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PLESY 
Ani letos není změna v této kapitole společenských akcí. Myslivecký ples se konal 22.1., 
Hasičský 12.2., Dětský karneval 13.2. Všechny taneční zábavy se vydařily k radosti účastníků i 
pořadatelů. 
 
MDŽ 
Svátek se slavil opět pouze ve Smidarské Lhotě. Pro ženy oslavu připravil místní sbor 
dobrovolných hasičů. Muži ve slavnostních uniformách předali ženám kytičky a při 
občerstvení a živé hudbě se všichni dobře pobavili. 
 
PÁLENÍ  OHNĚ 
"Čarodějnice" probíhaly ve všech našich obcích. Ve Vinarech navíc byl jako loni lampionový 
průvod čarodějů a čarodějnic, který prošel obcí. Po upálení figuriny probíhaly u klubovny 
soutěže a hry pro děti. Pro občerstvení se opékala uzená kýta. 
 
DĚTSKÝ  DEN 
Svátek dětí probíhal v Kozojídkách, Vinarech a Smidarské Lhotě. Neměnila se organizace akcí 
ani pořadatelé. 
 
KONEC  PRÁZDNIN 
Ukončení prázdninového volna pro děti je ve znamení her, soutěží, opékání párků a masa. 
Ani zde se nemění pořadatelé a organizace. Tato akce se pořádá ve Vinarech, Kozojídkách a 
Smidarské Lhotě. 
 
MIKULÁŠ 
Tato akce probíhá v režii dětí pro děti. Mikuláš v doprovodu anděla a nezbytných čertů 
navštívil malé děti ve všech našich obcích. 
 
OCHUTNÁVKA  VÍNA 
Ochutnávka vína s možností nákupu probíhala v letošním roce dvakrát. Moraváci navštívili 
Smidarskou Lhotu na jaře a na podzim. Akce se těší stálému zájmu. 
 
KLUB  DŮCHODCŮ 
20.5. vyjeli důchodci na výlet. Navštívili zámek Boskovice a rozhlednu na hradě Špilberk v 
Brně. Krátce se zastavili ve městě a jeli okružní jízdu městem okolo přehrady. 
     15.9. byl uspořádán zájezd do Velkých Losin - muzeum ruční výroby papíru. Poté byla 
exkurze v Dlouhé Stráni. Zde viděli přečerpávací vodní elektrárnu s nejvýše položeným 
jezerem v Čechách. Toto gigantické dílo se stavělo 17 let. Zajímavou exkurzi kazilo špatné 
počasí, které panovalo nahoře u jezera - silná mlha, déšť a vítr. Výlet byl zakončen 
prohlídkou města Šumperk, kde byl i pozdní oběd. 
    4.12. měli důchodci 9.předvánoční posezení s občerstvením v Kulturním domě v 
Kozojídkách. Pro dobrou náladu hráli otec a syn Laifrovi ze Starého Bydžova. 
 



SPORT 
Sportovní vyžití v našich obcích je téměř beze změny. V Janovicích volejbal, v Kozojídkách 
pinpong, lední hokej v Novém Bydžově, tréninky v boxu a sebeobraně ve Vinarech. Nohejbal 
a tenis na víceúčelovém hřišti ve Vinarech.  
    Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pořádali 16.10. na Zimním stadionu v Novém 
Bydžově veřejné bruslení pro rodiče s dětmi. Akce se setkala se zájmem veřejnosti. 
    31.12. se konalo silvestrovské utkání v malé kopané na víceúčelovém hřišti ve Vinarech. 
Hráči si potom pochutnali na uzené kýtě a "zvařáku". 
 
HASIČI 
Letošní hasičské cvičení se konalo 22.5. v Kozojídkách. Prvenství si zajistili požárníci ze 
Smidarské Lhoty s časem 50 vteřin. Následovala družstva Janovice, Kozojídky a poslední 
Vinary, které si léta udržovaly první místo (letos jim selhal nedostatek vody v kádi).Hosté byli 
dobrovolní hasiči ze Záhornice. Cvičení se zúčastnily i děti. První byly z Vinar s časem 46 
vteřin, následovaly je Kozojídky a Smidarská Lhota. Dobrou náladu nezkazil ani prudký déšť, 
který soutěž přerušil. Za chvilku spadlo 8 mm vody a pak hned svítilo opět sluníčko. 
    31.7. uspořádali hasiči ve Vinarech malé soutěžení rybářů v chytání línků na udici. 
Dopoledne lovily děti : Matěj Holman, Martin Vojtěch, Ondřej Špinka, Michal Vrba, Jiří 
Jablonovský, Denisa Vrbová, Marcel Gabriel, Vojtěch Štoček a  Jan Jelínek. Největší úspěch 
měl Ondra Špinka, který nachytal 24 kusů a k tomu se mu podařilo ulovit amura který vážil 
asi 8 kg a měřil 83 cm. Druhý se umístil Matěj Holman s 21 kusy, třetí byl Jan Jelínek s 13 ks a 
čtvrtý Vojtěch Štoček s 5 ks. Odpoledne soutěžili pro zábavu dospělí rybáři. 
    11.9. se konala soutěž vinaráků v požárním sportu ve Vinarech u Vysokého Mýta. Hasiči 
byli při příjezdu přátelsky pohoštěni skleničkou slivovice a posvícenskými koláčky. Při 
slavnostním nástupu byli přivítáni starostou hasičského spolku a starostkou obce. Proběhlo 
předání darů mezi družstvy. 
     Po rozlosování se rozběhla soutěž, která probíhala dvoukolově útokem na cíl. Do soutěže 
se zapojilo také družstvo žen a družstvo starých pánů. Za účast v soutěži obdržela všechna 
družstva poháry. 
     Ke zpestření odpoledne přispělo vystoupení kynologického spolku z Vysokého Mýta s 
ukázkou výcviku psů. Večer se konala posvícenská zábava. K tanci a poslechu hrála kapela 
Našlupky. Součástí zábavy byla i bohatá tombola. Přátelské setkání hasičů Vinar od Nového 
Bydžova, od Vysokého Mýta a od Přerova bylo ukončeno v pozdních nočních hodinách. 
Hasiči dostali pozvánku na Slavnostní schůzi SDH k 85.výročí založení sboru do Vinar u 
Přerova. 
    11.12. se dobrovolní hasiči z Vinar Pavel Špinka, Marek Šorma, Petr Riška,René Vrba a 
Tomáš Myška dostavili osobním autem na slavnostní schůzi k 85.výročí založení SDH ve 
Vinarech u Přerova. Po přivítání s občerstvením proběhla schůze na které si místní hasiči 
předali vyznamenání a uznání. Došlo i k předání darů mezi našimi sbory. Akce se nezúčastnili 
hasiči z Vinar u Vysokého Mýta. Setkání bylo ukončeno taneční zábavou. 
    Mimo výše uvedených akcí  vinarští hasiči zajistili občerstvení v klubovně při čarodějnicích, 
při dětském dnu, ukončení prázdnin a rybolovu. 
 
MYSLIVCI 
5.2. se v Janovicích konala myslivecká výročka s volbou nového výboru. V létě uspořádali 
členové myslivecké společnosti posezení venku u klubovny ve Vinarech s opékáním divokého 
prasete. Na tuto akci byly pozvány i ženy.  



     Během roku se konala brigáda v lese na tyčovinu, prováděly se opravy mysliveckého 
zařízení a výsadba stromků. Podzimní hony byly slabé. 6.11. se při honu střelilo 5 bažantů, 
kteří byli dáni do tomboly, která se koná při každém honu. Při druhém honu byli vypuštěni 
bažanti , takže se střelilo 64 kusů a zvěř obdržel každý účastník honu. 4.12. se střelili 2 zajíci. 
Poslední hon se konal na svátek 26.12. a ulovená zvěř byla uložena na ples do tomboly. 
 
ČINNOST  OBCE 
1.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  18.3. 
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- rozpočet obce na rok 2010 
 celková výše příjmů v tis.  7 088,55 Kč 
 celková výše výdajů v tis.  9 422,80 Kč 
 čerpání fin. rezervy min.let  2 334,25 Kč 
- rozpočtový výhled na rok 2011 až 2013 
- podpis smlouvy žádosti do Katastru nemovitostí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 
116/25, 116/29 a 116/32 v k.ú. Janovice ve prospěch VČP NET s.r.o. Hradec Králové na 
přístup a údržbu zařízení plynovodu v obci Janovice 
- podpis smlouvy o provozování elektronické spisové služby prostřednictvím technologického 
centra ORP v Novém Bydžově 
- dotaci Základní a mateřské škole v Hlušicích ve výši 16 000 Kč na dopravu žáků do Hlušic 
- finanční příspěvek pro Pekařství BOHEMIA s.r.o. z Jablonce n. N. na provoz pojízdné 
prodejny zásobující obce Kozojídky a Smidarskou Lhotu pekařským zbožím ve výši 2x6000 Kč 
- výši roční úhrady za odstraňování komunálního odpadu 1 400 Kč za 39 svozů, 1150 Kč za 26 
svozů, 500 Kč za 13 svozů, dle počtu objednaných svozů 
- výši poplatku za vydání ověřeného výpisu z bodového hodnocení řidičů na 30 Kč za každou 
stranu. Ostatní poplatky se nemění a budou vybírány v původní výši 100 Kč za první stranu a 
50 Kč za každou další stranu. 
- zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu v obci Kozojídky u státního zemědělského 
intervenčního fondu z prostředků EU 
- podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu v Kozojídkách z prostředků Ministerstva 
zemědělství ČR a z prostředků Královéhradeckého kraje 
 
2.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  10.6. 
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- závěrečný účet obce Vinary s podrobným rozpisem podle paragrafů a položek 
- příjem dotace ve výši 70 200 Kč na financování nákladů Parlamentních voleb a rozpočtové 
opatření 
- ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 2010 bude 9 členů 
- výše za vydání povolenek k rybolovu bude 100 Kč pro děti do 15ti let s doprovodem rodičů 
- příspěvek paní Radce Vojtěchové z Vinar ve výši 10 000 Kč pro manžela na pořízení 
kompenzační pomůcky 
D i s k u s e  - Byl vznesen dotaz ohledně doby realizace dětských hřišť v obcích Vinary, 
Janovice a Kozojídky. -- Realizace z projektu "Dětem pro radost" se předpokládá v měsících 
červenec a srpen. 
 
 
 



3.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   29.7. 
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- pronájem obecních pozemků s firmou V + H Betta Vinary a.s. Cena bude projednána příště. 
- prodej části pozemku p.č. 79/7 v k.ú. Smidarská Lhota manželům Vyčítalovým ze Smidarské 
Lhoty za cenu 50 Kč/m2 
- informace o konání voleb do obecního zastupitelstva dne 15. a 16.října 
 
4.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  8.10. 
Starosta obce p. Václav Horák konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina všech 
členů zastupitelstva. Přečetl podklady k jednotlivým bodům programu jednání obecního 
zastupitelstva a zasedání ukončil. 
 
ZÁPIS  Z  USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  VINARY  11.11.2010 
Zasedání obce Vinary bylo zahájeno dosavadním starostou obce p. Václavem Horákem. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno dle zákona. Poděkoval všem 
členům volebních komisí za zdárné provedení voleb, všem zvoleným i nezvoleným 
kandidátům poděkoval za kandidaturu ve volbách. Zapisovatelem dnešního jednání určil paní 
Radku Vojtěchovou.  
     Paní ing. Marcela Česáková tajemník MěÚ. Nový Bydžov předala za registrační úřad 
zvoleným členům OZ osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Předsedající p. Václav 
Horák požádal o přednesení návrhu na určení ověřovatelů zápisu. Byli navrhnuti a schváleni 
p. Ivana Janovcová a Luboš Schovánek. 
     Předsedající p. Václav Horák požádal zvolené členy OZ o složení slibu v souladu se 
zákonem. Slib poté přečetl. Nejstarší člen zastupitelstva p. Karel Kraus složil slib do rukou 
předsedajícího p. Václava Horáka. Dalších 8 členů složilo slib do rukou p. Karla Krause.  
     Pro volbu starosty a místostarosty byl stanoven veřejný způsob hlasování. Na funkci 
starosty byla navržena a jednomyslně schválena paní Ing. ŠTĚPÁNKA  HOLMANOVÁ. Nově 
zvolená starostka se ujala vedení zasedání. Vyzvala volební strany a všechny zastupitele k 
předložení návrhů na funkci zástupce starosty. Na funkci místostarosty byl navržen a 
jednomyslně schválen pan PAVEL  ŠPINKA. 
     Do finančního výboru byli zvoleni členové : Ladislav Linek, Pavel Trnka, Jiří Zechovský, 
Milan Libánský, předsedkyní byla zvolena paní  Ivana  Janovcová. Do kontrolního výboru 
byli zvoleni členové : Luboš Schovánek, Karel Kraus, předsedou byl zvolen pan Milan 
Libánský. 
     Obecní zastupitelstvo schválilo odměňování členů OZ dle nařízení vlády č.37/2003 Sb. o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 11.11.2010. Dále OZ 
schválilo  přezkum hospodaření obce za rok 2010 a mimořádnou inventarizaci k 31.10.2010. 
Přezkum provede nezávislý auditor Ing. František Cabicar z Hradce Králové. Tyto výstupy 
budou sloužit zároveň jako předávací protokoly k předání úřadu obce Vinary. 
     Zapisovatelka paní Radka Vojtěchová přečetla zápis z dnešního jednání a návrh na 
usnesení. Zápis byl členy zastupitelstva schválen. 
     Na závěr večera poděkovala nově zvolená starostka paní ing. Štěpánka Holmanová a 
místostarosta pan Pavel Špinka odcházejícímu starostovi panu Václavu Horákovi a 
místostarostovi panu Vratislavu Boudyšovi za dlouholetou práci pro obec a předali jim 
dárkové balíčky. 
 
 



2.ZASEDÁNÍ  NOVĚ  ZVOLENÉHO  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  26.11. 
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- příjem dotace ve výši 76 000 Kč na financování nákladů komunálních voleb 
- příjem dotace ve výši 4 390 Kč na financování nákladů sčítání lidu 
- příjem dotace Královéhradeckého kraje ve výši 1 385 Kč na výdaje sboru dobrovolných 
hasičů pro rok 2010 
- dodatek ke smlouvě o partnerství Společná Cidlina o úhradě nákladů ve výši 5 201 Kč ve 2 
splátkách 
- rozpočtové provizorium na rok 2011 s tím, že do schválení rozpočtu v příštím roce budou 
hrazeny pouze nejnutnější výdaje potřebné k zachování chodu obce a splnění smluvních 
závazků z předchozích období. S tím, že v lednu až březnu roku 2011 výdaje nepřekročí 30 % 
rozpočtu schváleného v roce 2010. 
- opravu hráze požární nádrže a podání žádosti na dotaci z Programu obnovy venkova (POV) 
Královéhradeckého kraje pro rok 2011, s datem podání do 15.12.2010. 
- podpis smlouvy s Mg. A. Čihákovou k restaurování sochy svatého Donáta za cenu 167 662Kč 
- podpis smlouvy s firmou V + H Betta a.s. Vinary od 1.1.2011 za cenu pronájmu 1,9 % z ceny 
půdy, stanovené pro účely daně z nemovitosti podle katastrálních území. 
- vytvoření webových stránek a souhlasí s podpisem smlouvy s firmou WebPrezent za 
pořizovací cenu 15 000 Kč. 
- odstupné pro odcházejícího starostu p. Václava Horáka ve výši 75 250 Kč. 
- měsíční příspěvek na telefon ve výši 600 Kč pro místostarostu (současně i velitele hasičů) 
pana Pavla Špinku a podpis smlouvy s Duhou o.p.s. na fakturaci měsíčního příspěvku na 
provoz telefonu pro starostku p. ing. Štěpánku Holmanovou do výše 1500 Kč. 
- provoz veřejného osvětlení obce Vinary a Smidarská Lhota bude zajišťovat pan Luboš 
Schovánek 
- zřízení kulturní komise s předsedou p. Bohuslavem Vršťalou 
- prodloužení nájemní smlouvy v budově Mateřské školy p. Ernestu Jablonovskému do konce 
měsíce srpna 2011 
- starostku ing. Štěpánku Holmanovou a místostarostu Pavla Špinku jako zástupce obce do 
mikroregionu Novobydžovsko 
- požadavky na změny v jízdním řádu autobusů byly firmou OREDO zamítnuty. K dalšímu 
vyhodnocení systému dojde v měsíci červnu v roce 2011. 
- podpis dodatku na prodloužení smlouvy o dílo s firmou Stavoka Kosice na výstavbu 
vodovodu v Kozojídkách do konce roku 2011. 
- nákup výsuvného žebříku, který by sloužil i pro potřeby obyvatel všech 4 obcí 
D I S K U S E  :  členové OZ se dohodli na pravidelných setkáních každou druhou středu v 
měsíci v 18,30 hodin na Obecním úřadě ve Vinarech.   
 
3.ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  22.12. 
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo : 
- rozpočtové opatření v příjmech a vydáních 
- směrnici č.1 účtový rozvrh a směrnici č.2 vedení účetnictví 
- odpis pletiva a sloupků do nákladů a likvidaci nepotřebného materiálu po stavební činnosti 
v celkové výši 8 845 Kč a jako likvidační komisi p. Pavla Špinku, Luboše Schovánka a Ladislava 
Linka. 
- půjčovné za výsuvný žebřík ve výši 50 Kč/den, správce žebříku bude p. Luboš Schovánek 
- nájemné pro rok 2011 (přehodnocení stávajících nájemních smluv ) 



  p.  Odvárko  Vladimír Smidarská Lhota čp.43 (budova bývalé školy) na 2 310 Kč/měsíc   
  p. Jana Vrbová (prodejna Vinary )  50 Kč/měsíc 
  p. Jitka Schovánková (prodejna Janovice)  50 Kč/měsíc 
  p. Růžička J. bytem Kobylice 98 (třída školky ve Vinarech)  700 Kč/měsíc 
  p. Martin Soukup bytem Smidarská Lhota nájem z pozemku 25 640 Kč za rok 
  p. Jindra Odvárková bytem Smidarská Lhota 43 (nebytové prostory)  600 Kč/měsíc 
- snížení odměny starostky a místostarosty dle vládního usnesení č. 891 ze 7.12.2010 
- pronájem klubovny v bývalé MŠ ve Vinarech v případě počítačových turnajů v částce 100Kč 
D i s k u s e  :  Zajistit revizi nově zakoupeného výsuvného žebříku, zajistit uzamčení. 
Zabezpečení el. rozvaděče proti vniknutí (ochrana před manipulací dětmi) v budově bývalé 
MŠ. Zajistit ohlášení kácení stromů na odboru životního prostředí (Hliňák Janovice). 
 
SVATBY 
16.7.   Mudr. Eutym Mátis a Jana Volčková, bydlí ve Vinarech 
20.8.   Huďa Jakub a Vladislava Huďová, bydlí ve Vinarech 
11.9.   Jiří Zechovský a Marcela Košťálová, bydlí v Kozojídkách 
Nesezdaná partnerství jsou v ČR stále obvyklejší. Potvrzují to statistická data. V minulém roce 
se ženilo nejméně párů od roku 1918. 
 
NAROZENÍ 
25.2.   Procházková Aneta, Kozojídky 28 
26.11. Huďa Jakub, Vinary 98 
 
PŘISTĚHOVANÍ 
13.1.   Hamšíková Halina a Vondruš Václav ze Starého Bydžova do Vinar 
31.3.   Štichová Eva z Chaloupky do Janovic 
24.5.   Košťálová Marcela a Ladislav z Chlumce nad Cidlinou do Kozojídek 
2.6.     Otisková Alena z Hlučína do Vinar 
14.6.   Havelková Lenka,Mikulášík Petr a Adéla ze Skřivan do Vinar 
7.7.     Žilka Ladislav z Prahy 4 do Vinar 
14.7.   Mátisová Jana z Libčan do Vinar 
23.8.   Huďová Vladislava z Čisté do Vinar 
22.9.   Pross Petr z Černíkovic do Smidarské Lhoty 
22.9.   Prossová Simona a Nela z Vamberka do Smidarské Lhoty 
22.9.   Kopecká Tereza a Lukáš z Vamberka do Smidarské Lhoty 
 
ODSTĚHOVANÍ 
21.6.   Bradnová Lenka ze Smidarské Lhoty do Měníka 
21.6.   Kyral Michal z Kozojídek do Hradce Králové 
21.6.   Maternová Lenka z Kozojídek do Hradce Králové 
22.6.   Soukupová Aneta ze Smidarské Lhoty do Kobylic 
20.7.   Smejkalová Vlasta z Janovic do Domova důchodců v Milíčevsi 
29.11. Tůma Matěj z Kozojídek do Nové Paky 
30.11. Trnková Eva z Kozojídek do Nové Paky 
 
 
 



ZEMŘELÍ 
17.3.   Obešlová Květa, Vinary   90 let 
23.3.   Jelínková Jarmila, Vinary   52 let 
13.8.   Horák Josef, Vinary    88 let 
11.10.  Samek Josef, Janovice   62 let 
8.11.    Kohoutová Karla, Kozojídky   77 let 
12.12.  Tylová Jarmila, Janovice   85 let 
22.12.  Pavlásek Josef, Kozojídky   82 let 
30.12.  Vaněk Václav, Janovice   84 let  
 
VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉ 15.-16.10.2010 
- celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků    377 
- celkový počet zúčastněných voličů         244 
- voleb se zúčastnilo z celkového počtu obyvatel                                                64,72 % 
- v každé obci byli kandidáti za sdružení nezávislých kandidátů Hasiči 
- samostatní nezávislí kandidáti byli p. Václav Horák a p. Vratislav Boudyš 
 
Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty : 
j m é n o   Vinary  Janovice Kozojídky Smid.Lhota celkem 
Horák Václav    48    14    12      31    105 
Linek Ladislav    23     6    28      36      93 
Kraus Karel    18    11    12      32       73 
Turnovský Jan    10      5      2      30      47 
Hudec Petr      8      8      3      23      42 
Turnovský Dušan     2      0      0      16      18 
Hyršál Kamil      0      2      4      21      27   
Boudyš Vratislav   34    18    26      34    112 
Schovánek Luboš   30    32    17      21    100 
Boudyšová Alena   18    26    12      13      69 
Deverová Jaroslava   15    26      3        9      53 
Schovánek Milan   25    33      8      10      76 
Holmanová Štěpánka   49    18    25      15     107 
Špinka Pavel    55    14    30      21    120 
Janovcová Ivana   54    10    12      19      95 
Štoček Jiří    47     5      4        5      61 
Mátis Eutym    47     7      9      11      74   
Myška Milan    51    10    11      21      93 
Libánský Milan   44    15    49      17     125 
Zechovský Jiří    26    12    38      14       90 
Mocek Jiří      7     3    36                8       54 
Trnka Pavel    28    17    45      26     116   
Vršťala Bohuslav   32     3    39      10       84 
 
Po výpočtu hlasů z registračního úřadu v Novém Bydžově byli zvoleni : 
Linek Ladislav, Kraus  Karel - Smidarská Lhota. Schovánek Luboš - Janovice. Holmanová 
Štěpánka, Špinka Pavel, Janovcová Ivana - Vinary. Libánský Milan, Zechovský Jiří, Trnka Pavel 
-Kozojídky. 



         
 
 
                                                                                                                                                             
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR KONANÉ 28.5.-29.5.  
V našich obcích bylo zapsáno v seznamu 371 osob, odevzdáno bylo 240 platných hlasů, 
volební účast byla 64,96 %. Nejvíce hlasů dostala ČSSD 49, následovala KSČM 44 hlasy, ODS 
39 hlasů, TOP 09 hlasů 37, Věci veřejné 24, Strana práv občanů Zemanovci 13, Suverenita 
blok J.Bobošíkové 11, KDU ČSL 10 hlasů , ostatní strany získaly 1 - 4 hlasy. 
     13.7. byla jmenována nová vláda složená ze zástupců ODS, TOP 09 a Věci veřejné, v čele s 
Petrem Nečasem. Ve sněmovně má 119 křesel z 200. Cílem nového kabinetu je šetřit, spořit 
a škrtat. Od tohoto hesla se vyvíjejí i změny ve sféře sociální politiky, cenové atd. Změny 
budou pokračovat i příští rok. 
 
NEZAMĚSTNANOST 
Hospodářská krize pokračuje. V našich obcích bylo k 31.12. celkem 17 lidi nezaměstnaných : 
  Janovice  3 osoby 
  Kozojídky  3 osoby 
  Smidarská Lhota 5 osob 
  Vinary   6 osob 
 
NÁLEZY  PŘI  VÝKOPU  VODOVODU 
V loňském roce jsem psala o nálezech, které byly objeveny při výkopu vodovodu od Vinar do 
Kozojídek. Obec obdržela Nálezovou zprávu o archeologickém výzkumu s těmito výsledky: 
     Antropologická analýza určila, že kostra náleží ženě ve věku 20 - 30 let. Hrob se datuje do 
rozpětí 13.-18.století a je mimo kostelní pohřebiště.  
     V Kozojídkách při výkopech byly nalezeny četné kosterní pozůstatky zvířat, dále zlomky 
keramiky, které se datují do doby římské - raného středověku a vrcholného novověku. 
Nejzajímavější byl nález kamnových kachlí s reliefně zdobenou čelní vyhřívací stěnou. Datace 
je 2. pol. 16. - 1. pol. 17. století. 
     Záchranný archeologický výzkum v srpnu a září roku 2009 přinesl především zjištění, že 
oblast Vinar a Kozojídek patří k vrcholně středověkému a raně novověkému osídlení. Nálezy 
jsou uloženy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Za archaologický výzkum obec 
celkem zaplatila 109 491 Kč. 
 
RYBNÍK  NÁVESNÍK  VINARY 
V roce 2005 byla dokončena oprava hrází a vyčištění rybníku. V následujícím roce 2006 byly 
dokončeny terenní úpravy okolí. Rovněž bylo upraveno i okolí našeho druhého rybníku a to 
Navrátilka. U rybníka se odehrávají všechny akce, které se ve Vinarech pořádají. K pěknému 
vzhledu velkou měrou pomáhá paní Hana Horáková, která se stará o okrasné keře v okolí a 
vodní rostliny v rybníce. Udržuje záhony u autobusové čekárny a u soch na návsi.  
 
TELEGRAMY 
Po 160ti leté existenci přestala Česká pošta poskytovat službu telegrafu. Telegramy budou 
ale sloužit dál pro velkou část tuzemských nemocnic. Nemocniční personál bude službu 
provozovat s operátorem Telefonica O2. Telegram v posledních letech nebyl dodáván 
okamžitě, ale až druhý den, kdy ho přinesla poštovní doručovatelka. 



 
POČASÍ 
LEDEN : Ochlazení, sněhové přeháňky, do rána až - 5oC. Od pátku 8.1. tři dny sněžilo, 15-30 
cm sněhu, denní teploty do - 2oC, mírně zapršelo, udělala se ledovka a vzápětí spadlo 10 cm 
sněhu. V Čechách i dalších zemích Evropy kolabovala doprava, elektrický proud, padaly 
stromy pod tíhou sněhu ... V našich obcích byl průběh sněhové nadílky bez problému. V 
dalších dnech se střídaly vyšší a nižší teploty i sněhové přeháňky. 
ÚNOR : Zimní ráz počasí pokračuje. Spadlo 10 cm sněhu, mrzne mírněji, do rána -3oC až - 7oC, 
ve dne -7oC až OoC. Od 18.2. oteplení + 2 až 7oC ve dne, do rána nula. Sníh pomalu taje. 
 
BŘEZEN : Od 3.3. do rána teploty pod nulou, až -7oC, ve dne až + 5oC, jemný sněhový 
poprašek, který se neudrží. Od 14.3. silné sněhové přeháňky a vítr do rána -1oC, ve dne +3oC. 
Od 16.3.pozvolné oteplování +8 až +10oC, ve dne 14 až 19oC,jasno, polojasno.V posledních 
dnech ochlazení do rána + 3oC, ve dne 10oC, přeháňky 13 mm. 
 
DUBEN : 1.4. déšť 12 mm, chladno, polojasno. Do rána 4 až OOC, ve dne do 10oC, déšť 3 
mm.Velikonoční pondělí 5.4. chladno, bez deště. Až další dny slunečno, do rána 2až4oC, ve 
dne až 12oC. Od 10.4.přeháňky, déšť, ochlazení. I když chladná rána, přes den se oteplovalo 
až na 18oC. Koncem měsíce už ráno okolo 10oC, denní teplota až 22oC. 
 
KVĚTEN : Ze začátku měsíce menší přeháňky, do rána až 14oC, ve dne až 22oC. Od 5.5. 
studený vítr, přeháňky, do rána okolo 6oC, ve dne okolo 10oC. 10.5. bouřka, déšť 13 mm, 
zamračeno. Měsíc byl chladný, deštivý (Na Moravě velké záplavy). 
 
ČERVEN : Deštivé a chladné počasí pokračuje. Změna nastala 5.6. od této doby denní teplota 
okolo 25 až 32oC, v noci 15 až 25oC, slunečno, polojasno. Od 13.6. ochlazení ve dne okolo 
20oC, večer okolo 12oC, déšť. Od 25.6. opět oteplení na letní hodnoty. 
 
ČERVENEC : Přechodně 3 dny ochlazení, déšť. Pak až tropická vedra 38oC, v noci až 25oC, 
slunečno. Od 17.7. přechodně pokles teplot po bouřkách a dešti. Od 29.7. postupně 
oteplování až na 30oC. Spadlo celkem 104 mm vody. 
 
SRPEN : 2.8. bouřka, déšť 63 mm, ochlazení (v severních Čechách přívalové deště až 190 mm, 
velké materiální škody). Od 12.8. bouřky, přeháňky, déšť 47 mm, ráno teploty do 18oC, ve 
dne do 28oC a opět déšť. Od 27.8. citelné ochlazení ráno do 12oC, ve dne do 17oC. Velmi 
mokrý měsíc. Spadlo celkem 147 mm. 
 
ZÁŘÍ  : Pokračuje chladné počasí z konce srpna.Od 11.9. oteplení, slunečno. Přechodně se 
oteplilo ve dne až do 23oC. Také hodně pršelo. (29.9. na Sněžce první sníh). 30.9. slunečno. 
 
ŘÍJEN : Začátek měsíce ve dne slunečný, do rána ale jen až 2oC, ve dne až 13oC. Od 7.10. 
přechodně oteplení na ráno až 10oC, ve dne až 16oC. Od 20.10. citelné ochlazení, déšť, do 
rána až - 1oC (výjimečně - 5oC), ve dne do 9oC. 
 
LISTOPAD : Ranní teploty až + 4oC, ve dne polojasno teploty do + 16oC.Přechodně v noci 
teplo až 15oC. Od neděle 7.11. na 3 dny ochlazení ve dne 8oC, do rána 6oC, dešťové přeháňky, 
pak opět oteplení. 24.11. první sníh s deštěm, začalo mrznout. Do rána až - 5oC, ve dne 



slunečno, teplo až + 4oC. V pondělí 29.11. začalo sněžit. Rekordními teplotami připomínal 
listopad měsíc červen. 
 
PROSINEC : 1.12. byla sněhová vichřice. V závějích bylo až půl metru sněhu. Následující den 
byl u nás klidný. (Jinde v republice byl kolaps v dopravě). Do rána bylo až - 9oC (přechodně až 
- 16oC), ve dne až - 6oC spadlo 10 cm sněhu. 6.12. přechodně oteplení do rána jen - 1oC, ve 
dne + 3oC. Pak opět sněhové přeháňky a teploty jako zkraje měsíce. Oteplení od 20.12. do 
rána až + 2oC, ve dne až + 5oC. Sníh taje. 25.12. se opět vrátily mínusové hodnoty a sněhové 
přeháňky, které vydržely do konce roku. Prosinec byl nejmrazivější po 41 letech. 
 
PŘEHLED  DEŠŤOVÝCH  SRÁŽEK 
 
leden   asi 60 cm sněhu   červenec  104 mm 
únor   + 10 cm sněhu    srpen   147 mm 
březen   + 5 cm sněhu 13 mm vody   září     91 mm 
duben   44 mm     říjen       6 mm 
květen   87 mm     listopad    49 mm 
červen   31 mm     prosinec sníh až 40 cm 
     
  
 
   
     Události roku sepsala  
      kronikářka obce Miloslava Špinková 
 
 
 
Vinary 5.února 2011 
 
    
 
 
        
 
        
 
 
    
 
 
 
   
 

 

 



 


