R O K 2017
ČINNOST OBCE
Díky dobré spolupráci mezi zastupitelstvem obce, zájmovými spolky a ochotnými lidmi, byl
rok 2017 opět bohatý na činnost. Byl vydán Kalendář na rok 2018, z kterého je vidět snaha
nepolevit v aktivitách spolků. Na posledních stránkách Zpravodaje a Kroniky je uveden III.díl
historie záznamů našich kronikářů
Zasedání obecního zastupitelstva 8.3. - OZ projednalo a schválilo :
- roční účetní závěrku,závěrečný účet a rozdělení hospodářského výsledku
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády číslo
37/2003 Sb. o odměnách s platností od 8.3.2017
- prodej pozemku v k.ú. Smidarská Lhota p. Šmelhausové a změnu průběhu hranic k.ú.
Smidary a Smidarská Lhota - byla podepsána dohoda o změně hranic.
- změnu pachtovného od 1.4. panu Martinu Soukupovi bytem Smidarská Lhota, Čaky
Milošovi bytem Červeněves, Antonínu Huškovi ze Smidar, Štěpánu Kučerovi ze Smidar
- aktuální znění povolenek + ceník k rybolovu pro rybník Návesník ve Vinarech a Hliňák v
Janovicích. Měsíční odpisový plán majetku obce
- uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy a
základní školy s obcí Smidary
- pronájem prostor prodejny potravin v budově OÚ ve Vinarech p. Janě Růžičkové za
nájemné ve výši 600 Kč/rok od 8.3.2017
- OZ deleguje starostku ing. Štěpánku Holmanovou jako zástupce obce Vinary při zastupování
na řádné valné hromadě firmy Vodovody a kanalizace v Hradci Králové 7.6.
INFORMACE starostky - Koridor vysokého napětí přes území obce Stráň Vinary - vyjádřen
nesouhlas obce, informace o veřejně prospěšných pracích na rok 2017.
Zasedání obecního zastupitelstva 29.3. - OZ projednalo a schválilo :
- přidělení zakázky na stavební úpravy objektu čp. 48 v Kozojídkách (Kulturní dům),firmě
Stavoka Kosice
Zasedání obecního zastupitelstva 3.5. - OZ projednalo a schválilo :
- příjem investiční dotace z POV Královéhradeckého kraje na akci "Manipulační plocha sběrné místo" Vinary ve výši 517 700 Kč
- přidělení akce Manipulační plocha - sběrné místo fi Rekom Nový Bydžov cena 1 032 780 Kč

- nevyužít předkupní právo k budově - zemědělské stavbě (odchovna) na stavební parcele č.
153/3 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vinary u Smidar
- záměr pronájmu pozemku p.č. 97/23 o výměře 1 062 m2 v k.ú. Janovice
Zasedání obecního zastupitelstva 29.6. - OZ projednalo a schválilo :
- dodatek ke smlouvě s firmou Stavoka Kosice na akci Stavební úpravy stávajícího objektu
čp.48 - KD Kozojídky ve výši 1 693 362 Kč s DPH
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Vinary a Kozojídky zapsané na LV 10 001
- záměr směny pozemků dle geometrického plánu č. 99-247/2017 k.ú. Kozojídky s p. Mgr.Lucií
Libánskou
- rozšíření obvodu KoPÚ Chotělice i o ucelené části v k.ú. Smidarská Lhota, z důvodu možnosti
narovnání katastrálních hranic
- výsledek výběrového řízení na Opravu zdrojů veřejného osvětlení ve Smidarské Lhotě a
schvaluje p. Luboše Schovánka z Janovic za cenu 321 660 Kč včetně DPH
- pronájem pozemku p.č. 97/23 zapsané v LV 100001 o výměře 1 062 m 2 v k.ú. Janovice panu
Milanu Schovánkovi z Janovic za 700 Kč/rok
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Vinary zapsaných na LV 10001 ve vlastnictví obce
Zasedání obecního zastupitelstva 25.9. - OZ projednalo a schválilo :
- změnu katastrálních hranic za předpokladu souhlasu vlastníků - změna se provádí v rámci
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křičov, Smidarská Lhota a Starý Bydžov
- uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Rekom na zakázku Manipulační plocha - sběrné místo
Vinary ve výši 100 000 Kč s DPH - předmětem dodatku je odvodňovací E:Co kanálek +
kanalizační šachta a úprava vjezdu do sběrného dvora - tyto nebyly součástí projektu
- prodej pozemků firmě V + H Betta Vinary za cenu určenou znaleckým posudkem za 100 000
Kč včetně nákladů spojených s prodejem (vyhotovení znaleckého posudku, právní služby).
- prodej pozemku v k.ú. Kozojídky p. Štěpánu Kratochvílovi bytem Kozojídky čp.17 a slečně
Tereze Pacákové Králíky 48 za cenu určenou znaleckým posudkem 18 000 Kč včetně nákladů
spojených s prodejem.
- směnu pozemků s Mgr. Lucií Libánskou bytem Kozojídky 68
- prodej pozemků p. Milanu a Bedřišce Kučerovým bytem Vinary 103 za cenu znaleckého
osudku 35 000 Kč včetně nákladů spojených s prodejem.
- záměr pronájmu nebytových prostor klubovny čp. 14 Smidarská Lhota

- dodatek smlouvy - cenové přílohy pro rok 2018 na navýšení ceny o 5 % za odvoz
komunálního odpadu s firmou FCC ČR Praha - Lodín - skládka
- cenovou dohodu č. 1 smlouvy o nakládání s odpadky č. S113000047 s platností od
1.10.2017 s firmou Lodín - skládka - jedná se o navýšení ceny za zajištění odděleného
shromažďování a využití, separace odpadu, za mobilní svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu, pneumatik a elektrospotřebičů v rámci zpětného.
Zasedání obecního zastupitelstva 11.12. - OZ projednalo a schválilo :
- rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019- 2020
- měsíční odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády s
platností od 1.1.2018
- žádost firmy Elprom Hořice o podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
- záměr prodeje pozemku v k.ú. Vinary dle GP - T - 22/2017 manželům Pavlovi a Romaně
Špinkovým Vinary 60. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů.
- poskytnutí dotace dle zákona č. 24/2015 Sb. pro Knihovnu města Hradec Králové na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních služeb ve výši 5 000 Kč.
- neschvaluje pronájem nebytových prostor klubovny Smidarská Lhota čp. 14
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce s ing. Františkem Cabicarem rok 2018
- smlouvu o poskytnutí dotace na částečnou úhradu běžných výdajů spojených s
poskytováním sociálních služeb Duha o.p.s. Nový Bydžov
- způsob zapojení do plánování a financování služeb správního území ORP Nový Bydžov.
DRISKUSE : Klubovna čp. 14 Smidarská Lhota - bude používat pouze SDH a bude sloužit k
pronájmu na jednorázové akce pro občany (volby, schůze spolků, různé brigády a oslavy).

Začátkem prosince 2016 skončil provoz prodejny smíšeného zboží ve Vinarech. Obec
umožnila obnovení prodeje p. Janě Růžičkové, která obchod otevřela 1.2.2017. Nabízí
občanům našich obcí nákup "do tašky" s dovozem domů. Rovněž nabízí domácí pečené
cukrářské výrobky.
V nové zrekonstruované kapličce ve Smidarské Lhotě se během roku konaly náboženské
obřady. Pěkné prostředí ocenil svým dopisem obci pan kaplan Jan Lukeš z Vysokého Veselí.
Pochválil i webové stránky obce, z kterých je vidět aktivita a život v našich obcích. O stránky

se stará pan Bohuslav Vršťala. V kapličce se konalo 6.6. církevní rozloučení se zemřelým
panem Karlem Krausem ze Smidarské Lhoty.
17.června se konalo již 7.setkání občanů Vinar z České republiky. Tento článek napsal účastník
zájezdu pan Bohuslav Vršťala. Obcí s názvem VINARY jsou tři a to u Přerova, Vysokého Mýta a
Nového Bydžova. První družba, kterou zorganizovala bývalá starostka p. Zdena Plšková z Vinar
od Vysokého Mýta se konala před 13 lety. Vinaráci se tentokrát sešli ve Vinarech u Vysokého
Mýta. Po malém občerstvení všechny přítomné přivítala starostka paní Ing. Pavlína Šrůtová a
místostarostka Ing. Radka Peterková. Dále promluvili za Vinary u Přerova paní Šárka Vodáková
a za náš úřad pan Pavel Špinka. Poté v krátkosti vystoupila paní Zdena Plšková, bývalá
starostka. Následovalo předání darů a malých pozorností. Vystoupení mladých hasičů bylo
dalším bodem programu a bylo velice pěkné. Pak společně odjeli do nedaleké Vraclavi, kde je
průvodce pan Miroslav Novák seznámil s historií obce, prohlédli si kostel sv. Václava,
románskou stavbu z roku 1350 (stavba není přístupná). Byli seznámeni s dalším kostelem a to
Nanebevzetí Panny Marie, původně raně gotická obdélná stavba s užším presbytářem. Roku
1618 byl přistavěn nový presbytář a po požáru v roce 1719 obdélná loď. Další kulturní
památkou byl barokní poutní kostel sv. Mikuláše nad vydatným pramenem vody na úpatí
hradiště. Pozdně barokní stavba z let 1724 - 1726. Ve stráni nad terasou stojí roubená
poustevna z roku 1692. Účastníci si dále prohlédli muzeum, potom se vyšplhali na nedaleké
slovanské hradiště Vraclav, které je známé především jako místo vyvraždění rodu Vršovců
roku 1108, které nařídil přemyslovský kníže Svatopluk. Zde stojí i památník rodu. Po
obsáhlém výkladu průvodce odjeli do motorestu ve Stradouni, kde byl oběd (vepřový řízek s
bramborovým salátem). Po obědě následoval krátký program na hřišti a na sále vystoupení
dětí ze ZŠ z Luži. Děti zahrály hru o Robinu Hoodovi z Locksley a měly velký úspěch. Závěrem
přátelského setkání byla taneční zábava, k tanci a poslechu hrála skupina Viva Music, která se
líbila. Krátce před půlnocí se vinaráci rozloučili. Setkání se vydařilo i přes nepříznivé počasí.
Zájezdu se zúčastnilo pouze 28 občanů. Osmý sjezd občanů Vinar by měl být u Přerova.
V pátek 23.6. se uskutečnil v bývalé škole v Janovicích svatební obřad slečny Lindy
Holmanové z Vinar a pana Martina Vacka z Roudnice. Své ANO řekli snoubenci za přítomnosti
matrikářky p. Lenky Janďourkové ze Smidar. Oddávající byla matka nevěsty, starostka p. Ing.
Štěpánka Holmanová. Pro rodinu to byl nevšední zážitek. Druhá svatba, kterou oddávala paní
starostka se konala 28.7. v prostorách Obecního úřadu ve Vinarech, kde si své ANO řekli
snoubenci Táňa Havelková a Roman Sztwertnia. Obojím novomanželům bylo popřáno štěstí,
zdraví a vzájemné porozumění do společného života.
V červenci byla zahájena výstavba manipulační plochy sběrného místa na dvoře Obecního
úřadu ve Vinarech. Stavbu prováděla firma Matex Hradec Králové. Dílo bylo dokončeno a
předáno do užívání občanům koncem září. Původně byly kontejnery na odpad umístěny u
budovy bývalé prodejny. Dotace z POV Královéhradeckého kraje činila 517 700 Kč.
Na jaře byla zahájena generální rekonstrukce Kulturního domu v Kozojídkách. Po prvních
výkopech na sále bylo zjištěno, že úprava bude náročnější než se původně plánovalo. Byly

shledány statické závady. Dům byl postaven po II. světové válce z bývalého chléva. V této
době ještě nebyly dnešní moderní způsoby stavby a stavební materiály. Rekonstrukce bude
pokračovat i v roce 2018.
V Janovicích byla provedena úprava místností v bývalé škole. Byla přemístěna šatna a byl zde
umístěn nový výčepní pult. Objekt slouží pro pořádání kulturních akcí místních i jiných
organizací.
Ve dnech 20. - 21.10. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našich
obcích bylo 348 registrovaných voličů. Platných bylo odevzdáno 215 hlasů, jeden hlas byl
neplatný. Na prvním místě voliči volili ANO s počtem 79 hlasů, následovala KSČM 31 hlasů,
třetí místo měla ODS 24 hlasů, 4. místo SPD 18 hlasů, 5.místo ČSSD 17 hlasů. Další strany
obdržely nižší počet hlasů. Voličská účast byla 62,06 %. Poté 5.12. odstoupila vláda Bohuslava
Sobotky a 6.12. prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem Andreje Babiše. Nová
menšinová vláda byla jmenována 13.12. a do konce roku nedostala důvěru Poslanecké
sněmovny ČR.
9.12. proběhlo na Obecním úřadě ve Vinarech vítání nových občánků z našich sloučených
obcí. Místostarosta Pavel Špinka představil tyto děti : Mikulka Vojtěch, Kofránek Matěj,
Fejfarová Aneta, Stříbrná Lenka, Gebrhartová Ema, Vlášková Anna, Myška Ondřej, Raich
Denis, Žďárský Jakub a Vacková Josefína. Starostka Ing. Štěpánka Holmanová pronesla
slavnostní projev a děti ze ZŠ a MŠ Skřivany pod vedením p. učitelky Mgr. Mansfeldové se
postaraly o kulturní vystoupení. Následoval slib rodičů, podpis do Pamětní knihy, předání
květin maminkám a děti dostaly plyšovou ovečku. Na závěr byl přípitek na zdraví. Akci
zorganizoval Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem. Fotografie na památku pořídil pan
Bohuslav Vršťala.
V historické části Kroniky obce Kozojídky kronikář pan František Šádek uvádí, že obec je spjata
s prvními pokusy letectví v Čechách. Narodil se zde Jan Obešlo, český letec v zahraničí před l.
světovou válkou. Od roku 1913 reprezentoval s kamarádem Čermákem české letectví na
mnoha akrobaciích v zahraničí. Díky prasynovci p. Liboru Obešlovi mohu kroniku doplnit o
bližší údaje :
Jan Obešlo se narodil 15.5.1893 v Kozojídkách čp. 7 (dnes zde bydlí František a Ludmila
Šádkovi). Do základní školy chodil ve Vinarech. Měšťanku a Průmyslovku absolvoval v Novém
Bydžově. Jeho otec František Obešlo byl bohatým sedlákem a v roce 1911 zakoupil za 12 000
RK letadlo. Částka byla vysoká - dal by se za ní koupit slušný grunt (statek). V tomtéž roce
koupil statek v Měníku, kam se přestěhoval se sedmičlennou rodinou. Po patřičných
zkouškách získal Jan Obešlo 6.12.1915 pilotní průkaz. Po vypuknutí l. světové války byl Jan
Obešlo odveden a dostal se do letecké školy. Jeho letadlo Libela II. bylo vojenským nařízením
zrekvírováno a uzamčeno v hangáru v Klatovech. (Letadlo bylo původně Jana Čermáka). Otec
marně požadoval náhradu za stroj. Další osud letounu není znám. Jan Obešlo působil na
ruské, italské, slovinské a rumunské frontě. 14.10.1917 byl sestřelen. Jedna verze je, že byl

sestřelen prapředkem slavného houslisty Josefa Suka, který skonal rovněž v této době. Oba
jsou pohřbeni v Rumunské Sucave. Letos je tomu 100 let. Feldwebel Jan Obešlo byl 2 x
vyznamenán Stříbrnou medailí za Statečnost I. třídy. Letec se stal i otcem syna, ale z důvodu
vypuknutí války se nestačil oženit. Žádný z potomků rodiny ve šlépějích svého slavného
prapředka nepokračuje.
Členové zastupitelstva obce popřáli a předali kytičku s malým dárkem občanům, kteří slavili v
tomto roce významné životní výročí :
p. Zajíčková Květoslava, Kozojídky čp. 25
p. Bucek Jindřich, Janovice čp. 25
p. Myslivcová Danuška, Smidarská Lhota čp. 3
p. Trnková Blažena, Smidarská Lhota čp. 38
p. Levínská Marie, Vinary čp. 72
p. Utíkalová Milada, Smidarská Lhota čp. 53
p. Rajmová Vlasta, Vinary 38
p. Kraus Karel, Smidarská Lhota čp. 1

80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
90 let
90 let

Zlatá a smaragdová svatba se v tomto roce neslavila.
Diamantovou svatbu - 60 let společného života oslavili manželé
Josef a Ilja Rosůlkovi ze Smidarské Lhoty čp. 49
SVATBY
23.6. Linda Holmanová z Vinar a Martin Vacek z Roudnice u Hradce Králové
28.7. Táňa Havelková z Vinar a Roman Sztwiertnia z Nového Bydžova
2.9. Petra Nováková z Lískovic a Tomáš Myška z Vinar
NAROZENÍ
3.3.
Denis Raich, Janovice čp. 49
24.5. Jakub Žďárský, Vinary čp. 8
8.10. Josefína Vacková, Vinary čp. 1
ZEMŘELÍ
5.1.
Josef Holman, rodák z Kozojídek čp. 17
21.3. Otakar Smejkal, Janovice čp. 60
27.5. František Drbohlav, Janovice čp. 66
29.5. Karel Kraus, Smidarská Lhota čp. 1
3.6. Šárka Horáková, Vinary čp. 43
13.10. Vlasta Rajmová, rodačka z Vinar čp. 38
15.10. Petr Bous, Janovice čp. 52
12.11. Václav Jor, Vinary čp. 88
87 let
21.11. Božena Strnadová, rodačka z Kozojídek čp. 3
21.12. Emilie Svobodová, Smidarská Lhota čp. 15

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČů

75 let
88 let
82 let
90 let
25 let
90 let
66 let
93 let
84 let

V sobotu 21.1. proběhla v Klubovně ve Vinarech akce "Vepřové hody". Masopustní výrobky
dělali hasiči a ženy pod vedením řeznického mistra Jiřího Štočka. Od 11,00 hodin chodili lidé
posedět u společného oběda. Byla možnost si dobroty zakoupit domů. Zabíjačka se těšila
velkému zájmu a vše šlo na odbyt.
4.2. káceli hasiči z Vinar soušky na stráni. Část dříví byla určena do plesové tomboly a část
bude sloužit při akcích,které budou pořádány u klubovny.
17.2. zorganizovali hasiči našich sloučených obcí hasičský ples v Kozojídkách. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina Jana Vlasáka.
4.3. hasiči ze Smidarské Lhoty potěšili ženy u příležitosti svátku MDŽ kytičkou, občerstvením a
dobrou náladou. Druhý den ještě donesli kytičku s přáním ženám, které se nemohly
slavnostního posezení zúčastnit.
4.3. SDH v Janovicích uspořádal k MDŽ posezení, které zpestřily děti básničkami. Anička
Schovánková vystoupila s cvičeným psem. Ženám byly předány květiny v květináči s vpichy.
15.4. v Kozojídkách 13 dobrovolných hasičů čistilo požární nádrž pomocí lopat a košťat.
Odměnou byly grilované ryby a vepřová kýta.
22.4. hasiči v Janovicích uspořádali brigádu na vyčištění požární nádrže a úklid obce od roští.
Ženy jim připravily za odměnu pohoštění z ovarového masa.
23.4. měla jednotka hasičů ve Vinarech poplach. Hořelo dříví ve sklepě čp. 106. Dostavily se
ještě hasiči ze Smidar a Nového Bydžova. Včasným zásahem nevznikla větší škoda. Bytový
dům byl odvětrán.
30.4. se konaly ve všech našich obcích tradiční oslavy pálení čarodějnic. Ve Vinarech navíc
ještě hasiči a ženy pro děti uspořádali soutěže a stezku odvahy. V Janovicích soutěžili dospělí i
děti v čarodějnických úborech.
20.5. proběhla ve Vinarech okrsková soutěž v požárním sportu. Hasičského dne se zúčastnilo
sedm družstev včetně dětí ze všech našich obcí. Na hřišti u rybníka Navrátilek se sešlo i
hodně příznivců, kteří tleskali vítězům i poraženým.
1.7. hasiči z Kozojídek uspořádali pro spoluobčany tradiční pouťový večer. I přes nepřízeň
počasí se 32 přítomných dobře bavilo.
2.9. se v Janovicích konaly hry a soutěže s názvem "Jedeme do Afriky". Na závěr odpoledne
byla tažena bohatá tombola. Ukončení prázdnin dětem připravili hasiči.
V sobotu 9.září uspořádali hasiči z Kozojídek tradiční posvícenský večer. Za krásného teplého
večera se sešlo 30 lidí včetně několika dětí. Při dobrém občerstvení se spoluobčané dobře
bavili, večer se vydařil.

3.12. uspořádal SDH ve Smidarské Lhotě Mikulášskou nadílku. Před příchodem nebeských
bytostí zazpívaly přítomným Andrejka Soukupová a Kačenka Mocková vánoční koledy. Za
přednesené básničky a písničky byly děti odměněny od Mikuláše, anděla a postrašeni od
čerta.
3.12. zajistili členové SDH Janovice rozsvícení vánočního stromu s betlémem. Po přezpívání
několika vánočních koled na návsi se všichni přesunuli do sálu bývalé školy. Za své vystoupení
děti obdržely balíček od Mikuláše, anděla a čerta. K sváteční atmosféře už tradičně byl
podáván svařák a perníčky.
25.12. měla pohotovost výjezdová jednotka hasičů z Vinar. V Janovicích čp. 48 doutnal trám v
komíně. Díky včasnému zásahu nevznikla velká škoda.
31.12. se sešlo 40 občanů Janovic ke společné oslavě ukončení roku 2017 a vítání roku 2018.
Pod "taktovkou" Milana a Jitky Schovánkových proběhl zábavný večer. Přítomní dospělí i děti
se pobavili soutěží ve vědomostním Kvízu. O příjemné posezení se postarali obětaví hasiči a
senioři obce.
31.12. v závěrečný den roku 2017 se jako každý rok večer sešlo 20 místních nadšenců v místní
klubovně v Kozojídkách, aby společně oslavili konec starého roku a přivítali Nový rok, rok
2018. Ženy připravily občerstvení při kterém se všichni dobře bavili. Po půlnočním přípitku
nechyběl ohňostroj. Veselá nálada končila až kolem druhé hodiny - akce se vydařila.
KLUB ŽEN VINARY
18.2. pořádaly ženy z Vinar v Kozojídkách tradiční dětský karneval. Pro děti bylo připraveno
překvapení v podobě kouzelníka. Děti představily své zajímavé masky, soutěžily a pak se
usadily na židle a sledovaly kouzelnické vystoupení. Kouzelník měl velký úspěch u dětí i
dospělých. Následovaly další soutěže o sladkou odměnu. Porota měla těžký úkol vybrat ze 45
masek 6 nejzajímavějších. Hasiči z Vinar zajistili občerstvení ve výčepu a p. Bohuslav Vršťala
jako vždy ozvučení a fotografie.
1.4. připravily členky Klubu žen "Velikonoční dílnu". Děti za pomoci dospělých vytvářely
kuřátko ze skleničky na víno, ovečku z ratanové koule a zajíčka se slepičkou jako zápich do
květináče. Pěkná díla byla podchycena na fotografiích od p. Bohuslava Vršťaly. Hasiči zajistili
občerstvení.
27.5. Klub žen a SDH Vinary připravili dětem soutěžní odpoledne s názvem "Tluče bubeníček,
tluče na buben ...". Mezi děti zavítal bubeník pan David Andrš, který připravil všem pěkný
zážitek. Svým vystoupením zpestřil odpoledne. Na závěr byla tažena bohatá tombola.
26.8. ženy a hasiči uspořádali akci "Ukončení prázdnin" s míčovými soutěžemi, kde si děti
vyzkoušely svou zručnost a trpělivost. Odpoledne zpříjemnili hasiči z Hlušic. Ukázali dětem
vybavení hasičského auta, vytvořili pěnu v které děti dováděly, mlžnou vodou je osprchovali a
sluníčko je pak osušilo.

V neděli 22.10. se konala v klubovně ve Vinarech "Podzimní dílna". Děti pod dohledem
dospělých a šikovných členek klubu tvořily svícínek, sovičku a podzimní kytičku. O občerstvení
se postarali hasiči.
2.12. byla Mikulášská nadílka. Před příchodem Mikuláše děti tvořily vánoční dekoraci s
pomocí zručných členek klubu. Letos s sebou vzal čert Káču, takže bylo veselo. Mikuláš s
andělem odměnil děti za přednesené básničky a písničky.
Významné životní výročí ve Vinarech slavily : paní Hana Myšková, Jana Kozáková, Marie
Levínská, Irena Matysová a Marie Rišková. Členky výboru Klubu žen je navštívily s kytičkou a
bonboniérou. Popřály hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
KLUB SENIORů
22.6. navštívili senioři hezký a zachovalý zámek Loučeň, který je obklopen parkem a 12
labyrinty. Součástí zámku je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven ve 14.století.
Po obědě se jelo do Muzea Auto Škoda Mladá Boleslav, kde poutavým výkladem byla
připomenuta historie výroby aut. V roce 1895 založil podnik Václav Laurin a Václav Klement.
Dnes z výrobní linky sjede za 24 hodin 3 000 aut. Závěr slunného dne důchodci ukončili večeří
na Barešově ranči v Lužci nad Cidlinou. Senioři si prohlédli celý pěkný areál, který byl otevřen
29.5.2015.
Ve čtvrtek 14.9. byl uspořádán výlet s exkurzí a degustací piva v Pivovaře Hlinsko. U
samovýčepu v minipivovaře shlédli film o podniku. Po obědě byla návštěva poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Od roku 1994 je památka
zapsána na seznamu UNESCO. Po individuelní návštěvě parku se zastavili na přehradě Seč,
která byla postavena v letech 1925 - 1934 mezi skalisky. Přehrada zatopila 11 obytných domů,
1 velký statek, 4 mlýny, 4 pily a tírnu lnu. Vydařený den byl zakončen večeří v Lázních
Bohdaneč.
27.9. se konala "dámská jízda" cvičenek seniorek v Janovicích. Při dobrém jídle, které zajistily
seniorky z Janovic se dobře povídalo. Došlo i na malou rozcvičku. Čas rychle utekl a ženy se
rozcházely s přáním, aby elán a radost z pohybu jim dlouho vydržel.
2.12. se v Janovicích konalo 15. předvánoční posezení seniorů. Předseda klubu pan Vršťala
Bohuslav přivítal důchodce a zástupce Obce Vinary paní starostku Ing. Štěpánku Holmanovou
a místostarostu Pavla Špinku. Přítomní byli seznámeni s činností klubu a obce za letošní rok a
s plánem na rok 2018. Popřáli pěkné Vánoce a zdraví do Nového roku. Při dobrém
občerstvení , které zajistili ochotní občané z Janovic a hudbě p. Pulce se všichni dobře bavili.
20.12. se důchodci zúčastnili v Jiráskově divadle v Novém Bydžově vánočního koncertu
Skleněnky. Součástí programu bylo pěkné vystoupení dětí smyčcového orchestru ze ZUŠ Jana
Maláta z Nového Bydžova. Při známých písničkách si senioři i zazpívali.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK

23.9. navzdory nepříznivému počasí se konaly v Janovicích na Hliňáku rybářské závody. Počasí
způsobilo menší účast, ale malí i velcí rybáři si závody užili.
MYSLIVECKÝ SPOLEK
Jako každý rok, tak i letos členové spolku uspořádali ples v Kozojídkách. Bál se konal 6. ledna
a k tanci a poslechu hrála hudební skupina Lyra Club. Jako každý rok byla tažena bohatá
tombola.
8. a 22.4. se konala brigáda na čištění porostu stromů a vymýcení keřů na stráni ve Vinarech.
29.10. silný vítr poškodil dvířka u bažantí voliéry ve Smidarské Lhotě a část bažantů ulétla.
Úlovky na podzimních honech byly slabší. Samozřejmostí pro členy spolku je péče o zvěř.
SPORTOVCI
8.7. se ve Vinarech konal 9. nohejbalový turnaj "Vinary CUP 2017". Přátelského utkání se
zúčastnilo 5 družstev. Všichni byli za své výkony odměněni. Tentokrát nebyl vyhlášen nejlepší
hráč, ale nejstarší, kterým byl Miroslav Vondrus a nejmladší hráč Ondra Špinka. Pořadatelem
byli hasiči a dobrou pohodu v šenku zajistily členky Klubu žen Vinary.
27.5. v Janovicích na upravené dráze pro závody elektrických terénních modelů Buggin se
konalo Mistrovství republiky. Rodina Vaňkova a Kopánkova se opět postarala o příjemné
zázemí účastníkům i divákům. Za naši obec se zúčastnil p. Vladimír Kopánek ml., který byl i
hlavním organizátorem setkání.
31.12. poslední den v roce 2017 uspořádali vinarští sportovci ve spolupráci s místními hasiči
tradiční "Silvestrovský fotbalový turnaj 2017" ve Vinarech. Letošní turnaj se hrál za velice
sychravého, mlhavého, místy i deštivého počasí. Tradičně se hrálo na tenisovém hřišti u
klubovny, které bylo nasáklé vodou. Po urputných bojích na hřišti se všichni sešli v místní
klubovně, kde k občerstvení byla polévka, pečené vepřové maso, teplý grog, pivo a káva.
Hlavním pořadatelem byli hasiči Vinary. Večer pak někteří slavili společně zakončení starého
roku a přivítali rok 2018.
Sport v našich obcích organizovaně i neorganizovaně žije. Mladší ženy cvičí na trampolínách a
cviky na velkých gymnastických míčích. Starší se scházely na relaxační cvičení v Janovicích.
Posílit svaly si mohou zájemci v 1. patře budovy OÚ ve Vinarech. Obec opět umožnila bruslení
na Zimním stadionu v Novém Bydžově.

NEZAMĚSTNANOST K 31.12.2017
Z registru Úřadu práce z Nového Bydžova zaměstnala Obec Vinary pracovníky na práci v
našich obcích. Nezaměstnaných jsme měli ke konci roku 11 a to :
Janovice

3 muži a 2 ženy

Smidarská Lhota

1 muž a 0 žen

Kozojídky

1 muž a 0 žen

Vinary

2 muži a 2 ženy

Smidarská Lhota
Vinary

91 obyvatel
182 obyvatel

K 31.12.2017 měla Obec Vinary 408 obyvatel
Janovice
Kozojídky

76 obyvatel
59 obyvatel

POČASÍ
LEDEN : Pokračuje mrazivé počasí z loňského roku, do rána až - 7 oC, ve dne až - 3OC. Od 2. do 4. ledna
začalo silně sněžit, napadlo 10 cm sněhu. Od 6.1. zatím největší mrazy letošní zimy, v noci - 14 OC až 18OC, ve dne - 6OC až - 8OC. Odpoledne sluníčko, ale mrazivo sníh si sedá, připadlo 8 cm. I když 12. 13.1. byla teplota na nule sníh se udržel. Mrazy se udržely, spadly menší sněhové přeháňky. 31.1.
hustě sněžilo celkem 15 cm sněhu, klidno, - 1 OC.
ÚNOR : Začátkem měsíce ležela souvislá vrstva sněhu, mrazy začaly polevovat. 3.2. nastala obleva a
ledovatka, další den dešťová přeháňka. Od 9.2. byly teploty ze - 7 OC okolo nuly do rána a ve dne do +
3OC, sníh taje. Od 20.2. dešťové přeháňky 16 mm do rána až + 5 OC, ve dne až + 11OC. Poslední dny
měsíce slunečné, ale 28.2. v noci déšť.
BŘEZEN : První dny slunečné, ale silný vítr a dešťová přeháňka. Ve dne 5 až + 10 OC, v noci 3 až 6OC. Od
7.3. dešťové přeháňky po 3 dny, jasné až polojasné počasí. Od 17.3. vítr s dešťovými přeháňkami 24
mm. Ve dne teplota do 8OC, do rána až 6OC. První jarní den zataženo, další den déšť. Od 27.3. krásné
slunné počasí, ve dne až 18OC, do rána nula až 8OC. Pěkné počasí vydrželo do konce měsíce.
DUBEN : Od 2.4. dešťové přeháňky 40 mm, ochlazení, ve dne až 14 OC, v noci až 8OC, zamračeno i
polojasno, další den první bouřka. Od 11.4. další ochlazení a déšť, který byl i na pondělí velikonoční.
Ve dne 11OC, v noci nula až + 3OC, dál dešťové přeháňky 8 mm. Ve vyšších polohách republiky napadlo
až půl metru sněhu a mrzne až - 20 OC. Dle tisku taková zima byla před 37 lety. Od 25.4. četné dešťové
přeháňky 22 mm, ve dne 8OC, v noci do 5OC. Pěkné počasí bylo až poslední den měsíce 17 OC
KVĚTEN : 2.5. déšť 12 mm, oteplení ve dne až 17 OC, v noci až 10OC, v noci bouřka s deštěm 11 mm. Od
5.5. ochlazení, ráno přízemní mrazíky, teplota na nule dva dny. Oteplení nastalo od 11.5. v noci po
krátkých intervalech střídání oteplení a ochlazení s bouřkami. Od 27.5. nastoupily letní hodnoty
počasí, jasno, slunečno, polojasno, ve dne až 30 OC v noci do 20OC.
ČERVEN : Teplé počasí z konce května vydrželo do 3.6. , pak se přechodně ochladilo na 10 OC v noci,
ve dne 15OC. 6.6. bouřka a déšť 27 mm. Za 3 dny se vrátilo letní počasí ve dne do 30 OC, v noci do
15OC, slunečno, polojasno. 16.6. déšť 15 mm a za dva dny nastaly tropické teploty do 35 OC, v noci
20OC. Od 22.6. bouřky, vítr, déšť 43 mm. Teploty klesly na 20 OC ve dne, v noci do 15OC.
ČERVENEC : 4.července mírná noční bouřka, další den oteplování až na 32 OC ve dne, v noci do 20 OC.
Letní ráz počasí vydržel až do 11.7. Pak přišly bouřky s deštěm 36 mm. Z některých částí republiky
byly hlášeny přívalové srážky, kroupy velikosti tenisových míčků a silný vítr. Od 20.7. bouřky, déšť 39
mm, mírně se ochladilo až 25.7. ve dne okolo 20 OC, v noci pod 15OC, zamračeno déšť 29 mm. Poslední
dva dny měsíce opět letní teploty, ve dne přes 30 OC, do rána 20OC.

SRPEN : Do 10.8. pokračovalo počasí jako na konci července. Pak bouřky, vítr a déšť 36 mm. Noční
teplota do 15OC, denní do 22OC. Od 14.8. ranní teploty stejné, ale ve dne až 26 OC. Koncem měsíce
krásné počasí, v noci 10 až 13 OC, ve dne do 29OC. U nás je počasí klidné, na některých místech
republiky jsou problémy s vodou a větrem.
ZÁŘÍ : 1.9. napršelo 51 mm, ochladilo se na 15 OC ve dne, v noci až 12 OC. Od 7.9. opět dešťové
přeháňky 30 mm. Ráno 8 až 11OC, ve dne 15 až 20OC. Déšť 23.9. 13 mm. Mokrý měsíc.
ŘÍJEN : Ranní teploty okolo 8OC, denní do 15OC. 3.10. déšť 16 mm. 5.10. republikou prošel orkán s
deštěm, který v našich obcích způsobil polámané a vyvrácené stromy a spadlé tašky ze střech.
Napršelo 32 mm vody. Ranní teplota do 7 OC, ve dne do 15OC, polojasno, slunečno "babí léto" trvalo
týden. Od 27.10. dešťové přeháňky 9 mm, 29.10. orkán pojmenován Herwarth s deštěm 16 mm
způsobil škody jako orkán 5.10., jen ve Smidarské Lhotě navíc spadla stodola p. Václava Spejchala.
Ochladilo se na ranní teplotu do 5OC, ve dne bylo do 10OC.
LISTOPAD : Dešťové přeháňky za celý měsíc činily 41 mm. Ranní teploty - 1 až + 5 OC, ve dne do +
7OC.Ve vyšších polohách republiky sněhové přeháňky. Bylo málo slunečných dnů. Měsíc byl téměř bez
výkyvů počasí.
PROSINEC : Ráno okolo nuly až - 4OC, ve dne až + 6OC. Od 4.12. mírné sněhové přeháňky přešly v déšť
25 mm, mírně se oteplilo. Ráno okolo nuly, ve dne okolo 6 OC. Na Štědrý den bylo počasí jako na jaře.
Od 26.12. vysvitlo sluníčko, do rána bylo - 1 až - 4 OC, ve dne až + 5OC. Sněhové a deštivé přeháňky 9
mm. 31.12. chvilku svítilo sluníčko ve dne bylo + 8OC.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden
březen
květen
červenec
září
listopad

0 mm, 36 cm sněhu
40 mm
34 mm
106 mm
94 mm
41 mm

únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

20 mm
84 mm
88 mm
43 mm
87 mm
25 mm

Události roku sepsala kronikářka Miloslava Špinková
Vinary 21.4.2018
(na další straně je III. díl HISTORIE)
III. díl HISTORIE pokračování záznamů našich kronikářů
Kronikář Kozojídek p. František Šádek v Kronice uvádí Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce
1899, Spolek pro vzájemné pojištění skotu založen 1922, další spolky byly Ochotnické divadlo, Selská
jízda, Knihovní rada. Po levé straně směrem od Vinar byla postavena socha Panny Marie.

Pan Josef Rodr , kronikář ze Smidarské Lhoty žádné spolky neuvádí, ale určitě zde byl Hasičský sbor.V
obci je památník na I.světovou jak uvádím u kapitoly skončení války. Ve Smidarské Lhotě je Kaplička,
jejíž původ se datuje do roku 1778 (výklenek se soškou Panny Marie, v r. 1790 dal direktor
dymokurského panství postavit dřevěnou kapličku, v r. 1875 byla přestavěna do dnešní podoby. Tato
církevní budova byla a je stále udržována. Uprostřed návsi je socha Ukřižovaného Krista s letopočtem
1803. Na křižovatce ke Starému Bydžovu je socha Ukřižovaného Krista z roku 1912. Na rozcestí pod
hoření cestou byla zdejší obcí postavena socha Ukřižovaného Krista z roku 1818. Vedle silnice vedoucí
do Smidar po levé straně je socha sv. Vincenze z roku 1732. Po levé straně u silnice ke Smidarům je
památník Osvobození z II. světové války.
ZAJÍMAVOSTI které kronikáři uvádí V KRÁTKOSTI v daných letech :
11.6.1911 se konal ve Vinarech župní hasičský sjezd celého okresu. Přijelo 600 hasičů, bylo přítomno
3000 lidí. Krásný den, na který se dlouho vzpomínalo.---V roce 1912 osázel p. Myška Josef čp. 80
ladem ležící pozemek lesními sazenicemi tak vyrostla Vlčí hůrka.---5.července 1914 otevřen
přestavěný hostinec Brožových (dnes tam je zahrádka Huďových). Rok 1919 : jmenovitý seznam
účastníků v I. světové válce. V roce 1923 se zbudovala silnice mezi Vinary a Smidarskou Lhotou. --- V
roce 1880 vznikla silnice do Nového Bydžova.--- V roce 1925 byla provedena elektrifikace obce. Rok
1930 - Oficielně se začíná psát kronika obce jmenováním p. Horáka Josefa st. Kronikář každý rok
zaznamenává hospodářské údaje, slavnosti, stavby, volby, divadelní představení..... Vypisuji jen ve
zkratce ty nejdůležitější. (máte možnost si přečíst celý obsah Kroniky na internetu). - V roce 1934 byl
výlov rybníka NÁVESNÍK vylovilo se 600 kg kaprů. Prodávalo se 1 kg za 7,-- Kč. - 7.6. se konal první
okrskový slet Sokolů. - V roce 1936 bylo vydáno zákonem nařízení o ustavení Civilní protiletecké
obrany. - V roce 1937 úřední zprávy hlásí půl milionů nezaměstnaných. - Rok 1938 : místo
připravované oslavy dvacátého výročí Československé republiky - napětí, neklid, smutek. 23.září byla
nařízena mobilizace. Kronikář jmenovitě uvádí kdo byl povolán a jaká opatření byla nařízena. Byl zákaz
psát kroniku. Pan Josef Horák si psal zápisky pro sebe. Jeho vnuk, pan Václav Horák dal tuto
soukromou kroniku k dispozici v době, kdy vykonával funkci starosty obce. Děkujeme. O II. světové
válce budeme psát samostatně.
V Janovicích se v roce 1926 budovala silnice směrem k Sekeřicům svépomocí. --- Parcelací dvora
nastala změna v honebním revíru v roce 1926. Na 6 let pronajal Václav Ondráček čp. 23.---Elektrizace
byla provedena v roce 1926 -1927. V roce 1927 nastal pokrok v dopravě - nákladní automobily
dopravují zboží od mlynáře, z pivovaru atd. Častěji projíždí obcí osobní auta a motocykly. Posledním
kronikářem Janovic byl p. František Mánek učitel a správce školy. Na posledních stránkách kroniky
uvádí : Ve školním roce 1929 - 30 bylo 32 dětí. Při sčítání obyvatel v roce 1930 bylo v obci 234
obyvatel, ze 63 domů bylo 56 obydlených. Kronika Janovic tímto zápisem končí.
V Kozojídkách se konal 13.6.1920 hasičský župní sjezd. ---Elektrifikace probíhala v roce 1924.--Módou roku 1927 se stal střih vlasů MIKÁDO. Byla to móda pro mladé, svobodné. u vdaných se
odsuzovala. --- Rozmáhala se automobilová doprava v obcích. --- V roce 1923 přistál v obci aeroplán.
--- V roce 1933 stavba hráze rybníku Hliňáku.V roce 1934 kronikář píše - od skončení války se na
náměstí v Novém Bydžově neprodává obilí a dobytek. Vozí se do rolnického skladištního družstva v
Novém Bydžově a filiálky ve Vysokém Veselí a dalších firem. - V obci byl nedostatek vody. Na návsi
byla vyhloubena studna. - Do obce byl propašován cukerin. - Rok 1935 : boural se cukrovar ve
Vysokém Veselí. Občané si jezdili pro materiál z bouračky.U roku 1936 kronikář jmenovitě uvádí počet

hospodářských zvířat a hektary půdy v jednotlivých usedlostech. - Byla ustavena protiletecká ochrana.
- Posledním zápisem kroniky vedené panem Františkem Šádkem byl rok 1938 : 25.ledna byla vidět
polární záře. Lidé v úkaze viděli špatné znamení. - Poprvé byl v naší obci promítán němý film. Projednávala se nástavba školy ve Vinarech.- Nemoc dobytka slintavka, kulhavka. - Účast na X.
Všesokolském sletu. - Kronika obce končí mobilizací -jmenovitým seznamem mužů povolaných k
obraně země.
Ve Smidarské Lhotě probíhala elektrizace v roce 1925.--- V roce 1926 obec zaměstnala strážmistra za
služné ročně 3 650 Kč.--- V roce 1933 byla provedena regulace potoka díky subvencím a
příspěvkům.Regulace projektovaná a stavěná potrubím a vyzděné byly 4. hospodářské nádrže. Za obcí
pak regulace otevřená.---Rok 1934 osázeno obecní hřiště. Pod břízu dána lahev s pamětním spisem. V
roce 1937 při dožínkové slavnosti se konaly závody v sekání, odebírání, vázání a stavění obilí do
mandele. Posledním kronikářem byl p. Rodr Josef ml. Kronika končí rokem 1937.
Kronikáři Kozojídek, Vinar a Smidarské Lhoty shodně ve svých letopisech uvádějí velkou událost pro
naše obce a sice : Na památku tažení roku 1866 - kdy se odehrála bitva u Hradce Králové Pruska s
Rakouskem byla ukázka bitvy v našich obcích. Přesto, že se odehrávala v době největších prací, tak se
nepracovalo. Přítomno bylo velké množství lidí, ve stanu na Homolce byli generálové, ministr obrany,
Francouzský generál a další významné osobnosti. Závěrem bylo defilé vojska po silnici.
ŠKOLY a jejich historie. Výstavbu vesnických škol, které existovaly již v 18.století, podpořil všeobecný
školní řád z roku 1774. Ukládal obcím a vrchnostem zřizování a udržování obecných škol. Již v roce
1835 existovalo v Pocidliní 30 škol. Mezi nimi byly Vinary a Smidarská Lhota. Je škoda, že se
nezachovaly Kroniky školy Janovic a Smidarské Lhoty. Zápisy byly povinné a kniha měla název
Konferenční protokoly. Zápisy máme jen z Vinar rok 1911 až 1922. Předpokládám, že povinné údaje
byly stejné pro všechny naše obce. Další poznámky jsem čerpala ze vzpomínek p. Ladislava Nezkusila,
rodáka z Vinar čp. 10 .
V dnešní době nemá ani jedna z našich sloučených obcí školu. Situace je taková, že se slučují školy i
ve městech protože je nedostatek žáků. V minulosti byla jiná doba, jiné podmínky - zavzpomínáme z
kronik našich kronikářů a KRONIKY ŠKOLY z Vinar.
Škola nikdy nebyla v Kozojídkách. V roce 1928 pan Šádek František čp. 39 uvádí : "Stavební místo pro
parcely č.k. 68, které bylo ponecháno v záloze ku stavbě školy, nadělalo svým prodejem obcí této
mnoho nepříjemností. Zda byl správným, či bylo-li by lépe místo tak vhodné ponechati v záloze, ukáže
opravdu budoucnost". A tak se stalo, že děti z Kozojídek jezdily do školy ve Vinarech. Důvodem proč
k této situaci došlo bylo, že v době rozhodování na Státním pozemkovém úřadu bylo udáno, že škola
by musela být jednotřídní a pro vzdělání dětí by neměla význam. Vedlo se vyšetřování, ale nakonec na
parcele byly postaveny domky . V roce 1931 naléhaly školní úřady na obec Kozojídky aby přispěla na
přestavbu školy ve Vinarech, kam děti z obce docházely. Kozojídky neměly peníze, obec byla
zadlužena a bránila se, že závady, které jsou, počkají na příznivější dobu. V roce 1938 po poradě byla
zamítnuta stavba nové školy, protože Kozojídky by neměly finance na 1/3 nákladů (Vinary 2/3). V
důsledku toho byla provedena nástavba školy, která byla dokončena roku 1938. Bližší údaje ohledně
této kapitoly se můžete dočíst v Kronice Kozojídek.
Pan František Mánek, def. učitel a správce školy, kronikář obce Janovice píše : nová škola byla
postavena v roce 1907 a 2.září měla 54 dětí. Vysoký stav žáků se držel až do roku 1921, pak začal

klesat. 1.9.1928 bylo dětí 32. V druhé polovině února roku 1929 se nevyučovalo, protože bylo
nepříznivé zimní počasí. Nikde jsem se nedočetla kdy byla škola pro nedostatek žáků zavřena. Děti
jezdí do školy v Hlušicích. V současné době budova školy slouží veřejnosti pro pořádání různých akcí a
jako pohostinství. První škola v Janovicích byla na návsi v obecním domku. (Domek byl zbourán).
Ve Smidarské Lhotě byl pro první vyučování, v roce 1783, pronajat domek. V roce 1788 postavila obec
svým nákladem školu nad kterou měl patronaci hrabě Kolorédo. Ve světnici učitel bydlel i učil. Až v
roce 1830 obec přistavěla světnici pro učitele. Jelikož budova nevyhovovala, tak v roce 1861 byla
postavena nová škola a rozšířena v roce 1882. Na památku 100 let trvání školy se konala 7.5.1883
velká slavnost. Školní budova přestala vyhovovat a tak v roce 1900 byla postavena nová, moderní
škola. Pro nedostatek žáků byla výuka 1.ledna 1925 zrušena. Děti jezdí do školy ve Smidarech. Prostor
školy byl využit pro knihovnu a místnost pro umístění rozhlasu. Část prostoru upravilo zemědělské
družstvo na byt. Obyvatelé se střídali - Zámostnýho, Vrškovi a Odvárkovi. V roce 2016 byl celý objekt
prodán panu Robinu Turnovskému ze Smidarské Lhoty.
Ve Vinarech se nejprve začalo vyučovat v domku čp. 27 (pak zde bydleli Jelínek Josef s rodinou, dnes
je domek zbourán).Nákladem obce byla postavena škola s čp. 40. Vyučování probíhalo od roku 1790
(domek odkoupil p. Josef Holman a postavil vilku pro rodinu dcery Jaroslavy Šádkové). Patrony byli
hrabě Kynský z Chlumce nad Cidlinou, kterému patřily Vinary. Za Kozojídky zvané v té době Malé
Kozojedy náklady kryl Dymokurský hrabě Černín. V roce 1876-77 byla škola uznána jako nevyhovující.
Sloužila 86 let. V květnu 1877 se začala stavět škola čp. 70 a 28.10.1877 byla slavnostně vysvěcena
důstojným panem farářem Josefem Huškem ze Starého Bydžova. Hned další den bylo zahájeno
vyučování. Dne 31.3.1883 požádala místní školní rada o přístavbu druhé třídy - přestavba byla
provedena o prázdninách roku 1885. V roce 1891 navštěvovalo školu 112 dětí. Škola přestala
vyhovovat a tak v červnu 1938 se začala stavět nová škola. Po dobu stavby se učilo v domcích čp. 48
(sál hostince Vratislava Krále, pak koupil Josef Košátko) a v čp. 26 (usedlost Bohumila Jora, dnes
rodina Myšky Luďka, Jany a Ludmily). V nové škole začala výuka 1.9.1939. Koncem září 1944 byli mladí
učitelé a učitelky povoláni k totálnímu nasazení. Jak uvádí kronikář p. Josef Horák, zbyl ve Vinarech
jen jeden učitel a učil část dětí dopoledne a druhou část odpoledne. Po válce v roce 1946 odešlo 15
rodin do pohraničí a tím se snížil počet dětí. Škola se stala jednotřídkou (1.třída až 5.třída). Do
měšťanky žáci dojížděli do Smidar a Kozojed.
V prázdné třídě školy byl zřízen od jara 1950 dětský prázdninový útulek. Do spoře vybaveného
zařízení rodiče přivedli ráno kolem 7,00 hodin děti a v poledne je vyzvedli domů na oběd. Odpoledne
zase děti přivedli. Školka končila mezi 17 a 18 hodinou.
V roce 1975 byla vinarská škola zrušena pro nedostatek dětí. Objekt byl přebudován na mateřskou
školku, která fungovala 15 let pod vedením paní Věry Černé z Vinar čp.6. Byla velmi dobrá spolupráce
s místním JZD Třetí pětiletka. Družstvo hradilo dětem pobyt ve škole v přírodě na Bártově boudě v
Bílém Potoce v roce 1975. Děti zpestřovaly svým vystoupením výroční schůze družstva a zahajovaly
dětský karneval v Kozojídkách. Když byla školka zrušena, tak JZD Vinary zajišťovalo dopravu dětí do
školky ve Smidarech.
V roce 2011 začala velká rekonstrukce zašlé budovy školy. Nově zvolené obecní zastupitelstvo dalo
podnět k projektu s názvem "Obec pod jednou střechou". Stará, nevyužitá škola našla nové
uplatnění. Po rekonstrukci, za značného zájmu veřejnosti byl objekt slavnostně 8.9.2012 dán do
provozu. Mimo úřadovny Obce je ještě v budově obchod , klubovna mládeže, knihovna, tělocvična s

trampolínami a tělocvična s nářadím na posilování těla. Budova Kampeličky (postavena v roce 19391940) , kde byla úřadovna obce, byla prodána paní Silvě Ryglové.
Prvním učitelem ve Vinarech byl Václav Probošt z Ohnišťan. Nejvíce se ale vzpomínalo na učitele J.
Jetela. Za svoji práci s dětmi byli učitelé odměňováni především naturálně a částečně finančně. Tak
zvané služné se udrželo až do roku 1870, kdy byl státem stanoven plat učitelům. Školní rok nezačínal a
nekončil pravidelně. Děti musely pomáhat rodičům na hospodářství. Ve školních záznamech, které
bylo povinné vést, se dočteme nejen o školních událostech, ale i veřejných. Mnohá činnost se
opakovala každý rok např. oslava narození prezidenta T.G.Masaryka, upálení Mistra Jana Husa, školní
lékařská prohlídka dětí atd. Chod školy byl pod dozorem školní rady, která se skládala z místních
občanů. 4.11.1918 se sešlo učitelstvo okresu v Novém Bydžově a složilo slib republice. Uskutečnily se
nové školské reformy. Co bylo zakázáno, bylo povoleno. Ve školním roce 1920-21 chodilo do školy 110
dětí. Byl přijat Malý školní zákon - zavádí občanskou nauku a výchovu, ruční práce a tělocvik. Rozšiřuje
se povinnost školní docházky na 8 roků. 18.5.1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání
československého rozhlasu. Rozhlas byl i ve škole. 14.září 1938 končí vinarská školní kronika - je II.
světová válka - je zákaz psaní dosavadních záznamů. Okupanti zavedli povinnou výuku němčiny, byly
zakázány české učebnice, z veřejných knihoven byly odstraněny mnohé české knihy, na orientačních
tabulích byly uvedeny německé a pak české nápisy, předělány úřední razítka, styky s úřady se vedly
německy a další opatření, která vedla k potlačení všeho českého. Učitelé museli skládat zkoušky z
německého jazyka. Školní rok ve vinarské škole 1945 - 46 zahájilo již jen 47 žáků.
Ke změnám ve školství dochází po skončení II. světové války. Přestala se vyučovat němčina, ale učil se
ruský jazyk. V rámci oslav výročí osvobození se každoročně konaly projevy s pokládáním věnců k
památníkům padlých. Oslavy VŘSR a dalších politických výročí. Na školách byly zakládány pionýrské
organizace, svazy mládeže atd. V našich obcích byla jako poslední škola v provozu ve Vinarech. Jejím
řídícím učitelem byl pan Karel Hubka. Byl veřejně hodně činný ve všech organizacích obce. Pro velký
nadbytek učitelů ukončil svoji činnost ředitele odchodem do starobního důchodu 29.6.1968. Nadále
bydlel ve školním bytě, zúčastňoval se veřejného dění a psal Kroniku obce. Děti začal vyučovat pan
učitel Luboš Novotný. V roce 1973 - 4 bylo ve škole 17 dětí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ukončilo
ministerstvo školství vyučování 31.8.1975. Jak výše uvádím, byla v budově školy zřízena Mateřská
škola, která fungovala 15 let.
Je škoda, že se nezachovaly školní knihy z Janovic a Smidarské Lhoty. Kdyby jste snad měli nějaké
knihy a údaje o škole ve vaší obci, tak budeme rádi když nám je půjčíte.
Těmito řádky končí výpisky z Kronik našich sloučených obcí. Ve Zpravodaji a Kronice roku 2018
bychom připomněli začátek a konec II.světové války.

