Červen 2022
EDITORIAL

Vážení spoluobčané,
jsem tu opět po dvouměsíční odmlce s příspěvkem do červnových Vinařických listů. Jelikož témat je mnoho
a život sám pořád nějaké nabízí, budu se snažit napsat něco smysluplného anebo aspoň čitelného.
Jak jsem Vás již informoval sms zprávou, byl na obci nainstalován kamerový systém, který bude sloužit
prozatím pro potřeby obecního úřadu. Kamery jsou namontovány v místech, kde se v minulosti stávaly
nějaké nekalosti. Jedná se hlavně o místa se sběrem tříděného odpadu a místa, kde by mohlo dojít k
poškození nebo ke krádeži obecního majetku. Tyto kamery nejsou určeny ke sledování lidí, ale jsou
bezpečnostní pojistkou proti nepoctivým lidem. Kamery mají měsíční záznam, kdy je možnost dohledat
danou osobu, která nepořádek nebo vandalismus způsobila, a již byla vyzkoušena a osvědčena v reálu. S
tím souvisí také zakládání černých skládek. Co je to černá skládka se dočtete uvnitř Vinařických listů.
Bohužel i takové věci se tu v posledním období dějí a je jen na nás, abychom jim zamezili.
V dalším bodě svého psaní bych zmínil blížící se volby do zastupitelstva obce, které se budou konat 23. a
24.září 2022. Na dubnovém jednání zastupitelstva obce byli zastupitelé mnou vyzváni, aby se vyjádřili, zda
budou chtít pokračovat nebo již ne. Všichni zastupitelé se rozhodli pokračovat a já jsem za to rád. Myslím si,
že práce tu je na obci stále dost a budou i nové výzvy, které bude potřeba řešit. Naše kandidátka bude opět
pod hlavičkou SDH Vinařice, který nás při sestavení kandidátky zaštiťuje a já jim za to děkuji. Kandidátka se
ještě rozšíří o další občany, kteří se také budou ucházet o Váš hlas při volbách. Bude jen na Vás, komu svůj
hlas dáte a kdo Vás bude reprezentovat v příštích čtyřech letech. Jak jsem již mnohokrát poznal, jste skvělí
voliči a lidé a proto doufám, že k volbám dorazíte opět v co největším počtu a podpoříte tak své kandidáty,
kteří se těší na Vaši podporu.
A jako poslední bych dnes zmínil naše pravidelné setkání s občany v místím pohostinství. Letošní termín
jsem záměrně kvůli volbám zvolil začátkem září, kde bych rád shrnul nejen letošní rok, ale i mé 12leté
období ve funkci starosty obce. Nastínil bych trochu naše představy o budoucnosti obce, kam můžme
směřovat a co se bude dít. Jak sami víte, tak v dnešní době něco plánovat je skoro nemožné, ale budu se
snažit Vám trochu přiblížit, jakou představu mám a tu bych Vám rád řekl.
Užívejte si slunečních dní, letní dovolená a prázdniny se kvapíkem blíží, tak je užijte, jak nejlépe dovedete.
S pozdravem Váš starosta Jiří Kohout

INFO OBCE
Dne 25. 4. 2022 proběhlo jednání zastupitelstva, na kterém byly projednány a schváleny následující
body:
1. Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci vyhlášky obce č.1/2022 o místním poplatku ze psů.
Vyhláškou se nic pro občana obce nemění.
2. Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci vyhlášky obce č.2/2022 o místním poplatku z pobytu.
Obě vyhlášky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023 a budou k nahlédnutí na stránkách obce.
3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem na chodník ke hřbitovu a za místním pohostinstvím.
4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem pozemku v k.ú. obce Vinařice (naproti firmě STAVOHAVEL).
5. Zastupitelstvo obce plánuje rekonstrukci chodníku k zámku, zjišťuje nabídky na zhotovitele.
6. Starosta obce informoval zastupitele o návrhu p. Patrika Hofmana za účelem výstavby větrné
elektrárny v k. ú. obce Vinařice (mimo intravilán obce). Před rozhodnutím proběhne představení celého
projektu (studie) navrhovatelem, včetně návštěvy obce, ve které již elektrárna funguje.
(viz informace na další straně)
7. Pokračuje pomoc uprchlíkům, obec zajišťuje ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dobrovice měsíční platby za
školné a stravné.
8. Začala příprava voleb do zastupitelstva, které se budou konat v měsíci září 2022.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM:




Dagmar Pospíšilová (92)
Jaroslav Uhlíř (94)
Krista Tümmlerová (80)

NAROZENÍ:


Erik Kozák (březen)

Všem oslavencům a novorozenci přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví.
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CO SE DĚLO V DUBNU A V KVĚTNU
POMOC UKRAJINĚ
Za přispění obce bylo vypraveno na pomoc konkrétní rodině zasažené válkou na Ukrajině auto s humanitární
pomocí – oblečením, hygienou a trvanlivými potravinami. Celou akci koordinovala Petra Tümmlerová, které, stejně
jako všem ostatním lidem, kteří se svým přispěním do této akce zapojili, patří poděkování.
ÚKLID OBCE
Úklid obce se letos musel kvůli nepříznivému a velmi chladnému počasí přesouvat z 2. 4. na 9.4., přesto
počasí této akci příliš nepřálo, protože bylo po dešti, takže bylo bláto a mokrá tráva. I přes tuto nepřízeň se v 9 hodin
ráno k úřadu dostavila řádka občanů ochotných věnovat svůj čas na úklid obce.

Všem účastníkům akce „Ukliďme svět, ukliďme Vinařice“ děkujeme. Nikdo z těchto lidí nebyl a věřím, že
nikdy nebude, autorem odhozeného odpadu do přírody, přesto se jali pomoci s úklidem po lidech, kteří svým
chováním hyzdí a znehodnocují prostředí nám všem. Je však pravdou, že příroda postupně vydává také stará
svědectví o nepořádném chování lidí, protože například pneumatika od traktoru, kterou jsme letos odhalili a uklidili,
čekala na svůj odvoz evidentně několik let. Stále se tak ukazuje, že takovéto akce mají smysl nejen pro úklid

povrchního nepořádku typu odhozených obalů od sladkostí či nápojů, ale také pro postupný úklid letitého
odpadu, který tu a tam, více či méně ze své skrýše vykoukne.

Stránka | 4

HLEDÁNÍ POKLADU 2022
Poslední dubnový týden bylo na mnoha místech Vinařic a v blízkém okolí více živo než obvykle. Podobně jako loni i
letos čarodějnice Valpruha ukryla poklad na území obce a najít ho mohl jen ten, kdo splnil několik zábavných úkolů.
Nejprve bylo třeba rozluštit veršované nápovědy, které prozradily směr, jakým se vydat hledat jednotlivá hesla k
pokladu. Trasu tvořilo celkem 12 zastavení a různými oklikami vedla od hřbitova až k lesu po cestě za bytovkami. Na
stanovištích byly ukryté sklenice s lístky, na kterých bylo k nalezení vždy jedno písmeno, rada pro uspořádání písmen
a indicie. Vše do sebe krásně zapadalo. Sice nebylo nezbytně nutné projít všechna místa, o to více jste však museli
roztočit své mozkové závity při skládání výsledné tajenky z nalezených písmen. Komu se to povedlo a poklad na
základě nápověd objevil, čekala ho sladká odměna a symbolický plamínek, který také celé putování za pokladem
provázel.
Jménem všech hledačů děkuji Kamile Slané za přípravu
této stezky, která pobavila děti i dospělé.

Petra Loudová
Podaří se Vám rozluštit podle textu, kde všude po
Vinařicích se nacházely nápovědy a ze získaných písmen
odhalit, kde byl ukryt poklad?
1. U hřbitova, o kus dál, křížek vždycky stál. Dnes
hlídá první nápovědu, pozor na auta při přechodu!!
2. Pro někoho je v řadě první, pro jiného zase ta
poslední. Záleží pouze na úhlu pohledu, která vrba
z vrbiček dá ti nápovědu?
3. Na Brahuli říká se tu, kde cesta na Sýčinu vede,
avšak náhle v křoví skrytu, cesta do sadu tě svede. Tam co
krmelec, je nápověda, najít ho, nebude snad věda.
4. Obecní louka nebo hřiště není domovem pro
sviště, za to tu zlatý déšť kvete a nápovědu u něj najdete.
5. Statný smrk u rybníku stojí, u kořenů má opadané
chvojí, co s další nápovědou se pojí.
6. Na bioodpad kontejnery máme, u nich však
nápovědy nehledáme, kousek od nich stromek v
kamenném kruhu stojí, a ve větvích drží nápovědu svojí.
7. 1,2,3, my jsme bratři, je říkanka či píseň, kde pod
lampou neucítíš tíseň, protože podle čísla dozvíš se, dům u
kterého nápověda choulí se.
8. U bytovek roste vrba, co kroutí se jí listy, nebude
to žádná doba najít zde nápovědu je jistý.
9. Od bytovek, až k lesu, po nové cestě se vydej. Zde
stojí hned na kraji, po levé straně, krmelec, kam chodí
srnci, daňci, laně. V kmeni protějšího stromu nápovědu hledej.
10. Mezi poli u kříže nečekej potíže, u paty jedné z lip najdeš k nápovědě typ.
11. U brány do zámku mám malou poznámku, že jak majáky stojí tu dvě túje, a další nápověda tu je.
12. Pod zámeckými schody stojí úpravna vody, a ještě o kus níže, nevím, jak to popsat blíže, stojí betonové cosi, co postavil
tu kdosi a zřejmě to jako šachta slouží a ten kdo po nápovědě touží, zde ji najde schovanou, poslední nápovědu
hledanou.
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Písmena:

A I O O U Č D L K K P P

Pomůcky k poskládání písmen: Nápověda má dohromady 12 písmen; první písmeno je P; z písmen poskládej dvě slova;
jedno ze slov je předložka; jedno ze slov je podstatné jméno; jedno ze slov má tři písmena; podstatné jméno je v 6.
pádě; podstatné jméno je rodu ženského; podstatné jméno má 9 písmen; poslední písmeno je U; písmeno K je
v podstatném jméně 2x; písmeno s háčkem není v prvním slově.

Indicie, které všechny spojuje jedna věc, uhodnete která?: MOZEK; HRUDKA MÁSLA; TELECÍ MASO;
ČAJKOVSKÉHO OPERA; PSÍ KŘÍŽENEC; ČÁST STRUNNÉHO NÁSTROJE; NÁBYTEK; OBEC JIHOZÁPADNĚ OD
PRAHY; NÁSTRČNÝ KLÍČ; TYP UHLÍ; SEMENO; OZNAČENÍ PRAVOSTI

Z ČINNOSTI SDH
VINAŘICE
 VELIKONOCE - Po dvouleté pauze byly letos
opět obvyklé Velikonoce včetně tradičního řehtání.
Chodily jak děti, tak hasiči a všichni si to náramně
užili. V sobotu o vybírání přálo počasí, bylo krásně a
„Klekání zvoníme“ se rozléhalo celý den po celých
Vinařicích. Vybralo se neuvěřitelných 53 450,- za
dospělé a 20 500 vybraly děti. Velké poděkování za
přispění k této tradici všem občanům.
 ČARODĚJNICE - Poslední dubnový den se
nesl ve jménu tradice a hezkého počasí. Během
odpoledne se ozdobila májka, kterou silní muži za
dohledu početného publika u hospody vztyčili. U
hospody byl také připraven oheň na opečení buřtů.
Za setmění se pak rozhořel ten pravý čarodějnický
žár, který během chvíle pohltil i připravenou
ozdobenou čarodějnici. Díky početné účasti a
pěknému počasí se pocovidové čarodějnice
povedly. Speciální poděkování pak patří Honzovi
Pastorkovi mladšímu, který se (bohužel) sám zhostil
nelehkého úkolu uhlídání májky. A že bylo před
čím. Během noci minimálně třikrát obhlíželi, jestli je
naše májka hlídaná. Naštěstí díky Honzovi byla a
mohla tak zdobit náves po celý květen. Snad se
příští rok vyvede stejně jako ten letošní a najde se i
více hlídačů ochotných bránit po jednu noc
pomyslnou čest obce.
 V úterý 19. 4. byla BRIGÁDA na hřišti, na
„odzimování“ Butiku, kdy bylo umyto nádobí a vše
připraveno na novou sezonu. Také bylo nařezáno
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dřevo z pokácených stromů. Všem účastníkům brigády děkujeme.
Dne 24. 4. v Sýčině proběhlo NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ, které mělo netradiční podobu – bylo rozšířeno o hledání
ztracené osoby a tvoření rojnice. Bohužel této akci nepřálo počasí a celou propršelo a účast za SDH Vinařice
byla velmi slabá – přítomni byli Milan Hlaváč, Jan Pastorek st., Jan Pastorek ml., Přemek Dlouhý.
 V sobotu 7. Května na DEN MATEK
roznesli členové SDH Jan Pastorek, Jiří Štolc,
Jiří Kohout a Petr Sobotka ženám v obci a
členkám SDH květiny.
 OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ –
v sobotu se na dobrovickém tréninkovém
fotbalovém hřišti konala okrsková soutěž,
která měla pro Covid dvouletou pauzu a náš
sbor obhajoval první místa. Muži sice první
místo neobhájili, ale zůstali tzv. na bedně,
když v těžké konkurenci získali krásné druhé
místo. Bohužel ženám se tolik nedařilo a se
ctí skončily na posledním čtvrtém místě.
 Dne 15. 5. se uskutečnila SOUTĚŽ
PRO DĚTI v Semčicích, na kterou
v předchozích týdnech v rámci hasičského
kroužku pilně trénovaly u rybníka. Na
soutěži byla velká konkurence mnoha jiných
družstev dobrovolných hasičů z blízkého i
vzdálenějšího okolí a mladší děti byly na 4.
místě a starší na 10. místě.
 Dne 29. 5. proběhlo VYPOUŠTĚNÍ
ŽÁROVKY, její vyčištění za účasti cisterny
SDH Dobrovice a následné vybělení. Už
můžeme jen vyčkat, až se napustí voda a
nová koupací sezona může začít.
Za SDH Vinařice K. Slaná

OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

První řepnou kampaň v pozici generálního ředitele cukrovaru má již tento sympatický mladý muž za sebou, proto
jsem ráda, že si našel čas a kývnul na rozhovor. Bylo by tedy nasnadě, že se celý rozhovor bude kolem cukrovaru
točit, ale vše bylo nakonec jinak. Cukrovaru jsme se dotkli jen letmo a povídali si o knihách, cestování a o dětech.
Snad na Vás atmosféra z milého setkání s Martinem Kolářem dýchne i z rozhovoru. Příjemné čtení.
Děláme rozhovor do Vinařických listů, tak nemohu začít jinak než otázkou, jaký vztah máš k obci, jsi vinařický rodák?
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Na Vinařicích žiji s menšími přestávkami již od svých pěti let.
Ano, považuji se tedy za vinařického rodáka. Žiju tu moc rád.
Na základní školu jsi chodil předpokládám do Dobrovice? A kam jsi šel
pak?

Studoval jsem Obchodní akademii v Mladé Boleslavi, pak
Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Zde jsem pokračoval
také v doktorském programu. Díky tomu jsem se dostal na
výměnný pobyt v Dánsku, což byla moje první dlouhodobější
zahraniční zkušenost.

MEDAILONEK

Ing. MARTIN KOLÁŘ, PhD.
· narozen v roce 1979 ve znamení berana
· ženatý, dvě děti
· koníčky: cestování, kultura, knihy

Do práce v cukrovaru jsi nastoupil hned po škole nebo jsi byl i někde
jinde?

První pracovní zkušenosti jsem získával během studia ve Zdravotní pojišťovně Škoda.
Byl jsi na pracovním pobytu s celou rodinou ve Francii, jak dlouho jste tam byli a jak bylo těžké pro rodinu s tebou odejít?

Původní plán byl zůstat ve Francii jeden rok, nakonec se pobyt prodloužili o celý další rok. Začátky byly pro nás
všechny náročné, spousta věcí byla nových, nové prostředí, jiná kultura a samozřejmě také jazykový hendikep. Pokud
se však ohlédnu zpět, považuji to za velmi dobrou životní zkušenost nejenom pro mě, ale pro celou naši rodinu. Děti
se naučily velmi rychle francouzsky, mj. i díky skvělým učitelům. Výsledkem je, že mé děti dnes mluví francouzsky
daleko lépe než já.
Nelákalo Vás tam zůstat?

Náš pobyt byl časově ohraničený. Dnes se nám zdá, že dva roky byla krátká doba, ale měli jsme možnost poznat velký
kus Francie a rovněž jsme potkali spoustu fajn lidí, se kterými se snažíme udržovat kontakt i dnes. Umím si, stejně
jako má rodina, představit tam ještě nějaký čas žít. Nicméně jsme zpátky a jsme tady velmi spokojení. Třeba tam mé
děti budou jednou studovat.
Co bys doporučil za návštěvu, kam bychom se měli ve Francii podívat?

Díky tomu, jak je Francie velká, tak každá její část je něčím zajímavá. Doporučit jedno konkrétní místo snad ani nelze.
Každý preferuje a hledá na cestách něco jiného. Paříž je krásná, ale takových měst je tam spousta. Krásné jsou hory
dole na jihu, krásná jsou pobřeží, jak severní, tak jižní, ale i to západní. Každá část Francie má své osobité kouzlo. My
jsme nejprve bydleli v Lille, úplně na severu, kousek od hranic s Belgií, a pak jsme se stěhovali na dohled od Paříže do
města Chantilly – což je taková Mekka pro ty, kteří se věnují jezdectví. V zámku a na dostihových překážkách se
natáčel jeden z dílů Jamese Bonda. To jsem nevěděl, ale když jsem nedávno viděl tento film, poznal jsem tam místa,
která znám.
Máš už za sebou skoro rok ve funkci nejvyššího vedení cukrovaru, jak se ti šéfuje?

Výzva střídá výzvu. V cukrovaru pracuji již 17. rokem a za tu dobu jsem měl možnost poznat detailně celou
společnost. Práce mě baví, i když je náročná.
Ovlivňuje tě konflikt na Ukrajině v práci? Má nějaký přímý vliv na cukrovar?
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Žijeme ve zvláštní době, prožíváme věci, které jsme si nedokázali představit. Kdo by čekal v jednadvacátém století v
Evropě válku, navíc nadohled od nás. Určitě nás ve firmě ovlivňuje, především tou svou nepředvídatelností. Máme
štěstí, že vyrábíme základní potravinu ze suroviny pěstované v našem okolí, takže nejsme postiženi žádnými
odstávkami z důvodu nedostupnosti základního materiálu. Cukr se zde vyrábí nepřetržitě už více než 190 let. Naší
snahou je bezezbytku zpracovat cukrovou řepu, proto vedle cukru vyrábíme i líh, krmiva, hnojiva. Mám obavu, aby se
to, co se děje na východě od nás, nerozšířilo nebo více neeskalovalo.
Máš nějaké koníčky?

Rád sportuji a mám rád cestování. To vše se snažím dělat s rodinou. Dále mě určitě baví práce na zahradě a kultura.
Chodíme se ženou do divadla, do kina, na koncerty.
Když děláš něco s dětmi, tak něco konkrétního?

Syn chodí na tenis a na plavání, tak chodím s ním. Dcera
krasobruslí, takže pokračuje v rodinné tradici.
Trénuje jí babička?

Už ne, i když jí fandí. Začínala s ní, ale je to přece jen
zápřah, být pětkrát týdně na ledě.
Trénuje tolik?

Ano, pětkrát týdně. Sice s tříletou pauzou díky Francii. Když
jsme se vrátili, tak nás přemluvila, že chce pokračovat. Baví
jí to a dostává se zpátky do formy. Navíc tady byl covid,
proto se netrénovalo. Z obou svých dětí mám velkou
radost.
Když jsme u dětí, jaký jsi otec? Spíš přísný nebo liberál?

Jsem spíš přísný. Se ženou jsme za jedno, že pravidla musí
být nastavena. Jsem zvídavý táta, zajímá mě, co děti dělají a
snažím se jím porozumět.
Není s funkcí ředitele těžké hledat společný čas pro rodinu?

Ne, není. Rodina je pro mě priorita. Čas na děti si najdu
vždycky.
Vychováváš děti k ekologii?

V tomto ohledu spíš vychovávají děti mě. Hlídají mě, abych dobře třídil. V zimě jsme vzali s dětmi rukavice, vyrazili
jsme směrem na Sýčinu a posbírali poházené odpadky.
Co ještě tě děti učíi?
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Jsem nadšený z toho, jak otevřeně vnímají svět, jak se toho nebojí. Byl bych rád, aby i do budoucna neměly strach z
nových věcí. Berou změny, jako součást svého života.
U čeho odpočíváš?

U knížek.
Máš nějakou oblíbenou? Co jsi četl naposledy?

Poslední knížka, kterou jsem dočetl, bylo Umění diplomacie od Henryho Kissingera, ale mně se toho líbilo v poslední
době určitě víc. Čtu jak detektivky, tak historické romány, ale také životopisy nebo vzpomínky. Žánry se snažím
střídat. Právě čtu detektivku od francouzského autora Bernarda Minniera.
Rád cestuješ. Máš nějakou přesnou destinaci, kam bys chtěl vyrazit?

Kamkoliv, kde se cítím trošku bezpečně. Lákají mě jiné kultury a zajímavá příroda. Určitě bych se chtěl podívat do
Japonska, nebo do Kanady.
Žil jsi i v jiných zemích, jak se ti žije na Vinařicích a změnil bys tu něco?

Je to již jedenáct let, co jsme se nastěhovali do našeho domu. V obci je vidět, že se tady udělal kus práce, vždy
uklizeno, posekáno, nový park při vjezdu do vesnice, nový chodník do Dobrovice. Je tady spousta lidí, kteří dělají pro
obec dobrovolně i to, co nemusejí, ale chtějí, a díky tomu naše vesnice vypadá velmi dobře. Proč tedy něco měnit,
pokud to funguje a většina obyvatel je tady spokojena.
A obligátní otázka na závěr: Co vzkážeš lidem?

Možná to, abychom si všímali dění a věcí kolem nás a byli k sobě ohleduplní. Ale to není vzkaz, to je spíš přání.

Děkuji za rozhovor.

Vysvětlení použitých nápověd:
Poklad byl zakopán „pod kapličkou“ pod ořechem
MOZEK ve tvaru ořechu; HRUDKA MÁSLA – ořech másla; TELECÍ MASO – název části telecího masa je ořech;
ČAJKOVSKÉHO OPERA – Louskáček, nástroj na louskání ořechů; PSÍ KŘÍŽENEC – lidově zvaný „voříšek“; ČÁST
STRUNNÉHO NÁSTROJE – se jmenuje ořech; NÁBYTEK – se vyrábí z ořechu; OBEC JIHOZÁPADNĚ OD PRAHY
se jmenuje Ořech; NÁSTRČNÝ KLÍČ – má lidový název ořech; TYP UHLÍ – ořech je označení velikosti uhlí;
SEMENO – ořech jako druh semene; OZNAČENÍ PRAVOSTI – říká se „to pravé ořechové“.

Tvorba VL: Editorial - Jiří Kohout; text, rozhovor a editace – Bc. Kamila Slaná; info obce – Ing. Petra Tůmová; společenská kronika Vladimíra Bečvářová; text – Petra Loudová; gramatická kontrola - Mgr. Alena Verflová; Zdroj fotografií: V. Bečvářová, P. Loudová,
L. Hlaváčová, K. Slaná, Českomoravský cukrovarnický spolek.
www.obecvinarice.cz; obecvinarice@obecvinarice, Obec Vinařice 65, Dobrovice 294 41; tel: 326386693
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