K R O N I K A roku

2021

Představitelé obce museli opět na první straně vydaného Zpravodaje za rok 2021 říci, že se mnoho
nezměnilo. Svět, včetně České republiky, se nadále potýkal s onemocněním Covid-19. Situace
umožnila v době uvolnění, aby byly alespoň některé plány uskutečněny. V prosinci občané obdrželi
Kalendář činnosti na rok 2022. V rámci možnosti byly provedeny i akce obecního rázu. Dění je
dostupné na webových stránkách www.vinary.cz. Naším přáním je, abychom mohli žít jako před
výskytem viru. Jménem zastupitelstva obce do nového roku vám přejeme pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a aby se nám všem dobře dařilo.
Starostka obce Ing. Štěpánka Holmanová
Místostarosta Pavel Špinka

ČINNOST

OBCE

Boj s Covidem-19 pokračuje. Rozhodnutí vlády v některých bodech vyvolávala nevůli mezi občany.
Opozice, jak už to tak bývá, většinu rozhodnutí vlády kritizovala. Vzhledem k tomu, že vir je mezi
námi od jara 2020, stále není dostatek zkušeností,a proto až čas rozhodne jaké názory byly správné.
Na podzim se konaly volby do Poslanecké sněmovny a tak byl někdy boj s pandemií bojem
politickým.
Vláda zajistila očkovací vakcíny, které byly aplikovány nejprve v očkovacích centrech a později
se do očkování zapojili i obvodní lékaři. Očkování není povinné, ovšem pro neočkované začala v
průběhu roku 2021 platit jiná pravidla. Nebyl jim umožněn vstup na kulturní a sportovní akce,
návštěvy restaurací, barů, kadeřnictví a dalších služeb. Většina lékařských kapacit ovšem vidí
budoucnost v očkování, jsou přesvědčeny, že pokud budou lidé opět napadeni virem, tak by průběh
nemoci měl být mírnější. Na podzim se situace začala opět zhoršovat. Bohužel objevily se další
neznámé mutace virů, proti kterým měly vyvinuté vakcíny menší účinnost, například britské,
jihoafrické, indické a koncem roku Omikron. Některá opatření se vrátila v plné šíři a některá s
mírnějším dopadem na obyvatele. Vznikla velká debata – očkovat, nebo neočkovat ? Zavést
povinné očkování ? Zatím není rozhodnuto, jak bude v budoucnu probíhat ochrana obyvatel.
Že bylo složité bojovat s virem, ukazuje i fakt, že se na postu ministra zdravotnictví v průběhu
16 měsíců vystřídali čtyři ministři. Pro zajímavost uvedu počet dní jednotlivých ministrů ve funkci :
Adam Vojtěch 1013 dní, Roman Prymula 38 dní, Jan Blatný 160 dní a Petr Arenberger 41 dní. Na
post ministra zdravotnictví se následně vrátil Adam Vojtěch. V říjnu se konaly volby a došlo ke
změně vedení země. Na pozici ministra zdravotnictví nastoupil v prosinci Vlastimil Válek. Musíme
doufat, že rozhodnutí vlády a zdravotnických kapacit budou správná a ku prospěchu zdraví
obyvatel.
Během roku byly denně na internetu zveřejněny aktuální údaje k vývoji pandemie. Porovnání
čísel je k 31.12.
rok 2020
rok 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------potvrzené případy
735 469
2 480 736
právě v nemocnici
5 777
3 010
úmrtí s nákazou
11 827
36 182
ukončené očkování
0
6 650 718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z výše uvedené situace v republice je vidět, že opatření neumožňovala, aby mohly být provedeny
všechny akce z Kalendáře. V době, kdy došlo k uvolnění nařízení vlády,byly v našich obcích
některé akce uskutečněny. Radost při hrách, soutěžích a setkáních projevili dospělí i děti svojí
účastí.
V době od 27.března do 11.května t.j.46 dní se konalo v ČR sčítání lidu, domů a bytů. Toto
sčítání probíhá každých 10 let. Vyplňování formuláře bylo v letošním roce umožněno elektronicky,
této možnosti využilo 87 % obyvatel. Cílem sčítání je získat data, která poslouží k plánování
veřejného života. Dopravy, vzdělání, sociální péče, zdravotnictví atd. Bližší výsledky budou
zveřejněny v roce 2022.
Začátkem června se přehnalo přes část Moravy tornádo, které způsobilo velké materiální škody a
bohužel došlo i ke ztrátám na životech. V celé zemi se zdvihla velká vlna solidarity s postiženými.
Také naši spoluobčané nezůstali k přírodní katastrofě lhostejní. V každé naší obci občané finančně
přispěli na pomoc. Zapojily se i dobrovolné spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen, Klub
seniorů, Myslivecký a rybářský spolek, celkem bylo vybráno 88 000 Kč. Obec přispěla finanční
částkou 30 000 Kč. Akci zorganizovala paní starostka Ing. Štěpánka Holmanová spolu s
místostarostou panem Pavlem Špinkou. Postarali se i o doručení vybraných peněz na konto Obce
Hruška.
Ve dnech 8.-9. října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny ČR. Byly to osmé volby od
vzniku samostatné republiky. Volbám předcházela velká kampaň proti vládnoucí straně ANO.
Strany se spojily aby získaly sílu porazit hnutí ANO, což se jim podařilo. V den voleb se sešli
zástupci koalic SPOLU, PIRÁTI a Starostové aby podepsali memorandum že nikdo z nich nebude
jednat s jinými subjekty.
V našich obcích bylo registrováno 355 voličů, odvolilo 239, celkem tedy 67,32 % , neplatný byl
1 hlas. Naši občané volili tyto strany a hnutí. ANO 83 hlasů, SPOLU 57, SPD 23, KSČM 18, ČSSD
14, Piráti a Starostové 11, další kandidující strany získaly méně než 9 hlasů.
Volební účast v rámci celé republiky byla 65,43 % voličů. Pro získání mandátu v Poslanecké
sněmovně je pro politickou stranu nutné minimálně 5 % hlasů, pro volební koalice dvou stran platí
kvórum 8 % a pro koalice tří a více stran kvórum 11 %. Volby vyhrála koalice SPOLU (ODS, TOP
09, KDU-ČSL), se ziskem 27,79 % hlasů, druhé skončilo ANO s 27,12 %. Třetí byla koalice Piráti
a Starostové 15,62 %, čtvrtá SPD 9,56 %. Poprvé v historii samostatné republiky se nedostaly do
Poslanecké sněmovny politické strany ČSSD a KSČM. Pandemie určitým způsobem ovlivnila
výsledek voleb. Vládnoucí stana musela vydávat ne příliš populární opatření. Z těsného výsledku
voleb je zřejmé, že někteří občané do poslední chvíle nebyli rozhodnuti koho budou volit.
V této době onemocněl prezident Miloš Zeman a byl hospitalizován na JIP. Ústní jednání nebylo
možné, demisi tak podal premiér Andrej Babiš písemně. Dne 27.listopadu pověřil prezident
republiky Petra Fialu, zástupce ODS, sestavením vlády. Mimořádná situace v zemi a zdravotní
problémy prezidenta si vyžádaly mimořádná bezpečnostní opatření. Rozhovory s členy vznikající
vlády vedl prezident přes mikrofon a průhlednou stěnu. Navzdory určitým výhradám prezidenta
byla vláda Petra Fialy jmenována 17.prosince 2021 a ihned začala pracovat.
23.října proběhlo vítání občánků. Jelikož bylo více dětí, tak se akce konala v Janovicích.
Zástupci obce přivítali tyto občánky : Heršálek Filip, Roubal Nicolas, Horáková Veronika, Kosobud
Ondřej, Bažantová Julie, Myšková Veronika, Kratochvíl Štěpán, Turnovský Robin, Jelínková Julie,
Horáková Marie, Dušek Bruno, Kučerová Natálie a Mátis Viktor. Po slavnostním představení dětí a
projevu paní starostky Ing. Štěpánky Holmanová následovalo kulturní vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Skřivany. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy, v obálce byla předána částka 2 tisíce Kč, maminky

dostaly kytičku, děti knížku a následoval přípitek na zdraví. Pan Bohuslav Vršťala vítání zachytil na
památku fotograficky. O důstojný průběh akce se postaral Klub žen Vinary a Obecní úřad.
Zasedání obecního zastupitelstva 22.3.2021 – OZ projednalo a schválilo :
- roční účetní závěrku, závěrečný účet, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
- odpisový plán majetku na rok 2021, rozpočtové opatření
- rybářské povolenky pro rybníky Návesník Vinary a Hliňák Janovice na rok 2021. Cena pro
dospělou osobu na rok 700 Kč, děti do 15 let 150 Kč/rok, počet ulovených ryb 5 ks/rok
- záměr směny a koupi pozemku : původní 65 v k.ú. Vinary – 140 m2, LV 283 ve vlastnictví Macák
Miroslav, Vinary čp.13 a Macáková Pavla, se dělí na 65/1 – 111 m 2, 65,2 14 m2, 65/3 – 15 m2 – s
obcí Vinary budou směňovat p.č. 65/2 – 14 m2, 65/3 - 15 m2
- p.č. původní 649 – 6 622 m2 , ve vlastnictví obce Vinary zapsané na LV 10001 se dělí na 649/1 – 6
599 m2a 649/2 -23 m2 – směna s Macákem Miroslavem, Vinary čp. 13 a Macákovou Pavlou
- deleguje starostku obce na valnou hromadu 25.6. Vodovody a kanalizace
INFORMACE : starostka obce upozorňuje na ptačí chřipku – informace bude vyvěšena na úřední
desce v každé obci. Dále seznamuje o zakoupených
antigenních testech, které po dohodě mohou využít všichni občané.
Zasedání obecního zastupitelstva 14.6.2021 – OZ projednalo a schválilo :
- výsledek výběrového řízení na realizaci projektu obnovy svítidel veřejného osvětlení Vinary –
EFEKT 2021 Patrik Česák za cenu 1 294 622,80 Kč bez DPH, 1 566 493,60 Kč s DPH. V rozpočtu
obce je vyčleněna částka 1 600 000 Kč
- směnu a nákup pozemku : GP Č. 201-117/2020 dle záměru
- aktualizaci Plánu společných zařízení pro KoPÚv k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary
a Smidarská Lhota a nemá připomínek
INFORMACE starostky : Z důvodu havarijního stavu střech klubovny a sauny v Janovicích je
nutné střechy urychleně opravit. Na střechách je potrhaná lepenka, prorůstají nálety z bříz, do
budov zatéká a poškozuje se obecní majetek. Oplechování atiky je prorezavělé na několika místech.
Střechy je nutné urychleně opravit. Předpokládaná cena opravy je cca 290 000 Kč.
Zasedání obecního zastupitelstva 7.7.2021 – OZ projednalo a schválilo :
- zaslání finančního daru ve výši 30 000 Kč na transparentní účet obce Hruška, která byla postižena
ničivým tornádem
- přijetí investiční dotace ve výši 300 000 Kč na projekt s názvem „Kanalizace Smidarská Lhota“ –
dotační smlouva č. DS 2121 / 04413 a rozpočtové opatření v příjmech a výdajích o 300 000 Kč
DISKUSE : nákup travní sekačky, nebylo čím sekat. Stávající sekačka čeká na opravu, ale nejsou
náhradní díly.

Zasedání obecního zastupitelstva 13.10.2021 – OZ projednalo a schválilo :
- záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinary, zapsané n LV 10 001 – původní p.č. 121/2 o výměře 4
804 m2 , na pozemky nově dle : GP 205 104 / 2021 – p.č. 121/9 – 1 091 m2 a p.č. 121/8 – 1 082 m2.
- žádost o dotaci s názvem „Rekonstrukce místní komunikace a chodníků v obci Vinary“ z
Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
pro rok 2022 a vybudování dětských hřišť v obci Vinary, místní části Kozojídky, Smidarská Lhota,
Janovice. Název projektu „Dětská hřiště v obci Vinary“.
- rozpočtové opatření 124 000 Kč v příjmech a výdajích
- aktualizaci Plánu společných zařízení po návrhu nového uspořádání pozemků pro Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, vč. ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota
– dokumentace k datu 06/2021, zpracovatel INGEOS spol. s.r.o. Teplice
- aktualizaci Rozvojového plánu na rok 2021-2028. Platnost je do 31.12.2024 – poté je nutné plán
aktualizovat.
- oprava veřejného osvětlení v obci Vinary a Janovice se z důvodu omezení dodávky materiálu
(světelných zdrojů) prodlužuje do 31.5.2022
- kanalizace Smidarská Lhota – na začátku roku 2022 bude obcházet projektant s místostarostou
jednotlivé nemovitosti ve Smidarské Lhotě ohledně umístění kanalizačních přípojek – občané
budou včas obesláni dopisem.
INFORMACE starostky o odvozu a likvidaci odpadu pro rok 2022 a další období. Paní starostka
přečetla následující zprávu kterou Obec obdržela : Zákonodárci schválili nová legislativní pravidla
pro systémy odpadového hospodářství a vybírání poplatků. Přijetí nových zákonů zásadně mění
řadu věcí v těchto systémech, zejména pak způsob stanovení úhrady, a to jak pro svozové
společnosti a obce, ale zejména pro občany. Od roku 2022 již veškeré platby za odpad jsou
poplatkem. Výše poplatku, kterou musí schválit zastupitelstvo a učiní tak neprodleně cca v prosinci
hned, jak nám novou vyhlášku Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra schválí. „Každá obec,
která chce i v roce 2022 vybírat poplatky za odpady musí přijmout novou obecně závaznou
vyhlášku a stanovit některý z nových poplatků.“
Novinkou je, že jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních
poplatcích. Obce mají na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak ještě zapotřebí zvolit
jeden z tří základů. Jedná se o :
– místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
– místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obce musí vybrat
některý ze základů :

- kapacita soustřeďovacích prostředků
- hmotnost vyprodukovaného odpadu
- objem vyprodukovaného odpadu
I podle nové právní úpravy platí, že si obce musejí vybrat pouze jednu variantu zpoplatnění,
jednotlivé poplatky ani základy nelze kombinovat.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE VÁM VČAS SDĚLÍME.
Zasedání obecního zastupitelstva 15.12.2021 – OZ projednalo a schválilo :
- rozpočet na rok 2022 jako schodkový
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024
- žádost Knihovny Hradec Králové o poskytnutí dotace na nákup knih do výmě nných fondů v
rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2022 - ve výši 500 Kč
- uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření obce s Ing. Františkem Cabicarem na rok 2022
- žádost Duhy o.p.s. Nový Bydžov a podpis smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování sociálních
služeb ve výši 25 355,-- Kč na rok 2022 a bere na vědomí druhou část platby : platba 300 Kč
klientaměsíc poskytování služeb, maximálně ale 20 000 Kč/rok. Platba na základě výzvy Duhy
o.p.s. v prosinci 2022 a úhrada do 31.12.2022 a pověřuje místostarostu p. Pavla Špinku podepsáním
smlouvy.
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci v předloženém znění.
-

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství v

předložením znění
- neschvaluje poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na instalaci akumulačních nádrží
provozovatelům spalovacích zdrojů – žádost Ministerstva životního prostředí.
- Nařízení obce č. 1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
INFORMACE starostky o poplatcích za svoz komunálního odpadu na rok 2022
chalupářská 13 svozů/rok – 900 Kč
1 x za měsíc 13 svozů/rok – 900 Kč
26 svozů/rok – 1 800 Kč
39 svozů/rok - 2 700 Kč
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V letošním roce slavili své významné datum narození pouze dva jubilanti. Oba oslavence navštívili
zástupci obce s přáním všeho dobrého a předali potravinový balíček a květiny.

p. Irena Tyčová, Janovice 64

85 let

p. Zdeněk Vyčítal, Smidarská Lhota 45

80 let

Jubilejní svatby se v tomto roce nekonaly. Klasická SVATBA

byla pouze jedna a tak mladým

manželům přejeme aby měli samé štěstí, zdraví, radost a spokojenost, do přístavu manželského
vstoupili :
4. září Tomáš Horák z Vinar a slečna Medunová Šárka Řečany nad Labem
NAROZENÍ
9.1.

Turnovský Robin, Smidarská Lhota 39

25.1. Jelínková Julie, Kozojídky 36
7.2.

Horáková Marie, Vinary 11

31.5. Dušek Bruno, Vinary 106
7.8.

Kučerová Natálie, Vinary 118

28.8. Mátis Viktor, Vinary 2
ÚMRTÍ
4.1.

Trnková Blažena, Smidarská Lhota 38

88 let

20.2. Bradnová Hana, Kozojídky 67

29 let nedož.

25.7. Obešlo Bohumil, Vinary 95

88 let

29.10. Tyčová Irena, Janovice 64

85 let

30.11. Košátková Julie, Vinary 42

90 let

2.12. Levínská Marie, Vinary 74

89 let

KULTURNÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST
Sbor dobrovolných hasičů
30.dubna se jako vždy konal slet čarodějnic. Tentokrát byl neorganizovaný, ale jako vždy proběhl
bez problémů. Navezený materiál musel být spálen. Hasiči v našich obcích se postarali o zajištění
pořádku.
15.6. členové sboru ve Vinarech uklízeli dřevo ve stráni. Tato činnost se opakuje již po mnoho let.
Dřevo je použito při různých akcích pořádaných v klubovně při opékání masa a uzeniny.
26.června zorganizovali hasiči za přispění OÚ a V+H Betta a.s. utkání v nohejbalu s názvem
„Vinary CUP 21“. O prvenství se utkalo devět mužstev. S velkým elánem a po férovém boji byli

všichni vítězi. Společně zasedli k občerstvení, které jim zajistily členky Klubu žen. Utkání se
vydařilo a účastníci se těší na 14.ročník.
7.srpna při pěkném počasí se sešli děti a dospělí na návsi ve Smidarské Lhotě na akci vedenou
hasiči a ženami. Mimo sportovních a zábavných výkonů se ještě opékaly buřty. Pěkné odpoledne
zorganizovali hasiči a ženy. Akce se těšila velkému zájmu, sešlo se 30 dospělých a 15 dětí.
14.srpna se konal dětský den v Janovicích ve stylu HAVAJ. Děti pod vedením paní Petry
Schovánkové a Evy Kopánkové vyrobily havajský věnec a pak probíhaly soutěže. Celý prostor byl
vyzdoben havajsky tj. Matrace, vodní mlha, podávaly se koktejly Mojito, PiňaColada, CubaLibre
atd. Chybělo jen moře. Děti i dospělí si užívali nevšední zábavy. Na závěr byla tažena tombola.
Akci zorganizoval sbor dobrovolných hasičů.
11.září uspořádali hasiči z Kozojídek posvícenské posezení. Sešlo se 25 dospělých a 6 dětí. Při
dobrém občerstvení se spoluobčané výborně bavili.
27.listopadu v Janovicích zajistil SDH pod vedením Milana Schovánka, Petry Schovánkové a Evy
Kopánkové rozsvícení betléma na návsi. Děti tentokrát Mikuláš překvapil. Musely si dárky nalézt
samy. Okolo požární nádrže bylo pět osvětlených míst s úkoly, které děti splnily. Po splnění úkolu u
posledního, pátého místa byla odměna. Na stole u stromečku bylo občerstvení, perníčky a cukroví.
Paní Iva Trojnová zpívala koledy za doprovodu hry na kytaru p. Stanislava Šaflera. Zpívali i
spoluobčané a tak vznikla pravá vánoční atmosféra pod širým nebem.
KLUB ŽEN VINARY
3.července ženy uspořádaly pro děti akci „Hurá prázdniny“. Měly skutečně před sebou dva měsíce
prázdnin a s radostí plnily dané úkoly, samozřejmě za odměnu. Na závěr radostného dne byla tažena
bohatá tombola. Akci podpořil OÚ a V+H Betta a.s. Vinary.
4.září se u klubovny ve Vinarech konalo „Bublinkové odpoledne“. Po různých hrách byla soutěž o
největší bublinu z bublifuku. Všechny akce pro děti řídí předsedkyně Klubu žen p. Romana
Jablonovská za spolupráce dalších žen. Stalo se tradicí, že když ženy něco pořádají, hasiči zajistí
občerstvení a obráceně ženy jistí akce hasičů.
16.října se konala v klubovně u rybníka Podzimní dílna. Dospělí s dětmi vytvořili z přírodního
materiálu pěkné výtvory, které pak ozdobily jejich domovy.

4.prosince Klub žen s hasiči připravil slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akce probíhala v
nově rekonstruovaném přístřešku u klubovny. Za své vystoupení byly děti odměněny balíčkem od
Mikuláše a anděla. Nechyběl ani čert, který u některých dětí budil strach.
V letošním roce členky Klubu žen Vinary navštívily paní JANU VOJTĚCHOVOU u příležitosti 75.
narozenin. S předáním kytičky a bonboniéry popřály štěstí a zdraví do dalších let.
KLUB SENIORů
16.září se senioři sešli na výletě. Navštívili Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Cestovatelovo
dobrodružství v Africe bylo promítnuto ve filmu. Pak si senioři samostatně prohlíželi exponáty,
které je zaujaly. Po obědě mohli obdivovat zručnost žen při výrobě Vamberecké krajky. Vystaveny
byly staré i nové výtvory. V současné době se vyučuje krajkářskému umění v kurzech. Závěr výletu
končil prohlídkou pěkného zámku Doudleby. Průvodkyně poutavě vyprávěla o historii a současnosti
objektu. Zámek byl po roce 1989 vrácen původním majitelům, kteří zámek udržují v dobrém stavu.
Vydařený výlet byl ukončen večeří v motorestu Koliba v Hoděšovicích.
23.září ženy seniorky – cvičenky uspořádaly již desáté posezení s občerstvením v Janovicích.
Poděkování za všechny vyjádřila Miloslava Špinková vedoucím p. Věře Svobodové a p. Janě
Ondráčkové, za obsluhu po cvičení p. Toníkovi Ondráčkovi. Všem popřála štěstí, zdraví, elán a
výdrž do dalšího období. Díky patří i panu Bohuslavu Vršťalovi, který na fotografiích zachycuje jak
jde čas.
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST
22.května byla svolána první brigáda členů myslivecké společnosti Podstráň Vinary. Opravovali
zařízení pro zvěř. Během roku se scházeli víckrát, aby provedli přípravu na zimu. První hon byl
13.listopadu, pak následovaly ještě tři. Díky chovu bažantů ve Smidarské Lhotě, kteří jsou před
honem vypuštěni, je co střílet. Výskyt zvěře v přírodě se nemění k lepšímu, spíše k horšímu.
Uznáním veřejnosti pro mysliveckou společnost je udržování zeleně v okolí našich obcí. Péče o
vysázené stromky a výsadbu nových. Bohužel ani v letošním roce epidemická situace nedovolila
uspořádat ples, který se těšil velké oblibě.
RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Koncem léta potěšil příznivce rybaření výlov rybníka Hliňák v Janovicích. Vylovené ryby po
vytřídění byly dovezeny do požární nádrže, pak byly vráceny zpět do Hliňáku. Akce se těšila zájmu
nejen rybářů, ale i příznivců rybaření.

SPORTOVCI
31.prosince se konal ve Vinarech na hřišti Silvestrovský fotbálek. Sešlo se 16 nadšenců, kteří si
chtěli pohybem zpříjemnit poslední den v roce. Po sportovním výkonu si sportovci a jejich přátelé
poseděli. Část jich vydrželo až do silvestrovské půlnoci a přivítali příchod Nového roku 2022.
NEZAMĚSTNANOST
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 11 :
Vinary

5 mužů 3 ženy

Kozojídky

2 muži 0 žen

Smidarská Lhota

0 mužů 0 žen

Janovice

1 muž 0 žen

K 31.12.2021 BYLO V NAŠICH OBCÍCH CELKEM 467 OBYVATEL :
Vinary

207

Kozojídky

77

Smidarská Lhota

110

Janovice

73

POČASÍ
Leden – mírně se oteplilo. 3.1. začalo mírně pršet, za 3 dny spadly 3 mm. Teplota v noci okolo
nuly, ve dne do + 40C. 7.1. sněhová přeháňka 3 cm, za dva dny bylo 10 cm, teplota ve dne i v noci
nula. 12.-15.1. spadlo 8 cm sněhu, teplota ve dne nula, v noci až – 5 0C, vál ledový vítr, sněhové
přeháňky, mráz byl i – 10 až – 5 0C. Ve výše položených oblastech je sněhová kalamita. U nás
postupně spadlo 29 cm sněhu. Mrazivé počasí vydrželo do konce února.
Únor – mrazivé počasí pokračuje. Přechodně déšť 10 mm. Od 5.2. ochlazování, postupně nasněžilo
49 cm. Od 8.2. další ochlazení ve dne – 4 až – 110C, v noci - 6 až – 160C. Byly i slunečné dny, ale
mrazivé. Až 17.2. byl teploměr na nule, ve dne + 3 0C. 24.2. se výrazně oteplilo, ve dne až 150C,
sníh tál. 26.2. déšť 5 mm, slunečno.
Březen – začátkem měsíce malé dešťové přeháňky 6 mm. Ráno byly mrazíky okolo nuly, ve dne do
+ 50C, dopoledne mlhy, odpoledne slunečno. 8.3. sněhová přeháňka, která přešla v déšť 8 mm.
Ranní teplota stejná, denní do 70C , počasí podmračené, sluníčka málo a vzduch studený. Koncem
měsíce se začalo oteplovat, sluníčko už hřálo, ve dne až k 200C, v noci okolo 100C.
DUBEN – Jen jeden den vydrželo pěkné počasí, pak se výrazně ochladilo. V noci do 4 0C, ve dne do
90C, foukal ledový vítr. Na Velikonoční pondělí 5.4. přišlo další ochlazení, do rána – 3 0C, ve dne
okolo + 30C. Nastaly menší dešťové přeháňky se sněhem 10 mm, do konce měsíce aprílové počasí.
Výkyvy ve stupních byly 8 až 10 stupňů.
KVĚTEN – začal deštěm, první dva dny napršelo 32 mm. Chladné noci, ve dne slunečno do 180C.
7.5.byla první bouřka, prudký vítr a déšť 32 mm. Ve dne bylo do 16 0C, v noci do 100C. Dopoledne
zamračeno, později odpoledne slunečno. Malé přeháňky dohromady 23 mm, stále chladno.

ČERVEN – začalo pozvolné oteplování, ale až 8.6. byly letní hodnoty, přišly bouřky z tepla s
deštěm 7 mm. 10.6. větší bouřka s kroupami, během 15 minut spadlo 14 mm vody. Ve dne teplota
do 270C, v noci do 200C. Postupně se rtuť teploměru vyšplhala až na 30 - 34 0C, v noci do 250C. V
noci 24.6. větší bouřka s deštěm 16 mm ochladilo se o 5 0C. Pak napršelo ještě 9 mm. Poslední den v
měsíci spadlo 26 mm a ochladilo se o 100C ve dne i v noci.
ČERVENEC – první den déšť 7 mm, začalo se oteplovat až 20 0C v noci, ve dne do 300C. 8.7. silná
bouřka s přívalovým deštěm 52 mm, další bouřka 11.7. 25 mm a do konce měsíce ještě déšť 30
mm, rána chladnější, ale odpoledne tropické počasí.
SRPEN – začátkem měsíce přišly malé bouřky s deštěm 8 mm. Ve dne byla teplota do 30 0C, ráno
160C. Přišly další přeháňky větší i neměřitelné 19 mm. Ve dnech 16.-17.8. silný vítr bez deště,
ochladilo se do 200C ve dne v noci do 130C. Déšť přišel 23.8. a 24.8.spadlo 28 mm, na konec
měsíce ještě 13 mm.
ZÁŘÍ – teploty se mírně snížily, ve dne do 16 0C, v noci do 110C. Tento měsíc byly malé teplotní
výkyvy, měsíc končí teplotou ve dne 130C v noci 90C.
ŘÍJEN – začalo se ochlazovat, 5.10. napršelo 27 mm. Postupně začala být ranní teplota okolo nuly,
ve dne až 150C, slunečno, ale studený vítr. Čtyři dny mírně pršelo 8 mm. V polovině měsíce se
oteplilo ve dne do 190C, v noci do 150C . V poslední týden bylo ve dne až 180C, ráno okolo 50C.
LISTOPAD – 1.11. déšť 14 mm. Ranní teploty se blíží k nule, ve dne do 13 0C, občas sluníčko,
polojasno. 5.11. déšť 8 mm. Ráno je nula, ve dne do 10 0C, zamračeno. 22.11. dešťové přeháňky 6
mm. 23.11. ráno – 40C. 28.11. byly sněhové přeháňky, které trvaly do konce měsíce, ale sníh
nevydržel.
PROSINEC – začátek měsíce byl deštivý, spadlo 8 mm, déšť přešel na sníh, 7 cm. 4.12. se sníh
udržel, protože ráno bylo až -50C, ve dne + 30C. Od 20.12. klesaly ranní teploty až k – 7 0C, ve dne
do – 40C, zamračeno, klidno. 24.12. došlo k převratu teploty. Ve dne bylo +9 0C, do rána mrzlo až
-110C, v noci do – 60C. Konec roku byl jako na jaře + 11 0C ve dne, v noci až +9 0C, malé dešťové
přeháňky 2 mm.
PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
leden
3 mm sníh 29 cm
březen
14 mm
květen
87 mm
červenec
114 mm
září
3 mm
listopad
28 mm
celkem srážek
463 mm

únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

Události roku sepsala kronikářka obce

Miloslava Špinková

Vinary 23.2.2022

15 mm
16 mm
72 mm
68 mm
35 mm
8 mm

49 cm

7 cm

Na konci vydání letošního Zpravodaje byl občanům předložen Zákon o odpadech. Abychom si
všichni uvědomili důležitost zákona, která platí nejen dnes, ale i pro budoucnost.
ODPADY V ROCE 2022
Nový zákon č. 541/2020 o odpadech
Od 1.ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony, které
Poslanecká sněmovna schválila 1.prosince 2020 a následně zákon podepsal prezident republiky.
Konec skládkování v roce 2030
Jednou z nejdůležitějších změn, které nový zákon přináší, je posunutí ukončení skládkování
komunálního odpadu z roku 2024 na rok 2030 za postupného navyšování poplatků za skladování. Z
800 Kč za 1 tunu se má částka zvyšovat postupně až na 1 850 Kč za 1 tunu v roce 2029. Přijetím
nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na
skládkách, ale zároveň dochází ke snížení poplatku za uložení nebezpečného odpadu. Již od 1.ledna
2021 došlo k omezení typu odpadů, který může být na skládky ukládán. K dalším změnám dochází
také v oblasti distribuce výnosů z vybraných poplatků mezi obcemi a Státním fondem životního
prostředí.
Nový odpadový zákon, který je součástí komplexní transpozice evropského oběhového balíčku
do české národní legislativy, významně podporuje třídění odpadu a využívá různé motivační
mechanizmy (například třídící slevy pro obce). Novela zákona o obalech zase počítá s tím, že
sběrná místa budou muset být zřízena v 90 procentech obcí, jejich zajištění budou řešit výrobci či
prodejci obalů s tím, že recyklovatelné obaly budou finančně zvýhodněny před nerecyklovatelnými.
Do roku 2030 se počítá s tím, že obce zajistí, aby jejich tříděný odpad tvořil 65 % z celkového
objemu komunálního odpadu. V současnosti se jedná pouze o 38 % tříděného odpadu.
Jedná se tedy o soubor nástrojů k naplnění dlouho avizovaných cílů, které předpokládají, že po
roce 2035 se bude 65 % odpadů recyklovat, 25 % energeticky využívat a pouze maximálně 10 %
skládkovat. Tento zákon v Příloze č. 7 definuje také energetickou účinnost, po jejímž překročení se
odpad „neodstraňuje“, ale „energeticky využívá“.
Podle EU to prospěje nejen životnímu prostředí, ale i pracovnímu trhu, protože recyklací a
energetickým využíváním odpadů vzniknou nová pracovní místa.
VÝŠE POPLATKU
Jednou z velkých změn, kterou nový zákon o odpadech přinesl, je způsob výpočtu ceny
poplatku. Dříve mohla obec nastavovat ceny dle svého uvážení. Od roku 2022 je poplatek
vypočítáván na základě sazby za svezený litr směsného komunálního odpadu. Ten je dle nové
obecní vyhlášky od 1.1.2022 nastaven na 0,625 Kč/litr. Za zvýšením cen stojí výše uvedené náklady
na likvidaci tříděného i komunálního odpadu a zvyšující se poplatek za uložení jedné tuny
směsného komunálního odpadu na skládku v důsledku nového zákona o odpadech.
Vinary 31.ledna 2022

