PROSINEC 2020
Vážení spoluobčané,
právě se nacházíme v období, které se jako každý rok vyznačuje mírnou změnou nálad, nastává více větru v peněžence a začíná
takové zvláštní vrnění okolo srdíčka. Bohužel ten letošní rok a s tím i nastávající vánoční svátky jsou a budou jiné, ať už to ve vládě
dopadne jakkoliv, mnoho z Vás (nás) se musí připravit na jiný režim během svátků vánočních a na Nový rok. Věřím ale, že člověk je
v mnoha ohledech tvárný a dokáže improvizovat a svátky si užije dle svého nejlepšího scénáře, který si předem připraví. Velice moc
si přeju a doufám v to, že se všichni ve zdraví setkáme se svými nejbližšími členy rodiny a svátky oslavíme v klidu a míru, jak se na
takové svátky patří a nenecháme si je ničím zkazit.
Dále vím, že pro některé z Vás budou svátky vánoční i velice smutné a bolestné, jelikož jste během, nejen letošního, roku
ztratili někoho, kdo měl ve Vašem velikém srdíčku své trvalé místo a to místo se nedá ničím zacelit. Jde jen tu bolest trochu zmírnit
a jít dál žít svůj život i s touto bolestí, která se vždy na svátky ještě znásobí.
Pro naše malé spoluobčany mám dobrou zprávu. Podařilo se mi dovolat Ježíška a prý se v nejbližší době chystá navštívit
mne na úřadě a obhlédnout si Vinařice. Tak si honem napište Ježíškovi o nějaký ten dárek, dejte dopis za okno a on se pro něj staví
a snad ten Váš dárek pod stromeček přiveze. Bohužel to má i podmínku. Děti musí prý být hodné, učit se a poslouchat. A jak vás
všechny znám, tak Vy ty podmínky všichni splňujete a nemusíte mít strach, že by dárky nedorazily. Co vím jistě, tak se proslýchá,
že by měl dorazit Mikuláš s andělem a asi i čert, ale toho se bát nemusíte, ten jde opět jen ke zlobivým dětem, takže u Vás bude
všechno v pohodě.
V dnešním úvodu udělám oproti jiným letům výjimku a nebudu Vám nic přát do nového roku a nechám si to, pokud Vás
to neurazí, na únor 2021, kde bych rád shrnul celý tento těžký rok 2020 a zároveň Vám pak i popřál do toho nového, jistě lepšího
roku.

Užijte si vánoční svátky a Nový rok. Za zastupitelstvo obce přeje Váš starosta, Jiří Kohout.
PLÁNOVANÉ AKCE
•

Čert, Mikuláš a anděl projde v sobotu 5.12.2020 nejen pod rouškou tmy naší vsí, pokud chcete, aby se u Vás
trojice zastavila, obraťte se na L. Hlaváčovou (hermanska.l@seznam.cz).

•

Setkání na Štědrý den v 11.00 na návsi u stromečku bude zachované v rozsahu, jaký nám v danou chvíli
aktuální vládní nařízení umožní. (V nejhorším případě proběhne pouhé „vyzvednutí“ zavěšených dárečků pro děti
do deseti let, v nejlepším dle zvyku i s připraveným čajem a svařákem).

•

Pochod na ukončení roku – Počítejte termín pochodu v úterý 29. 12. 2020, setkání v 10.00 u obecního
úřadu. Přijďte zakončit tento netradiční rok, již pátým ročníkem společné procházky a protáhnout své
tělo zatěžkané vánočními delikatesami.

•

O plánovaných akcích a jejich aktuální podobě budete v souladu s vládními nařízeními informováni prostřednictvím SMS.
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INFO OBCE
•

•

•
•

Zastupitelstvo obce se sešlo v pondělí 23. 11. 2020 a mimo jiné projednalo:
o Návrh rozpočtu obce (kdy je potřeba zohlednit výrazný propad příjmů, který nás čeká po
aktuálních daňových změnách přijatých Vládou ČR).
o Schválení smlouvy s Českou spořitelnou
o Seznámení se studií „Stavební pozemky Černovna.“
o Odsouhlasilo odpuštění nájemného provozovateli pohostinství na základě uzavření
provozoven v rámci nouzového stavu.
Od ledna bude možné platit poplatky za odpady a psy s ohledem na upřednostňování bezkontaktního
placení převodem (č. účtu obce: 48 31 84 309/0800 - do poznámky pro příjemce uveďte jméno a účel
platby). Při zaplacení převodem do pátku, bude možné následující pondělí vyzvednout známku na
popelnici na obecním úřadě.
Nová cena za odpady na rok 2021 (s ohledem na cenu firmy Compag a. s.) bude stanovena na
prosincovém zastupitelstvu. Budete o ni informováni na webových stránkách obce a formou SMS.
Konec zahrádkářské sezóny. Dne 4. 12. 2020 je posledním dnem, kdy je možné využít bio kontejnery.
Opět přistaveny budou v březnu 2021.

SDH VINAŘICE
Vážení členové SDH, vážení občané obce, čtenáři Vinařických listů!
Dovolte mi seznámit Vás v krátkosti s činností našeho sboru v uplynulém roce. Většinou toto dělá starosta SDH na výroční schůzi,
která se bohužel letos z epidemiologických důvodů nemůže konat. Dne 18.1.2020 proběhla výroční schůze za rok 2019 a volba
členů výboru SDH na rok 2020. Dne 10.2. proběhl úklid obce po vichřici a 15.2. pak brigáda na ořez vrbiček. 21.2.2020 se konala na
dlouhou dobu poslední společenská akce – Hasičský ples, kterého se zúčastnilo 109 platících lidí. Na letošní rok mělo připadnout
výročí 30 let řehtání SDH o Velikonocích, které však bylo na základě vládních omezeních zrušeno. Přesto jsme, jak si možná
vzpomenete improvizovaně „zařehtali“ objetím obce na skútru s přidělaným trakařem a děti každý u svého domu. Na sobotním
improvizovaném vybírání 11.4. pak starosta SDH a obce obešli ty občany, kteří se ozvali, že i přes zakázání tradiční akce, chtějí
tradičně přispět. Drobným dárkem pak SDH obdarovalo také děti, které se do letošního improvizovaného řehtání zapojily. Ve
stejném duchu pak proběhly čarodějnice, kdy několik členů SDH postavilo 30. 4. 2020 májku, ale tradiční opékání apod., se
nekonalo. Dne 10. 5. na Den matek byly členkám sboru rozneseny květiny. Dne 30. 5. 2020 proběhlo čištění Žárovky ve spolupráci
SDH Semčice, kteří pomohli svou technikou. Dne 6. 6. 2020 proběhla brigáda na avizovaný sběr železa, za který bylo do kasy SDH
vyděláno 5814,-. Dne 13. 6. po rozvolnění vládních protiepidemických opatření se konal Dětský den na téma „Máme rádi Česko“ a
děti na stanovištích rozmístěných po obci plnily úkoly související s různými městy naší republiky. Tradiční vinařický tábor se letos
poprvé nekonal z důvodu obtížně dodržitelných protiepidemiologických opatření. Dne 29.8. se pak konal táborák na rozloučení s
prázdninami. V září SDH zakoupilo nový skládací stan, který bude sloužit jako mobilní přístřešek při účasti na hasičských soutěžích
a jiných podobných akcích. Dne 13.9. se starosta našeho SDH zúčastnil volby starosty okresu SDH, kterým byl zvolen Ladislav
Hložek. Poslední letošní akcí, která se ještě stihla uspořádat před druhou pandemickou vlnou, byla 3. 10. 2020 Drakiáda. Během
roku jsme přijali 5 nových členů SDH, 7 členů: Jaroslava Kašparová (85), Jiří Hlaváč (70), Jan Dudek (80), Jiří Dufek (70), Hana
Kohoutová (60), Jan Radek (70), Hlaváčová Věra (65), Ludvík Čuban (80), Luboš Starý (65), Jiří Kohout (65) oslavilo významné životní
jubileum a byly zakoupeny dárkové koše. Oslavencům ještě jednou gratulujeme.
Závěrem mi dovolte na tomto místě poděkovat všem členům, občanům obce a sponzorům za přízeň a spolupráci. Do
nového roku přeji Všem mnoho zdraví a abychom se již brzy mohli zase potkávat na našich tradičních i netradičních akcích.
Jan Pastorek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Vinařice
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme starostovi obce Vinařice, panu Jiřímu Kohoutovi, a majiteli stavební firmy panu Vasylovi Nyamchukovi a
jeho zaměstnanci Michalovi za obětavou a nezištnou pomoc při zvládání havárie na obecním vodovodu, která způsobila
zatopení mého domu ve dnech 17. – 22. října 2020. Bez pomoci zmíněných pánů, kteří nám pomohli bez ohledu na
noční dobu a osobní volno, by škody byly mnohem větší. Ještě jednou srdečný dík.
Miloslava a Martina Havlová

CO SE DĚLO V ŘIJNU A LISTOPADU
DRAKIÁDA A PEČENÍ
Jednou z mála akcí, které se letos mohly konat, především díky tomu, že byla časově zařazena mezi první a druhou covidovou vlnu,
byla Drakiáda. Obecní hřiště, respektive nebe nad hřištěm, se tak první říjnovou sobotu, tak jako již osm let předtím, hemžilo draky
různých velikostí a tvarů. Pro silný vítr měli
všichni co dělat, aby své draky vůbec udrželi
a několik jich dokonce i ulétlo. Vítězi se
stali: 1. místo: Denis Bým s tatínkem; 2.
místo: Nikolka Mannová s tatínkem; 3.
místo: Eliška Novotná s tatínkem. Pečení
tentokrát bylo s tématem „řezy“ a nutno
říci, že upečeno bylo mnoho různých druhů
dobrot. Výběr byl těžký, ale nakonec
vyhrály tvarohové řezy Lucinky Hlaváčové.
Na druhém místě dýňové řezy se slaným
karamelem Vlaďky Bečvářové a na třetím
místě rumové řezy Amálky Slané.
Děkujeme děvčatům Sobotkovým, že se
letos opět ujala organizace.

Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ
PŘEPISU KRONIKY
(str.60 – 61)
PRVNÍ VÁLKA SVĚTOVÁ
Příčinou této velké světové vojny a katastrofy vyl červnový atentát r. 1914, provedený v Sarajevu na následníku rakouskouherského trůnu, arcivévodovi Ferdinandovi a jeho choti. Červencové vypovězení války Rakousko- Uherska, společně s německou
říší, Srbsku, odkud pocházel atentátník Gabriel Princip, vzbudilo velké znepokojení. Proti těmto mocnostem postavili se postupně
se zbraněmi i Rusko, Francie, Anglie, Itálie a posléze i Spojené státy severoamerické.
Čechy byly tehdejší součástí mocného Rakousko- Uherska. Narukovali proto mladí hoši, postupně si potřeba vyžádala
odvádění i starších ročníků až do padesáti let. Odešli mladíci i staří otcové. Domovy osiřely, práce zůstala na bedrech žen, dětí a
starých lidí. Z Vinařic odešla jich hezká řada. Potravin ubývalo, zavedeny proto lístky na minimální jejich odběr, rovněž i na textil,
boty, tabák, aj., což trvalo ještě delší čas po válce. Stávalo se, že lístky byly, ale zásoby nestačily. Rostl směnný obchod za vysoké
ceny, který mnohé ochuzoval, jiné obohacoval – národ hladověl. Příznakem doby na venkově byly časté rekvisice obilí u zemědělců,
před kterými tito schovávali vše, co se schovat dalo a kam se schovat mohlo. Za těchto okolností doma, bojovali na frontách naši
muži proti Rusku, Srbsku a Itálii za vítězství Rakouska – Uherska. Nekonečně dlouhé dni, v úzkostech, strachu a strádání, trvaly do
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druhé poloviny roku 1918. Čeští vojáci předcházeli dle možnosti do zajetí k těm, proti nimž bojovali, aby tam mnozí
v československých legiích obraceli svoje zbraně proti Rakousku – Uhersku a Německu. Náš politický odboj v zahraničí, v čele s prof.
T. G. Masarykem, vybojoval při rozpadu rakousko- uherské říše, samostatnost Československa, vyhlášenou 28. Října 1918.
Z bojiště vrací se domů nejdříve frontoví vojáci až posléze i naši zahraniční zajatci a legionáři, z nichž poslední přijíždí do
obce z dálného východu po Tichém a Indickém oceánu a Středozemním moři až v roce 1920. Nevrátilo se však nebo doma zemřelo
na následky zranění jedenáct našich občanů. Celková bilance lidských obětí této hrozné války, na které měly účast tři kontinenty –
Evropa, Asie a Amerika, - činila jednak na frontách přímo, jednak na civilním obyvatelstvu velké miliony lidí. Dlouhá válka vyčerpala
státní pokladnu tak, že bylo přikročeno k vypsání válečných půjček. Zdejší obec upsala na tyto půjčky, kterých bylo asi šest, kolem
6 a půl tisíce korun rak. ‚ještě ale po válce, koncem roku 1920, bylo nutno doplatit třičtvrtiny této hodnoty, tj., 4875 korun čs, které
se uhradily prodáním půjčky národní svobody a výpůjčkou 3000,- Kč u Okr. Hospod. Záložny v Ml. Boleslavi.
Jako dohra této války, nastal po jejím skončení územní spor na hranici mezi nově se utvořivší naší republikou a
Maďarskem. Krátká tato válka, na jaře 1919, vyžádala si od naší republiky odtržení menšího území a od naší vesnice jednu lidskou
oběť.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození: Adam Bordovský (říjen)

Úmrtí: Věra Svárovská (listopad)

VZPOMÍNKA
Je to již dlouhých 10 let, kdy nás krátce po sobě
14.11.2010 a 17.11.2010 navždy opustili
Josef Heřmanský (+86) a Růžena Heřmanská (+84) z Vinařic.
Společně prožili celý svůj život, společně také odešli. Kdo jste je znali, vzpomeňte s
námi. S láskou vzpomíná celá velká rodina.

OSOBNOST OBCE ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI
MEDAILONEK

VLASTA HLOŽKOVÁ
•
•

Narozena ve znamení kozoroha
•
v roce 1941
Rodinný stav: vdaná, dvě děti,
4 vnoučata, 10 pravnoučat.

Již několik let patří prosincový rozhovor vítězům drakiádového pečení a
jinak tomu nebude ani tentokrát. Rozhovor je však dělaný společně za první
a třetí místo s desetiletými mladými slečnami Lucií Hlaváčovou, Amálií
Slanou a jejich prababičkou Vlastou Hložkovou z Bojetic, která na jejich
pečení dohlížela. Snad následující řádky trochu odlehčí těžkosti tohoto roku
a navodí chuť do vánočního pečení.
Holky, podle ochutnavačů letošního ročníku pečení, jste vyhrály ve velké
konkurenci různých řezů, povězte na jakém místě jste byly a co jste
pekly?

Lucka: Já jsem byla na
prvním místě a už ani nevím, jak se jmenovalo, to co jsem pekla.
Babička: tvarohové řezy.
Amálka: Já byla třetí a pekla jsem alkoholové řezy (chichotání).
Co bylo na pečení nejtěžší a s čím vám babička pomáhala?
Babička: Já jsem jim nepomáhala, jen jsem dělala dozor nad postupem.

MEDAILONEK

LUCIE HLAVÁČOVÁ
•

Narozena ve znamení raka
• v roce 2010
•
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Lucka: Málem jsem při tom připálila pudink, ale na poslední chvíli jsme si
toho všimly. Takže nejtěžší bylo, abych něco nepřipálila.
Amálka: Pro mě bylo asi nejtěžší, abych nepřelila alkohol, co se lil do těsta.
Babička: Nejtěžší bylo, že se u toho dohadovaly. (smích)

MEDAILONEK

AMÁLIE SLANÁ

Bavilo vás společné pečení?
Amálka: Jasně že nás to bavilo, kdybych mohla, peču každý den (smích).
Lucka: Bavilo, pomáhám při pečení i babičce na Vinařicích. Mám to ráda.
Babička: Dobře se nám peklo a už se těšíme, až budeme společně péct
vánoční cukroví.

•

Narozena ve znamení býka,
• v roce 2010

Na začátku každého rozhovoru se ptám, co lidé prozradí o svém životě, tak řekněte také něco..
Amálka: Mám ráda modrou barvu, nejoblíbenější jídlo je smažák, chodím do školy do Dobrovice, mám moc hodnou paní učitelku,
nesnáším, když musím být teď doma a koukat do počítače. Baví mě tancování a florbal.
Lucka: Já mám ráda tmavě zelenou barvu, hraju florbal, chodím do školy do Dobrovice, mám ráda našeho psa Syndy a ráda peču.
Holky zamyslete se a řekněte, co všechno víte o babičce, jestli to bude pravda?
Lucka: Já vím, že se jmenuje Vlasta, dává nám bonbony, že ráda peče a má moc dobrá jídla, tak asi byla kuchařka?
Amálka: Já si myslím, že babička byla asi pekařka, hrozně moc moc dobře peče. Je jí 80 let, bude mít teď brzy narozeniny a je
moc hodná, ale kam chodila do školy nevím.
Babička: Do školy jsem chodila do Dobrovice, na střední školu do Boleslavi a po maturitě jsem šla do Semčic do Semenářského
podniku Praha, tzv. K-Posu jako mzdová účetní. Pak jsem se vdala, měla jsem syna Láďu a za rok a půl dceru Dážu. Doma
jsem s nimi byla 7,5 roku a starala se o ně. Do práce jsem se
vrátila, až když dcera nastoupila v pěti letech do školky a to
do dobrovického mlýna - mísírny krmiv (pod Zemědělským
nákupem Mladá Boleslav), dělat technickou úřednici. Když
se dobrovická pobočka mísírny zrušila, tak jsem přestoupila
do Kněžmosta. Asi po třech letech jsem pak přešla na
ředitelství do Mladé Boleslavi, kde jsem byla až do důchodu.
Děláme rozhovor pro Vinařické listy, jaký vztah máte
k Vinařicům?
Lucka: Bydlím tady a líbí se mi tu.
Amálka: Vztah mám výborný, kdybych mohla, tak z této
vesnice udělám nejlepší vesnici na světe.
Babička: Já jsem se narodila v Bojeticích, celý život žiju
v Bojeticích, a doufám, že také umřu v Bojeticích.
Na Vinařicích jsem měla příbuznou, sestřenici mé
maminky, které jsem byla za družičku na svatbě. Byly
z rodiny Slavíkových a ti se vždycky hodně scházeli, táhli
k sobě. Na posvícení se scházela celá velká rodina, a to
dědeček Slavíků byl z devíti dětí.
Jaké máte koníčky?
Babička: Vždycky jsem pletla, všechny vnoučata i děti jsem měla opletené, i kamaše jsem jim pletla. To mě bavilo.
Lucka: A pečení jsi neměla jako koníček?
Babička: No úplně ne. Když jsem byla tak veliká jako vy holky, bylo v Bojeticích JZD, tak moje maminka vařila traktoristům obědy
a já jsem musela pomáhat dělat nudle. Tehdy jsem si říkala, že v životě je doma už nebudu dělat, no a děda (pozn.
manžel) je má tak rád, že by mu v nich mohla stát lžíce. Takže je stejně celý život dělám i doma. Jinak byla maminka
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zahradnice a na dušičky, už od konce září, se ze slámy dělali kruhy na věnce a my jsme museli navazovat šišky, kytky,
mahon, který píchal. Museli jsme doma hodně pomáhat.
Amálka: To jsem ráda, že takhle hodně doma pomáhat nemusím, ale nějaké povinnosti mám také, musím sbírat hovínka po
psech. (chechot)
Lucka: Já musím také pomáhat, uklízet si pokojíček, krmit rybičky a tak, ale tak jako babička, pomáhat nemusím.
Na co jsi nejvíc hrdá?
Babička: Že jsme s dědou vychovali dobré lidi, máme 4 vnoučata a 10 pravnoučat.
Co vzkázat na závěr?
Lucka: Ať se lidem čtení líbí.
Babička: Ať jsme všichni zdraví a dál se můžeme scházet.

VÍTĚZNÝ RECEPT

TVAROHOVÉ ŘEZY
Suroviny korpus: 3 vejce, 1 hrnek cukru, ½ hrnku oleje, 2 hrnky hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilínový cukr, 1 hrnek mléka,
kakao
Postup: Ušleháme vejce s cukrem a přidáme ostatní suroviny až na kakao. Těsto rozdělíme na dvě poloviny a do jedné přidáme
kakao. Obě těsta vlijeme na plech – promícháme, dáme péct.
Suroviny krém: 450ml mléka, 2 pudinky, cukr dle chuti, 1 máslo, 2 tvarohy.
Postup: Z mléka a pudinku uvaříme pudink, do teplého pudinku zašleháme máslo a tvaroh, nalijeme na upečenou placku.
Závěrečná poleva: 2 kysané smetany smícháme s rozpuštěnou čokoládou na vaření. A ozdobíme řezy.

INZERCE

Sběratel zabývající se historií
nápojového průmyslu koupí a
dobře zaplatí staré pivní nebo
sodo lahve s litými nápisy a
znaky, reklamní cedule, staré
sudy, stáčečky i jiné pivovarské
artefakty
tel.: 602/250 228
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