Prosinec 2019
EDITORIAL

PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my se zase pomalu připravujeme na Vánoce, na konec roku
a s tím spojené vítání roku nového. Jak pozoruji ve svém okolí, tak to pomalu
opět začíná nabírat na obrátkách. Asi nejsem sám, kdo si všiml, že již mnoho let
naše tradiční Vánoce byly potlačeny a nahrazeny Vánoci novověku, kdy se
předháníme v nakupování, stále něco uklízíme a štveme se ve velkém tempu, za
těmi „dokonalými Vánoci“. Bohužel ani já a moje rodina nejsme výjimkou.
Nevím čím to je, jestli pracovním vytížením, stářím nebo jinými úkazy, ale já si
ty Vánoce v posledních letech neumím nějak užít, něco mi tam chybí. Proto jsem
se letos rozhodl jít na to jinak. Řekl jsem si „Jirko pojď si to užít“. Začal jsem
plánovat, jak si odpočinu u pohádek, poprosil jsem Ježíška, aby dárky dodal co
nejdříve a já se nemusel moc stresovat. Krásná představa mi vydržela jen do
doby, než jsem zjistil, že na Štědrý den jdu do práce, čímž moje představa o
Vánocích s velkým V dostává první nepříjemnou trhlinku. A jak už to tak bývá,
nezůstalo jen u této trhlinky. Skoro ve stejnou dobu zjišťuji, že i náš starší syn
bude na Vánoce v práci a já budu opět muset přehodnotit své velké Vánoce. Ale
již teď vím, že i když to opět nebudou ty vysněné Vánoce, tak se budu snažit být
tím správným otcem a manželem a Vánoce si užiji v plné míře, a budu se těšit na
ty příští. Třeba si zase něco naplánuji.
Jak jste jistě pochopili, tak Vás dneska nechci zatěžovat zprávami kolem obce,
těchto zpráv je během celého roku dost a v Novém roce o ně nepřijdete.
Dovolte mi, abych vám zde za sebe, svou rodinu a zastupitelstvo obce popřál
krásné Vánoce a dětem krásného Ježíška (ať se vám splní to, po čem toužíte) a
nám všem samozřejmě mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Váš starosta Jiří Kohout

Štědrý den

24. 12. 2019 od 11 hod

ani letos nebude chybět již tradiční setkání občanů a přátel u vánočního stromu na návsi a
dárečky pro děti do deseti let. Přijďte se podívat na krátké vystoupení dětí z hasičského
kroužku a popřát si se sousedy hezké Vánoce.

Mikuláš, čert a anděl
5. 12. 2019 bude tradiční
pohádková trojice obcházet děti
ve vsi a zjišťovat, jak to měli
během roku se hříchy. Pokud
máte zájem o jejich návštěvu,
kontaktujte: L. Hlaváčová
603 286 739
O pohár starosty obce
21. 12. 2019 od 8 hodin začíná
v novém sále hospody již druhý
ročník turnaje ve stolním tenise.

Procházka
na ukončení roku
v neděli 29. 12. 2019
již počtvrté vyrazíme na
hromadnou procházku.
Sraz
v 10 hodin u obecního úřadu.
Pokud počasí dovolí, opečeme si
vuřty. Přijďte společně vyvětrat
na čerstvém vzduchu a
protáhnout si tělo.
Výroční schůze SDH
Vinařice
18. 1. 2020 od 19 hod
ve Vinařické hospodě
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Zastupitelstvo obce se sešlo 11. 11. 2019 a mimo jiné projednalo:
o Byla schválena smlouva o řízení projektu „Zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci Vinařice“ s firmou LK
Advisory, s.r.o.
o Bylo odsouhlaseno navýšení pronájmu za půjčení Butiku a sálu v hospodě, následovně:
 u Butiku: občané 1000,- Kč; členové SDH Vinařice 500,- Kč; cizí osoby 5.000,- Kč
 u sálu hospody: občané a členové SDH Vinařice 500,- Kč a cizí osoby 1000,- Kč

o Byly diskutovány možnosti využití skladu a zadního prostoru v obchodě
o

o
o
o
o
o
o
o

Byl schválen požární řád obce
Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů
Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Byla schválena obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu
Bylo diskutováno nad možností využití dotace z fondu obnovy venkova Středočeského kraje
Bylo opět diskutováno o umístění nových kontejnerů na plasty a papír ve spodní části obce
Bylo diskutováno o dalším pokračování obnovy chodníků v obci
Byly projednány investice na rok 2020



Od 6. 1. 2020 bude možné po celý měsíc platit odpady. Cena i přes zdražení firmy Compag s.r.o.
prozatím zůstává stejná: děti do 10 let 350,- Kč; starší děti a dospělí 500,-, poplatek za psa 100,-



Aktuální známka na popelnici platí do konce ledna. Pokud nebude popelnice olepena novou známkou,
nebude od 1. února již vyvezena

CO SE DĚLO V ŘÍJNU A LISTOPADU
DRAKIÁDA
První říjnová sobota patřila i letos drakům. Sice od rána lilo a chvíli jsme přemýšleli, jestli akci nezrušit, ale co by pak
všichni dělali s těmi upečenými šátečky? Takže jsme se rozhodli se sejít pěkně pod střechou Butiku a domluvit se na
místě co dál. Během ochutnávání výborných šátečků se na chvíli mraky umoudřily, přestalo pršet a vítr trochu zafoukal,
takže několika málo statečným, kteří si draka přinesli, nakonec i vzlétl do oblak. Přestože to nevypadalo slibně, šestý
ročník se nakonec uskutečnil. Děkujeme všem, kteří přišli a v tom říjnovém nečase společně popili trochu svařeného
vína a čaje.
ČAJ O PÁTÉ
Byl to hezký večer, poseděli jsme, popovídali si, dali si vínko, jenom nás bylo hrozně málo. Když jsem byla požádána,
abych napsala o Čaji o páté článek do novin, musím kromě toho, že to bylo fajn, napsat také, že je velká škoda, když
obec vynakládá úsilí a něco pro nás pořádá, že pak lidé nepřijdou. Doufám, že i přes nízkou účast to nebyla poslední
taková akce.
Jana Býmová
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TURNAJ V PEXESU
Již podruhé jsme listopadovou sobotu strávili nad hraním
pexesa. Na letošní ročník sice nedorazilo tolik hráčů jako
loni, ale to pohodovému odpoledni nijak na kráse neubralo.
Venkovní pochmurné počasí přímo vybízelo k tomu, uchýlit
se někam do tepla a zahrát si společenskou hru. Z 24
přihlášených dětí prošlo 8 dětí do semifinále a velké finále
vyhrál Adam Slaný, na druhém místě Lucie Hlaváčová a třetí
místo Amálie Slaná. Z předškolních dětí pak na stupních
vítězů stála za první místo Nikolka Mannová, druhé místo
pak obsadil Matyáš Bým a bronzovou medaili si odnesla
Anetka Baťková. Mozkové závity si procvičilo i 12
dospělých, z nichž na stupních vítězů stáli za první místo
Míla Baťková, druhé místo Petr Slaný a třetí místo Lenka

Hlaváčová. Vítězům gratulujeme a těšíme se, že přijdete poměřit síly svých mozkových závitů příští ročník.

Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ PŘEPISU KR ONIKY
ELEKTRIFIKACE OBCE

O problému zavedení elektřiny do obce jednalo obecní zastupitelstvo společně s okolními obcemi v r. 1926
s elektrárnou firmy J. F. Kuchta, majitel Josef Dürych, známý z I. světové války i po ní jako význačný politický
pracovník sledující rusofilskou politiku. Na mimořádném rozpočtenou částku 100 tisíc Kč, z níž bude dotován
i náklad na stavbu vodovodu, učiněna u Spořitelního a záložního spolku /Kampeličky/ v Dobrovici výpůjčka
s 6% úrokováním což vše bude hrazeno 500% obecní přirážkou ke všem daním mimo k dani činžovní. Tuto
výpůjčku podepsali jako ručitelé obětaví pracovníci Jan Louda z č. p. 9, Václav Rohacký z č. p. 8 a Václav
Zvěřina z č. p. 11. a 58. Se stavbou v r. 1926 také započato a nejdéle, snad v příštím roce skončeno. Na
rozvodnou síť připojeny byly všechny domy v obci mimo samoty bývalých cihelen č. p. 55 a 56. Nyní jsou na
síť, už delší dobu, napojeny všechny domy v obci. I veřejné osvětlení celého prostoru obce je doplněno o
obyčejné žárovky v posledních letech vyměněny světly výbojkovými. Původní transformátor, jediný pro celou
obec, který stával v parku v záhybu silnice proti domu č. p. 37, byl v březnu 1969 zbourán a pro vzrůstající
potřebu proudu v obci nahrazen dvěma novými, na stožárech zamontovanými u domu č. 91 a za dvorem. Od
původního majitele firmy J. F. Kuchty v Krnsku – Zámostí byla brzy potom elektrárna koupena družstevními
závody v Dražicích nad Jizerou, čímž okruh své sítě ještě o několik obcí zvětšily a staly se dodavatelem proudu
i nám.
ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO VODOVODU
O zřízení společného vodovodu pro střední a dolení část obce byla žádána obec již v roce 1913. Obec neměla námitek,
ale žádala, aby žadatelé z této části obce pořídili jej vlastním nákladem. Řešení této záležitosti stalo se znovu žádoucí
po první světové válce v r. 1920.
Na schůzi obecního zastupitelstva 20. 2. 1920 ujednáno požádati centrálního ředitele panství v Dobrovici o povolení
k zavedení tohoto vodovodu z potrubí pivovarského kudy teče voda z pramenů na panské zahradě u zámku vinařického.
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Jednalo se o zavedení vody do dolení části obce a žádáno, aby ústřední správa panství v Dobrovici, respektive pivovar,
přispěl potřebným zařízením nebo rourami k tomu potřebnými. Delegáty byli Jan Louda, Josef Šnýdr a Václav Toman.
Výsledkem ústního jednání bylo povolení k odběru vody, roury však dáti nemohou, poněvadž je nemají.
V roce 1922 ujednáno v obec. Zastupitelstvu, že žadatelé dají zdarma práci a obec zaplatí materiál a instalační práce.
V dalších schůzích téhož roku byla stavba ofertním řízením už zadána Václ. Strnadovi z Libice, který měl podání
nejnižší. Se stavbou se má započíti hned po dohodě s pivovarem v Dobrovici, který byl též majitelem některých vodních
pramenů na obecním pozemku. Dohoda vyzněla v ten smysl, že pivovar ponechá si vodu pouze z pramenů na pozemku
pod zámkem, patřícímu ke dvoru, kdežto voda z pozemků obecních /na návsi/ jest ponechána obci k jejímu použití.
V tomtéž roce bylo rovněž upuštěno od plánu zřídit eventuálně vodovod výtlačný pro hoření část obce, s nímž bylo od
prvopočátku počítáno, z důvodu velké finanční investice.
Po dlouhých předchozích jednáních učiněn jest teprve v r. 1924 mimořádný rozpočet na stavbu vodovodu pro rok 1925,
ke kterému má být v tomto roce přikročeno. Avšak nestalo se tak, neboť teprve v mimořádném obecním rozpočtu na rok
1926 byla stanovena částka 80 tisíc korun čs., která se má vypůjčiti u Okresní hospodářské záložny v Ml. Boleslavi na
dobu 10 roků při 6 a půl% úrocích, což bude hrazeno obecní přirážkou k přímým daním.
Ale ještě v r. 1927 vyskytuje se překážka. Na základě zjištění Bacterium colli /tyfové bakterie/ v prameništích vody,
nedáno úřední povolení ke stavbě vodovodu. Zkoumání bylo provedeno bakteriologickým ústavem v Praze a zjištěno,
že nejvíce těchto bakterií bylo obsaženo ve studni ve dvoře, dále ve studnách u č. p. 30, pak u č. p. 28 a 31. Na návsi
pod zámkem byl výskyt bakterií nejmenší. V důsledku této závadnosti rozhodnuto žádati Zemědělskou radu v Praze o
provedení vrtů za hospodářstvími č. p. 28 a 32. Pro velkou nákladnost celoobecního vodovodu jednáno neustále
s pivovarem v Dobrovici o poskytnutí odběru vody z potrubí jejich a případně i o poskytnutí příspěvku od nach na zřízení
gravitačního /samospádového/ vodovodu pouze pro střední a dolení část obce bez ohledu na zmíněnou závadnost vody.
Dle úmluvy obce s pivovarem má týž poskytnouti ze svých pramenů odběr 450 hektolitrů za 24 hodin. Náklad mají
hraditi občané, pro něž vodovod má být zřízen. Obec zúčastní se finančně tak, že postaví ze svých prostředků
železobetonový bazén pod domkem č. 40, čtyři hydranty pro použití v případu ohňů aj. a zaplatí instalatérské práce na
hlavním potrubí.
Teprve v roce 1929 nabývá jednání s pivovarem konkrétních forem a stanoveno, že obec bude odebírati vodu ze všech
pramenů na obecních a veřejných pozemcích kdežto dříve odebíral i pivovar vodu z části těchto pozemků. Nyní odkázán
bude jen na odběr vody z pozemků pod zámkem patřících pivovaru ještě z dob před první pozemkovou reformou, kdy
majitelem vinařického dvora a zámku, jakož i pivovaru v Dobrovici byl posledně rod Thurn – Taxisů.
Po dlouhých létech obtížných a vyčerpávajících jednání se teprve v r. 1929 postavení vodovodu pro střední a dolení část
obce uskutečnilo. Asi v roce 1937 připojuje se náhlavní potrubí u domu č. 39 odbočka, směřující do části obce na
Průhonku. Tato část vodovodu postavena nákladem obce a připojení občané z Průhonku uhražovali vzniklé náklady
splátkami. Tím se stalo, že jejich účet u obce byl vyrovnán asi během pěti roků. Původně osadníci této části obce donášeli
si vodu v putnách až ze studánky zřízené na pivovarském potrubí na návsi pod domem č. p. 66. K ní přicházeli, dnes již
vlastní vinou zrušenou pěšinou vedoucí místem, kde stojí nyní dům č. 84. Všem, kteří se aktivně podíleli na všech
jednáních a pracích pro tak užitečnou věc, nestačí žádné poděkování. Jejich pomníkem je samotné dílo, které zbavilo
lidi těžkého břemene s nošením vody spojené a do budoucna natrvalo přispělo k zvýšení lidské úrovně. Myslím, že
jménem všech uživatelů této výhody mohu zaznamenat, že jedinou splátkou na náš dluh za jejich úsilí a práci zůstává
naše trvalé uznání.
Josef Sobotka kronikář. /Str. 42 -45/
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEUM:

Růžena Sobotková (listopad)

OSOBNOST OBCE

NAROZENÍ: Antonín Mazač

ANEB ŽIJÍ

MEDAILONEK

MEZI NÁMI
Již tradičně Vám v prosinci přinášíme rozhovor s vítězem/vítězkou
drakiádového pečení, a ne jinak tomu je i letos. Nejlepší šátečky, na které
najdete recept na konci Vinařických listů, upekla usměvavá Verča Andresová.
1) Vyhrála jsi letošní pečení, tak první otázka se přímo nabízí… pečeš,
respektive vaříš ráda?

Veronika Andresová
roz. Kašparová




narodila se v roce 1993 ve
znamení berana
vdaná, dcera Natálka
Oblíbené jídlo: Svíčková, těstoviny
na všechny způsoby
Co by nesnědla: Koprovka, fazole

Peču strašně ráda, je to pro mě obrovský relax. Ráda si vyhledávám různé

recepty, zkouším nové věci, vymýšlím, co upéct, opravdu mě to baví. Obě moje
babičky i mamka pečou výborně, takže možná i proto mám k tomu pečení blíže.
Abych se vyjádřila i k tomu vaření, nedá se říct, že by mě to vyloženě nebavilo,
nebo že bych nerada vařila, mám pár jídel, která dělám s chutí, ale ty experimenty a vymýšlení jídel mě právě při vaření nebaví.
Takže když si můžu vybrat, určitě raději něco upeču, a na jídlo se nechám moc ráda pozvat.

2) Prozraď něco o sobě, kam jsi chodila do školy, nebo kde jsi před
mateřskou
pracovala?
Protože jsem vyrůstala na Vinařicích, chodila jsem jak do školky, tak do
školy do Dobrovice. Poté jsem vystudovala Obchodně podnikatelskou
činnost na Integrované střední škole na Karmeli v Mladé Boleslavi, tu jsem
zakončila maturitní zkouškou. Rok jsem chodila na vysokou školu, ale pak
jsem dala přednost pracovní nabídce. Pracovala jsem 5 let jako
fakturantka pro společnost DHL a potom jsem šla na mateřskou.
3) Máš nějaký velký sen, který by sis alespoň jednou v životě chtěla
splnit?
Veliký sen samozřejmě mám. Moc bych si přála procestovat celou
Ameriku a alespoň pár měsíců tam strávit. Chtěla bych si projít podzimní
Central Park, vidět Sochu Svobody, navštívit Las Vegas, Grand Canyon,
vidět most v San Franciscu, vykoupat se na Floridě, projít Yellowstonský
národní park a tak dále, je toho mnoho a mnoho. Tak snad někdy.
4)
Máš
nějaké
koníčky
nebo
zálibu?
Ještě předtím, než jsme měli Natálku, jsem moc ráda skládala puzzle,
ačkoli nejsem moc trpělivý člověk, tohle mě skutečně bavilo, ještě teď
mám doma jedno nedokončené puzzle s 3000 kousky, ale bohužel na to
momentálně nemám čas a prostor. Jinak moc ráda maluju, nebo vymalovávám takové ty antistresové omalovánky, které moc
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doporučuju třeba jako dárek pro děti i dospělé. O pečení jsem se již zmínila, jako další zálibu můžu jmenovat kino, rádi si s
manželem zajdeme na nějaký pěkný film.
5) Jsi relativně čerstvá maminka, je něco co tě na mateřství překvapilo, co jsi nečekala?
Možná už to samotné těhotenství, není to žádná sranda a za mě to rozhodně nebylo nejhezčí období v životě, minimálně těch
prvních pár měsíců. Vlastně mě něco překvapuje neustále, ze začátku jsem například vstávala x-krát za noc a vůbec mi to nevadilo,
přitom jsem veliký spáč. Ale myslela jsem si, že je to celkově jednodušší, když vidíš maminku s kočárkem na procházce, nevypadá
to nijak složitě. Nicméně Natálce jsou už 2 roky a konečně to začíná trochu připomínat tu dovolenou, kterou jsem čekala od začátku.
Už je to moje velká parťačka a překvapuje mě právě ona, každým dnem, každým svým pokrokem.
6) I když už nebydlíš na Vinařicích, jsi pořád místní, je něco, co bys tu změnila?
Určitě ne, myslím, že Vinařice jsou jedna z nejhezčích vesnic, co znám, lidé jsou skvělí, vesnice celkově funguje výborně, je radost
jít tu třeba i jen na procházku.
7) A závěrem co bys vzkázala čtenářům?
Ráda bych jim už takhle předem popřála krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2020. A hlavně ať každý
den stojí za to!
Děkuji za rozhovor.

VÍTĚZNÝ RECEPT – TVAROHOVÉ TAŠTIČKY
Ingredience na těsto: 1 měkký tvaroh (250 g); 1 Hera (250 g); 250 g polohrubé mouky.
Ingredience náplň: 1 měkký tvaroh (250g); 1 žloutek; 1 balíček vanilkového cukru; 20g kvalitního vanilkového pudingu; pár kapek
citronové šťávy; cukr krupice dle chuti.
Nejprve si připravíme tvarohovou náplň smícháním všech potřebných ingrediencí a odložíme ji stranou. Na těsto zpracujeme
tvaroh, Heru a mouku. Vyválíme tenký plát, vykrájíme kolečka, doprostřed každého kolečka dáme tvarohovou náplň a jednu
brusinku. Kolečka přehneme, okraje pevně stiskneme a dozdobíme vidličkou. Naskládáme na plech, pečeme dozlatova cca na
200 st., dle zkušeností s vlastní troubou. Po vytažení z trouby upečené taštičky pocukrujeme. Tato dávka vychází zhruba na 2
plechy.

HLEDÁTE GEODETA?
POTŘEBUJETE ZAMĚŘIT STAVBU NEBO PŘÍSTAVBU?
POTŘEBUJETE VYTYČIT HRANICI POZEMKU NEBO OBVOD
VAŠEHO BUDOUCÍHO DOMU?
Tak už hledat nemusíte.
Jsem tu pro Vás. Jmenuji se David Hůlka a podnikám jako OSVČ
na základě Živnostenského listu s předmětem podnikání
Výkon zeměměřičských činností.
Sídlím na Patříně, ul. Krchlebská č.p. 29, Loučeň 289 37
Můžete navštívit mé stránky wwwgeodeziehulka.cz
Můžete mi zavolat na tel. +420 774 095 665
Můžete mi napsat mail na adresu geodhulka@gmail.com
A pak se můžeme těšit na spolupráci !

Krchlebská 29, Loučeň 289 37
wwwgeodeziehulka.cz

+420 774 095 665
geodhulka@gmail.com
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