Č. 6. prosinec 2018
Vážení spoluobčané,

PLÁNOVANÉ AKCE

v prvé řadě mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše hlasy a za projevenou
důvěru, která se mi dostala v uplynulých volbách do zastupitelstva obce
2018. Já i celé zvolené zastupitelstvo obce se budeme snažit vaši důvěru
nezklamat a pracovat pro obec, jak nejlépe to půjde. Po volbách 1. 11. 2018
proběhlo ustavující zasedání obce, kde se zvolil starosta s místostarostou a
byly zvoleny i další důležité funkce potřebné k chodu obce, které jsou přímo
nařízeny v zákoně o obcích.
V dalším bodě bych rád veřejně popřál bývalému starostovi obce panu Petru
Sobotkovi k jeho významnému životnímu jubileu. Přeji mu mnoho zdraví,
rodinného štěstí a lásky, která kvete v různých podobách v každém věku.
Dále mu přeji ještě mnoho let aktivní činnosti, ať už jako hasiče, tak i jako
stále platného pracovníka obce, který je nepostradatelnou hnací silou našich
brigád na obci.
A jelikož se blíží čas Vánoc a nový rok, tak zároveň popřeji nám všem do
nového roku mnoho zdraví, lásky a rodinné pohody. Dále pak přeji
Ježíškovi, aby měl pevné nervy a dobrý nákupní seznam, to aby na nikoho
z nás nezapomněl a přinesl každému domů mnoho radosti pod stromečkem.
Doufám, že děti budou do té doby hodné a Ježíšek jim přinese to, co si
vysnily v tom jejich srdíčku, a my uvidíme pod stromečkem jen samý smích
a radost v dětských očích.
S přáním krásně prožitých vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje
Váš starosta Jiří Kohout.
Ps: U nás na obci bude Ježíšek už na Štědrý den dopoledne, tak se na Vás
všechny moc těším pod vánočním stromečkem v parku.

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE
ANDĚLA A ČERTA
5. 12. 2018
Kdo máte zájem o návštěvu
pohádkových bytostí, kontaktujte
Lenku Hlaváčovou
(hermanska.l@seznam.cz)

SETKÁNÍ U
VÁNOČNÍHO STROMU
24. 12. v 11 hod. na návsi
I letos se dočkáme naší krásné
tradice. Až se z rozhlasu rozezní
koledy, budou Vás lákat
k svátečnímu setkání u stromu
plného dárků a ochutnání
cukroví. Přijďte si popovídat a
popřát sousedům, známým a
přátelům hezké Vánoce stiskem
ruky, nikoli tlačítka na telefonu.

Jiří Kohout, starosta

VÝROČNÍ SCHŮZE
SDH VINAŘICE

III. POCHOD na ZÁVĚR ROKU
v sobotu 29. 12. vycházíme v 10.00 hod.
Již se stalo tradicí, že konec roku oslavujeme společnou procházkou zakončenou
obědovým opékáním buřtů. Přidejte se k nám a příjemným způsobem
rozhýbejte žaludek zatížený vánočním cukrovím 

12. 1. 2019
od 20 hodin v hospůdce
SDH Vinařice zve členy,
nečleny a příznivce sboru na
každoroční valnou hromadu.

INFO OBCE


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva:

Kandidát

Počet hlasů

o

Z výsledků voleb vzešlo nové zastupitelstvo a
z něho bylo vybráno staronové vedení obce:
poř.
příjmení, jméno,
abs.
v%
starosta – Jiří Kohout, místostartostka – Vladimíra
číslo
tituly
Bečvářová
1
Kohout Jiří
145
15,82
Finanční výbor: předseda – Iveta Lendělová, členové 2
Bečvářová Vladimíra
122
13,31
Aleš Vilhelm Kohoutová Lenka
Kontrolní výbor: předseda – Kamila Slaná, členové –
3
Tůmová Petra Ing.
118
12,88
Petr Sobotka, Marek Studnička
4
Slaná Kamila Bc. DiS.
122
13,31

Od 7. 1. 2019 bude možné po celý měsíc platit
odpady. Cena prozatím zůstává stejná: děti do 10
5
Sobotka Petr
113
12,33
let 350,- Kč; starší děti a dospělí 500,-, poplatek za
6
Lendělová Iveta
96
10,48
psa 100,
Na obecním úřadě je již možné zakoupit kalendář
7
Studnička Marek
87
9,49
2019 - Vinařice v proměnách času – ze starých
fotografií za 100 Kč. Počet výtisků je omezen, pokud máte o kalendář zájem, tak neotálejte.

CO SE DĚLO V ŘÍJNU A LISTOPADU
DRAKIÁDA

V sobotu 13. 10. ve 14:00 se sešli všichni soutěžící a dostali čísla.
Pak si šli připravit draky a v 15:30 se soutěž zahájila. Porota, která
byla utvořena z těchto 2 lidí: Jiří Kohout ml. a Jitka Hrdličková
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ohodnotila, který drak je nejvýše, a podle toho určili vítěze. Dohromady bylo přes 35 soutěžících. Než se
vyhlásil výherce, všichni museli ochutnat soutěžní sekanou. O nejlepší sekanou soutěžilo přes 20 vzorků. Pro
žíznivé byl připraven čaj a svařák. Když přišlo na vyhlášení vítěze, soutěžící se postavili vedle sebe a čekali
na vyhlášení. Výhercem se stal Marek Janík. První cena byl drak a dětské šampaňské. Zvláštní cenu dostaly
Janička a Eliška Novotné za doma vyrobeného draka. Ostatní děti dostaly cenu za účast a na řadu přišlo
vyhlášení nejlepší sekané. Vyhrála Markéta Erychlebová. Musím říct, že i mně její sekaná hodně chutnala.
Poté jsme se s dětmi a rodiči rozloučili a šli jsme všichni domů.
Anežka Sobotková
Děkujeme Anežce Sobotkové, Nele Pospíšilové a jejich rodičovskému vedení za uspořádání již
šestého ročníku Drakiády a pečení, které měly letos celé samy na starost.
TVOŘENÍ VĚNCŮ A TURNAJ V PEXESU

V sobotu 24. listopadu byl nově utvořený sál po zrušeném obchodě plně využit. Dopoledne zde 22 místních

žen a dívek pod vedením paní Prokůpkové, zkušené lektorky a učitelky z Horek nad Jizerou, tvořilo adventní
věnce a vánoční věnce na dveře. Za myšlenku uspořádat takové tvoření děkujeme paní Loudové, která lektorku
oslovila.
Po krátké polední pauze od 13.00 hod. pak začal zápis hráčů do turnaje v pexesu. V kategorii
předškoláků byli přihlášeni 3 hráči, v kategorii školáků 23 hráči a v kategorii dospělých 17 hráčů. Během
kvalifikace odehrály všechny děti 4 zápasy a dospělí 3 zápasy, ze kterých po sečtení získaných bodů vzešli
hráči do semifinálového kola a následně do finále. Na každý zápas dohlížel rozhodčí a hráči se dobře bavili a
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hlavně: PEKelně SE Soustředili. Také jste
netušili, podle čeho se pexeso vlastně jmenuje?
A kdo vyhrál? U předškoláků: 1. Milánek
Bečvář, 2. Radeček Hlaváč, 3. Viktorka
Vilhelmová; školáci: 1. Honza Procházka, 2.
Adélka Petrnoušková, 3.Matyáš Bým a
dospěláci: 1. Jana Vilhelmová, 2. Lenka
Hlaváčová, 3. Petra Býmová. Veřím, že si hru
užili všichni zúčastnění a třeba příští rok zase
něco vymyslíme..

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
NAROZENÍ: Amálie Hendrychová (říjen)
Ondřej Smutný (říjen)
Thobias Horyl (říjen)
Lucie Weisfeitová (listopad)

ÚMRTÍ

JUBILEUM: Sobotka Petr

Rohatský Václav (listopad)
Valenta Karel (listopad)
Zvěřina Jiří

(listopad)

Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ PŘEPISU
KRONIKY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ( str.25 - 27 )
Ač velmi nerad, musím hned v úvodu, postěžovat si na nepochopení a nekázeň jednatele sboru Julia
Hlaváče z č.63, držitele dvou knih zápisů v nichž uvedena je doba založení a činnost sboru. Přes dvouleté výzvy,
z různých stran činěné, o jejich zapůjčení, nebylo mi umožněno nahlédnouti do nich. Proto bude také tato stať
ošizena o mnohé zajímavosti z činnosti tohoto sboru.
Dle obecních zápisů bylo v představenstvu obce dne 23. září 1874 rozhodnuto zříditi, ještě týž rok,
prozatímní nádrž vody pro potřebu při požárech u Cypriánové zahrady /u č.p. 15./ Řádný kal se teprve příští
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rok do obecního rozpočtu projektovat bude
K hašení požárů se dosud voda ve voznicích vozí a trvá to až do roku 1882, kdy koupena byla prvně
potažní stříkačka a s ručním pumpováním za jeden tisíc zlatých rak.čís. V r. 1883 navrženo ji dát pojistit. Na
21. 7. 1903 naplánován hasičský sjezd, který se skutečně konal na Sobotkové zahradě. Na cestu k ohni za
potažní přípřež stanovena v r. 1920 odměna 60 korun. V r 1928 stanoveno za přípřež do Dobrovice 20 Kč a do
jiných obcí 60 Kč. Pro uskladnění stříkačky postavila obec v r. 1887 / v místech kde je dnes rampa pro vykládání
zboží v zadní části prodejny potravin/ kůlnu za částku 300 zl. r. č. V r. 1928 rozhodnuto tuto zbořiti a materiálu
z ní požíti na novou kůlnu postavenou u ohradní zdi zámku, mezi vjezdy do dvora a do zámku, a při ní zříditi
místnost pro obecní knihovnu. Veškerý náklad má být hrazen z dobrovolných příspěvků a práce dána občany
zdarma. Po druhé světové válce, kdy většina názvů je změněna, dochází i na změnu u Sboru dobrovolných
hasičů na Sbor požární ochrany. V té době už je pořízena plně motorizovaná stříkačka pro rychlý přesun a
samočinné stříkání při požárech.
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ A VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Od obou spolků se zápisy o činnosti nezachovaly.
Spolek ochotníků býval významnou částí kulturního života naší obce. Počátky jeho u nás spadaly snad
do pozdějších let II. poloviny 19. století, kdy divadlo bylo burcovatelem národního uvědomění a šiřitelem
kulturní úrovně lidu. Vzpomínám zasloužilého pracovníka, pozdějšího starosty Josefa Šnýdra z č. 40, který jako
stálý režisér dal divadlu nejvíc času, přestože jeho zednické povolání a starostenský úřad ho často velmi
vyčerpávaly. Ve spolupráci s Fr. Verflem z č. 31, jako stálým nápovědou a jednatelem Jos. Zvěřinou z č. 11 a
58, hrávalo se v hostinci u Zvěřinů každoročně několik divadelních představení. Platným pomocníkem byl i
Ant. Šnýdr, padlý v I. sv. válce, bratr výše jmenovaného, který pro jeviště pořídil vlastní rukou malované kulisy.
Činnost spolku zapadla v období mezi I. a II. Světovou válkou, kdy občanům naskytla se již možnost jiného
povyražení, ať v podobě rádio poslechu nebo jiných možností.
Vlasteneckým zájmům podřízena byla i činnost dobročinné obce baráčníků. Pěkné bylo krojování členů
spolků, to je sousedů a tetiček, kteří v duchu staročeských tradic odbývali všechnu svoji činnost. Obec
definitivně zanikla po r. 1960.
FOND CHUDÝCH,
Lidově zvaný chudá kasa, byla dávno u obce vedena a sloužila k výplatě podpor osob starých, práce
neschopných, invalidních, sirotků a jinak postižených. Dle obecních protokolů přispívala se v r. 1886 a později
sirotkům po zemř. manželích Zahrádkových v Ml. Boleslavi, Anně, jedné z nich, ještě v roce 1898. Slepec Frant.
Kuchta podporován v r. 1893; jindy poznamenáno, že dostával 10 korun měsíčně, v r. 1908 obdržel po dobu
prázdnin 22 korun 90 hal., v roce 1910 mělo se zaslat za něj 30 korun do Klárova ústavu slepců v Praze. V r.
1894 poznamenán Josef Fadrhonc, v r. 1895 Anna Rudolfová, které v r. 1898 podpora už odepřena. R. 1898 a
předtím Kateřina Tomanová, v tom samém roce Anna Svárovská, Barbora Hanzlíková Špátová v Jablkynicích.
V r. 1900 děcko Josef Matěj, Frant. Hlaváč a Barbora v Kosmonosích s Frant. Matěj. R. 1901 Josef Pospíšil,
Barbora Hlaváčová na Chloumku a nezletilé děti po Mar. Zvěřinové, kterým dáváno 4 koruny měsíčně. V r.
1903 bylo ale rozhodnuto, aby děti manželů Zvěřinových byly přivedeny do obce, kde bude o ně postaráno,
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větších podpor nemůže jim obec už vypláceti. R. 1908 je dáváno Alžbětě Červené na jeden měsíc 20 korun.
V r. 1910 a 11 nemanželskému dítěti Josefu Hlaváčovi 6 korun měsíčně, roku 1912 Anně Špátové 5 korun
měsíčně, v roce 1916 Josefě Zvěřinové 6 korun měsíčně. V r. 1926 rozhodnuto vypláceti Anně Hanzlákové 15
korun měsíčně a od r. 1928 Barboře Vancové 10 korun měsíčně.

OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

Stejně jako v minulých letech i letos patří prosincový rozhovor vítězi, resp. vítězce pečení na Drakiádě. Její sekaná
vyhrála zaslouženě, přiznám se, že i já jsem jí dala hlas. O recept, který naštěstí není tajným rodinným pokladem se
Markéta ráda podělila a najdete ho na konci rozhovoru s touto
mladou sympatickou dámou.
MEDAILONEK

Vyhrála jsi kuchařskou soutěž, vaříš - pečeš ráda?
S vařením to mám asi jako každá jiná ženská, beru to jako
nutnost. Někdy si to vyloženě užívám a někdy se musím
nutit. S pečením to mám jinak - to mě baví pokaždé, protože
peču s láskou. Když mám chuť a čas a to je vždy znát na
výsledku. Jinak k té sekané, přiznám se, že jsem ji dělala
společně s mojí mamkou. To ona objevila asi před rokem
tento recept v časopise. Zkusili jsme ho doma a všem tato
kuřecí sekaná moc chutnala.

MARKÉTA ERYCHLEBOVÁ
roz. Jonášová


narodila se v roce 1975 ve znamení
vodnáře



má dvě dcery



má ráda jahodové knedlíky

Pro ty, kdo tě neznají, řekni něco o sobě: o škole, o práci, o životě…
Jsem společenská, veselá, dobrosrdečná se sociálním cítěním, ale někdy umím být i fůrie . Lehko se vytočím.
Už v dětství se u mě projevil obchodní duch, a tak jsem už přes 20 let tzv. ve kšeftě. Baví mě práce s lidmi a
móda. V roce 1998 jsme společně s mým tehdejším budoucím manželem vybudovali obchod s džínami. Jezdit
po velkoobchodech a vybírat oblečení, to je asi snem většiny žen. Už v dětství jsem si přála obchod s oblečením
a to se mi splnilo. Měla jsem nějaký čas pauzu, ale teď jsem opět naskočila a jsem za to ráda. A jednou bych
si přála mít vinný bar s kavárnou, to by mě taky bavilo.
Vzpomeneš si na nějakou veselou historku z dětství?
Moje dětství tady na Vinařicích bylo jako v ráji a mám ho spojené především s mojí babičkou, se sestřenkami
a bráchou. Zažívali jsme hodně veselého. Nejvíc nás bavil asi můj strejda Lojza, který dělal neskutečné věci.
Jako děti jsme milovaly letní taboráky u nás na zahradě, kdy následovala stezka odvahy, hrály jsme na
schovávanou a já tančila u ohně jako břišní tanečnice. Taky nás jednou vykázali z dobrovického koupaliště,
kde se můj bratr popral s mojí sestřenkou. Velky zážitek mám z LVT (Liberecké výstavní trhy), kde jsem se
asi jako pětiletá holčička ztratila a hlásili mě rozhlasem. Seděla jsem na oddělení VB s balónkem v ručce. To
byl hodně silný zážitek. Jinak součást mého dětství tady na Vina byla moje velká kamarádka Věruška
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Svárovská. U nás v ulici sem jezdilo docela dost dětí, a tak jsme
měly o zábavu postaráno. Na dětství mám samé hezké
vzpomínky a přála bych každému dítěti zažít alespoň hrstku
toho, co já.
Jaký vztah máš k Vinařicím?
K tomuto místu mám silnou citovou vazbu už od útlého dětství.
Beru to tady jako domov a jednou bych si tady přála dožít.
Kdybys měla tu moc, co bys tu změnila nebo udělala jinak?
Kdybych měla kouzelnou moc, tak bych tady zrušila ubytovnu.
Vadí mi plné příkopy odpadků a zapáchající cukrovar. Jinak
bych tady nic neměnila, obec jenom vzkvétá, viz hřiště,
hospůdka se sálem a teď i obecní úřad. Velice ráda zmíním, a
budu zřejmě mluvit za všechny maminky menších dětí, moc
rády využíváme naše hřiště. Takové široko daleko není a jsem
přesvědčená, že si to tam neužívají jen děti.
Na co jsi ve svém životě nejvíce hrdá a je něco, co bys změnila?
V životě se vše odehrává tak, jak má. Věřím na osud, a proto nemá smysl něčeho v životě litovat. Život není
peříčko a stávají se i špatné věci a je na každém, jak to ustojí. Za sebe jsem ráda, že jsem pár špatných událostí
ustála a díky tomu jsem se stala, troufnu si říct, silnou osobností. V životě je potřeba nadhled a humor, radovat
se z maličkostí a uvědomit si, co je v životě důležité. Vždycky jsem si přála dvě holky, ty mám, i když to je
občas na kapky na nervy. Viktorka je čistá duše, šikovná a je s ní sranda, baví nás. Pubertální Barča je živel,
studuje, sportuje, docela se našla v práci na bazénu, kde to snad ani bez ní nefunguje. Jsem ráda, že je mám,
děti jsou smyslem života.
Máš nějaké koníčky, co tě baví?
Mám pár věcí, které mi dělají dobře a odreaguju se u nich. Celkově mě baví život a vše, co dělám, dělám ráda.
Co mě nebaví, nedělám. Miluju různé dýchánky, jsem vyloženě kavárenský typ, zajímám se o duchovni
záležitosti a ráda si dělám radost. Společně s mou starší dcerou si občas děláme tzv. hezký den, ať už to je
divadlo nebo nákupy, vždy si to spolu užijeme a jsem ráda, že mi skoro dospělá holka řekne, že ji to se mnou
baví.
Je před Vánoci, máte doma nějaké speciální tradice, nebo jak trávíš svátky?
Vánoce miluju a užívám si celý předvánoční čas i s tím blázincem okolo. Dojímají mě světýlka a vánoční
hudba. Účastníme se různých vánočních akci a těším se na besídku do školky. U nás doma to vše začíná
pečením perníčků, pálením první adventní svíčky a pouštěním koled. No a samotný Štědrý den je o pohodě a
o užívaní si tohoto vzácného dne. Držíme půst, abychom večer viděli zlaté prasátko. Dopoledne chodíme
tradičně na setkání k vinařickému stromku a v podvečer na Troubení. Večerní procházka nás naladí na
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štědrovečerní večeři. Už z doby, kdy byla malá Barča, děláme kouzla s baterkou venku a to je znamení, že k
nám přiletěl Ježíšek a dává dárky pod stromeček. Pak zazvoní zvoneček a začínají se rozbalovat dárky. Za mě
jsou Vánoce nejkrásnější svátky v roce a s malým dítětem, co věří na Ježíška, to má to správné kouzlo.
Co bys nakonec vzkázala lidem?
Přeji Všem krásný, pohodový adventní čas bez stresu a hádek. A abychom se všichni ve zdraví sešli v
novém roce 2019.
Díky za rozhovor. Kamila Slaná
RECEPT – Glazovaná kuřecí sekaná se sýrem a zeleninou
Na 6 porcí potřebujete: 1 velkou cibuli, 1 červenou papriku, 1 mrkev, olivový olej, chilli vločky (lze vynechat), 2 stroužky
česneku, lžičku sladké nebo uzené papriky, 500g kuřecího masa (ještě lepší je krůtí), 300g tvrdého sýra (gouda, eidam,
ementál), 2 vejce, vrchovatou lžičku oregana nebo tymiánu, hrst petržele, sůl, pepř. Na glazuru: 3lžíce kečupu, lžíci
medu, lžíci worcesteru.
Postup: Cibuli a papriku pokrájejte najemno, mrkev nahrubo nastrouhejte (po pravdě řečeno, já vše včetně mrkve
jednoduše rozmixovala) a vše dohromady orestujte spolu se špetkou chilli, které sekané dodá příjemný říz, na troše oleje
do měkka. Během smažení osolte. Nakonec přidejte nasekaný nebo prolisovaný česnek , zasypejte paprikou a ihned
stáhněte z ohně. Maso smíchejte s nastrouhaným sýrem a vejci a ochuťte oreganem, nasekanou petrželí, solí a čerstvě
mletým pepřem. Nakonec vmíchejte orestovanou zeleninu, na plechu (klidně ho vyložte pečícím papírem, abyste si
ušetřili mytí připeklé šťávy) vytvarujte do šišky, lehounce pokapejte olivovým olejem a dejte péct do trouby vyhřáté na
180 °C. Po 20 minutách potřete glazurou z kečupu, medu a worcesterové omáčky a pečte ještě asi 20 minut, až je maso
propečené.

OCENĚNÍ
Dne 18. 11. se v Dobrovických muzeích uskutečnil již
2. ročník výstavy vybraných prací z výtvarné soutěže
„Můj barevný sen“.

Z velkého počtu cca 900 prací,

které vybírali erudovaní akademičtí odborníci, se na
stupních vítězů umístili hned dva výtvarní autoři z naší
obce. Z rukou akademického malíře Karla Sládka si
v kategorii žáci 8-10 let převzal cenu za 3. místo Jakub
Nosek s malbou „Barevný sen“ a v kategorii žáci 11-12
let si cenu za skvělé 1. místo převzal mladý výtvarník
Ondra

Studnička

s malbou

„Malba

v komiksu“.

Úspěšným malířům gratulujeme.
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