KRONIKA ROKU 2019

ČINNOST OBCE
Začátkem měsíce února roku 2020 obdrželi naši spoluobčané Zpravodaj za uplynulý rok. V
prosinci byl vydán Kalendář akcí na příští rok. Lidé našich obcí jsou dobře informováni o
aktuálním dění i plánech na internetu. Pan Bohuslav Vršťala krátký článek doplňuje
fotografiemi. Všechny záznamy jsou upomínkou pro budoucnost. Čtenáři Kroniky se budou
moci dočíst jak jejich prapředci žili, bavili se, slavili. Pokud někdo nemá zájem aby byl uveden
v Kalendáři, následně ve Zpravodaji a Kronice, přání respektujeme a rodinu zastupitelé obce
nenavštíví. Jsme rádi, že v našich obcích jsou ochotní a pracovití lidé, s kterými společně plán
uskutečníme. Vedení obce si váží spolupráce s občany a do roku 2020 přeje štěstí, zdraví,
radost z práce pro obec a rodinu.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11.3. - OZ projednalo a schválilo :
- roční uzávěrku r. 2018, závěrečný účet, rozdělení hospodářského výsledku, odpisový plán,
rozpočtové opatření
- povolenka na rybolov v rybníku Hliňák a Návesník se zvyšuje na 700 Kč pro dospělou
osobu,děti do 15 let 150 Kč/rok, počet ulovených ryb 5 ks/rok
- zvýšení nájmu v obecních prostorách KD Kozojídky občané s trvalým pobytem 1 500 Kč+ energie,
ostatní 5 000 Kč + energie. Bývalá škola v Janovicích občané s trvalým pobytem 1 500Kč + energie,
ostatní 3000 + energie. Klubovny pro místní občany 500 Kč, ostatní 1000Kč
- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro zhotovení vkladu do KN pro kabelové vedení

1kV pro realizaci akce : Kozojídky p.č. 15/ 2 p. Kratochvíl, knn-IP-12-2009360/VB2,
k.ú.Kozojídky u Vinar za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 1 000 Kč
- jednorázový příspěvek každému narozenému občánkovi ve výši 2 000 Kč. Příspěvek se
netýká občanů, kteří mají trvalé bydliště na obecním úřadě. Bude předáván na Vítání
občánků, které pořádá OÚ spolu s Klubem žen 1 x za 2 roky
DISKUSE : budova bývalého pohostinství Vinary-nabídka na odprodej. Dotace na kompostéry
pro občany byla přidělena- podmínky budou sděleny až po výběrovém řízení dodavatele. VPP
- žádost nebyla podána z důvodu nedostatku uchazečů o práci na ÚP Nový Bydžov.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Vinary, v Janovicích výměna světelných zdrojů.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 3.4. - OZ projednalo a schválilo :
- zhotovitelem opravy venkovní omítky vč. Statického zajištění bude firma Jokas s.r.o. za
nabídkovou cenu 2 014 892 Kč

- na valné hromadě Vodovody a kanalizace obec deleguje starostku Ing. Štěpánku
Holmanovou a to 5.6.2019
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.6. - OZ projednalo a schválilo :
- přílohu ke smlouvě s a.s. Betta na navýšení nájmu z půdy o 2,25 %. Došlo ke změně
průměrné ceny půdy v katastru Smidary (nyní 13,77 Kč/m2)
- veřejnou vyhlášku a to Obecní úřad ve Vinarech, jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad ve smyslu ust. § 40 odst. 5 písm.a), zákona 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění a ust. § 109 odst. 3 písm.b), zákona 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění rozhodl o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací
- Obecně závaznou vyhlášku 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
- příjem dotace z Programu obnovy venkova na opravu omítky včetně statického zajištění KD
v Kozojídkách ve výši 828 000 Kč
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 21.8. - OZ projednalo a schválilo :
- odstoupení od smlouvy z výběrového řízení s Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka akce Objekt
občanské vybavenosti Kozojídky čp. 48 - oprava omítky vč. statického zajištění
- zhotovitelem opravy omítky a statického zajištění v Kozojídkách bude Stavos Nechanice s
nabídkovou cenou 2 123 913,15 Kč vč. DPH
- nákup nemovitosti a pozemku od ČFS ALFA INVEST s.r.o. Chodov. Pozemek parc. č.st.147 o
výměře 431 m2 (zapsané v katastru nemovitostí), druh zastavěná plocha a nádvoří, jeho
součástí je stavba, budova čp. 53, v části obce Vinary objekt občanské vybavenosti, pozemek
parc.č. 136, o výměře 2685 m2 (zapsané v katastru nemovitostí), druh ostatní plocha, vše
zapsané na LV č. 736, pro katastrální území Vinary u Smidar, za kupní cenu 623 000 Kč.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 23.10. - OZ projednalo a schválilo :
- výpověď z pachtovní smlouvy dohodou p. Huška Antonína z pozemku v k.ú. Smidarská Lhota
- část pozemku č. 81/5 o výměře 2 902m2
- pronájem pozemku č. 81/5 o výměře 2 902 m 2 v k.ú. Smidarská Lhota panu Čaky Milošovi.
Pronájem činí 0,50 Kč za m2 t.j. 1451 Kč
- nájemní smlouvu pronájmu KD Kozojídky TJ Třešňový květ Žlunice - oddíl stolního tenisu p.
Milan Libánský, organizační pracovník a vedoucí oddílu z Kozojídek. Účelem je odehrání
mistrovských utkání tenisu, roční pronájem 10 000 Kč

- záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinary p.č. 644/1 ve vlastnictví obce - LV 10 001 - nově
vzniklá parcela 644/11 o výměře 203 m2 - geometrický plán č. PGP - 12242019 - 402
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11.12. - OZ projednalo a schválilo :
- návrh změny katastrální hranice mezi k.ú. Chotělice, Smidary a Smidarská Lhota
navrhovanou v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části
k.ú. Smidary a Smidarská Lhota. Ke změně dojde za předpokladu, že pozemkové úpravy
schválí vlastníci, nová hranice s nimi bude projednávána.
- předložený Plán společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú.
Smidary a Smidarská Lhota, který zpracovala firma Agroplan s.r.o.
- rozpočet na rok 2020. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
- uzavření knihovny v Janovicích a zrušení její činnosti k 31.12.2019
- poskytnutí dotace dle zákona č. 24/2015 Sb. - pro Knihovnu města Hradce Králové na nákup
knih do výměnných fondů v rámci region. knihovnických služeb na rok 2020 ve výši 500 Kč
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary s Ing. Fr. Cabicarem na r.2020
- podpis smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb Duha o.p.s. Nový
Bydžov ve výši 21 150 Kč a bere na vědomí druhou část platby : platba 300 Kč/klienta/měsíc
poskytování služby, maximálně ale 20 000 Kč/rok. Platba na základě výzvy Duhy v prosinci
2020 a úhrada do 31.12.2020 a pověřuje místostarostu p. Pavla Špinku podepsáním smlouvy.
- navýšení ceny za svoz komunálního odpadu od 1.1.2020
13 svozů ( svoz 1x za měsíc) 700 Kč

26 svozů (1 x za 14 dnů)

39 svozů (1 x za 14 dní v létě a 1 x týdně v zimě)
CH chalupářské - 1 x za 14 dní svoz pouze v letních měsících

1 500 Kč
1 900 Kč
800 Kč

- smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV.-12-2018094/VB/02 podle
ustanovení § 1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a ustanovení § 25
odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Energetického zákona mezi obcí Vinary a firmou ČEZ
Distribuce Děčín. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč
- prodej části pozemku za 53 000 Kč (dle znaleckého posudku) p. Jaroslavu a Aleně
Klimešovým z Prahy v k.ú. Vinary p.č. 644/1 ve vlastnictví obce - LV 10 001 - nově vzniklá
parcela 644/11 o výměře 203 m2 - Geometrický plán č. PGP - 12242019-402
- Plán rozvoje sportu na rok 2020 - 2025
- aktuální znění Plánu činnosti orgánů obce při mimořádných událostech

Byla dokončena vnitřní velká rekonstrukce Kulturního domu v Kozojídkách. Oprava byla
zahájena 19.4.2017. Oproti plánu se stala náročnější než se předpokládalo. Po úklidu, který
zajistili obětaví občané obce 19.1. došlo k slavnostnímu otevření. Provoz byl zahájen
15.února 2019 hasičským plesem. Venkovní omítku včetně statického zajištění provedla firma
Stavos Nechanice za nabídkovou cenu 2 123 913 Kč. Dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje činila 828 000 Kč.
Obec odkoupila budovu bývalého pohostinství i s pozemkem ve Vinarech za odhadní cenu
623 000 Kč. Objekt chátrá a svému účelu již neslouží. Po demolici budovy vzniknou dvě
stavební parcely, které budou mít potřebné inženýrské sítě.
Pro nedostatečný zájem o zápůjčku knížek skončil k 31.12. 2019 provoz knihovny v
Janovicích, který vedla paní Lenka Wágnerová. Knihovní fond byl převeden do Vinar, kde
končí s vedením na svoji žádost paní Marie Horáková a nastupuje paní Edita Krejcarová.
1.ledna se konala pobožnost v Kapličce ve Smidarské Lhotě. Mši svatou celebroval děkan z
farnosti Nový Bydžov. Bohužel změnou ve vedení farnosti se další obřady nekonaly.
Ve dnech 24. - 25.května se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Volební účast
byla celorepublikově nízká. V našich obcích přišlo k volbám 30,65 % voličů.
5.července se ve Vinarech u Růžičků na pěkně vyzdobené zahradě konal svatební obřad.
Oddávající starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová za přítomnosti matrikářky Ing. Lenky
Janďourkové ze Smidar oddávala snoubence pana Jiřího Růžičku a paní Leonii Jean Berry
Queensland z Austrálie. Aby byla naplněna litera zákona byl přítomen i překladatel. Do
manželství jim bylo popřáno nezbytné štěstí, zdraví, radost a vzájemné porozumění.
28.září zástupci obce a Klubu žen zorganizovali po dvou letech slavnostní vítání občánků.
Místostarosta přečetl vítané děti, kterými byly : Štěpánová Veronika, Karásková Natálie,
Vršťala Ondřej, Karlová Nela, Stříbrný Jan, Mátisová Anna, Mikulková Karolína, Pastorek Jakub
a Tadeáš, Kutová Eliška. Paní starostka přednesla slavnostní řeč, děti ze ZŠ Skřivany vystoupily
s kulturní vložkou,, následoval slib rodičů, zápis do Knihy občánků, přípitek, dárek dětem,
maminkám kytička a nezbytné fotografování na památku, které zajistil pan Bohuslav Vršťala.
V letošním roce navštívili představitelé obce naše spoluobčany s přáním, květinou a
balíčkem k významnému životnímu jubileu.
p. Vaňková Anna, Janovice 1
p. Spejchal Václav, Smidarská Lhota 37
p. Stránská Ludmila, Janovice 55
p. Myšková Ludmila, Vinary 26
p. Rychterová Jaromíra, Vinary 29
p. Vlach Bohumil, Smidarská Lhota 48
p. Vlachová Hana, Smidarská Lhota 48
p. Mocek Josef, Kozojídky 10

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

DIAMANTOVÁ SVATBA - 60 let společného života
Květoslava a Josef Zajíčkovi z Kozojídek 25
Hana a Bohumil Vlachovi ze Smidarské Lhoty 48
SVATBA - Růžička Jiří z Vinar a Leonie Jean Berry z Queenslandu - Austrálie
NAROZENÍ
15.5. Karásková Natálie, Janovice 24 (narozená v roce 2018)
7.2. Karlová Nela, Smidarská Lhota 31
10.2. Stříbrný Jan, Smidarská Lhota 40
19.4. Mátisová Anna, Vinary 2
30.5. Mikulková Karolína, Kozojídky 68
18.7. Pastorek Jakub a Tadeáš, Smidarská Lhota 58
3.8. Kutová Eliška, Vinary 108
24.8. Brzobohatý Matouš, Vinary 24
22.11. Roubal Nicolas, Vinary 45
17.12. Horáková Veronika, Vinary 43
ÚMRTÍ
7.1.
8.3.
3.4.
6.5.
13.6.
12.9.
18.9.
8.10.
22.12.
31.12.

Levínský Josef, Vinary 72
Mochaň František, Vinary 49
Šádek František, Kozojídky 7
Vaňková Anna, Janovice 1
Linková Hana, Smidarská Lhota 21
Šádková Ludmila, Kozojídky 7
Fárník Jiří, Janovice 65
Kopánková Vladimíra, Vinary 104
Schovánková Hana, Janovice 17
Soukup Petr, Smidarská Lhota 25

90 let
76 let
85 let
90 let
67 let
75 let
87 let
65 let
69 let
72 let

PODĚKOVÁNÍ KRONIKÁŘKY
V roce 2009 jsem jako kronikářka oslovila pana Josefa Horáka a pana Václava Jóra, kteří ochotně a rádi
mi vyšli vstříc vzpomínkami na osídlení Vinar před 80 až 100 lety. Nyní po 10 letech jsem si uvědomila,
jaké změny za tak krátkou dobu nastaly. Dostala jsem i pobídku občanů z našich sloučených obcí,
abych napsala do Kroniky obce o změnách u nich, dokud jsou pamětníci. Děkuji touto cestou
ochotným pamětníkům, kteří mi údaje poskytli a pro zájemce budou k dosažení v Kronice roku 2019,
ale nebudou zveřejněny na internetu. Zastupitelstvo obce a kronikářka si váží za poskytnutou pomoc.
Vzpomínky na osídlení poskytli : za Kozojídky - pan František Šádek a paní Trnková Blažena rozená
Jánská. Za Janovice paní Ludmila Stránská rozená Šromová a za Smidarskou Lhotu pan Jiří Vojtíšek.

KULTURNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČů
19.1. pořádal SDH Vinary Vepřové hody. Pod vedením řeznického mistra Jirky Štočka ve
spolupráci se ženami byly zpracovány masopustové dobroty o které byl velký zájem. Lidé si
nejen nakoupili domů, ale i poseděli při společném obědě. Výsledné práci předchází velká
příprava. Akce se může konat jen díky obětavým občanům, kterým patří poděkování.

15.2. byl otevřen nově opravený sál Kulturního domu v Kozojídkách. Důstojným a zdařilým
zahájením provozu se stal hasičský ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Jana
Vlasáka.
9.3. pan Kamil Hyršál jménem místních dobrovolných hasičů přivítal ženy na oslavě MDŽ.
Poděkoval jim za dobrou spolupráci při pořádání akcí. Květinami bylo potěšeno 16
přítomných žen.
10.3. pod vedením p. Milana Schovánka a žen Evy Kopánkové a Petry Schovánkové byly
připraveny pro ženy u příležitosti svátku MDŽ dárky. O hudební vystoupení se postarali
Standa Šafler, Eva Trojnová a Tomáš Schovánek. Při zpěvu známých písní, povídání a výměně
receptů na vánoční cukroví odpoledne rychle uběhlo.
30.dubna den čarodějnic a starostí hasičů. Při pěkném počasí děti v Kozojídkách opékaly
párky. Ve Vinarech si zasoutěžily a opékaly buřty. V Janovicích vyrazili k ohni opět v
čarodějnickém oblečení, zábava se vydařila. Jen do Smidarské Lhoty čarodějnice nedoletěly.
8. června se v Janovicích uskutečnila soutěž v požárním sportu. Mimo dobrovolných hasičů z
našich čtyř obcí nastoupily tři dětské týmy. Po změření svých sil zasedli všichni ke společnému
stolu s občerstvením.
15.6. SDH Janovice uspořádal pro občany pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hrála kapela
Nepál Band. I když byla menší účast, bylo veselo.
29.června ve Vinarech uspořádali hasiči nohejbalový turnaj "Vinary CUP 2019". Soutěže se
zúčastnilo 6 družstev. Po přátelském klání se všichni pobavili v místní klubovně.
1.července se ozvala siréna svolávající hasiče do akce. Po silném větru a dešti popadaly
stromy na silnici. Během 10 až 15 minut spadlo 17 mm vody. Vítr udělal škodu na střechách a
polámal větve stromů.
31.8. v Janovicích pod dohledem hasičů přistála kosmická raketa. Soutěž pro děti i dospělé
byla spojena s poznáváním vesmíru. Vydařené odpoledne bylo zakončené tombolou.
30.11. hasiči z Janovic pod vedením Milana Schovánka rozsvítili vánoční strom a betlém.
Samozřejmě nechyběly koledy, básničky, písničky a sladká odměna od Mikuláše a jeho
doprovodu.
7.12. SDH Smidarská Lhota se ženami uspořádali Mikulášskou nadílku. O kulturní vystoupení
před příchodem Mikuláše se postaraly hudebně nadaná děvčata Andrejka a Anežka
Soukupovy a Kačenka Mocková. Za vystoupení před Mikulášem, andělem a čertem obdržely
děti sladkou odměnu.
Již 2.února se hasiči z Vinar starali o dříví pro akce, které budou probíhat u klubovny.
Každoročním kácením soušek vyčistí Stráň od stromků, které zabírají místo rostoucím. Tuto
užitečnou probírku provádí mnoho let.

KLUB ŽEN VINARY
16.února uspořádaly ženy v nově otevřeném KD v Kozojídkách tradiční dětský karneval. Po soutěžích,
hrách a tombole byly pro děti připraveny pohádky"O pejskovi a kočičce" a "O Koblížkovi". Odpoledne
se povedlo k radosti dětí i dospělých.
13.4. pořádal Klub žen Velikonoční dílnu v klubovně ve Vinarech. Tato akce je oblíbená a vyžaduje
přípravu s předstihem, aby činnost dětí byla plynulá. Šikovné ženy a příslušníci rodin dětem
pomohou. Letos tvořily zajíčky,kytičku s kuřátkem atd. Hasiči se starali o občerstvení, takže byla
výborná atmosféra a všichni jsou už zvědaví co bude v příští dílně.
29.6. spolu s hasiči připravili sportovní odpoledne. Soutěžily v hodu medicimbalem, griblování s
velkým míčem, slalom s raketou a pálkou .... , zahrály si hru "drátěnková". Na závěr byla tažena bohatá
tombola.
31.8. poslední prázdninový den. Členky klubu ve spolupráci s hasiči uspořádali odpoledne plné sportu,
her, zábavy na gumovém "skákacím hradu". Díky teplému počasí připravili hasiči vodní hrátky.
30.11. navštívila čertovská profesorka Elvíra s doprovodem nebeských osob děti ve Vinarech. Ještě
před jejich příchodem tvořily děti vánoční dekoraci. Za vystoupení byla sladká odměna. O občerstvení
se postarali hasiči.
Ani letos členky výboru nezapomněly navštívit ženy ve Vinarech k jejich životnímu výročí. Oslavenkyni
předaly kytičku a bonboniéru s přáním všeho dobrého, především pak zdraví. Navštíveny byly :
Myšková Ludmila a Rychterová Jaromíra (85 let), Vlková Marie a Špinková Miloslava (75 let),
Jablonovská Magdalena (70 let).

KLUB SENIORů
16.května vyjeli senioři na výlet. Navštívili Muzeum cukrovarnictví a řepařství v Dobrovicích.
Průvodkyně starší důchodce svým výkladem přiměla ke vzpomínce jak to u nás bylo s
pěstováním cukrovky. Diskutovalo se jak pomáhali rodičům při soukromém hospodaření,
jednocení, okopávka, pak v JZD - povinnost každého člena odpracovat určité ary bez ohledu
na kterém úseku byl zaměstnán. Po obědě byla prohlídka zámku v Ploskovicích. Byly zde
filmovány pohádky Princ a večernice, Jezerní královna a další. Večeře byla v Loučni.
Zamračené počasí lidem náladu nezkazilo. Vedoucí zájezdu pan Bohuslav Vršťala tlumočil do
mikrofonu hokejové utkání našich hráčů s Lotyšskem. Stav na ledě prokládal vtipným
doprovodem, takže závěr dne byl veselý.
19. září důchodci jeli na výlet, který se vydařil. První zastávka byla na zámku ve Vlašimi, kde
expozice dokumentovala rozvoj a dějiny minulosti. Velmi pěknou obřadní síň, sklepení i věž,
park a kapli. Po obědě navštívili Ekocentrum Čapí hnízdo. Upravený areál slouží i jako
rekreační místo pro rodiny s dětmi. Seniorům bylo umožněno rozdělení na dvě skupiny podle
náročnosti na chůzi. Účastníci byli seznámeni s historií i současností areálu. Stavba Čapí
hnízdo je víceúčelová budova. Po obvodu budovy jsou sedadla jako na tribuně. Uprostřed je
plocha jízdárny na předvádění. U stropu je konstrukce, která při sundání na plochu změní

"hnízdo" na restauraci. V celém prostoru areálu jsou umístěna domácí zvířata i zvířata jako v
zoologické zahradě. Stáje pro koně a prostor pro jejich trénování. Hrací koutek pro děti a
restaurace. Slunečný den byl zakončen večeří ve Velkých Popovicích.
16.října se v Janovicích konala již tradiční Dámská jízda cvičenek - seniorek. Jako vždy se o
pěkný průběh postarali lidé z Janovic, kterým za všechny poděkovala Miloslava Špinková.
Poděkování patřilo i předsedovi klubu seniorů za seznámení s činností klubu a fotografie,
které pořizuje na všech konaných akcích. Poděkovala také za podporu obce. V neposlední
řadě popřála zdraví, radost z pohybu a výdrž.
23.11. proběhlo v Janovicích 18.setkání seniorů našich sloučených obcí. Předseda klubu pan
Bohuslav Vršťala přivítal přítomné a omluvil nepřítomnost představitelů obce. Seznámil
důchodce s činností za rok 2019 a plánem na rok 2020, popřál pěkné vánoce a šťastný nový
rok. O dobrou pohodu se opět postarali ochotní lidé z Janovic. K tanci a poslechu hrál p.
Jaroslav Pulec. Svoz zajistil hasičským autem pan Josef Mocek ml.
1. prosince shlédli senioři v Jiráskově divadle představení s názvem Čarodějky v kuchyni,
kterou sehráli herci z Prahy.
MYSLIVECKÝ SPOLEK
4.ledna uspořádali členové mysliveckého spolku "Podstráň" v Janovicích ples. K tanci a
poslechu hrála hudba Lyra Club. Samozřejmostí byla zvěřinová tombola o kterou je zájem.
Na mnoha místech ČR jsou napadeny jehličnaté lesy broukem kůrovcem. Ochrana je
likvidace stromů. Jsou ale spory, zda kácet či nechat stromy kůrovci zlikvidovat. Vinarští
myslivci, aby nedošlo ke škodám, se rozhodli pro vykácení napadených stromů.
Členové spolku vysazovali nové stromky a čistili okolí již vysázených sazenic. Myslivecká
zařízení se musí udržovat každý rok. V zimě, i když je mírná, se zvěř přikrmuje. Odměnou jsou
podzimní hony, které jsou na počet odstřelu slabé. Z myslivců se stávají ochránci přírody.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
28. - 29. června měli rybáři svůj den na Hliňáku v Janovicích. Zúčastnili se dospělí i děti.
Někomu "braly" více, jinému méně, ale nakonec byli odměněni všichni a těší se na další lov.
26. - 27.10. se konal ve Vinarech výlov rybníků Návesník a Navrátilek. Výlovu předcházela
náročná příprava. Hasiči přečerpali potřebnou vodu z Návesníku do Navrátilka, který se
vyléval až z břehu. Po zátazích do sítí byli rybáři spokojeni. Poté byla uvolněna stavidla a voda
se mohla vrátit zpět. Druhý den se lovil Navrátilek. Ryby se po každém zátahu musely
opláchnout z bláta a roztřídit. Zájemci si v neděli mohli koupit kapra za 70 Kč /kg. Část ryb se
vrátila zpět do rybníka, část byla dána do tomboly na myslivecký a hasičský ples. Tentokrát
přálo po oba dny krásné slunečné počasí, které přilákalo hodně diváků. Pro rybáře i

obecenstvo bylo zajištěno občerstvení, které bylo připraveno členkami Klubu žen. Průběh
přípravy i výlovu zachytil na fotografiích pan Bohuslav Vršťala.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Před 15 lety jsem uvedla v Kronice obce hospodaření V+H Betta a.s. Vinary, která byla
založena 1. května 1994. V letošním roce vás seznámím se změnami, které si vyžádala doba i
ekonomika. Jediným úsekem živočišné výroby byl chov prasat, který byl zrušen, protože
náklady neodpovídaly tržbám a nebyl zájem na tomto úseku pracovat. Celý areál živočišné
výroby ve Vinarech byl prodán panu Milanu Kučerovi. V Hlušicích objekt bývalého
zemědělského družstva byl prodán z jedné poloviny společnosti Perena Chlumec nad Cidlinou
a z druhé poloviny AD Vízek Hlušice. Bývalé kravíny v Hlušičkách vlastní rovněž Perena. Ve
Smidarské Lhotě kravín má Rybářství Chlumec nad Cidlinou na odchov kachen. V ostatních
částech hospodaří rodina Soukupova a Bažantova.
Podnik dnes hospodaří na 1 550 ha orné půdy. Pěstuje obilí na 1 000 ha, cukrovku na 170
ha, řepku na 350 ha, hrách na 30 ha. Hektarové výnosy obilí se pohybovaly v rozmezí 7 - 9 tun
z 1 ha. Výnos cukrovky 80 - 90 tun z ha a řepky 3,5 až 3,9 tun z 1 ha. Společnost je dobře
vybavena mechanizací, jejíž obnova je velmi drahá. V důsledku toho je výhodnější některé
práce na poli zajistit dodavatelem, rovněž opravy strojů. Během 15 let bylo investováno 55
mil.Kč. Dotace od státu činily v průměru ročně cca 7 mil. Kč. V roce 2019 byl provoz zajišťován
22 pracovníky. V čele podniku je Ing. Petr Zrzavý, náměstek Ing. David Sedláček, agronomka
Ing. Naďa Filounková, do důchodu odešel ekonom p. Ing. René Matys, nástupce je Ing.
Slavomír Beneš.
SPORTOVCI
Sportovní aktivity v našich obcích stále pokračují. V krátkosti se nechá říci toto : mladé i starší
ženy se schází 1 x za týden na 1 hodinové cvičení. V prvním patře Obecního úřadu je nářadí
na posilování. Pod organizací hasičů z Vinar se pořádal nohejbalový turnaj a malý fotbal na
hřišti ve Vinarech. 31.prosince byl fotbal zakončen silvestrovským veselím. V jiných našich
obcích se Silvestr neorganizoval.
NEZAMĚSTNANOST k 31.12.2019
Na veřejně prospěšné práce byl z registru Úřadu práce Nový Bydžov financován jeden
pracovník, který se staral o veřejná prostranství našich obcí. Nezaměstnaných v našich obcích
bylo celkem dvanáct a to :
VINARY
SMIDARSKÁ LHOTA

5 mužů 3 ženy
1 muž 0 žen

KOZOJÍDKY
JANOVICE

1 muž 0 žen
1 muž 1 žena

K 31.12.2019 bylo v našich obcích CELKEM 432 OBYVATEL
VINARY
SMIDARSKÁ LHOTA

192
101

KOZOJÍDKY
JANOVICE

70
69

POČASÍ
LEDEN - na začátku měsíce sněhové a dešťové přeháňky 4 mm, sníh nevydržel. Tři dny bylo

ráno - 70C, ve dne - 3oC. Noční teploty se pak držely okolo nuly, ve dne do + 4 0C.Sníh padal,
ale nevydržel. Převážně zataženo, občas slunečno. Od 19.1. ochlazení do rána -7 až - 13 0C, ve
dne okolo nuly až - 70C. Mrzne naholo bez sněhu. Až 26.ledna silně sněžilo 8 až 10 cm, hned
další den byla obleva. Menší dešťové přeháňky 8 mm. Byly prudké výkyvy počasí.
ÚNOR - z kraje měsíce déšť 14 mm, který přešel ve sněhovou přeháňku 10 cm. U nás klid, v
horských oblastech až 25 cm sněhu, který působí potíže na silnicích, elektrikářům, hasičům
atd. Jasno, polojasno. Sněhová pokrývka pozvolna taje. 14.2. již + 8 oC ve dne i v noci. Mírné
zimní počasí vydrželo.
BŘEZEN - noční teplota okolo nuly až + 5oC, slunečno, polojasno, větrno. Slabý déšť 6 mm. 10.
- 11.3. silný vítr, dešťové i sněhové přeháňky i sluníčko spadlo 17 mm za dva dny. Jinde v
republice opět problémy. U nás ke škodám nedošlo, ve dne bylo + 2 až + 4 oC, do rána okolo
nuly. Dešťové přeháňky pokračují 14 mm. 17.3. bylo výjimečné teplo + 14 oC. Další dny počasí
jak na houpačce. Od nuly až 9oC ráno. Ve dne od 4oC až 12oC. Větrno, menší přeháňky 2 mm,
poslední den slunečný 14oC.
DUBEN - rána studená 1 až 5oC, ve dne tepleji až 14oC, větrné dny, jasno až polojasno.
Ochlazení nastalo od 9.4. na 12.4. ráno - 2 až + 4 oC, ve dne do + 7oC, malá dešťová přeháňka 2
mm. Od 15.4. nastalo oteplení ve dne až 17 oC, v noci okolo 10oC. O Velikonočním pondělí
svítilo sluníčko, ale foukal studený vítr. Další den malé přeháňky 3 mm. Ve dne začíná teplo
okolo 20 až 27oC, v noci do 16oC. Změna nastala v sobotu 26.4. ochladilo se a pršelo 34 mm.
Ranní teplota okolo 10oC, ve dne až 14oC. Koncem měsíce se začalo ochlazovat.
KVĚTEN - studená rána až k nule, ve dne do 10 oC, déšť 5 mm. Od 6.5. teplotní výkyvy - 2 až
+6oC v noci. Ve dne až 15oC, déšť 5 mm. 11.května prší 23 mm, ranní ochlazení na nulu, ve
dne do 10oC. Oteplení nastalo od 17.5. postupně rostlo až do 27 oC, klidno,slunečno,
polojasno. 20.5. malá bouřka s deštěm 9 mm. 22.5. stálý déšť 15 mm. Další déšť 28.5. a to 17
mm. Ochlazení ve dne 12oC, v noci 7oC. Koncem května se oteplilo.
ČERVEN - teplota se postupně zvyšuje na letní hodnoty, ve dne do 31 oC, noční až 20oC.
Slunečné dny, letní až tropické počasí se drželo celý měsíc. Byly jen malé bouřky s deštěm 4
mm, občas vál vítr který nezpůsobil škody.
ČERVENEC - hned první den malá bouřka, ale prudký déšť s kroupami 17 mm, silný vítr. Jinde
v ČR padaly kroupy velikosti pinpongových míčků. Ochladilo se na 15 oC do rána, ve dne do
28oC. Dešťové přeháňky byly od 12. - 14.7. a spadlo 31 mm. Tropické počasí se vrátilo 19.7. ve
dne až 34oC, v noci okolo 20oC. Bouřky z tepla s deštěm 55 mm.

SRPEN - vysoké teploty se drží. 3. - 4.8. napršelo 25 mm, částečně s drobnými kroupami,
ochladilo se o 5oC. Od 7.8. do 12.8. byly malé bouřky s deštěm 39 mm, denní teploty do 25 o
C, noční do 20oC. Tropické teploty do 34oC přinesly bouřky s deštěm 53 mm.
ZÁŘÍ - ochlazení nastalo 3.9., ve dne do 20 oC, do rána 8oC, dešťové přeháňky 23 mm. 17.9.
vítr bez deště. Od 26.9. po tři dny slabé přeháňky 5 mm. Ve dne teplo mírně nad 20 oC.
ŘÍJEN - mírné přeháňky jako v září trvají, spadlo 16 mm. Ochladilo se na 10 oC ve dne, v noci
okolo 5oC. Dešťové přeháňky pokračují každý den trochu, celkem 18 mm. Od 13.10. nezvyklé
teplo až 21oC ve dne, v noci až 11oC. Ráno zataženo, během dne slunečno. Poslední dny
měsíce v noci až - 5oC, ve dne do + 10oC, nadále slunečno.
LISTOPAD - 2. - 3.11. déšť 20 mm. Teploty podobné říjnovým. Koncem měsíce přeháňky 30
mm. Denní teploty do 12oC, ranní do 8oC.
PROSINEC - postupně se ochlazovalo ve dne do 7oC, v noci klesla až na - 6oC. Jemné přeháňky
- za 8 dní spadly 2 mm. Rána zamračená, odpoledne sluníčko. 11.12. malá sněhová přeháňka,
která přešla v déšť 22 mm. O Štědrém dnu slunečno, teplota se nemění, dešťová přeháňka 8
mm. Na závěr měsíce ochlazení , v noci - 5oC, ve dne do + 5oC.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
LEDEN

12 mm, sníh 10 cm

ÚNOR

14 mm, sníh 10cm

BŘEZEN

39 mm

DUBEN

39 mm

KVĚTEN

74 mm

ČERVEN

4 mm

ČERVENEC

103 mm

SRPEN

117 mm

ZÁŘÍ

28 mm

ŘÍJEN

34 mm

LISTOPAD

50 mm

PROSINEC

32 mm

Události roku sepsala kronikářka Obce Vinary
Miloslava Špinková

Vinary 26.února 2020

(na další straně je V.díl historie)

V. díl historie našich obcí
Vývoj v ČR po II. světové válce : 24.října 1945 vydal prezident Edvard Beneš dekrety o znárodnění
klíčového průmyslu, bank a pojišťoven, konfiskační dekret, pozemkovou reformu, vzniknul Sbor
národní bezpečnosti (SNB), měnová reforma (Československá koruna), změna výroby z válečné na
mírovou (byl nedostatek kvalifikovaných dělníků), došlo k odsunu Němců a Maďarů (jejich majetek
byl zabrán)a další opatření. 28.10.1945 bylo první zasedání Prozatímního národního shromáždění.
První parlamentní volby byly v květnu 1946. Předsedou vlády se stal Klement Gottwald.
Kronikář obce Vinary pan Josef Horák ve svých zápisech napsal o poválečných letech toto :
ROK 1946 Z Vinar se do pohraničí odstěhovalo 52 lidí. Zůstalo neobydleno 10 domků. V polovině
měsíce prosince se přistěhovaly 3 rodiny Maďarů. 26.5. se konaly volby do národního shromáždění. V
naší obci se z 207 voličů volby zúčastnilo 202. Povoleny byly čtyři strany a podle voleb do národního
shromáždění byly provedeny volby do místního národního výboru. Vzhledem k velkému nedostatku
paliva nechal národní výbor v obecním lese vykácet menší parcelu olší. Utržené peníze posílily obecní
pokladnu. 6.července bylo vzpomenuto památky Mistra Jana Husa a na Suchopádě byla zapálena
hranice. Tento rok byl velmi úrodný po všech stránkách.
ROK 1947 Na rozdíl od minulého roku byl tento rok katastrofálně suchý. Kronikář píše : "Není
pamětníka tak suchého roku". Katastrofa se odrazila na hospodaření. Ceny zemědělských plodin byly
diktovány Nejvyšším cenovým úřadem. Aby byla zajištěna výživa obyvatelstva vláda rozhodla nakoupit
obilí od Sovětského svazu na protidodávku obuvi a různých nástrojů. Byl nedostatek střížního zboží a
paliva. Spolek divadelních ochotníků sehrál dvě představení. Nastaly změny v držebnosti domků a
bourání starých. Tímto zápisem končí Kronika obce Vinary. Na dalších řádkách vás seznámím s údaji
psanými historiky ČR.
Byly založeny různé strany, svou moc si ale upevnila Komunistická strana, převrat nastal 25.února
1948. Členy strany se stali lidé z přesvědčení i z kariérních důvodů. Sovětský svaz se stal vzorem pro
Československo. Soukromý sektor byl rušen, došlo ke kolektivizaci zemědělství. Zůstalo jen málo
soukromníků. V padesátých letech docházelo k politickým procesům i popravám.V roce 1953 byla
provedena měnová reforma. V roce 1960 bylo rozhodnuto, že socialismus v Československu zvítězil.
Byla zavedena nová ústava, přijat nový státní znak, veškerá moc patřila KSČ. Kvůli zlepšení ekonomiky
země byla navržena ekonomická reforma. Měla začít tržní ekonomika, schválena byla v roce 1965, ale
byla zavržena normalizačním režimem v roce 1969. Docházelo k rehabilitaci poškozených lidí, k
opravám chybných procesů, začíná končit cenzura tisku, společnost se začala otvírat západnímu světu.
Nastalo zlepšení poměrů - název Pražské jaro.
V roce 1968 vznikají nové strany, byly vydány nové reformy, komunisté ztrácí moc. Byla napsána Výzva
2000 slov - měla urychlit nastolení demokracie. Byl svolán mimořádný sjezd KSČ, kde bylo domluveno
požádat o pomoc Sovětský svaz. Na základě Varšavské dohody v noci z 20. na 21. srpna vstoupily do
naší republiky vojska SSSR, Maďarska, Polska, Bulharska a NDR. Sovětská vojska u nás zůstala až do
roku 1989, kdy postupně odcházela. Poslední vojáci nás opustili 21.června 1991.
V osmdesátých letech docházelo k postupnému uvolňování poměrů. Mezi vládnoucími silami probíhal
mocenský boj o moc a mezi občany rostla nespokojenost, která se projevovala i v zahraničí. Začal se
hroutit Východní blok, protesty byly v Polsku (Solidarita), v Maďarsku, Rumunsku a východním

Německu. Události v době od 17.listopadu do 29.prosince roku 1989 vedly k pádu komunistického
režimu a přeměně politického zřízení na demokratické. Bylo založeno Občanské fórum, které
vystoupilo proti vládě. Na nátlak veřejnosti 7.12.1989 rezignovala federální vláda. Do čela republiky
byl Občanským fórem dosazen Václav Havel - volba proběhla 29.12.1989. Změna vedení ve státě
proběhla nenásilně, bez krveprolití a tak se vžil oprávněně název Sametová revoluce.
Československá společnost se začala transformovat na nově vzniklé podmínky. Proces proběhl ve
formě privatizace státního majetku a jeho převedení do soukromého vlastnictví. Kuponová privatizace
proběhla v letech 1992 až 1994. Společně začala probíhat vlna restitucí soukromého majetku
původním majitelům vyvlastněným během znárodnění. Prohlubující nespokojenost federální
republiky Slovensko vedlo v roce 1992 k rozpadu Československa a vzniku dvou nezávislých států :
České republiky a Slovenské republiky. Obě země se samostatně začlenily do evropských struktur, do
NATO vstoupila ČR v roce 1999, Slovensko v roce 2004. Společně vstoupili do Evropské unie. Slováci už
mají platidlo euro. Každá země žije svými problémy. Na otázku zda rozdělení bylo správné není
jednotná odpověď, protože nikdo neví, jaká by byla situace kdyby ke změně nedošlo.
Jak jsem výše uvedla, tak vedení Kronik skončilo rokem 1947 ve Vinarech, v Janovicích, Kozojídkách
a Smidarské Lhotě do konce roku 1936. Kolem roku 1950 žádal odbor kultury Okresního národního
výboru v Novém Bydžově aby obce znovu Kroniky vedly - v našich obcích se nikdo nepřihlásil. V roce
1979 byl do vedení Kroniky pro všechny obce Místním národním výborem jmenován ředitel Základní
školy p. Karel Hubka. Kroniku vedl až do roku 1983,pak p. Ladislav Koucký psal události do roku 2002.
Na základě svých vzpomínek a vzpomínek dalších pamětníků se vrátil kronikář p. Karel Hubka do
období po II. světové válce. Jsou to již většinou vám známé události, které nebudu opakovat. Jelikož
jsme zemědělská oblast, tak jsem psala o počátcích kolektivizace a přeměny venkova v Kronice roku
2003, 2004 a 2005. Zakládání JZD (Jednotné zemědělské družstvo) , činnost v obci, zájmové spolky
atd. si mohou zájemci přečíst v zápiscích kronikáře p. Karla Hubky.
Tímto pátým dílem končím historii událostí minulých let. U Kroniky roku 2019
jsou uvedeny vzpomínky pamětníků našich obcí jaké b ylo osídlení před 80 až 100 lety, kdo měl koho
za souseda. Aby nebyl porušen zákon o ochraně osobních údajů budou tyto seznamy jen u ručně
psané Kroniky, nikoliv na internetu.
Věřím, že vás, kteří se zajímáte o historii národa a své obce jste si rádi přečetli všech pět dílů.
Děkuji zastupitelstvu Obce Vinary za umožnění aby se historie stala součástí Zpravodaje a tím
dostupná všem občanům našich obcí.
Miloslava Špinková, kronikářka

