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EDITORIAL

PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,

•

V srpnovém úvodním sloupku, bych rád odpověděl na pár otázek, které mi
jsou často kladeny. V naší obci žije kolem 270 lidí a co člověk, to
samozřejmě jiný názor na dané téma, problém apod. Stejně je tomu tak i na
jednáních obecního zastupitelstva, které má za úkol rozhodovat v obecních
věcech za lidi, za vás. Jako současný starosta mohu říci, že jsem rád, že se
shodneme, i když některá rozhodnutí nejsou lehká, ale vždy se snažíme a i
nadále budeme snažit vše řešit ve prospěch obce a ne nikoho jiného!
Nejsem zastáncem zadlužování obce a i proto některé věci trvají o trochu
déle, než třeba někde jinde. Za čtyřleté funkční období současného
zastupitelstva jsme nemuseli sáhnout do rezerv obce, nebo si někde
půjčovat peníze. Někdo možná namítne, proč si peníze nepůjčit, aby byly
vybudované nové chodníky, ty staré opravené, abychom měli kanalizaci
atd., ale na příkladech obcí, které se touto cestou kdysi vydaly, vidím, že to
není funkční model rozvoje obce, vím jak trpí svými dluhy dodnes. Také
bych si jako občan naší vesničky přál, aby tu byla kanalizace, vydlážděné
chodníky vedly každou pěšinou, ale ne za každou cenu a hlavně ne za cenu
zadlužení obce. Žádám vás proto o trpělivost, zdravý rozum v rozhodování a
v neposlední řadě o podporu, bez které mnoho nezmůžeme. Doufám, že
vás co nejvíce vyplní přiložený dotazník, abychom lépe věděli, co vás trápí a
co byste chtěli změnit.
Přeji krásný zbytek prázdnin a na brzkou shledanou váš starosta,

16. 8. 2014 Promítání a
vyprávění Josefa Radka o jeho
cestách po světě butik bude
otevřen již od 18. hod., začátek
promítání po setmění.

•

30. 8. 2014 Rozloučení

s prázdninami - táborák a letní
zábava s kapelou Difurband.

• Začátkem

podzimu

plánujeme

uspořádat výlet, v současné době
však ještě nevíme kam. Uvítáme,
pokud byste měli náměty na
zajímavá výletní místa, jejichž

návštěvu by ocenili i ostatní

Kohout Jiří.

INFO OBCE
Starosta SDH Vinařice Jan Sucharda dává pro případ opětovných problémů s vodou, při velkých průtržích
deště, kdy jsou zaplavovány sklepy a ohrožován majetek k dispozici telefonní číslo: 739 073 126, na kterém
je možné domluvit potřebnou pomoc.
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CO SE DĚLO V ČERVNU A ČERVENCI
V sobotu 28. 6. 2014 bylo ve vsi rušno. Probíhal zde dětský
den. Dopolední krátký deštík věštil nestálost počasí,
odpoledne však sluníčko svítilo a po nebi se prohánělo jen
pár bílých beránků. Připravená pohádková cesta znamenala
pro všechny účastníky nezapomenutelná dobrodružství.
První zastávkaa byla u rybníka, kde vodnice Iva Kubínová a
Nikola Urbanová hrály vodnické skořápky s hrníčky na
dušičky. O kousek dál u studánky testovaly krásné víly Jana
Kašparová a Petra Havelková přesnost házením míčku do
okénka. Přesně jako v pohádce Ratatouil se návštěvníci
n
cítili
u kuchtíků Lenky Sobotkové, Ály Studničkové a Marka
Studničky, kterému na rameni nechyběla krysa. Se
zavázanýma očima zkoušeli své chuťové pohárky
v poznávání různých druhů ovoce. Další zastávka pak byla
v samotném pekle u čertice Lenky a čertů Jirky a Jirky
Kohoutových. Mnoha hříšníkům se z nich zatajil dech.
Vystrašené pocestné pak uklidňovala Alenka v říši divů, alias
Lucka Čubanová se svými úkoly. Kdo se nelekl dokonale
maskovaného hejkala pana Fišera, zvládnul úkol - zdolání trasy
se dřevy na nohou bez problémů. Tomáš Bým se svým
aersoftovým stanovištěm a možností zastřílet si ze samopalu a
podobných hraček zaujal nejen děti, ale i dospělé. Zpátky do
pohádkové atmosféry přivedly cestovatele
tovatele u zámku dvě
princezny Maruška Sobotková a Anetka
etka Hlaváčová. Navlékání
korálků a malování obrázků bylo odpočinkovou disciplínou,
před návštěvou čarodějnického brlohu pod zámeckými schody.
Úžasné čarodějnice Jana a Lucka Býmovy nutily kolemjdoucí
plnit čarodějné úkoly a dokonce nechaly nahlédnout i do své obrovské čarodějné knihy. Dlouhá cesta a náročné plnění úkolů byly
u hospody odměněny zmrzlinou, kterou profesionálně servírovali snoubenci Suchardovi. Zmrzlina však nebyla pomyslnou tečkou
za pohádkovou cestou, to bylo až přepadení od obávaných
loupežníků
žníků Štěpána Radka a Víti Kaisera. Pohádková cesta
končila zpátky na hřišti, kde všichni dětští účastníci
účastníc dostali
balíček s dobrotami, buřta
uřta a lístek do tomboly, který
každému dítku zaručoval výhru nějaké zajímavé ceny.
Návratem na hřiště k Butiku však dětský
d
den nekončil. Byly
připraveny disciplíny na již 4. ročník lumpačení - soutěžení
rodinných týmů. Rodiče s dětmi musely prolézat tunelem,
zdolat kolečkem slalomovou dráhu, zatlouci hřebíky,
vytáhnout a zase vrátit lahve do přepravky a nakonec změřit
síly v přetahování lanem. Vítězové byly všichni zúčastnění,
přesto prvenství putuje na Chloumek ke Krejbichům. Všem
pohádkovým postavám a pomocníkům v realizaci dětského
dne patří velké PODĚKOVÁNÍ!!!
Všechny tři fotografie: Petr Paulík
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Program dětského dne volně přešel v letní zábavu s živou hudbou v podání kapely Difurband. Zhruba čtyři desítky návštěvníků si
nenechaly zkazit dobrou náladu pokaženým počasím. Déšť máčející letní parket nebyl překážkou, aby hudba hrála až do časných
ranních hodin. Pro úspěch této akce, bude zábava během léta ještě zopakována.
Kamila Slaná

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí:

Josefa Valentová

70 let (červen)

Květoslava Jonášová

91 let (červen)

Alena Hrušková

80 let (červenec)

Lidmila Králová

80 let (červenec)

Narození

Tomáš Dlhoš

(červen)

Úmrtí

Ladislava Šabíková

(červenec)

OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

Jistě už si každý z vás všiml drobné paní, která po vsi roznáší do vašich schránek
letáky a mimo jiné i tyto Listy. Jmenuje se Libuše Dudková, a byť není zdejší
rodačkou, tak má dokonalý přehled o všech domovních schránkách ve vsi a tedy
také o tom, kdo kde bydlí. Dokonce oslaví kulaté narozeniny se sedmičkou na
začátku. Přejeme jí pevné zdraví a spokojenost. Pojďme se dozvědět o této ženě
něco víc:
Povězte něco o svém životě, kde všude jste pracovala?

MEDAILONEK Libuše DUDKOVÉ
Narozená 1944 ve znamení lva.
Vdaná, dvě děti: syn a dcera. Tři vnoučata,
čtvrté tragicky zahynulo.
Co má ráda: Vše z čeho vzniká něco nového
a prospěšného. Z jídla má ráda ryby.
Co nesnáší: Pomluvy a přetvářku.

Jsem vyučená prodavačka, školu jsem končila v roce 1960 a potom si ještě
dodělávala večerní ekonomickou školu. Ještě jako svobodná jsem dělala
vedoucí v prodejně potravin, kde jsem byla až do roku 1967, než jsem se vdala
a narodil se Jenda. Krátce jsem také pracovala jako účetní národního výboru,
který měl tenkrát sídlo ještě na zámku. Nějaký čas jsem byla také zaměstnána jako vedoucí místní prodejny, a když přišla
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privatizace, tak jsem hledala nové pracovní místo a našla jsem ho na poště v Dobrovici, to bylo
lo někdy v roce 1991. Tam jsem
zůstala až do důchodu. Veškerá práce, kterou jsem prošla, byla práce s lidmi a musím říct, že vše co jsem dělala, dělala jsem ráda.
Roznášíte tu letáky, dělala jste pošťačku, myslíte, že to tu dobře znáte?
Určitě. Vím, kde kdo
do bydlí, pokud se někdo přistěhuje, tak to ihned registruji. Také díky tomu, že bývám členkou volební komise,
tak mám přehled.
Máte nějaký koníček, co vás baví?
V současné době mě baví práce na zahrádce a pak chov exotického
ptactva. S mužem jsme vždy chovali
vali exotické ptáky, ale jeden čas jsme od
toho upustili, protože to je velmi náročné na čas a tak jsme se teď
v důchodu k tomu vrátili.
Jaké máte papoušky?
Měli jsme páreček papoušků horských, ale buď nám je někdo ukradl,
nebo uletěli. Prostě jsme ráno našli
ašli prázdnou, otevřenou voliéru. Jinak
máme andulky, korely, párek penant a karakiri. A nově ještě křepelky.
Nepocházíte odsud, ale přivdala jste se sem, jak se vám na Vinařicích
líbí?
Líbí. Bydlela jsem čas v Praze, pak v Mladé Boleslavi a po svatbě se
přistěhovala sem. S manželem jsme se poznali na apríla a přesto jsme
stále spolu již 51 let. Potkali jsme se tenkrát na čaji. Dříve se chodilo na
odpolední čaje, jako dnes chodí mladí na diskotéky. Na Vinařicích se mi
líbilo,, nebylo to pro mě těžké zvyknout si po životě ve městě na vesnici. I
když můj tatínek tomu nebyl rád, myslel si, že budu žít v Praze.

Foto: osobní archiv
chiv paní Dudkové.

Na co jste v životě nejvíce hrdá?
Na svoje děti. Že se z nich stali poctiví, pracovití lidi.
Jako všichni před vámi máte
áte možnost něco vzkázat lidem, co to bude?
„Žijete v krásné obci, mějte se navzájem rádi a pomáhejte si..“
si.

Děkuji za rozhovor.
K. Slaná

Kontakty VL: Editace - Kamila Slaná, vinarickelisty@seznam.cz; Kontrola a info obce - Jiří Kohout,
Společenská kronika: Vladimíra Bečvářová; informace za SDH: Jan Sucharda; www.obecvinarice.cz;
obecvinarice@obecvinarice, Obec
Obe Vinařice 65, Dobrovice 294 41; tel: 326386693
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