
Pamětní kniha
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SMIDARSKÁ LHOTA

založená roku 1924

Psány v ní předem pamětí čerpané z matriky a spisů Václava Šráma ve Smidarech a starých 
pamětníků.

O založení obce Smidarské Lhoty
O založení obce Smidarské Lhoty neuchovalo se žádných záznamů, založena asi za Přemysla 

Otakara II. Rozkládá se po obouch stranách potoka, pozdější dobou též po oboch stranách okresní 
silnice ze Smidar do Hlušic, vzdálená jest 1 km od Smidar.

Lhota bývala komorou panství Smidarského bylo v ní 11 statků a 6 chalup, Smidary měli 1 
statek, obyvatelé Smidarské Lhoty živili se zemědělstvím, pěstovali obilí, luštěniny, len, 
konopí, zeleninu a chmel, nejvíce koní na panství bylo ve Smidarské Lhotě, též hovězího a 
vepřového dobytka v menším počtu ovce.
Dobytek od jara do podzima honěn na pastvu, obec měla svého slouhu. Závadou zemědělství 

byla robota, do vydání tereziánského patentu 4 dni v týdnu, a jednoho pěšího robotníka každý den, 
chalupníci vykonávali jen těžší robotu po 3 dnech v týdnu. Baráčníci 2 dny a podruzi 1 den v týdnu.

Následkem roboty práce zemědělské odbývány na spěch špatně ba někdy při větší námaze 
nebylo možno dospíšit za což
byli trestáni.
I vedli si lhotečtí stížnost a vyslán Jan Kraj a Václav Bradna k úřadu, odpověď od úřadu byla 
nepříznivá, z toho vzniklo povstání robotníků na panství Smidarském roku jež také špatně 
dopadlo. Předáci povstání toho byli pochytáni, uvězněni a trestáni.

Od nepaměti náležela Lhota Smidarská k panství Smidarskému ve dvanáctém století byli 
majitelé panství Druholeové od nich začínají první zápisy.

Ve čtrnáctém století majitel panství Smidar Jan Ohnísko zúčastnil se tehdejšího válečného 
ruchu, o zboží své se valně nestaral, značným dluhem je obtížil. Konečně zapsal za 1 500 kop. grošu 
dědiny své ve Smidarech a Lhotě Smidarské Kunšovi z Křičova Koharynkovi z Chotělic.
V lednu r. 1426 konán v Praze sněm obecný za přičinnou obnovení stálého pokoje a řádu v zemi 
České. Dostavili se k němu páni strany pod obojí s Pražany, jakož i přední mužové bratrstva 
Táborského. Mezi trváním sněmu, který držán byl na hradě Pražském, sehřely se spolu dne 12. ledna 
dva zemané, Prokop Třeka ze strany Táborské, jemuž byli předešlého roku dobyli tvrz jeho v Květnici 
Pražané, a Jan Ohníštko ze Smidar, jehož tvrz Smidary byla Žižkou dobyta r. 1424. Z hádky přišlo k 
tasení zbraně a v souboji tom Prokop Třeka přišel o život. Sněm však přísně pomstil porušení pokoje 
v místě zakájeném, odsoudil zabijce hrdla. Sťat byl Jan Ohnísko dne 21. ledna.
V sedmnáctém století náleželo panství Smidarské Janu Zilvárovi. Sedláci Lhotecký nemohli nijakým 
právem občinu si vykázati hleděli využitkovati sporu náboženských mezi poddanými a vrchností na 
prosbu kněze bratrského vyhověl sedlákům Lhoteckým Jan Zilvár vykázal jim kus obce k pasení a 
přidal jim část panské pastviny pod městečkem, na které v neděli a ve svátek koně pásti mohli. 
Pozdější dobu velké boje byli sedlákům Lhoteckým s obcí Smidarskou a vrchností prodělati, aby 
udrželi práva na pastvinu Smidarskou. Pozdější dobu byla pastvina Smidarská rozdělená ke každému 
statku ve Lhotě Smidarské, z té doby mají někteří rolníci pěknou louku mezi Smidarami a 
Chotělicemi.



Různými okolnostmi rodinnými byli luka od statku Lhotských vykoupeny cizími osadníky, tak 
že z polovice Lhotskými užívány jsou.

V r. 1620 pozdvihli se stavové proti císaři, též Jan Zilvár
po porážce na Bílé hoře 1. listopadu 1620 ujel ze země, nedostavil se před hrdelní soud, a byl 
odsouzen 14. července 1622 ku ztrátě hrdla, cti a statků.

V devatenáctém století panství Smidarské patřilo kněžně Marii Antonii z Montekukoli rozená 
hraběnka z Koterádo. Za ní upraven rybník Žabinec, po levé straně silnice ke Lhotě proti soše sv. 
Vicencia, kde se doposud říká v Žabinci. Žabinec byl jen rybníkem výtažným kde chovaly se ryby co 
poněkud odrostly převážely se pak do rybníka Skřeněře. Po pravé straně silnice proti soše sv. Vicence 
používáno za vojenské cvičiště kde husaři a kyrysníci cvičení měli.

Silnice od Smidar ke Hlušicům stavená byla v r. 1846. Do roku 1848 byla Lhota ve velké 
porobě a ujařmení přece však byla se Smidary a okolím nad úroveň.
Dne 15. března 1848 dána ústava (čili konstituce) císařem Ferdinandem I. zvaný dobrotivý, tím 
dostalo se velkých práv a svobody lidu, skrze poslance rozhodovali o říši a vlasti. 17. března roku 
1849 byl vydán řád volební, který stanový nový způsob voleb do obecního výboru.

Prvním starostou byl zvolen Václav Jelínek č. 24.
Robota byla více jak otroctvo, když náležitě uvážíme ku př. Václav Kubišta čp. 4 rolník ve 

Lhotě Smidarské, vlastních pozemků 43 korce musel pracovat robotou za 1 rok : s potahem 160 dní a 
40 dní pěší roboty. Dle zápisu mé matky Cecilie Kubištové provdané Kodrové : Sedláci ze Smidarské 
Lhoty dávali desátku 10 korců, a tři věrtele žita a tolik též ovsa vrchovaté míry, mimo to každého 
roku 3 sedláci povini byli po dvoustě mandelích žita dáti a na faru, faráři dovésti. Při sypání desátku 
sedlákům lhotským 2 zl. na trunk dáváno.

Sobotálesu kantorovi do Smidar Lhota odváděla 38 mandel a 8 snopů žita, ječmena a pšenice, 
mimo to koledy.
O válce r. 1866 dne 1. července všecky občané to nejnutnější naložili na vozy a odjeli do Skochovic, 
Žantov a v tu stranu též dobytek sebou vzali. Jen staří lidé zůstali doma.
Vojsko pruské pod jenerálem Scholéru utábořilo se ve Smidarech, Lhotě, Vinarech, Janovicích a 
Červeněvsi. 4. července odehrávala se nešťastná válka u Králového Hradce. Do nového roku byli 
nemocní koně a k obsluze lidí prušáci ve Lhotě Smidarské.

V roce 1834 koupil panství Smidarské Martin Vágner, za něho mnohé věci se Lhotou 
upravovány byly.

Roku 1845 dohodla se Lhota se Smidary o pastviště pod hrází rybníka Nového, mezi dvěma 
struhama ležící mající korce výměry. Hranice měly tvořiti rybníky Nový a Pěšice, část pastviště 
směrem k městečku připadla Smidarům, od gruntů Lhoteckých až po hráz rybníka Pěšice, a po chobot 
rybníka Nového připadá Lhotě. Též o pastivště bývalého rybníka Žabinec ve výměře 1 jitro 857 
učiněno porovnání. Roku 1867 rozdělená pastvina které obec se říkalo ke všem číslům ve Lhotě 
Smidarské a sice : k barákům po 1 dílci, k chalupám a statkům po 2 dílcích, dílec obnášel 1 korec. V 
tu dobu řepa cukrovka počala se více pěstovati, pěstována byla na pozemcích těch po mnoho roků za 
sebou, s dobrým prospěchem.
Roku 1902 usneslo se zastupitelstvo obce Lhoty Smidarské dílce od čísel odejmout a dáti je do 
veřejné dražby, proti usnesení tomu dosti se jednalo, ale žádných námitek ani odvolání podáno nebylo, 
nabylo usnesení to právní moci. Tím umožněno bylo baráčníkům získati více pozemků a od té doby 
počaly se hospodářsky zmáhati.

Paměti školy
Lhota byla přiškolena ke Smidarům, pro špatnou cestu na podzim a v zimě, domluvili se sousedé s 
učitelem Frant. Štejnarem jenž jim slíbil, že do Lhoty posílati bude svého pomocníka Františka Zdeňka 
roku 1783.

Zdeněk učil 5 let v domku od obce pro školu najatém. S vědomím duchovního úřadu a 
vrchnostenského učiněná domluva s učitelem Smidarským Josefem Hladičem, obec uvolila se učitele 
svým nákladem vydržovati.

Roku 1788 postavila obec svým nákladem školní budovu. Patron Kamil hrabě Kolerádo dával 
3 kopy otýpek pro školu a učiteli 18 zl. k povzbuzení činnosti, 2 dukáty učiteli daroval. Škola byla o 
jedné světnici, ve které učitel vyučoval a také bydlel v roce 1812 přistavěla obec světnici za byt 
učitele.



Učiteli Kofránkovi upravena roku 1814 fase, obec dávala 40 zl. sobstálesu 4 korce pole jež 
sama obdělávala a půl korce louky.

Poněvadž byt učitelův byl vlhký vystavěla obec r. 1830 nákladem 204 zl. novou světnici pro 
učitele, též sobstáles byl upraven 15 sedláků platilo 3 zl. 6 chalupníků 2 zl. 18 baráčníků po 50 kr. 
celkem 72 zl.

V roce 1856 uvolili se sousedé, že učiteli z obecních důchodu plné služné 240 zl. vypláceti 
budou v rentách čtvtletních a učitel zřekl se obecních pozemků, jen si vyžádal by dobytek beze vší 
náhrady do stáda posílati mohl.

Jelikož budova školní nevyhovovala počtu žactva postavila obec r. 1861 nákladem 1 600 zl. 
novou, zděnou dosti prostornou školu. V roce 1882 nákladem 336 zl. rozšířená školní světnice a 
kolem zdi tradivod.

Památku 100 letého trvání školy, konala obec dne 7. května 1883 před budovou školní zasadili 
žáci 3 lípy, učitel Novotný Frant. přednesl slavnostní řeč, děti přednášely básně a písně zpívaly. 
Odpoledne byla mládež vyčastována.
Poněvadž školní budova nevyhovovala postavila obec novou školní budovu roku 1900 nákladem 16 
000,- Kč všem moderním požadavkům vyhovující.

Následkem světové války počet žactva poklesl roku 1924 na 13 žáků. Z nařízení zemské školní 
rady ze dne 1. listopadu 1924 jest škola pro nedostatečný počet žactva zrušená dnem 1. ledna 1925.
Obecní zastupitelstvo vyslalo deputaci do Prahy, starostu obce Kodra Josefa, a členové zastupitelstva 
Čížka Josefa, Procházku Bedřicha, kteří žádali zemskou školní radu a vícepresidenta Policera za 
odvolání nařízení zrušení školy, podkládajíc to doklady, že jest to doba přechodná zaviněná válkou 
kde žádné porody nebyly, a že příštího roku bude dostatečný počet žactva, na žádost deputace 
vícepresident oddálil zrušení do konce školního roku 1924-5.

Zrušení školy zdejší bylo přání Smidarské školní rady.

Paměti kaple sedmibolestné rodičky boží Panny Marie
Od nepaměti uznána voda ze studánky za nejlepší vodu pitnou.
Roku 1778 když císař Josef II. ve válce s Bedřichem pruským na zámku Hlušeckém dlel vodu 

k pití dovážeti si dával.
Po válce postaven dřevěný sloup v něm vytesán byl výklenek a do toho vložená soška Panny 

Marie. Když sloup sešel dal na témže místě roku 1790 direktor panství dymokurského postaviti 
dřevěnou kapličku, která později nahražená byla kapličkou z kamene, vešlo se do ní sotva 10 lidí.

K sedmibolestné Matce Boží přicházeli od nepaměti ctitelé, soukromě i v průvodech, aby si tu 
pobožnost vykonali ve stínu lip odpočinuli a čerstvou vodou ze studánky občerstvili.

Z milodaru za dobrodince 4 mše sv. ročně ve farním kostele Smidarském sloužiti dávala.
Roku 1882 koupeno do kaple 6 lamp, socha sedmibolestné Panny Marie na oltáři s mrtvým 

tělem Kristovým v lůně, téměř životní velikosti datuje se roku 1851 v účtech se praví. Socha byla 
ozdobena šatem, má na krku dukát s granáty, 3 dvacetníky a 4 stříbrné šestáky.

Voda ze studánky Lhotské považována i lékaři za nejlepší pitnou vodu v okolí, poněvadž 
postrádá příměstků hlinitých na které zdejší vody studniční bohaty jsou. Vody této užívali nemocní, 
zvláště když cholera ve zdejším kraji r. 1866 řádila,
dávali si ji z daleka donášeti a mnozí cholerou onemocnění se uzdravili. Pověst o léčivém pramenu 
Lhotském byla tak rozšířená i v novinách o ní psáno a voda od lidu za zázračnou považována byla.
Místodržitelství nařídilo r. 1850 c.k. hejtmanství by vyšetřilo co na pověsti pravého jest. Farní úřad ve 
Smidarech dosvětčil, že voda z pramene Lhotského vždy za dobrou, nikdy ale za zázračnou 
považována byla.

V roce 1872 pomýšleno na stavbu kaple větší místo daroval z parc. 328 Václav Kodr za to 
jemu obec nabídla pastvinu u čp. 328 za 18 zl. a vola za 50 zl. 18. srpna psány kontrakty Václav Kodr 
pastvinu zaplatil a vola nechtěl.

V r. 1875 postavena kaple větší a potřebami bohoslužebnými opatřena.
V den sedmibolestné rodičky Boží 1876 posvěcená, slavnostní kázání měl kaplan Edvard Šorynych 
kaplan Žlunický, biskup Králove Hradecký. Od té doby konají se v kapli pravidelné služby boží o 
svátku rodičky Boží v pašijový den o svátku bolestné Matky páně záři a druhého dne smuteční mše za 
zemřelé, 1. května od roku 1889 zaplacená panem Zubatým 1 mše. Roku 1900 byla kaple nákladem 
obce obnovená malířem Rosulkem.



Jmění kaple spravoval patronátní úřad ve Smidarech výnosem c.k. místodržitelství 1900 správa 
jmění obci Lhotě odevzdána. Lávka přes potok postavena byla

Pověsti o zázračné vodě využil Jan Zubatý ze Smidar vystavěl poblíž hostinec a vanové lázně 
roku 1888.

Pověst o soše sv. Venancia
Socha je z pískovce, podstavec skládá se ze dvou balvanů, které vytesány jsou do krystalu. Na spodní 
části uprostřed jest lví hlava spočívající na předních nohou jak by z doupěte vyhlížela, na hoření části 
po stranách jsou dvě lví hlavy. Uprostřed ve způsobě stuhy vyryt nápis : Divus Venantvs Contra Cas 
VM patron Us die 12. Novembris 1732. (t.j. Svatý Vincens patron proti nehodám 1732). Světec má 
podobu sličného mládence k jehož levému rameni přiléhá žerď s práporem na němž je malý křížek, 
oběma rukama drží hrad s věží na němž ve štítu vyryt letopočet 1872.
Pověst vypravuje, že v těch místech přepadli za noci hraběte Dymokurského, který jel na koni tři lvi, 
kteří se hotovili naň se vrhnouti, seznal že obrana by byla marná modlil se a v duchu vzíval svého 
patrona Venancia, aby ho vysvobodil, lvi chvíli zuřivým pohledem na něho hleděli pak mručíce se 
vzdálili. Na poděkování tuto sochu postavil. Kolem sochy bývalo 5 lip nyní jsou ještě dvě. Dle 
vypravování mého dědečka Václava Rodra

napsal Josef Rodr mladší.

Socha ukřižovaného Krista uprostřed návse letopočtem 1803 postavená byla u zvonků, který 
na dřevěném sloupu umístěn byl, roku 1920 postavená byla zvonice na obecním domku čp. 25 na 
kterou zvonek přenesen.
Socha ukřižovaného Krista na rozcestí pod hoření cestou postavena zdejší obci roku 1818 nemá nic 
význačného spíše církevního, by při procesí odbývaném do pole při zastávce pobožnosti se u ní konati 
mohli.

Socha ukřižovaného Krista na rozcestí ke Starému Bydžovu postavená roku 1912 na náklad 
manželů Františka a Františky Chmelařových majitele čp. 3 ve Lhotě Smidarské.

Ohně v obci zdejší dle náznamu obce :
Roku 1856 vyhořeli Jelínek Josef čp. 1, Matys František čp. 2

Václav Toucha čp. 3, Václav Kubišta čp. 4
1864 Vojtěch Čihák čp. 36, Hušek František čp. 20

Řeháček Pavel čp. 21
1873 Šimůnek Jan čp. 32
1885 Kubálková Františka čp. 30, Mikas Josef čp.31

Pohl Adolf čp. 27, Kosejk Josef čp. 26
1887 Bradna František čp. 28, Macák Františ. čp.29
1888 Jánský Prokop čp. 32
1906 stodola Josefa Svědceného a Josefa Spejchala
1923 stodola Josefa Vobořila
1926 Jan Erban obytné stavení

V době předhusitské bylo v okolí Smidar dosti tvrzí, které byly Žižkou zničeny. Zda-li táhl Žižka po 
vítězství u Hořic přes Lhotu do Kozojed známo není. Jisto jest, že po dobytí této tvrze obrátil se k 
tvrzi smidarské dobyl ji a spálil, s ní lehla popelem celá ves.
Za války sedmileté byly oddíly vojska císařského také ve Lhotě ubytovány. Občané dávali vojákům 
nejen stravu, ale důstojníkům musili platiti i byty. Žádali na vrchnosti náhradu za byty důstojníků, ale 
byli odmrštěni. V roce 1813 museli sedláci lhočtí odváděti seno, slámu, obilí, dříví vojsku ve válce 
proti Napoleonovi.
V roce 1866, když naše vojsko ustupovalo od Jičína utábořilo se u Smidar a okolních vsích. Lidé 
přinášeli znaveným vojínům, co kdo mohl, ale dlouhého odpočinku jim nebylo dopřáno, neb ještě 
téhož dne odpoledne museli odtáhnout k Nechanicům. Za vojskem našim postupovali Prušáci. Velká 
síla vojska utábořila se na polích mezi Vinary, Lhotou a Janovicemi. Když taková masa vojska obcí 
prošla dovedeme si vysvětliti, jak vypadala mnohoslibná úroda na polích. Po prohrané bitvě u Hradce 
Králové, zůstaly ve Smidarech a okolních vsech pruské posádky, které nejen že lidi týraly, ale braly 



vše nač přišly. Prušáci prolezli každý dům a brali dobytek, chléb, máslo, vejce, drůbež, obrok, vše co 
se vzíti jen dalo, takže ubohé lidi opravdu vyjedli.

Když však počátkem srpna vypukla ve Smidarech cholera, opustili Prušáci Smidary a okolní 
obce a vyhýbali se jim na kolik honů.

Světová válka
V roce 1914 rozběsnila se válečná litice po atentátu Sarajevském na zavražděných manželích : 
Arcivévody Ferdinanda.

Nikdo však nevěřil, že Rakousko by se hnalo do války, jednak pro spuchřelost a prohnilost 
staré monarchie, plné bojů utlačovaných národů se starým císařem Frant. Josefem.

Ještě v sobotu 25. července 1914 byly v novinách správy, že Srbsko přijalo ultimatum 
Rakousko-Uherska.
Avšak v neděli 26. července ráno byly vyvěšeny mobilizační rozkazy. Které se četli se zatajeným 
dechem. Vyhláškou bylo povoláno mužstvo první výzvy t.j. do 40. roku, ihned narukovat, všichni 
večer a časně ráno odjeli. V pondělí 27. července, četníci konali revizi zdali všichni narukovali. Ihned 
na to byla prohlášena válka a konána rekvisice koní, vozů a motorových vozidel.
Dne 2. září povolána druhá výzva t.j. mužstvo do 40 do 52 roků. Ve Smidarech před radnicí jsme se 
loučili se známými ze Smidar mezi jinými bylo usuzováno, že válka se může prodloužit do vánoc r. 
1914. Při tak ohromné technické výzbroji armád všech států, nebylo možno pomýšleti na dlouhé trvání 
války. Leč všichni jsme se mýlili, válka se vlekla 4 roky.
Na podzim 1914 vypsány nové odvody, které se opakovaly každého půl roku. Zmatek se všude 
stupňoval odchodem mužstva a zprávami z bojiště, které přinášeli ranění vojáci z bojiště. Tak hrozné 
války ještě nebylo, kam nezabloudila kule dělová, tam vnikly otravné plyny. Všecko bylo na ničení 
lidstva, ve jménu císaře a vlasti, tím odpor mezi vojáky našimi i doma se vzmáhal.
Přece však v čele stojících několik byrokratů chtělo vyvolati nadšení. V popředí jich byl 
nezapomenutelný komisař Dr. Zikár. U rekvizičního odboru byly nejlepší dva pohunci
starosta ze Zábědova, který také ve své hlouposti chtěl odpovídat na úřední věci německý. Čemuž pak 
ani po česku nerozuměl. Druhým pak byl Fr. Brzák starosta z Chotělic, kde při volbách rozhodoval 
zámek, který potřeboval nahlouplého pantolíza. Tyto dva idioti, starostové, stále chodili po vesnicích 
a sepisovali zásoby.

Jejich horlivostí se stalo, že kontingent byl tak vysoký, že nikdy se skliditi nemohl. Rekvisice 
následovala za rekvisicí přičiněním těchto lidí se přišlo na to, že mnozí rolníci neplní vůče rakouskému 
eráru svých povinností, že schovávají část své polní sklizně do slámy a sena na půdách a ve stodlách 
do dříví, na kurniky, do hnoje atd.
Z úředních orgánů dříve žádného nanapadlo, že by se měl tam podívati. A tak přispěním pánů starostů 
komandovalo se do obcí vojsko a četníci, kdo nechtěl a nebo nemohl dáti po dobrém zakročili vojáci, 
prohledali byty, postele, půdy, stodoly, přehazovali seno, slámu, dříví, též i hnůj rozkopali. Prolezli 
chlévy, kurníky, psí boudy atd. A všecko co se ze strachu před nedostatkem, pro svoji domácnost se 
uložilo, když našli zrekvírovali bez náhrady. Kromě toho vyměřovaly se provinilcům pokuty.

O jedné takové rekvisici našli v čísle 1 osm pytlů obilí, za které nic neobdržel, ještě byl 
pokutován, mimo tohoto případu bylo ještě více případů, kde bylo schováno pouze menší množství 
obilí. Od té doby byli rolníci v těch věcech opatrní.
Přesto, ale byli chráněnci, kteří keťasili se zemědělskými plodinami, zatím co jiným roníkům bralo se 
poslední obilí, připraveného pro setí.

Keťasení se náramně rozšířilo, do Smidar přijížděli vlakem, přiváželi různé věci, které měnili za 
potraviny a s těmi pak dále keťasili.
Když již za hranicemi byli zformovány české pluky na rozbití Rakouska-Uherska, starali se někteří 
zaslepenci, císaři pánu o rekvisici mědi a mosazi.

V roce 1918 došlo i na kostelní zvony, přišli 2 vojáci, kteří z věže v kapli sundali zvon hodili 
jej dolů, kladivem rozbili a kusy odvezli. Večer pak se ztratil zvon druhý, po kterém byla veliká 
sháňka.
Utišující prostředek na válečné svízele byla státní podpora kterou dostávaly téměř všecky rodiny, které 
měly živitele na vojně. Z počátku každá žena neb ošetřovatelka chodila pro podporu na heitmanství 
sama. Při jedné takové výplatě zastavily se na čaj, tím dostaly kuráž a pak demostrovaly na náměstí v 



Novém Bydžově, aby jim pustili muže z vojny domů. Od těch dob posílána podpora na starosty obcí, 
kteří jim podporu propláceli. Válečné půjčky byly přímo vynucovány obecními fukcionáři.

Zdrcující zpráva zasáhla obec zdejší 21. listopadu 1916, když zemřel jeho císařské a královské 
veličenstvo Franc. Josef I
Ze zármutku toho pořádáno divadelní představení v lázních 26. prosince 1916 "Na oslavu +Frant.P--
+..."
Ač při každé příležitosti se musely vystrkovat prapory oslavující vítězství, revuluce se šířála.
V roce 1918 byl velký počet zběhů, byl to tzv. "Zelený kchadr". Hlavní kancelář byla v čp. 2 u 
Rychtery Jaroslava tu dobu poslance bytem v Praze. Synové jeho Jaroslav a František pak Josef 
Jelínek a František Chmelař. Denně pracovali, prodlužovali a vystavovali dovolenky, razítka měli ode 
všech pluků i úřadů.
Lidový deník psal neohroženě u vědomí, že si vláda a vojenské kryhy na agrárníky netroufnou. 
Očekával se s napětím konec války a prohlášení republiky na 10. října. Což se nestalo. Dne 25. října 
vyvěšeny v N. Bydžově plakáty, by občanstvo se klidně chovalo a navzájem se podporovalo. Ihned 
vyslán do N. Bydžova posel neb se myslelo, že jest to provolání samostatnosti.

Starosta obce zdejší, Josef Čížek obdžel diplom za obětavé práce při rekvisicích, který měl 
viset v kanceláři.

Dne 27. října večer revolucionáři oknem se dostali do kanceláře, diplom a obraz cís. F. Josefa 
odnesli. Opět okno nechali zasklít a jež to nešlo z venčí již zasklené okno zavřít, musel státi jeden člen 
do rána na stráži.

Dne 28. října odpoledne přinesl Jar. Rychtera ml. zprávu, že jest válka skončená a prohlášená 
republika. Vypravili se ku správci školy Janu Celerovi by vydal rakouský prapor a obrazy cís. Fr. 
Josefa, který je nevydal, ihned se odebral k Josefu Rodrovi, kde se teprv přiklonil k převratu, 
rakouský prapor vydal, též obraz cís. Fr. Josefa visící na chodbě. Druhý obraz, který visel ve třídě se 
ztratil. V krátké době však visel ve třídě zakryt obrazem presidenta Masaryka.
Do středu obce byla snešena hranice a za všekobecného nadšení, jásotu a zpívání národních písní, 
páleny všecky rakouské pozůstatky. Jelikož žádných určitých zpráv na obecní úřad nedošlo, přišel 
starosta představenstva slavnost zakazovat, žádný však neposlechl, naopak s větším nadšením bylo 
provoláváno "Sláva republice".Zvon od kaple, který byl schován u Rychterů byl zavěšen na zvonici a 
slavnostně s ním vyzváněno.

Občané náležící k branné povinnosti ve světové válce
čp. jméno čp. jméno

1. Drbohlav Bohumil 2. Rychtera Jaroslav
3. Tomášek František 8. Jor František
9. Spejchal Josef 10. Balda Emanuel

11. Jánský Antonín 12. Draštík Josef
13. Vobořil Josef 14. Vobořil František
14. Žilka František " Frýba Josef
15. Štoček Alois 16. Nypl Bohumil
16. Nypl Josef 18. Jelínek Rudolf
18. Jelínek Josef 19. Kraus František
20. Rodr Jaroslav 21. Myslivec Václav
22. Rodr Josef 22. Rodr František
23. Jelínek Stanislav 24. Chmelař Alois
24. Chmelař Miloslav " Chmelař František
27. Jánský František 27. Jánský Josef
28. Bradna Alois 29. Šimůnek Václav
30. Kosejk František 31. Hloucal Josef
32. Pohl Karel 32. Holý Josef
33. Procházka Bedřich 34. Kraus Karel
39. Procházka Josef 35. Čížek Josef
36. Erban Václav 36. Erban Josef
37. Spejchal Edvard 38. Menčik Václav
38. Černoch František 39. Procházka Václav



40. Vávra Josef 41. Doležal Josef
44. Rosulek Josef 44. Rosulek František
46. Hnik Václav 46. Hnik František
47. Zejfrt Václav 47. Zejfrt Karel

" Zekfrt Václav 48. Zmátlík Jaroslav
51. Louda Bedřich 25. Vacek Josef

Osvobozeni od branné povinnosti
1. Čížek Josef, jako starosta obce v době válečné nenarukoval, zastával úřad starostenský

2. Rychtera Jaroslav, říšský poslanec, propuštěn jako nepostradatelný
3. Rodr Josef, rolník propuštěn jako nepostradatelný, zemřela paní, 2 malé děti, staří rodiče
4. Šimůnek Václav, rolník propuštěn po delším vyšetřování jako nezpůsobilý

Jako invalidi se vrátili
1. Jor František, rolník prasklá kost stehení pádem ze skály,
2. Jánský Antonín, domkař ochromená ruka v rameni od šrapnelu,
3. Draštík Josef, reumatismus v celém těle,
4. Erban Josef.

V Česko-slovenských legiích sloužili
1. Celer Jan, italský legionář
2. Jelínek Stanislav, ruský legionář
3. Vobořil František, italský legionář
4. Zejfrt Václav, francouzský legionář
5. Jánský Josef, " "
6. Nypl Bohumil, ruský legionář

Padlí ve světové válce
1. Rodr František, na rumunském bojišti
2. Jánský František, na ruském bojišti
3. Myslivec Václav,
4. Bradna Alois, raněn zemřel v zázemí

Následkem války zemřeli
1. Zejfrt Václav
2. Vobořil František

První obecní zastupitelství za Č.S.R. voleno dne

Za starostu zvolen : Rodr Josef Rodr Josef
náměstek : Spejchal Eduard Rodr Jaroslav
I. radní : Rodr Jaroslav Spejchal Eduard
II. radní : Procházka Bedřich Jirsák Josef

Finanční komise : Spejchal Josef Jor František
Nypl Josef Jor Stanislav
Myslivec Jan Tomášek František
Vobořil Josef Procházka Bedřich
Krauz Antonín Krauz Antonín
Zejfrt Václav Koucký Adolf

Místní školní rada : Jirsák Josef Vobořil Josef
Spejchal Eduard
Spejchal Josef



Postavení památníku padlým vojínům ve světové válce a
osvobození národa československého

Starosta obce v roce 1919 začal propagovati výstavbu památníků v obecním zastupitelstvu a v 
místních spolcích, zůstala však nerozhodnost k vůli finančnímu nákladu.

V roce 1920 ustoupily spolky v pořádání plesu a pořádán ples ve sprospěch postavení 
památníku. Totiž bylo zvykem, že každý rok, pořádán ples některým spolkem.

Jaroslav Rodr a pí Anna Jorová, udělali sbírku na bufet, všude byli vítáni a sebráno mnoho 
příprav, cukroví připravil Bohumil Kraus.

Výtěžek z plesu a dražeb činil Kč 710,-.
" z bufetu Kč 356,-.

Tím položen základ oné akci, aby tomuto cíli bylo možno se vyvynouti, pozvány byly spolky : 
Hosp. čtenářská beseda, Hasiči, Spořitelní a záložní spolek, dorost agrární a zvoleno památkové 
komise : za předsedu Rodr Josef

jednatele Rodr Jaroslav
pokladníka Jor František
do výboru Celer Jan, Jirsák Josef, Myslivec Jaroslav, Nypl Josef, Spejchal Edvard.

Učiněna sbírka po zdejší obci jež vynesla Kč 1 539,-.
Upsali Kč 100,- : Myslivec Jan, Rodr Josef, Rodr Jan, Spejchal Josef, Spejchal Eduard, Jánská Anna.
Po Kč 60,- : Emanuel Balda. Ostatní pak po padesáti a méně darovali. Obec Smidarská Lhota Kč 
200,-, HOsp. čtenářská beseda Kč 200,-, Sbor dobrovolných hasičů Kč 100,-, Spoř. a záložní spol. Kč 
100,-, Agrární dorost Kč 160,-, Václav Hynek továrník N. Bydžov Kč 500,-, Fr. Chmelař správec 
Starý Bydžov Kč 200,-, Cukrovar N. Bydžov Kč 100,-, senátor Sehnal Kč 100,-.
Dorost za spoluúčinkování všech korporací sehnal divadelní představení v přírodě, dne 6. června 1920 
k čemuž péči a obětavosti místních dam a dorostenek připraven bufet. Čistý výnos z divadla a bufetu 
obnášel Kč 1 525,-.

Stavba památníku zadána sochaři Aloisovi Fofovi ze Smidar za obnos Kč 6 000,-. Památník 
představuje v celku husitský meč s kalichem, zatknut je ve znaku Slovenska, příčku toho meče 
znázorňuje Svatoplukovi pruty ve středu nich je znak země České.
Na podstavci jsou vyryta jména obětí války, Rodr František, Jánský František, Myslivec Václav, 
Bradna Alois. Slavnostní odhalení památníku konáno dne 25. června r. 1922. Slavnost zahájena 
předsedou komise Josefem Rodrem, báseň recitovala Myslivcová Františka, slavnostní řeč měl 
přednésti poslanec Rychtera Jaroslav, který se nedostavil, zastoupil jej senátor Sehnal. Památník 
předán obci. K slavnosti té připraveny různé atrakce, bufet atd.

Příjem a odhalení památníku obnášel Kč 5 218.02
Vydání Kč 2 891.40
--------------Zisk Kč 2 326.62

V roce 1924 upravena zahrádka kolem památníku. Obklady a sloupy z pískovce zhotovil 
sochař Fof za Kč 950,-. Železné zábradlí zhotovil Josef Nypl za Kč 1 635,-. Dovoz a různé práce 
konány z ochoty místními občany.

Na paměť 10.letí trvání republiky Čsl., zasazeny po obou stranách pomníku 2 lípy "svobody".

Stavba silnice ze Smidarské Lhoty do Vinar
V letech 1880 dohodla se obec Vinarská se zdejší obcí o postavení silnice ze Smid. Lhoty do Vinar. 
Ježto díl silnice Smidarské Lhoty, byl mnohem nákladnější, musila se vyvézti spodní voda, zavést 
struha a zvýšit terén. Uvolila se obec Vinarská vystavěti 200 m obci zdejší. Když obě obce kámen 
navezly za stavbu silnice, obec Vinarská silnici zplanýrovala a příkopy vyházela jen na svém katastru. 
Tu obec zdejší žádala by ihned o 200 m si zabrali z katastru obce zdejší. Což oni neučinili, dřívější 
úmluvu zrušili a silnici nestavěli. Dodaný kámen si odvezli.

V roce 1922 došlo k nové úmluvě mezi zdejší obcí a obcí Vinarskou. Obec Vinarská se uvolila 
postavit zdejší obci 300 m silnice, okres vyvedl spodní vodu sice kanalizaci.
V roce 1923 postavena silnice nákladem Kč 180 000,Okres přispěl na kanalizaci a rygolyKč 34 
000,Subvence státní a zemská vyplacena Kč 36 000,Cukrovar v Novém Bydžově a Vysokém Veselí 
připlatil 1,- Kč na každý 1 g řepy dodané v roce 1923. Celkem oba cukrovary vyplatily Kč 32 000,-. 



Příplatek tento byl však vyplácen každému jednotlivci, takže pachtýři brali příplatky na silnici a 
majitele museli silnici zaplatit.

Pozemková reforma, parcelace velkostatku
Již před světovou válkou, ve straných socialistických vyskytovali se jedinci, kteří hlásali o 

dělitelnosti majetku ovšem každý dle svého přesvědčení, sobě ku prospěchu. Hrabě Lev Nikolajevič 
Tolstoj ruský spisovatel, byl první buditel ruských mužiků, který velmi ostře poukazoval na ruskou 
šlechtu, jako uchvatitele půdy, moci a tyranie lidu.
V době světové války zorganizovala se v Rusku strana bolševiků, která byla podporována tamějšími 
němci a židy, zneužila idei slavného spisovatele Tolstého. Učinila krvavou revoluci, zavraždila carskou 
rodinu i většinu šlechty, zabrala jejich majetek, pozemky, atd. a zavedla kolektivní hospodářství.

Ohlas revoluce ruské se projevil i u nás, po rozpadnutí Rakousko-Uherska, počalo ihned jitření 
proti šlechtě a větším držitelům půdy.
V roce 1919 byly uspořádány v Praze manifestace pro pozemkovou reformu, strana republikánská 
byla zastoupena 80 000 účastníků, kteří se dostavili jako zástupci z celé republiky. Strany sociální 
měly necelých 30 tisíc stoupenců. To když viděli, někteří křiklouni z tábora socialistického, přestoupili 
ke straně republikánské a byli ihned pro pozemkovou reformu, která by se prováděla dle návrhu strany 
republ. (agrární) mezi nimi byl též Hlaváček z Ohnišťan, který se stal později i důvěrníkem strany.

Obec zdejší zastupovali zvolení zástupci : Josef Nypl, Jaroslav Rodr. Práce konceptní mezi 
obcemi vyřizoval Rodr Josef.

Po manifestaci byl vydán zákon o pozemkové reformě. Ihned bylo započato s přípravnými 
pracemi na panství Haniše Cizjka (čti Čížka) ze Smidar.
Matys Josef mlynář v Červeněvsi a majitel usedlosti čp. 19 ve Smidarské Lhotě, žádal o přidělení 
zbytkového statku v Červeněvsi a dával za to do směny rozptýlené pozemky ve Smidarské Lhotě, 
Smidarech, Chotělicích, Loučné Hoře a Kozojedech. Ve Smidarské Lhotě obnášela výměra 15 ha 78 
arů, stavení čp. 19 si vymínil jako památku po rodičích.
Pozemky byly pronajaty a nájem se musel dodržeti, což odráželo mnohé uchazeče, takže žádný zájem 
o příděl půdy nebyl.

Zájemci ze Skřivan žádali o příděl luk ve výměře 2 ha 60 arů od velkostatku v Červeněvsi, což 
jim bylo přiděleno ve směně ve Smid. Lhotě odebráno.

Přidělování půdy mezi zájemníky šlo velmi těžce s velkým přemlouváním úředníků S.P.U. 
takže byla půda přidělená i cizím zájemníkům.

V roce 1925 byl parcelován velkostatek v Křičově, z čehož zájemníkům z obce Smid. Lhoty 
přiděleno 6 ha 97 arů.
O zbytkový statek ve Starém Bydžově žádal Fr. Chmelař tamnější zprávce a majitel usedlosti čp. 3 ve 
Smid. Lhotě. Dále spolkový rolnický cukrovar v Novém Bydžově, který zastupoval poslanec Jaroslav 
Rychtera. František Chmelař, aby si zajistil příděl zbytkového statku, nabídl do směny 12 ha 68 arů 
pozemku od svého statku ve Smid. Lhotě o které pozemky byl velký zájem. Na žádost zdejších 
zájemníků zastoupila Okresní organizace Republik. strany žádost Fr. Chmelaře. Zbytkový statek ve 
Star. Bydžově přidělen Fr. Chmelařovi.

Zájemníkům ve Smid. Lhotě bylo rozparcelováno 10 ha 78 arů.
O zbytek 1 ha 98 arů vedly se spory nakonec však zbytek připadl Fr. Chmelařovi.

Přídělová cena řídila se dle tříd půdy ve Smid. Lhotě. Střední cena 1 ha Kč 7 000,- jiné 
pozemky se prodávaly 1 ha 24 000,- Kč, velmi dobré pozemky Kč 28 000,-. Do války r. 1914 se 
prodával 1 ha pozemku Kč 3 500,- - 4 200,-.

Poměry cenové po světové válce od roku 1918 do r. 1925
Do roku 1925 byla hospod. konjunktura velice příznivá. Prodávalo se : pšenice 220-240 Kč, žito 200-
220 Kč, ječmen 170180 Kč, oves 100 Kč, cukrovka , brambory 1 g 50-60 Kč,
dobytek : pár pěkných tažných koní 15 000 Kč. Kráva dobrá dojnice 6 000 Kč, pár podsvinčat 400-
500 Kč. Vepř na zabití 1 kg 11-12 Kč, máslo 25-30 Kč, vejce 1 kus 1 Kč.

Rok 1925



V tomto roce byla provedená elektizace obce nákladem 120 tisíc, subvence se obdrželo 18 tisíc. 
Stavbu sekunderní sítě provedla firma Hořák Jičín. Obec provedla svým nákladem stavbu sekunderní 
sítě a připojen až na domovní desku. Každý jednotlivec pak zaplatil obci hodiny (elektroměr) dle 
usnesení obecního zastupitelství, jakožto příspěvek na elektrizaci.

Pro elektizaci bylo veliké porozumnění, takže během roku téměř ve všech číslech byla 
provedená instalace.

Rok 1926
Byla zdrénovaná cesta na Podkouské nákladem 2 745,- Kč. Poplatek z 1 korce za připojení do drénu 
činil 30,- Kč. Za účelem scelení, obec odprodala zbytky od stavby silnice Smidary - Hlušice pánům 
Janu Myslivcovi, Václavu Menšíkovi, Karolině Kobrčové a Janu Jelínkovi.

Za strážníka a ponocného přimut Jos. Frýba a upraveno mu služné ročně Kč 3 650,- .
5. března vyhořelo obytné stavení Jos. Erbana.

O posvícení byla krádež v čp. 37 u Eduarda Spejchala, ukradeny byly peřiny.

Rok 1927
V tomto roce se nic nepřihodilo co by stálo za zapsání do kroniky. Úroda byla střední, ceny 

hospod. plodin klesaly.

Rok 1928
V roce 1928 řádila v obci cholera drůbeže, zhynulo drůbeže za Kč 12 000,-. Ochranné očkování stálo 
Kč 4 008,-. Nemoc prý povstala následkem hnití a kvašení bláta ve zdejší struze. Obecní zastupitelství 
se usneslo potok zregulovati. V poradní schůzi zastupitelstva obce a okresu usneseno podati žádost 
zemědělské radě a prováděti regulaci pod subvencí státní a zemskou.

Na oslavu 10tiletého trvání republiky uspořádána slavnost, na které promluvil senátor V 
Sehnal.

Rok 1929
Opravena kaple a znovu vymalována malířem Lukášem Rosulkem ze Smidar což stálo 5 000,-

Kč.
V měsíci lednu byly velké mrazy, pomrzlo mnoho ovocných stromů, napadlo spousta sněhu, 

provoz auty byl nemožný, též železniční spojení bylo přerušeno. Následkem špatné dopravy v 
některých místech byl nedostek uhlí, v mnohých školách muselo býti přerušeno vyučování na 14 dní.

Krádež v čp. 37 u Eduarda Spejchala vykradeny byly peřiny.
Úroda byla dobrá.

Rok 1930
Dne 22. května snesla se velká bouře s průtrží mračen ve 3 hod. odpoledne, příval vody zatopil 

až okresní silnici, takže provoz byl znemožněn do 10 hod. večer. Přívalem byly poškozeny řepy a na 
svahu obilí.

Na žádost všem spolkům propůjčila obec k užívání hliňák jako obecní hřiště.

Rok 1931
V tomto roce byla velice pěkná úroda, ale ceny počínaly klesati. Prodávalo se : pšenice Kč 

150, žito Kč 130, oves Kč 100 cukrovka Kč 12.
Vyhořela stodola Aloise Chmelaře čp. 26 ve stodole bylo nevymlácené obilí, které hořelo 3 dny, též 
schořely hospodářské stroje.

Rok 1932
Značnou měrou se rozšířili škůdci ovocného stromoví, zvláště puklice švestková. Bylo nutno 

provésti plánovitý postřik ovocných stromů, obec k tomu účelu zakoupila stříkačku, stromy se stříkaly 
zelenou skalicí, karbolinem a bordeaux jichou.

Volba obecního zastupitelstva



V minulých volbách byla vždy podána jednotlivá kandidátní listina strany Republikánské (agrární). V 
obci se utvořila strana fašistická, která pořádala 2 schůze velmi bouřlivé. Byly podány 2 kandidátní 
listiny, Republikánská, která obdržela 120 hlasů, fašistická 27 hlasů.
Zvoleni byli : Rodr Jaroslav, Rodr Josef, Hloucal Josef, Nypl Josef, Jirsák Josef, Košťál Josef, Erban 
Václav, Vaniček Václav, Jor Stanislav, Myslivec Jaroslav, Vlach Bohumil, Spejchal Jindřich.

Náhradníci : Kraus Karel, Spejchal V., Drobný Jos., Macura František, Erban Jos. Za starostu 
zvolen Rodr Josef, náměstek starosty Rodr Jaroslav. Členové obecní rady Hloucal Josef, Vlach 
Bohumil.

Rok 1933
O regulaci potoka se jednalo již v roce 1900-1902 projekty a rozpočty již byly hotovy. Regulace měla 
býti otevřená s projektovanými mostky.Most si měl každý stavět svým nákladem o to se celá regulace 
rozbila. Nem některý most by stál více než měl cenu domek. Pozdější dobou se o regulaci jednalo, ale 
nikdy se neuskutečnila. Až v roce 1928 projednáno vodoprávní řízení a podány žádosti o státní a 
zemskou subvenci.

Státní subvence povolená byla 25%. Zemská 35%, okresní úřad přispěl 6 000,- Kč. Regulace 
projektována a stavěná potrubím a vyzděné byly 4 hospod. nádrže. Za obcí pak regulace otevřená.

Náklad na regulaci činil 253 442,- Kč. Jelikož některé pozemky nebyly zdrénovány vyzvala 
obec zájemníky vlhkých pozemků a po dlouhém jednání se utvořilo družstvo regulační a meliorační č. 
II.

Celkem se asi spotřebovalo na regulaci : cementu 8 vagonů, písku říčního 20 vagonů, 
čedičového kamene 7 vagonů, asfaltu na výmaz lor cca 10 g, cihel na šachtice cca 10 000 ks, fošen 
pod lory 6 fur. Žulových kvádrů na vydláždění dna 980 m3 hlíny. Za tím účelem byla zakoupena 
zahrada čp.

Dovoz prováděli zdejší občané, vypalatilo se cca Kč 50 000 za dovoz.

Rok 1934
Vyhořela stodola u čp. 23 B. Vlacha a stavení čp. 13 Josefa Vobořila.
V tomto roce byl vládou nařízen obilní monopol čimž byly ceny zajištěny. Pšenice stála 162 

Kč, žito 124 Kč, ječmen 118 Kč oves 110 Kč, cukrovka 12 Kč.
Bylo vysázeno obecní hřiště břízkami, smrčky aj. okrasnými stromy a keři. Pod první břízkou 

od strany severní (Chotělic) byl vložen do lahvičky pamětní spis a pod kořeny dán.
Rok byl abnormálně suchý, v okolí byl nedostek vody, sem jezdili pro vodu ze Starého 

Bydžova. Následkem sucha byla velká nabídka dobytka, ceny klesly.
Kráva I. stála od 1 500-2 000 Kč. Brakové krávy se prodávaly od 100-600 Kč.

Pole se pachtovalo 1 korec za 250-300 kg pšenice. Vládním nařízením byly pachty pozemků 
upraveny a sice polovic pšenice a polovic ječmena.
Byla velká úroda jetelových a vojtěškových semen. Po 1 korci až 3 g.

Rok 1935
Sbor dobrovolných hasičů ve Smid. Lhotě zakoupil stříkačku motorovou za Kč 26 000,-.
Obec a Kampelička zakoupily rádio pro zdejší obecnou školu za Kč 1 224,-.
Rok byl velmi suchý, krmení málo, obilí sypalo dosti, po korci pšenice 7-8 g, žita 7.5-8 g, 

ječmene 8-9 g, ovsa 8-10 g, řepy 100-110 g, cikorky 60-80 g, brambor 60-70 g. Ovoce nebylo vůbec 
žádné.
V obci se pěstovala pšenice - Červinka česká, Dregen B/22, Bastard "Selecta", Bastard "Hořická", 
ojediněle se též pěstují fousky. Ječmen - Hanácký II., Staročeský, Hana-Gargin též Dregerův. Žito -
Dregerovo Setkutské, Klášterní, Krakonoš, Dobrovické
Oves - Svalecký "Vítěz", Svalecký "Korunní", Hořický, Selecta, Dregerův. Choťovka - Struno Barres, 
Mamutka, Eckendorvka z krmných řep.

Vyhořelo stavení Jaroslava Boučka čp. 17.

Rok 1936



Tento rok byl hospod. dosti příznivý, více povětrnostních srážek, narostro velké množství krmení, 
obilí však méně : pšenice 5 g, žita 4 g, ječmene 6 g, ovsa 7 g po korci. Ceny monopolní byly sníženy u 
pšenice o Kč 18,-, žita Kč 8,-, ječmena Kč 11,-, ovsa Kč 8,-.
Pole se prodávalo 1 korec 6 000-7 000 Kč. Kráva chovná 3 až 4 tisíce Kč. Kůň střední 3 až 4 tisíce 
Kč, kůň statný 5 až 6 tisíc Kč. Vepři jateční 6.5 až 7.5 Kč, pár podsvinčat 300 až 350 Kč. Husy Kč 35 
- 40, vejce 35 až 50 hal. 1 l piva Kč 2.60, mléka 70 až 90 hal., 1 kg másla 10 až 16 Kč, tvarohu 3 Kč. 
Denní výdělek zeměděl. dělníka 12 -15 Kč, dělnice 10 -12 Kč včetně stravy. Stat. služky měsíčně Kč 
130 - 160, čeledína 150 - 180 Kč.

Katastrofální záplava polních hrabošů po žních, ničili se fosfor. těstem.

Rok 1936
Tento rok byl hospod. dosti příznivý, více povětrnostních strážek, narostlo velké množství krmení, 
obilí však méně : pšenice 5 g, žita 4 g, ječmene 6 g, ovsa 7 g po korci. Ceny monopolní byly sníženy u 
pšenice o Kč 18,-, žita o Kč 8,-, ovsa Kč 8,-, ječmena Kč 11,-.

Pole se prodávalo 1 korec 6 000-7 000 Kč. Kráva chovná 3 až 4 tis. Kč. Kůň střední 3 až 4 tis. 
Kč, kůň statný 5 až 6 tis. Kč
vepři jateční 6.50-7.50 Kč, pár podsvinčat 300-350 Kč. Husy 35-40 Kč, vejce 35 až 50 hal.

1 l piva Kč 2.60, mléko 1 l 70-90 hal., máslo 1 kg 10 až 16 Kč, tvaroh Kč 3,-. Denní výdělek 
zeměděl. dělníka 12-15 Kč, dělnice 10-12 Kč, včetně stravy. Stat. služky měsíčně 130-160 Kč čelenína 
150-180 Kč.

Katastrofální záplava polních hrabošů po žních, ničili se fosfor. těstem.
Obec odevzdala veřejnosti hřiště k používání všem spolkům v obci stávajících. Selská jízda 

okresu Nový Bydžov uspořádala Sborové cvičení spojené se závody.
Zemřel po delší nemoci Josef Čížek bývalý dlouholetý starosta obce Smidarské Lhoty.

Rok 1937
Dne 20. února následkem tání sněhu a deště bylo mnoho vody, potrubí nestačilo vodu odvésti, 

ta se rozlila až na silnici od čp. 6 po čp. 10, nemohlo se po silnici přejíti. V čp. 24 museli vyvésti z 
chléva dobytek, též v čp. 28 byla voda ve chlévě i v obytném stavení ve výši 40 cm. Voda brzy opadla.

Při dožinkové slavnosti 8. srpna konány závody v sekání, vázání, odebírání a stavění do 
mandel. Jako I. se umístil Erban Václav, II. R. Jelínek, III. Josef Rosulek, IV. Josef Macura.

22. května vypukl požár v čp. 39 Josefa Procházky a v čp. 40 Josefa Horyny. Shořela krytina.
Rok hospodářsky příznivý, zvláště vysoké výnosy pšenice cca 8-9 g, cukrovky 130-140 g po 

korci. Ostatní obiloviny dobré, úroda jetele uspokojivá. Žně probíhali velmi příznivě. Sklizeň 
bramborů pro nepříznivé počasí byla velmi obtížná. Výnos brambor po korci 80-90 g.

Ceny monopolní : pšenice hl. v. 82 kg á 1 g 159,- Kč, žito 131,- Kč, ječmen 123,- Kč, oves 
108,- Kč, k tomu měsíční příplatky. Cukrovka Kč 12.40, čekanka 16.50 Kč.

Následkem nejisté politické situace a nízké úrokové míry 3-3 1/4 % ceny nemovitostí stouply. 
Pole 1 korec Kč 7 až 8 t

Pamětní zápis
Dne 14. září 1937 zemřel T.G. Masaryk, první president republilky československé.
V předvečer pohřbu t.j. 20. září t.r. byla za zemřelého presidenta "Osvoboditele" pořádána 

tryzna. Průvod, který vyšel od školy, za účasti všech spolků v obci stávajících a školních dívek se 
ubíral k památníku padlých a zemřelých.

Pan starosta obce Rodr Jar. vzpoměl zásluh a obětí jež zesnulý pro národ učinil. Po přednesení 
sborové recizace byla zahrána státní hymna.

Život presidenta "Osvoboditele" bude nám vždy vzorem i budoucím. V letech, kdy jiní již se 
věnují odpočinku, odchází, aby organisoval zahraniční odboj.

Zemřel první president T.G. Masaryk, ale v mysli bude stále mezi námi.






