase trochu sněhu.

 Dne 25. na Boží narození byla taková vánice, že nebylo proti vánici od jihozápadu se 
valící téměř ani jíti. 28. začal sníh opět padati a téměř nepřetržitě padal do nového 
roku. Sněhové vánice nanesly tolik sněhu na silnice a cesty, že nebylo pěšky možno 
ani jíti, jakož i jízda šla špatně, neboť kolej stále byla zavívána.

 Staří lidé říkali, že tolik sněhu jako roku toho nebylo již snad asi 25 let.

 Setba - sklizeň

 Dne 17. března t.r. se selo obilí a 21. března na panském již seli řepu. Do 20. dubna 
bylo zaseto úplně. 10. května se již mohly jetele a vojtěšky sekati k zelenému krmení. 
Řepy toho roku k vůli špatnému vzejití se síti znovu nemusely, avšak na mnoha 
místech museli znovu síti čakanku. Řepy toho roku pro mokré a studené počasí se 
špatně obdělávaly, následek toho byl, že řepa špatně rostla. 5. června sekali páni 
louku na seno, které taktéž při mokrém a studeném počasí špatně schlo.

 Dne 21. července sekali páni první žito. Ječmeny t.r. sekaly se stejně se žity. 26. 
srpna bylo po žních. Žně byly ze začátku nepříznivé, avšak později klidilo se dobře. 
Jetele toho roku byly dobré, daly dosti zeleného krmení i suché píce. Obilná sklizeň 
na slámu byla dobrá, avšak ne tak na zrní. Po korci bylo průměrně : pšenice 55 g tj. 7 
hl á 78 kg,

 ječmene 5 g tj. 8 hl á 66 kg,

 ovsa 14 hl á 48 kg,

 žita 5 g tj. 7 hl á 70 kg.

 Otavu na lukách sklidili páni z louky 1. září. Ozim se začal síti dne 13. září. 
Brambory se začaly vybírati dnem 17. září, čekanka a řepa 27. září. Sklizeň řepy 
pokračovala za neustálých dešťů. Cesty a silnice t.r. byly tak rozbité, jako málokdy, 
poněvadž nebylo sucho ani zase doopravdy mokro, takže takovým počasím cesty se 
koly vozů trhaly. Sklizeň řepy trvalo do 30. října. Roku toho bylo průměrně po korci 
75 g řepy.

 Ceny, platy



 1 g řepy stál 20,- Kč, 1 g pšenice 170,- Kč, žita 135,- Kč, ječmene 140,- Kč, ovsa 
100,- Kč. 1 kg červeného jetelového semínka stál 8-12,- Kč. Okování koně na ostro 
60,- Kč, nový vůz jednokoňský 2 200,- Kč. Brambory průměrně stály 45,- Kč. U 
zdejšího velkostatku platilo se : muži 1.30 Kč, ženě 1,- Kč za hodinu. Od prvního 
kopání řepy 14,- Kč, od protahování 32,- Kč, od druhého kopání 28,- Kč od jedné 
míry. Od sekání louky za jednu míru 22,- Kč. Od sekání obilí za 1 míru bez 
odběračky 18,- Kč, s ní 23,- Kč.

 Zaprodání řepy

 Dne 8. března byla řepa zaprodána cukrovaru novobydžovskému za přítomnosti jeho 
zástupců za pevnou cenu, mimo p. Jiránka 15,- Kč za 1 g. Na žádost řepařů 
přednesenou již dříve v cukrovaru, sdělují přítomní zástupci cukrovaru t. dne v 
Kozojídkách jsoucí, že na zakoupení strojů pro zdejší řepaře dá cukrovar 2 500,- Kč.

 Přednáška

 Dne 17. února byla uspořádána přednáška místní osvětovou komisí : "Dánsko" se 
světelnými obrazy. Přednášel učitel p. Vác. Rufert ze Žlunic.

 Odvody

 28. března byli u odvodu : Kosejk Václav, Koštejn Josef, Kubinec Václav, Hromádko 
Václav, Zajíček Josef, Šádek Bohumil. Z jmenovaných však nebyl žádný odveden.

 Přepadení

 Dne 21. května přepadl cestou z Vysokého Veselí Jos. Žilkovou jakýs mladý muž o 
němž uvedená tvrdila, že byl to p. Jeřábek ze Zběři. Soudní při však prohrála, čímž 
případ ten zůstal neobjasněn, kdo vlastně oním ničemou byl.

 Obecní dům

 Dne 3. června byla veřejná schůze obecní pro postavení obecního domu. Ve schůzi 
obecního zastupitelstva ustanoveno postaviti tento dům o čtyřech místnostech. Na 
schůzi vysloveno přání, by byl postaven o 6-ti místnostech. Definitivní usnesení na 
schůzi této pro malou účast se nestalo a přítomné obecní zastupitelstvo se usneslo 
konečně se rozhodnouti dne 4. 6. ve své schůzi. Patří též k tomu podotknouti, že na 
pozvání byli ve schůzi přítomni a to :

 stavitel p. Jan Macura z Vysokého Veselí a p. Kozák z Kozojed, kteří měli občany na 
to, by stavěli s pomocí státní subvence o 70ti% a pospíšili se s jednáním, jelikož lhůta 
k podávání žádosti o tuto jest jen do 30. června t.r. Náklad na stavbu toho domku 
počítali o 4 místnostech 60 000,- Kč o 6 místnostech 90 000,- Kč. Ač bylo dosti o 
stavbě této jednáno k ní nedošlo, vše zůstalo jen při začátku.

 Housenky

 Roku toho byla veliká spousta housenek. Bylo nařízeno úředně, by se obíraly. 
Ačkoliv mnozí tak nečinili, housenky škody mnoho nenadělaly, jelikož časté deště se 
stromů je oplachovaly.

 Bachory

 Není snad pamětníka, aby pamatoval tolik bachorů na švestkách, jako toho roku.

 Pronájem obecního pole



 Dne 17. června byla dražba na dílce obecních polí. Dílec takový o výměře ani ne půl 
korce, přišel průměrně na 340,- Kč. Toho času dostávali lidé s pole když ho pronajali 
2 a 1/2 g pšenice.

 Obecní volby

 Do 31. srpna mělo býti dle volebního zákona zažádáno o poměrné zastoupení stran. 
O toto žádal Evžen Jiránek, jako stoupenec strany národně-demokratické. Jiní občané 
byli ponejvíce organizovaní "Domovináři" frakce to republikánské strany. Po 
všestranné dohodě sestavena byla 1. září jednotná kandidátní listina dle níž do 
obecního zastupitelstva bez námitek voleni jsou : Bartoň Jaroslav, Hloucal František, 
Holý Josef, Hromádko Josef, Jiránek Evžen, Kocek Josef, Píša Josef, Prášil Josef, 
Stoklasa František, Trnka Václav, Vršťala Josef, Zajíček Alois.

 Volba obecního starosty a obecní rady konala se dne 24. září a zvoleni byli : Píša 
Josef starostou, Bartoň Jaroslav náměstkem starosty, Prášil Josef I. radní, Hloucal 
František II. radní.

 Ohraničení dělené půdy

 Dne 25. října zasazovány byly mezníky do rozdělené panské půdy.

 Narození, úmrtí, sňatky, zábava

 Toho roku narodilo se v Kozojídkách 9 dětí.

 Zemřely 3 osoby.

 Sňatků bylo 5.

 Tanečních zábav bylo 7.

 Divadelních her bylo

 Daně, přirážky

 Daní měla obec : 2 021,- Kč 71 hal pozemkových a 200.04 Kč domovních.

 Přirážky byly 200% obecní a 80% školní.



Rok 1924 
Počasí

 Od nového roku a možno napsati až do 1. března byly mrazy a sníh ležel na zemi, s 
malými přestávkami z nichž největší byla kol 3. února. Sanice t.r. byla jako málo kdy 
a jezdilo se na saních do 1. března. 22. března začala půda roztávati. Duben byl 
studený a deštivý. 13. a 21. dubna padal sníh. Studené a deštivé počasí trvalo do 12. 
května. 13. května vedro a potrvalo několik dní, potom zase nastalo deštivé počasí, 
takže celé jaro bylo hodně deštivé. Od 7. do 14. srpna byla veliká vedra. Od 14. srpna 
nastalo opětně deštivé počasí a trvalo až do 9. září. Od 10. září začalo lepší počasí a 
trvalo až do 28. října. Do toho dne bylo počasí až na malé vyjímky suché. 10. 
listopadu začalo mrznouti a mrzlo do 20. tak, že se orati nemohlo, avšak od 21. 
listopadu zase mrazy povolily. 10. prosince opět začalo mrznouti a mrazy některé dny 
byly velmi citelné a byly obavy, že obilí následkem holomrazu utrpí, avšak s 28. na 
29. napadl sníh, což pro obilí bylo velikým dobrodiním.

 Oheň

 8. března o 1/2 11 hod. v noci hořelo u Havránka Václ. čp. 22. Staré toto stavení 
dřevěné shořelo úplně. V hořícím baráku zůstala dlouho nezpozorovaná nemocná 
stařena Františka Krajová, kterážto následkem dlouhého pobytu v hořící budově dne 
16. března zemřela.

 Kontrahování čekanky

 Dne 16. března byli zde z továrny vysokoveselské na kávové náhražky zástupci a 
kontrahovali 1 g čekanky á 34,- Kč.

 Odvody

 18. března byli u odvodu : Hromádko Václav, Kosejk Václav, Koštejn Josef, Kubinec 
Václav, Novotný Josef, Šádek Bohumil, Zajíček Josef.

 Elektrisace

 Toho roku začala se zde stavěti elektrická síť pro pohon a osvětlení. Stavbu po 
Kozojídkách prováděla firma Karel Příborský závod elektrotechnický v Novém 
Bydžově. První sloup rozvodné sítě po Kozojídkách, postaven 22. října. 
Transformační budku stavěl Vilém Douša stavitel z Nového Bydžova.

 Parcelování druhé poloviny velkostatku

 T.r. zahájeno přídělové řízení na druhé polovině zdejšího dvora. Původním plánem 
obce bylo, převzíti budovy zdejšího dvora a poskytnouti v nich byt za mírný nájem, 
po případě když by to šlo, odprodati část budov zaměstnancům, kteří žádali o příděl 
půdy a nemají svých budov. Mimo toho občané se usnesli na tom, že z každého ha 
přidělené půdy dají nemajetným zaměstnancům 100,- Kč. Mimo to slibovali občané, 
že humánně pomohou majetnější chudším a těšili se všichni, že Kozojídky budou 
zámožnější, čímž kultura se zde pozvedne, ale jaké bylo překvapení, když 
30.července přišli členové místního poradního sboru z Králové Městce, a řekli, že 
zůstane zde zbytkový statek a mimo zaměstnancům, legionářům a invalidům nepřidělí 
se půda žádnému.

 Pracovalo se proti tomu usilovně, hlas nevole proti takovému provedení byl stále 
projevován ať ústně, či písemně, ale do konce roku bezvýsledně a na nepatrném 



katastru zdejší obce umísněni byli oprávnění žadatelé ze Žlunic a Sekeřic a to "Na 
Kopečku", "Za Kovárnou" a v "Rybníčku".

 Setba, sklizeň úrody

T.r. začalo se s jarní prací v poli 9. dubna, a selo se do 17. května. Řepy pro deštivé 
počasí se špatně t.r. obdělávaly. Žně začaly 16. července. Začátek žní byl příznivý, ale 
konec byl velmi deštivý. Ovsy a pozdní pšenice byly hodně porostlé. Obilí bylo na 
sýpku málo a to z velké části vinnou nepříznivého počasí v době květu, obzvláště žita 
byla hodně zubovatá. Ječmeny byly téměř všechny zrna slabého.

 Průměrně bylo asi obilí na sýpku po 1 korci :

 žita 6 hl á 70 kg, pšenice 6 hl á 78 kg, ječmene 7 hl á 60 kg, ovsa 14 hl á 48 kg.

 Se setím ozimu začínalo se 24. září. Řepa se začala dobývati dne 29. září. Sklizeň 
řepy zprvu pro mokré počasí byla obtížná avšak později klidilo se velmi dobře. Z 
větší části odvezli lidé řepu, která od roku 1921 dodává se do cukrovaru 
novobydžovského, mimo řepy dvou řepařů, kteří ji dodávají do cukrovaru 
vysokoveselského, polní cestou do Sběři na filiální váhu. Po 1 korci bylo průměrně 
asi 70 g řepy.

 Ponravy

 Špatnou úrodu řepy zavinily toho roku z největší části také ponravy, neb jich byla 
taková spousta, že dosud žádný jich tolik nepamatuje. Lidé jich tisíce pochytali, ale 
nadobro je vyhubiti bylo nemožné, nejvíce škod nadělaly na řepách, čekankách a 
bramborách, ačkoliv i obilninám a píci uškodily. Smutno bylo podívati se obzvláště 
na některé pole řepou oseté v měsíci červenci, kdy má půda zakryta býti sytou zeleni. 
Tu uviděli jsme pole černé s tu a tam nějakou řepičkou, která vyvzdorovala škůdci a 
jakoby žalovala, že tak sama jest, připravena o své družky.

 Myši

 Také myši nadělaly dosti škody na úrodě, obzvláště řádily na zasetém ozimu a 
jetelích.

 Stavby

 T.r. postavili nové rodinné domky a hospodářské domky : Novotný Josef čp. , 
Nováková Josefa čp. , Trnka Václav čp. ..., všichni na zabrané půdě na parcely č. kat. 
50, dále znovu postavil pohořelý Václav Havránek domek čp. 22 a Zajíček Alois 
postavil stodolu na parcely č. kat. 50.

 Ceny, platy

 Do konce průměrně stál 1 g pšenice 210,- Kč, žita 200,- Kč, ječmene 240,- Kč, ovsa 
150,- Kč, brambory 45,- Kč. Za 1 g řepy vyplácel cukrovar novobydžovský po 
skončeném dovozu cukrovky 25,- Kč a 90 hal dovozného do Zběři. Ale slíbeno bylo, 
že vyplatí také tolik jako jiné cukrovary. Chilský ledek stál průměrně 235,- Kč, síran 
amonný 240,- kč, superfosfát 18% až 20% 75,- Kč, sůl draselná 40% 75,- Kč, kainit 
30,- Kč, kostní moučka 28% 85,- Kč, vše za 1 g.

 Boty nízké stály 140,- Kč, vysoké 250,-Kč, střevíce ženské sváteční 110,- Kč, 
mužské 120,- Kč, do práce od "Bati" 80,- Kč.

 Střední mužský oblek vlněný stál s učitím 500,-Kč. Kalhoty mužské do práce byly od 
30-85,- Kč. Ženské barchetové šaty na všední den s ušitím 100,-Kč.



 Ode mletí platilo se 18,- Kč za 1 g.

 Zedníkům denně 30,- Kč za 9 hod. práce, přidavačům 20,- Kč. Za okování páru krav 
40,- Kč, za okování koně 50,- Kč, za vůz na kravský párový potah 1 800,- Kč. Za 
dříví palivové tvrdé platilo se 90,- Kč, za měkké 60,- Kč za 1 m. T.r. jezdili lidé odsud 
pro měkké dříví 6 hod. s hovězím dobytkem, až za Kamenici. Uhlí bylo 1 g za 40,- Kč 
kamenné, hnědé za 19,- Kč. Hrušky pro svou hojnost t.r. málo platily, takžo lidé 
některé druhy zkrmili dobytkem. Švestky byly od 60-95,- Kč 1 g, 1 g jablek stál 50,-
Kč. Semínko jetelové na setí v t.r. platilo se průměrně kol 10,- Kč. Vykrmená prasata 
platila na živou váhu 10,- Kč průměrně, hovězí dobytek vykrmenný 9,- Kč za 1 kg, 
telata 10,- Kč. 1 kg másla stál průměrně 24,- Kč, 1 vejce 75 hal. 1 husa nekrmená 
stála průměrně 40,- Kč, vykrmená prodávala se 1 kg za 15,- Kč, za malá housata 
platilo se z jara 20,- Kč.

 Přirážky

 T.r. byly 200% přirážky obecní, 80% školní a 400% mimořádná elektrizační přirážka.

 Sňatky, narození, úmrtí

 Sňatek byl pouze jeden.

 Narodilo se 14 dětí, zemřelo 10 lidí.

 Tanečních zábav bylo 5.

 Oslava hasičského sboru

 2. února byl přátelský večer místního hasičského sboru na oslavu 25ti letého výročí 
jeho založení.



Rok 1925

 Změna kronikáře

 Začátkem roku 1925 vzdal se dosavadní kronikář svého úkolu a úlohu tu vzala na 
sebe pí Boh. Jiránková z čp. 3, která za 2 roky nenapsala do kroniky ani řádek. Po 
dvou letech, tj. koncem roku 1927, ujímá se vedení kroniky na žádost obec. 
zastupitelstva bývalý kronikář František Šádek nyní domkař čp. 39.

Rok 1927
 Volby obecního zastupitelstva

 V roce 1927 byly nové volby obecního zastupitelstva. Do t.č. obec. zastup. zvolené v 
r. 1923 skládalo se z p.p. : Píša Josef, starosta, Bartoň Jar., náměstek starosty, Prášil 
Jos. první radní, Hloucal Frant. druhý radní. Jako další členové výboru jsou : Stoklasa 
Frant., Kocek Jos., Zajíček Alois, Holý Jos., Trnka Václav, Vršťala Jos. a Jiránek 
Evžen.

 Za zemřelé členy obecního zastupitelstva pp. Prášila Jos., Kocka Jos. a Stoklasu 
Frant., byli povoláni do tohoto náhradníci pp. Šádek Frant. čp.7 starší, Vaněk Frant. a 
Jirsák Frant..

 Do nového zastupitelstva zvoleni byli pp.: Šádek František čp.7 mladší starostou, 
Vršťala Josef náměstkem, Kosejk Václav I. radním, Jirsák František II. radním, 
ostatní členové zastupitelstva: Bartoň Jaroslav, Kukaň Josef, Píša Josef, Matyáš 
František, Stránský Josef, Půlec Josef, Tesař Josef, Šádek Fran. čp.39.

 Kandidátní listina byla podána jen jedna a to za republikánskou stranu s Domovinou. 
Při těchto volbách nebylo sice mnoho rozbrojů, avšak klidnější volba byla roku 1923.

 Cena obilí a řepy v r.1927

 Rok 1927 byl pro nás zde přízniv bylo dosti píce i obilí na sýpku a platilo se za 1 g : 
pšenice kol. Kč 220,-, taktéž za žito, za ječmen, který toho roku byl slabého zrna kol 
190,- Kč. Za řepu mimo dovozného proplaceno bylo cukrovarem za 1 g čisté váhy 
18.50 Kč.

 Zima

 Zima začala se přihlašovati t.r. 11. prosince, kdy začalo silně mrznouti, mrazy byly 

až 180C. Z napadnuvšího sněhu byla výborná sanice, která trvala do 23., kdy nastala 
obleva s deštěm z čehož bylo hodně náledí. 28. začalo opět mrznouti, avšak mrazy 
nedosáhly již té výše.

 Úprava "hliňáku"

 V roce 1927 byl opraven rybníček zvaný "hliňák". Břeh se strany cesty, který byl 
dříve daleko do cesty podemlet, byl opevněn pískovcovými kvádry, jakož i břeh se 
strany od obce. Střed rybníčka vybrán čímž značně rybníček prohlouben. Do rybníčka 
pořízen jest vjezd,v hrázi položeny dvě výtokové roury, jedna vrchní, pro vodu 
přebytečnou, druhá spodní, pro vypouštění rybníka. Dále proházen jest příkop 
nezavodněným hliňákem až nahoru ke straně severní, kde chce obec přetrhnouti 



drenážní hlavník a svésti jej do hliňáku, jelikož chce tento osaditi rybami, by byla 
stále v tomto přítoková voda.

 Stavba rybníčka která v r.1927 nebyla dokončena stála obec dosti značný obnos, pro 
který bylo v obci mnoho rozbrojů. Ačkoliv obec do té doby neměla pořádného 
rybníčku, z něhož by mohla v případě ohně vodu bráti, nebo k mnoha jiným účelům 
sloužícího, přece se vyskytlo mnoho občanů, kteří na stavbu jeho žehrali. Stavbu řídil 
p. Evžen Jiránek z čp.3.

 Mikádo

 Moda toho času vyžadovala u krásného pohlaví krátkých vlasů. Způsob tento byl zde 
nejdříve jako špatný a nemravný odsuzován. Znenáhla však mezi svobodnými tu a 
tam objevila se hlavinka s mikádem, jež našla dalších následovnic, takže v r. 1927 
bylo u nás hojně mikád. Soud zdejších starších občanek zmírniv se, připouštěl mikáda 
pro svobodné, avšak proti mikádům vdaných žen se stavěl ostře, ačkoliv i proti tomu 
mikáda vdaných se vyskytovala.



Rok 1928
Počasí

 Začátkem roku bylo střídavé počasí, mráz, sníh, déšť a hodně náledí.

 Vliv počasí na úrodu a sklizeň

 Konec února a začátk března byl krásný. Při jasném počasí na holo mrzlo. Země 
mrazem vymrzla na vrchu tak, že byla schopna osetí. Kolem 7. března podobalo se, že 
mrazy povolí nadobro a že se bude moci síti. Avšak z 9. na 10. byl silný mráz a z 
10.na 11. napadlo dosti sněhu z něhož při silném větru nadělaly se značné závěje. Po 
11. březnu až do 22. byly silné noční holomrazy, jelikož sníh z 10. na 11. spadlý 
mimo velikých závějí neměl dlouhého trvání. Mrazy tyto nadělaly na ozimech mnoho 
škod. Dne 24. března začalo se síti. Půda mrazy nakypřena lehce se ku setbě 
připravovala, čímž tato rychle pokračovala.

 Rok 1928 byl v počasí rozmarný. 6. dubna byla první bouřka s prudkým lijavcem a 
kroupami. Do 11. bylo počasí teplé od 12. studeněji a deštivo. Ze 16. na 17. dubna 
byla sněhová vánice, při níž napadlo sněhu na 10 cm vysoko. Ráno 17. měla krajina 
tvářnost lednovou. Všechna zeleň polí a stromů pokryta jest hávem sněhovým. Do 23. 
dubna bylo počasí sychravé s dešti a silnými ranními mrazíky, které poškodily zvláště 
řepu a ječmen. Pak deště ustaly a bylo střídavě teplo neb chladno. Květen byl velmi 
studený. Na počátku května silné noční mrazy nadělaly na úrodě a hlavně na ovoci 
mnoho škod. Ořechy toho roku nebyly u nás žádné. Konec května byl deštivý. Červen 
byl suchý a ku konci a začátkem července byla veliká vedra. Následkem tím bylo 
málo zelené píce. Otavy, jak luční, tak jetelové zaprahly a seč byla jich pranepatrná. 
Taktéž chrást na řepě za přílišných veder nenarůstal, ale jsoucí usýchal a žloutnul. 
Žalostné bylo podívání na kulturu řepy, která začátkem června slibně se vyvíjela, v 
polovině července.

 Následkem sucha lidé s obavou pohlíželi do budoucna jak budou krmiti v zimě, když 
příroda se nesmiluje a v poslední chvíli nepomůže hojnými dešti. Jetelovou otavu na 
seno t.r. zde téměř žádný nesušil. Kdo ji neskrmil na zeleno, ten nechal ji na semeno, 
kterého bylo v hlavičkách na krátkých lodyhách dosti.

 Žně začaly u nás t.r. kol 20. července. Klidilo se velmi dobře, neb dešťů téměř 
nebylo. Následkem sucha mnoho obilí se vydrolilo na poli, obzvláště ječmene. 
Kultura jetele podsévaného z jara do obilí byla po vysečení tohoto praubohá. 
Vypadalo to s ní tak, že vůbec následkem sucha odumře nadobro, dík však pozdějším 
dešťům přece se jen udržela, avšak seče až na nepatrné vyjímky t.r. z ní nebylo.

 21. srpna teprve řádně namoklo. Pršelo vydatně po celý den. Třešně t.r. jako málo 
který rok byly až do konce srpna. Ačkoliv bylo v červenci a začátkem srpna velmi 
sucho, přece nechalo se zde orati, dík zimnímu mrazovému nakypření půdy, která 
zůstala v ozimech stále kyprou, jelikož dešti nebyla ulitá. Po jařinách orání než 
namoklo se tak nedařilo, jelikož jarní přípravou půda přece jen byla ušlapána.

 Podzim byl pro setí a sklizeň řepy dosti příznivý. Při začátku dobývání řepy začaly 
dosti silné mrazy, jichž se lidé lekali, bojíce se že když se budou stupňovati, že řepa v 
zemi zamrzne, avšak konec října byl suchý a teplý, na polích viděti byla hejna komárů 
tančící v záři slunce v obrovských sloupech, dle nichž soudil lid na dlouhé teplo a 
které také i bylo. Ještě i v listopadu se dobře selo, takže t.r. žádný nemohl říci, ře pro 
špatné počasí nezasel.



 Toho roku prorokována byla brzká a krutá zima, avšak ta nechala na sebe čekati. 
Téměř do 9. prosince vetšího mrazu nebylo a mohlo se stále orati. Od 9. prosince 
začala zima opravdověji a ku konci prosince se stupňovala. Na Silvestra 31.pros. 
napadlo sněhu as na 20 cm výšky.

 Divadlo

 T.r. kroužek divadel. ochotníků sehral pouze jednu divadelní hru :"Páni" obraz ze 
selského života. Ačkoliv pro ven. div. byla téměř bezvadně sehrána, hmotný prospěch 
kroužek z ní neměl, jelikož bylo bídné počasí a náledí proto přesposlních účastníků 
bylo málo. Špatné počasí sice omlouvalo přespolní, ale přece jen projevována veřejně 
antipatie, zvláště proti Žlunicům, kam naši také i za špatného počasí šli. Umlouván 
veřejně bojkot oproti nim, dokud nedostane se našim ochotníkům satisfakce.

 Elektrika

 Elektrika takto velice výborná věc nadělala v Kozojídkách velmi mnoho zlé vůle. 
Hned při umísťování transformátoru obec narazila. Původně měl býti transformátor na 
rohu obec. pozemku u křižovatky obec. cesty z návse a cesty do "Vrší" přes cestu od 
čp. 32. Provádějící firmou sekunderní sítě po obci, bylo této řečeno, že pro celou obec 
by bylo lépe, kdyby stál na místě, kde je postaven nyní. Provedla tudíž obec 
přemístění transformátoru, ovšem bez předchozí a protokolované dohody a když 
přišlo se se stavbou sloupů z primerní sítě ku transformátoru, nechtěl p. Frant. Mocek 
čp. 51 nechati postaviti sloup na jeho pozemku. Z toho vznikl právní spor velmi 
nechutný a který skončil tím, že obec zaplatila výlohy sporu a jako odškodné za 
postavení sloupu na pozemku p. Frant. Mocka dala tomuto 2 000,- Kč.

 Stavba elektrická prováděná jsouc po obci r.1924 byla vedena na účet obce a to jak 
rozvodná síť tak i domovní přípojky s elektroměry. Dluh z tohoto vzešlý měl býti 
hražen přirážkami, poněvadž obec t.č. neměla žádné finanční hotovosti ani žádného 
jiného důchodu mimo nepatrného nájemného z pole. Tak bylo to tehdejším obecním 
zastupitelstvem usnešeno, okresem i domácími občany schváleno. Sluší též 
podotknouti že okres respektive t.č. rada okresu p. Judr. Babák Jiří obce takřka do 
stavby nutil, sliboval subvence, oháněl se malými rozpočty sekundárních sítí a t.d. Jak 
ale byly rozpočty ty směrodatny, jest vidno z toho, že pro Kozojídky byl rozpočet na 
80 000,- Kč, ale účet byl téměř dvakráte takový. Se subvencí to bude také asi přelud, 
neb o ní bylo žádáno asi v r. 1925 a v r. 1928 není ještě známo, zda ji dostaneme či 
nikoliv.

 Placení dluhů stavbou vzešlých, šlo bezvadně až do 1. ledna 1928, kdy vešla v 
platnost novela zákona daňového, jímž nejvyšší přípustná hranice obecních přirážek 
jest 300%. Taková to výše přirážek nebyla s to, aby hradila deficit v rozpočtu obce. 
Hledáno tudíž obecním zastupitelstvem východisko, jak sraziti dluh vzniklý stavbou 
elektr. sítě resp. stavby celé. Přišlo se tudíž na návrh, by zaplatil si každý majitel 
domu přípojku jak světelnou, tak motorovou sám. Způsobů jak platiti bylo kolik. 
První který prošel v obecním zastupitelstvu byl : Zaplatiti na přípojku světelnou 200,-
Kč, na každou motorovou 300,- Kč. Ve valné hromadě 9. dubna bylo o návrhu tom 
rokováno a z větší části byl proti němu vyslovován odpor a hájena zásada když už si 
musí každý na přípojku připláceti, ať si každý zaplatí své v celku. Dále odvolávali se 
jednotlivý zájemci na prvotní usnesení v němž se pravilo, že úhrada bude získána 
přirážkami a zájemci v důsledku tom do stavby zlákáni, z toho důvodu, že oni 
přípojky platiti nemusí, dle nynějších návrhu, nýbrž dle dřívějšího, přirážkami. 
Jednoty však na valné hromadě docíleno nebylo, jednáno tudíž dne 16. dubna ve 



schůzi obec. zastup. o návrhu, který byl dán také na valné hromadě, by po obecním a 
veřejném majetku platilo se na přípojku stejným dílem a po svém majetku, by platil 
každý sám. V jednání o tom docíleno dohody, by každý přípojku po svém si zaplatil. 
Dále usneseno, by vybírání obnosu za přípojky nechalo se každým zájemcem písemně 
schváliti na důkaz souhlasu s návrhem obec. zastupitelstva, jakož i vyžádati si 
schválení k vybírání zemského správního výboru.

 Dovoz dříví p. faráři

 Dne 8. ledna byla dražba na dovoz jedné fůry dříví z lesa žlunického p. faráři 
žlunickému. Dříve povinnost ta byla na čp. 3 a 4. Jelikož však od čp. 4 bylo hodně 
pole odprodáno, žádal majitel o jiný výměr. Dříve byly jmenované usedlosti stejné 
tudíž stejným měřítkem jim bylo měřeno. Žádosti majitele čp. 4 bylo vyhověno a obec 
kozojídecká, po vzoru obcí v kolátoře žlunické jsoucích, povinnost tu vzala na sebe. 
Do dnešní však doby dovoz obcí placen nebyl, jelikož za života svého pan Prášil Jos. 
z čp. 5 vždy z ochoty dříví p. faráři přivezl. T.d. dovoz najmul p. Fran. Matyáš za 44,-
Kč.

 Kontrahování čekanky

 10. března kontrahovala se čekanka firmou : "Kolínská továrna na kávové náhražky" 
pro její sušárnu ve Vys. Veselí a to za 1 g č. váhy 28,- Kč dovozného. Semeno 
dodáváno bude pěstitelům zdarma.

 Odvody

 Dne 27. března byli u odvodu v Novém Bydžově odvedeni branci za Kozojídky : 
Koštejn Oldřich, Petrášek Jindřich, Vaněk Josef. Neodvedeni byli : Koštejn Jaroslav, 
Mocek Josef, Zajíček Josef z čp. 20 a Žilka Josef.

 Prodej stavebního místa pro školu vyhrazeného

 Stavební místo na parcely č. k. 68, které bylo ponecháváno v záloze ku stavbě školy, 
nadělalo svým prodejem obci této mnoho nepříjemností. Zdaž byl správným, či bylo-
li by lépe místo tak vhodné ponechati v záloze, ukáže opravdu budoucnost, již ale 
dnes se říká, že byla to chyba, že místo se prodávalo.

 Jako důvod proč obec místo ono prodává udáno bylo obcí u Stát. Pozem. Úřadu, že 
postavení školy, která by musela býti jednotřídní, nemělo by pro vzdělání žactva 
významu a mimo toho obec vinarská vyšla obci kozojídecké vstříc tím, že když bude 
stavěti školu a to trojtřídní, postaví jí na straně obce ku Kozojíckám. Místo ono bylo 
prodáno za starosty p. Jos. Píši jehož vinou bylo, že o věci této nebylo správně a 
protokolárně na místech povolaných jednáno a to jak u S.P.Ú., tak i u úřadu obecního.

 Snad celá záležitost nebyla by příčinou sporu, kdyby nájemce té parcely p. Václ. 
Mocek čp. 21, který jej resp. jí, prostřednictvím S.P.Ú. od obce měl co ornou půdu 
pronajatu, neudával u S.P.Ú. věcí toho se týkající chtě získati místa toho pro sebe. 
Žádal tudíž také o uvedenou parcelu do vlastnictví udávaje, že postaví na něm domek, 
což ovšem v době zákonem o lhůtě stavební na místech ku stavbě S.P.Ú. přidělených 
stanovené, vzhledem k jeho slabé finanční stránce a naprosté stavby i místa pro 
hospodářské nepotřeby, by nesplnil. Obec. zastupitelstvem bylo mu to v tom směru 
řečeno, což on i sám přiznával, že by stavěti v té lhůtě nemohl, avšak místo ono chtěl 
stále.

 Tak stalo se, že t.r. na stálé intervence jeho zástupce u S.P.Ú. přišla sem od tohoto 
komise vyšetřiti věc na místě. Jak již dříve povědíno, byla evidence v tom směru se 



strany dřívějšího p. starosty velmi nedostatečná, více na základě jeho ústního podání 
byla sepsaná prozatimní smlouva trhová, která definitivní se měla státi po schválení 
S.P.Ú. Nabyvatelé domnívající se že mohou po té již stavěti jali se svážeti stavební 
materiál a po svežení stavěti. Při příchodu zmíněné komise, kdy neměla býti položena 
ani cihla, stál zatím domek čp. 66 postavěn již téměř celý. Špatně by to bylo dopadlo s 
obcí, kdyby při příchodu komise jevila se potřeba stavby u p. Mocka, nebo kdyby 
S.P.Ú. jinak byl oklamán. Ale že neměla věc podobných závad, stali se tudíž pp. 
Kosejk Václ. z čp. 9 a Zajíček Fr. z čp. 20 skutečnými majiteli sporné parcely za 
souhlasu S.P.Ú., kteréžto byla mezi jmenované na dvě stavební místa rozdělena.

 Směna pole na hliňák od p. Riegra

 Podobný spor měla obec se zdejším občanem p. Jos. Riegrem z čp. 64, táhnouvšího 
se od r. 1925 až do roku tohoto. Směnil s obcí role č. k. které obec nechává se v 
záloze aaž bude hliňák nynější vybrán, aby z pole toho zase hlína se brala, za stejnou 
výměru role, jež mu byla přidělena S.P.Ú. z výměru přídělu obce.

 Taktéž zde hrála roli tehdejšího obecního starosty nedostatečná evidence, která by 
přesně vymezila hranice práv obou stran. Z důvodu toho činil nároky oproti tomu p. 
Rieger tím, že požadoval náhradu za jeho pole oč je lepší, než do dostal přídělem až 
pole lepším nebylo a osel pole které dal obci do směny v době, kdy již naň neměl 
právo, ovšem ale že neklidil.

 Osetí zaplatil mu nájemce pozemku a umělá hnojiva přibližnou částkou. Dále pak 
chtěl náhradu za stromy, které byly nasázeny dle úsudku některých občanů na břehu 
obecním, on však trvrdil, že jsou v jeho poli a dal si také vyměřiti hranici civ.

 geometrem, avšak s plánem jak je hranice zjištěna se netasil a dále vymáhal 
prostřednictvím svého právního zástupce náhradu za stromy na obci.

 Obec která nechtěla vésti soudní proces, ač snad by věc neprohrála, sjednala s p. 
Riegrem smír a jako náhradu jednou pro vždy vyplatila , kterou končí spor definitivně 
pro obě strany, kteréžto protokolárně usnesení obě strany vzájemně podepsaly.

 Pan Rieger se ale opětně za čas vzpoměl, že když obec jeho žádosti na náhradu za 
stromy vyhověla, tak že by mohla zaplatiti i jeho právnímu zástupci p. dru Kloučkovi 
z Jičína, kterýžto obci poslal účet s vybídkou k placení, na nějž obec odpověděla
opisem protokolu mezi oběma stranami a věc byla skončena, tím uplatňování dalších 
nároků oproti obci p. Riegerem ustalo.

 Majitelé poposných čísel v Kozojídkách r.1928

 1. Ulrych Josef, rolník původem z Kozojídek

 2. Hromádko Jan, pův. z Červeněvse

 3. Jiránek Evžen, pův. z Opočnice

 4. Němeček Václav, pův. z Kněžic

 5. Bradna Josef, pův. ze Starého Bydžova

 6. Šádek Boh., pův. z Kozojídek

 7. Šádek František, pův. z Kozojídek

 8. Pulec Josef, původ. z Mištěvse

 9. Kosejk Václav, pův. z Hrobičan



 10. Bartoň Jaroslav, hostinský, pův. ze Sekeřic

 11. Matyáš František, pův. z Kozojídek

 12. Stránský Josef, pův. ze Sekeřic

 13. Novotný Josef, pův. ze Žlunic

 14. Zajíček Alois, pův. z Kozojídek

 15. Hloucal František, pův. z Janovic

 17. Stoklasová Marie, (muž pocházel z Kozojídek), pův. z Kozojed

 18. Tesař Josef, pův. z Kozojídek

 19. Petrášková Kateřina (vdova muž i ona pocházejí z Bobnic)

 20. Zajíček František, pův. z Kozojídek

 21. Mocek Václav, pův. z Kozojídek

 22. Havránek Václav, pův. z Dubečna

 24. Macháček Josef, pův. ze Zachrašťan

 25. Křovina Josef, pův. ze Žlunic

 26. Kocek Josef, pův. z Kozojídek

 27. Jirsák František, pův. z Kozojídek

 28. Řehák Karel, pův. ze Starých Smrkovic

 29. Koštejn František, pův. ze Žlunic

 31. Novotný Václav, pův. z Kozojídek

 32. Mocková Bohuslava, vdova, muž její pocházel z Kozojídek

 33. Vršťala Josef, pův. z Hlušic,

 35. Žilková Cecílie, vdova, muž pocházel z Kozojídek

 36. Jelínek Josef, pův. z Kozojídek

 37. Vaňek František, kovář, pův. z Chroustova

 39. Šádek František, pův. z Kozojídek

 40. Píša Jan, bývalý kovář, nyní malorolník, pův. ze Star. Smrk.

 44. Zajíček Alois, pův. z Kozojídek

 45. Honysová, nyní provdaná Kubištová Anna t.č. ve Starém Bydžově v uvedeném 
čp. nájemce p. Matys Václav pův. ze Smidar

 46. Píša Josef, pův. z Kozojídek

 49. Hromádko Josef, pův. z Kozojídek

 50. Rolc František, pův. z KOzojídek

 51. Mocek František, pův. z Kozojídek

 52. Jiránek Evžen, viz. čp. 3

 53. Prášilová Františka, vdova, muž pocházel z Kozojídek



 54. Šádek Jindřich, pův. z Kozojídek

 55. Novotný Josef, pův. z Volanic

 56. Šádek Stanislav, kovář, pův. z Kozojídek

 57. Trnka Václav, pův. ze Žlunic

 58. Kubinec Václav, pův. ze Žlunic

 59. obecní domek obce Kozojídky

 60. Kukaň Josef, pův. ze Sekeřic

 61. Kubinec František

 62. majitelem Boh. Šádek na výměnku v něm Šádek Antonín pův. z Vinar

 63. Holý Josef, pův. ze Sekeřic

 64. Rieger Josef, pův. ze Smrkovic

 65. Novotný Josef, pův. z Kozojídek

 66. nově postavený domek t.r. jest majetkem p. Václava Kosejka z čp. 9

 Stavby r. 1928

 Roku 1928 postavili: Zajíček František, z čp.20 stodolu na přiděleném stavebním 
místě č. p. 68/ , Bradna Josef čp. 5,

 stodolu, Kocek Josef, čp.26 přistavěl chlév a dal celou vazbu s krytinou novou na 
celý domek.

 Počet čísel do r.1848

 Před r.1848 dle záznamu žlunické farní kroniky měly Kozojídky 27 čísel a 198 
obyvatel katolíků a 1 rodinu židovskou.

 Byly zde 2 statky t.j. asi v nynějších čp.3 a 4, 6 chalup t.j. asi nynější čp. 1,2,5,6,7,9 a 
17 baráků s poplužním dvorem a asi domkem obecním zvaným "pastouškou".

 Kozojídky v minulosti

 Dle jmenované farní kroniky byly Kozojídky svého času samostatným zbožím a r. 
1562 připomíná se jako jich pán Kundrát Kdulinec z Vostroměře. Data neznámého 
později byl na Kozojídkách pánem hrabě Trčka od kteréhož je r. 1612 koupil Albrecht 
Smiřický a r. 1615 přivtěleny k panství dymokurskému u kteréhož již zůstaly.

 Ceny 1928

 Stavby jsou rok od roku dražší, hlavně působí drahotu dříví, kterého jest tu 
nedostatek. Pohroma mnišková z r.1923 bude se dlouho pamatovati.

 Domek p. Kosejka čp. 66 ve výměře dle půdorysu 30m krát 8m

 stál dle jeho výpočtu 75 000,- Kč. Stodola p. Frant. Zajíčka půdorys stodoly 17m krát 
9m s přilehlou kolničkou v půdoryse 5.60m krát 4m 20 000,- Kč. Vazba na domek p. 
Kocka s vazebními trámy stála Kč mimo tašek, které stály 700,- Kč 1 000 ks.

 Ačkoliv úroda na sýpku obilí byla lepší než r. minulého byli byli hospodáři lépe na 
tom r. 1927. Po žních kdo prodal letošní r. pochodil nejlépe to se platilo ještě za žito a 
pšenici po 200,- Kč a u více avšak čím dál víc ceny ochabovaly a ku konci roku bylo 



za 1 g pšenice a ječmene po 170,- Kč průměrně, za žito kol 160,-Kč, za oves kol 165,-
Kč. Za brambory se platilo 100,- Kč a i přes.

 Úroda jetelového semene značně zapůsobila i na jeho cenu. 1 kg jetelového semene 
stál 6.50 Kč ze sklizně t.r. a ze sklizně r.minulého 3 až 4,- Kč.

 Za mák platilo se rolníkům 5.50 Kč. Cena hlávkového zelí pro svojí malou úrodu 
byla na veliké výši, 1 g zelí stál 120,- Kč a i více.

 Veliký nedostatek píce měl ohromný vliv na ceny dobytka, neboť lidé obávajíce se že 
tento přes zimu neuživí houfně jej prodávali. Řezníci platili za takový dobytek směšné 
pro ně, bolestné pro prodávající ceny, tak za krávy, které za mormálních let z chovu 
by ještě vyřazeny nebyly, platili za 1 kg živé váhy 2,- Kč a mnohdy i méně. Za mladý 
dobytek skrmený platili 5.50 Kč a 6,- Kč. I na chovný dobytek měl hromadný 
výprodej dobytka na podzim t.r. vliv. Kráva, která na jaře stála kol 4 000,- Kč, 
koupila se na podzim i pod 3 000,- Kč.

 Za krmná prasata platili řezníci 9,- kč za 1 kg živé váhy, za maso však řezníkům se 
muselo platiti za vepřové 16,- Kč za 1 kg a za 1 kg hovězího 14,- Kč.

 Párek selat t.r. byl průměrně za 350,- Kč. Telata se průměrně prodávala 1 kg živé 
váhy za 6.50 Kč. Husy nekrmené od 30 do 50,- Kč, 1 g jablek stál průměrně asi 120,-
Kč. Švestky, kterých letošního roku mnoho nebylo stál 1 g Kč. Hrušky, cukrovky, 
medovky, zelinky, ovesnice, kozačky, byly t.r. úplně bezcenné, sadaři skupovali jen 
hrušky zimní platili za 1 kg kol 1,- Kč.

 Daně, dávky

 Dle nového zákona daňového zvýšena obci jest daňová základna o 1/3 a sice z na Kč, 
dle níž nesmí býti

 přirážka obecní vyšší než 300% v r. 1928. O nedostatek v obecním rozpočtu, který 
činil původně bylo zažádáno by byl přidělen obci z vyrovnávacího fondu.

 Zemský správní výbor učiniv některé škrty v obecním rozpočtu nadiktoval obci k 
částečné úhradě dávky a stávající již některé v rozpočtu zvýšil. Koncem roku pak 
obdržela obec z vyrovnávacího fondu 6 000,- Kč.

 Byly t.r. vybírány obecní dávky, které byly většinou občanů nepříznivě přijaty. Velmi 
bylo žehráno na bezní reformu od které spíše bylo očekáváno ulehčení, než větší 
náklad. Na dávkách vybráno do půl r. 5,- Kč od půl r. zvýšen z. spr. v. na 12.50 Kč 
tudíž za 1 psa vybíráno roku toho 17.50 Kč. Kdo měl psi dva musil z druhého již 
zaplatiti 75,- Kč za rok. Dávka z používaných místností nadiktována zem. spr. výb. 
činila od půl. roku do konce r. ze dvou místností 12.50 Kč u jednotlivce. Dávka z 
lihovin která byla smluvena s p. hostinským paušálem činila za rok 1928 z piva 250,-
Kč z kořalek a likéru 50,- Kč. Poplatek za úřední výkony obnášel 5,- Kč. Poplatky 
stavební byly 100,- Kč. Dávka ze psů byla za rok z jednoho psa pro hlídání 17.50 Kč.



Rok 1929
Počasí a jeho vliv na úrodu

 Téměř od nového roku až do 16. února byly tak kruté mrazy , že jich není pamětníka 

až 350C a snad i více. Později sice také mrzlo avšak již ne tak silně. Sněhu leželo na 
zemi přes půl metru. Jízda na saních a i cesta po něm na pěší pěkná nebyla, jelikož 
sníh byl suchý a za stálých mrazů n sebe nepřilnul. Jízda automobilem byla zde 
nemožná, až teprve od 18. března začali jezditi a ještě to nešlo pěkně. Kdo nemusel 
tak žádný v té sibiřské zimě nevycházel. Kdo neměl dostatečnou zásobu uhlí nebo 
dříví, tomu bylo krušno, jelikož všude panovala silná zima a dráhy pro velké závěje 
nemohly z dolů dostatečné zásoby do měst dopraviti. V Novém Bydžově bylo uhlí 
vyprodáno na lístky, kdo z venkova uhlí chtěl, ten dostal pouze 50 kg. Do 5. března 
byl tvrdý čas. Od 6. března obleva, do rána byl vždy mráz, odpoledne tekla voda z 
rozpuštěného sněhu. Následkem tím sníh a led mizel beze škody, avšak zle by bývalo 
bylo kdyby nebylo nočních mrazů a tání pokračovalo rychlým tempem. Tu by zajisté 
z takové přesily sněhu a ledu byla katastrofální povodeň. Na saních se jezdilo t.r. do 
15. března, tedy 2 a 1/2 měsíce. Do 26. března byly ranní mnohdy silné mrazy, od 
toho dne bylo bez mrazu. 28. března na zelený čtvrtek byl první, pěkný, slunný, jarní 
den, takže poprvé t.r. bylo možno bez úhony na zdraví pracovati venku bez kabátu, 
jen v košili. 29. března bylo zase chladno s deštivými přeháňkami. První bouřka byla 
31. března s kroupami. 3. dubna padal sníh a téměř až do posledního byly ranní mrazy 
mnohdy dosti silné, takže i okna v obytných místnostech mrzly a kdo měl brambory 
vytahané z jam a neměl je dobře ve stodole ukryté také ty namrzly.

 11. dubna začalo se t.r. dělati v polích, ačkoliv půda nebyla ještě jak by býti měla 
vyspělá. Práce polní t.r. šly téměř bez přestávky, takže do posledního dubna až na 
malé vyjímky jarní práce na poli jsou skončeny. Duben byl celý studený a suchý. 
Následkem tím trpělo rostlinstvo. Posledního dubna, kdy jindy je již obilí značně 
vysoké, bylo u země špičaté a modrožluté. Žita byla postižena sněžnou plísní ač ne v 
tak velké míře jak byly obavy. Žádné žito nemuselo se zaorávati. Postižené kultury 
žita vylepšovány byly větší dávkou chilského ledku nebo síranem amonným. Nejvíce 
snad měl postiženou kulturu žita p. Němeček z čp. 4.

 Škody mrazy způsobené na stromech

 Taktéž stromy koncem dubna byly bez listů a trčely jako v zimě a při bližším 
ohledání pozorovati bylo u mnohých, že již nevypučí více, následkem zmrznutí. 
Zlomili-li jsme větev takového stromu, byla pod korou černá, na pni i silnějších 
větvích byla kůra odtržena mnohde i kolem dokola. Dle pozdějšího sčítání stromů 
bylo napočteno všech ovocných stromů v obci 1 799 z nichž bylo zničeno mrazy 675 
v ceně 22 693,- Kč. Počet zničených stromů však jistě stoupne v letech následujících, 
jelikož mnoho stromů, které t.r. jakž tak vypučely jenom živoří.

 Podotkonouti jest nutno, že nejen ovocné stromy ale i stromy divoké okrasné a t.d. 
mrazy poškozeny byly. T.r. nelahodila oku sytá zeleň stromů stínící domy a domky 
vesnice, ale bolest vznikala v duši cítícího člověka při pohledu na zkomírající ratolesti 
živořících stromů a stromů úplně suchých a holých V nejkrásnější čas kdy jindy 
stromy bujnou zelení jen hýřily, skýtaly pohled listopadový. K tomu ještě nutno 
dodati, že stromy hynuly do vrchů vystavených mrazu. Kořeny a kus kmene, který byl 
kryt sněhem, zůstaly zdravé a zanikly později, některé pak vyhnaly od spodu výhony, 
jež mnohde znovu šlechtiti na stromek nový.



 Květen začal teplejším počasím, avšak že bylo sucho, obilí a řepa špatně vzcházely. 
Teprve 12. května vydatně namoklo. Pro veškeré rostlinstvo bylo to velikým 
dobrodiním. Při dalším teplém a vlhkém počasí úroda prospívala. Senoseči bylo 
počasí příznivé. Začalo se sekati kol 10. června. Sena byla hojnost jako málokterý 
rok. Řepy však do toho času velké pokroky nedělaly ač počasí bylo pro ně příznivé, 
opět toho nadělaly na mladé kultuře řepy mnoho škody ponravy a drátovci, z velké 
části pak trpěla spálou lidově řečeno "brantem". Takovou řepu vítr z kořene ulamoval 
a pole zela prázdnotou. Ještě 16. června zaoral takto napadenou kulturu řepy a nasel 
len p. Frant. Kubinec z čp.61.

 Konec června byl suchý což škodilo velmi úrodě, zvláště otavám a řepě. Lidé opětně 
se strachovali, že nebude čím krmiti, když sucho potrvá, avšak 2. července namoklo 
tak že od jara tak země se nenapila. Pak opakovalo se několik lijáků s větry, které 
dosud pěkně stojící obilí poválely. Zvláště veliký vítr byl večer 4. července, který 
nadělal zde škody také na střechách. Jinde však nadělala tato smršť jež přešla přes 
Čechy s velikým krupobitím škod nedozírných. Na Hradecku a Turnovsku jest úroda 
na 90% někde i více rozbita, takže lidé shrabovali na poli místo slibného obilí jen 
slámu rozbitou jako řezanku. Celé střechy byly smeteny se stavení daleko od tohoto, 
ba i celé stavby do základů jsou strženy. Stromy polámány, z kořenů vyvráceny, půda 
se svahů servána. Na ovoci t.r. škoda jest veliká, co nezkazily mrazy, dodělala smršť a 
kroupy.

 Kraj náš byl krup a smrště ušetřen. Lidé říkají, že chráněn jest lesním vrchem 
zvaným "Kostelíkem", přes který když k nám od západu mraky jdou, musí se 
zvednouti a než klesnou níže, jsou již od nás pryč.

 Sklizeň, výnos

 Žně pro sklizeň byly příznivé, teprve konec sklizně rušen byl dešti. Na slámu i na 
zrno bylo obilí dosti. Sypalo průměrně po 1 korci 7 g. I řepy t.r. bylo dosti průměr byl 
přes 90 g po 1 korci. Sklizeň řepy také byla podporována příznivým, spíše suchým 
počasím. Kdo chtěl t.r. po řepě zasíti, zajisté mohl, na nepříznivé počasí vymlouvati 
se nemohl.

 Téměř celý listopad se sýti mohlo. Třeba půda by byla po vrchu omoklá, když radlicí 
se obrátila byla úplně suchá, obzvláště po řepě. Kdo oral řepniště ještě v říjnu ten 
hluboko orati nemohl, nebo když silným potahem tvrdost země překonal, nalámal 
obrovských hrud k nerozdělání. Také řepa se t.r. těžko vyorávala mnoho hřídelí 
dohrálo při takové zkoužce svou roli.

 Toho roku uplatnila se pranostika : "Jak velká zima, tak velká vedra" , a skutečně 
bylo zde naměřeno až 31 stupňů Celsia tepla obzvláště těsně přede žněmi, které 
začaly 20. července. První sekal p. Kar. Řehák v Placích.

 Zima toho roku se dlouho nedostavovala teprve ze 17. na 18. prosince byl první 
mráz.

 Skácení topolů na návsi

 Koncem ledna skácena jest řada topolů kol struhy po návsi, celkem asi 41 stromů. V 
dražbě dne 28. ledna utržilo se za ně kol 4 000,-Kč. Vysazování nových topolů se 
většina občanů nepřála poněvadž prý stíní do cesty, tato nevysýchá a vyjíždí se. 
Zůstaly tudíž břehy struhy až na několik menších topolů které se neskácely, 
neosázeny.

 Zákon o plemenitbě hospod. zvířectva



 17. února ohlášen veřejně na schůzi všech občanů zákon o nuceném držení obecních 
plemeníků a to býků a kanců. Zákon přečten jest starostou obce a zdůrazňován tím, že 
již t.r. jest zákon v platnosti a do půl roku že musí býti vše dle něj zařízeno. Proti 
tomuto zákonu byl v debatě odpod všeobecný. Vytýkalo se mu, že jest to zákon 
nevolnický a pro další zatížení občanů.

 12. května byla druhá schůze chovatelů a jednáno v ní kdo bude plemenníky držet, 
obec či jiný chovatel a zač. Pan Jiránek z čp. 3 chtěl, aby chovatelé skotu dali mu z 
jedné krávy za rok 40,- Kč, za což on pořídí si sám své plemeníky a vyhoví všem 
podmínkám, jak zákon nařizuje. Chovatelé odmítli požadavek p. Jiránka jako vysoký 
a nabízeli mu 35,- Kč, což odmítl zase on.

 Ve schůzi bylo pak usneseno, by požádán byl p. Hladík z Vinar prostřednictvím p. 
Pulce a p. starosty, zdaž a zač by stanici plemenných býků pro Kozojídky vzal. Pan 
Hladík byl ochoten stanici pro Kozojídky vzíti a to za poplatek 30,-Kč za kus a rok, 
avšak z vyšších kompetentních míst byly proti tomu námitky. Jednáno tudíž v další 
schůzi dne 16. května s p. Němečkem z čp.4 který stanici vzal za podmínek jako p. 
Hladík.

 Ten čas bylo v Kozojídkách napočteno kol 165 kusů krav a jalovic na připouštění, 
takže byli třeba dle zákona 2 býci.

 12. června při výběru plemenníků byli p. Němečkovi oba býci uznáni za schopné, dle 
stávajícího zákona plemenitby. Jednoho býka měl p. Němeček svého chování, 
druhého koupil od p. Hladíka z Vinar.

 Plemenného kance dle téhož zákona drží p. Frant. Mocek z čp. 51 pro obec naši a 
žlunickou a to za roční poplatek z jedné prasnice 40,- Kč.

 Ceny obilí

 Veliké rozechvění způsobily opadlé ceny obilí. Mnoho rolníků, kteří nemuseli po 
sklizni r. 1928 obilí z hospodářských důvodů prodati, kdy zde za žito a pšenici 
placeno bylo po 205,- Kč, za ječmen a oves kol 190,- Kč, čekalo s prodejem že se 
ceny zlepší. Avšak začátkem června opadly ceny tyto pro zemědělce stejně proti 
jinému neodpovídající tak, že za pšenici platilo se zde 140,- Kč, za žito 120,- Kč, za 
ječmen 130,- Kč, za oves 110,- Kč. Také cena slámy opadla z 50,- na 25,- Kč.

 Ceny vepřů

 Zdražila selata, kdy prodávala se párek i za 650,- Kč. Za vykrmené vepře platili 
řezníci až 11.50 Kč za 1 kg živé váhy.

 Ceny třešní, atd.

 Třešně prodávány byly zde za 8,- až 10,- Kč za 1 kg. Za vejce platilo se v březnu t.r. 
1.20 Kč za kus i více jelikož slepice následkem krutých mrazů byly zdecimovány, 
hřebeny měly úplně omrzlé, modré, jindy platilo se za vejce a kus již ten čas jako v 
létě t.j. 50 hal.

 Ceny pole

 Za 1 korec pole platilo se zde 10 000,-Kč a snad ještě více. Cena pole odprovedené 
parcelace zde stále stoupala. Při provádění parcelace dvora, kdy cena přiděleného role 
byla okrouhle kol 2 000,- Kč za 1 korec, dlouhodobého nájmu přiděleného do 
vlastnictví 900,- Kč 1 korec, byla cena jednoho korce od soukromníka kol 4 000,- Kč.

 Divadlo, zábavy



 T.r. nebyl sehrán žádný div. kus, za to byly tři plesy : 13. ledna ochotnický na němž 
vybráno bylo na vstupném 672,- Kč, 3. února hasičský, vybráno 780,- Kč a 11. února 
byl maškarní babinec. Hudebníkům platilo se toho času 30,- Kč za muže a zábavu, 
kapelníkovi dvojnásobně.

 Hromádky dříví v lese dymokurském stála průměrně kol 150,- Kč a nebylo v ní o 
mnoho více než 1 m prostorový a několik otýpek roští. Bukové dříví objednané ze 
Slovenska stálo kol 110,- Kč 1 prostorový metr, ovšem z dráhy si jej již každý musel 
odvésti na svůj náklad.

 Hromosvod, traktor

 První hromosvod měl v Kozojídkách postavený hostinský čp. 10 p. Jar. Bartoň a to 
dne 16. července t.r.

 Traktor, tento moderní prostředek při hospodářství, ale nedostupný pro svoji vysokou 
cenu, měl opět první p. Jiránek z čp. 3, v okolních vesnicích neměl jej doposud žádný 
rolník. Traktor byl značky "Škoda" o síle 35 koňských sil a stál 60 000,- Kč.

 Stavby

 T.r. stavěly : Kosejk Václav z čp. 66 stodolu v půdoryse

 jež stála Kč, Tesař Josef z čp.18 taktéž stodolu v půdoryse

 jež stála Kč, obě stodoly jsou stavěny na z cihel zděných pilířích a zašalovaných 
prkny.

 Úmrtí

 T.r. zemřelo v obci osob a to: Anna Ulrychová manželka rolníka z čp. 1, dne 27. 
února, Šádek František čp.7, dne 16. srpna, Oldřich Koštejn, vojín syn majitele čp. 29, 
dne 17. srpna

 Draštík František, výminkář z čp. 6, Landfeldová Anna, dne 23.září, nemanželská 
dcera sestry pí Novotné z čp.13.

 Volby do obou sněmoven NS

 Dne 27. října konaly se volby do Nár. shromáždění, jako vládní komisař byl zde 
přítomen p. Jar. Čížek učitel ze Žlunic.

 Ve voličských seznamech bylo zapsáno 132 voličů z nichž 6 nevolilo tudíž zde 
zapsaných 126 voličů a pan komisař, tedy celkem bylo zde 127 voličů.

 Do poslanecké sněmovny volilo všech 127 voličů z nichž bylo 60 mužů, 67 žen. Z 
platných hlasů obdržely :

 Strana republikánská 95

 Strana lidová 14

 Národní demokracie 7

 sociální demokracie 6

 Živnostenská 3

 Komunisté 1, a jedna obálka byla prázdná.

 Do senátu volilo 109 voličů z toho 50 mužů a 59 žen. Z platných hlasů obdržely :

 Strana republikánská 77



 Strana lidová 14

 Národní demokracie 7

 Sociální demokracie 7

 Živnostenská 3

 Komunisté 1.

 Volby minuly klidně.

 Selská jízda

 T.r. organisována v našem okrese byla selská jízda, jako členem této byl p. Jos. Pulec 
z čp. 8.

 Kopaná

 Jako jinde v okolních obcích, tak i v Kozojídkách pětována byla hra "kopaná". 
Ponejvíce cvičili se v této hře hráči na návsi přes hasičskou kolnou, kterážto svými 
rozbitými taškami po hře, veřejně žalovala.



Rok 1930
Počasí, vliv na úrodu a sklizeň

 Zima toho roku začala velmi mírně možno psáti bez mrazu a sněhu. Teprve z 29. -
30. ledna začal padati sníh a padal ještě 31., takže napadla ho vrstva as 30 cm. Cesty 
pro pěší byly neschůdné a na kole to vůbec nešlo. Jelikož však sníh padal na půdu 
nezmrzlou, neměl dlouhého trvání, za týden nebylo po něm památky. Na saních 
jezdilo se asi 3 dny. Značněji začalo mrznouti teprve 7. února a stupňovalo se. Půda 
bez sněhové pokrývky vymrzla na povrchu na prach. Silnice a cesty při jízdě a větru 
prášily se jako ve žních. Půda mrazy takto nakypřena z jara pěkně se obdělávala.

 Síti se začalo kol 10. března. Nejdříve sel p. Jiránek čp.3. Jarní setba skončila 26. 
dubna. Počasí pro setí bylo dosti příznivé.

 Sena byla t.r. hojnost jakosti výborné dobře usušena, neb počasí bylo suché a 
slunečné. Aby listy usušeného jetele se neodrolily vozili lidé sena brzo z rána a pozdě 
večer. Taková vedra za úplného sucha uškodila vzrůstu otav, které zahořely a nebyly 
téměř žádné, za to měly hlavičky červeného jetele dosti semínka, které však bylo 
vyhlodáno hraboši.

 Myši

 Tento rok byla veliká spousta myší a nadělali mnoho škody na úrodě. Lidé bránili se 
proti záplavě hrabošů, jich ničením používavše k tomu různých prostředků, a to : 
trubičkových pastí, jež placeny 70 hal. za 1 kus, strychyonové těsto, které po kouscích 
dáváno bylo do děr, 1 kg stál asi 6,- Kč, arsenofosforový maz ve kterém namáčena 
byla stébla a vsunována do děr, by myši při probíhání jimi se zamazaly a čištěním , t.j. 
lízáním zamazané srsti mazem, se otrávily. Také používáno bylo otrávené pšenice 
jmenovanými jedy, již 1 kg stál 8,- Kč.

 Hubení myší trávením bylo rychlejší, než chytání do pastí, avšak vyžádalo se 
velikých finančních obětí a mnohdy ještě některý nesolidní výrobce těch prostředků, 
jedu do nich mnoho nedal, takže často místo ničení, byly myši i přikrmovány. Ačkoliv 
se jich mnoho jmenovanými prostředky vyhubilo, nadobro to možno nebylo.

 Žně

 Žně t.r. byly úrodou i počasím při sklizni příznivé. Hojnost úrody jevila se hlavně ve 
slámě. Snad žádný rok nebylo kol vesnice tolik slámy venku ve stohách jako roku 
toho.

 Moucha buráková

 Na kultuře řepy řádila t.r. velmi zhoubně larva mouchy burákové. Hnědý chrást jako 
tabák vypadal jako odumřelý, pouze zelené řapíky prozrazovali žijící rostlinu. Počasí 
mouchy burákové bylo velmi příznivé a naopak zas nepříznivé bylo jejímu parasitu 
lumčíkovi, takže kolik generací mouchy burákové od jara až do podzimu na kultuře 
řepní žilo.

 Následkem tím bylo velmi málo zeleného krmení, jelikož olamovaný řepný chrást 
činí v něm podstatnou jeho část.

 Dále i mladá kultura červeného jetele ve strništích stálým suchem utrpěla.

 Rok tento převážně byl suchým asi do poloviny sklizně řepy.



 Při odvozu řepy z pole dobře se jezdilo jen asi týden. Potom počasí bylo deštivé, 
mnohdy veliké lijavce, které neblaze působily na stav polních cest. Ježděním vznikaly 
veliké díry a kola zapadala do těchto po nápravy.

 Také setí po řepách stálým deštivým počasím bylo zmenožňováno. Mnoho půdy, 
která měla býti oseta, zůstala neoseta. I sláma ve stodolách utrpěla. Stohy, které 
nebyly pečlivě rovnány, promočeny byly až ke dnu a sláma potom byla jako hnůj.

 Úroda řepy na kořen přes to že kultura utrpěla pohromou, larvou mouchy burákové, 
byla dobrá.

 Výsadba stromků

 Zima začínala t.r. mírně. Zasazené stromky po zničených stromech mrazovou 
katastrofou v m.r. utrpěly velmi suchem a téměř všechny vzaly za své.

 Zábavy, divadlo

 V r.1930 byly 2 hasičské plesy. Účast byla dosti značná. Na vstupném vybráno bylo 
16,- Kč za pár.

 Sehrány byly : jedna divadelní hra a jeden divadelní večer veselých 
jednoaktovkových her. Na vstupném do divadla vybíráno bylo na jedno místo 5,- Kč, 
na druhé místo 4,- Kč, k stání 3,- Kč.

 Kolaudace elek. sítě po obci

 Dne 25. dubna byla zde komise na kolaudaci elektrické sítě v příčině výplaty 
subvence zemským úřadem.

 Autobus

 26. května jel zde poprvé autobus p. Škalouda z Kozojed. Autobus vyjížděl z 
Kozojed asi o 1/4 7 hod. ráno přes Žlunice, což později bylo mu zakázáno na udání p. 
Jelínka majitele autobusu, který jezdil z Kozojed přes Hlušice do Nového Bydžova. 
Musel tudíž p. Škaloud z Kozejed na Slavhostice do Žlunic - Kozojídek - Vinar -
Lhoty Smidarské - Smidar - Červeněvse - Skřivan - Sloupna - Nový Bydžov. Cesta z 
Kozojídek do Nového Bydžova a zpět autobusem stála 10,- Kč.

 Automobilové závody

 9. května projížděli zde sportovci na automobilech a motorkách o závod. Hasiči v 
stejnokroji udržovali pořádek na silnici by nepřišel nikdo k úrazu, případně by přitom 
poskytli první pomoc.

 Moda

 Po dlouhé době vcházely zase do módy u něžného pohlaví dlouhé šaty na rozdíl od 
dřívějších, které ani kolena nekryly. Šaty šity byly v celku a bez rukávů.

 Mužská móda na rozdíl od módy ženské skrátila oděv. Kalhoty byly šity krátké s 
nohavicemi širokými pod koleny staženy gumou.

 Na lýtkách pletené punčochy.

 Sčítání lidu

 1. prosince provedené sčítání lidu dalo následující výsledek : obyvatelů napočteno 
bylo 238, z toho dle náboženství bylo:

 227 římskokatolíků, 8 československého vyznání, 2 reform. evang., 1 bez vyznání.



 Obydlených domů napočteno 57, neobydlených 5. Bytů napočteno 58.

 Dovoz řepy do Žlunic

 Až do roku 1920 byla dovážena řepa z Kozojídek přímo do cukrovaru ve Vysokém 
Veselí. Špatné zacházení se řepaři se strany cukrovaru tyto donutilo by dodávkou řepy 
odtrhli se od nynějšího cukrovaru. Jednáním pak s cukrovarem novobydžovským 
dosáhli toho, že tento postavil při zastávce ve Sběři filiální váhu a zřídil na svůj 
náklad nákladiště. Dodavatelé řepy museli se jí dodávkou upsati na 5 let.

 Do Sběři tenkráte dodávkou se zavázali lidé téměř ze všech obcí, které po nápravě 
řepu do cukrovaru vysokoveselského dodávali, ne všichni sice, ale ze Žlunic a 
Kozojídek, obzvláště z těchto větší část.

 Tenkráte bylo pro řepaře jednání lehké neb cukr platil a byla po něm poptávka. 
Cukrovary neměly pevných kartelů, tudíž mnohde jeden druhý přeplácel a dělal 
výhody svým kontrahentům. Z těchto důvodů vycházel cukrovar novobydžovský 
vstříc řepařům, aby je získal a tím také i řepný rayon.

 Dodávání řepy na zastávku Sběř do r. 1925 možno napsati, že uspokojovalo téměř na 
100%. Avšak když v r.1926 expansí kopidlenského cukrovaru zřízena byla ve 
Žlunicích filiální váha se skládkou řepy, odkud tuto odváželi úzkokolejnou drahou, 
chtěli kozojídečtí řepaři, ovšem ne všichni, by mohli dodávati řepu do Žlunic, jako 
povoleno to jest řepařům žlunickým. V r.1930 většina řepařů je pro dodávku řepy do 
Žlunic a dochází na popud řepařů kozojídeckých mezi těmito a příslušnými činiteli k 
jednání o té věci avšak pro r.1930 nemělo významu, bylo bezvýsledné.

 Kopidlno by řepu do Žlunic sice vzalo a nabízelo cukrovaru novobydžovskému plnou 
náhradu řepy ze svých rayonů odkud ji vozí stát. drahou, Bydžov však nepovolil a 
hlavně také z toho důvodu, že zdejší řepa má více procent cukru. Hlavní příčinou 
nezdaru jednání byly smlouvy mezi cukrovary dle níž nesměly jeden druhému ubírati 
rayonu.

 Sčítání zem. závodů

 Provedené sčítání zemědělských závodů dne 27. května dalo výsledek : napočteno 61 
popisných čísel, 58 samostatných hospodářských závodů, 4 živnostníci, 1 obchodník.

 Rozvrstvení co do velikosti bylo následující : do 50 arů jest 1 závod, do 1 ha 4 
závody, do 2 ha 12 závodů, do 5 ha 28 závodů, do 10 ha 11 závodů, do 20 ha 1 závod, 
do 50 ha 1 závod.

 Z celkové výměry katastru obce 173.38 ha, patří přespolním hospodářským závodům 
11.38 ha. Na cizích katastrech včetně půdy najaté hospodaří, hospodáři zdejší obce a 
sice : na katastru obce Žlunic 48.19 ha, Vinar 9.99 ha, Sloupna 0.78 ha, Hrobičan 
10.30 ha, Nového Bydžova 4.79 ha, Sběře 4.19 ha, Sekeřic 2.92 ha, Ohnišťan 0.55 ha, 
Nové Vsi 0.50 ha, Janovic 0.44 ha, Hlušic 0.43 ha, Loučné Hory 0.29 ha, Smidar 0.02 
ha, úhrnem 230.63 ha. Orné půdy jest 214.42 ha, luk 14.97 ha, zahrad 1.10 ha, pastvin 
0.14 ha. Z této výměry oseto : pšenicí 52.42 ha, žitem 39.89 ha, ječmenem 25.10 ha, 
ovsem 11.53 ha, luštěninami 2.36 ha, bramborami 12.45 ha, cukrovkou 42.52 ha, 
čekankou 3.08 ha, řepou krmnou 0.64 ha, mrkví 0.14 ha, zeleninou 0.07 ha, červeným 
jetelem dvousečným 20.04 ha, vojtěškou 0.43 ha, směskou na zelené krmení 3.55 ha.

 Dobytka napočítáno bylo : koní 14 ks, hovězího 235 ks, vepřového 131 ks, koz 27 ks, 
drůbeže : kohoutů a slepic 842 ks, kuřat letošních 341 ks, hus starých 107 ks, housat 



letošních 429 ks, kachen 11 ks, kačat 47 ks, krůt 9 ks, mladých krůt 58 ks, perliček 2 
ks.

 Sčítacím komisařem byl p. Jiránek z čp. 3.

 Vojenské manévry

 T.r. byly v našem kraji vojenské manévry třetí a čtvrté divise na historickém bojišti z 
r. 1866. V našem okolí právě se ukončily a to ve čtvrtek dopoledne dne 28. srpna. 
Ubytování vojska v naší obci bylo jen částečné, a to jen večer v některých číslech ve 
dnech 26., 27. a 28. sprna. Vojíni si občany i občanky velmi chválili. Všade se jim 
vycházelo ve všech vstříc. Po celé tři dny co manévry v našem okolí byly byly dny 
svátečními. Žádný mimo krmení dobytka a vaření téměř ničeho nedělal, a ještě i toto 
bylo někdy nepravidelné a nedostatečné. Každý se zájmem přihlížel na vojinské 
operace a na vojáky.

 27. a 28. srpna byly vojenské operace těsně u vesnice a v ní. Téměř všechny zbraně 
jichž užívá se na suchu i ve vzduchu byly zde zastoupeny. Asi 15 aeroplánů kroužilo 
ve vzduchu. Pro lidi, kteří podobného něco neviděli byla to opravdu podívaná a i 
vojáci v záloze, kteří prodělali válku světovou s účastí přihlíželi a cítili se vojáky, a 
kritizovali.

 Rozhodčí velitelství bylo v polním stanu na "Homolce" nad Vinary. Jako ředitel 
rozhodčí služby, byl gen. Petřík. Přítomni na ukončení byli zde gen. inspektor čsl. 
branné moci gen. Podhajský, zem. voj. velitel gen. Bílý, náčelník francouzské voj. 
mise v Čs. R. Faucher a přidružení generálové pomocných služeb se svými štáby.

 Změna transformátoru

 Jelikož dosavadní transformátor o síle 15/30 kw v době zatížení sítě nevyhovoval, 
zvláště ve žních, směněn za transformátor o síle 25/50 kw, jaký původně měl zde býti. 
Na tento transformátor obec doplatila 6 000,- Kč. Oprava elektrické sítě po obci 
zadána byla fi Karel Příborský paušálem za práci za roční obnos Kč 250,-, materiál 
potřebný na opravy hradila obec. Opravy pod uvedenou firmou prováděl p. Oldřich 
Kolman elektromontér z Křičova.

 Cena odebraného el. proudu

 Za odebranou 1 kwh. platilo se : za světelnou 3.50 Kč, za motorovou 2,- Kč. Za 
vybírání peněz za proud od konsumentů a vedení knih podniku elektrárenského platila 
obec Kč 300,- ročně.

 Stavby

 T.r. postavil nový domek p. Frant. Zajíček z čp. 20 v půdoryse z cihel a taškovou 
krytinou cena stavby byla

 respektive stavební náklad mimo své práce ruční a potažní v obnosu Kč .

 Změna majitelů čp.

 Domek ten dostal čp. 16, které před lety bylo zbouráno a pozemek připadl koupí k 
čp. 17. Čp. 66 má nyní p. Vác. Kosejk syn otce téhož jména, který mu jej postoupil. 
Čp. 20 má nyní p. Jos. Zajíček syn Frant. Zajíčka majitele dřívějšího uved. čp., který 
mu ho postoupil a vystavěl se domek čp. 16. Majitelem čp. 45 stává se p. Vác. 
Stoklasa, který i s polem na Stezkách tento koupil od pí Kubištové, která provdala se 
do Starého Bydžova. Domek čp. 17 přechází s části polností do vlastnictví p. Václava 
Holmana, vzal si za ženu dceru dřívější majitelky pí Marie Stoklasové.



 Ceny

 V zemědělství t.r. silně pociťována jest hospod. krise. Zemědělské produkty klesly 
pod výrobní cenu, za to ceny jiných výrobků jen nepatrně, nic a nebo i v některých 
odvětvích stouply. Říká se u nás : "Jeden rok, žádný rok", a jest to pravda, ale když to 
trvá déle roku jako nynější krise, cítí to každý.

 Zadlužení v obci naší roste. Za takovýchto poměrů vychází jen člověk takový, který 
není zadlužen a je dobrý hospodář. Který však zadlužen jest musí dělati dluhy nové, 
jelikož nezbývá na úroky.

 Tak za pšenici placeno bylo zde za první výmlat na začátku žní 160,- Kč, ku konci 
žní již 120,- Kč, za žito 85,- Kč.

 Ceny vykrmených vepřů klesly ku konci roku až na 6,- Kč. Cena 1 kg másla 18,- Kč, 
1 m dříví pal. měkkého ze skladu v Nov. Bydžově 70,- Kčm tvrdé až 110,- Kč. Řepa 
za 1 g 15,- Kč. Okování páru krav 40,- Kč. Vejce od dubna do září za kus 0.50 Kč, za 
husu placeno 35,- Kč, slepice 20,- Kč. Prohlídka rentgenovými paprsky 100,- Kč. 
Lékařská prohlídka v ordinaci 10,- až 20,- Kč.

 Cesta s prohlídkou lékařskou na zavolání doktora domů 100,- až 160,- Kč, při 
porodech platilo se asistujícímu lékaři až 700,- Kč. Porodní asistentce 200,- Kč.

 Úmrtí

 V r.1930 zemřelo 5 osob, a to : Koštejnová Františka 6. března ve stáří 61 roků, 
manželka rolníka z čp. 29, Vršťalová Anna 26. května ve stáří 20 roků, dcera rolníka 
z čp. 33, Hromádková Anna 26. července ve stáří 35 roků, manželka rolníka z čp. 49, 
Stoklasová Josefa 13. října ve stáří 22 roků, dcera zemřelého rolníka Frant. Stoklasy z 
čp. 17, Kozák Josef 10. listopadu 7 dní stár, syn dělníka obývajícího v čp. 58.

 Narození

 V tomto roce narodily se 4 děti, všechny mužského pohlaví.





Rok 1931 
Počasí, úroda

 Leden byl mírný, zato únor byl třeskutý ani ne tak vysokými mrazy, jako ostrými 
větry. Dosti silně mrzlo do 21. března. Potom několik dní bylo bez mrazu a opět 
mrzlo bez sněhu a srážek

 takže půda na vrchu byla schopna k obdělávání jak byla přemrzlá.

 Do takovéto země zasil p. Holý z čp. 63 dne 3. dubna. Setí t.r. protáhlo se poloviny 
května, jelikož bylo deštivé počasí. Zvláště řepy špatně se zasívaly jelikož půdu nutno 
váleti a mokrá půda toto nesnese. Po kolik týdnů se selo vždy jen v neděli a pak celý 
týden se na pole pro deštivé počasí nemohlo, takže kdyby se držel v neděli klid, tak by 
se bylo asi za 3 neděle ničeho neudělalo.

 Duben byl celý chladný a deštivý. Dne 6. května kolem 6. hodiny odpoledne byl zde 
takový liják s bouřkou, že dávno již takový nebyl. Nižší polohy byly zaplaveny a 
vyšší svahovité vodou porvány. Nepříznivým počasím utrpěla žita v době květu, byla 
tudíž hodně zubatá.

 10. června začaly se sekati sena. Těchto bylo hojnost a dobře se klidila, taktéž i otav 
bylo dosti, jenom semínka jetelového bylo v hlavičkách červeného jetele málo a ještě 
špatně při vlhkém počasí zrálo. Obilí na sýpku i na slámu bylo málo a tato ještě t.r. 
velmi se smlátila takže při obyčejném rovnači slámy, bylo ji možno srovnati do té 
samé prostory co bylo obilí z kteréhož byla namlácena, což jest jindy nemožno. Žita 
zůstala krátká, jak již kolik roků nebyla. Na výmlat možná, že nebyl dosažen průměr 
4 g po 1 korci.

 Žně začaly deštivým počasím, avšak potom přece nechalo se kliditi. T.r. zvláště 
selhala zde pšenice zvaná Paličnatka, která vyznačuje se kratším baňatým klasem, v 
příčném řezu značící obdelník, který má hustě nasazena zrna. Tuto pšenice nebylo 
možno ani dobře vymlátiti, jak držela v pluchách. Zrno, které pustilo z klasu bylo jako 
pleva.

 Podsetí jetele v obilí, byly t.r. velmi bujné. Polehlé obilí bylo mnohde jetelem úplně 
zarostlé, že po něm nebylo takřka památky. Počasí setbě před řepami, kterých t.r. bylo 
na výnos dosti, bylo příznivé, jakož i na vybírání bramborů, ovšem kdo si pospíšil. 
Kdo čekal s vybíráním na začátek října nepochodil, bylo deštivo.

 6. října počasí se ustálilo a bylo hezky. Kol 20. října počasí se zhoršilo, přišlo několik 
dešťů, ku konci října několik mrazíků a sněhových přeháněk. Listopad byl suchý a 
cesty, v tomto měsíci opět vyschly, jako o žních.

 Polním pracím takové počasí sloužilo a rychle ku skončení pokračovaly. T.r. žádný 
nemohl míti výmluvu, že nemohl pro nepříznivé počasí zasíti. P. Jiránek z čp. 3 sel 
ještě koncem listopadu. Zima začínala t.r. mírně. O vánočních svátcích bylo veliké 
náledí, takže nebylo možno jistě vykročiti.

 Oheň

 Dne 3. května vypukl z neznámé příčiny po půl noci oheň, který ztrávil čp. 12 p. 
Stránského a domek čp. 13 p. Novotného. Při ohni zadusily se 3 kusy hovězího 
dobytka p. Stránskému. Dále dne 26. října o 12 a 1/4 hod. polední vypukl oheň u p. 
Karla Řeháka čp. 28. Požár zaviněn byl dětmi hrajícími si se sirkami. Štěstí bylo pro 



p. Ulrycha z čp. 1, že požár vznikl v hodině polední, že lidé byli na oběd doma, tudíž 
byli ihned u ohně a ihned hasili, jinak stodola p. Ulricha těsně stojící vedle hořícího 
domku, jistě padla by živlu za oběť, neboť vítr přímo na stodolu táhl a oharky, které 
poletovaly mezi prkny dovnitř nítili slámu ve stodole, musily býti stále ulévány. 
Likvidování všech tří případů bylo Rolnickou vzájemnou pojišťovnou v Praze 
provedeno velmi solidně, takže shořená hodnota by se za obnos náhrady v takovém 
stavu pořídila.

 Obecní volby

 Volby obecního zastupitelstva konány dne 27. září. Podány byly 3 kandidátní listiny 
a to : první podala strana českoslov. národ. socialistů, druhou strana republikánská, 
třetí nár. rol. jednota v pol. straně národně demokratické. Ze 139 zapsaných voličů ve 
voličských seznamech, volilo 131 voličů a tolik též odevzdáno jest platných hlasů, z 
nichž obdrželi : Republikáni 89 a 9 mandátů, národ. socialisté 23 a 2 mandáty, 
národní rolnická jednota 19 a 1 mandát.

 Do zastupitelstva zvoleni jsou :

 za stranu republikánskou - Šádek Fran. čp.7, starostou

 Vršťala Josef čp.33, náměstkem

 Holý Josef čp.63, I. radní

 Píša Josef čp.46, Hromádko Josef čp.49, Tesař Josef čp. 18, Trnka Vác.

 čp.57, Kosejk Vác. čp.66, Šádek Fran.

 čp. 39, členy zastupitelstva.

 za stranu národ. social. - Kubinec František čp.61, Novotný Jos.

 čp. 13 (II. radní).

 za stranu nár. rol. jed. - Jiránek Evžen čp.3.

 Nájem honitby

 T.r. pronajata jest obecní honitba. Najmul ji opět p. Václav Stoklasa, který bydlel v 
čp. 3 za obnos Kč 415,- proti dřívějším Kč 600,-.

 Rozdělení nájemného z honitby

 T.r. rozděleno jest nájemné z honitby za dobu 6 let majitelům pozemků. Na jeden 
korec přišlo asi 5.80 Kč.

 Honební výbor

 T.r. končí volební období honebního výboru a volen jest tudíž výbor nový a to : 
Bartoň Jaroslav, hostinský čp. 10, Jiránek Evžen čp. 3, Půlec Jos. čp. 8, Matyáš Fran. 
čp. 11, Hromádko Jan čp. 2. Dosavadní honební výbor byl : Hloucal Frant. čp. 15, 
Jiránek Evžen čp. 3, Půlec Jos. čp. 8, Jelínek Jos. čp. 36, Bartoň Jarosl. čp. 10.

 Nástavba školy ve Vinarech

 T.r. naléhaly nadřízené úřady školní, by provedena byla nástavba vinarské školy, kam 
Kozojídky jsou přiškoleny. Úřady těmi zdůrazňováno, že učebny nevyhovují 
stavebním a zdravotním předpisům školním. Proti zamyšlené nástavbě postavily se 
Kozojídky z důvodu svého předlužení. Tudíž na zamyšlenou nástavbu, jež vyžádala 



by se dle rozpočtu 180 000,- Kč, z čehož na Kozojídky přišlo by 60 000,-Kč, by v
rámci svého rozpočtu obmeného limitem přirážek, nesehnaly by úhrady.

 Obracejí se tudíž s žádostí k nadřízeným úřadům, by stavbu odložily na dobu 
příznivější. V případě záporném, by sami úřady účelně obci pomohly v její finanční 
tísni. V žádosti doloženo jest, že stavební a zdravotní závady existují již od postavení 
školy a z důsledků těch, že neonemocněl ještě ani jeden žák, vždyť doma ve většině 
případů žijí děti v prostředí horším a delší čas než tráví ve škole. Následkem tím 
nástavba neprovedena a jednání vede se dále.

 Změna majitelů čp.

 Čp. 45 přechází do vlastnictví p. Vác. Matyse, který získal domek tento koupí od p. 
Václ. Stoklasy. Domek čp. 32 od pí Boh. Mockové kupuje p. Šádek Stan., který 
domek celý do základu sboural a přeměňuje stavební parcelu na role. P. Václav 
Havránek čp. 22 prodává domek p. Řehákovi, který rozhoduje se, že domek čp.28 
restaurovati nebude a na dřívějším místě kde stál vyhořevší domek, postaví stodolu. 
Taktéž p. Stránský Jos. zbytky vyhorevšího domku čp. 12 bourá a staví jej znovu a ve 
větších rozměrech na parcely č.k. 50/37, kde má již postavenou stodolu, nový domek 
dostává staré čp. 12.

 Kontigentace a cena řepy

 Světovou nadprodukcí cukru dochází k omezení pěstování řepy cukrovky. Za základ 
k omezení jest brán rok 1927, 1928, 1930, děleno 3 a s výsledku strženo jest 20%. 
Řepaři, který dle určeného předem uvedeného kontigentu řepu dodal, vyplatil 
cukrovar 10,- Kč za 1 g řepy jako zálohu. Konečné vyúčtování ceny za řepu má přijíti 
až v únoru 1932, dle ceny cukru.

 Kdo dodal řepu cukrovaru přes kontigent, tomu cukrovar za 1 g dodané řepy měl dáti 
dle smlouvy 17,- kg denaturovaného cukru, na který řepař měl doplatiti 50 hal. za 1 
kg.

 V Kozojídkách snad ale žádný řepu přes kontigent cukrovaru nedal. Kdo ji nedal na 
druhého, kterému se na kontigent nedostávala, ten si ji nechal doma a skrmil ji.

 Hospodářská krize

 Hospodářská krize dopadá na stav zemědělský čím dál tísnivěji, hlavně nepoměrem 
cen výrobků zemědělských oproti cenám výrobků druhých. Těžká situace 
znesnadňovaná jest hlavně velikým zadlužením a placením vysokých úroků a to od 6 
až 8%. Největší zadlužení v naší obci vzniklo pozemkovou reformou r.1922 a 1924, 
kdy přidělována jest do vlastnictví půda drobným uchazečům, jíž stál 1 ha tehdy 7 až 
8 tisíc. Přídělová cena v té době nebyla veliká avšak příděl vyžadoval zařízená 
hospodářství.

 Stavělo se tudíž a to jak celé domky, tak stodoly a stáje a kupovala se zařízení s 
myšlenkou, že když poměry jaké t.č. potrvají, že dluh zaplatí. Avšak zhoršená 
hospodářská situace zkazila plány, zadlužení roste, neb za stávajících poměrů není 
možno z větší části dlužníkům platiti úroky, které taktéž representují slušný obnos.

 Jsou tady hospodářství do 15ti korců ba i jen do 10ti a zatíženy jsou dluhem do 50 
000,- Kč. Exekuce daní a pohledávek věřitelů u dlužníků jsou t.r. běžným zjevem a 
stále rostou.

 Ceny



 T.r. následkem katastrofální neúrody píce i slámy zvláště v jižních krajích Čech a 
Slovenska poklesly ceny hovězího dobytka tak, že kráva která se stavěla se na výkrm 
stála ve váze 4.50 g 450,- Kč. Býci prodáváni byli 1 kg 3,- Kč až 4.50 Kč a to koncem 
roku, začátkem roku byly ceny lepší. Taktéž ceny vepřů klesly t.r. na cenu nebývalou, 
průměr možná že by nedosahoval 6,- Kč za 1 kg. Jen asi 14 dní koncem července a 
začátkem srpna stoupla cena vepřů na 9,- Kč až i přes za 1 kg ž.v. Potom zase větší 
nabídkou vepřů ceny opadly. Telata prodávána do 5,- Kč za 1 kg ž.v. Pár kuřat za 16,-
Kč. Housata malá vylíhnutá kus asi 8,- Kč

 Husy nekrmené asi 35,- Kč.

 1 Kg másla kol 17,- Kč. Vejce od začátku května platilo 40 hal. jeden kus.

 Pšenice průměr as 140,- Kč, žito také as tolik spíše více, ječmen 120,- Kč, oves 100,-
Kč za 1 g. Sláma t.r. byla v ceně platilo se za 1 g až 45,- Kč, cepem mlácená 55,- Kč.

 Služkám platilo se zde 180,- Kč měsíčně, dávány přídavky, které ročně obnášely kol 
Kč, mimo toho platili hospodáři celé

 nemocenské i starobní a invalidní pojištění, které za rok obnášelo Kč .

 Pánský oblek stál na svátek prostřední kvality ušitý 350,- Kč. Dámský kostým z látky 
prostřední kvality s ušitím 300,- Kč. Střevíce na svátek od 79,- až 120,- Kč v 
prodejnách obuvi Baťa a i jiných.

 Okování 1 koně průměrně stálo 40,-Kč letními podkovami, zimními 50,- Kč.

 Úmrtí

 V roce 1931 zemřely dvě osoby a to : Jindřich Petrášek, zem. dělník v stáří 21 roků, 
zemřel 17. května syn zemřelého domkaře Anton. Petráška z čp. 19. Jelínková Anna 
výměnkářka ve stáří 88 roků zemřela dne 11. prosince pocházela z čp. 36.

 Narození

 V roce 1931 narodilo se 5 dětí a opět jako v minulém roce samé mužské pohlaví.



Rok 1932 
Počasí, úroda

 Leden byl mírný, skoro s jarním počasím. Jehnědy pučely jako z jara. Hostinští, kteří 
si nenavezli led do lednic do nového roku, obávali se, že jej již neudělají. Avšak od 
10.února počalo opět mrznouti a kol 20. února bylo několik mrazu až 20 stupňů 
Celsia. Sněhu t.r. mnoho nebylo. Když jej slabá vrstva napadla, vítr a slunce jej brzy 
strávily a pole zůstávala za stálých mrazů úplně holá. Země zmrzla až na 50 cm. Kdo 
špatně ukryl řepu a brambory v jamách, tomu mrazy na nich nadělaly dosti škody. 
Mrazy trvaly téměř do konce března.

 Začátkem dubna začalo se pracovati v polích. Ačkoliv mnoho nepršelo, ani sněhu 
nebylo, takže půda namočena nebyla, přec jen špatně pro setí se připravovala. Teprve 
ku konci jarního setí se připravovalo lépe. Slunné a větrnné počasí tomu pomáhalo. 
Ku konci dubna bylo zaseto, jelikož setba pokračovala téměř bez zastávky. Od zasetí 
až do 29. května zde, mimo několika deštíků jako rosy nenamoklo. Teprve 29. května 
namoklo tak, jak již dávno se tak nestalo. Liják byl velice prudký. Na svazích voda 
brala prsť, v údolí byly záplavy. Také kroupy zde padly. Nejvíce škody nadělaly na 
řepách a to ponejvíce po vsí t.j. na Krátkých a v Placích. Pršelo téměř nepřetržitě po 
tři dny.

 Do žní bylo počasí převážně suché. Žita začala se sekati t.r. 19. července. Ku konci 
července po tři dny pršelo při dusném teple. Neodvežená žita stojící na polích v 
panácích silně v těchto porostla. Potom počasí bez dešťů bylo žním příznivé. Pšenice 
t.r. byly značně přischlé a místy napadeny rzí.

 Jelikož ode žní do sklizně řepy skoro nepršelo, řepa na výnosu utrpěla. Zvláště chrást 
t.r. proschl z velké většiny tak, že byl jako usušen a nebylo lze jej olamovati. Počasí 
při sklizni řepy bylo příznivé. Půda byla schopna k obdělávání do 7. prosince. Potom 
teprve začalo mrznouti.

 Mlékárna ve Sběři

 T.r. dodávali někteří zdejší občané mléko do mlékárny p. Poláka ve Sběři. Za 1% 
tuku v 1 l mléka proplácel jim p. Polák 30 hal. Jemu pak platili za 1 l odstředěného 
mléka 30 hal. za 1 l syrováky 5 hal. za 1 l podmáslí 40 hal. Dovoz mléka do mlékárny 
měl pronajat p. Jiránek z čp.3, který také nejdříve z Kozojídek mléko do mlékárny 
dával. Kdo dodával mléko do mlékárny ten způsob takového prodeje chválil. Velká 
však většina mlékárně nepřála a konservativně lpěla na způsobu zde zvyklém, 
zpracovávati mléko v domácnosti na máslo.

 Dovoz řepy

 T.r. poprvé, po boji trvajícím několik roků s cukrovarem novobydžovským, dodávala 
se řepa z naší obce do Žlunic na nádraží úzkokolejné dráhy cukrovaru kopidlnskému. 
Pro občany jest to velikou výhodou. Ač každý svobodně mohl se rozhodnouti 
dodávati řepu buď na zastávku st. dráhy ve Sběři pro cukrovar novobydžovský, nebo 
Žlunic pro cukrovar kopidlenský, dodávali mimo dvou statkářů z čp. 3 a 8, do Žlunic. 
Majitel čp. 3 p. Evž. Jiránek vozil řepu po nápravě až do cukrovaru 
novobydžovského, ovšem dobrovolně, za kterýžto dovoz byl zvláště honorován. P. 
Jos. Pulec majitel čp.8 vozil dle své smlouvy z dřívější doby, kdy převzal zbytkový 
statek na nádraží úzkokolejné dráhy cukrovaru dymokurského do Sekeřic.



 Cukrovar novobydžovský nechtěl dříve připustiti dodávku řepy z Kozojídek, která je 
dle smlouvy mezi cukrovary řepou jeho do roku 1938, do cukrovaru kopidlenského, 
jelikož řepa zdejší vyznačuje se větší cukernatostí, než řepa, kterou byl ochoten 
cukrovar kopidlenský mu poskytnouti ze svých jiných rayonů ve vagonové dodávce 
po státní dráze. Mimo toho obával se pak asi ztráty celého zdejšího rayonu po 
rozvázání smlouvy mezi cukrovary. T.r. kontigent řepní byl zase o 20% snížen.

 Veřejní plemeníci

 T.r. vypršela smlouva s p. Jiránkem čp. 3 o držení veřejných plemeníků. Při jednání o 
nové smlouvě vzal si smluvně držeti jednoho býka za roční obnos Kč 2 500,- p. Frant. 
Matyáš čp. 11. Jelikož druhého zájemce za přijatelnou cenu pro chovatele krav zde 
nebylo, usneseno, by jednalo se s p. Karlem Hladíkem z Vinar, který byl ochoten 
druhého plemeníka pro Kozojídky za obnos Kč 2 250,- držeti.

 Na protest u okres. úřadu nebyl Kozojídkám býk z druhé obce tímto povolen. Za 
tentýž obnos t.j. 2 250,- Kč bíře na sebe povinnost držeti druhého plemeníka p. Jos. 
Pulec z čp. 8.

 Změna majitelů čp.

 Začátkem listopadu odstěhoval se p. Jos. Ulrich z čp. 1, do Jičína prodav toto svému 
zeti Jos. Vršťalovi z čp. 33. Kubinec Václav majitel čp. 58 prodal toto svému zeti p. 
Jos. Kubištovi, který se přistěhoval ze Žlunic.

 Ceny

 Ovocné stromky ze školky na výsadbu prodávaly se za 6,- až 12,- Kč, 1 prostor. m 
dubového dříví přišel při dražbě na pasece v hromadách kol 60,- Kč, v metrech 
vyrovnaných kol 80,- Kč. Ve skladě v Novém Bydžově stál 1 m prostorový měkkého 
dříví štěpinového 54,- Kč, kulány 48,- až 50,- Kč. Za 1 kwh platilo se za světelnou 3,-
Kč, za motorovou 2,- Kč. Z hodin světelných platilo se za měsíc 2,- Kč, z motorových 
5,- Kč.

 Pšenice 1 g ku konci roku zde se prodávala kol 145,- Kč. Brambory na jaře t.r. 
prodávaly se za 20,- až 25,- Kč. Sláma 1 g až 45,- Kč. 1 korec pole prodával se kol 6 
000,- Kč.

 Narození

 T.r. narodily se 3 děti, 2 dívky a 1 chlapec a to : Josef Žilka, 25. března v čp. 35, 
Blažena Jánská, 16. června v čp. 46, Zdenka Kubincová, 20. července v čp.62.

 Úmrtí

 Umřely 4 osoby, 2 muži a 2 ženy a to : Píša Josef 10. 1., domkař čp. 46, Macháček 
Josef 26.2., domkař čp. 24, Barbora Mocková 9. 5., výminkářka čp. 21, Marie 
Holmanová roz. Stoklasová 25. 9., manželka domkaře Vác. Holmana.



Rok 1933
Počasí a jeho vliv na úrodu

 Začátek ledna slabě mrzlo. Silnější vrstva sněhu napadla 9. ledna. Teprve z 21. na 22. 
začalo silněji mrznouti až do 30. ledna . Pak nastala obleva s dešti do 10. února, kdy 
opět přišly mrazy. 14. února byla velká sněhová vichřice při níž se blýskalo a hřmělo. 
Na saních jezdilo se t.r. od 25. února, kdy napadla stejnoměrná vrstva sněhu asi 20 
cm, do 2. března. 3. března začalo tání a 18. března se již selo. Od polovice března do 
konce počasí velmi teplé. Ozimy začaly zelenati a bujně růsti. Duben téměř celý 
suchý a velmi studený. Do 22. byly ranní mrazy někdy i 5 stupňů Celsia. Od 22. bylo 
již počasí mírnější bez mrazu. Pozdní mrazy, jelikož bylo sucho, na kulturách škody 
nenadělaly. Jenom vzrůst zadržely. Do konce dubna byly jarní práce v poli skončeny. 
I čekanka byla zaseta. Jaro bylo převážně suché. Teprve 18. června vydatně namoklo, 
kdy začala senoseč. Deštivé a velmi studené počasí senoseči nesloužilo k dobru. 
Teprve 9. července bylo první vedro.

 Žně začaly t.r. 24. července. Sekaly se dříve ječmeny než žita. Sklízelo se velmi 
dobře, neb dešťů skoro nebylo. Sucho, až na malé deštíky, potrvalo t.r. až přes sklizeň 
řepy, kdy trochu více namoklo. Avšak země vláhu tu brzo strávila. T.r. velmi těžko, 
následkem sucha, půda se obdělávala a připravovala pro setí. Velké a tvrdé hrudy 
drtily se válci a rozbíjely motykami. Obilí zaseté do takto připravené rumovité země 
špatně vzcházelo.

 Převážně suché a teplé počasí trvalo do 2. prosince. Z 2. na 3. prosince přišel prvý 
silný mráz o 10 stupňů Celsia. V týdnu vystupňovaly se mrazy až na 22 stupňů Celsia. 
Po té pak polovovaly a na svátky vánoční bylo úplně bez mrazu. Ku konci prosince 
bylo deštivo a bláto.

 Úroda, výnos

 Úroda obilí t.r. byla velmi dobrá, jak na zrno, tak na slámu. Snad žádný rok nebylo 
tolik stohů ze slámy okolo Kozojídek jako t.r. Obilí na sýpku bylo průměrně po 1 
korci 8 g, spíše více. Nebylo řídkým případem, že po korci bylo 10 g až 11 g pšenice.

 Sena jetelového bylo taktéž dosti, ne tolik již lučního. Avšak otav bylo o hodně 
méně, jelikož z větší části bylo sucho. Jetele ve strništích také suchem utrpěly a až na 
malé vyjímky se t.r. nesekaly. Z velké části tyto pak poškodily myši, jichž se t.r. 
vyskytnulo veliké množství. Čekanky svým výnosem také z větší části uspokojily. 
Průměrně po korci ji bylo 65 g.

 T.r. řepa suchem a také hraboši nejvíce utrpěla. Průměrný výnos po 1 korci 60 g ani 
nedosahoval. Chrást této na některých polích uschnul tak, že se ani olamovati nedal. 
Brambor bylo také dosti, avšak byly po většině drobné.

 Ceny

 Za obilí ze sklizně t.r. platilo se do konce roku : za pšenici 1 g 135,- Kč, za žito kol 
100,- Kč, za oves 70,- Kč, za ječmen 80,- Kč. Uvedené ceny jsou asi průměrné. Za 1 g 
cukrovky 11.50 Kč, za 1 g čekanky 15.90 Kč s dovozem do sušárny ve Vysok. Veselí 
v bývalé továrně na kávové náhražky fy Matěje Karla Bůvy synové.

 Dodávka čekanky na firmy



 Majitelka této sušárny Kolínská akc. kupecká spol. t.r. opět po několikaleté přestávce 
v této sušila a zde čekanku kontrahovala. Někteří zdejší občané dodávali čekanku 
přímo vlastním povozem do sušárny p. Hynka v Novém Bydžově, za cenu tu 
samotnou jako vyplácela sušárna ve Vysokém Veselí, která ještě dodavateli který 
dodal čekanku do 1. října, dala příplatek 50 hal. na takto dodaný g.

 Ostatní ceny

 Ceny krmných vepřů opadly koncem roku až na 4.50 Kč ač dříve platilo se za 1 kg 
ž.v. 7.50 Kč. 1 g slámy po žních stál 10,- Kč, sena kol 30,- Kč.

 Slušná svátková obuv pro muže 59,- Kč, od firmy Baťa, od kteréžto firmy většinou 
lidé zdejší kupují. I vyučení obuvníci kupují si tuto pro sebe, neb sami kdyby si tuto 
měli dělati pro sebe při menším nákupu kůže, by ji ani za cenu hotových baťovek 
nekoupili.

 Myši

 T.r. vyskytly se ve velkém měřítku opětně myši. Nadělaly škod jednak na 
dozrávajícím obilí, řepách, bramborách a strniskových jetelích. Potom na zasetých 
ozimech. Běda hospodáři, který jich nezničil. Ten pak pole od nich zřízené nepoznal. 
Lidé chytali je do pasti a trávili je jedy. Hubení jich vyžadovalo značně času a 
nákladu. Platili za 1 kg otráveného těsta 5-6,- Kč

 Smrtelný úder koněm

 T.r. kopl kůň p. Fran. Matyáše z čp. 11 p. Janatu rolníka ze Dvořiště v lese za 
Sekeřicemi při uváznutí do kopce. Jmenovaný byl zasažen tak nešťastně do hlavy, že 
po převozu do nemocnice v Nov. Bydžově, třetí den skonal.

 Pan Fran. Matyáš neměl z toho žádných trestních důsledků, jelikož p. Janata sám od 
sebe jsa dobrý kočí, koně na opratích si vzal, řka, že on vyjede.

 Smýšlení a nálada lidu

 Lidé jsou t.č. zle dopáleni na špatný hospodářský stav. Málo že trží za to, co prodají a 
co mají koupiti, že úměrně nekleslo dle cen výrobků zemědělských. Snáze však to 
snáší, jelikož jsou postiženi všichni. Sdělením vzájemných bolestí hroty těchto se 
jaksi otupí. Krisi cítí všichni. Jen, ti kdož nejsou zatíženi dluhem, mohou dostáti jakž 
takž svým platebním povinnostem. Mimo těchto platí ještě takoví, kteří ač jsou 
částečně dluhem zatíženi, šetří a 10 krát obrátí peníz a počítají, než je vydají. 
Takovým říkají vrstvy opačné "hladi" co zatím oni "najedení" vůbec skoro neplatí. 
Nemůže se však těmto najedeným vytýkati žádný přepych v jídle, pití a odívání. Ve 
srovnání s průměrnými vrstvami městskými, byl by daleko od jich životní úrovně. Jak 
potom kdyby měl se přirovnat život takového hlada? Jak velký by to byl rozdíl v 
odměně člověka.

 Nepříznivě pohlíží se na výrobu strojů, které zabírají práci lidu, avšak výrobek 
nezlevňují. Všeobecným přáním jest, jít s cenami nahoru, ne dolů, jako bylo to v 
dobách popřevratových. V ten čas vznikly také z největší části zde dluhy hlavně 
reformou pozemkovou. Dluhy udělané při vysokých cenách, nyní při nízkých těžko se 
platí. Nutno uvésti, že ze zdejších majitelů čísel popisných jsou, přesně vzato, až na 
čp. 2,4,6,9,10,15,25,

 27, ostatní zatíženi dluhem. Z nich někteří až na 100% a drží se v zadluženém 
hospodářství nebo jen domku z toho důvodu, že nemají jiné eksistenční možnosti. 



Zaostalost nemůže se občanům zdejším vytýkati, neb jdou s duchem času a povětšině 
co doba nese praktikují.

 Plnému rozvoji brání však jen špatná finanční situace. I politicky jsou občané 
orientováni a jsou povětšinou toho náhledu, že lépe by bylo pustiti korunu níže na 
kursu i doma, nejen za hranicemi, což by bylo pro dlužníky výhodnější, než veškeré 
dosud marné pokusy s odlužením a snížením úroků. Špatná nálada a finanční tíseň 
viditelna jest i v pořádání tanečních zábav. Mimo tradičních t.j. hasičský ples, 
pouťová a posvícenská jiné nejsou, a ještě ty jsou po většině bez nálad, střízlivé.

 Nedostatek vody

 T.r. převážně suchého pociťován jest nedostatek vody. Část občanů nemajících dosti 
vody ve svých studních, tuto jsou nuceni dovážeti. Vozily ji z obecní studně na návsi, 
z potoka a rybníčka - hliňáku.

 Stavba hráze u rybníka

 Obec dala postaviti hráz v hliňáku, aby vznikla ještě jedna vodní nádrž. Tato pak aby 
sloužila k účelu rybářskému. Rybník pod touto hrázi jest zarybněn a pronajat 
rybářskému kroužku, který z toho do této doby ničeho neměl. Rybník jest osazen totiž 
moc hustě a sádi co se týče špatnými druhy a zamořenými. Má tudíž obec za to, že 
když plocha vodní se zvětší, bude možno s úspěchem rybařiti a místo nynějších 
úštěpků budou rybáři odměněni dobrým výlovem. A dobrý výsledek přinutí je k 
dalšímu pronájmu.

 Změny majitelů čp.

 Poslední dny v dubnu přistěhoval se do čp. 33 jeho nový majitel p. Václ. Trnka ze 
Žlunic, bývalý šafář ve dvoře žlunickém a někdejší poklasný dvora zdejšího. Domek 
koupil od p. Jos. Vršťaly t.č. majitele zdejšího čp. 1 za obnos Kč 18 000,-.

 Poslední dny v listopadu odstěhoval se z čp. 45 p. Václav Matys k synu svému 
Františkovi, čeledínu Kozojedech, který byl knihovním majitelem čp. 45. Domek 
tento koupil od p. Václ. Stoklasy t.č. zaměstnaného v čp. 3, kterémuž kupní cenu 
nezaplatil a nyní po odchodu jeho otce z něj, nechal mu tento k disposici.

 Stavby

 T.r. postavili nové domky : Koštejn Jos. na parc. č. k.

 domek čp. a Holman Václav za shořelý na témže pozemku jenže

 na jiné straně opět s čp. 17.

 Požáry

 Dne 4. února kol páté hodiny ranní vyhořela stodola p. Jos. Pulce v čp. 9. Stodala 
bývalého to dvora shořela ze dvou třetin s hospodářským inventářem a se zásobami 
slámy majitele a lidí kteří měli tam za nájemné složíno. Jedna třetina stodoly oddělena 
zděným štítem zůstala ušetřena.

 Současně vyhořel domek p. Václ. Holmana čp. 17. Chytil snad od zalétnuvších jisker 
a do základu i se stodolou byl zruinován.

 Od tohoto chytil domek p. Jos. Křoviny čp. 25, na němž shořel krov a stodola. Hašení 
zúčastnili se hasiči z obcí Vinar, Žlunic a Sekeřic. Tito se stříkačkou motorovou, 
kterou v r. 1932 pořídili.



 Dne 27. června o půl 3 hodině odpoledne, vypukl požár u p. Jos. Žilky v čp. 35. Na 
domku tom shořela střecha a stodola s přilehlými chlívky do základu. Od tohoto 
požáru chytla a shořela stodola p. Fr. Matyáše čp. 11, která shořela do základu s větší 
části inventáře uloženého ve stodole a přilehlé kolně. Ohrožené domovní stavení bylo 
zakročením hasičů zachráněno. Taktéž ohrože

 ná stavení p. Zajíčka Aloise čp. 14 a Koštejna Jaros. čp. 29, byla od požáru 
uchráněna.

 Dne 24. října kol osmé hodiny večerní vznikl požár ve stodole statku p. Evžena 
Jiránka v čp. 3 Celá stodola, částečně s dosud nevymlácenou úrodou, padla dravému 
živlu za oběť. Také oddělená sýpka s kolnou shořela. Při tomto požáru shořelo mnoho 
cenného inventáře.

 20. prosince kol osmé hodiny večerní vznikl oheň na půdě domku p. Fran. Kubince 
čp. 62, od kteréhož chytil domek p. Jos. Kubišty čp. 58. Na tyto hořící domky pro 
nedostatek vody nebylo možno ani stříkati. Na domcích shořely jen kryty u čp. 58 
ještě kolna s hosp. inventářem. Stavby zůstaly pod shořeným krytem téměř 
neporušeny, jelikož jde o stavby nové v r. 1925 - 1926 postavené.

 Výplaty jež poskytly pojišťovny postiženým, byly uspokojivé V některém případě 
dostal pojištěnec více, než utrpěl škody. Jenom p. Jiránek z čp. 3 měl s pojišťovnou 
stran výplaty škody jisté nedorozumění. U velkých škod a to u p. Pulce a p. Jiránka 
bylo šetření pátrací četnickou stanicí a oba páni byli vzati do vyšetřovací vazby, 
odkudž pro nedostatek důkazů byli propuštěni.

 Škody ohněm způsobené v naší obci za tento jediný rok obná šely cca 350 000,- Kč. 
Stav tento vedl pojišťovny k opatrnosti a následkem toho zrušila zde Rolnická 
vzájemná pojišťovna v Praze, která je zde nejvíce zastoupena, část pojistek, aby snad 
zamezi la škody spekulativní. Téměř všichni postižení byli podezíráni orgány 
pojišťovny i bezpečnostními ze spekulace.

 Stav dobytka

 U 52 chovatelů v r. 1933 bylo napočteno celkem 247 ks skotu. Z toho je 149 krav, 41 
jalovic, 11 býků, 46 telat do 1 roku.

 Prasat je napočteno celkem 216 ks, z toho 23 prasnic, 1 kanec, 11 prasat starších, 123 
běhounů, 58 selat.

Koz je napočteno 16, koní také 16 z toho 4 plemenné klisny, 4 ostatní klisny, 5 
valachů, 3 hříbata.

 Úmrtí

 V r. 1933 zemřeli : dne 25. února Božena Novotná manželka domkaře z čp. 13 ve 
stáří 31 let na tuberkulozu v nemocnici v Novém Bydžově. 21. března Karel Řehák 
domkař z čp. 22 ve stáří 69 let na rakovinu hrtanu.

 Smrtelný pád

 Novotný Josef z čp. 13 dne 22. července smrtelně se zranil pádem z kola u vesnice 
Ohařic na Jičínsku. Spadl v noci z 22. na 23., případ neměl při vlastním pádu svědků a 
měl-li, žádný se nepřihlásil. Mezi příbuznými zemřelého jest doměnka, že s kola 
nespadl sám, ale byl sražen někým ve vražedném úmyslu. Neštěstí je tím tragičtější, 
že po jmenovaném, který ve dvou dnech v Jičínské nemocnici umírá, aniž nabývá 
smyslů, zůstává sám jeho syn ve stáří 4 roků. Ztrácí tak v jednom roce matku i otce.



 Místo svatby, kterou měl míti tragicky zahynulý dne 25. července, měl o něco 
později pohřeb. Smrtí jeho splněna jsou slova jeho t.r. zemřelé ženy, která říkala v 
nemocnici, že jiné ženě jej zde nenechá. A také ne. Na poslední cestě, kterou měl 
konati jako vdovec, od děvčete zahynul.

 Narození

 T.r. narodilo se 7 dětí vesměs děvčata, a to : 15. února se narodila Jiřina Koštejnová 
čp. 29, 16. února Jiřina Riegrová čp. 64, 20. května Bohoška Šádková čp. 7, 8. 
července Libuše Stránská čp. 12, 22. července Marie Šádková čp. 56, 14. října Věra 
Kubincová čp. 62, 4. dubna Karla Novotná v čp. 22, domku to patříčím jejímu strýci.



Rok 1934 
Počasí a jeho vliv na úrodu

 Do 12. ledna mírně mrzlo. Z 12. na 13. ledna začal padati sníh. Sanice trvala t.r. asi 
týden. Silněji mrzlo do poloviny února. Ku konci února a začátkem března bylo 
počasí téměř jarní. Ačkoliv mnoho nepršelo půda špatně vysychala. Selo se teprve 20. 
března. Od 20. března deštivé počasí s malou však vydatností polní práce zdržovalo. 
Do 30. dubna jarní polní práce byly skončeny i čekanky byly zasety. Duben byl velmi 
teplý až 27 stupňů Celsia. Deště však bylo málo. Stromy t.r. odkvetly skoro všechny v 
dubnu. Také květen měl málo dešťů. Asi dva byly větší. Při prvním vydatnějším 
spadlo asi 10 mm vody. Při druhém již tolik ne a pršelo při nich jen na severní části 
katastru nade vsí. Dny v květnu byly teplé noci však studené. Často v noci byl i mráz, 
jímž utrpěly nejvíce vzcházející brambory. V chráněných polohách a nížinách zmrzly 
na tabák. Červnové dny byly také velice teplé až 30 stupňů Celsia a noci studené.

 Sena t.r. byla špatná, jelikož bylo málo vodních srážek. Nebylo ho ani 1/3 normální 
sklizně. Dobře však se sušilo. Vydatný déšť přišel 26. června a pršelo celou noc a celý 
den 27. června. Vše po dešti okřálo. Nejvíce řepy, brambory, čekanky a jetele. 
Vojtěšky t.r. se ještě dosti na trvalé sucho vyvedly. Daly nejvíce zelené hmoty. Avšak 
u Kozojídek mnoho ji není nikdy seté.

 19. července začaly žně. Byly však špatné. Nejvíce utpěly t.r. pšenice, kterých se z 
jara i hodně zaoralo. Část vylepšovala se ovsem, ječmenem a jarní pšenicí. Nejlépa 
však udělal ten, kdo špatnou pšenici zaoral a zasel jarní. Dosti pšenic, které z jara se 
zdály dobré, později tratily. Jiná léta by z takových kultur byly pěkné pšenice. Hlavní 
závadou u pšenic bylo, že měly v kypré půdě potrhané od mrazu kořínky. Kdyby z 
jara dříve namoklo, aby půda se slehla a kořínky se uchytily, nemusela býti katastrofa 
tak veliká.

 Luštěniny i ve směskách t.r. nebyly žádné. Uschly aniž vyk vetly. Z části byly ve 
velikém rozsahu napadeny mšicí. Ve veliké

 míře obilí bylo napadeno rzí. Sklizeň t.r rychle pokračovala. Bylo téměř bez dešťů, 
jen na počátku žní přišel jeden silný lijavec a kroupy, které zastihly zde část katastru 
pode vsí a hlavně pole v Placích a více jejich jižní část. Srpen byl také převážně 
suchý. Začátkem září vydatně namoklo, což pomohlo vydatně řepám, bramborám, 
čekankám a strniskovým směskám, které t.r. byly vzdor panujícímu suchu velmi 
pěkné. Snad že bylo teplo.

 Po deštích v prvních dnech září, počasí bylo opět suché až do poloviny října, kdy 
přišly deště, které zdržovaly práci, hlavně setí po řepách. Ku konci deštíky opět 
ustaly. Listopad začal s přeprškami. 19. a 20. silné mrazy které opět povolily. 
Prosinec byl bez mrazu s malými avšak častými dešťovými srážkami. Celý měsíc 
bylo zamračeno, slunce se ani nekázalo. Ozimy rostly t.r. nebývale. Žita v prosinci šla 
do sloupku. Stav tento zavinilo vlhké převážně teplé počasí. Hospodáři měli strach z 
jich přezimování. Někteří lidé trhali žita a skrmovali je dobytkem. Taktéž jetele rostly 
jako na jaře. Podobně vyrážely i vojtěšky. Taktéž stromy nalévaly pupeny.

 Úroda, výnos

 Sena t.r bylo málo, snad ani třetina normální sklizně. Také tak otav. Jetelové otavy 
t.r. nechali lidé z větší části uzrát na semeno. Bylo ho v hlavičkách jetelových dosti. 
Na slámu bylo všeho obilí málo. Rozdíl dle naložených fůr na korci, oproti roku 



normálnímu činil jeden a půl fůry. U špatných pšenic byla po korci také jen jedna 
malá fůrka, kdežto jindy při normální sklizni bývají tři slušné obzvláště po jetelích.

 T.r. však pšenice po jetelích byly nejhorší. Nejlepší byly po bramborách. Na zrno 
bylo pšenic průměrně kol 5g, spíše méně. Žita okolo 6 g také tolik asi ječmene a ovsa. 
Řep t.r. bylo dosti, průměrně po 1 korci 90 g. Přede žněmi byla obava, že vyskytnuvší 
se mšice kulturu řepnou zničí. Avšak prudký déšť na začátku žní a parasit mšice, 
slunéčko, které vyskytlo se také ve velikém měřítku, katastrofu zažehnaly. Místa, 
které byla mšicí napadena zůstala na kultuře znáti až do její sklizně, nebyl v místech 
takových ani chrást, ani kořen. Lidem t.r zůstala značná část cukrovky doma již 
zkrmovali dobytkem. Málo jen komu se něco málo do vyměřeného kontigentu 
nedostalo.

 Také čekanky bylo dosti, okolo 70 g po korci. S dodávkou této do sušárny do Vys. 
Veselí byla při počátku kampaně veliká potíž, pro veliký nával povozů s touto. Lidé 
kteří vyjeli odtud o čtvrté hodině, přijeli k polednímu zpět. Kdo jel odpoledne o třetí 
hodině, přijel domů o půl noci.

 Jetelů strnišťáků se také mnoho nenasekalo. Ovoce t.r. bylo dosti, ale mělo malo 
trvanlivost, bylo hodně červivé. Hnilo.

 Ceny

 T.r. v cenách obilí nebylo takových pohybů, následkem platnosti obilního monopolu.
Cena byla pevná a za základ sloužila hektolitrová specifická váha. U pšenice pak ještě 
rozhodovala červená a žlutá, trvdá a měkká. Váha veškerého obilí dle této váhy t.r. 
byla velmi slušná. Pšenice tvrdá měla zde až 83 kg, žito až 75 kg, ječmen 73 kg, oves 
až 52 kg. Nejnižší u pšenic byla zde 75 kg.

 Průměrná cena ode žní do konce roku činila zde asi, u pše nic 162,- kč, u žita 125,-
Kč, též tolik u ječmene a u ovsa 113,- Kč. Ceny ovoce t. r. zde byly : 1 kg třešní 
průměrně 1.75 Kč, jablek 80 hal., hrušek 75 hal., švestek 1,- Kč. Sláma, která na jaře 
t.r. prodávala se 1 g za 10,- Kč, stála v prosinci 35,- Kč. Za 1 g řepy vyplácel cukrovar 
12.05 Kč. Za 1 g čekanky s dovozem do 5. října 19,- Kč, pozdější dodávky vypláceli 
o 50 hal. méně na jednom g. 1 kg stál průměrně 12,- Kč, vejce jeden kus u výrobce 30 
hal. Za 1 kg živé váhy vepřů platili řezníci rolníkům průměrně t.r. 5,- Kč, telat 4,- Kč. 
V průměru za rok platil rolník za 1 g otrubů 90,- Kč, pokrutin lněných 110,- Kč, 
pokrutin arachidových 125,- Kč. 1 000 cihel s dovozem z cihelny až na místo potřeby 
byl zde za 240,- Kč.

 Místa prodejů obilí

 Před válkou vozili zdejší rolníci ponejvíce obilí na prodej do Nového Bydžova. 
Prodávali ho tam ve středu o týdenním trhu na náměstí. Kdo tam chtěl být z 
Kozojídek včas, musel obzvláště s hovězím dobytkem brzy vyjeti o 4 hodině ranní. 
Tam obilí na náměstí se muselo složiti a s povozy zajeti do postranních ulic. U 
složeného obilí čekali rolníci na kupce, mnohdy trvalo to dosti dlouho, než obilí se 
prodalo. Někdy zdejší rolník přijel domů až navečer. Obchod tento z největší části 
měli v ruchách židé a dle nich řídili se i kupci druzí. Při přebírání obilí od rolníka, 
bylo často pro tohoto dosti nepříjemnosti. Byl schválně šikanován pro špatnou váhu a 
když prodával dle míry, pro malou míru. Nyní vše to minulo.

 Na náměstí v Novém Bydžově od války se neprodává. Lidé jez dí s obilím na trh kdy 
chtí a ke komu chtí. Prodává se nejvíce u rolnického družstva skladištního v Novém 
Bydžově, nebo jeho filiálky ve Vysokém Veselí. Také značnou část odkoupí obilní 



firma Schick v Nov. Bydžově a firma Jidř. Fanta ve Vys. Veselí. Mlýny Václ. Matyse 
z Červeněvse a Karla Kláska z Nového Bydžova též značnou část odkoupí.

 Lidé z největší části jsou se stavem nynějším spokojeni. Dojde sice k ojedinělým 
nespokojenostem, avšak případy ty jsou řídké. Nyní při monopolním zařízení stěžují 
si někteří, že družstvo méně jim na specifické váze naváží. Stane se totiž případ, že 
rolník prodává pšenici na dvakrát jeden a ten samý druh a po žních naváží více než v 
prosinci. Že jest to chybou špatně vzatého vzorku nechce postižený připustiti. Když 
po té naváží ve mlýně více, jest přesvědčen, že u družstva byl ošizen. Avšak u mlýna 
jest to obchodní snaha, by dostal co možno největší kvantum suroviny své výrobní 
potřeby přímo od producenta, jelikož má to levnější, než když má to bráti teprve od 
družstva. Potom snáze jest možno při vážení vzorku přidati na specifické váze, jelikož 
jinak mlynář dle ustanovení monopolního cenu zlepšiti nesmí.

 Pečení chleba

 Po převratě ujalo se zde vyměňování chleba za mouku neb žito. Pekaři však raději 
berou žito, než mouku, oni docilují od mlynáře jistých výhod při mletí většího kvanta 
obilí.

 Dávají z 1 g žita 26 kg otrubů, 24 bochníků chleba o váze 3.80 Kg a berou za pečení 
a ode mletí 42,- Kč. Při menším počtu rodiny jest to veliká výhoda. Chléb jest stále 
měkký. Jezdí sem totiž pekaři dvakrát za týden. Obnos od pečení nepřevyšuje cenu 
dříví, jež by se spálilo při domácím pečení.

 Ve zdejší obci jež čítá 66 čp. a má 57 obydlených domů, pekou chleba ve vlastní peci 
toliko ve 4 rodinách. Pekaři vozí chleba přímo k domu vlastními auty. T.č. jezdí sem s 
chlebem 4 pekaři a to : Vác. Cepek z Kozojed, Frant. Rosůlek ze Smidar, Machač z 
Vys. Veselí a mlynář Janatka z Velešic nájemce mlýna a pekárny. První dva ho 
dodávají více než druzí dva.

 Že dojde často k výměně názorů netřeba dodávati. Hlavní boj jest pro menší váhu 
chleba. Pekaři však vyhovují přáním zákazníků, neb neradi při stávající konkurenci 
ztratí zákazníka.

 Nedostatek vody

 Veliké sucho které převládá již druhý rok mělo vliv i na stava spodní vody. Značná 
část lidí neměla dostatek vody ve svých studních. Těžko ji bylo sehnati. Kdo vodu 
měl nerad dal ji bráti druhému z obavy, aby jemu se také nevyčerpala. Vodní hladina 
ve všech studních byla značně snížena. Lidé vybírali studně prohlubovali a vrtali 
vrtákem nové a tyto pak skružili drenážními trubkami o průměru 18 cm, často však s 
nepatrným úspěchem. Také obec dala v červnu studni na návsi vyhloubiti. 
Prohloubení provedl mist studnařský Jos. Vořil ze Sloupna. Do studně této chodili 
lidé pro vodu s nádobami a jezdili se sudy, často již před třetí hodinou ranní. Kol šesté 
hodiny ranní vody již by nenabral, tato byla prázdná. V druhé polovině srpna 
vyhloubena byla studně na obecním poli na místě bývalé studánky č.k. 60. Z této lidé 
pumpou raketou čerpali vodu do voznic a vozili se jí do studní. K vyskružení této 
však pro vzdálenost a malou vodní vydatnost nedošlo. Koncem září bylo pokusně 
vrtáno u hliňáku, zda voda tam bude, kde v kladném případě a ještě větší nouzi o 
vodu, studně by se vyhloubila. Na vyhloubení však nedošlo jelikož stavební náklad 
byl by značný a hlavní důvod byl, že vody částečně přibylo.

 Záškrt, očkování



 Ve dvou případech vyskytl se zde záškrt. Jeden případ končil smrtelně a to u 
Vladislava Zajíčka z čp. 20, ve stáří čtyř roků. Z toho důvodu dali zde lidé děti 
ochranně očkovati proti záškrtu. Očkoval zde obvodní lékař z Vysokého Veselí doktor 
Jos. Veselý. Každé dítě bylo třikrát očkováno. První očkování bylo 27. listopadu, 
druhé 19. prosince a třetí bude až v r. 1935.

 Očkovanců bylo 70. Byly očkovány skoro všechny děti ve stáří od 1 1/2 roku do 14 
roků. Poplatek za očkování činil za jednoho očkovance 25,- Kč. Chudší lidé platili 
10,- Kč. Za nemajetné platila obec, účtoval pan doktor 8,- Kč za jednoho očkovance.

 Cukerin

 T.r. byl i do naší obce propašován cukerin. Lidé kupovali jej místo cukru, jelikož 
tímto sladili laciněji.

 Veřejná dražba býků

 T.r. byla dražba na chování veřejných plemenných býků. Jednoho vydražil p. Jiránek 
z čp. 3 za roční obnos 1 800,- Kč, druhého p. Pulec za 1 400,- Kč. Býka si musí každý 
koupiti svým nákladem.

 Postřik stromů

 Část majitelů ovocných stromů zakoupila se stříkačku na stromy. Tyto pak 
postřikovali 1% roztokem ivernolu. Stříkání provedeno jest se zdarem. Bylo to znáti 
jak na ovoci, tak na stromech samých. Z velké části parasiti stromů byly zahubeni a 
stomy zbaveny drsné kůry, zůstaly hladké bez mechu.

 Eksekuční dražba domků

 Následkem velkého finančního zatížení a nemožnosti splátek dluhů a úroků, 
prodávány byly věřitelkou městskou spořitelnou vysokoveselskou zdejší dva domky a 
to čp. 55, 17. ledna a čp. 50 24. ledna, ve veřejné dražbě soudní. Pro naprostý 
nedostatek zájemců o jich koupi byla dražba zrušena.

 Autobus

 Koncem ledna t.r. přestal jezditi přes zdejší obec autobus pí. Škaloudové z Kozojed. 
Projížděl zde o půl sedmé ráno do Nov. Bydžova. Nazpět zde projížděl o půl dvanácté 
do Kozojed. Odpoledne tudy jel o půl druhék Nov. Bydžovu a večer zpět ku 
Kozojedům o šesté hodině. Přestal jezditi jednak pro finanční nesnáze, jednak bylo jí 
bráněno úřady, jelikož linka nebyla koncesována a ze Smidar přes Skřivany byla 
souběžnou s tratí čs. drah.

 Stromy, počet

 T.r. bylo napočteno v zahradách a vysázených alejích 1 615 stromů. Z toho dle druhů 
bylo : třeštní 371 ks, jabloní 524 ks, hrušní 233 ks, švestek 462 ks, ořechů 25 ks 
stromů. Keřů rybízu 148 a slív 16. Toto sčítání na úřední vyzvání, tudíž nesouhlasí s 
vlastním stavem, byla by jistě diference směrem nahoru.

 Lidé vždy, totiž když mají pro úřední potřeby vykázati část svého majetku, raději 
udávají méně z toho důvodu, že z mála se méně platí.

 Oseto v r.1934

 T.r. oseto bylo pšenicí 63.50 ha, žitem 31.36 ha, ječmenem 23.88 ha, ovsem 14.68 
ha, směskou na zrno 4.10 ha, na zelené krmení 3.88 ha, řepou 32.80 ha, čekankou 



14.84 ha, jetelem 20.20 ha, vojtěškou 3.37 ha, bobem 0.86 ha, kukuřicí 0.20 ha, 
mákem 0.20 ha, zelím 0.14 ha.

 Zaoráno bylo 12.29 ha pšenice, žita 2.10 ha, jetele 1.15 ha. Výměra osetých ploch 
vpředu uvedených jest výměrou jíž občané kozojídečtí obhospodařují ať v katastru 
vlastní obce či sousedních.

 Zvířata domácí - počet

 V r.1934 napočteno : 159 krav, 8 býků, 39 jalovic přes 1 rok a 54 telat do 1 roku. 14 
koní, z toho : 3 klisny plemenné, 4 klisny ostatní, 5 valachů, 1 hříbě starší, 1 hříbě do 
1 roku. Vepřového bravu bylo celkem 282 kusů, z toho : 1 plemenný kanec, 38 
plemenných prasnic, 164 běhounů, 79 selat do osmi neděl. Psů napočteno v r. 1934 -
44 ks. Koz 5 a 1 kozel.

 Úmrtí

 V r.1934 zemřeli dva ze zdejších osadníků a to : Blažena Jánská dne 15.1. ve stáří 23 
let, tuberkulosou plic, manželka domkaře z čp. 46. Vladimír Zajíček dne 26.11. ve 
stáří 4 let, na záškrt, syn domkaře z čp. 20.

 Narození

 T.r. narodilo se 5 dětí a to 2 chlapci a 3 děvčata.

 Božena Žilková z čp. 35, dne 8. dubna

 Šádek František z čp. 7, dne 11. června

 Píšová Anna z čp. 40, dne 6. července

 Hromádková Blažena z čp. 49, dne 9. listopadu

 Kosejk Břetislav z čp. 66, dne 28. prosince

 Všechny děti jsou narozeny z manželských rodičů a jich rodiče jsou majiteli 
uvedených čp.



Rok 1935 
Počasí a jeho vliv na úrodu

 Nový rok začínal deštivě. 3. ledna slabě mrzlo. 4. začal padati sníh. Do 6. ledna ho 
napadlo na 20 cm. Do 20. mrzlo nepřetržitě, někdy bylo i 16 stupňů Celsia. Jezdilo se 
pěkně na saních. Sníh byl stejnoměrně napadlý, bez závějí. Mrzlo do 23. Do 26. sníh 
skoro zmizel. 27. opět začalo slabě mrznouti. Z 30. na 31. ledna začal padati znovu 
sníh. 1. února byla sněhová vichřice, 2. února ve dne pršelo, sníh rychle tál. Večer 
opět byla sněhová vichřice. Trvala celý den třetího až 4. února dopoledne se ztišila. 
Po té do 12. února silně mrzlo, někdy byl noční mráz i 20 stupňů Celsia. 13. února 
nastala obleva a deštivo. 16. a 17. byly silné větry, které nadělaly dosti škod na 
střechách a plotech. Po polovině února bylo počasí téměř jarní. Některý den bylo až + 
10 stupňů C. Počasí bylo spíše vlhké. Z 2. na 3. března začal padati sníh. Z 3. na 4. 
silný mráz. Silné celodenní mrazy trvaly až do 10. března. Noční silnější do 18. 
března. Pak bylo suché počasí bez deště.

 Síti se začalo 25. března. První sel p. Jiránek. Do 28. trvalo suché počasí, avšak 29. 
začalo pršeti. Setba byla přerušena do 14. dubna. 29. března se chumelilo, přitom se 
blýskalo a hřmělo t.r. poprvé. Od 14. do 17. dubna se opět dělalo v polích, potom až 
do konce přeprchávalo. Lidé však přesto seli a připravovali půdu k setí, zaorávali 
brambory a nehleděli na to, že země jest mokrá. Pokročilá doba je k tomu doháněla. 1. 
května byly sněhové přeháňky a studený ledový vítr. Z 1. na 2. května byl mráz o 5 
stupních C, 5. května 3 stupně C, 14. rovněž 3 stupně C. Od počátku května až do 17. 
počasí suché a velmi studené. 23. pršelo, potom až do konce opět sucho a studeno. 
Květnové mrazy nadělaly veliké škody na ovoci, zvláště na třešních. Do 20. června, 
až na několik parných dnů, bylo počasí chladnější a z větší části suché.

 Louky a jetele začaly se sekati na sena t.r. 15. června. Sena na kvantum bylo dosti a 
výborné jakosti.

 Od 26. do 29. června byla veliká vedra, až 38 stupňů C. 28. června v poledních 
hodinách prudký lijavec s bouřkou a silnou vichřicí nadělaly mnoho škod na ovoci a 
stromech. Do 7. července bylo pak počasí chladnější, pod mrakem.

 Žně začaly t.r. 10. července. Žně ač byly suché, vedry se červnovým nevyrovnaly. Za 
celé žně namoklo pořádně jen 21. července, kdy v placích padly kroupy, které z 
neposekaného obilí hlavně ovsa, vytloukly výsevek. Strništní směsky pro sucho 
špatně prospívaly, taktéž strnišťní jetele. Také otav bylo málo,

 někdo ji ani nesekal. Jetelové otavy t.r. měly hojnost semene.

 Orání také šlo tuze špatně, hlavně pak přeorávání pro setí ozimů. Na brázdu namoklo 
teprve ve dnech 7.-9. října. 10. října začali bráti řepu ve Žlunicích. Koncem října, 
který byl teplý a deštivý, rostly hodně houby.

 Začátek listopadu byl suchý, potom střídavě deštivo. 14. prosince začalo mrznouti. 
Mrazy však nebyly veliké a mrzlo až do vánoc. 25. prosince začalo tání a země 
rozmrzla úplně. Hostinští za prosinec nadělali ledu jen nepatrné množství.

 Měšťanská škola ve Žlunicích

 Dne 18. února zúčastnilo se komisionelního jednání o stavbě měšťanské školy ve 
Žlunicích obecní zastupitelstvo. Jako zástupci nadřízených úřadů přítomní byli : Za 
okres. úřad vlád. rada (okresní hejtnam) Frant. Tamchyna, okresní školní inspektor 



Václav Poledne, stavební rada zem. úř. Krásný z Poděbrad a architekt Kunz. Za obce 
jež padají v úvahu pro školní obvod měšťanské školy, z obcí které mají obecné školy i 
místní školní rady, přítomná jsou zastupitelstva obcí : Sekeřice, Slavhostice, 
Chroustov, Dvořiště a Kozojídky. Místní obec žlunická se protokolárně zavazuje, že 
sama svým nákladem školní budovu postaví a bude ji vydržovati. Zúčastněné obce 
pak na stavbu nechce přispěti žádná a náklady udržovací budou hraditi dle další 
dohody s obcí žlunickou jen obce Sekeřice a Kozojídky.

 Náklad stavební rozpočten jest na budovu školní o čtyřech učebnách, dvou dílnách, 
ředitelně, sborovně, tělocvičně, bytem ředitele, případně bytem školníka a příslušných 
kabinetů a jiného příslušenství, včetně ústředního topení 800 000,- Kč. Při komfortu a 
bez ústředního topení, případně bez tělocvičny cca 650 000,- Kč. Obec Žlunice může 
jako obec majetkově silná, stavbu podniknouti sama, jelikož výnos za rok ze jmění 
přirážek atd. uveden jest dle rozpočtů z minulých roků s přihlížením k budoucnu v 
částce Kč 106 000,-. Ročně pak dle předloženého rozpočtu, potřebovala by na úrok z 
dluhu a splátku tohoto a vydržovaní měšťanské školy cca 68 000,- Kč, takže na 
ostatní vydání obecní zůstala by dostatečná část, aniž by bylo potřebí zvyšovati 
hranici přirážek, která je t.č. 200%. Základní daňovou mají Žlunice t.č. 15 000,- Kč. 
Také místo pro školu jest komisí uznáno za vhodné a sice u křižovatky silnice na 
pozemku zbytkového statku naproti soše sv. Jana Nepomuckého. Pozemek tento by 
obec vyměnila.

 Pro rok 1935-1936 jest počítáno s jedním ročníkem. Obce které Žlunicům daly 
prohlášení pro přiškolení, přály Žlunicům, by byla jim stavba měšťanské školy 
povolena, neb i pro ně bylo by to svou blískostí velikou výhodou. Se strany úřadu 
Žlunice však velkou naději nemají. V sousedních Kozojedech také se o měšťanskou 
školu ucházení a jejich rodák p. senátor Václav Sehnal žádost jejich podporuje čímž 
řečeno jest vše.

 Cukrovar ve Vysokém Veselí, bourání

 T.r. bouraly se budovy cukrovaru ve Vysokém Veselí. Občané i z naší vsi jezdili tam 
pro vybouraný materiál, jenž zachovalý přišel za polovinu někdy i méně proti cenám 
u podniků, které prodávaly zboží takové nové.

 Cukrovar tam stál od roku 1871 a jen k vůli němu stavěna jest do Veselí dráha ze 
Smidar a to roku 1881, kdy majitelem cukrovaru byl kníže Karel Paar. Do rayonu 
cukrovaru ve Vysokém Veselí patřily Kozojídky také. Na svízelnou dodávku tam a 
zpět odběr řízků starší zdejší rolníci s trpkostí vzpomínají. Obzvláště dříve když 
nebyla ještě silnice ze Žlunic do Sběři, a museli jezditi až po silnici ke Kozojedům na 
Volanice.

 Těsně před válkou se situace pro rolníky o něco zlepšila snad tlakem organizace 
řepařů, avšak za války starý šlendrián se opakoval. To pak pohněvalo přišedší muže 
řepaře z války a chtěli nápravu. Původně pomýšleno jest na zakcionování cukrovaru 
veselského, avšak pro chybné jednání se strany majitele cukrovaru, který dával 
rolnictvu jen část akcií a velkou většinu, že by jich nechal pro sebe, jednání toto 
stroskotalo. Potom zakcionován byl co rolnický cukrovar v Novém Bydžově. Zpráva 
o tomto postupu uvedena jest již v předu této knihy na straně 55.

 Kdyby však porolničen byl cukrovar ve Veselí, jistě by to pro výrobu bylo levnější, 
neb tu jest kraj řepný, ne tak u Bydžova a tudíž z největší části měl by cukrovar řepu 
dovezenou po nápravě rolnickými potahy a to je nejlevnější. Mimo toho kdyby pro 
výhodu vzdálenějších obcí, z těchto moderními prostředky dopravními řepu do 



cukrovaru vozil a zpět dovážel řízky, řepu by jistě dostal. Že nestalo se tak možno dáti 
v první řadě vinu bývalému majiteli Paarovi a zemřelému řediteli cukrovaru, kteří 
mohou nazvati se pro svou včasnou neprozíravost hrobaři cukrovaru.

 Volby do Národního shromáždění

 Volby do Národního shromáždění konány byly dne 19. května. 131 voličů odevzdalo 
hlasy do poslanecké sněmovny a to pro :

 č. 1 kandidátní listiny stranu republikánskou 97 hlasů

 č. 3. " " stranu národních socialistů 14 hlasů

 č. 5. " " stranu lidovou 5 hlasů

 č.10. " " stranu živnostenskou 7 hlasů

 č.16 " " stranu národ.sjednocení 5 hlasů a 3 hlasy

 neplatné. Do senátu obdrželi : republikáni 87 hlasů, národní socialisté 12 hlasů, 
lidovci 5, živnostníci 7, národní sjednocení 5 a 3 hlasy neplatné.

 Volby okres, země

 Dne 26. května, byly volby do okresu a země. Do okresu bylo odevzdáno 124 
hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné. Z platných hlasů obdrželi : republikáni 93 hlasů, 
č.k. 1, národní socialisté 13 hlasů, č.k. 3, lidovci 3 hlasy, č.k. 5, živnostníci 7 hlasů, 
č.k. 10, národní sjednocení 6 hlasů, č.k. 20,

 Do země : republikáni 94 hlasů, národní socialisté 13 hlasů, lidovci 3 hlasy, 
živnostníci 7 hlasů, národní sjednocení 4 hlasy, fašisté 1 hlas. Dva hlasy byly opět 
neplatné.

 Oheň

 Dne 14. října o páté hodině ranní vyhořel domek p. Jos. Novotného čp. 55. Na domku 
shořel krov, avšak kůlna přistavěná k severní čelní zdi zůstala státi téměř 
nepoškozena.

 Sucho

 T.r. sucho bylo vystupňované do té míry, že i voda ve studních se ztrácela. 
Nedostatkem vody trpěl více konec dolení, než hoření.

 Stavba studně

 V důsledku nedostatku vody, byla sousedy kozojídeckými ve dnech 27.-31. srpna 
vystavěna studně u hliňáku, kde sice přišlo se vrtáním v hloubce asi 11 m na pramen, 
avšak pro všechny potřebné nestačil. Studně vybrána a vyskružena cihlami ze Starého 
Bydžova do hloubky m. Studně má průměr hoření m až do

 hloubky m, kde jest uskočeno a průměr jest m. Studně jest

 opatřena pumpou, která do ní koupena byla od p. Jos. Emanovského ze Starého 
Bydžova za Kč 800,-. Náklad stavební činil Kč .

 Uhražen byl z peněz strojního sdružení v částce Kč , ostatní

 z pokladny obecní.

 Nutno podotknouti, že práce dělnické s výhozem studně dály se bezplatně, jen 
hraženy byly pracujícím svačiny. Že vody bylo málo, lidé chodili i za noci pro vodu 
do studní a to do návesnice naproti dvoru čp. 8 a později pak postavěné u hliňáku jak 



dříve napsáno. Kdo si nepospíšil, přišel k prázdné studni. Jezdili proti lidé se sudy pro 
vodu k Sekeřicům do obecní studně kde měli vody dostatek.

 Plodiny vzdorující suchu

 V suchém počasí jako nejjistější pro krmení bylo zde síti vojtěšku a koňský zub. 
Prospívaly snad proto, že hlouběji kořeníce snáze dosáhly spodní vláhy, obzvláště 
vojtěška.

 Počet dobytka a drůbeže

 K 1. lednu 1935 napočteno bylo úředním sčítáním : hovězího dobytka 228 ks, a to : 
27 telat do 1 roku, 6 býků, 43 jalovic přes rok starých, 152 krav. Vepřů 150 ks a to : 1 
plemenný kanec 14 prasnic, 13 selat do 8 neděl, 121 prasat do půl roku, 1 prase přes 
půl roku. Koní jest napočteno 14 ks, z toho jsou 2 plemenné klisny, 7 ostatních klisen 
a 5 valachů. Koz napočteno 12 ks. Ovce v obci nejsou. Drůbeže jest k 1.7. napočteno : 
464 letošních kuřat, 29 kohoutů, 774 slepic, housat t.r. zlíhnutých 333, hus starších 
80, kachen t.r. zlíhnutých 10, krůt a krocanů t.r. zlíhnutých 43, starších krůt a krocanů 
5 ks.

 Stromy a keře

 K 1.5. napočteno jest ovocných stromů : jabloní 863, hrušní 334, třešní 488, višní 8, 
švestek 883, slív 18, broskvoní 2, meruněk 3, ořechů 40, všech stromů 2 649. Keřů 
bylo napočteno 370, z toho 292 rybízů, 78 angreštů.

 Narození

 T.r. narodilo se zde 6 dětí a to :

 Josef Koštejn, dne 2. února v čp. 23 (manželský syn)

 Hana Kubincová dne 4. května v čp. 58 (nemanž. dcera Jos. Kubincové)

 Josef Jánský dne 8. června v čp. 46 (manželský syn)

 Bohumil Josíf dne 7. srpna v čp. 45 (nemanželský syn Marie Josí fové dělnice u p. 
Jiránka, otec ruský běženec Sidák)

 Ladislav Kubinec dne 14. srpna v čp. 61 (manžel. syn)

 Josef Zajíček dne 7. listopadu v čp. 20 (manžel. syn)

 Úmrtí

 18. ledna zemřel Jan Píša, vdovec výminkář z čp. 40, zesnulý byl v mládí kovářem.

 Kovárna

 Jan Píša přiženil se do Kozojídek ze Starých Smrkovic vzav si zde za ženu vdovu po 
kováři Hartichovou. Řemesla pak zanechal a věnoval se zemědělství, tím kovárna v 
čp. 40 zanikla a jest zřízena znovu v čp. 9 přistěhovavším se sem kovářem Jos. 
Nyplem z Ohnišťan. Kovárna tato odstěhováním se kováře Jos. Nypla do Lhoty 
Smidarské v roce zaniká a vystavěna jest kovárna nynější v čp. 37 kovářem Václavem 
Suchánkem, od kteréhož koupil ji v r. dnešní mistr kovář František Vaněk. Zesnulý 
kovář Jan

 Píša byl narozen 14.6. 1853, byl tudíž stár 82 let. Josef Jánský zemřel dne 27.6. jako 
kojenec narozen jest t.r. 8.6. v čp. 46.



Rok 1936 
Počasí a jeho vliv na úrodu

 Začátek ledna byl bez mrazu. Potom bylo několik větších mrazů asi osmistupňových. 
Celkem možno napsati, že průměr mrazu za leden byl asi třístupňový. Začátek února 
byl mrazivý a mrazy svou výši přesáhly lednové, takže hostinským bylo umožněno 
nadělání ledu. Mrzlo do 17. února a od té doby až do poloviny března vyjma několika 
ranních mrazíků, bylo bez mrazu a některé dny byly teplé a slunečné jako z jara. 
Sněhu t.r. zde bylo málo. Na saních se téměř nejezdilo. Místo sněhu v zimě pršelo.

 20. března se začalo síti. Do 20. dubna bylo zaseto i bram bory zasázeny. 7. dubna 
začala se síti řepa. T.r. začaly se sekati vojtěšky na zelené krmení již 15. dubna.

 Konec dubna a začátek května byly deštivé. Dne 4. května kol 5 hodiny odpol. přišel 
déšť s kroupami. Květen byl vůbec studený a deštivý i začátek června až do 12. 
Potom se počasí ustálilo a bylo sucho. Ku konci byla vedra. Taktéž začátek července 
byl horký s několika prudkými lijavci s větrem, po nichž zůstalo obilí rozmotáno, že 
sekáč nevěděl z které strany má začíti sekati.

 Žně začaly 13. července a deštivě. 17. a 18. byla veliká vedra. Po nich opět pršelo. 
Celkem žně byly sklizní obilí málo příznivé. Lidé z velké části přivezli si domů obilí 
zavlhlé, takže potom se špatně mlátilo. Bez deště a slunečno bylo teprve od 5. srpna 
do 14., takže ten čas obilí které ještě bylo na poli pěkně uschlo, taktéž i otavy. Potom 
zase bylo počasí střídavé a 22. srpna opět zde silně namoklo. Do 4. září počasí 
převážně suché a ze 4. na 5. září takový liják, jaký nebyl za celý rok. Napršelo 44 mm 
vody.

 Až do 21. října mimo několika malých deštíků, počasí suché, studené a větrné. Vítr 
foukal denně což dobře prospívalo sušení strnišťního jetele, jehož se t.r. urodilo opět 
po několika letech slušné množství. Ze 6. na 7. října byl mráz dvoustupňový a 12. 
října větší. Led na rybníce vydržel do poledne, krmná řepa vytahaná na hromadách a 
nepřikryta také namrzla. 21. a 22. října pršelo téměř bez přestání.

 Listopad byl převážně suchý, taktéž i začátek prosince. V polovině prosince začalo 
slabě mrznouti, což trvalo až do 24. prosince. Do konce roku počasí nestálé a deštivé.

 Srážky dle dešťoměru

 Dle dešťoměru p. Josefa Němečka z čp.3, bylo v r. 1936 srážek v mm : v březnu asi 
15 mm, dubnu 42 mm, květnu 85 mm, červnu 53 mm, červenci 102 mm, srpnu 69 
mm, září 52 mm, říjnu 38 mm, listopadu 40 mm. Celkem za uvedené měsíce 
naměřeno 496 mm. K tomu nutno podotknouti že v zimních měsících p. Němeček 
dešťoměr schovává i když nemrzne.

 Rozdělení čp. 2

 Dne 26. dubna prodala veřejnou dražbou realitní kancelář p. Františka Fejfara z 
Jičína usedlost čp. 2 pí Heleny Hankové z Hradce, dcery zemř. p. Jana Hromádky a to 
na místě samém : 5 a půl korce p. Jos. Vršťalovi majiteli čp. 1 za obnos Kč 37 500,-. 
Domovní stavení za Kč 3 000,- p. Jos. Šádkovi, původem z .

 Sýpku za Kč 1 501,- p. Frant. Mockovi původem z Kozojídek z čp. 21. Jmenovaný 
upravil sýpku na obytné stavení jež dostává čp.28.



 Stodolu koupil p. Václav Mocek za Kč 5 000,-. Každý kupec budov koupil si k 
budově přilehlý pozemek, jenž museli platiti částkou Kč 13.50 za 1 sáh. Zbývající 
část zahrady koupil ku číslu svému čp. 46 p. Jos. Jánský za obnos Kč 13.60 za 1 sáh. 
Toto dělení respektive prodej realitní kanceláři byl v Kozojídkách poprvé tímto 
způsobem prováděn.

 Výnos

 Okopanin t.r. urodilo se hodně, obzvláště řepy narostlo. Téměř každému zbylo po 
dodání kontigentu do cukrovaru slušná zásoba ku krmení. Možno napsati, že průměr 
byl 100 g po korci.

 Obilí bylo průměrně asi 6 g po korci. Slámy t.r. bylo však mnoho, stohy z této byla 
vesnice obklopena. Sena, otav i strništních jetelů bylo t.r. také hodně.

 Co se týče ovoce byla povšechně úroda asi prostřední. Třeš ní bylo dosti, hrušek 
mnoho, že byly jeden čas letní hrušky i neprodejné a za pěkné platili obchodníci 0.35 
Kč, jablek bylo málo a ještě neměly stálosti, hnily. Platili za ně na podzim za pěkná 
jablka vytříděná něco málo přes 1,- Kč, za netříděná 60 hal. i méně. Také švestek t.r. 
mnoho nebylo.

 Majitelé čp. v Kozojídkách, jich držení půdy a hosp. zvířat

 Čp. 1 vlastní Josef Vršťala a Marie a mají t.č. 16 korců vlastních, 12 a půl 
připachtov., 6 krav, 2 jalovice, 1 tele, 1 prasnici, 3 běhouni, 1 kozu. Čp. 2 majitel Jos. 
Šádek t.č. bez pole i dobytka. Čp. 3 vlastní Jiránek Evžen a Bohuslava a mají t.č. 132 
korců vlastních, 5 a půl připachtov., 4 koně, 1 hříbě, 15 krav, 4 jalovice, 3 býky, 3 
telata, 2 prasnice, 14 běhounů, 1 kozu. Čp. 4 vlastní Němeček Václav a Marie a mají 
t.č. 28 korců pole 2 korce louky, 1 koně, 8 krav, 2 jalovice, 1 prasnici, 9 běhounů. 
Dále v témže čp. má jich snacha Jindřicha Němečková 5 korců pole. Čp. 5 vlastní 
Bradna Jan a Marie, t.č. mají 22 korců vlastních a 2 korce louky a 6 a 1/5 korců 
najatých, 2 koně, 4 krávy, 2 jalovice, 1 tele, 1 prasnice, 3 běhouni. Čp. 6 vlastní Šádek 
Bohumil a Lidmila a t.č. mají 2 korce vlastní, 5 a 3/4 korce najaté, 2 krávy, 2 běhouni. 
Čp. 7 vlastní Šádek František a Marie a t.č. mají 12 korců polí vlastních, 2 připacht. a 
1 1/4 korce louky připacht., 3 krávy, 2 jalovice, 1 tele, 1 prasnice, 3 běhouni. Čp. 8 
vlastní Pulec Jos. a Hermína a mají t.č. 50 a 1/4 korce pole vlastního a 6 korců luk 
také vlastní, 2 koně, 2 hříbata, 6 krav, 1 býk, 3 telata, 2 prasnice, 8 běhounů. Čp. 9 
vlastní Kosejk Václav a Františka a vlastní 7 a půl korce svých a půl připacht., 2 
krávy, 1 jalovici, 2 běhouni. Čp. 10 vlastní Bartoň Jaroslav a Marie a t.č. mají 10 a půl 
korce vlastních, 1/2 korce připacht. a 3/4 korce louky vlastní, 3 krávy, 1 jalovice, 4 
běhouni. Čp. 11 vlastní Matyáš František a Marie a mají t.č. 18 a půl korce pole vlast. 
7 korců najatých, 1 koně, 4 krávy, 2 telata, 1 prasnici, 3 běhouni. Čp. 12 vlastní Josef 
Stránský a a t.č. kdy pořizován jest seznam majitelů půdy jest

 v zaměstnání v Praze jako domovník a dle soupisu dobytka z 1. ledna t.r. měli 2 
krávy, 1 tele, 2 prasata. Nyní v čp. 12 hospodaří Stránský Josef a Františka rodiče 
dříve jmenovaného, kteří jako postupující smlouvou mají právo v čp. bydleti i 
hospodařiti a t.č. mají 6 a 1/4 korců polí a půl korce louky vlastních, 12 korců 
najatých, 2 krávy, 1 jalovici, 1 prasnici, 2 běhouni. Čp. 13 vlastníkem jest nezletilý 
Jos. Novotný t.č. jako žák obecné školy jest v zaopatřovacím stavu svého poručníka 
Frant. Vaňka kováře zde. V čp. 13 hospodaří strýc majitele Novotný František a 
Josefa a t.č. vlastní 3 a půl korce vlastní, 5 a 1/4 najatých, 2 krávy, 1 tele. Čp. 14 
majitelem jest Zajíček Alois a Anna obhospodařují 5 a půl korce vlast. 1 a 1/4 
najatého, mají 1 krávu, 1 běhouna. Čp. 15 vlastníkem jest Hloucal Frant. a 



obhospodařuje svého 1 a půl korce pole, 1 a 3/4 korce louky, má krávu a 2 běhouny. 
Čp. 16 vlastníkem jest Zajíček František a Marie a obhospodařují vlast. pole 11 korců, 
5 a půl korce najatého, mají 3 krávy, 2 jalovice, 1 prasnici, 3 běhouny. Čp. 17 
vlastníkem jest Holman Václav, obhospodařuje svého 4 a půl korce pole a 4 a půl 
korce najatého a 1 korec najaté louky, vlastní 1 krávu, 1 jalovici a 2 běhouny. Čp. 18 
vlastníkem jest Tesař Josef a Anna, obhospod. 15 korců vlastních, 6 pachtovaných, 
vlastní 4 krávy, 2 jalovice, 2 běhouni. Čp. 19 Bezvodová Růžena jest vlastníkem 
knihovním, obhospod. s mužem svým Bohuslavem 4 korce pole vlastní, 5 a 3/4 korce 
najatého, vlastní 4 krávy, 2 běhouni, 1 kozu. Čp. 20 vlastníkem jest Zajíček Josef a 
Božena a obhospodařují 10 korců vlastních, 4 a půl najatých rolí a 1 korec louky, 
vlastní 3 krávy, 1 jalovici, 1 tele, 3 běhouni. Čp. 21 vlastníkem jest Mocek Václav a 
Františka, obhospodařují 7 a půl korce pole vlast. 6 najatého, vlastní 4 krávy, 1 tele, 2 
běhouni. Čp. 22 vlastníkem jest Karel Řehák a Marie obhospodařují 14 korců pole 
vlastního, půl korce připacht., vlastní 2 krávy, 1 jalovici, 1 tele a 1 běhouna. Čp. 23 
majitel jest Koštej Jos. a Božena, obhospod. 3 a půl korce polí vlast., 5 pachtovaných, 
vlastní 2 krávy, 2 běhouni. Čp. 24 vlastníkem jest Macháčková Anna, pole má v 
nájmu asi 7 korců, vlastní 1 kozu. Čp. 25 vlastníkem jest Křovina Jos. a Františka 
obhospod. 4 a půl korce pole vlastního, vlastní 2 krávy, 1 běhouna. Čp. 26 vlastníkem 
jest Kocek Jos. a Anna, obhospod. 14 korců polí vlastních, louky, 13 1/4 korce pole 
najatého, vlastní 4 krávy, 1 volka, 1 jalovici, 3 běhouni. Čp. 27 vlastníkem jest Jirsák 
Fran a Anna, obhospodařují 10 a půl korce vlast., 3 korce pole a 1 korec louky najaté, 
vlastní 2 krávy, 2 běhouni. Dále tam v čp. 27 bydlí a hospodaří syn a snacha vlastníka 
Jirsák Jos. a Marie a obhospodařují svých 6 a půl korce polí, 2 a půl najatého, vlastní 
3 krávy, 2 telata, 3 běhouni. Čp. 28 jest t.r. opětně obsazeno a sice na adaptovanou 
sýpku čp. 2 již majitelem jest Mocek František, pole žádného nemá. Čp. 29 
vlastníkem jest Koštejn Jaroslav a Božena a obhospodařují 11 1/4 korce pole, půl 
korce louky vlastní a 2 a půl korce pole najatých, vlastní 3 krávy, 2 běhouny. Čp. 30 
sbořeno. Čp. 31 vlastíkem jest Novotný Václav a Růžena, obhospodařují 5 a půl korce 
polí vlastních, 6 korců najatých. Čp. 32 sbořeno. Čp. 33 vlastníkem jest Trnak Václav 
a Anna, obhospodařují 7 korců polí vlastních, 1 1/4 korce najatých, vlastní 2 krávy, 1 
tele, 1 běhouna. (čp.31 vlastní 2 krávy, 1 jalovici, 1 tele.) Čp. 34 sbořeno. Čp. 35 
vlastníkem jest Žilka Josef obhospodařuje společně se ženou Annou 8 korců polí 
vlastních, 8 najatých, vlastní 2 krávy, 1 tele. Čp. 36 vlastníkem jest Jelínek Jos. 
obhospodařuje společně se ženou Marií 9 korců polí vlastních, vlastní 2 krávy, 1 tele, 
3 běhouny. Čp. 37 vlastníkem jest Vaněk František, kovář obhospodařuje 4 3/4 korce 
vlastní, 1 3/4 korce najaté, vlastní 2 krávy, 1 jalovici. Čp. 38 sbořeno. Čp. 39 
vlastníkem jest Šádek Frant. a Božena obhospodařují 10 korců polí vlastních, 1 3/4 
najatých, vlastní 2 krávy, 1 jalovici, 3 běhouny. Čp. 40 vlastníkem jest Píša Emilián a 
Anna, obhospodařují 7 korců vlastních, 3 3/4 najatých, vlastní 2 krávy, 2 běhouny. 
Čp. 41 .

 Čp. 42 jest spojeno staveb. poz. s čp. 18 a majetkem jednoho majitele, bytem v čp. 42 
jest výminkář Tesař Václav se ženou Františkou a vlastní a obhospodařují 3 korce 
pole. Čp. 43 .

 Čp. 44 vlastníkem jest Zajíček Alois a Františka a obhospod. 9 a půl korce pole 
vlastního a 7 korců pachtov., vlastní 2 krávy, 2 telata, 6 běhounů. Čp. 45 jest 
majetkem p. .

 Čp. 46 jest vlastnictvím Jánského Josefa a Františky obhospodařují 9 korců vlastních, 
7 korců propach. vlastní 3 krávy, 1 jalovici, 3 běhouny. Dále v čp. 46 jest bývalá 
majitelka Anna Píšová (vdova) obhospodařuje vlast. pole 4 1/4 korce, vlastní 1 krávu. 



Čp. 47 jest výměnek v čp. 1, bydlí v něm Ulrich Josef, bývalý majitel čp. 1. Čp. 48 
jest majetkem .

 Čp. 49 jest majetkem Hromádky Josefa obhospodařuje se ženou společně 10 3/4 
korce pole, 3/4 korce louky vlastní, 2 a půl korce pole připach., vlastní 3 krávy, 2 
běhouny. Čp. 50 vlastníkem jest Rolc Frant. a Růžena, obhospodařují 1 a půl korce 
vlastního, 1/4 korce najatého, vlastní 1 krávu, 1 vepře, 1 kozu. Čp. 51 vlastníkem jest 
Mocek Frant. a Josefa, obhospodařují 2 1/4 korce vlastního pole, vlastní 1 
plemenného kance, 2 kozy. Čp. 52 jest majetkem majitele čp. 3 a slouží co deputátní 
byty. Čp. 53 vlastníkem jest Prášilová Františka, co výměnek má od čp. 5 vyhraženo 
užívání tří korců polí, jež musí je majitel obdělávati, vlastní 1 krávu. Čp. 54 
vlastníkem jest Šádek Jindřich a Anna, obhospodařují 9 korců vlastního, půl korce 
najatého, vlastní 2 krávy, 1 tele, 1 prase. Čp. 55 vlastníkem jest Novotný Jos. a 
Pavlína, jsou bez pole, vlastní 3 kozy. Čp. 56 vlastníkem jest Nováková Josefa, vlastní 
4 korce pole. Dále v čp. 56 jest Šádek Stanislav a Anna, zeť a dcera majitelky. Zeť 
provozuje kolářství, obhospodařují 2 a půl korce svého, 6 korců polí a 3 korce luk 
pachtovaných, vlastní 2 krávy, 2 jalovice, 1 prasnici, 3 běhouny. Čp. 57 vlastníkem 
jest Trnka Václav a Františka, obhospodařují 12 korců polí a 1 a půl korce luk 
vlastních, 2 a půl korce polí pachtovaných, vlastní 3 krávy, 2 jalovice, 2 prasata. Čp. 
58 vlastníkem jest Kubišta Josef a Anna, obhospodařují 5 korců polí vlastních, 6 3/4 
korců polí najatých, vlastní 2 krávy, 2 běhouny. Dále je v čp. 58 Kubinec Václav a 
Anna, rodiče ženy majitele čp. 58 obhospodařují 2 korce pole vlastního, 2 1/4 
pachtov., vlastní 1 krávu. Čp. 59 jest na staveb. pozemku majitele čp. 6 i jeho 
vlastnictvím, obývají jej jeho rodiče, jež mají užívání smlouvou zajištěné a to : Šádek 
Antonín a Anna a jich zletilá dcera Anna, dohromady obhospodařují 5 korců pole 
vlastního, vlastní 2 krávy, 2 běhouny. Čp. 60 vlastníkem jest Kukaň Jos. a Filomena, 
obhospodařují 7 a půl korce pole a půl korce luk vlastních, 1 korec pole najatého, 
vlastní 2 krávy. Čp. 61 jest obecní domek t.č. neobydlený. Čp. 62 majitelé jsou 
Kubinec Frant. a Marie, obhospodařují 10 korců polí a půl korce luk vlastní, mají 1 
krávu, 1 běhouna. Čp. 63 vlastník Holý Josef a Marie, obhospodařují 13 korců polí 
vlastních, 3 a půl korce najatých, vlastní 3 krávy, 2 jalovice, 2 prasnice, 1 běhouna. 
Čp. 64 vlastníkem jest Rieger Jos. a Anna, obhospodařují 17 a

 půl korce pole a 1 3/4 korce louky vlastní, 4 a půl korce polí najatých, vlastní 3 
krávy, 1 jalovici, 3 běhouny. Čp. 65 vlastníkem jest Novotný Jos. a Marie, 
obhospodařují 8 korců polí a 1 korec luk vlastních, 2 korce najaté, vlastní 2 krávy, 1 
jalovici, 3 běhouny. Čp. 66 vlastníkem jest Kosejk Václav a Růžena, obhospodařují 
19 korců vlastních polí, 9 najatých, vlastní 2 koně, 5 krav, 4 jalovice, 2 prasnice, 4 
běhouny. Doplniti nutno jest u čp. 7, že matka majitele Šádková Anna, která knihovně 
zajištěn má byt drží ve své režii 4 korce vlastního pole. K výkazu tomuto nutno 
podotknouti, že až na Vršťalu Jos., který má 2 korce v nájmu a Frant. Hloucala, který 
má 4 korce v nájmu, jest udané vlastnictví pole i luk celkové.

 Celkem napočteno jest, že občané kozojídečtí obhospodařují 649 a půl korce 
vlastních polí, 191 a půl korce polí najatých, 20 a půl korce luk vlastních, 6 1/4 korce 
luk najatých. Dohromady obhospodařují 867 3/4 korců, t.j. 249.68 ha, z toho je viděti, 
že vlastní katastr, který měří 173 ha z čehož je 149 ha rolí a 10 ha luk, nestačí aby 
zdejší rolníky zaměstnal.

 Civilní protiletecká obrana

 T.r. byly zde v měsíci červnu konány přednášky o leteckých útocích a obraně, proti 
nim. V důsledku tom byla ustavena stálá protiletecká ochrana jíž má na starosti, by v 



případě nepřátelského leteckého náletu by chránila životy a majetek občanů. V čelo 
civilní protiletecké obrany jako velitel zvolen jest Vršťala Josef z čp.1.

 Narození

 T.r. narodily se 2 děti, 1 chlapec a 1 děvče, avšak obě téhož roku zemřely. 
Květoslava Smutná narodila se v čp. 24, dne 25. března z manžel. rodičů Frant. a 
Boženy Smutných. František Kubinec narodil se v čp. 2 dne 6. května z nemanžel. 
matky Jos. Kubincové dělnice.

 Úmrtí

 Dne 13. března 1849 narozená svobodná služka u p. Jiránka v čp. 3, která ztrávila 
tam půl věku zemřela t.r. v uvedeném čp. 3 dne 2. dubna jménem Antonie 
Holcaplová. 10. dubna zemřela Frant. Hloucalová manželka domkaře z čp. 15 ve stáří 
74 roků. 20. května zemřel kojenec Frant. Kubinec nemanžel. syn ve stáří 14 dnů. 2. 
dubna zemřela Květoslava Smutná (kojenec) v čp. 24 ve stáří 8 dnů. 6. prosince 
zemřela Šádková Anna manželka koláře z čp. 56 ve stáří 29 roků, zemřela na 
tuberkulosu.



Rok 1937
Počasí, jeho vliv, úroda

 Leden začal počasím nestálým a deštivým. Teprve od 9. začalo mrznouti. Mrazy byly 
asi desetistupňové. Mrzlo beze sněhu. Hospodáři měli starost o osud ozimů. Teprve z 
18. - 19. padající sníh přikryl zmrzlou zemi. Při mrazivém počasí kol 
dvacetistupňovém sníh byl suchý a při větru tvořily se z něho veliké závěje které se 
musely odstraňovati ze silnic a cest, avšak uvolnění dlouho netrvalo. Při větrném 
počasí tvořily se znovu. Cesty proto byly neschůdné. Teprve začátkem února nastalo 
oslabení mrazů a počasí bylo střídavě deštivé s vánicemi. 16. února přišlo náhlé 
oteplení. Napadlý sníh rychle tál a voda z toho vzniklá tekla plnými příkopy a kde 
mosty nestačily tuto pohltiti tekla přes cesty a silnice. Pole na úpadech byla zatopena, 
na svazích porvána. Březen byl značně studený. Často byl i začný ranní mráz.

 Jarní práce v poli začaly po 25. březnu. Půda byla po vlhké mírné zimě ubita. Musela 
býti kypřena pospěchy a kultivátory. Polní práce špatně pokračovaly. Vlhké a studené 
počasí tomu bránilo. Zvláště velmi mokrý byl duben. Řepa jíž se t.č. seje v 
Kozojídkách kol 110 korců, zaseta byla dne 25. dubna na 15 korcích. Koncem dubna 
pracovalo se jeden den na poli a 3 a 4 dny následkem deštivého počasí do pole se 
nemohlo. Řepa do té doby zasetá, nebyla v dobře připravené půdě. Rolníci měli obavu 
ze sklizně, aby špatné zasetí nemělo vliv na výnos. Obilí však, jak ozimy tak i jař bylo 
ve velmi dobrém stavu. Jetele z části bylo nutno zaorati, byly postiženy plísní.

 Po mokrém dubnu byl zase květen suchý, až na dva malé deštíky, které se rovnaly 
rose. Do poloviny června několikráte vydatně namoklo, což nebylo příznivo sušícímu 
se senu.

 Kdo sekal brzy a pak později, byl na tom lépe. Střed seno seče byl špatný, toto začalo 
koncem května. V polovině června byla vedra až třicetistupňová. Od poloviny čevna 
až do konce června bylo počasí opět bez deště.

 Žně t.r. začaly 10. července. Začaly špatným počasím. Pršelo 10.,11.,12. téměř 
nepřetržitě. Pak do 24. počasí suché, při němž se pěkně klidilo. Po 24. pršelo opět
častěji, avšak deště nebyly vydatné, takže již i podmítání strniště šlo těžce. Až teprve 
13. srpna o půl páte odpoledne sneslo se zde krupobití s velkou vichřicí. Škoda z toho 
byla veliká, jak na stromech, ovoci, máku, jetelech na semeno, bramborách a řepě. 
Nejvíce postižena byla část žlunického katastru t.č. ponejvíce v majetku občanů 
kozojídeckých kol "učitelovy cesty". Kroupy zůstaly ležeti v některých místech až do 
druhého dne ráno. Bolno bylo pohleděti na dříve bujnou kulturu řepy po katastrofě. 
Chrást rozbit ležel na zemi i měkčí bulvy krmné řepy byly otlučeny. Důsledek toho 
byl, že na výnosu se to projevilo oproti kulturám poškozeným, ač nebylo to takové,jak 
předpovídali to někteří, těsně po katastrofě. Rozdíl nedělal snad ani 10 g po korci, co 
týče se kořene.

 Začátek září a až téměř do 20. byl deštivý. Následkem tím špatně se vybíraly 
brambory. Byly silně zabláceny. Potom se selo dobře až do poloviny října, kdy přišlo 
několik dešťů, jež však dlouho netrvaly. Přesto, že zdálo se t.r., že půda jest vodou 
nasycena, byla v listopadu při hluboké orbě vyorána tvrdá suchá hlína, někde zvláště 
po jařinách nebylo možno se dostati hlouběji.

 První pozorovatelný mráz byl 10. listopadu asi třístupňový. Koncem listopadu až asi 
do 10. prosince bylo počasí pošmourné s lehkými přeháňkami. Vody ve studních však 



ubývalo. Od 10. začalo mrznouti, při čemž i pršelo, z čehož se tvořila na zemi 
ledovka. Slabě mrzlo až do vánoc, kdy přestalo a pršelo. Po svátcích opět začalo 
mrznouti a padal sníh.

 Srážky v mm v r.1937

 Dle dešťoměru p. Jos. Němečka z čp. 4, bylo jím naměřeno v jednotlivých měsících : 
v březnu 25 mm, dubnu 73 mm, květnu 12 mm, červnu 69 mm, červenci 66 mm, 
srpnu 143 mm, září 57 mm, říjnu 18 mm, listopadu 21 mm, celkem naměřeno za 
pozovované měsíce 484 mm.

 Autobus

 T.r. začal zde jezditi opět autobus p. Karla Hladíka z Nového Bydžova. Jezdil z 
Nového Bydžova přes Sloupno - Skřivany - Červeněves - Smidary - Smidarská Lhota 
- Vinary - Kozojídky, později jezdil až do Žlunic, kde měl potom i stanoviště, ač dříve 
stavěl se proti tomu autobus z Kozojed přes Hlušice do Nového Bydžova jezdící. 
Teprve po úředním povolení mohl p. Hladík stanoviště z Kozojídek přemístiti do 
Žlunic. Nyní vyjíždí ze Žlunic o půl sedmé ráno v Kozojídkách jest kol třičtvrtě na 
sedm a v Novém Bydžově kol čtvrt na osm. Z Kozojídek do Nového Bydžova stála 
cesta autobusem 4,- Kč, zpět také 4,- Kč.

 Zdvižení bonitních tříd polí

 T.r. překatastrována byla zde zemědělská půda, která byla zdrenážována. Bonitní 
třídy polí byly přeřazeny o jednu třídu vyšší plat. stupnice. Jen konec pozemku p. 
Jiránka z čp. 3 na straně severní "nade vsí" a k tomu přilehlé pozemky druhých 
majitelů (p. Draštíka, Tesaře) byly zdviženy o dvě třídy výše. To jest důsledek 
drenážování. Dříve totiž bylo v místech těch hodně mokro což bránilo kulturám ve 
vzrůstu a ztěžovalo obdělávání.

 Zdražení výrobků

 T.r. nastalo zde zdražení obuvi, dříví, látek a j., což zavinilo asi snížení Kč pro 
zahraničí. Zdražení některých výrobků bylo dosti citelné a činilo až 30%.

 Plynové masky

 V červnu t.r. koupila obec plynové masky, v počtu sedm kusů pro civilní 
protileteckou obranu. Cena jedné masky byla Kč .

 Výnos pšenice

 T.r. byla zde velmi dobrá úroda pšenice bylo ji po korci 10 g a někde i více. 
Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pšenice zvané "hořická".

 Hospodářské zvířectvo

 1. července t.r. napočteno bylo 1 plemenný kanec, 1 svině do roka, 32 prasnic 
starších, selat do 8 neděl 31, běhounů 111. Drůbeže : letošních kuřat 769, starších 
kohoutů 28, slepic 867, hus a houserů starších 85, letošních housat 302, kachen 
letošních 160, kachen starších 21, krocanů a krůt letošních 48, starších 4, perliček 8.

 Úmrtí presidenta osvoboditele T.G. Masaryka

 14. září t.r. zemřel náš první president Osvoboditel T.G. Masaryk ve stáří 87 roků. 
Narodil se 7. března 1850. Ztrácíme v něm osobnost, která byť již přímo nebyla u 
státního kormidla, stačí na respekt svým bytím. Lidu dere se na rty slova písně . 
"Nedej zahynouti nám, ni budoucím." Vědomi jsem si toho všichni, že kdyby nyní 



svoboda by byla ztracena, těžko by se nabývala. Dej Bože by hlavně vedoucími bylo 
to správně chápáno. Snad ještě nyní necítíme to, čím nám náš tatíček president 
Osvoboditel byl. Teprve budoucnost ocení a uzná jeho zásluh. Bude nám záviděti, že 
my měli jsme čest s ním společně žíti. Po smrti jeho bylo tělo balsamováno, by 
vydrželo. Duch Jeho však jest nesmrtelným. Netřeba balsamování - propagací 
vynášením. Jeho tvůrčí síla všude a ve všem zanechala hodnot nehynoucích. Jest 
Velikým, ač národ náš malým jest. Jakým však byl by, kdyby byl příslušníkem jiného 
velikého národa?

 Dne 21. září večer pálena tryzna byla za zemřelého presidenta Osvoboditele na cestě 
za rybník as 200 kroků od vesnice. Ač byl čas pilných podzimních prací, ze všech 
čísel se zúčastnili, když ne všichni, tak větší část. Po proslovu řeči místního jednatele 
hasičského sboru, v níž uvedena jest zásluha zesnulého zapěny hymny. V hlavě pak 
vznikají myšlenky : Jak bude dál a želeno zemřelého presidenta, jehož tak by bylo 
ještě třeba. Neb ať říká se, že co Čech to hétman, Tatíček byl jen jeden a byl dobrý a 
někdy i příliš k tomu, který si to nezasloužil.

 Narození

 Marie Žilková narozena 19. března v čp. 35 manžel. dcera Jos. Žilky a Anny roz. 
Drobné. 1. května se narodila Věra Koštejnová v čp. 23 manž. dcera Jos. Koštejna a 
Boženy rozené Matyášové. Marie Němečková nar. 26. května manž. dcera Jos. 
Němečka čp. 4 a Jindřichy roz. Jánské. 7. listopadu narozena Květoslava Kubincová v 
čp. 62 manžel. dcera Františka Kubince a Marie roz. Jánské.

 Úmrtí

 V čp. 55 zemřel nemanžel. syn Ladislav Černý dne 2. května, narozen byl ve 
Skochovicích čp. 104 Okres Poděbrady.



Rok 1938
Počasí

 Nový rok začínal vánicemi. Pěkná sanice trvala až do 10. ledna. Pak začalo tání, i led 
povoloval, jenž za mrazu až osmnáctistupňového se utvořil. Přitom tém často a 
vydatně pršelo. Sníh jehož byla slušná vrstva do 15. zmizel. Zůstal jen tam kde byly 
dříve závěje. Od poloviny ledna do 8. února počasí téměř jarní. Jehnědy rašily. 
Skřivani přilétli. 9. února byl opět mráz pětistupňový. 11. února padal sníh a byla 
veliká vichřice. Mrzlo do konce února. Začátek března byl bez mrazu. 3. března 
pršelo. 5. a 6. jarní slunečné počasí. 9. začal síti p. Jiránek. Do 13. počasí nestálé s 
přeháňkami a studeným větrem. Do 16. ranní mrazíky. Od 16. do 26., zvláště kol 20. 
bylo takové teplo, jaké v tom měsíci dle pražské meteorologické stanice nebylo 
znamenáno do r. 1871. Počasí takovéto bylo jarním pracím příznivé. 24. března byla 
první bouřka. 26. počasí deštivé. 27. a 28. silné ranní mrazy. 30. deštivo. Do 10. 
dubna počasí chladnější větrné s dešťovými přeháňkami. Z 9. na 10. napadla 2 cm 
silná vrstva sněhu, která zůstala ležeti na zemi až do 10. dubna do 9 hod. dopoledne. 
Zároveň toho dne byl ranní mráz čtyřstupňový. Do 18. dubna chladno a časem 
sněhové přeháňky. Od 18. do 24. téměř každý den noční mrazy, někdy i 
šestistupňové. T.r. se neosvědčila pranostika, že když na svátek "Zvěstov. p. Marie" 
25. března je mráz, následuje jich 40 neškodných, jinak bez počtu a všechny škodlivé. 
T.r. však mráz byl, ale následující mrazy pak nadělaly mnoho škody na třešních, 
meruňkách a vzcházející řepě, v níž pak bylo mnoho vykvetlice. Do 13. května počasí 
převážně suché a studené mnohdy byly i ranní mrazíky. Lidé měli nouzi o zelené 
krmení pro dobytek. Měli za to, když v polovině března bylo takové teplo, že bude 
brzy zelené krmení, proto dávali větší porce sena a potom když zklamal předpoklad 
měli nouzi. Od 14. května počasí teplejší, ale suché. Z 20. na 21. vydatně namoklo. 
Polním kulturám to přišlo vhod. Od 23. do 28. počasí mírně teplé

 až do 19. června počasí bylo deštivé, málo příznivé sušícímu se senu. Úroda po 
deštích a teple doháněla co zameškala. Trávy na lukách a cestách narostlo mnoho, 
taktéž i jetelů. Také na obilí a řepu byly deště dobré. Které obilí bylo před dešti 
pěkné, začalo lehati. Sušícímu se senu bylo příznivé počasí ve dnech od 20. do 26. 
června. 26. června pršelo téměř celý den a odpoledne prudký liják. Potom pršelo 1. 
července odpoledne a 2. celý den i v noci a 5. července. Vody v těch dnech zde spadla 
velká spousta Obilí bylo připlácnuto prudkými lijavci k zemi. Od 6. do 13. bez deště. 
14., 15., 16. veliká vedra.

 Žně začaly t.r. 20. července sečením jarních ječmenů. Žita t.r. sekala se až po 
ječmenech. Zimní ječmen sekal p. Jiránek 9. července. T.r. bylo mnoho ležáků, 
obzvláště na pšenicích. Následkem tím špatně se sekalo. Mimo dešťů 22. a 29. 
července, bylo počasí žňovým pracím příznivé aža do 2. srpna. Toho dne odpoledne 
po třetí hodině přihnala se od severovýchodu bouře s deštěm a kroupami. Řádění toto 
trvalo zde asi půl hodiny, avšak škody bylo natropeno mnoho. Nejvíce škody bylo na 
neposečeném obilí t.j. na pšenicích a ovsu. Ztráta ta byla větší než výsevek ještě štěstí 
bylo, že dříve přišel déšť než kroupy. Také na ovoci, stromech i oknech byla škoda 
potlučením a rozbitím. Nejvíce byla postižena severní část katastru "Nade vsí". Od 3. 
do 12. srpna počasí nestálé deštivé. Obilí které zůstalo na poli nesklizeno, vzrůstalo na 
zemi i v panácích. 18., 19., 20. srpna do večera nechalo se kliditi. Kol páté hod. 
odpolední přišla bouřka s dešťovým přívalem asi půl hod. trvající. Od 20. srpna do 4. 
září nebylo téměř dne, aby nepršelo. Polní cesty byly stálým deštěm tak rozmočeny, 



že rozježděny byly téměř nesjízdné. Na poli zůstavší obilí bylo tak porostlé, že z něho 
jen něco málo bylo možno použíti ku krmení. Ještě v polovině září měli zde na poli 
obilí v panácích a to p. Jiránek z čp. 3 a p. mistr kovář z čp. 37 Vaněk. Také jetelové 
otavy ba i luční následkem dešťů byly znehodnoceny. Dost se jich ani domů nevozilo 
a spáleno bylo přímo a poli. A i co domů se přivezlo nemělo ve větších případech 
cenu slámy. Od 4. do 10. září počasí skoro bez dešťů. Z 10.-11. po celou noc silný 
lijavec, takže voda zůstala státi na polích. Koryto zdejšího regulovaného potoka 
nestačilo pojmouti přivalovou vodu. Tato rozlévala se po polích a lukách. Od 13. září 
až do konce většinou krásné podzimní počasí. Začátkem října přišlo opět několik 
větších dešťů. Od 12. do 20. října počasí suché, sklizni řepy velice příznivé. Potom 
počasí převážně mokré až do 30. října. Také listopad byl z větší části deštivý. Práce v 
poli byla svízelná. Horší však byly polní cesty. V takovém stavu těžko sjízdném 
následkem dešťů nebyly již dávno.

 První mráz t.r. byl 24. října. Od 4. prosince začalo slabě mrznouti. Značněji začalo z 
15.-16. prosince a 18. prosince se vystupňovaly mrazy až na osmnáctistupňové. 
Studené severovýchodní větry mrazy ještě v účincích zesilovaly. Mnoho krechtů 
bramborů, které nebyly dostatečně přikryty, pomrzlo. Sníh začal padati po vánočních 
svátcích, značněji 28. prosince. 31. se začalo jezditi na saních

 Polární záře

 25. ledna o 8 hod. večerní až asi do půl desáté večerní byla zde viditelna polární záře. 
Lidé měli ji za zář od ohně a mnozí se tím polekali. Když pak zvěděli co to jest, 
přičítali to za špatné znemení, jaké zde pozorováno r. 1898 (smrt, zavraždění cís. 
Alžběty).

 Biograf

 Mezi 4. -10. lednem byl zde promítán poprvé co Kozojídky jsou němý film 
kočovníkem p. Berouskem. Přes nepříznivé počasí účast byla značná. Mnoho dětí a i 
starších vidělo film poprvé.

 Kontrahování čekanky

 2. března kontrahovala zde kolínská továrna , čekanku pro svoji sušárnu ve Vysokém 
Veselí a to na dva způsoby a to pro domácí spotřebu a pro vývoz. Pro domácí 
spotřebu by cena obnášela pro sušárnu ve Vysokém Veselí 20.35 Kč. Cena pro 
vývozní utváří se dle poměru cena za vyvezenou suchou čekanku.

 Škola ve Vinarech

 Dne 27. února byla valná hromada obcí Vinar a Kozojídek ve Vinarech u Brožu (v 
hostinci) za příčinou stavby školy. Ve valné hromadě čtena jest nabídka p. Vratislava 
Krále hostinského a řezníka ve Vinarech, který nabízí místo pro školu směnou za 
starou budovu školní s místem za místo své a budovami, vyjma lednice a "dupandy" a 
20 000,- Kč. Něktrými občany vinarskými nabídka jest vítána, ale padá u občanů 
kozojídeckých, kteří staví se proti, jelikož stavba nové školy vyžádala by si 
značnějšího nákladu, oproti nástavbě na kteroužto také těžko bude se scháněti úhrada. 
Výsledek jednání byl : provésti vše tak by Kozojídky to nestálo více než 60 000,- Kč, 
jež jim bude možno si opatřiti. Kozojídky platí na školu 1/3, Vinary 2/3. V důsledku 
tom dochází pak k vypsání ofert na nástavbu školy dle vypracovaných plánů p. Frant. 
Stádníka zednického mistra ve Smidarech

 Podány byly tři nabídky a to : p. Františka Mokošína mistra zednického z Vys. Veselí 
znící na 244 924.63 Kč, p. Františka Stádníka mistra zednického ve Smidarech na 245 



282.70 Kč a p. Byšky stavitele z Nového Bydžova na 247 905.10 Kč. Stavba zadána 
jest p. F. Stádníkovi s ohledem na to, že jako projektant měl značnou práci celkem 
šťastně problém nástavby vyřešil. S bouráním staré školní budovy začalo se po 
polovině června, bourání také počítáno jest do rozpočtu nabídky na nástavbu. Do 15. 
září měla býti nástavba provedena a budova odevzdána. Stavba však dána t.r. jen pod 
střechu a omítky ponechány až na rok 1939. Stavba přezimováním získala. Obce však 
musely platiti nájem náhradních místností školních.

 Školní rádio

 T.r. pořízeno bylo rádio pro školu ve Vinarech. Stálo 1 840,- Kč. Náklad na ně 
uhradily korporace vinarské a i kozojídecké, které daly 400,- Kč.

 Obecní býci

 10. dubna byla dražba na chování obecních plemeníků. Držení obou býků vydražil p. 
Jos. Pulec čp. 8 a to jednoho za 2 000,- Kč a druhého za 1 650,- Kč.

 Slintavka a kulhavka

 První případ slintavky a kulhavky vznikl zde dne 15. května poslední 15. července. 
Zamořeno bylo 41 usedlostí. Nezamořeno zůstalo 7 dvorců. Jak nákaza se přenášela 
jest podivné. U druhého, třetího i čtvrtého případu možno připustiti styk osob, že byl 
příčinou. Avšak nemůže se to na 100% tvrditi, že by musel osobní styk vždy nákazu 
zaviniti. Jako doklad nutno uvésti : pí Trnková Anna, spolumajitelka čp. 33 chodila po 
celou dobu trvání epidemie po dvorcích zamořených či ne a doma nákazu u dobytka 
nedostati. To možno napsati i o majitelích čp. 63, 12, 60, které tvoří severozápadní 
roh vesnice. Z celkového stavu v zamořených dvorcích 244 kusů hovězího dobytka 
onemocnělo 239 kusů, a uzdravilo se 235 kusů. Celkový stav koz byl 11 ks a z nich 
10 onemocnělo a opět se uzdravilo. Ze 194 ks vepřů onemocnělo 124 a uzdravilo se 
81 a dva větší vepři a 41 selat v nemoci narozených uhynulo. Z hovězího dobytka 
padly 4 krávy. Průběh nemoci zde probíhal oproti obcím sousedním mírněji.

 Očkováno bylo ve dvou usedlostech. Možno napsati, že neuš kodilo ani nijak zvláště 
neprospělo. Za školní případ rozhodně zde nesloužilo. Nemoc po sobě nechala 
nejhorší památku na pazne chtech dobytka. Velmi špatně pak chodil. Rohová vrstva 
oddělova la se od stěny škárové a dobytek kulhal. Tažný dobytek tím velice trpěl, 
obzvláště na rozblácených cestách. Také užitek co se týče mléka snížen na polovinu.

 Obecní volby

 T.r. měly býti vykovány v naší obci obecní volby. Dohodou mezi stranami byly 
mandáty rozděleny a to : Republikáni dostali 9 mandátů, národ. socialisté 2 a národní 
demokraté 1. Volba starosty však provedena nebyla v jarním období, kdy měla býti 
provedena vznikla u nás slintavka čímž zakázáno bylo jakékoliv shromáždění a na 
podzim byla to opět mobilizace, která politiku stran a státu omezila.

 Úder blesku

1. července za velikého hromobití odpoledne po páté hodině zapálen byl bleskem 
stoh slámy p. Holého asi 200 m na obecním poli od vesnice jsoucí.

 Autobus

 T.r. přestal zde projížděti autobus p. Hladíka z Nového Bydžova. Provoz se 
nevyplácel, tudíž koncem června přestal jezditi.

 Mobilisace



 Tento rok byl pro naší československou republiku politicky velice neklidný a osudný. 
V důsledku nepokojů v pohraničí povolán jest k činné službě záložní vojín Jos. Jirsák 
z čp. 27, 21. května. Po měsíci se vrátil zdráv. Také vojín v záloze Píša Emilián z čp. 
40, který 21. května prodělával vojenské cvičení a měl již jíti domů, musel zůstati 
dále sloužiti, téměř o měsíc. Na podzim v mobilisaci 24. září a někteří již dříve, 
povoláni byli do zbraně : vojíni v záloze - Žilka Jos. z čp. 35, Píša Emilián z čp. 40, 
Trnka Vác. z čp. 57, Holý Jos. z čp. 63, Jánský Jos. z čp. 46, Jirsák Jos. z čp. 27, 
Tesař Jos. z čp. 18, Pulec Jos. z čp. 8, Šádek Frant. z čp. 39, Vaněk Frant. a Vaněk 
Jos. z čp. 37. Všichni povolaní se vrátili domů zdraví, někteří již po třech nedělích a 
někteří tam byli až šest neděl. Domů se vrátili roztrpčeni. Cítili a s nimi všichni, že 
končí s odevzdáním pohraničních částí republiky naše samostatnost politická, jíž 
každý snad kulturní národ má rád. Co v samostatnosti je utajeno, může oceniti jen ten, 
kdo ji neměl, toužil po ní, dostal ji a zase ji má ztratiti.

 X. všesokolský slet

 V měsících červnu a červenci odbýval se v Praze X. všesokolský slet. Za pohnuté 
politické doby byl národní vzpruhou a pastvou krásy pro oči. Účastníkům před očima 
dle hudebních rozkazů vlnila se těla mladých, starších. Jaká byla krása v té velké 
dobrovolné kázni. Co člověk v ty dny v Praze spatřil nezapomene nikdy. Pozorovateli 
zatanulo na mysli, proč také u vedení naší politiky místo štvavých řečí nemí mluveno 
k srdcím hudbou lásky za níž jsou správné činy. Také z naší vesničky zůčastnily se 
školní děti, jako členové sokola ve Vinarech, sletového cvičení v Praze dne 19. 
června. Do Prahy jeli chlapci vlakem dva dny předem, děvčata autobusem p. Hladíka 
19. června. S autobusem jelo i dosti dospělých, pokud to ovšem místo dovolovalo. 
Domů přinesli si vzpomínek nezapomenutelných. Nevyprchají ani v pozdním stáří, 
vždyť téměř všichni žáci byli v Praze poprvé.

 Důsledek připojení území

 Důsledek odtržení území od naší republiky pociťovali jsme brzy hospodářsky a to : 
uhlí hnědé, které stálo dříve kol 15,- Kč bylo po zabrání kol 25,- Kč, taktéž látky byly 
podraženy obzvláště co týče se trikového a pleteného zboží. Také řepaři byli 
postiženi. Vyplácela se jim místo smlouvou zaručených 12.40 Kč záloha 10,- Kč. 
Také mnoho Čechů z připojených území k jiným státům přistěhovalo se do zbývající 
okleštěné republiky jíž dali čís. 2. Srdce při tom krvácela. Bylo mnoho řeči o tom proč 
k tomu došlo. Soudilo se, že politika měla býti vedena k Německu přátelsky. Jiní zase 
říkali, že hlavní chybou bylo, byli jsme početně i rozlohou malí. Opětně jiní říkali, že 
situace tak nezůstane a že budou nové územní změny a válka že jest neodvratná. 
Celkem těch řečí bylo mnoho a každý je dle svého přání a vkusu rozšiřoval dále. 
Různé té směsi nebylo se co diviti. Kdo viděl průběh mobilisace první dny měl dojem, 
že nikdo nevezme nám kus drahé vlasti. Takové odhodlání bylo viděti ze zraků a slov 
narukovavších vojínů. Avšak nic nebylo platno, neúprosně museli jsme dáti co bylo 
chtěno, když uváženy byly důsledky postavení se na odpor. Pod drtivou skutečností 
národ se zachvěl, zakolísal. Také starost o zaměstnání činila lidi nervozními. Z velké 
části byl nám zabrán průmysl i odbytiště. V té době nerůžové situaci, chtěli i někteří 
naší lidé, by i naši národní hymna "Kde domov můj" byla nahražena jinou.

 Narození

 T.r. se narodili : Milada Jánská dcera Jos. Jánského rolníka čp. 46 a Jánské rozené 
Málkové z Nevrátic, dne 6. dubna.



 Vratislav Šádek syn Stanislava Šádka a Boženy roz. Kubincové čp. 56, dne 20. září. 
Jaroslav Šádek syn Frant. Šádka rolníka čp. 7 a Marie roz. Rolcové, dne 3. listopadu. 
František Kubinec syn Frant. Kubince a Marie roz. Jánské v z Vinar, dne 24. 
listopadu.

 Úmrtí

 Dne 22. února zemřel Josef Rieger z čp. 64 ve stáří 38 roků a 9 měsíců. Zemřelý byl 
italským legionářem a činným členem hasičského sboru. Pohřeb měl za slunného dne 
a hojné účasti. Pohřbu korporativně se zůčastnili hasičské sbory : Místní, vinarský, 
sekeřický, žlunický v čele s okrskovým náčelníkem Aloisem Žďárským a župním 
náčelníkem Rudolfem Kvasničkou z Ohnišťan. Posledním zhodnocena jest činnost a 
zásluha zemřelého, jak doma, tak i jako legionáře v Itálii, kde spolu stáli v jedné řadě 
proti bývalému Rakousku. Spoluobčané přáli mu smrti a klidu neb v poslední době 
mnoho vytrpěl maje několik bezvýsledných operací krku za sebou. Trpěl 
aktynomikosou.




