Č. 5. říjen 2018
EDITORIAL

PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
během několika dní se budou v naší obci konat volby do zastupitelstva obce a do
Senátu ČR. Doufám, že udržíme vysokou laťku ve volebním průměru, kdy se
vždy pohybujeme nad celostátním průměrem ve volební účasti. Ono by mohlo
být zavádějící, že je jen jedna kandidátka do zastupitelstva obce, ale jsou tam
některá nová jména, která čekají třeba na váš hlas, aby se mohla ucházet o nějaký
post v zastupitelstvu obce. Každý z nás má nyní možnost promluvit svým
vhozeným hlasem a dát tak najevo svoji volbu a touhu třeba něco změnit, každý
hlas je důležitý. Za moji osobu mohu prohlásit, že mne každý hlas potěší a budu
rád, pokud mi dáte důvěru být v dalším zastupitelstvu a být tak u další práce, která
nás čeká. Dále bych tímto rád poděkoval děvčatům z volební komise, která ve
svém volnu budou celé volby bdít nad regulérností voleb. Ono se to nezdá, ale
volby mají svůj přísný řád a zákon, který musí být striktně dodržován. Všechny
volby, které dosud proběhly, byly v pořádku a je to ve velké míře vynikající prací
volební komise.
Dále bych připomněl možnost likvidace bioodpadu a větví v přistavených
kontejnerech v uličce za studánkou. Kontejnery se průběžně vyvážejí, a proto
není důvod, aby se spadaná jablka a jiný bioodpad ocital po příkopech nebo na
jiných pozemcích obce. Jako další možnost pro další třídění je u pohostinství
přistavena popelnice na spálený tuk z kuchyně. Bohužel i zde jsou lidé
nezodpovědní a vyhazují do popelnice to, co tam nepatří. V důsledku chování
některých našich občanů, kteří nerespektují značení na popelnicích, budeme
muset přikročit ke sledování prostranství okolo popelnic a tyto hříšníky trestat.
Opět končím tento článek nevesele, ale ono je to asi tím počasím, které teď zrovna
panuje kolem nás. Doufám, že se ještě trochu ohřejeme a nálada se trochu vyjasní.
Budu se na vás těšit u voleb a mějte se krásně, Váš starosta
Jiří Kohout

SDH Vinařice
Vás srdečně zve na tradiční

DRAKIÁDU
a
PEČENÍ
zadání:

- SEKANÁ6. 10. 2018
od 14 hod. na hřišti.
Všichni jste srdečně zváni,
ať již budete pouštět draka,
péci nebo se jen přijdete
podívat, ochutnat a
popovídat si.

Na Vinařicích V NOVÉM SÁLE POHOSTINSTVÍ (místo obchodu)
Kategorie pro děti malé, velké, dospělé- různé druhy pexes - různé náročnosti -zajímavé odměny pro vítěze.

Přijďte si procvičit mozkové závity, zavzpomínat na dětství a strávit pohodové odpoledne s dětmi.
Vítáni jsou všichni, avšak kdo chce hrát, přijďte včas k zapsání do turnajové soupisky!

INFO OBCE


VODNÉ – opět nastal čas, kdy je třeba nahlásit na obecní úřad stav vodného a svůj odběr také zaplatit.



5. 10. – 6. 10. proběhnou volby do obecních zastupitelstev a také do Senátu České republiky.



Kontejnery na BIOODPAD budou pouze do konce října!



Od října je svoz popelnic po celou zimu jen jednou za 14 dní, vždy v sudý týden!

CO SE DĚLO V SRPNU A ZÁŘÍ
TÁBOR 2018

Jako každý rok začal tábor ve středu, tentokrát 1. 8.2018, a skončil v neděli 5. 8. 2018. Na táboře to
bylo super. Na výlet nás vedoucí vzali do Botanikusu, vyzkoušeli jsme si tam stará řemesla. Celý tábor bylo
vedro, proto jsme se chodili koupat do Žárovky. V Žárovce jsme také hráli hry, například lovení míčků z vody.
Taky jsme dostávali od hlavního vedoucího nanuky, mňam.
Ve stanu jsme měli spolubydlící, ta nechtěla moc uklízet, ale jinak byla v pohodě. Někdy večer jsme si
všichni sedli do kruhu a zpívali písničky, dříve to bylo u táboráku, ale letos bylo zakázáno zapalovat ohně, tak
jsme byli bez ohně.
Hráli jsme také hry v týmech, můj tým toho moc nevyhrál, ale to mi nevadilo. Na táboře jsem si našla
kamarádky Aničku, Nikču a Elišku.
Vedoucí nás
budili asi kolem osmé hodiny, ale nevím to přesně. Když jsme se nasnídali, vyčistili zuby, hráli jsme hry. Po
hrách jsme měli oběd, po obědě dvě hodiny volného času, a pak jsme zase hráli hry. Pak přišla na řadu svačina
a koupání v Žárovce. Po Žárovce večeře a po večeři jsme si třeba pustili film nebo jsme zpívali u táboráku,
netáboráku. Když přišlo na řadu spaní, nikomu se nechtělo, ale museli jsme usnout, nakonec jsme stejně
usnuli. Každý jsme si z táboru odnesl nějaké hezké zážitky.
Těšíme se s bráchou na další tábor.
Tábornice Nela Tůmová
UKONČENÍ PRÁZDNIN

Ukončení prázdnin letos připadlo na sobotu 1. září, kdy proběhlo již tradiční opékání. Protože počasí moc
nepřálo, účast nebyla příliš vysoká. Ti, co přišli, si však akci užili.
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VÝLET DO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

V sobotu 15. 9. se konal výlet do zoologické zahrady Dvůr Králové. Přestože se na poslední chvíli ze
zdravotních důvodů tři rodiny omluvily, byl autobus téměř zaplněn. Projížďku Safaribusem i s poutavým
výkladem, například o somálském oslovi, kterého lidi ve volné přírodě vyhubili – snědli, nebo přímorožec
šavlorohý, co si umí sám zvýšit teplotu, aby se tolik nepotil, využili téměř všichni účastníci zájezdu. Zájezd se
povedl, lvi nikoho nesežrali, tak se všichni spokojeni vrátili v pořádku domů.
INFORMACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Po letní přestávce opět začal fungovat nedělní kroužek mladých hasičů a hned v začátku děti pilně trénovaly.
V pátek 28. 9. 2018 se totiž zúčastnily soutěže překážkového běhu na Memoriálu Jaroslava Tůmy v Plazích.
Děti se bavily a měly
radost ze své účasti,
že jim ani nevadilo
umístění na konci
výsledkové tabulky.
Pod heslem „Není
důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“ se těší,
že na příští rok se
lépe
připraví.
Poděkování
patří
SDH
Plazy
za
výborně
připravenou akci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ: Natálie Mannová (srpen)

JUBILEUM: Karel Valenta (září)

Jiří Holub (září)

K narození nových občánků gratulujeme a k životnímu jubileu přejeme vše nejlepší a hodně zdraví!
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Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ PŘEPISU
KRONIKY
VÝPISY Z PAMÁTNÍ KNIHY OBCE (pokračování kapitoly str.23 - 25)
Smlouva s obecním pastýřem.
V dobách, kdy nebyla ještě důsledně zpracována veškerá zemědělská půda na pole bylo v katastru obce
dostatek pastvin, které využívány byly chovem ovcí. U panského dvora bývalo stádo o 300 až 500 kusech.
Původní ovčín pro ně – možno soudit v 16. století nebo ještě dříve – byl v panské budově stojící na východní
straně dvora čelem k jihu obrácené. Později, kdy zřízeny byly z něj stáje pro tažný dobytek, byl převeden pod
špýchar napojený na západní část zámku, kde býval až do zrušení chovu ovcí po I. válce světové. O pastýřích
/ovčácích/ není mnoho známo. Ví se jen, že předposledním pastýřem tam býval invalidní Hanlík /měl řezačkou
uříznuty prsty jedné ruky/, bytem ve dvoře, dědeček dnešního Fr. Hanzlíka z č. p. 45. Po něm, jako poslední
nastoupil svědomitý dobytka znalý odborník Frant. Poslt.
V obci bývali chovateli ovcí držitelé zemědělských usedlostí. Celkový stav jejich stáda pohyboval se kolem 200300 kusů. Jimi byly spásány obecní pastviny a po sklizni soukromé pozemky. Pasení prováděli pastýři za
pomoci psa a bydlívali v obecní pastoušce. Povinnosti a odměna jejich stanovena byla úmluvou, jak vyplývá
z jedné, zapsané v knize obecních zápisů. Zní:
Smlouva s pastýřem Václavem Štěpánkem
Sepsaná 30. srpna 1874. Dle ní obdrží: 4 hl žita, 3 zl. náhrady za dovoz do mlýna a ze mlýna, 15 zl. hotových
peněz. K užívání louku, kterou si může obmeznikovat, 2 dílce pole asi 2 měřice, k obývání obecní domek č. 22.
Naproti tomu bude povinen pastýř skopový dobytek se vší bedlivostí pásti tak jak to povětrnost dovolí. tj.
v každém čase, třeba v zimě, když se to s prospěchem a vez uškození státi může. Dále bude povinen vepřový
dobytek, co se ho do stáda vyžene, tou samou péčí pásti a sice skrze celý čas od 15. dubna do 15. října každého
roku V pádu potřeby bude povinen pokud možno i při hovězím dobytku nápomocen býti, když ho totiž o to
některý z občanů požádá. Bude též povinen vždy rádného býky k plemenění krav občanských úplně schopného
držeti. Za to jest také výš jmenovaná louka a mimo to má od každého oplemenění jedné krávy 50 kr. právo
požadovat. Kdyby se však kráva nevrátila, za takové skoky jalové nemá právo čeho požadovat. Jest též
povinen dobrého kance držeti a v dobrém stavu držeti, aby mohli též občané s plemeněním svých prasnic
úplně spokojeni býti. Naproti tomu má pastýř právo od každého takového oplemenění jedno prase požadovat.
Dále povinen bude, jak to vůbec v obyčeji, každý den ráno, v poledne a večír v určitou hodinu /ve 12 hodin,
ráno a večír při soumraku/ k modlení zvonit, za což se mu v náhradu dávají vpředu uvedené dva dílky pole.
Jsou ještě jiné dobrovolné dárky v obyčeji, které obecenstvo neodmítlo. Bude tedy na tom hlavně záležeti, jak
si nový pastýř dovede přízeň občanů získat. Od této přízně budou také tyto dobrovolné dárky záviseti. Též jest
pastýř povinen na místě hole v ruce vždy lehkou motyčku míti a každý bodlák, kdekoliv jej napadne, vyhubiti.
Konečně jest nejpřednějším požadavkem občanstva vůbec by se všeho hrubého výstupu nový pastýř proti
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kterémukoliv z občanů co nejvíce možné vystříhati hleděl neb jest to mravní povinosti každého čeledína by se
před pánem, který mu službu dává, vždy úctu najevo dával. Kdyby však od jednotlivých občanů bez podstatné
příčiny týrán byl, jest zase povinosti představenstva obecního pastýře se svědomitě zastati. Konečně
podotknouti dlužno, že sýpka se ve třech ročních lhůtách odvede a sice každým rokem 1 o sv. Jiří, 2 o sv. Jakubu
a 3 o svatým Martinu.
Ve Vinařicích 10 září 1874. Podepsáni: Fr. Dědina starosta, Václav Štěpánek
Pochopitelně, že postupem doby se podmínky a odměny měnily. Dle obecního protokolu z 15. 8. 1875 se
dosavadní pastýř služby vzdal. Následným pastýřem byl Klacek /snad potomek Jana Klacka z č. 16/. Na Jana
Poživila převedeno pastýřství od r. 1892. Po jeho smrti, kolem roku 1910, na krátkou dobu tu byl Špáta, po
něm kolem roku 1910 přistěhovala se rodina Foktová z Bítouchova u Bakova n.Jiz. Po Foktových, jen asi 1 rok,
byl tu Havelka a jím snad končí, brzo po I. světové válce, éra pastýřství a chovu ovcí u nás.

OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

Na poslední veřejné schůzi jsem se přítomných občanů ptala, s kým by si přáli udělat rozhovor do VL a pár dobrých
námětů jsem skutečně dostala! První z navrhovaných osobností s rozhovorem naštěstí souhlasila a udělala si ve svém
nabitém programu čas. Proto Vám nyní mohu předložit zajímavé čtení o člověku, kterého sice v poslední době na
společenských akcích v obci není moc vidět, ale po přečtení rozhovoru pochopíte proč. Příjemné čtení.
1) Vím, že máš široký pracovní rozptyl, od šicího stroje, přes
práci v rádiu až po práci se závislými lidmi, řekni nám něco o
svém profesním životě.

MEDAILONEK

Práce s lidmi, kteří jsou závislí na drogách, se některým lidem
ADÉLA PAULÍK LICHKOVÁ
zdá příliš temná nebo dokonce zbytečná, ale je to krásná
 narodila se v roce 1981
práce. Prošla jsem postupně různé služby, kde jsem potkávala
různé lidi v různé fázi závislosti a s různou mírou motivace
ve znamení lva
svůj život změnit, ale vždycky jsem věřila, že to má smysl. Před
 je vdaná, má dvě děti , a kromě toho
sedmi lety jsem pak profesně zakotvila v terapeutické
jednoho psa, šest koček a rybičky 
komunitě kousek za Libercem, což je zařízení pro
 má ráda špagety a z jídla nemá ráda
dlouhodobou léčbu, klienti tam žijí osm až patnáct měsíců. Je
úžasné sledovat, jak se během té doby ti lidé mění, jak
cibuli
prožívají věci, které do té doby nezažili, jak se vyrovnávají se
smutnými příběhy, které za sebou mnoho z nich má, a jak
doslova rozkvétají. Práce v Českém rozhlase, kde mám pořad o duševních nemocech, je zase ohromně zajímavá
příležitost potkávat se se vzdělanými a moudrými lidmi a ptát se jich. To bývají velmi obohacující setkání. A konečně
šití látkových hraček pro děti – to je takový můj malý svět, ve kterém nemusím moc přemýšlet, a pod rukama mi něco
vzniká.
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3) Jaký host byl pro tebe v rádiu nejzajímavější?
Zajímavých hostů je celá řada, těžko z nich vybírat. Ráda vzpomínám na rozhovor se Stanislavem Grofem, kouzelná
jsou setkání s Radkinem Honzákem a ráda si povídám třeba i s Cyrilem Höschlem nebo Zdeňkem Vybíralem.
2) ) Na Vinařice jsi se přistěhovala, proč právě sem a jak se ti tu líbí? Kdybys měla tu moc, co bys ve vsi změnila a co
nechala?
Přistěhovali jsme se před deseti lety a podobně jako u práce, kde mám pocit, že mám štěstí na lidi kolem a na to být
ve správnou chvíli na správném místě, i tady jsme myslím úplně náhodou našli moc hezké místo k žití. Stěhovali jsme
se z Mladé Boleslavi kvůli tomu, že jsme měli tři psy a plánovali jsme založit rodinu a představa venčení tří velkých psů
s miminkem v ruce byla trochu krkolomná. Tady jsme našli dům,
o kterém bylo zřejmé, že bude potřebovat hodně opravit, ale
líbilo se nám tu, což rozhodlo. Až po čase jsme zjistili, že kromě
hezkého místa, je tu i příjemné sousedské a obecní soužití, že je
tu řada rituálů, které se tu dodržují, což je fajn. Vyrůstala jsem
v Brně na sídlišti, takže je pro mě život na vesnici pořád trochu
nový, ale je tu hezky. A jsem pořád trochu náplava, takže se
necítím na to, abych tu něco měnila, takhle je to dobré.
3) Jaké máš koníčky a jak relaxuješ?
Baví mě to, co nejvíc naplňuje můj život i čas – být s rodinou,
jezdit na výlety, baví mě moje práce a relaxuji šitím a čtením, na
to ale bohužel nezbývá tolik času, kolik bych si přála.
4) Na co jsi ve svém životě hrdá a je něco, co bys dnes udělala
jinak?
Nevím, jestli jsem hrdá, ale jsem šťastná, že jsme zdraví, že máme
úžasné holčičky, mám báječného muže, je nám spolu hezky a
žijeme život, jaký žijeme. A co bych udělala jinak? Asi bych se víc
věnovala studiu, když na to bylo víc času. Psát diplomku se dvěma
malými dětmi za zády je někdy trochu náročné…
5) Jaké máš sny, co bys chtěla ještě v životě dokázat, zažít?
Ráda bych víc cestovala, chtěla bych si přečíst spoustu knih, které se mi tady hromadí, chtěla bych jednou zažít pocit,
že si sednu na zahradu, rozhlédnu se kolem a řeknu si, že je fajn, že máme všechno hotové, ale to je myslím nereálné.
A chtěla bych být svým dětem dost dobrou mámou. To by mohlo stačit.
6) A nakonec, co bys vzkázala lidem, co budou číst?
Přála bych všem zdraví, protože to je nejdůležitější.
Díky za rozhovor. Kamila Slaná
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