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Na stránkách ZPRAVODAJE za rok 2018 byli občané seznámeni s činností obce a spolků za
uplynulý rok. Na posledních stránkách je IV. díl Historie, které připomenou minulost našich
obcí a národa. KALENDÁŘ na rok 2019 zase ukázal, že se máme na co těšit. Akce se opakují
každý rok téměř stejně, ale to je dobře. Svědčí o zájmu lidí. Rok 2018 byl rokem Komunálních
voleb. Vedení obce poděkovalo občanům za důvěru, kterou jim prokázali svými hlasy. 

ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  28.3. - OZ projednalo a schválilo

- Plán společných zařízení zpracovaný v rámci návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov

- roční závěrku r. 2017, účetní výkazy, závěrečný účet, hospodářský výsledek, odpisový plán
na rok 2018, rozpočtové opatření, rybářské povolenky na r. 2018

- starostku Ing. Holmanovou jako zástupce na valnou hromadu firmy Vodovody a kanalizace v
Hradci Králové 5.6.2018

- navýšení odměn na dohody o provedení práce z 80 Kč na 100 Kč s platností od 1.7.2018

- prodej pozemků v k.ú. Vinary manželům Pavlovi a Romaně Špinkovým za cenu 26 800 Kč -
včetně nákladů spojených s převodem (vyhotovení ZP, právnické služby). Pozemky jsou v k.ú.
Vinary zapsány v majetku obce na LV 10 001. Jedná se o původní parcelu č. 26 - 126m2  -
členěno na parcely 26/1 -  36 m2 a  26/2 90 m2  (p.č.  26/2 -  90 m2  -  záměr prodeje),  dále
původní parcela č. 650 - 1403 m2- členěno na parcely 650/1 - 1358 m2  a 650/2 - 45 m2 (p.č.
650/2 - 45 m2 -  záměr prodeje) - GP 1167/2017-602. Tento prodej je z důvodu narovnání
vlastnických vztahů.

-  uzavření  a  podpis  smlouvy  o  partnerství  a  poskytování  služeb  v  oblasti  rozvoje  a
implementace služeb Technologického centra ORP Nový Bydžov

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IZ-12-2000382/VB/1

- bere na vědomí výstavbu nového venkovního vedení 11 kV mezi městem Nový Bydžov a
obcí Staré Místo  je požadavek na propojení stávajících rozvoden velmi vysokého napětí a tím
provedení zálohování napájecí schopnosti distribuční soustavy pro koncové odběratele.

- obec pronajme pozemek č. 689/ v k.ú. Vinary o výměře 266 m2 za účelem sekání trávy p.
Renatě Nývltové a p. Zdeňku Molnárovi bytem Vinary 52



- záměr prodeje p.č. 205/4 výměra 96 m2 v k.ú. Janovice p. Ivetě Vernerové z Libáně

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb č. 712018. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

INFORMACE  STAROSTKY : o SÚPM na rok 2018 a prodloužení termínu dokončení stavby KD 

ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   20.6. - OZ projednalo a schválilo

- rozpočtové opatření , navýšení ve výdajích o 90 000 Kč

-  prodej  pozemku p.č.  205/4 o  rozloze  96 m2  v k.ú.  Janovice  za cenu 15 000 Kč,  včetně
nákladů spojených s převodem p. Ivetě Vernerové z Libáně .

- na volební období 2019 - 2022 bude 9 členů obecního zastupitelstva

- pronájem pozemku p. Renatě Nývltové a Zdeňku Molnárovi v k.ú, Vinary za 100 Kč/rok

INFORMACE  STAROSTKY  o zahájení VŘ chodníky Vinary a dokončovacích stavebních pracích
v KD Kozojídky 

 ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA  16.7.  -  OZ projednalo a schválilo

- do výběrového řízení na akci Chodníky - obec Vinary, které proběhlo 3.7. se přihlásily tři
firmy. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla Stavoka Kosice a to 1 681 030 Kč, tudíž s nimi byla
uzavřena smlouva.

ZÁPIS  Z  USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  31.10.            

Dle  zákona  a  patřičných  paragrafů  byla  svolána  ustavující  schůze  nově  zvoleného
zastupitelstva. Všech devět členů složilo slib v platném znění. Bylo usneseno a schváleno že
ověřovateli zápisu bude Jiří Štoček a Milan Schovánek, zapisovatelem Ing. Romana Špinková.
Veřejným hlasováním byli jednomyslně zvoleni do funkce starostky Ing. Štěpánka Holmanová
a  místostarosty  Pavel  Špinka.  Jednomyslně  pak  byly  zvoleni  na  návrh  starostky  tito
předsedové a členové výboru : 

Finanční výbor - předsedkyně Romana Jablonovská, členové Bohuslav Vršťala, Petr Chlubna,
Jiří Zechovský, Milan Schovánek

Kontrolní výbor - předseda Bohuslav Vršťala, členové Martin Soukup, Jiří Štoček 

Nově zvolené zastupitelstvo projednalo a schválilo :

- změny v nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

- rozpočtové opatření č. 3 v příjmech a výdajích

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Vinary kde na pozemku čp. 69 je uložena
plynovodní přípojka. Jednorázová úplata je stanovena na 1 000 Kč



DISKUSE :  pan  Kozák  Miroslav  -  chodníky ve  Vinarech a pan Zdeněk Vyčítal  chodníky ve
Smidarské Lhotě a jejich budování. Pan Jor Miloš - rozbitá příjezdová cesta, chodník, kanálová
vpusť na cestě k domkům na kopečku.        

                                      

ZASEDÁNÍ   OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA   12.12. -  OZ projednalo a schválilo :

- změny hranic v k.ú. Smidarská Lhota a Smidary o komplexních pozemkových úpravách na
základě Dohody obcí dle předložené dokumentace k 27.11.2018 INGEOS s.r.o. Teplice

- rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2021, rozpočtové opatření

- dodatek k veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Bydžov - ceník řízení o přestupcích

- poskytnutí dotace pro Knihovnu Hradec Králové na nákup knih do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb na rok 2019 částku 1 000 Kč

- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce s. Ing. Františkem Cabiarem na r. 2019

-  poskytnutí  dotace  na  částečnou  úhradu  běžných  výdajů  spojených  s  poskytováním
sociálních služeb Duha o.p.s. Nový Bydžov ve výši 16 600 Kč a platbu 300 Kč/klienta/měsíc,
maximálně ale 20 000 Kč/rok.

- podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na objekt občanské vybavenosti KD
v Kozojídkách čp. 48 - oprava venkovní omítky, včetně statického zajištění. 

Ve dnech 12. - 13.1. proběhlo první kolo prezidentských voleb. Je to podruhé, kdy hlavu státu
volí  občané přímou volbou. Bylo 9 kandidátů, kteří  postupně odpadli  a zůstali  dva,  Miloš
Zeman a Jiří Drahoš. Účast v I. kole voleb v našich obcích byla 67,44 %. Z 331 voličů volilo
230. Současný prezident získal  123 hlasů,   protikandidát Jiří  Drahoš 38 hlasů.  Druhé kolo
voleb bylo 26. - 27.1. zúčastnilo se 234 voličů z 347 oprávněných. Účast byla 67,43 %. Počtem
166 hlasů jste podpořili současného prezidenta Miloše Zemana na pětileté funkční období.
Soupeř Jiří Drahoš dostal od vás 68 hlasů. Slavnostní slib prezidenta se konal 8.3.2018.

V říjnu 2017  se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezident pověřil
6.12.  sestavením  nové  vlády  Andreje  Babiše.  Vláda,  která  byla  jmenována  prezidentem
13.12.2017  nedostala  v  Parlamentu  důvěru.  Po  dlouhých,  složitých  jednáních  a
kompromisech  byla  sestavena  vláda  strany  ANO  a  ČSSD  s  podporou  KSČM  a  27.6.2018
schválena. Premiérem se stal Andrej Babiš, zástupce vítězného hnutí ANO.

Na jaře byly opět započaty práce na rekonstrukci Kulturního domu v Kozojídkách. Začátek a
celý průběh rekonstrukce mohou občané sledovat na fotografiiích, které pořídil pan Bohuslav
Vršťala  a  jsou  zveřejněny  na  internetu.  Ze  snímků  si  každý  může  udělat  obrázek  o  jak
náročnou opravu šlo a jaký pěkný výsledek vznikl.



9.června proběhla ve Smidarech charitativní akce "Běháme pro radost". Zúčastnili se i někteří
naši občané. Závodilo se v běhu na 5 nebo 10 kilometrů a jízda na kole 5 km. Sešlo se 66
závodníků. Organizátorům pomáhali vinarští hasiči, kteří přidali k vybrané částce 21 000 Kč
ještě 5 000 Kč. Finanční hotovost byla předána panu Otovi Vojtěchovi z Vinar jako příspěvek
na nákup zdravotních  pomůcek.  Po  vydařeném odpoledni  bylo  posezení  s  občerstvením.
Manželé Jana a Petr Šustovi, kteří byli organizátory, zaslali na Obec Vinary pochvalný dopis za
pomoc při organizaci.     

V  sobotu  15.9.  za  krásného  slunného  dne  oddávala  naše  paní  starostka  Ing.  Štěpánka
Holmanová v pořadí již čtvrtý pár snoubenců. Své ANO si řekli před matrikářkou Ing. Lenkou
Janďourkovou  slečna  Pavla  Ulíková  a  pan  Miroslav  Macák.  Obřad  se  konal  u  rybníka
Navrátilka, kde bylo upraveno prostředí pro slavnostní chvíli. Novomanželům bylo popřáno
do společného života jen samé štěstí.

Ve dnech 5.-6.10. se konaly volby do zastupitelstva obce. Naši občané z navržených kandidátů
volili takto :

J m é n o K o z o j í d k y V i n a r y  J a n o v i c e Smidarská Lhota celkem hlasů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
.Holmanová Štěpánka 19 69 16 17      121
2. Špinka Pavel 20 70 15 23      128
3. Štoček Jiří  6 46   2 11        65
4. Jablonovská Romana  1 44   0   2        47
5. Vojtěch Jan  3 33   3   3        42
6. Kučera Milan  2 40   1   1        44
7. Mátys Eutym  7 53   9   8        77
8. Vojtěchová Radka  5 45   2   3        55
9. Píša Miroslav  5 58   1   4        68
10. Vršťala Bohuslav 37 34 15 23       109
11. Zechovský Jiří 23 23 10  8         64
12. Kratochvíl Štěpán 26   9  0  2         37
13. Mocek Jiří 36   8  1  1         46
14. Jezdinská Terezie 24   4  7  1         36
15. Fischerová Ludmila 13   2  1  1         17
16. Navrátilová Marie 18   0  0  2         20
17. Navrátil Pavel 19   0  0  1         20
18. Navara Roman 22   1  2  1         26
19. Schovánek Luboš  8 27 19 14         68
20. Schovánek Milan 13 29 21 12         75
21. Boudyš Vlastimil 10  9 16 14         49
22. Kahounová Eva  1  4 19  0         24
23. Janovec Zdeněk  4 15 13  2         34
24. Schovánková Petra  3 20 15  5         43
25. Bucek Miroslav  3  4 11  4         22
26. Karásek Martin          odstoupil
27. Stránský Josef  1  0  5  1           7
28. Soukup Martin 14 32 14 45       105
29. Chlubna Petr  2 14  8 46         70
30. Benešová Jana  0  8  7 19         34



31. Fialková Jana  1  6  3 24         34
32. Šmídová Lenka  1 12  4 28         45
33. Šoltysová Vendulka  1 10  1 21       33
34. Kraus Karel  4 14  9 27       54
35. Hyršál Kamil  1  6 1 21       29
36. Turnovský Jan  0  9  4 20       33
       POČET VOLIČů 51 152        62 74      339
       POČET Pl.HLASů 41 91 33 49      214
       NEPLATNÉ HLASY  0  3  0  0          3
       ÚČAST  V  % 80,39 59,8 53,22 66,21
       ÚČAST  CELKEM v %                   64,01

Na základě počtu vašich hlasů bylo zvoleno  obecní zastupitelstvo a to : 

Štěpánka Holmanová, Pavel  Špinka, Jiří Štoček, Romana Jablonovská, Bohuslav Vršťala, Jiří Zechovský,
Schovánek Milan, Martin Soukup , Petr Chlubna. Ustavující schůze se konala 31.10., kde jednomyslně
byli zvoleni na post starosty Ing. Štěpánka Holmanová, místostarosty Pavel Špinka. Dále byli voleni
předsedové  komisí.  Do  čela  finanční  komise  byla  zvolena  Romana  Jablonovská.  Předsedou
kontrolního výboru se stal Bohuslav Vršťala.

Ve dnech 16. -17.6. po šesti letech navštívili občané našich Kozojídek přátele z moravských
Kozojídek.  Tento  článek  napsal  a  fotograficky  zaznamenal  účastník  zájezdu  pan  Bohuslav
Vršťala.  Po  vřelém  přivítání  a  projevech  starosty  moravských  Kozojídek  Bc.  Otakarem
Březinou a  místostarosty  Ing.  Zdeňkem Jurečkem promluvil  místostarosta Pavel  Špinka za
české Kozojídky.  Přítomní  byli  seznámeni  o dění  v  obcích,  pak byl  přípitek  a  následovalo
předávání darů. Za naši  obec Kozojídky dar převzal  p. Jiří  Zechovský. Po diskusi  se šlo do
vinných sklepů pod Kříbem. Prohlídka obce se zajímavým výkladem z vozu taženého koňmi se
velmi líbila. Po večeři a ubytování v autokempu ve  Strážnici  se  přátelé  setkali  na  taneční
zábavě, kde hrála skupina Ferrum. Zábava se protáhla do časných ranních hodin. Po vydatné snídani
se přátelé loučili. Pan Bohuslav Vršťala celé setkání fotil, takže vzpomínky zůstanou. Naši občané si
ještě prohlédli  kapli  sv.  Martina postavenou v roce 1968 - 1971. Tím končilo 15té setkání. Cestou
domů se zastavili na památném místě ve Velehradě. Poobědvali v motorestu Podkova v Kelčicích u
Prostějova. Šestnácté setkání je naplánováno za tři roky u nás.

V letních měsících firma Stavoka budovala  ve Vinarech po pravé straně od Kozojídek nový
chodník ze zámkové dlažby. Pod částí chodníku bylo položeno potrubí pro svod dešťové vody
do dešťové kanalizace. Celkové investiční náklady na zhotovení chodníku ( i s projektovou
dokumentací ) byly ve výši 1 793 234 Kč. Výběrové řízení na realizaci bylo ve výši 1 681 030Kč
a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 1 545 252 Kč.

Také v  letošním roce se v  prostorách kapličky ve Smidarské Lhotě konaly  bohoslužby.  Po
rekonstrukci je kaplička důstojným místem k pobožnosti.

Díky panu Františku Šádkovi z Kozojídek čp. 7 se můžeme vrátit do minulosti  jak se řídila
administrativa obce Malé Kozojedy, později Kozojídky. Otec byl starostou 20 let a zachovaly se
jen dvě knihy o vedení obce. Pokladniční denník od roku 1898 - 1938 a Protokol o zasedání
obecního zastupitelstva od 10.11.1933 do dubna 1941. Stránky knih jsou předtištěny. V této



době byl v čele obce starosta jako předseda František Šádek čp. 7, 1.náměstek Josef Vršťala,
radní  Josef  Holý,  členové  nebo zvolení  náhradníci  Václav  Kosejk,  Evžen Jiránek,  František
Šádek čp.  39,  Josef  Tesař,  Josef  Hromádko,  Josef  Riegel,  Václav Trnka,  František  Kubinec.
Zasedání bylo vždy zahájeno obsahem :

1. Formálie

2. Projednání rozpočtu obecních chudinských a podniku elektroinstalatérského

3. Body k projednání dle potřeby

Stránka končí : průběhem jednání dle zákona, paragrafů a vyhlášek(vše předtištěno). Body
jednání  byly  například ohledně školy  ve  Vinarech,  volby,  hubení  myší,  nákup kožichu pro
ponocného, nájem z obecních pozemků, zavedení dávky ze psů, opatření u plemenných býků,
vybudování obecní studny, výsadba stromků atd.

Nechá se říci,  že administrativa byla,  je  a bude.  Pokladniční  denník obsahuje předtištěné
kolonky  pro  datum,  pojmenování,  příjem,  vydání,  přenos.  V  období  roku  1898 se  platilo
zlatými a krejcary. Od roku 1900 je denník veden v korunách a haléřích.

Je škoda, že se zachovalo málo dokladů ať úředních nebo soukromých. Z uvedených knih lze
vyčíst jak lidé žili, jaké měli problémy, co řešili. Mění se způsob vyjadřování, zanikají některá
slova, vznikají nová.

Pan František Šádek věnoval obě knihy Obci Vinary, za což děkujeme. Mimo uvedené knihy
má obec ještě zachovalou knihu,  která se našla  při  stěhování  z  bývalé budovy obce a to
Konferenční protokoly školní rok 1911 až 1922. Kozákovi předali obci vzácnou knihu Matrika
obce Vinary od roku narození 1800 až do let 1950. Pokud by jste měli doma staré knihy,
doklady, tiskopisy z minulosti ... Obec je ráda přijme do archivu a budou k nahlédnutí všem
občanům.

Při  příležitosti  oslavy  různých  životních  událostí  navštívili  představitelé  obce  oslavence  s
dárkem a kytičkou. Malá pozornost lidi potěší. Letos významné výročí slavili :

p. Obešlo Bohumil, Vinary 95 85 let
p. Stránský Josef, Janovice 55 85 let
p. Černá Věra, Vinary 6 80 let
p. Levínský Josef, Vinary 72 90 let
p. Křížová Anna, Smidarská Lhota 5 85 let
p. Koucká Alena, Smidarská Lhota 35 90 let
p. Šádek Vratislav, Kozojídky 50 80 let

ZLATÁ  SVATBA - 50 let společného života
Jana a Jan Fialkovi, Smidarská Lhota 3
Marie a Josef Mockovi, Kozojídky 10
Miloslava a Jiří Vojtíškovi, Smidarská Lhota v roce 2017



SVATBY
28.4. Lucie Libánská z Kozojídek a Petr Mikulka z Nového Bydžova
15.9. Pavla Ulíková z Prahy a Miroslav Macák z Nového Bydžova
22.9. Tereza Pacáková z Králík a Štěpán Kratochvíl z Kozojídek

NAROZENÍ
14.3. Štěpánová Veronika, Vinary 104
30.8. Vršťala Ondřej, Kozojídky 1

ZEMŘELÍ
20.7. Farkašová Jaroslava, Smidarská Lhota 3 71 let
23.7. Utíkalová Milada, Smidarská Lhota 53 86 let

KULTURNÍ   A   ZÁJMOVÁ   ČINNOST

SBOR   DOBROVOLNÝCH  HASIČů

20.1.  se konaly ve Vinarech vepřové hody.  Chutné výrobky pod vedením řeznického mistra Jiřího
Štočka připravily členky klubu žen a hasiči. Tato akce již získala na popularitě. Lidé si mohli z jídelního
lístku vybrat jídlo dle chuti a společně zasednout k obědu, případně koupit masné dobroty domů.

16.2. uspořádali hasiči všech našich obcí tradiční ples v Janovicích. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina  Jana  Vlasáka.  Lidé  se  výborně  bavili.  V  Kulturním  domě  v  Kozojídkách  ještě  probíhala
rekonstrukce, která bude dokončena v příštím roce.

10.3.  jménem místních hasičů ve  Smidarské  Lhotě přivítal  pan  Kamil  Hyršál  ženy  na  slavnostním
posezení  k svátku MDŽ. Poděkoval za práci a členové SDH předali ženám květiny.  Všichni se pak bavili
při dobrém občerstvení. 

17.3.  v  Janovicích  byly  ženy  potěšeny  nejen  kulturním  vystoupením  dětí,  ale  i  mužů.  Lucinka
Kopánková a Filip Schovánek recitovaly básničky, Tomáš Schovánek zahrál známé melodie písní. Muži
své  drahé  polovičky  překvapily  přednesem  básně.  Petra  Schovánková  a  Eva  Kopánková  s  dětmi
vytvořily  malou pozornost pro ženy,  k  tomu dostaly  květinu.  Na příjemné odpoledne se  sešlo  50
dospělých  a 11 dětí.

30.4. tradiční pálení čarodějnic proběhlo opět pod dozorem hasičů v každé naší obci. Děti z Kozojídek
po "obřadu pálení čarodějnice" opékaly párky na hřišti. Rovněž tomu tak bylo ve Vinarech, kde navíc
ještě před zapálením ohně děti soutěžily.Nejslavnostněji byly připraveni čarodějové z Janovic. Modely,
které předváděly slušely nejen dětem, ale i dospělým. Slavnost byla nabita programem. Nechyběly
soutěže, opékání špekáčků, stezka odvahy a pojízdný bar. V letošním roce přálo účastníkům i pěkné
počasí.

5.5.  hasiči  z  Janovic uspořádali  brigádu na vyčištění požární nádrže. Uklidili   obec i  okolí  rybníka
Hliňák. Na akci se spolupodíleli i chalupáři. Po práci společně zasedli k občerstvení.

2.6. se konalo 120. výročí založení SDH ve Vinarech. Oslavy se zúčastnili i přátelé z družebních Vinar
od  Vysokého  Mýta  a  od  Přerova.  Dále  ze  Smidar,   Hlušic   a  samozřejmě z  Janovic,  Kozojídek  a
Smidarské Lhoty. Slavnost dne začala seřazením u starého Pohostinství. V čele průvodu šli  hasiči s
vlajkami  ČR  a  SDH,  následovala  hudba  Skleněnka,  pak  vedl  velitel  místního  sboru  Pavel  Špinka



početný zástup hasičů v pracovních i slavnostních uniformách, nechyběly ani děti. Následovala stará
hasičská stříkačka tažená koňmi, nová i stará technika na hašení. Na hřišti byla zahrána státní hymna,
starosta MSDH Ladislav Linek přivítal nastoupené jednotky a všechny přítomné. Starosta SDH Vinary
Milan Myška seznámil s historií i současností místní jednotky. Paní starostka Ing. Štěpánka Holmanová
poděkovala sboru za  vydatnou činnost a  pak spolu s  místostarostou a velitelem hasičů předávala
zasloužilým členům sboru pamětní  medaile a plakety.  Pak následovala hasičská soutěž 8 družstev
dospělých a 2 družstev dětí. Umístění : 1.místo místní Vinary, 34 sekund, následovaly Hlušice 37,1 sek.
místní veteráni Vinar 41,2 sek. , pak Janovice 41,4 sek., Vinary od Vysokého Mýta 42 sek., ženy z Vinar
od Vysokého Mýta 45,2 sek., Kozojídky 54,4 sek., Smidarská Lhota 64,3 sek. Děti z Vinar 38,3 sec. a
Janovice  47,3  sec.  Po  skončení  soutěží  předvedli  vinarské  děti  scénku  s  hasičskou  a  hospodskou
tematikou. Vystoupení se velice líbilo a sklidily velký potlesk. Do 15 hodin hrála Skleněnka a od 18
hodin  hudební  skupina  Jana  Vlasáka.  Odpoledne  zpestřily  svým  tanečním  vystoupením  ženy  ze
souboru  Lukovačky  z  Lukové.  V  budově  Obce  byla  výstava  starých  i  nových  fotografií  z  hasičské
činnosti a uniforem a výzbroje. Celé odpoledne v pěkně vyzdobeném kočáře taženém koňmi vozil
zájemce po obci pan Jaroslav Linek. Výborné občerstvení, slunečné počasí a dobrá organizace celého
dne  byla  ke  spokojenosti  všech  přítomných.  Oslava  120.výročí  založení  hasičského  sboru  byla
důstojnou vzpomínkou, kterou na fotografiích pro budoucnost zvěčnil pan Bohuslav Vršťala.

V sobotu 16.6. dobrovolní hasiči z Janovic uspořádali taneční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina NEPÁL BAND. Pěkná zábava byla obohacena o bohatou tombolu. 

1.9. hasiči v Janovicích dětem připomněli konec prázdnin. Byl naladěn na "Olympijské hry a vlaječky
států". I když počasí nebylo ideální, tak byli spokojeni nejen děti ale i dospělí, kteří se zapojili.

27.10.  u  příležitosti  oslavy  100  let  založení  samostatné  Československé  republiky  SDH  Vinary
uspořádal slavnostní zasazení lípy za pomníkem Matičky.  V úvodu promluvil starosta hasičů Milan
Myška.  Připomněl vznik ČSR před 100 lety,  kdy se také sázely lípy  svobody,  ale z bezpečnostních
důvodů musely být  skáceny.  Hasiči  byli  v  uniformách a rovněž bylo připomenuto 120 let  založení
sboru. Po zaznění státní hymny byla do lahve vložena zpráva starosty a položena ke kořenům stromku.
Přítomno bylo 74 občanů a mnozí z nich spolu s hasiči přihodili lopatou hlínu k lípě. Na závěr akce
bylo podáváno občerstvení na místě i v klubovně. 

27.10. hasiči v Janovicích jako na mnoha místech ČR  zasadili s obyvateli obce lípu, která je symbolem
naší státnosti. Ke kořenům stromku položili krabičku do které vložili předměty z dnešní doby a listinu s
podpisem  všech  zúčastněných.   Na  závěr  lidé  zazpívali  státní  hymnu  a  upevnili  pamětní  štítek.
Důstojná oslava založení státu byla zakončena posezením s občerstvením v bývalé škole.

1.12. zajistili hasiči z Janovic osmé rozsvícení vánočního stromu a betléma.Nejprve si občané zazpívali
koledy venku, pak se přemístili do bývalé školy, kde pokračovali ve zpěvu až do příchodu Mikuláše,
čerta a anděla. Za své vystoupení děti dostaly balíček sladkostí. Příjemnou atmosféru doprovázela
chuť perníčků a vůně svařeného vína.

7.12. SDH Smidarská Lhota společně se ženami zorganizovali atmosféru vánoc. Děti za své vystoupení
byly  obdarovány od Mikuláše,  anděla  a  čerta.  Začátek čekání  vyplnily  Andrejka  Soukupová,  která
zahrála na kytaru a zpěvem koled přítomné potěšila Kačenka Mocková a Anežka Soukupová. Vánoční
pohoda proběhla ke spokojenosti všech.



31.12. se sešla skupina přátel v Kozojídkách, aby společně přivítali příchod Nového roku. Večer se
vydařil.  O  půlnoci  samozřejmě nechyběl  ohňostroj.  Večer  se  konal  pod  vedením hasičů  v  čele  s
Bohuslavem Vršťalou.

Hasiči z Vinar i letos čistili vinarskou stráň od soušek. Dřevo každoročně poslouží na akce pořádané u
klubovny.  Stalo se  už tradicí,  že akce pořádají  dohromady s  Klubem žen.  Dobrá spolupráce je  ku
prospěchu všech.

KLUB  ŽEN  VINARY

17.2. ženy pořádaly dětský karneval v Janovicích.  Děti  tancovaly,  soutěžily,  odměna se dostala na
všechny. Porota opět měla těžký úkol vybrat nejhezčí masky. Nechyběla ani tradiční tombola. Akce se
vydařila ke všeobecné spokojenosti.

17.3. pod dohledem členek klubu žen a rodičů děti tvořily velikonoční věnce na dveře, zajíčka, kytičky,
kuřátko atd. Děti pracovaly se zaujetím. K příjemné atmosféře přispěli i  hasiči, kteří se postarali o
občerstvení. 

26.5. se ve Vinarech konal dětský den plný soutěží a her, které připravily členky klubu žen. Na závěr
odpoledne byla tažena bohatá tombola.

1.9. klub žen spolu s hasiči z Vinar uspořádali pro děti konec prázdnin. Po různých hrách a soutěžích se
dostavili zbrojnoši. Po předvedení zacházení s mečem, dřevcem atd. půjčili na požádání dětem zbroj i
ustrojení. Děti byly nadšené, na památku se fotily. 

8.12.  vinarské děti  navštívil  Mikuláš,  anděl  a  čert  v  doprovodu čertovské profesorky  Elvíry.  Svým
vystoupením Elvíra navodila veselou náladu, i když na pláč také došlo. Před příchodem nebeských
bytostí děti tvořily svícínek a stromeček. Za své vystoupení byly děti samozřejmě odměny.

Členky výboru Klubu žen během roku navštívily ženy z Vinar při oslavě jejich kulatých narozenin. S
přáním všeho dobrého, kytičkou a bonboniérou se  potěšila :  p. Drahomíra Píšová (60 let), Marie
Horáková (70 let) a Věra Černá (80 let).

KLUB  SENIORů

17.5. se uskutečnil výlet seniorů na zámek Zruč nad Sázavou, který byl postaven v letech 1872 -78.
Mohli obdivovat pěkně vybavené místnosti. Z věže byl přehled o okolí. Dále navštívili Památník Josefa
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Dům využívala rodina k letnímu pobytu. Průvodkyně poutavě
seznámila seniory s jeho díly, životem a rodinou. Další zastávkou byla návštěva Muzea lidových staveb
v Kouřimi.  Je  zde umístěna  kovárna  ze  Starého Bydžova  z  roku  1774.  Závěr  deštivého dne byl  v
restauraci Classic v Novém Bydžově. I když počasí nebylo ideální, nálada byla dobrá.

Ve čtvrtek 20.9. se uskutečnil výlet seniorů do Prahy. První zastávkou byla prohlídka Leteckého muzea
ve Kbelích, které bylo založeno v roce 1968. Početností a kvalitou sbírek patří k největším v Evropě.
Součástí  výstavy je  i  výzbroj,  výstroj,  stejnokroje,  prapory,  vyznamenání  atd.  Po obědě se  senioři
dostavili na loď, z které mohli sledovat pamětihodnosti hlavního města Prahy. Plavba po Vltavě byla
nevšedním zážitkem. Den byl zakončen večeří v Loučni.



17.10. se konala "Dámská jízda" cvičenek - seniorek, které se zúčastnilo 14 žen. První setkání bylo v
roce 2011. Ženy se stále rády schází každou středu. Paní Miloslava Špinková poděkovala vedoucím
cvičení  p.  Janě  Ondráčkové  a  Věře  Svobodové.  Popřála  všem pevné zdraví  a  dlouhou vitalitu  při
cvičení.  Následovalo povídání o zážitcích z mládí i ze současnosti. Obsluhu u stolu zajistil p. Karel
Mašata. Hostem a současně fotografem byl pan Bohuslav Vršťala. Lze si jen přát, aby elán, chuť a
radost z pohybu ženám co nejdéle vydržela.

 1.11.  se  důchodci  zúčastnili  představení  v  Jiráskově  divadle  v  Novém  Bydžově.  Pobavili  se
vystoupením pořadu s názvem Všechnopárty. Hostem baviče, textaře a moderátora Karla Šípa byl
Josef  Alois  Náhlovský.  Ve  dvouhodinovém  pořadu  se  senioři  pobavili.  Na  závěr  večera  umělci
odpovídali na dotazy diváků, které jim byly dodány během vystoupení. 

24.11. se sešli senioři na 17. předvánoční posezení v Janovicích. Předseda klubu přítomné přivítal a
seznámil s uskutečněnými akcemi a plánem na rok 2019. Hostem za Obec byla p. starostka Štěpánka
Holmanová,  omluvila  nepřítomnost  místostarosty  Pavla  Špinky  a  seznámila  důchodce  s
uskutečněnými  akcemi  a  plánem,  který  obec  má  do  budoucnosti.  Následovala  volná  zábava  ,
občerstvení  a  tanec  při  hudbě  p.  Jaroslava  Pulce.  Setkání  seniorů  se  vydařilo.  Poděkování  patří
kolektivu ochotných lidí, kteří setkání zajistili.

RYBÁŘSKÝ   SPOLEK

29. - 30.6. se konaly v Janovicích na rybníku Hliňák 18ti hodinové závody. Celkem bylo chyceno 15 ks
kaprů a karasů s mírou 59 cm. Tentokrát přálo rybářům i počasí, pěknou odměnou byli všichni oceněni
bez ohledu na "výkon",  takže panovala všeobecně dobrá  nálada a opět se těší  na další  rybářské
zážitky.

MYSLIVCI

Bylo tradicí, že začátkem roku se konal myslivecký ples. Letos výjimečně nebyl, protože Kulturní dům v
Kozojídkách byl v rekonstrukci a členové spolku se dohodli, že bude až příští rok.

V jarních měsících měli myslivci brigádu na opravu a údržbu kolny, kde skladují  krmení pro zvěř. Dále
prováděli opravu posedu a poškozené voliéry pro bažanty. Samozřejmostí je starost  o zvěř. Podzimní
hony na odstřel jsou slabé. Zajíci se stávají vzácností. 

SPORTOVCI

19.5. pořádal  RC Autoklub ČR v aréně v Janovicích 3.  ročník Mistrovství  ČR v závodech terénních
modelů Buggy. Závodu se zúčastnilo 53 soutěžících. Hlavním organizátorem setkání byl pan Vladimír
Kopánek ml. O dobrou pohodu se opět postaraly rodiny Kopánkova a Vaňkova.

23.6. proběhlo na hřišti ve Vinarech utkání v nohejbale CUP 2018. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev.
Sportovní klání probíhalo férově. Všichni byli díky sponzorům odměněni. Pořadatelem byl SDH Vinary.
O dobrou pohodu v šenku se postaraly členky Klubu žen Jana Štočková, Romana Jablonovská a Dana
Záveská.

31.12.  uspořádali  vinarští  sportovní  nadšenci  "Silvestrovský  fotbalový  turnaj  2018".  Hlavním
pořadatelem byli  hasiči  z  Vinar.  Hra  probíhala za  krásného počasí,  v  pohodě.  Nakonec poražení  i
vítězové zasedli společně k jednomu stolu s občerstvením. 



Amatérský sport v našich obcích stále žije : jak je vidět z výše uvedených článků máte možnost všichni
se zapojit - v nohejbale, fotbale, tenisu, modely autíček, cvičení starších a mladších žen, posilování na
nářadí ...

NEZAMĚSTNANOST   k   31.12.2018

I letos zaměstnala Obec Vinary 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce. Tito občané byli financováni
Úřadem práce. Na registru bylo k poslednímu dni roku evidováno 10 lidí z našich obcí :

Kozojídky 1 muž a 1 žena Vinary 2 muži a 1 žena
Janovice 2 muži a 0 žen Smidarská Lhota 1 muž a 2 ženy

K   31.12.2018 měla Obec Vinary celkem 415 obyvatel :

Vinary 189 obyvatel Smidarská Lhota 91 obyvatel
Janovice   73 obyvatel Kozojídky 62 obyvatel
 

P O Č A S Í

LEDEN - deštivé a teplé počasí z prosince pokračuje. Spadlo 25 mm, do rána teplota - 1 až + 3 0C, ve
dne až + 50C. Dne 16. - 17.1. napadlo postupně 13 cm sněhu, ale navečer sněhová přeháňka přešla v
déšť. Teplota se ustálila na - 30 až 00C ve dne, v noci nad nulou. Sníh částečně roztál. Jinde v republice
byla sněhová kalamita, potíže na silnicích a tratích. V ranních teplotách byly výkyvy, mimořádně bylo -
60C jen 1 den). Jinak - 30C v noci, ve dne - 20 C až + 40C.

ÚNOR - mrazivé počasí je bez sněhu. Nejchladnějším dnem letošní zimy byl 6.únor - 70C do rána, ve
dne - 20C, další dny dešťové přeháňky 13 mm. Na konci února začalo mrznout bez sněhové pokrývky.
Ve dne i v noci se držely teploty pod nulou až - 180C.

BŘEZEN  -  Zmrzlé počasí  pokračuje,  ale výjimečně se i  umírní.  Teploty okolo nuly až do -  20 0C. V
polovině měsíce začal foukat ledový vítr, i když bylo jasno. Občas spadl sněhový poprašek, který se
neudržel, slabé dešťové přeháňky 6 mm. Koncem měsíce se oteplilo.

DUBEN - teplé, příjemné a slunné počasí z konce března pokračovalo. Denní teploty do 200C až 240C,
noční okolo 100C až 150C. V pátek 13.4. menší bouřka s deštěm 12 mm. Teplota se nezměnila, ještě
stoupla. 16.4. spadlo 6 mm. Teplem rozkvetly všechny ovocné stromy. Loni touto dobou u nás bylo
80C, v noci 30C. Teplo vystoupilo až 270C ve dne v noci až 170C. 23.4. menší bouřka s deštěm 19 mm.
Teploty klesly na 3 dny do rána jen do 70C, ve dne do 210C. Na závěr měsíce opět tepleji.

KVĚTEN - začátek měsíce jasný, polojasný, ale i s dešťovou přeháňkou 3 mm. Ranní teplota okolo 100C
až  250C,  klidno.  11.5.  bouřka  s  přeháňkou 3  mm,  teploty  beze  změny.  15.  a  17.5.  déšť  23  mm,
ochlazení ve dne 150C, v noci 120C. Od 22.5. malé bouřky, malé přeháňky 3 mm. Ve dne teplota okolo
300C, v noci okolo 200C. Takto bylo teplo před 243 lety naposledy.

ČERVEN - Teplé počasí z května pokračuje. 8. - 9.6. bouřky s deštěm 39 mm. Prudké ochlazení nastalo
21.6. do rána okolo 100C, ve dne do 200C a opět déšť 21 mm. Koncem měsíce se vysoké teploty vrátily
až ke 300C ve dne a v noci jen do 150C.



ČERVENEC - od 6.7. menší přeháňky 17 mm. Rána jsou chladnější, ale ve dne letní až tropické teplo a
to do 340C, výjimečně i více. Ranní teploty se zvýšily až na 180C.

SRPEN - letní až tropické teploty pokračují. Ve dne až 360C, v noci i okolo 20 až 230C. 4.8. bouřka s 2
mm vody. Je sucho, stále jasno, ojediněle polojasno, teplo již od dubna. Jsou hlášeny četnější požáry v
republice. U nás shořel na poli traktor, škoda 1 a půl milionu se přičítá zkratu. Ze 13. na 14.8. spadlo 8
mm a 24.8. 17 mm. Ochladilo se, ráno okolo 150C až 100C,  ve dne do 260C.

ZÁŘÍ -  hned první den dešťové přeháňky 19 mm, teplo se drží i když bez sluníčka. Ranní teploty do
150C, ve dne až 230C. 11.9. déšť 8 mm. Prudký zlom počasí nastal z 23. na 24.9.  do rána 2 až 90C, ve
dne 120C, silný vítr, déšť 10 mm. Místy byly i přízemní mrazíky.

ŘÍJEN - chladno, okolo 100C, na horách padaly první sněhové vločky. Postupně se ale oteplovalo, a od
8.10.  ve  dne bylo  až  220C,  v  noci  do  120C.  Ve dnech  12.  -  14.10.  foukal  silný  vítr,  který  působil
materiální škody. Ochladilo se na 5 až 80C do rána, ve dne do 170C. Koncem měsíce větrno s deštěm
ale i sluníčko, spadlo 31 mm vody.

LISTOPAD - dešťová přeháňka 6 mm, ve dne 150C, v noci okolo 100C. Ochlazení nastalo od 16.11., do
rána bylo - 20C, ve dne 40C, klidno, občas i sluníčko. 20.11. první sněhová přeháňka, která hned tála,
byly + 20C. Do rána bylo koncem měsíce až - 70C, ve dne - 40C.

PROSINEC - Začátkem měsíce sněhová přeháňka 2 cm, vydržel 1 den. V  neděli 2.12. až 3.12. déšť 25
mm a další dny 19 mm. Malé přeháňky byly celý měsíc déšť i sníh, ale nemrzlo. Pouze 3 dny byly
chladno do rána až - 70C , ve dne okolo nuly. Na Štědrý den do rána bylo + 50C, ve dne + 30C, občas
slunečno. Drobné dešťové přeháňky koncem měsíce byly 8 mm. Celý měsíc se udržovala vlhkost.

PŘEHLED   DEŠŤOVÝCH   SRÁŽEK

 leden 25 mm 13 cm sněhu únor 13 mm
březen  6 mm duben 37 mm
květen 14 mm červen 60 mm
červenec 17 mm srpen 27 mm
září 37 mm říjen 31 mm
listopad   6 mm prosinec 52 mm  2 cm sněhu

Události roku napsala kronikářka Obce Vinary Miloslava Špinková

Vinary 13.3.2019

IV. díl  historie našich obcí

II.  světová válka,  období které nelze v dějinách země, ani našich obcí vynechat. Příčina vzniku je
přičítána dle historiků v nespokojenosti s politikou a dopadech velké hospodářské krize ve třicátých
letech.  Nebezpečí války postupně narůstalo již od roku 1936. Evropské státy byly oslabeny a tím byl
umožněn  nacismus  (Hitler),  fašismus  (Mussolini),  komunismus  (Stalin)  a  dalších  mimo  Evropu.



Východisko  se  hledalo  i  ve  zbrojení  a  přípravě  na  válku.  Začala  se  stavět  obranná  opatření  na
hranicích,  ustavovaly  se  civilní  protiletecké  obrany,  přednášky  ....  Byly  zakládány  skupiny
samaritánské,  asanační,  spojovací  ....  Jak  jsem se ve III.  díle  zmínila,  byl  zákaz psát  kroniky,  jinak
následoval  těžký postih.  O válce vznikla  mnohá literární   díla,  fakta,  dokumenty  a filmy.  Všechna
ukazují hrůzu kterou prošly postupně země všech kontinentů. Byla i díla, která tuto dobu udávají ve
zlehčené  podobě  formou  dobrodružství,  veselého  obsahu,  ale  ani  jádro  těchto  knih  nebo  filmů
nepomíjí krutost války. 

Již  v  roce 1937 vznikaly konflikty mezi  lidmi  na hranicích s  Německem. Prostřednictví  Henleinovy
strany štval Hitler sudetské němce do sporu s Českou republikou. Místo oslavy 20.výročí trvání  ČR byl
mezi lidmi strach z budoucích událostí. Po obsazení Rakouska 12.3.1938 se hovořilo o blížící se válce.
14.září 1938 byli povoláni záložníci a 23.září večer byla nařízena mobilizace, za 3 dny byly odvody koní
a povozů s vozky (z Vinar bylo povoláno 22 mužů, 17 koní a 4 vozy). Po třech až 6 týdnech se vojáci
vraceli domů bez boje. Národ byl zklamán zradou spojenců. Vláda pod tlakem západních mocností a
výsledcích  mnichovské  konference  rozhodla  o  odstoupení  Sudet  Německu.  Poláci  požadovali
odstoupení Těšínska a Maďaři jižní Slovensko. Těmito oběťmi Československa měl být vykoupen mír.
Prezident republiky E. Beneš se vzdal úřadu a 30.11.1938 byl zvolen třetí prezident Dr. Emil Hácha. Na
konci roku 1938 došlo k rozpuštění všech politických stran a sdružení do dvou - Národní Jednota a
Strana Práce (ve Vinarech měla Národní Jednota 76 členů).  

15.března 1939 obsadil Wehrmacht  Československo, vznikl Protektorát Čechy a Morava. 14.3. vyhlásil
svoji nezávislost Slovenský štát a v čele s Jozefem Tisem se stal německým satelitem. Druhá světová
válka  začala  1.září  1939  německým  útokem  na  Polsko.  Tohoto  útoku  se  zúčastnila  i  armáda
Slovenského štátu.  Také Rusko napadlo Polsko,  pak Finsko.  Dánsko  se  vzdalo Německu bez  boje.
Finsko se přidalo k Německu, které postupovalo na Norsko a Švédsko. V roce 1940 německá vojska
překročila hranice Belgie, Holandska, Lucemburska a Francie. V čele Francie byl generál Charles de
Gaulle a pomoc poskytla Anglie, která se tímto vyčerpala. Po vítězství nad Francií Hitler ovládl téměř
celou Evropu. Zbývala Velká Británie, která měla už jen dobré letectvo. V létě roku 1940 proti sobě
bojovaly letky Royal Air Force (RAF) a německá  Luftwaffe.  15.září  britští  piloti  za pomoci letců z
Polska, Kanady, Nového Zélandu, Československa, Belgie a jiných odrazili německý útok.

Italská vojska okupovala v letech 1939 až 1940 Albánii, Řecko,Rumunsko, Bulharsko,Jugoslávii, Libyii,
Egypt,  Etiopii.   Proti  nim se postavila  vojska Anglie,  Austrálie,  Indie,  Nového Zélandu a jihoafričtí
vojáci.  V květnu 1941 bylo italské vojsko poraženo. V této době byla poražena proněmecká vláda v
Iráku. Od roku 1937 byla Japonská agrese v Číně, vojska vstoupila do Francouzské Indočíny a krátce na
to stvrdilo své spojenectví s Německem a Itálií. Nebudu dále rozebírat postupy vojsk, chtěla jsem jen
ukázat,  že  válka  byla  světová.  Okupantům se  dařilo  a  stále  slavili  vítězství.  Zradou smlouvy mezi
Německem  a  Ruskem  se  karta  obrátila.23.8.1939  ještě  před  Německou  invazí  do  Polska  byla
podepsána  smlouva  o  neútočení   mezi  Německem  a  Ruskem.  Dohoda  byla  porušena  vpádem
německých  vojsk  a  jejich  spojenci  do  Sovětského  svazu  22.června  1941.  Vedení  země  nebylo
připraveno,  bylo překvapeno.  Vojenské kapacity Stalina přesvědčovali  o potřebě opatření,  ale ten
nechtěl Hitlera provokovat. Rudá armáda byla útokem Němců zaskočena, třebaže měla nad Němci a
jejich spojenci vojenskou vybavenost (tanky, letadla). Okupanti rychle postupovali a páchali zvěrstva.
8.září začali obléhat Leningrad a to déle než dva roky. Němečtí vojáci byli vyčerpáni, museli zdolávat
rozbahněné cesty, pak přišla krutá zima, mrazy. Rusové se začali účinně bránit - Německá blesková
válka začala ztroskotávat.7.12.1941 Japonsko podniklo ničivý nálet na americkou námořní základnu



Pearl Harbor. Po dvou hodinách byla potopena, nebo zničena americká plavidla. USA vyhlásili válku
Japonsku.  Na  stranu  Japonska  se  přidali  Němci  a  Italové.  11.12.1941  vyhlásilo  Německo  válku
Spojeným státům americkým.

Výše  uvedenými  řádky  jsem  Vám  chtěla  přiblížit,  jak  II.světová  válka  začala  a  že  byla  na  všech
kontinentech. Nemůžu zde napsat bližší údaje, ale zájemci o podrobnější dění mají možnost čerpat
poznatky z jiných dostupných zdrojů. Tuto válku provázely kruté násilí, zločiny, nehumánní zacházení s
válečnými  zajatci,  hrůzy  koncentračních  táborů  atd.  Válkou  těžce  trpělo  civilní  obyvatelstvo.
Osvobození, konec válečné vřavy skončilo pro naši zemi v květnu 1945 podepsáním smlouvy v Berlíně.
V  závěru  války  byla  ustavena  OSN  (Organizace  spojených  národů),  jejímž  ústředním  cílem  byla
prevence vzniku jakéhokoli dalšího podobného konfliktu. Po vítězství spojenců se zrodily dvě světové
supervelmoci : Sovětský svaz a Spojené státy americké - Západ a Východ.

Záznamy o životě v našich obcích za války psal soukromě vinarský kronikář p. Josef Horák. Oficielní
psaní bylo zakázáno a těžce trestáno. Vnuk p. Václav Horák dal obci k dispozici dědovy záznamy v
době kdy vykonával funkci starosty. Díky jemu mohu uvést následující řádky psané v roce 1940-1947.

Rok 1940 je bohatý na různé události válečné, politické, hospodářské a diplomatické, ale i na různé
nařízení rázu hospodářství říše, což musíme zaznamenat: Snižuje se týdenní dávka cukru a stoupla
cena. Bylo zdraženo pivo., nebylo dost uhlí a dříví. Byla zřízena sběrna mléka a vajec kam se musely
povinně výrobky dodávat.Domácí porážka vepře byla na povolení obecního úřadu - za to se platila daň
z porážky, pak bylo maso úředníkem ohledáno, za poplatek a nakonec byl povinný odvod syrového,
později škvařeného sádla.Byly vydány mlecí výkazy na které si rolník mohl semlet jen určené množství
obilí. Bylo nařízeno povinné osetí l ha pole lnem - za obec Vinary se zavázal úkol splnit p. Karel Hladík
a p.  Václav  Musil.  17.června byl  nařízen soupis  chovaných holubů  za  který  se  platil  poplatek.  V
červenci do obce přijeli kontroloři Ústředny pro mléko, tuky a vejce. Po kontrole bylo mnoho rolníků
potrestáno pokutou. Obec dostávala předpisy na dodávku obilí, dobytka, byla nařízena sbírka starého
železa. K 51. narozeninám Adolfa Hitlera byla nařízena sbírka kovů (hliník, mosaz). V únoru bylo ve
Vinarech předvedeno 43 koní,  z  nichž bylo 7  odvedeno.  Byly zabaveny a zakázány některé  české
učebnice a knihy z knihovny. Na školách byla zavedena povinná němčina. V září bylo nařízeno aby
veškeré  veřejné orientační  tabule  a  nápisy  byly  psány  nahoře německy,  dole  česky.  Byly  zrušeny
československé poštovní  známky a dány do prodeje  německočeské.  Byly  staženy kovové mince a
vydány nové papírové koruny. Byly zakázány oslavy čarodějnic a májové i taneční zábavy.  Na vyšší
příkaz  musela  být  v  říjnu  skácena  Lípa  Svobody,  která  byla  vysázena  v  roce  1919  na  paměť
osamostatnění  českého  národa.  V  tomto  roce  bylo  ve  Vinarech  divadelním  spolkem  "Havlíček"
sehráno pět různých divadelní představení. Bylo založeno sdružení žen do Národního souručenství. V
obci se přihlásilo 85 žen, v čele byla p. Cecilie Černá. Byla uspořádána sbírka na Národní pomoc a pro
byl vydán nový silniční řád - povozy musely mít na levé straně vozu tabulku se jménem majitele, obce
a číslem domu. Vzadu pak opatřen povoz červeným odrazovým sklíčkem a v noci lampou. Již v roce
1939 bylo započato s výstavbou Kampeličky, letos byla dokončena. Spořitelní a záložní spolek dobře
hospodařil, proto si mohl dovolit nákladem 100 tisíc korun budovu s čp. 24 postavit. Obec měla 315
obyvatel. (Nařízení a opatření platná v r.1940 platí i další léta. Já opisuji jen nová).  

 Rok 1941 Řízené hospodářství -  nařízení kolik hektarů musí rolník zaset obilí,řepy, cikorky atd. V
živočišné výrobě jsou nařízeny kontingenty, např. 10 ha hospodářství muselo dodat 850 kg hovězího
dobytka a 300 kg vepřového, za 1 slepici 60 vajec, mléko všechno odvézt, nechat si půl l pro denní



spotřebu,  máslo  pro  sebe  nevyrábět.  U  domácí  porážky  se  podmínka  z  roku  1940  zpřísnila  na
poplatku a ještě byl rolník časově omezen u spotřeby masa a sádla.V tomto roce Vinary dodali 56
vepřů  a  47  hovězího  dobytka.  Prováděl  se  soupis  hospodářského  zvířectva.Byl  vydán  předpis  na
dodávku  medu,brambor,  obilí.  Bylo  zdraženo  kuřivo,  zvýšila  se  cena  selat,  drůbeže  (byl  i
nedostatek).Byly určeny spotřební dávky pro zvířata, byl nedostatek slámy, kuřiva. Obilí do mlýna se
smělo  dopravovat  l  den  v  týdnu  na  společných  vozech  a  člověk  určený  obecním  úřadem  vůz
doprovázel. Ve mlýně se obilí převažovalo za asistence četnictva a dozorčích orgánů. K 28.říjnu byl
vyhlášen výjimečný stav - stanné právo. Veškeré přestupky, jak hospodářské, politické, černý trh byly
hned potrestány smrtí. Byly uzavřeny divadla a kina.Divadelní spolek Havlíček sehrál jedno  peněz.
Byly nařízeny požární hlídky. Bylo zakázáno bubnováním ohlašovat nařízení, jelikož se čtení vyhlášek
na ceduli neosvědčilo, tak byla povolena trubka (ve Vinarech p. Josef Mykas). Opět došlo ke změnám
u mincí a papírových peněz.  Tento rok napadlo moc sněhu,  několikametrové závěje způsobily kolaps
v  dopravě,  zásobování,  pošta  nejezdila.  Okresní  úřad  nařídil  pracovní  povinnost  pro  muže  na
prohazování  sněhu.  Z  naší  obce nastoupilo  65  mužů,  kteří  3  dny  sníh  prohazovali.  Nastaly  tvrdé
podmínky pro polní zvěř, pomáhali lidé, ale především nájemce honitby p. Myška Josef.

Rok 1942 Třetí rok válečný - veškerý provoz je řízený, pro potřeby jsou přidělovány lístky v omezeném
množství. Mimo již výše uvedených opatření letos přibyl sběr zimního oblečení, starých hadrů, papíru,
železa.Úředním nařízením byl 25.března sundán zvonek ze zvoničky a odevzdán k válečným účelům.
Okresním  úřadem  byl  nařízen  sběr  chroustů.  Byly  nařízeny  odvody  mužů  na  nucené  práce
(Lad.Nezkusil,  Mil.Kozák,O.Jelínek,Jos.Horák,Lad.Myška,Jos.Holman,Fr.Obešlo).  Divadelní  spolek
sehrál tři představení.

ROK 1943  Byl nařízen osev máku a píce.  Obec byla povinna prodat slámu obci  Lišice,  která byla
postižena  krupobitím.  Byl  proveden  soupis  mlátiček  a  dobytka.  Ministr  zemědělství  nařídil,  že
chovatel králíků směl mít jen 10 ks,  chov koz se nesměl rozšiřovat.  Obec dostala předpis že musí
odevzdat 200 hus, 40 kachen a 6 krůt, samozřejmostí byl kontingent obilí a brambor. Divadelní spolek
nacvičil  dvě představení.  V  tomto roce propukly  nakažlivé  nemoci  záškrt  ,  spála  a  zánět  slepého
střeva. Dochází k výměnnému obchodu za potraviny byl textil, obuv atd. Byla nařízena pracovní služba
- vybraní lidé museli nastoupit do zaměstnání dle nařízení. K pracovní povinnosti byl povolán učitel p.
Ladislav Koucký, který vyučoval ve Skřivanech.

ROK  1944  V lednu a prosinci  bylo  odvedeno sedm chlapců (jejich jména ani  potomci  v  obci  už
nejsou).  Byla klasifikace koní,  odveden jeden, od Rajma Josefa. 10.2.  byla povinná přednáška pro
Vinary, Kozojídky a Smidarskou Lhotu s názvem Boj o zrno. Byly zavedeny lístky na sirky (2 krabičky na
měsíc).  Nacvičeno bylo jedno divadelní  představení.  Učitel Václav Vlach na stráni vysázel sazenice
vinné  révy.  Jelikož  byli  učitelé  povoláni  k  totálnímu  nasazení,  zbyl  jeden  učitel  a  učil  část  dětí
dopoledne  a  druhou  část  pak  odpoledne.  V  Novém  Bydžově  chlapecká  škola  a  v  Hlušicích  a
Chomuticích měšťanská škola byly vyklizeny a ubytováni zde byli vystěhovalci z Maďarska - maďarští
němci. Koncem srpna nepřátelská letadla bombardovala Pardubice a Kolín. Detonace byla slyšet i v
našich obcích. Do obce přišla hospodářská kontrola. 

ROK  1945  - šestý rok válečný. Začátkem roku bylo již známo, že válka se blíží ke svému konci. Byli
posláni další muži na zákopové práce. Byl pořádán soupis zákopového nářadí, lopat, rýčů a motyk.
Byly  slyšet  detonace až z  Prahy.  Od poloviny  února projížděly přes  naše vesnice  malé transporty
běženců a zajatců.24.února šel přes Smidarskou Lhotu,Vinary a Kozojídky transport zubožených 700



uprchlíků, občané jim dali jídlo a oblečení. Část běženců naložili na vozy a dovezli do Kopidlna. 16.4.
dostala obec na ubytování 26 dospělých a 20 dětí - ubytováni byli v Hostinci p. Brože a ve škole. Obec
jim musela zajistit uhlí a dříví (čehož byl nedostatek). V Novém Bydžově a Smidarech byly rozmístěny
posádky německého vojska. 25.března vznikl požár v zadní Stráni. Vál silný vítr - i přes rychlý zásah půl
lesa shořelo. V sobotu 5.května ve 13.00 hodin volal český rozhlas všechny české občany, policisty,
četnictvo do zbraně -Němci napadli český rozhlas. V 16,00 hodin se roznesla zpráva, je konec války. Z
Kozojídek vyšel průvod občanů s hudbou, ve Vinarech u školy zahráli národní hymnu. Lidé vyvěšovali
prapory,  strhávali  nápisy  a tabule.  V noci  přišla  zpráva,  že Němci bombardují  Prahu.  Občané byli
vyzýváni ke stavbě barikád na silnicích. Po obcích procházejí za trvalého deště hlídky, kontrolují provoz
na silnici.  Večer  téhož dne byl  jmenován Místní  národní  výbor.  V pondělí  7.května odjíždí  němci
západním směrem a jsou napadány českými partyzány a odzbrojovány. Některé německé jednotky se
nevzdávají, přesto, že 7.května byla ve Francii podepsána smlouva o kapitulaci německé armády. V
úterý 8.5. projela obcí kolona 12  německých  aut.  Večer český rozhlas hlásil  zprávu o podepsání
příměří  mezi  českými  a  německými  vojsky.  Dohoda  byla  podepsána  v  Českém  Brodě  a  nabyla
platnosti minutu po půlnoci. Ve středu 9.5. neuposlechla německá vojska v Praze příměří a bojují dál.
Projíždějící  německá vojska v Novém Bydžově odzbrojují.  Do Vinar došla zpráva, že obcí  projedou
ruské tanky, nepřijeli.  Zprávy jsou jen z rozhlasu. Noviny se netisknou. 11.5. umlkly detonace - je
skutečně konec války, která trvala skoro 6 let. Na poli u Borku byl nalezen mrtvý německý muž a žena
- spáchali sebevraždu. Pohřbeni jsou pod starobydžovským hřbitovem. Téhož dne dorazily do obce
první oddíly ruské armády, dělostřelectvo, povozy, koně a motorová vozidla. Důstojníci byli ubytováni
ve staveních, vojáci ve stodolách. Koně v sadech a zahradách. Obyvatelstvo je vítalo s nadšením, večer
a další den byla v hostinci u Brožů taneční zábava. Navazovaly se obchodní styky, zboží se vyměňuje za
kořalku.  V neděli  13.5.  v  šest  hodin vojsko odchází  do Vysokého Veselí.  Ve Smidarské Lhotě bylo
ubytováno 600 mužů a 300 koní. Vojsko způsobilo škodu na polích, jezdilo přes úrodu, koně se volně
pásli v sadech, vojáci sekali vojtěšku a jetel. Ruská armáda nechala našim občanům asi 11 koní, které
pak českým státem byly prohlášeny za válečnou kořist a později  postupně odebrány. 5.května byl
zvolen první národní výbor, ale 27.5. došlo k jmenování nového výboru. Byly povoleny čtyři strany -
Komunistická, Sociálně demokratická, Českých socialistů a Lidová. Ve volbách každá strana obdržela 3
mandáty bez ohledu na to kolik měli hlasů. Občané dobrovolně zaplatili rozpočtenou částku na obecní
dluh. Ve dnech 9. až 17.srpna se konaly odvody branců pro novou československou armádu. 1.11. byly
vydány  nové  čs.koruny.  Měnovou  reformou  došlo  k  přihlašování  vkladů  na  vkladních  knížkách  a
účtech. Z Vinar odjelo 40 osob osídlit pohraničí. V tomto roce je nedostatek uhlí a dříví, který pociťují
nejen domácnosti, ale i průmyslové závody, elektrárny, cukrovary atd. Je také nedostatek jedlých tuků
a soli. Začátkem prosince došlo k značnému zvýšení cen veškerých potřeb životních, mzdových, obuvi,
látek  atd.  Rovněž se  ale  zvýšila  cena zemědělských produktů.  Národní  výbor se  usnesl  vysázet  v
příštím roce lesní  sazenice vzadu na stráni.  V listopadu bylo vyryto pro sazenice 12 000 důlků. V
"neckách" (zadní stráň) se zřídilo sportovní hřiště. (V příštím roce uvedeme dobu po válce, zakládání
JZD ... , až do doby kdy Obec začala vydávat Zpravodaj roku).  

   


