Č. 1. únor 2022
EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
do nového roku Vám přeji mnoho lásky, štěstí a v dnešní době to nejdůležitější - zdraví. Bohužel tento rok nám nezačal
zrovna moc optimisticky a zatím to na velké zlepšení nevypadá, ale všechno jednou skončí a na obloze se opět vyskytne
nebe plné slunce a nám naleje do srdce nový elán.
Jako každý rok tak i letos trochu shrnu loňský rok v obci: co se zde událo a udělalo a jaké jsou plány na letošní rok. V loňském
roce bylo největší akcí v obci vybudování chodníku od výboru ke školce v Dobrovici, kde bylo zároveň vybudováno i nové
osvětlení a celý chodník je odkanalizován. Dále byly vybudovány tři nové autobusové zastávky a započala výměna osvětlení,
kdy jsou nahrazeny staré lampy novým LED osvětlením. Byla zrekonstruována vodárna a opraveny přívody vody do
vodojemu, bylo vybudováno nové stání pro kontejnery na tříděný odpad v Černovně, pomalu obnovujeme a osazujeme
stromy podél cest, byl vypracován dendrologický plán na poškozené stromy ve spodních vrbičkách a rizikových stromů v
obci.
Na letošní rok plánujeme další výměnu osvětlení, rekonstrukci chodníku k zámku, rekonstrukci vodovodu od Zvěřinů k
vrbičkám, převod a nákup pozemků, projekty na chodník ke hřbitovu a na chodník a stání nad pohostinstvím, opravy cest u
Fidlerů a u Kučerů a oprava kapličky a blízkého prostranství a další práce.
Jak vidíte, práce je dost a jistě ještě něco přibude. Nechci zde slibovat, že se to vše stihne v tomto roce, ale hodně věcí je již
v rozpracování a budu velice rád, když se toho stihne co nejvíce. Na některé věci zkusíme zažádat o dotace a uvidíme, jak
uspějeme. Bohužel hodně věcí nezáleží jen na nás, ale i na dalších okolnostech, kterých je v poslední době mnoho a hodně
zasahují jak do chodu obce tak i do života občanů, jako například zvýšení ceny za odpady, elektřinu, plyn a cenu zboží a
služeb. Od toho všeho se odvíjí i práce v obci a tím i spokojenost občanů. Ač to třeba tak někdy nevypadá, tak se snažíme
držet ceny na únosné úrovni, neradi zvyšujeme ceny, ale musíme se chovat jako dobří hospodáři a nežít na dluh. Proto i sem
tam dochází k nepopulárnímu zdražení ze strany obce. Po loňském roce, kdy nám byly z obecního rozpočtu vzaty státem
peníze, to letos nevypadá lépe a opět asi budeme muset nějaké peníze státu odevzdat. Většinou to jsou pro nás peníze v
řádech statisíců, což nejsou zanedbané částky, které pak samozřejmě chybí na další práce v obci.
Jsem velice rád, že pokud má někdo nějaký problém a potřebuje pomoci nebo třeba jen něco vysvětlit, tak že se za mnou
zastavíte, a pokud to je v mých silách, tak pomůžu. Mnoho z vás si už tuhle cestu k nám našlo a já jsem za to rád. Jsem
člověk komunikativní a rád Vás vyslechnu. Pokud to nejde cestou osobní, můžete i napsat nebo zavolat, jsem tu pro Vás.
Tímto ještě jednou prosím ty, co se ještě nezapsali na odběr novinek z obecního webu, tak ať tak učiní, budou více v obraze.
Kdo nemáte email, sms budu posílat i nadále, pokud bude z vaší strany zájem.
Ještě jednou všechno nejlepší do nového roku a těším se na naši spolupráci v letošním roce.
Váš starosta Jiří Kohout.

PLÁNOVANÉ AKCE

-

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
O jeho pořádání v době uzávěrky ještě nebylo s ohledem na vývoj
epidemiologických opatření rozhodnuto. V případě pořádání
budete informováni SMS a prostřednictvím plakátu.

-

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME VINAŘICE

- Tradiční hasičský ples
19. 3. 2022 od 20 h
K tanci a poslechu zahraje Benyrock.

Přijďte se pobavit, zatančit si a třeba něco vyhrát
v bohaté tombole.

Sobota 2. 4. 2022 sraz v 9.00 u obecního úřadu

INFO OBCE
Dne 20.12.2021 proběhlo jednání zastupitelstva, na kterém byly projednány a
schváleny následující body:
1. Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur za rok 2021.
2. Zastupitelstvo obce chválilo rozpočet na rok 2022 – nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky ze strany občanů.
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro členy
zastupitelstva v rozsahu drobných prací pro obec - nutnost, která se musí každoročně
schvalovat.
4. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční dar Knihovny města Mladá Boleslav
ve výši 5000,- Kč. Z knihovny MB využíváme možnost ročního zapůjčení knih pro
naši knihovnu.
5. Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2025.
6. Další plánované akce – proběhne vybroušení pařezů v zatáčce u Hrušků, v plánu jsou
terénní a zahradní úpravy celého prostoru v zatáčce.
- Žádáme občany, aby parkovali své vozy na místech k tomu určených nebo na svých
pozemcích. Parkování na chodníku ztěžuje jeho průchodnost a v zimním období především
znemožňuje úklid sněhu!!
- Připomínáme občanům, aby si nalepili na popelnici novou známku. Bez známky na rok
2022 nebude popelnice od února vyvezena!
- K vývoji cen za svoz odpadu uvádíme porovnání cen (bez DPH) od 2013 do roku 2022:
2013

2019

2022

Pytel 110L svoz

40,-

44,-

57,-

Kontejner 1100L svoz

228,-

249,-

344,-

Popelnice 110L svoz

33, -

36,-

51,-

Multicar svoz

1000,-

1100,-

1300,-

Plast 1100L svoz

205,-

230,-

295,-

Sklo 1100L svoz

215,-

245,-

258,-

TTP 1110L svoz

215,-

245,-

270,-

Kovy 1100L

-

450,-

650,- (+15Kč/km)

Tuky 120L

-

400,-

400,-( + 15Kč/km)

Cena odvozu za rok:

2013… 248 000Kč

2019 ………342 000 Kč

2022………. 417 800 Kč bez DPH

Od občanů vybráno na rok 2022 …….. 305 000,- s DPH
Do konečných cen nejsou zahrnuty ceny za kontejnery na bioodpad, nebezpečný odpad a další služby během roku.
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- SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 13.3.2022 v 8.30 hodin
Podmínky svozu nebezpečného odpadu:
o Je možné odevzdat elektrozařízení – lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky. Zařízení musí být
kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované.
o Olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot, barvy, laky, ředidla – pouze v dobře uzavřené nádobě.
o Drobné baterie a monočlánky.
o Plastové nádoby od primalexů a primalex barvy nebudou vybírány (toto není nebezpečný odpad).
o Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z
podnikatelské činnosti.
o Na podrobnostech odvozu nebezpečného odpadu je možné se domluvit se starostou obce.
- S předstihem také informujeme o tradiční akci Ukliďme svět – ukliďme Vinařice. Věříme, že se úklidu naší

obce první dubnovou sobotu ( 2. 4. 2022 od 9 hodin) zúčastní velké množství občanů. Pro všechny budou
připraveny rukavice, pytle a svačina. Vy nezapomeňte na pevnou obuv a dobrou náladu. Děkujeme všem za účast.

-

Informace MAS Boleslavsko o poskytovaných dotacích:
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SDH VINAŘICE

Během ledna probíhají plánované brigády v různých koutech obce, především na Průhonku, na vyčištění od
náletových křovin a prořez stromů. Děkuji všem členům, kteří se brigád ve svém volném čase účastní.
Jan Pastorek, Starosta SDH Vinařice

CO SE DĚLO V PROSINCI A LEDNU
ŠTĚDRÝ DEN NA VINAŘICÍCH
Dárky pro místní děti letos opět ozdobily na Štědrý den strom na návsi. Na stromečku viselo celkem 74 balíčků. Počasí
nám sice nepřipravilo Ladovské Vánoce, ale vánoční atmosféru jistě naladilo vystoupení dětí z hasičského kroužku
natolik, že trocha bláta nikomu nevadila.
NOVOROČNÍ
PROCHÁZKA
Procházka na ukončení
roku a přivítání nového
připadla letos na neděli
2. ledna. A protože
nebylo umrznuto, museli
jsme upustit od záměru
jít novou trasu, na které
by byla větší
pravděpodobnost
uklouznutí na blátě.
Tradiční trasu kolem
kříže na Švédské šance
bez větší újmy v podobě
hlíny na oblečení snad
všichni zvládli. Odměna v podobě upečeného buřtu nesměla samozřejmě chybět. Dělá nám radost, že je této akci
nakloněno stále více lidí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos poprvé proběhla na Vinařicích TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA peněz, které se dostaly k lidem v nouzi.
65 % na nákup diagnostického přístroje EKG pro charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu (CHOPS) Mladá
Boleslav
10 % mezinárodní humanitární pomoc
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15 % projekty Diecézní Charity v Litoměřicích
5 % projekty pomoci Charity ČR
5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky
Sbírky se zúčastnily 2 skupiny. Starší děti: Amálie Slaná, Jana
Novotná a Magdaléna Vilhelmová. Mladší děti: Adam Slaný,
Viktorie Erychlebová a Viktorie Vilhelmová.
Chtěli bychom poděkovat všem, co přispěli pro dobrou věc. Také
děkujeme panu Konůpkovi z Nepřevázky za pomoc s organizací a
za vzácné rady, které jsme od něj dostali. Doufáme, že se Vám
naše převleky a zpívání líbilo. My jsme si to moc užili. Děkujeme,
Vaši Kašparové, Melicharové a Baltazarové.
Magdalena Vilhelmová
(Pozn.: V době uzávěrky Vinařických listů jsme ještě neměli informaci, kolik bylo
v naší obci do kasiček Charity vybráno peněz. Aktuálně je známa pouze vybraná
částka ze spočítaných 78% kasiček v celé ČR a to neuvěřitelných 102 406 275 Kč.)

PŘEPIS KRONIKY
DODATEK KE SBORU DOBROBVOLNÝCH HASIČŮ

-

/Pokračování ze strany 25./

Dle záznamů z později získané knihy zápisů, byl sbor dobrovolných hasičů založen ve schůzi 9. ledna
1898. Do sboru přihlásilo se 25 občanů. Za předsedu a velitele byl zvolen Václav Bartoň, za
místopředsedu a podvelitele Karel Hollendr, do výboru František Verfl č. 31, Josef Hybler 26, Jan Fidler
3, Václav Boháček 19, za náhradníky Josef Mach 24, Václav Rudolf 39. Za jednatele zvolen František
Verfl 31, za pokladníka Josef Hybler 26.
Na založení sboru vybrány 16. ledna od občanů dobrovolné příspěvky ve výši 257 zl. 40 kr. Po
založení sboru koupena hned látka na modré čamary a plátěný oblek. Obojí ušil krejčí Josef Jizba
z Dobrovice, kterému za zhotovení zaplaceno: za 1 čamáru 2.50 zl za jeden plátěný oblek 1,40 zl.
Slavnostní zahájení činnosti provedeno 16. února 1898. Po seřazení v 8 hodin ráno v hostinci J.
Macha, byl sbor předveden veliteli, odkud vyšel za zvuků hudby 26tičlenné kapely p. Hodbodě do
děkanského chrámu v Dobrovici, kde na počest založení sboru sloužena v 9hodin mše svatá. Před mší
svatou promluvil dojemnými slovy p. děkan František Hartman, jehož řeč vyslechlo i mnoho lidí z okolí,
kteří byli přítomni. Po odbytých obřadech vraceli se všichni, s hudbou v čele, zpět za zvuků a hudby
národních písní se rozproudila živá zábava. O 5 hodině odpolední se sbor sešel u Machů znovu a
v průvodu odešel do hostince u Zvěřinů, kde pořádal taneční zábavu, na které bylo přítomno mnoho
cizích hostů. Nikdo ani nepomýšlel na návrat domů, až v pozdních ranních hodinách Při plesu vybráno
106 zl. 80 kr.
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Už v tomto roce zúčastnil se sbor při čtyřech požárech, pěti pohřbech, na veřejném župním
cvičení v Čachovicích a pořádal 10 vlastních cvičení se strojem, 5 pochodových a 3 signálová. V roce
1900 pořídil si sbor druhou stříkačku na ruční pumpování a zúčastnil se táboru na vrchu Mužském
v počtu 15 mužů a vše, jak zaznamenali, ve zdraví užili. 19.7.1903 pořádali veřejné cvičení v zahradě
J. Sobotky. Ráno odešel průvod s hudbou do kostela, odpoledne v zahradě cvičení, večer věneček.
V roce 1930 bylo už 35 členů činných a 28 přispívajících.
Činnost sboru byla po dobu I. světové války přerušena, až zase 1919 se znovu vyvíjela. Totéž
bylo i po dobu II. Světové války. Po válce, v roce 1945, koupen nákladní vůz a později pořízena
motorová stříkačka, která nahradila starou na obtížené ruční pumpování. Sbor vykonal za své
existence mnohé dobré skutky jak pro místní, tak i okolní obce zachraňováním požáry postiženého
majetku obyvatel. Ve světle kultury byl prvním nositelem pokroku v obci. Jím byla pořízena první
veřejná knihovna, která byla pod jeho správou do r. 1922, kdy nákladem obce doplněna novými
knihami a později převedena do vlastnictví obce. Ještě do pozdější doby měl i svůj divadelní sbor, který
z vlastních prostředků a z příspěvků obce pořídil plně vybavené jeviště, na kterém hrávalo se
s nadšením v hostinci u Zvěřinů. Bývalo to několik představení dobrovolných ochotníků do roka a
několikrát hrálo se i v přírodě v masných krámech. Všichni ochotníci patřili k obětavým občanům v čele
s režisérem a místním starostou Josefem Šnýdrem. Hry vybírány hlavně s tématikou ze života nebo
z historie a veselohry.
Pokrok, který postupně přicházel po II světové válce a přinesl televizi, byl příčinou úplné
likvidace tohoto ušlechtilého podnikání, jemuž veřejnost věnovala vždycky značnou přízeň.
Pro případ úmrtí členů sboru, přistoupil sbor v r. 1929 za člena pohřebního sdružení s ročním
vkladem 10 korun od každého člena. Z fondu vyplácen pak příspěvek pozůstalým. V r. 1943, z úředního
nařízení, předán všechen finanční majetek obci, která od té doby sama rozpočtuje činnost sboru.
Při 50tiletém trvání sboru, v roce 1948 byla předána čestná uznání. Za 50 let činnosti ve sboru
bratřím Františkovi Verflovi č. 48, Václavu Boháčkovi č. 19, Františku Hlaváčkovi č. 49 a Janu
Hlaváčkovi č. 75. Za 40 let činnosti Františkovi Hanzlíkovi č. 13 a Josefu Klackovi č. 73. I později, v roce
1958, při 60tiletém trvání sboru, dány diplomy za dlouholetou činnost. Za 45 let Lad. Svobodovi č.76,
za 35 let Antonínu Boháčkovi 19, v roce 1964 za 50 let Václavu Zvěřinovi č. 70, a Al. Trhoňovi z č. 35
/nyní v Dobrovici/, za 48 let Josefu Heřmanskýmu č. 23, za 39 let Josefu Hyblerovi 26, za 34 let
Františku Suchýmu 16, za 32 let Františku Syrovýmu 67, za 30 let Josefu Horáčkovi 21, za 26 let
Františku Hlaváčkovi č. 49. Stav členů od založení do 1933 pohyboval se kolem 25, do r. 1954 vzrostl
na 47.
Vedením sboru od jeho ustanovení byli pověřeni:
Starostové /předsedové/: od založení do I. války svět. Václav Bartoň 28., po válce do 1947
František Verfl 31, od 1947 Václav Zvěřina 70., od 1964 Václav Koudelka 33.
Velitelé: od založení snad do 1907 Václav Bartoň 28, po něm do roku 1930 František Verfl 31,
po r. 1930 Josef Zvěřina 58, pak Václav Zvěřina 70, od 1947 do 1955 Arn. Boháček 19,
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od 1955 Josef Horáček 21, od 1956 Václav Koudelka 33, od 1962 Plachta Jiří 41, v roce
1958 Jar. Verfl 31, od 1966 Petr Sobotka 4.
Jednatelé: od 1989 Fr. Verfl 31, od 1925 Josef Zvěřina 58, od 1934 Josef Svárovský 17, od 1947
František Suchý 16, od 1965 Jul. Hlaváč 63.
Pokladníci: prvním pokl. byl Josef Hybler 26, dlouholetým pokladníkem do r. 1936 František Verfl 48.,
od 1937 Josef Dufek54, od 1953 Jan Dudek st. 1., od 1964 František Suchý 16.
Od 1969 mění se název Požární jednota na Požární sbor.
(přepis str.79-81)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí:

.

Josef Brislinger

(80 let)

Marie Uhlířová

(90 let)

Paní Marii Uhlířové
vše nejlepší k životnímu
jubileu,
hlavně hodně zdraví a
duševní pohody
přejí manžel a dcery s
rodinami.
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OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

Před časem jsem byla oslovena k rozhovoru, moc se mi nechtělo na sebe prozradit některé věci, s díky jsem
odmítla. Po čase jsem si řekla, proč vlastně ne a rozhovor tímto poskytuji. Tvořili jsme ho s dcerou Nelčou v
době, kdy nás doma uzavřela nemoc. Přejeme pěkné počtení.
Jak jsme se, mami, ocitli na Vinařicích?

MEDAILONEK

To bylo tak… Vinařice byly mým domovem
odmala. Hned po narození jsme tu vlastně nějakou dobu s
rozená Fučíková
rodiči bydleli, vždycky jsem se s dědou (tvým pradědou)
přela, že jsem se tu narodila a on se mi smál, ráda na to
vzpomínám. Pak jsme se přestěhovali do Mladé Boleslavi.
Narozena v roce 1978 ve znamení panny.
Rodina: 2 děti a 1 manžel. K tomu mám na
I tak jsem tu u babičky a dědy trávila dost času, něco mě
Vinařicích velkou Hruškovic rodinu - bratranci
sem táhlo, vesnice = hospodářství, dědova otevřená náruč,
Martin a Ondra s rodinami, strejda Milan s
byl rád, když nás tu všechna vnoučata měl u sebe a uměl
Jindrou.
to dát najevo. Vozil nás svým pracovním autem, „žuk“
Co mám ráda: upřímné a hodné lidi.
jsme mu říkali, kterým jezdil pro ženské do kravína v
Co nemám ráda: přetvářku, závist, drby.
Sýčině a společně jsme je rozváželi domů. Jezdili jsme s
Koníčky: zahradní a kreativní tvorba, práce se
ním na traktoru, to zase byla „Máňa“, na seno. Bavilo mě
dřevem, psi, miláček papoušek - korela, kterou
s dědou chodit krmit (měli velké hospodářství - ovce,
mám 21 let a jednoho dávného dne mi tady na
prasata, býky, slepice, králíky, kachny), bylo toho hodně
Vinařicích přistála na hlavě, neposledním
a byla to pro babičku s dědou náročná práce. Dnes si to
koníčkem je kytara - konečně rozumím
nedovedu představit, po práci obstarat ještě takové vlastní
rozsypaným fazolím v notové osnově.
hospodářství. Dříve to tak ale bývalo běžné. S dědou jsme
toho hodně zažili, pak ale náhle odešel a bylo po něm
prázdno. Když se dělila zahrada, moje mamka, tvoje
babička, si přála mít tu horní část zahrady s vysněnou představou, že tu jednou postavíme náš vlastní dům.
Moje sestra už tehdy hodně cestovala, bylo tedy zřejmé, že zahrada je tu pro nás. Byli jsme tenkrát s tvým
taťkou hodně mladí, když už jsme poznali, že je tu krásně a začali jsme plánovat podobu našeho „baráčku“
tak, aby sem do toho velkého svahu zapadl. Pamatuju si, že jsme měli projektanta, pana neschopného, a tak
jsme si vlastně dispozičně nakreslili všechno tak nějak sami. Během studia na vysoké škole jsme s taťkou
(tehdy jsme ještě nebyli manželé) vyjeli za prací do Ameriky, vydělat si peníze na úvodní fázi stavby. Byla to
pro nás obrovská zkušenost, ze které těžíme dodnes. Amerika - jiní lidé, pro tehdejší Středoevropany často
úplně jiný životní styl, 4 měsíce náročné celodenní práce, hovorová angličtina, daleko od rodiny, to by bylo
na dlouhé vyprávění. Snad jedna zajímavost. Hned během našeho prvního pobytu v roce 2001 jsme přímo v
Americe byli svědky teroristického 11. září. Nejprve to vypadalo, že tím pro Američany začala třetí světová
válka. A nálada o něco později při našem odletu ze stále dýmajícího New Yorku nebyla o moc lepší. Takové
cesty jsme podnikli celkem tři a pravděpodobně jsme inspirovali tvoji tetu (moji sestru), která dnes již více jak
20 let žije za velkou louží a je tam spokojená a snad i úspěšná.

PETRA TŮMOVÁ

Tak to mě asi za tetou jednou pošleš, co?
No možná, jen na krátkou zkušenou.
Stavba vám docela trvala, když si z toho hodně pamatuji..
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Máš pravdu, stavba pro nás znamenala 15 let budování, mezitím jste se nám narodili ty s Martínkem a
my se krok za krokem posouvali dál. Ale stálo to za to. Postupně jsme během doby dozráli, utřídili si, co
vlastně chceme a dnes jsme celkem zkušení stavaři. Splnili jsme si sen mít dům se zahradou, kdy ráno s
Martínkem vyběhnete ještě v pyžamu ven, pozdravíte babičku, která se dívá z okna (vzpomínka 5 let nazpět)
a kde si všichni společně žijeme ve vlastní zahradě se psy. To by ve městě možné nebylo a toho je třeba si
vážit.
Zahradu jsem se snažila vytvořit tak, aby byla pro vás děti zajímavá, přirozená, a to se snad povedlo.
Je taková „rozcuchaná“, všude hodně zeleně, vy si v ní rádi hrajete na schovávanou, je zázemím pro spoustu
ptáků, ještěrek, slepýšů, motýlů a další drobné havěti a v neposlední řadě nám vytváří vlastní příjemné
mikroklima v parných letních měsících. I tak je na ní stále spousta práce, nikdy nebude hotová a vždy bude
mým relaxem po práci.
Mami, popiš svoji práci, baví tě?
Už více jak 5 let pracuju na magistrátu v Mladé Boleslavi jako manažerka nejdříve IPRÚ
(Integrovaného plánu rozvoje území) a nyní ITI (Integrovaných teritoriálních investic). Obecně to znamená,
že koordinuju (nerozhoduju) investice do území Mladé Boleslavi a okolí z financí, které naše aglomerace
získala z Evropské unie. Patříme do skupiny 13 největších měst ČR a společně se zástupci těchto měst jednáme
s ministerstvy ČR a řešíme podmínky finanční podpory z Evropské unie u strategických projektů v těch 13
aglomeracích. Někdy si připadám jako malý sourozenec těch výrazně větších měst. Ministerstva nás ale staví
tak nějak na stejnou rovinu, a to nám dává šanci se prosadit a ukázat, že i my umíme čerpat peníze tak, jak
jsme slíbili na začátku programovacího období. V minulém programovacím období 2014 - 2020 se v naší
Mladoboleslavské aglomeraci podpořily projekty zaměřené na dopravu, jako třeba ty nové nízkoemisní
autobusy, které je možné vidět v ulicích Mladé Boleslavi. Vždycky říkám, že je poznáš podle té velké kapsy
na střeše. Dále se stavěly školky, odborné učebny ve školách, cyklostezky, je snaha o propojení města a jeho
okolí tak, aby se cyklista bezpečně dostal do zaměstnání nebo školy. Až začneš chodit do školy v Mladé
Boleslavi, můžeš jezdit na kole.
Projekty, z kterých mám osobě radost, jsou ty, co směřují do sociální infrastruktury. Nový azylový
dům pro matky s dětmi u vlakového nádraží, Centrum 83 – dílny pro hendikepované, Jistoty Domova – vlastní
zázemí pro organizaci pečující o hendikepované seniory. Poznala jsem v této oblasti lidi, kteří jsou na
správném místě, a to mi dává smysl mojí práce.
Obecně je to práce velmi různorodá, neustále kreativní, někdy až moc. Pracuju s fajn kolegy, od kterých
se mám stále co učit, oni mě posouvají dál. Společně pak za sebou vidíme konkrétní výsledky, a to mě na práci
baví.
A to všechno je tedy důvod, proč jsi ukončila práci hospodářky na obci?
Vlastně ano. Pro obec jsem pracovala 10 let, tenkrát sháněl strejda, starosta Milan Hruška, novou
hospodářku a účetní. Já byla v té době na mateřské dovolené, a tak jsem na tu funkci kývla. Ta zkušenost mi
toho spoustu dala. Musela jsem se hodně naučit, od účtování, přes různé výkazy, hlášení, daňová přiznání atd.
Agenda hospodářky a účetní však za těch 10 let narostla do velkých rozměrů, v posledních letech už jsem
tušila, že mě to pohlcuje, bere mi to moc času, který nemám pro vás. Sama víš, kolik večerů jsem nad tou prací
trávila. Nebyly to jen 2 hodiny úřední doby v pondělí, pracovala jsem o víkendech, pak i v týdnu po večerech.
Stále měnící se pravidla, zákony, vyhlášky, už jsem to všechno nestačila registrovat. Ubíralo mi to energii
potřebnou pro moji hlavní práci. Každoroční inventury a přípravy před auditem a audit samotný byl taky velmi
náročný na přípravu. Postupně mi docházelo, že už mi ta práce nedávala nic. Naopak, spíše mi brala dech a
srážela na kolena od lidí, kteří si hrají na něco, co nejsou. Rozhodla jsem se ke změně, a tedy plně se věnovat
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tomu, co mi smysl dává. Práce účetní už pro mě nepředstavovala žádný posun ani osobní ani finanční.
Pracovala jsem za 8 265 Kč (to uvádím proto, že to bylo veřejně známo, ale i tak se na tom dají postavit
nepodložené fámy). A tak jsem se starostou Jirkou Kohoutem dohodla, že skončím, až za sebe najdu vhodnou
náhradu. To se podařilo, přišla na pohovor paní, která je věcí znalá, má zkušenosti s účetnictvím, a hlavně je
fajn a baví ji to. Podobné práci se věnuje ve svém hlavním zaměstnání, zůstává tedy v obraze a může být pro
obec přínosem. Odcházela jsem s pocitem, že o financování obce bude dobře postaráno.
Nebude se ti stýskat?
Stýskat se mi bude po té fajn atmosféře, kterou jsme na úřadě s místostarostkou Vlaďkou a starostou
Jirkou vždycky měli, a ve které jsme většinu věcí řešili společně. Když jsem ale odešla, něco se za mými zády
tak nějak zvrtlo. Škoda.
Dál ale chci zůstat členem zastupitelstva a být obci prospěšná. Děláme to přeci pro vás, kteří přijdete
po nás a budete tu také chtít prožít svůj vlastní život.
Jaké máš plány do budoucna?
Tak plány mám vždycky. Jak přijde jaro, začnu vymýšlet, co by se dalo kolem domu vylepšit. To se
pak našemu taťkovi ježí vlasy na hlavě. Když se pak ale výsledek podaří, je rád, že jsme se do toho pustili.
Říkám, že všechno vyžaduje úsilí a odvahu vystoupit na čas ze své komfortní zóny a pustit se do toho. Kdo
nic nedělá, nic sice nezkazí, ale taky nic nemá.
Protože mám teď víc času, plánuju uplatnit se v tom, co mě baví a co umím. Ale to si nechám pro sebe.
Chtěla bys něco změnit?
Asi ne, všechno špatné je pro něco dobré. Čelíme všichni nějakým pomluvám a hlouposti, a tak to asi
i zůstane. Lepší je vyhýbat se takovým lidem a trávit nejvíce času s lidmi, které máte rádi. Vzpomínám si, jak
moje babička občas vyprávěla o pomluvách, které na ni od jistých konkrétních osob padaly. V podstatě si ale
na Vinařicích prožila hezký život v srdci velké rodiny, to jí asi bylo záviděno.
Na co jsi hrdá ve svém životě?
Nevím, na co bych mohla být hrdá. Vy děti jste teprve na začátku svého snažení o hrdinství. Vedeme
vás s taťkou k tomu být správným, férovým a pracovitým člověkem, to se nám snad daří. A jak s tím naložíte,
je už na vás, my vás jen směrujeme. Tobě jsme pořídili psa, o kterého se sama staráš a vychováváš, jdeme
spolu za společným cílem složit kynologické zkoušky. Našli jsme k tomu fajn lidi a odborníky, kteří nám v
tom pomáhají.
Martínek by rád jednou farmařil, donedávna si farmařil pouze virtuálně na hře Farming Simulator, kde
si pořizuje traktory, pole, zvířata a hospodaří si. Když jsem se ho jednou zeptala, co dělá s plevelem na polích,
řekl, že si ho vypnul. Jak vypnul, to přeci nejde? To nás přesvědčilo o tom, že mu musíme zajistit také něco
reálného. A tak jsme mu na zahradě postavili nový kurník a do něj 7 slepiček. Od strejdy má nového kohouta
a o všechny se reálně stará, rozhodně je jen tak nevypne. Já mu teda pomáhám, ale jen okrajově, občas mě
povolá jako úklidovou četu.
Hrdá jsem na to, že jsme nakonec dokázali udržet zahradu po babičce a dědovi v rodině. I když to tak
po několik let nebylo. Dnes si tu žijeme celá rodina, chodíme si přes zahrady na skleničku vína a děda by byl
rád, že jsme s tím, co nám tu zanechal, všichni dobře naložili.
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Co bys chtěla vzkázat na závěr lidem?
Žijte, jak nejlíp umíte, zajímejte se o dění v obci ve vlastním zájmu a zájmu svých dětí, které se sem
třeba jednou vrátí a rozhodnou se tu žít.
V neposlední řadě pečujte o své zdraví, choďte do přírody. My zastupitelé se pokusíme do budoucna
postarat o lepší průchodnost krajiny kolem obce, ať je kam vyrážet na procházky a kde se potkávat.
Ještě krátká reakce na předchozí rozhovor nových spoluobčanů Jitky a Tomáše z kovárny. Moc dobře
jsem si početla. A když jsem četla o tom, že jste vlastně profesionálové v oboru vaření, měla jsem opravdu
dobrý pocit z toho, že jsme jako občané objektivně hodnotili zdařilý výsledek vaší práce – že to dopadlo
opravdu, jak mělo. V životě by mě však nenapadlo, že se mezi námi najde člověk, který to celé zhatí a snad i

upozorní na nějakou nespravedlnost. To mě tedy vůči novým spoluobčanům hodně zamrzelo. Nebuďme takoví
nepřející, bude nám všem v téhle naší malé obci mnohem líp.
Petra a Nelča Tůmovy
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