K R O N I K A ROKU 2 0 2 0

Letošní rok je mimořádný svým průběhem. Představitelé Obce Vinary v úvodním slově
Zpravodaje vyjádřili starosti, které jsme prožili. Paní starostka a místostarosta nás takto
oslovili :
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ,
rok 2020 byl velmi náročný jak v oblasti pracovní, tak i v oblasti společenské. V uplynulých
letech jsme Vám předkládali Zpravodaj, ve kterém jsme Vás informovali, o akcích pořádaných
v našich společných obcích za daný rok. V březnu 2020 se však život v naší zemi zastavil. Kvůli
zhoršující se epidemické situaci a omezení života občanů. Zpravodaj roku 2020 Vám tedy
přináší souhrn akcí, které se v tomto podivném roce podařilo uskutečnit, více nám toho
"COVID" neumožnil.
V důsledku vládních opatření na zmírnění pandemie došlo v letošním roce, po 8 letech růstu ,
k poklesu daňových příjmů státu, krajů i obcí. Současné odhady ukazují meziroční pokles
sdílených daní obcí kolem 9 %. Jako obec jsme se v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok
2021 ocitli v bezprecedentní situaci, kdy ani na začátku prosince , jsme nevěděli, s jakým
odhadem daňových příjmů můžeme na příští rok počítat. Samozřejmě si stále udržujeme
finanční rezervu, i v lepších časech se musí počítat, že přijdou časy horší. Snažíme se
nepodléhat panice , a využít v této době vše, co nám stát nabízí. Zejména v oblasti dotací a v
realizaci investic, lze předpokládat, že za pár let bude nutné vynaložit na stejnou akci
mnohem více prostředků.
V roce 2020 na jaře došlo ke koupi pozemku s budovou Pohostinství ve Vinarech, budova byla
odstraněna a vznikl volný prostor. V tutéž dobu se vyskytla příležitost odkoupit sousední
pozemky. Plánujeme tyto pozemky využít ke stavebním parcelám. Pozemek po pohostinství
není určen k výstavbě rodinných domků, je nutné nejdříve změnit územní plán obce Vinary.
To je však běh na "dlouhou trať", minimálně rok bude trvat, než po všech povolovacích a
schvalovacích peripetiích na úřadech bude změněn statut pozemku a ten bude určen k
zástavbě. Takže ti co se diví, že se na pozemcích nic neděje, už vědí proč.
Na rok 2021 máme požádáno o dotaci na opravu veřejného osvětlení v obci Vinary a Janovice
(aktuálně v lednu 2021 byla dotace získána) a o dotaci na opravu místní komunikace ve
Vinarech. Jsou to investice cca za 8 milionů korun. Pokud se nám nepodaří finance získat,
investici realizovat nebudeme. Dalším naším cílem je v průběhu 4 let zbudovat kanalizaci ve
Smidarské Lhotě s napojením na ČOV Smidary. V současné době se již zpracovává projektová
dokumentace.
V roce 2021 bude předán vodovod Kozojídky do majetku VaK Hradec Králové. Udržitelnost
vodovodu Kozojídky byla 5 let, což už uplynulo, ale již rok zpracováváme dokumentaci, včetně
geometrických plánů k předání - administrativa některých prací je dost náročná a hlavně
administrativní práce není vidět.

V příštím roce nás čeká legislativní změna v oblasti odpadového hospodářství. Hlavním
smyslem nové legislativy je nasměrování České republiky ke konci skládkování odpadů a
zvýšení podílu tříděného a recyklovaného odpadu. To je úkolem a povinností obcí. Nová
legislativa zvyšuje poplatky za skládkování, mění koncepci zpoplatnění občanů za odpady a
zavádí i další povinnosti obcí, například v podobě každoročního informování občanů o
obecním systému a jeho fungování. Pro obce je však z hlediska poplatků zavedeno roční
přechodné období k zajištění toho, aby mohly způsob zpoplatnění občanů přizpůsobit nové
právní úpravě.
Koronavirus nás pěkně potrápil a ještě potrápí. Za zastupitelstvo obce Vám chceme
poděkovat za Vaši ukázněnost, vstřícnost a pomoc, kterou jsme potřebovali při plnění
nařízení vlády k zajištění ochrany zdraví občanů. Do roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví,
klid a rodinnou pohodu. Pokud budete mít nějaký problém či otázku, neváhejte se na nás
obrátit, vše Vám rádi zodpovíme. Je to určitě lepší zjistit si pravdu u zdroje, než aby se šířily
obcemi různé konspirační teorie. Čeká nás jistě náročný rok, tato doba zadluží i další
generace, budeme si však muset poradit. Nezbývá než si přát, ať je lépe. Zdárný rok 2021 !
Toto je desáté vydání zpravodaje obce Vinary a tak si ho dovolujeme pojmout jako
rekapitulaci a přiblížit Vám, co se v uplynulých deseti letech podařilo nejzásadovějšího v
našich obcích udělat. V rekapitulaci není obsaženo vše co se udělalo, jsou to opravy a
investice, které si vyžádaly nejvíce finančních prostředků.
starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová
místostarosta obce Pavel Špinka

ČINNOST OBCE
Jak jste se dočetli v úvodním slově, je letošní rok mimořádný. Nemoc, která probíhá je nová,
neprobádaná, proto je nebezpečná. Na následujících řádcích Vás seznámím ve stručnosti s
průběhem choroby a porovnáním s nákazou, která proběhla světem před 100 lety.
Před koncem roku 2019 se začala šířit v oblasti čínského města Wu-chan nebezpečná nemoc
s lékařským názvem Covid-19. Nákaza se šířila rychle do všech zemí světa. V Evropě se stala
prvním ohniskem pandemie koronaviru Itálie. Byla doba lyžování a jezdilo tam mnoho turistů
z různých zemí. První případy v naší zemi byly hlášeny 1.března 2020. Postupně se situace
zhoršovala, přibývalo nemocných, hospitalizovaných v nemocnici a zemřelých. Vláda
postupně vydávala tvrdší a tvrdší opatření k zamezení šíření nemoci. Choroba byla velkou
neznámou, nebyly zkušenosti. Mysleli jsme, že se situace uklidní, ale opak se stal pravdou.
Přišla další vlna nakažení, naděje klesla.
Situace se začala srovnávat se Španělskou chřipkou, která zachvátila svět před 100 lety a stála
život až 100 milionů lidí. Objevila se v roce 1917 rovněž v Číně. Virus na rozdíl od současné
doby napadal především mladé lidi ve věku 20 až 40 let. Byla I. světová válka, proto byla
choroba tajena - napadala plíce. Veřejně se mohlo o infekci mluvit jen ve Španělsku, proto
dostala název Španělská chřipka. Proběhla ve třech vlnách a začala ustupovat až v roce 1920
a ztratila se nadobro kolem roku 1925. Dle historických záznamů si vyžádala v českých zemích
až 75 tisíc životů. V této době nebyla oproti dnešku tak pokročilá věda, byl nedostatek lékařů,
medicína byla na nižší úrovni, možnost informovat obyvatele atd. Lidé umírali především na
následky chřipky, jako je zápal plic. Španělská chřipka si vyžádala víc životů než válečné
operace I. světové války.
Po vypuknutí koronaviru vláda ČR nařídila, že každý občan musí povinně na veřejnosti použít
ochranu úst a nosu - roušku, respirátor, šátek, šálu. Na situaci, která náhle nastala, nebyl
nikdo připraven.Pomoc se šitím roušek pomohly z Janovic paní Jitka Schovánková a Marie
Fričová, z Vinar paní Romana Špinková. V neděli 22.března paní starostka Štěpánka
Holmanová a místostarosta Pavel Špinka hasičským autem roušky rozváželi našim seniorům a
pohovořili s nimi o vážnosti situace. Obec nabídla lidem pomoc při zajištění zásobování.
Nabídky nikdo nevyužil, o všechny se postarala rodina nebo sousedi. V březnu 2020 byl
vládou České republiky vyhlášen nouzový stav. Jarní prázdniny se prodloužily na dobu
neurčitou. Děti dostávaly úkoly přes internet, byla zavedena tzv. distanční výuka. Zavírají se
nejen školy, ale i divadla, kina, restaurace, ruší se plesy, vystoupení umělců, omezují se služby
atd. Uzavírají se obchody a obchodní centra, otevřeny zůstávají pouze potraviny, drogerie a
lékárny. Lékaři ordinují po telefonu. Lázně, rehabilitační oddělení omezují nástup pacientů.
Odkládají se smluvené operace. Přibývá nemocných lékařů, sester a zdravotního personálu.
Všechna opatření měla zamezit setkávání a shlukování lidí. Roušky a respirátory se staly
samozřejmostí. Stát poskytl zaměstnavatelům vládní podporu v rámci programu Antivirus a
tím kompenzoval částečné ztráty, rodičům vyplácel náhradu za ušlý výdělek, kdy museli
zůstat s dětmi doma, OSVČ měly úlevu na pojistném. Ekonomika země je v ohrožení, dochází

k vysokému vydání financí na dluh - schodek rozpočtu, který činil za rok 2020 byl 367,4
miliardy, přes 200 miliard nás stál koronavirus.
Choroba se nevyhnula ani našim obcím. Naštěstí měli naši pacienti lehčí průběh. Život v obci
byl příchodem viru narušen. Nařízení vlády omezila činnost spolků i rodinného a sousedského
života. Nevíme, kdy toto neklidné období skončí. Velká naděje se vkládá do očkování občanů.
Koncem roku, dle informací na internetu, byl stav postižených obyvatel země :
potvrzené případy

735 469

aktivní případy

počet zotavených

608 128

právě v nemocnici

úmrtí s nákazou

115 514
5 777

11 827

V únoru byla dokončena demolice Pohostinství ve Vinarech. Objekt byl v dezolátním stavu
a bez využití. Stromy na pozemku odklidili hasiči. O demolici se postarala firma Stavoka
Kosice. Na internetu jsou práce podchyceny tak jak postupovaly, krok za krokem panem
Bohuslavem Vršťalou. Slavnostní otevření Pohostinství bylo v neděli 26.února 1978. Provoz
byl uzavřen v únoru roku 1995, po 17 letech. Obec požádala o změnu územního plánu tohoto
pozemku na stavební pozemky.
Ve Vinarech byla provedena rekonstrukce klubovny. Byla opravena střecha, objekt byl
zateplen a budova dostala novou fasádu. Zakázka byla provedena za nejnižší nabídkovou
cenu firmou Stavos Nechanice 1 804 374 Kč.
Na žádost občanů ze Smidarské Lhoty byla na návsi postavena pergola u herních prvků.
V březnu byl na svoji žádost uvolněn ze zastupitelstva obce pan Martin Soukup ze Smidarské
Lhoty. Na jeho místo byla jmenována paní Jana Benešová.
2. - 3. října se konaly volby do zastupitelstva krajů a současně do Senátu Parlamentu České
republiky. V našich obcích bylo 352 oprávněných voličů. K volbám se dostavilo 142 osob, t.j.
41,16 % voličů. Výsledky voleb : Koalice ODS, STAN, VČ 39,72 %, ANO 2011 24,14 %, KSČM
7,09 %, Koalice ČSSD, Zelení 6,78 % , Česká pirátská strana 6,78 %, Koalice TOP O9, HDK, LES
4,26 %, Svoboda a přímá demokracie 3,55 %, Trikolóra hnutí občanů 2,84 %, Demokratická
strana zelených 2,13 % a Rozumní 2,13 %. Nová vládnoucí koalice byla vytvořena seskupením
ODS, STAN a Východočeši, Piráti, Koalice pro Hradecký kraj a koalice Spojenci pro
Královéhradecký kraj. Senátních voleb se zúčastnilo v prvním kole 39,71 % voličů, druhého
kola 14,49 % voličů. Zvolen byl JUDr. Jan Holásek.
Obec aktualizovala Rozvojový plán obce, kde se zohledňují i statistické ukazatele obce, jedná
se o stav 31.12.2019. V obci žilo 442 obyvatel s průměrným věkem 42,6 let. Podíl obyvatel ve
věku 0 až 14 let činil 17 %, podíl ve věku 65 a více činil 20,8 %. Za sledované období bylo
migrační číslo saldo 20, tzn. přistěhovalých obyvatel 32, vystěhovalých 12. Počet uchazečů o

zaměstnání v evidenci úřadu práce bylo 8 osob, což je podíl nezaměstnanosti 3,1 %. Mezi
pozitiva na našem území patří právě nízká míra nezaměstnanosti, vysoký podíl ochrany
zemědělské půdy a významný prostorový předěl. Mezi negativa spadá nižší úroveň občanské
vybavenosti, nižší počet podnikatelských subjektů, nevyužitelnost zemědělských areálů, velké
půdní bloky a riziko ohrožení zemědělským suchem. Na území obce je ale také určitý
potenciál v rozvoji a to zejména v revitalizaci vodních toků, využití volné plochy k přestavbě
(bývalá restaurace) a zachování charakteristické struktury starší zástavby.
Na obecní úřad došlo přání, které je určeno všem, kteří znali paní Blaženu Štefanovou
(Žilkovou). Mezi nás, spoluobčany zapadla svojí přátelskou a obětavou povahou. Zúčastnila se
akcí žen, seniorů i hasičů. Rádi Vám proto tlumočíme její slova :
Samé štěstí, k tomu zdraví ať vás stále baví,
Vinary přece nic neporazí, déšť, slunce nebo mrazy !
A když chmury padnou na líčka,
spraví to nová hospůdka hasičská.
Na krásné roky mezi vámi s vděkem a radostí
vzpomíná Blažena Štefanová (Žilková).

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 27.1.2020 - OZ projednalo a schválilo
- přidělení zakázky "Odstranění objektu občanské vybavenosti čp. 53 Vinary" výběrovým
řízením firmě Stavoka Kosice za 1 245 909,71 Kč
- výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách členů zastupitelstev s platností od
1.února 2020. Dále pak schvaluje rozpočtové opatření.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.2.2020 - OZ projednalo a schválilo
- kupní smlouvu - nákup pozemků v k.ú. Vinary p.č. 139/5 - 198 m 2, 139/7 - 443 m2, 139/6 234 m2, 139/1 - 1399 m2, 142/1 - 85 m2 celkem 2 359 m2 . Kupní smlouva bude uzavřena s
firmou Magnetic hills a paní Ilonou Vršťalovou. Cena pozemků je 60 Kč/m 2 cena celkem 141
540 Kč, každému z prodávajících polovinu t.j. 70 770 Kč.
- odpisový plán majetku obce Vinary na rok 2020 ve výši 934 290 Kč
- záměr pronájmu pozemku v k.ú. Janovice p.č. 97/32 a p.č. 97/21
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 18.5.2020 - OZ projednalo a schválilo
- složení slibu nového člena zastupitelstva obce. Za odstoupeného Martina Soukupa
nastoupila Jana Benešová
- roční uzávěrku, účetní výkazy, hospodářský výsledek, rozpočtové opatření
- cenu povolenek k rybolovu v rybníku Návesník Vinary a Hliňák Janovice. Povolenka pro
dospělou osobu 700 Kč, děti do 15 let 150 Kč na rok, počet ulovených ryb za rok 5 ks

- revokaci usnesení č. 4/9/2020 záměr pronájmu pozemku v k.ú. Janovice p.č. 97/32 a 97/21
- přidělení zakázky "Přístavba a nástavba obecní klubovny ve Vinarech" firmě Stavos
Nechanice s nejnižší nabídkovou cenou 1 804 374 Kč vč. DPH
- delegaci starostky p. Ing. Štěpánky Holmanové jako zástupce obce Vinary při zastupování na
řádné valné hromadě firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové která se koná 25.6.2020
- zařazení území své obce do územní působnosti místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.
na programové období 2021 - 2027
- příspěvek ve výši 1 000 Kč na Babybox pro odložené děti firmě Statim Praha
DISKUSE : Informace starostky : Napojení septiků do dešťové kanalizace - každý občan by měl
mít povolení na vypouštění odpadních vod - není možné mít napojen septik napřímo do
dešťové kanalizace, občan musí umět doložit doklad o vývozu septiku od certifikované firmy NELZE, aby septiky vyvážely soukromé osoby neznámo kam.
Zastupitelstvo obdrželo informaci, že do oblasti Hliňáku v Janovicích jsou vyváženy fekálie ze
septiků. Toto bude kontrolováno a případně vyžadován doklad od občanů o likvidaci fekálií.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 26.8.2020 - OZ projednalo a schválilo
- přidělení zakázky "Zateplení objektu obecní klubovny Vinary" firmě Stavos Nechanice s
nejnižší nabídkovou cenou 704 983 Kč
- rozpočtové opatření č. 3
- záměr prodeje pozemku v k.ú. Vinary p.č. 49/5 - 178 m 2 , p.č. 49/2 - 3507 m2, 49/11-42m2
- záměr směny pozemku v k.ú. Janovice p.č. 97/21 a p.č. 97/26
- záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vinary a to p.č. 121/2
DISKUSE : Starostka informovala o zahájení projektových příprav na připojení na ČOV Smidary
a zbudování kanalizace v obci Smidarská Lhota. Dotaz na zhotovení chodníků - chodníky se
zatím dělat nebudou z důvodu nedostatku finančních prostředků - investic v ostatních obcích
a z důvodu budoucí stavby kanalizace.
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 19.10.2020 - OZ projednalo a schválilo
- Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené
části k.ú. Červeněves, CHotělice a Smidarská Lhota - dokumentace vypracovaná firmou
INGEOS, úpol. s.r.o. Teplice
- přidělení zakázky a podpis smlouvy na zhotovení projekční a inženýrské práce na akci
"Kanalizace Smidarská Lhota" firmou PROIS Hradec Králové za cenu 847 000 Kč vč. DPH

- prodej pozemků v k.ú. Vinary zapsané na LV 100001, původní číslování č 49/5, 49/2, 49/11
pozemky byly rozděleny - geometrickým plánem č. 199 -76/2020. Prodej jednotlivých
pozemků za cenu dle znaleckého posudku 284,50771 Kč/m 2 včetně nákladů spojených s
prodejem (vyhotovení znaleckého posudku, geometrický plán, právní služby). Pozemek dle
GP č. 199-76/2020 :
p.č.

49/12

1 231 m2 = 350 229 Kč

SBD Hradec Králové

p.č.

49/13

771 m2 = 219 356 Kč

Miloslava Kuklová, Vinary 108

p.č.

49/5

363 m2 = 103 276 Kč

Miloslava Kuklová , Vinary 108

p.č.

49/14

468 m2 = 133 150 Kč

Šepsová Michaela, Vinary 108

p.č.

49/15

152 m2 = 43 245 Kč

Tichá Marie, Vinary 108

p.č.

49/16

155 m2 = 44 099 Kč

Ivana Koníčková, Vinary 108

p.č.

49/17

153 m2 = 43 530 Kč

Marcela Gabrielová, Vinary 108

p.č.

49/18

259 m2 = 73 688 Kč

Lenka Kutová, Vinary 108

p.č.

49/11

42 m2 = 11 949 Kč

Lenka Kutová, Vinary 108

Obec Vinary tímto zřizuje věcné břemeno chůze a jízdy přes nově vzniklé pozemkové parcely.
Toto věcné břemeno spočívá v právu každého vlastníka shora uvedených nemovitých věcí v
k.ú. Vinary chodit a jezdit přes poz. parcely č. 49/2 a č. 49/12 v kat.území Vinary. Toto právo
se zřizuje jako věcné za úplatu ve výši 1,-- Kč pro každého oprávněného vlastníka, přičemž
před podpisem smlouvy bude úhrada provedena.
- směnu pozemku v k.ú. Janovice za pozemek oddělený geometrickým plánem č. 78051/2020 - pozemek 97/61 o výměře 598 m 2 ve vlastnictví obce Vinary zapsané v LV 100001
za pozemek 97/62 o výměře 598 m2 ve vlastnictví V + H Betta Vinary zapsané na LV 689
- pronájem pozemku v k.ú. Vinary p.č. 121/2 za 5,-- Kč za metr čtvereční / rok
- pořízení změny Územního plánu obce Vinary č. 1
- pořízení Změny č.1 ÚP Vinary zkráceným způsobem a pověřuje Ing. Štěpánku Holmanovou
jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem
- podat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlené (svítidel) v obci Vinary a Janovice
z programu Efekt 2020 - vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu
- podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Vinary,
rekonstrukce místní komunikace a chodníků" Konkrétně se jedná podprogram Podpora

obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy a rozvoje venkova
2021.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 9.12.2020 - OZ projednalo a schválilo
- rozpočet obce Vinary na rok 2021 jako schodkový. Závaznými ukazateli v příjmech i výdajích
jsou nejvyšší druhové třídy
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023
- poskytnutí dotace dle zákona č. 24/2015 Sb. pro Knihovnu města Hradce Králové na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2021 Kč 500,-- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce Vinary s Ing. Františkem Cabicarem na
rok 2021
- žádost Duhy Nový Bydžov o podpis smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních
služeb ve výši 22 120 Kč a bere na vědomí druhou část platby : 300 Kč/klienta/měsíc
poskytování služby, maximálně ale 20 000 Kč/rok. Platba na základě výzvy Duhy o.p.s. v
prosinci 2021 a úhrada do 31.12.2021 a pověřuje místostarostu Pavla Špinku podepsáním
smlouvy
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s VaK Hradec Králové. Jedná se o pozemky p.č.
32/10, 50/22, 53/3, 68/5, 68/13, 68/68, , 111, 121/8, 121/9, 148 a st.č. 72 zapsaných v obci
Vinary a katastrálním území Kozojídky u Vinar a pozemku p.č. 648/1 zapsaného v obci Vinary
a katastrálním území Vinary u Smidar u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové na listech vlastnictví č. 10001.
Obec touto smlouvou zřizuje ve prospěch VaK HK na dobu neurčitou věcné břemeno ve
smyslu služebnosti spočívající v právu :
- umístění, uložení a provozu vodovodu ve služebném pozemku
- vstupu a vjezdu v nezbytném rozsahu na služebný pozemek za účelem provádění kontroly,
údržby, stavebních úprav, oprav, odstranění vodovodu
Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 2
000 Kč bez DPH a bude zaplacena VaK HK na základě faktury vystavené obcí nejpozději do 30
dnů ode dne obdržení vyrozumění o provedení vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí a se splatností 15 dní od doručení VaK HK.
INFORMACE starostky : Od 1.1.2021 firma na svoz odpadu FCC Lodín navýšila cenu za svoz
odpadu o 5 %. Limit na osobu (komunální odpad) je 200 kg/osobu, bude-li tento limit
překročen bude obci doúčtován nadlimit částkou 300,-- Kč/t. Cena za svoz komunálního
odpadu se pro občany na rok 2021 nemění.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR na celém území republiky nebyly možné
osobní návštěvy u našich jubilantů. Zastupitelstvo obce oslavencům popřálo do dalších let
pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček a květina byla
předána:
p. Josef Rosůlek, Smidarská Lhota 49
p. Obešlová Marie, Vinary 95
p. Krausová Jaroslava, Smidarská Lhota 1
p. Innemannová Věra, Vinary 41
p. Zajíček Josef, Kozojídky 25

85 let
80 let
90 let
90 let
85 let

SMARAGDOVÁ SVATBA - 55 let společného života
Irena a René Matysovi z Vinar 21
Jana a Zdeněk Vyčítalovi ze Smidarské Lhoty 45
DIAMANTOVÁ SVATBA - 60 let společného života
Marie a Bohumil Obešlovi z Vinar 95
SVATBY
26.9. Jelínek Jan z Prahy a Myšková Šárka z Nového Bydžova
NAROZENÍ
5.2. Kosobud Ondřej, Kozojídky 24
11.3. Bažantová Julie, Smidarská Lhota 2
13.4. Myšková Veronika, Vinary 116
17.8. Kratochvíl Štěpán, Kozojídky 69
ÚMRTÍ
16.1. Koucká Alena, Smidarská Lhota 35
19.2. Smejkalová Jindřiška, Janovice 60
31.3. Kahoun Zdeněk, Janovice 54
ned.
12.6. Vlach Bohumil, Smidarská Lhota 48
17.6. Smíšek Josef, Vinary 106
16.8. Matys René, Vinary 21

91 let
85 let
77 let
91 let
69 let
77 let

3.9.

94 let

Matyáš František, Kozojídky 11

KULTURNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČů

25.ledna zahájili svoji činnost členové SDH Vinary akcí s názvem "Vepřové hody". Ve
spolupráci se ženami připravili pod vedením mistra Jiřího Štočka masopustové pochoutky.
Přípravy probíhaly již od úterý. Díky ochotným lidem jsme si mohli dopřát společný oběd s
kamarády a ještě si koupit dobroty domů. O dobré výrobky byl velký zájem.
14.2. pozvali hasiči spoluobčany ze všech obcí na tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu
hrála hudba Jana Vlasáka. Hudba, občerstvení a tombola navodily dobrou pohodu.
7.3. přivítal pan Milan Schovánek za SDH Janovice přítomné na oslavě MDŽ. Ženy byly
potěšeny kytičkou a malým dárkem, k občerstvení doma napekly zákusky. Hudební zábavu
zajistila p. Iva Trojnová, p. Stanislav Šafler a nadějný mladý hudebník Tomáš Schovánek.
Pěknému setkání žen byla vytvořena pohodová atmosféra.
7.3. za hasiče ve Smidarské Lhotě pozdravil ženy p. Kamil Hyršál básní. Oslavy MDŽ se
zúčastnilo 21 žen. Druhý den byly rozneseny květiny a dárečky ženám, které se nemohly
oslavy zúčastnit. Radostné odpoledne rychle uteklo, nálada byla výborná.
13.6. uspořádal SDH spolu se ženami ve Smidarské Lhotě akci "opékání buřtů" spojené se
soutěžemi. V nově zhotoveném altánu na návsi se sešlo 40 občanů. Vydařená akce byla
uskutečněna jako první po uvolnění nouzového stavu kvůli nemoci koronaviru.
22.8. se v Janovicích loučily děti s prázdninami. Hasiči se ženami vyvolali mezi přítomnými
nadšení z uspořádání vodních her. Soutěží se zúčastnili i dospělí. Pěkné počasí přispělo k
radosti ze zábavy. Na závěr byla jako vždy tažena tombola.
12.9. si pořadatelé ve Smidarské Lhotě zopakovali setkání s opékáním, tentokrát párků.
Úspěch první akce se zopakoval. O akci byl zájem a děti při hrách a soutěžích se pobavili.
Radostné odpoledne si užili i dospělí.
Mikuláš v letošním roce se svým doprovodem navštívil děti ve Vinarech doma, kde za
básničku byly odměněny. Potom s andělem a čerty zajeli odměnit děti do Kozojídek. Nebyl
sníh, tak se dopravili autem. Inu, i Mikuláš je pokrokový.
Hasiči z Vinar opět ve stráni káceli soušky do tomboly na hasičský ples a na opékání při akcích
v klubovně, které pořádají spolu se ženami.
Slavnost čarodějnic, pálení ohňů, bylo letos individuální, neorganizované, nebyl společný
start. Nebyly pořádány soutěže, hry ani opékání. Důvodem byla ochrana před nebezpečnou
nákazou virem.

KLUB ŽEN VINARY
15.2. jako již po mnoho let členky klubu žen uspořádaly po hasičském plese dětský karneval.
Tradiční soutěže byly doplněny novým programem. Pekl se dort - pejsek Bořek a kočička Jiřina

spolupracovali a po upečení si všichni na dortu pochutnali. Došlo také na výběr nejhezčích
masek a bohatou tombolu. Veselé odpoledne zachytil jako vždy pan Bohuslav Vršťala na
fotkách.
5.9. připravily ženy netradiční zábavu pro děti pod názvem "Pochod rodičů s dětmi kolem
Vinar". Pořadatelky měly radost, že se akce zúčastnili i rodiče s kočárky. Trasa pochodu byla
vyznačena barevnými fáborky a děti plnily 25 úkolů. Jeden úkol nemohl být splněn - ztratil se
plyšový slon - někdo si ho "vypůjčil". Jelikož klubovna byla v rekonstrukci, tak občerstvení
bylo zajištěno po trase. Za splněné úkoly následovala odměna. Teplý den se na závěr změnil v
prudký vítr a déšť.
V letošním roce členky výboru Klubu žen navštívily ženy při příležitosti jejich narozenin. S
přáním všeho dobrého, ale především pevného zdraví a malou pozorností potěšily tyto ženy :
Innemannová Věra (90 let) a Myšková Helena (75 let)
KLUB SENIORů
13.9. byla v Janovicích uskutečněna "Dámská jízda" seniorek - cvičenek. Rozloučila se s námi
paní Blažena Štefanová, která se stěhuje do Prahy. Paní Miloslava Špinková v letošním roce
přítomné pozdravila takto :
Středa nebo čtvrtek to jsou dny,
Po hodince cvičení, máme posezení,
kdy scházejí se seniorky cvičenky.
Toník nám připraví občerstvení,
Věra nebo Jana cviky předvádějí
pivo máme pokaždé
a ostatní po nich opakují.
a také svátek nebo narozeniny slavíme.
A tak je slyšet levá, pravá, obě obě,
Dobrou partu máme,rády si zavzpomínáme,
lyžujeme, hlavou kýveme, prádlo mácháme,
recepty vyměníme, ledaco probereme.
mouku meleme, karpály honíme,
Jednu velkou slávu jsme prožily,
a tak dále, zkrátka se hýbeme.
na Předvánočním posezení
Každá cvičí, co jí tělo dovolí,
jsme krátce cvičení předvedly, při písni
cvičí s míčem, na židli, i leží na zemi.
"Pionýři do pochodu" diváci bouřlivě tleskali.
V zimním čase se rozdělíme, v Janovicích a Vinarech cvičíme.
Co říci závěrem ? Věře, Janě a Marušce za vedení,
Obci za vstřícnost, Toníkovi za obsluhu a společnost,
Slávkovi, našemu předsedovi za fotky na památku,
všem děkujeme. A pak všem i sobě štěstí , zdraví a elán přejeme.

MYSLIVECKÝ SPOLEK
10.1. se konal v Kozojídkách myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála skupina Nepál Band. Ani
letos bohatá tombola nezklamala.
14.11. měli členové mysliveckého spolku první hon, v prosinci pořádali ještě další dva. Ve
Smidarské Lhotě chovají bažanty, které před hony vypouští.

Během roku měli brigády na údržbu zařízení pro zvěř. Záslužnou prací je výsadba sazenic
lesních stromků, které financuje obec. V zimě, i když není tuhá, přikrmují zvěř.
Před 60 lety probíhalo jednání o sloučení mysliveckých spolků našich obcí. Vznikla myslivecká
společnost Podstráň Vinary. O společnosti jsem psala v roce 2004. Kulaté výročí si ale zaslouží
vzpomínku. O výročí píši také ve Zpravodaji, který je vydáván teprve od roku 2011. V
současné době má myslivecké sdružení 18 členů. Zakládajícími členy společnosti byli :
JANOVICE : Vršťala Václav a Drbohlav Josef
KOZOJÍDKY : Kubinec František, Zajíček
Stanislav, Žilka Jaroslav st., Žilka Jaroslav ml., Mocek Josef, Kubišta Josef, Vaněk František,
Kubinec Josef SMIDARSKÁ LHOTA : Erban Ladislav, Erban Miroslav, Vlach Bohumil, Fučík
Bohuslav, Hlaváček Jiří
VINARY : Musil Václav ml., Jor Václav, Košátko Václav, Kozák
Miloslav, Jelínek Bohumil, Myška Ladislav čp. 34, Myška Josef čp. 100, Černý František
O činnosti společnosti jste informováni každým rokem, tak vám přiblížím minulost. Zvěře bylo
daleko víc než dnes. Společnost si mohla dovolit odchyt bažantů a zajíců na prodej do
zahraničí. Občané a děti chodili rádi zvěř nadhánět do sítí. Pak bylo posezení s občerstvením.
Hospodář Ladislav Myška měl na zahradě vyřazený autobus, ve kterém byla umístěna líheň
na vajíčka bažantů a koroptví. Například v roce 1965 umístil 600 vajíček bažantích a 30
koroptvích. Poslední odchyt zajíců byl v roce 1978 v počtu 50 ks. Spolek také prováděl
výměnu zvěře kvůli obnovení krve.
Hony byly slavnostní. Začátek honu byl zahájen troubením Halali, po honě byl výřad
zastřelené zvěře a škodné. V roce 1961 se střelilo 324 zajíců, 222 bažantů, 126 koroptví. K
výraznému poklesu došlo v roce 1991 a v dalších letech.
Tradice mysliveckých plesů trvá. První společný ples se konal v Kozojídkách 13.2.1965, hrála
hudba Josefa Bradny a spolek utržil 42,-- Kč. Myslivci s manželkami jezdili i na výlety, ženy
byly zvány na slavnostní výroční schůze s hudbou a občerstvením. Členové spolku se
zúčastňovali soutěže ve střelbě na asfaltové holuby, pak následovalo hodnocení s
občerstvením. Vysazovali stromky, což dělají dodnes.
Během 60 let měla společnost štěstí ve výběru hospodáře. Prvním hospodářem byl pan
Ladislav Myška a pokračoval i po sloučení. Po jeho smrti (bylo mu 54 let) převzal funkci v roce
1973 pan František Černý. Ze zdravotních důvodů v roce 2005 předal tento důležitý post
Jiřímu Zechovskému, který plní úkoly stejně dobře jako jeho předchůdci. Děkujeme
myslivcům za práci pro obec, údržbu zeleně, chov bažantů a tak dále. Do dalších let Vám
přejeme úspěchy v udržování stavu zvěře a ochrany přírody, a radost z vykonané práce.
Myslivosti zdar.

SPORTOVCI

27.června se sešli sportovci a jejich "fanouškové" na multifunkčním hřišti ve Vinarech, aby
změřili své síly v nohejbalovém turnaji. Jako vždy, zvítězili ti nejlepší.
Kvůli nařízení vlády na ochranu obyvatel před nebezpečným virem byla rušena naplánovaná
utkání, neuskutečnil se ani oblíbený silvestrovský fotbal. Závody ve sportovním rybaření byly
zrušeny, ženy přestaly společně cvičit atd.
Veškerá aktivní činnost v obcích byla poznamenaná koronavirem. Všechny naše spolky
zodpovědně dodržovaly nařízení vlády. Musíme doufat, že rok 2021 bude nadějnější.
ZEMĚDĚLSTVÍ - změny po 15 letech

Na konci roku 2005 zůstala v našich obcích čtyři soukromá zemědělství. V Kozojídkách skončil
hospodaření pan Jiří Materna, protože měl smlouvu s majitelem pozemků panem Josefem
Jampílkem na dobu určitou. V Janovicích sourozenci p. Václava Kopánková a p. Tomáš Vaněk
svoji půdu pronajali firmě AGRO DZ. Zůstala dvě soukromá hospodářství.
Před 15 lety jsem navštívila dva mladé soukromě hospodařící farmáře pana Milana Kučeru a
pana Martina Soukupa. Jejich začátky jsem zapsala do Kroniky obce Vinary. V této době mi
poskytla informace o svém podniku i Betta a.s. Vinary, o jejím hospodaření jsem psala v
loňském roce.
Změny za 15 let - hospodaření Martina Soukupa mělo začátek v tom, že musel absolvovat
kurz farmáře, protože to byl požadavek Evropské unie pro budoucí hospodáře farmy. S prací
mu pomohli rodiče. V objektu živočišné výroby měl ještě v roce 2010 ustájeno 50 krav, které
daly 1 000 až 1 300 litrů mléka. Mlékárna platila 6,30 až 7,80 Kč za litr. Ekonomicky bylo
neúnosné vydržet a mít zisk. Situace ho donutila chov dojnic ukončit. V této době měli ve
stáji 110 ks hovězího dobytka na žír. Postupně se snižoval stav těchto zvířat tak, že nyní již
živočišnou výrobu skončili.
Větší štěstí má na úseku rostlinné výroby. Díky své podnikavosti mohl na kraji Nového
Bydžova otevřít obchod se zeleninou, kterou vypěstoval i dovezl. Finanční prostředky použil
na rozšíření prodejní plochy i širokou nabídku zboží. Zákazník mimo ovoce a zeleniny zde
zakoupí květiny, krmivo pro zvířata, postřiky a hnojiva, vše pro zahrádkáře atd. Kromě své
rodiny poskytuje pracovní příležitost i jiným zaměstnancům.
Jelikož jsou náklady na novou mechanizaci k obdělávání polí vysoké, tak některé práce má
zajištěny dodavatelskou firmou. V sezoně sklizně zaměstnává brigádníky. Děkuji za poskytnutí
rozhovoru a přeji štěstí, dobré nápady a úspěchy v podnikání.
Ve Vinarech hospodaří soukromě manželé Kučerovi. Za 15 let se hodně změnilo. Některé
změny jsou zapříčiněny hospodářskou politikou státu, jiné finančními možnostmi. Skončili se
živočišnou výrobou a dále pokračují pouze v rostlinné výrobě. Děkuji za poskytnutý rozhovor
do Zpravodaje a Kroniky obce, přeji štěstí a úspěchy do budoucnosti.

NEZAMĚSTNANOST k 31.12.2020
Na veřejně prospěšné práce byl z registru Úřadu práce Nový Bydžov financován jeden
pracovník, který se staral o veřejné prostranství našich obcí. Nezaměstnaných bylo 12 osob
VINARY
SMIDARSKÁ LHOTA

4 muži 4 ženy
1 muž 0 žen

KOZOJÍDKY
JANOVICE

1 muž 0 žen
2 muži 0 žen

K 31.12.2020 bylo v našich obcích celkem 453 obyvatel :
Vinary 194

Smidarská Lhota 109 Janovice 73

Kozojídky 77 obyvatel

POČASÍ
LEDEN - První dny jsou mrazivá rána až - 6 0C, ve dne až + 20C. 4.1. dešťová přeháňka 3 mm,
mrazy pominuly, foukal ledový vítr. 9. - 10.1. déšť 5 mm. Během měsíce se pohybovaly ranní
teploty okolo nuly, denní do + 6 0C. Malé dešťové a sněhové přeháňky 2 mm, koncem měsíce
4 mm. Klidné slunečné dny do konce měsíce.
ÚNOR - Začal deštivým počasím 44 mm, ale teplo až 10 0C, v noci okolo 50C. Další dešťové
přeháňky 17 mm. Jinde v republice déšť a vítr přináší problémy. Od 20.2. oteplení, ale silný
vítr. Denní teploty okolo 100C, noční do 70C. 23.2. déšť 29 mm. Ochlazení o tři stupně.
BŘEZEN - Sněhové přeháňky přešly v déšť 9 mm. Ranní teplota okolo nuly, denní do 7 0C,
mírně se oteplilo, spadlo 30 mm, polojasno. 15.3. ráno - 2 0C, ale během dne slunečno, ranní
mrazíky vydržely až do 25.3., někdy byly i - 60C, ve dne do 50C. Od 27.3. oteplení, sluníčko.
DUBEN - Chladná rána, přes den jasno, slunečno, polojasno. Rána do 4 0C, ve dne až 190C. Od
13.4. citelné ochlazení , ráno okolo nuly ale i k 10 0C. Ve dne teplo až 200C. 30.dubna - den
čarodějnic, dusno jako před bouřkou, pálení ohně neorganizované - důvod koronavirus.
KVĚTEN - Začátek měsíce deštivý, spadlo 25 mm. Rána stále chladná, ve dne až do 23 0C. Od
11.5. déšť 34 mm, vítr, chladno, ve dne do 180C. 23.5. déšť 30 mm, chladno trvá.
ČERVEN - 2.června bouřka s deštěm 5 mm, další dny 19 mm. Ve dne přes 20 0C, do rána až
130C. Vydatné dešťové přeháňky pokračují, spadlo 81 mm, malé bouřky 18.6. ve dne do 20 0C,
ráno okolo 130C. Jinde v republice záplavy. Od 25.6. oteplení až k 30 0C, v noci do 200C.
Koncem měsíce menší bouřky z tepla s deštěm 47 mm, teplo nezměněno.
ČERVENEC - V první dekádě deštivé počasí 20 mm. Teploty kolísavé okolo 15 až 20 0C ráno, ve
dne až 330C. 16.7. až 18.7. déšť 40 mm, teploty mírně poklesly, ale koncem měsíce bylo
slunečné počasí ve dne až 340C, v noci až 240C .
SRPEN - 2.8. byly v některých částech republiky silné bouřky, u nás byl klid, po zamračení
spadlo 35 mm, na tři dny klesly teplota o tři stupně. 18.8. přeháňka 10 mm, vítr. 28.a 29.8.
déšť 15 mm. Koncem měsíce denní teplota okolo 200C, v noci 10 až 150C. 29.8. silný vítr.

ZÁŘÍ - Po dusném dnu 5.9. bez bouřky přišla větrná smršť, která napáchala škody na
střechách. Za 15 minut spadlo 17 mm. Další dny bylo ve dne převážně 30 0C až 320C, v noci do
150C. 25.9. se ochladilo, začalo pršet až do 29.9. spadlo 58 mm a ochladilo se. Ve dne do 14 0,
v noci do 100C. Až do konce měsíce bylo zamračeno.
ŘÍJEN - Ráz počasí z konce září pokračuje. Jen dešťové přeháňky jsou malé. Za tři dny spadlo
13 mm. Polojasné až zamračené dny.Teploty se ustálily ve dne okolo 15 0 C a noční 5 až 90C.
Slabší dešťové přeháňky do konce měsíce 31 mm. Na horách už je první sníh.
LISTOPAD - Deštivé počasí pokračuje spadlo 22 mm, mírně se oteplilo, ve dne 15 0, v noci do
120C, zamračeno, klidno. 5.11. se prudce ochladilo ve dne 8 0C, v noci okolo nuly, malé
přeháňky, za týden 5 mm. Koncem měsíce bylo již ráno až - 40C, ve dne až - 20C.
PROSINEC - Mrazivé počasí z konce listopadu pokračuje. 3.12. napadlo 6 cm sněhu., mrzlo,
ale asi týden, ráno bylo až - 60C, ve dne do + 50C. Opět se oteplilo až do 19.12., pak přišly
dešťové přeháňky, za dva dny spadlo 15 mm. Na Štědrý den bylo jako na jaře. Další dny se
zase ochladilo - denní i noční teploty byly okolo nuly.

PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
LEDEN

14 mm

ÚNOR

90 mm

BŘEZEN

39 mm

DUBEN

0

KVĚTEN

89 mm

ČERVEN

152 mm

ČERVENEC

60 mm

SRPEN

60 mm

ZÁŘÍ

75 mm

ŘÍJEN

44 mm

LISTOPAD

27 mm

PROSINEC

15 mm sníh 6cm

CELKEM

665 mm

Události roku sepsala kronikářka
Miloslava Špinková
Vinary 22.února 2021

Jak jste se výše dočetli, je uplynulý rok 2020 jubilejní. Ve Zpravodaji se občané seznámili s
činností Obce Vinary souhrně za 10 let. Je jistě škoda, že ten poslední, desátý rok kvůli
epidemii nemohl být dle Kalendáře splněn. PŘEHLED rekapitulace investic a oprav v číslech
ROK 2011 Investiční akce :

opravy :

Vinary
Kozojídky
Smidarská Lhota
CELKEM

Polyfunkční dům
Vodovod
Projektová dokumentace - vodovod
7 027 000 Kč

Vinary
Vinary
Janovice
Kozojídky
Smidarská Lhota
Smidarská Lhota

Socha svatého Donáta
Plynofikace klubovny
Hasičská stříkačka
Kanalizace
Hráz rybníka
Klubovna, oprava střechy v rámci brigád
a spoluúčasti občanů
Kozojídky
KD oprava střechy v rámci brigád a
spoluúčasti občanů
CELKEM
439 000 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2012
investiční akce Vinary
Polyfunkční dům
Kozojídky
Vodovod
CELKEM
5 828 000 Kč
opravy

Smidarská Lhota
Kaplička - oprava střechy
CELKEM
293 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2013
investiční akce Vinary
Polyfunkční dům
Smidarská Lhota
Vodovod - projektová dokumentace
CELKEM
2 321 000 Kč
opravy

Vinary
Chodník a komunikace
Vinary
Veřejné osvětlení
Janovice
Klubovna - výměna PVC
Kozojídky
Výměna oken v KD
Smidarská Lhota
Stavidlo
CELKEM
164 000 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2014 investiční akce
Vinary
Zhotovení odpočinkového místa
Smidarská Lhota
Projektová dokumentace - vodovod
Smidarská Lhota
Dětské hřiště
CELKEM
406 000 Kč
opravy

Vinary
Chodník
Vinary
Zahradní domek u OÚ
Janovice
Býv. škola výměna oken a oprava střechy
Kozojídky
Oprava komunikace
Kozojídky
Oprava kanalizace
Smidarská Lhota
Chodník
Smidarská Lhota
Stavidlo
Smidarská Lhota
Kaplička

CELKEM
1 103 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2015 investiční akce
Smidarská Lhota
Vodovod - stavební práce
CELKEM
9 402 000 Kč
opravy

Vinary
Chodník
Vinary
Auto SDH
Janovice
Sociální zařízení v bývalé škole
Janovice
Hasičská zbrojnice vrata
Kozojídky
Okna, elektrinstalace , vrata KD
Smidarská Lhota
Kanalizace - vpusť
CELKEM
1 156 000 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2016 investiční akce
Kozojídky
Kulturní dům
Smidarská Lhota
Vodovod - archeologický výzkum,
technický dozor, přípojky
opravy
Vinary
Kanalizační šachta
Vinary
Dlažba - klubovna
Janovice
Oprava střechy bývalé školy
Kozojídky
Veřejné osvětlení
Smidarská Lhota
Chodníky
Smidarská Lhota
Dešťová kanalizace
Smidarská Lhota
Klubovna - potrubí
Smidarská Lhota
Kaplička
CELKEM
3 160 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2017 investiční akce
Vinary
Přípravné práce chodníky a kanalizace
Vinary
Výstavba sběrného místa u OÚ
Janovice
Rybníky
Kozojídky
Kulturní dům
CELKEM
2 155 000 KČ
opravy

Vinary
Vinary
Vinary
Janovice

Komunikace
Kanalizace
Vozidlo SDH (sponzor.dar V+H Betta V.)
Podlahy, elektroinstalace, kuchyň bývalá škola
Janovice
Klubovna - výměna oken a dveří
Kozojídky
KD a klubovna SDH
Smidarská Lhota
Oprava štítu klubovny
Smidarská Lhota
Veřejné osvětlení
CELKEM
1 144 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2018 investiční akce
Vinary
Chodníky, kanalizace - stavební práce
Vinary
Klubovna , projektová dokumentace
Janovice
rybníky, pasport
Kozojídky
Rekonstrukce KD
CELKEM
7 269 000 Kč
opravy

Vinary
Janovice
Kozojídky

Rybník - stavidlo
Bývalá škola - podlaha, komíny
Komunikace

Smidarská Lhota
Chodník
Smidarská Lhota
Veřejný rozhlas
Smidarská Lhota
Klubovna
CELKEM
658 000 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2019 investiční akce
Vinary
Nákup budovy čp.53 (Pohostinství)
Vinary
Klubovna - přípravné práce
Vinary
Tenisové hřiště, technické zhodnocení
Kozojídky
KD - fasáda a správní poplatky
Kozojídky
Vodovodní přípojky
Smidarská Lhota
Vodovodní přípojky
Smidarská Lhota
Pergola
CELKEM
2 962 000 Kč
opravy
Vinary
Komunikace
Kozojídky
Kulturní dům
CELKEM
439 000 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2020 investiční akce
Vinary
Odstranění objektu občanské vybavenosti
čp. 53 (Pohostinství)
Vinary
Odkup pozemku
Vinary
Přístavba a nástavba obecní klubovny
Vinary
Zateplení obecní klubovny
CELKEM
3 898 000 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM INVESTIČNÍ AKCE :
----------------------------------Kozojídky
15 483 000 Kč
Vinary
15 403 000 Kč
Smidarská Lhota
10 327 000 Kč
Janovice
55 000 Kč
CELKEM INVESTICE + OPRAVY
VINARY
17 065 000 Kč
KOZOJÍDKY
16 713 000 Kč
SMIDARSKÁ LHOTA
14 261 000 Kč
JANOVICE
1 785 000 Kč
-----------------------------------------------------celkem
49 824 000 Kč
==================================
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CELKEM OPRAVY :
----------------------1 230 000 Kč
1 662 000 Kč
3 934 000 Kč
1 730 000 Kč

