DUBEN 2022
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás přivítal v nejkrásnějším období roku, kdy začíná všechno
růst, kvést a zelenat se. Blíží se Velikonoce a já doufám, že po dvouleté odmlce to budou již
Velikonoce se vším všudy, tak jak jsme zde byli na ně zvyklí, tedy i s tradičním řehtáním a
vybíráním. Bohužel nastala situace, na kterou se nedalo připravit a která zaměstnává celý
svět a která zatím nemá vyhlídku brzkého konce. Nechci se zde na téma války rozepisovat a
šířit špatnou náladu. Zaměřím se spíše na naše obecní záležitosti.
Mnoho z vás si již povšimlo, že jsme částečně obnovili cestu za bytovkami k lesu a
průchod do lesa od kříže. Bohužel nastalo to, čeho jsem se obával, a to, co nejde moc
ovlivnit. Po těchto cestách nám začaly jezdit čtyřkolky a osobní auta, které nám ničí povrch
cesty a ohrožují chodce na procházkách. V nejbližší době budeme muset i tato místa
monitorovat a asi vše řešit s Policií ČR. S některými viníky jsem osobně mluvil, ale náprava
není nikde vidět. Bohužel se jedná i o občany naší obce, kteří tímto svým jednáním
degradují práci, která se do toho dává, a smysl toho, proč to bylo dělané. Chceme obnovovat
i jiné cesty, ale budeme se muset zamyslet nad tím, jak tomuto nešvaru zabránit. Chceme na
podzim na této cestě vysazovat další stromky a keře a budeme doufat, že nám tam zůstanou
neporušené a přežijí do dospělosti.
Další nešvar, který se už stává přestupkem anebo i trestným činem, je zakládání
černých skládek v obci. Černou skládkou se rozumí i to, když někdo někde na cizím
pozemku vysype třeba i hromadu posečené trávy, listí nebo stavební suť a další bordel.
Uvědomte si, že nikdo z nás nechce, aby mu někdo vozil na zahradu svůj odpad, proto se
zamyslete, než něco takového sami provedete., budeme už přísní, protože domluva
nepomáhá.
Stačí se kouknout za bytovky, ke kříži, ve Vrbičkách, kolem kontejneru a jiná
o
místa v obci, kam se odpad ukládá. V měsících dubnu a květnu bude na obci vybudován
kamerový systém, který bude dohlížet na pořádek v obci, v butiku, kolem zastávek a
kontejnerů, budou sledovány vjezdy a výjezdy do obce. Tyto kamery budou sloužit zatím
pro naši interní potřebu a jsou se záznamovým zařízením, takže půjde dohledat zpětně viníka
a budou i fungovat jako ochrana majetku před krádeží. Po vyhodnocení bude možné uzavřít
smlouvu s policií, tak jako to mají i jinde, třeba s Policií Koleč aj. Vše bude záležet na nás a
jak se tu budeme chovat. Já nikdy nebyl zastáncem hlídání, ale skutečnosti nás donutily a
věřte, že v tom nejsme sami a i ostatní obce v okolí s tímto začínají. Dále vás prosím, pokud
uvidíte, že se děje něco špatně, neváhejte mne kontaktovat a já se pokusím sjednat nápravu.
V minulých dnech jsem měl rozhovor a byla tam i taková poznámka, že hodně
kácíme stromy. Tak jsem nelenil a udělal takový průzkum do minulosti a zjistil jsem, že za
posledních 10 let jsem nechal pořezat 17 stromů (ve většině případů šlo o starší stromy
ohrožující majetek nebo zdraví občanů) - bylo to v lokalitách u krámu, ve Vrbičkách, v
Černovně, u kapličky, ve vodárně, aj. Za tyto stromy bylo vysázeno 74 stromů a cca 140
keřů a kytek. Většinou výsadbu směřujeme až k podzimu, aby stromy měly lepší možnost
zakořenit. Já mám zeleň rád a věřte, že kdybych nemusel, tak nepokácím strom žádný, ale
ono to někdy nejde a musí se dojít i k této krajní záležitosti.
Bylo mi řečeno, abych byl při psaní hodný, proto se za sebe trochu omlouvám, ale
takhle to cítím a ten problém kolem cest a odpadu doopravdy narůstá. Bohužel.
Všem Vám přeji krásné Velikonoce a doufám, že se s Vámi uvidím na akci
„Ukliďme Česko.“
S přáním krásného dne Váš starosta Jiří Kohout.

CO SE BUDE DÍT V

DUBNU A KVĚTNU

Na základě špatné předpovědi počasí byl
změněn termín úklidu z 2. 4.na

9. 4. 2022 v 9 h.
Sraz na obecním úřadě.
Rukavice, pytle na odpad a svačina pro všechny
připravena. S sebou si vezměte dobrou náladu.

Děkujeme všem za účast
ČARODĚJNICE a STAVĚNÍ MÁJKY
30. dubna kolem 17 h začne zdobení
májky a její postavení. V 19 h
vyrazíme na hřiště zapálit čarodějnici.
U hospody bude možné opéci buřty.
Lampiony vítány!
Přijďte, těšíme se Vás!

HLEDÁNÍ POKLADU
ČARODĚJNICE VALPRUHY
Po pozitivních ohlasech na hledání
pokladu v minulém roce přicházíme
s hledáním pokladu i letos. Princip bude
stejný. Hledat poklad bude možné téměř
celý týden před čarodějnicemi, tj.

od pondělí 25. 4.
až do spálení čarodějnice 30.4.
Instrukce k hledání pokladu budou
prozrazeny v neděli 24.4. navečer na
webových stránkách obce nebo zaslány
na vyžádání u K. Slané na email.
Jistě se bude hledání nápověd k pokladu
opět zábavou pro celou rodinu.
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Dne 14. 3. 2022 proběhlo jednání zastupitelstva, na kterém byly projednány a schváleny následující body:
o 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vinařice, které proběhlo dne 28. 2. 2022 a týkalo se období 1. 1. 2021 – 31.12. 2021. Následně přijalo
odpovídající nápravná opatření k odstranění chyb.
o 2. Zastupitelstvo obce schválilo sponzorské dary pro:
 SDH Vinařice v celkové částce 48 000 Kč (celkem za rok 2021 a 2022).
 městskou knihovnu v Ml. Boleslavi ve výši 5 000 Kč.
 organizaci Linka bezpečí a.s. ve výši 3 000 Kč.
o 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na optické internetové připojení v obci od
společnosti O2. Stávající internetové připojení bude možné nahradit novým kabelem – optikou. V
termínu od 15. 3. do 30. 3. 2022 zástupci této společnosti prováděli návštěvy v terénu vč. podání info
o připojení k síti a cenách internetu.
o 4. Na realizaci radarových ukazatelů v obci byla vybrána nabídka v ceně 52 151 Kč za jeden radar
(Bártek Rozhlas, s.r.o.), varianta vč. symbolu „ZPOMAL“. Ukazatele budou umístěny na všech třech
vjezdech do obce. O konkrétním umístění se můžete informovat u starosty obce.
o 5. Další kácení stromů ve Vrbičkách bude pokračovat až v příštím roce.
o 6. Proběhne nátěr sloupů el. vedení ČEZ (v místě u p. Vilhelma, p. Horyla)
o 7. Zastupitelstvo projednalo možnosti poskytnutí finančního daru uprchlíkům z Ukrajiny od obecního
úřadu Vinařice (jednorázový finanční obnos nebo úhrada stravného dětem v MŠ a ZŠ.)
Četnost svozu odpadů se od dubna nemění, zůstává celoročně 1x14 dní.

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ DĚTÍ
Po dlouhé přestávce se navracíme k tradici, která neodmyslitelně patří k symbolům Velikonoc. Začínáme na
Zelený čtvrtek ve 14:00 u kapličky. Vezměte řehtačky, trakaře a další hrkadla a přijďte nám pomoci zastoupit zvony,
které odlétly do Říma.
Děti chodí podle tradice ráno v 6:00, odpoledne ve 14:00 a navečer v 17:00, trasa povede kolem celé obce.
Všichni zdatní a odvážní jedinci se nahlaste Anežce Sobotkové na telefonní číslo 736 243 075 formou SMS a
uveďte věk a jméno dítěte.
Těšíme se na vás.
Anežka Sobotková a Nela Tůmová

VÝLET
Společný výlet do

areálu Mladé Buky u Trutnova je naplánován na 11.6. 2022.

Pořádáme výlet pro občany a přátele obce. Na své si přijdou všechny věkové kategorie.
Děti najdou zábavu v Baldově světě, kde na rozloze cca 40 000 m2 najdete 3D -bludiště se třemi patry, vyhřívané
dětské brouzdaliště, houpačky, prolézačky s tobogány,6 místné trampolínové pole, vzduchové trampolíny, letní tubing, síťovou
atrakci s vyhlídkou, přírodní bludiště, 4-místnou bungee trampolínu, vodní hřiště, síťovou loď, duo lanovku, mini zoo s malými
holandskými kozičkami, maxi "Člověče, nezlob se", ohniště, Čertovskou stezku a naučnou stezku. (Do Baldova světa platí
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celodenní vstupné zahrnující vstup na všechny popsané atrakce)
Hned vedle Baldova světa je možné vyzkoušet bobovou dráhu (délka bobové dráhy přes 1,5km; nejvyšší rychlost přes
40 km/h; 7 zatáček, 1 nadjezd, 2 karusely 360°, 2 jumpy, přejezd přes řeku Úpu, horní stanice je ve výšce: 620 m.n.m.; dolní
stanice je ve výšce: 500 m.n.m.; regulace rychlosti je možná pomocí brzd), která jistě zaujme i starší ročníky. (Platí se jednotlivé
jízdy). A pokud někoho nezaujala zábava v podobě Baldova světa a bobové dráhy, může výlet využít čistě turisticky a vyrazit na
naučnou stezku OKOLO PEKELSKÉHO VRCHU. Naučná stezka vede návštěvníky nad korytem řeky Úpy po zajímavých místech
jako je: Hrádeček prezidenta Václava Havla, kostel sv. Kateřiny, hrad Břečštejn – Silberštejn a skalní vyhlídky. Délka trasy je 10, 4
km s celkem 10 stanovišti. Trasa začíná i končí v areálu Mladé Buky.

Více informací: www.areal-mladebuky.cz
Každý účastník si hradí vstupné a jízdy dle svého zájmu a preference (viz podrobný ceník na webových stránkách). Doprava na
místo je zdarma. Zájemci o účast na výletu hlaste se na tel: 605475543 (K. Slaná.) Počet účastníků je limitován místy v autobuse,
proto se hlaste včas. Čas odjezdu a další informace budou sděleny při nahlášení účasti.

CO SE DĚLO V ÚNORU A BŘEZNU
PLES SDH VINAŘICE
Svátek slavil 19. 3. Josef a v hospodě to žilo. Nejen
tím, že tam Pepíci slavili jmeniny, ale konal se tradiční
hasičský ples, na kterém hrály především rockové
skladby v podání Benyho. Už zájem o lístky byl velký a
účast tomu nakonec také odpovídala. Sál hospody byl
plně obsazen a všichni přítomní se dobře bavili.
Poděkování patří všem organizátorům této akce a
také sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly:

Foto J. Býmová
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Obec Vinařice, Autoservis Libor Paul, Elvik – elektro Tomáš Zörkler, Agrofarma Týnec Martin Verner,
Dřevařská výroba Týnec Martin Verner Ml., Autoservis Petr Duřt, Autopotahy Taso, Stavby VN Vasyl
Nyamchuk, CZ interiéry s.r.o. Víťa Přibil, Pohostinství Vinařice, FTA spol s.r.o., VP AGRO spol s.r.o.,
Restaurace Radnice, H-Solutions s.r.o., Autoservis Václav Stříbrný, Coral Café, Muzeum Dobrovice, Barvy
laky Dobrovice, Layher lešení, VMart Home Dobrovice, VZV RENT. Cz, Zemědělská výroba Heřmanský,
NAPP-MB- Hýbl, Tereos TTD, a.s. Dobrovice, Make-up Artist, Rybařské potřeby Křepelka, Stavební a zemní
práce F. Kyznar, Pavel Valášek – Autojeřáby, členové SDH Vinařice.
Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ PŘEPISU KRONIKY
POVĚSTI A STRAŠIDLA
Bylo to v době temna, kdy lid násilně byl převáděn do lůna církve katolické a jeho houževnaté lpění na víře
zděděné po praotcích bylo lámáno vytrvalými a bezohlednými protireformačními komisary a misionáři. Vydrali
z rukou lidu staré dobré české knihy a hrozili mu věčnými mukami pekelnými. V té době velkého utrpení a bolestného
soužení rodily se v lidu pohádky, v nichž nalezneme ohlasy nadějí v lepší, šťastnou budoucnost po přemnožení draků,
černokněžníků, čarodějnic a jiných zlo plodících bytostí. A tak rostly v ústech lidu i pověsti, které oživily vše, co
odedávna zdálo se lidu tajemné. Není starého zámku, aby neměl tajných chodeb, pokladů a strašidel. Z vinařického
zámku vedla tajná chodba do sýčinského kostelíka. Při opravě sklepů vešli zedníci do této chodby a nalezli tam
mnoho rakví a velký poklad peněz, nad nímž poskakoval žhavý nápis „nepokradeš“! Jeden zedník nedal se tím
odstrašiti a vzal si hrst peněz. V tu chvíli zahřměla v podzemí strašlivá rána, chodba se sesula a omráčení zedníci byli
nalezeni na dvoře vinařického zámku.
Hroznější vidění mě správce, jenž na vinařickém zámku bydlel. Byl pozdní večer, když zaslechl, že někdo tluče
pod podlahou. Sešel do doleních místností a nalezl všechny zámky utrhány. Myslil, že zloději se vloupali do zámku, a
proto vyšel na dvůr, aby svolal chasu. Nemálo se vyděsil, vida tam státi jalovici, ohnivá byla a jiskry jí sršely z nozder i
z huby. Uprostřed dvora stál v bezovém keři krvavý člověk. Poděšený správce utíkal do bytu a tam poznal, že paní
jeho se náhle těžce rozstonala. Od té doby objevovala se tato příšerná strašidla vždy, měl-li někdo v zámku těžce
onemocněti.
Hůře bylo, když strašidla usadila se v zámku a hrávala v nejhořejším pokojíku karty. Každý bál se tam vkročiti
a správce sliboval odměnu tomu, kdo v pokojíku přespí a strašidla vypudí. Přišel nějaký vandrovní, jehož zlákala
odměna a uvolil se přespati v strašidelném pokojíku. Před ulehnutím vystříkal celý pokojík svěcenou vodou, neboť ta
je nejlepší recept proti všem nečistým duchům. O půlnoci slyšel rachot mnoha kočárů, které jako by se do zámku
sjížděly. Po chvilce nastalo utišení, ale brzy potom kdosi prudce bušil na dveře pokojíku. O jedné hodině vše utichlo a
vandrovní usnul. Ráno vyšel zdráv z pokojíku. Dveře byly úplně rozkousány. Dostal slíbenou odměnu a v zámku se
více nestrašilo.
Vinařičtí páni prodávali ovoce na stromech v zahradě pod zámkem i v alejích sadařům. Sklizené ovoce sypalo
se u hlídačské boudy v zahradě na zem, aby rosením dříve a lépe vyzrálo. Stalo jedné noci, že přiběhl velký, černý pes
s planoucíma očima a velkým ohnivým jazykem převracel před ustrašeným sadařem všechny nůše naplněné ovocem.
Jindy vypráví dívka, správcova dcera, kteří zde bydlívali, lesnímu adjunktovi, který přišel panu správci podati obvyklou
zprávu. Na žertovný jeho dotaz, zda čeká snad na ty tři zlaté labutě, jež prý tento starý zámek hlídají a jež za večera
obletují, každá prý okolo jedné ze tří kostelních věží v Sýčině dívka odpověděla“ Ano, ale pověst nelže. Viděla jsem ve
snách ty tři zlaté labutě několikrát! Tenhle zámek a támhleten kostelíček s těmi třemi věžemi daly vystavěti tři sestry
z rodu knížecího. Ze zámku vede do kostela pod zemí tajná chodba, kudy kněžny vcházely do svatyně. Dole v černé
Stránka | 4

Vinařické listy

duben 2022

kuchyni byl vchod uzavřený železnými dveřmi a u nich na stráži leží velký černý pes. Věrné a silné to zvíře ztrestalo
každého nepovolaného, kdokoli do chodby chtěl vniknouti. Lid si tu vypravuje, že podnes věrný pes tu hlídá a stráží
vchod do podzemí.
Ještě nedávno prý pes tu ztrestal zedníka, který v černé kuchyni cosi zpravoval. Zvědavostí puzen chtěl
všetečně dveře do tajného průchodu otevřít. Ale sotvaže se dotknul závory, černý strážce naň skočil, povalil k zemi a
zle ho zřídil. Soudruh, který tu nešťastníka našel ve mdlobách, vzkřísil ho a vyvedl na nádvoří, kde napadený okřál a
pak celý svůj děs lidem dvorským vylíčil.
Knížecí sestry byly zbožné. Hlásá to svatyně, kterou hojně navštěvovaly. A byly také vlastenecké. Zasvětily
kostelíček ke cti patrona země české. Stánek svůj – vinařický zámek zde na Chlumu – zvolily, aby celý kraj měly na
očích. Zde žily spravedlivě a ve svornosti s poddanými, činíce jim mnohé dobrodiní, v temnotách rozžíhaly světlo a
chránily štěstí lidu. Pověst praví, že mocné kněžny, proměnění v zlaté labutě, podnes kraj tento chrání. Proto prý se
tento zámek i kostelíček posud zachoval, ač jiné hrady a zámky i kostely dávno jsou už v rozvalinách.
Vděk lidu oděl památku dobrých tří bytostí v labutí bdělost a v cenu ryzího zlata. V památný den svatého
Václava za hlaholu zvonů schází se dole v sejcínském kostele procesí bílých družiček z celého kraje. Za tohoto pění
mínila jsem, že nahoře, tam v oratoriu, kde lidé říkají „Knížecí pokojíček“, mísí se s naším zpěvem tichounké hlasy
tajemných bytostí. A všecka vzrušená naslouchala jsem, zdali nezašelestí křídla tří zlatých labutí, skrytých v oratoriu.
Ba zdálos se mi, že i ty tři štíhlé věže na kostele hlásají památku knížecích tří sester“.
Mládenec poslouchal vypravování správcovy dcerky pozorně a pomyslil se snad něco o dívčí bláhovosti.
Nechápal, ale brzy pochopil – a do roka byla z toho – svatba.
Ony ty pověsti měly dobrý účinek. Povznášely člověka k vyššímu cítění a myšlení. Taky pouti a posvícení
vracely radost ze života a chránily naše lidi v dobách nejhorších před zoufalstvím.
Tím skončeno vypravování o událostech místních, jak je bylo možno zjistit z dostupných pro kronikáře
pramenů až na to, že unikla z různých příčin, možnost důležitých výpisů z okresního archivu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí:

Vlasta Lišková ( 99 let)

Jindřiška Čubanová (80 let)

Emílie Dufková (75 let)

Marie Koudelková (85 let)

ZAMYŠLENÍ NAD POCITY LIDÍ Z DRUHÉ STRANY

Petra Tümmlerová & Petra Tůmová

Musíme si pomáhat…to je i název filmu a my ho bohužel právě sledujeme v přímém přenosu.
Je čtvrtek 24. 2. 2022, začátek invaze na Ukrajinu. Nikdo z nás netuší, jaký širokosáhlý dopad to bude mít na
naše životy. Slovo válka je najednou tolikrát skloňováno. Nemůžeme uvěřit, že mír, taková „samozřejmá“ věc je
někomu upřena. Těm, kteří k nám mají velmi blízko.
Den za dnem sledujeme dění u našich téměř sousedů a nevěříme svým očím. Raději bychom neslyšeli
všechny ty negativní zprávy z centra dění. Ne, to opravdu není film.
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Obratem reagujeme, posíláme pomoc materiální i finanční nebo pomáháme jinak.
Někteří jednají a poskytují ubytování ženám a dětem, které k nám přicházejí hledat bezpečí před válkou. Jiní
se zapojují do různých dobrovolnických aktivit. Jsme velmi solidární národ a ověřili jsme si to v poslední době bohužel
až příliš často.
I v naší malé obci našla útočiště nejedna rodina, která se díky válce musela rozdělit a byla nucena utéct ze své
vlastní země, vzdát se svých domů, přátel, práce a jít si chránit holý život s myšlenkou, že už se možná nikdy domů
nevrátí. Změna života ze dne na den, doprovázená obrovskou nejistotou, kde budou zítra spát. Odcházejí ze své
země, někteří nikdy nebyli za hranicemi Ukrajiny. Přicházejí k nám i do dalších zemí, které mají snahu jim pomoci.
V tuto chvíli není až tak důležité, kdo nebo kolik jich je, důležité je jen to, kam až jsme schopni a ochotni
nechat zajít některé lidi, mocnosti, státy a politiky. Jak moc jim dovolíme páchat taková zvěrstva.
Tito lidé na útěku před válkou se určitě chtějí zapojit do života zde, chtějí chodit do školy či školky, do práce,
a my jim jejich situaci opravdu zkoušíme ulehčit, co nejvíce je to možné i na úkor vystoupení ze své komfortní zóny a
věřte, že to je opravdu malá daň za svobodu a mír.
Při pohledu na obrázky z války se nám všem svírá srdce a většina z nás pláče a nevěří tomu, co se v přímém
přenosu děje kousek od našich hranic. Pak tu je názorový protipól některých našich lidí, kteří především řeší otázku:
„A kdo pomůže nám?“!!! Říkám si: „Jak jako nám?!!!“ Ohrožuje snad někdo naše děti, míří na ně zbraní nebo nás
vyhazuje z vlastní země?!!! Ne, nic takového se nám tu zatím JEŠTĚ neděje.
Mysleme především na to, že Ukrajina v dané situaci statečně bojuje i za nás všechny. Neřešme tedy
malichernosti a začněme všichni přemýšlet podobně a opravdu jednotně pomáhat.
Rodina, která tu i díky vaší pomoci může relativně v klidu žít, je zatím v bezpečí. Jak už bylo ale zmíněno, je to
pro ně velmi těžké. Šestnáctiletá Sofinka má ve své zemi kamarády, donedávna ještě studovala a žila bezstarostný
život našich náctiletých dětí. Její 4,5 letá neteř nestačila ve své zemi ani nastoupit do školky. Všechny ženy z této
rodiny tam mají své muže. Kde? Ve válce!
Při tomto krátkém zamyšlení je třeba vyjádřit obrovský dík. Zaprvé všem, kteří jste mi přes pana starostu
nabízeli jakoukoli pomoc pro novou rodinu. Starostovi Jiřímu Kohoutovi, jenž se svými nejčastějšími slovy „NENÍ
PROBLÉM“ pomohl vyjednat školku malé holčičce (4,5 let). Obec navíc pomůže s úhradou školkovného. Dále Petře
Tůmové, která nabídla kočárek pro 1,5-letou holčičku a spolu se svými dětmi ho za pár hodin rodině předali. Velký dík
ode mne směřuje paní ředitelce ZŠ Dobrovice Ivetě Sedláčkové. Ta zařídila školku pro malou Zlatku a snažila se o co
nejrychlejší adaptaci mezi její vrstevníky! Řešila se mnou i humanitární pomoc rodině a celkově mi ukázala, že to celé
má prostě smysl! Děkuji!
A víte, co bylo záměrem tohoto článku? Trochu vám představit jednu z mnoha rodin, která teď prochází
životní katastrofou, na jejímž konci snad bude mír a všichni se ve zdraví znovu setkají se svými manžely a tatínky. I
poté to však pro ně ještě dlouhou dobu nebude jako předtím...před válkou. Zamyslete se, prosím, a hlavně otevřete
svá srdce pomoci!
Krásní lidé jsou jen ti, jejichž činy jsou krásné. Takže žijme tak, abychom, až se jednou otočíme za svými
životy, mohli být na sebe hrdí.
Přeji krásný den.
Petra Tümmlerová
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