Č. 2. duben 2017
EDITORIAL

PLÁNOVAN AKCE


Vážení spoluobčané,
jak by řekla jedna známá herečka ve filmu „už je to tady“. Mám samozřejmě na mysli
nejhezčí část roku a všemi milované jaro. Doufám, že nám již paní Zima odezněla a my
se budeme moci ponořit do jarních úklidů a prací, kterých není málo. Každý, kdo má
zahrádku, ví, o čem mluvím. Na obci jsme také začali s úklidem a s pracemi, které
bychom chtěli do léta dokončit. Ani se nenadějeme a budou Velikonoce. Byl bych rád,
kdyby naše obec byla připravena a uklizena. Bylo by dobré, kdyby se každý z nás
nějakým způsobem na úklidu a zkrášlení obce podílel. Mnoho z Vás si již našlo cestu ke
kontejneru na větve a bioodpad. Většina občanů si již zvykla a nepálí zbytečně roští a
listí ze zahrady a okolí pak zbytečně neznečišťuje typický odér kouře. Jsem za to velice
rád a doufám, že se brzy přidají i ostatní, aby kontejnery na bioodpad byly maximálně
využité.
Musím zde bohužel opět zmínit přetrvávající neukázněnost občanů ve stání aut na
chodníku a místech, která k tomu nejsou určená. Proto budou v nejbližších měsících na
některých místech v obci pořízeny dopravní značky omezující stání. Do dnešní doby
jsme byli dost tolerantní, jen velmi málo občanů se na možnost stání na obecním
pozemku alespoň informovalo. Ve vyhlášce je jasně označeno, kde se stát smí a kde
ne, ale lidé stále nereagují. Velice mě pak mrzí, když procházím obcí od Průhonku,
okolo Žárovky až po vrbičky, nacházím uježděná místa, vyjeté koleje a jinak
znehodnocené obecní pozemky. Při příjezdu do obce z kterékoli strany si pak každý
všimne neupraveného prostranství, a to není dobrou vizitkou obce. Kolem automobilu
parkujícího na chodníku pak nejde vůbec projít, a to chodce ohrožuje na bezpečnosti.
Budeme proto takové jednání řešit ve spolupráci s policií a udělováním pokut. Také
budeme důrazně požadovat po majitelích osobních automobilů parkování na jejich
vlastních pozemcích. Je k zamyšlení, že vlastní pozemky umožňující parkování má
mnoho občanů krásně upravené, ale ty obecní pustoší. Tolerování takového jednání
nejde do nekonečna.
Původně jsem chtěl psát o krásných jarních příbězích, ale po dnešním projití obce jsem
byl rozezlen. Omlouvám se všem, kterých se mé výtky netýkají a čekali v úvodu něco
jiného.
Všem přeji krásné slunečné jarní dny, doplňujte přes zimu ušlou energii.
S pozdravem Váš starosta Jiří Kohout.

III. ročník úklidu v obci

Sobota 8. dubna 9.00 hod
Sraz u obecního úřadu
Přijďte pomoci!
K dispozici budou rukavice a
pytle na odpad. Na závěr si jako
tradičně opečeme na hřišti vuřty.



VELIKONOCE

Ve čtvrtek 13. 4. začíná
každoroční velikonoční řehtání a
sobotní vybírání s muzikou. Opět
ze vsi vyprovodí zimu řehtačkami
jak děti, tak dospělí.


SBĚR ŽELEZA

22. 4. od 9.00 - proběhne v obci
sběr železa.



ČARODĚJNICE

Odpoledne 30. 4. u obecního
úřadu se ozdobí májka a kolem
18 hodiny bude postavena. U
hospody bude možné si nejen
posedět, ale také opéci vuřty.
Před setměním bude na hřišti
zapálena vatra. Přijďte se
podívat.
 OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Od 9.00 hod. pořádá SDH Vinařice
okrskovou soutěž. Přijďte fandit.

INFO OBCE






Konec vegetačního klidu 31. 3. znamená, že od dubna již nelze kácet či ořezávat keře a stromy. Ve
výjimečných, odůvodněných případech lze požádat o výjimku obecní úřad.
Od dubna budou popelnice opět vyváženy pravidelně každý týden.
Obec zahájila přípravu na zpracování
nového územního plánu. Více informací
v přiloženém dopise nebo na obecním
úřadě.
Letos pořádáme již třetí ročník úklidu obce
pod celonárodní záštitou akce „Ukliďme svět
– ukliďme Česko.“ V následující tabulce Vám
přinášíme čísla z této akce za minulý rok.
V číslech jsou také údaje z Vinařic.
Tak nezapomeňte – letos v sobotu 8. 4. od
9.00 hodin, sraz u obecního úřadu!


Po zimní fotografické soutěži vyhlášené v prosinci

JARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
2015 vyhlašuje obec jarní fotografickou soutěž.

na téma „Vinařice na jaře“
Je opět potřeba oživit webové stránky novými fotografiemi, proto vyhlašujeme soutěž o nejhezčí
fotografii obce s jarní tématikou. Vyfotografujte, jak vypadá naše obec v rozkvětu v nejbarevnějším
období roku. Tři nejzdařilejší fotografie vybere zastupitelstvo obce.
Jako motivace k zasílání fotografií jistě bude i zajímavá finanční odměna pro první tři místa a to:
1. místo 1500,- 2. místo 1000,- 3. místo 500,-.
Účastí v soutěži dáváte souhlas s uveřejněním fotografií na webových stránkách obce a ve Vinařických listech.

Fotografie pošlete v elektronické podobě na email obce a uveďte jméno, příjmení a adresu! Každý
účastník může zaslat maximálně tři fotografie. Své fotografie posílejte nejpozději do neděle 30. 4.
2017.
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CO SE DĚLO V ÚNORU A V BŘEZNU
HASIČSKÝ PLES

V místní hospůdce se konal tradiční hasičský ples, který měl letos kulturní vložku v podobě secvičeného
představení dětí z hasičského kroužku pod taktovkou Honzy Suchardy. Příběh o tom, jak místní hasiči
zachránili hořící zámek jistě všechny pobavil a byl výborným začátkem pěkného večera při živé hudbě.
Zpívalo se a tančilo do časných ranních hodin. Poděkování patří všem sponzorům bohaté tomboly.
MAŠKARNÍ PRO DĚTI
Letošní maškarní pro děti měla opět v plné režii Lenka Hlaváčová, alias bílá paní, která celým odpolednem děti
provázela a vyrobila také krásné pohádkové kulisy. Za to jí patří velké poděkování. Hospůdka byla opět plná rodičů a
dětí – princezen, princů a jiných krásných masek. Tématem maškarního byly pohádky a pověsti Vinařic, které si
v malé brožované knížečce na závěr děti také odnesly. Snad se pohádky líbily a celé odpoledne si děti báječně užily.
Těšíme se
zase
na
příští rok!
Kamila
Slaná
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM:





Čubanová Jindřiška (75 let)
Dufková Emilie (70 let)
Lišková Vlasta (94 let)
Koudelková Marie (80 let)

NAROZENÍ:

ÚMRTÍ

Dufková Diana (leden)

Müller Ladislav

Mizera Dominik (únor)

Boháčková Milada

Z HISTORIE OBCE - POKRAČOVÁNÍ
SLOVO O PŮVODU OBCE A JEJÍHO OBYVATELSTVA
Dějiny obce jsou pevně spjaty se slovenskými plemeny, která vznikla v Pojizeří a mají souvislost s ranným
obchodním stykem našeho kraje s cizinou.
Na levém břehu Jizery, to je i u nás, usídlili se v dávných dobých Charvaté. Jméno Charvat znamená urozený,
svobodný muž. Chlum je zlákal svojí výškou a dalekým rozhledem. Proto bylo na něm severně u Šanců, vybudováno
důležité a velmi pevné hradiště, o němž je domněnka, že bylo sídlem charvatského knížete čili vejvody. V hradišti
Chlumu konány byly roky tj. sněmy, k nimž scházeli se všichni svobodní muži rodů. Zde konány byly soudy, kněz tu
obětoval za všechny příbuzné rody tvořící plémě nebo svolával je k obraně země. Jaké byly osudy rodů, tedy i
Charvatů není známo. Do propasti nepaměti zapadly dějiny našeho kraje. Zpustl Chlum, ticho bylo v doubravách, kde
dříve bývalo obětováno bohům. Jen mohutný val, dnes zvaný Šance, táhnoucí se mezi hlubokými lesními srázy
směrem východo-západním, obehnaný na jižní straně hluboký příkopem, zvyšujícím jeho bezpečnost z jihu proti
vpádu nepřátel, přetrval doby dobré i zlé až do dnů přítomných a v blízkém lese kněžském řada pradávných hrobů,
čekajících na archeologický průzkum, mluví o bývalém životě na Chlumu. Této historické památky Šanců bývalo,
bohužel ještě před padesáti lety zneužíváno k odebírání hlíny na komposty. Dnes zachována je jen jeho část, která je
už chráněna památkovou péčí.
Sídlem Charvatů byl pevný, z klad sroubený, neveliký dvorec s několika komorami. Na předhradí byly hospody
pro kupce, kteří tu vykládali přinesené zboží a vyměňovali je za kožešiny, med vosk, plátno, ale také za domácí
zvířata, drůbež, chléb i obilí. Kupci tu vykládali cizokrajné zboží, šperky, nabízeli otroky, kteří byli vítaným předmětem
obchodu. Z Charvatů vycházely rody, dle nichž jsou pak vsi pojmenovány, např. Čachovici, Bratronici, Smilovici,
Rajšici, Kosořici, Luštěnici, Jablkynici, Pěčici, Semčici, Ctimírovci, Bojatici atd. Chlumové, kteří vyšli z Chlumku, byli též
držiteli Vinařic.
Vinařice založené v době nepamětné a obyvatelstvo jejich živilo se lovem zvěře, později chovem dobytka a
pěstováním obilí. Vinice, které posléze tu založeny jak lid praví, dali vznik jménu obce Vinarce, později Vinařce a
Vinařice, - první zpráva o nich byla psaná r. 1340. Do tohoto času není bezpečných zpráv o vsi. Vinařice bývaly vždy
jenom vesnicí, ale vrchnost jejich vládla znamenitými prostředky a často zaujímala přední místo mezi šlechtou
krajovou. Bylo tak už v XV. století za mocného Beneše z Vartemberka a bohatého Bohuňka z Klinštejna. Rovněž tak i
za Jiříka Cetenského, který zastával úřad krajského hejtmana. Dále tehdy zůstala Dobroviceves za Vinařicemi a zvláště
za Žerčicemi se svou chudou a bezvýznamnou vrchností.
(přepis kroniky roku 1970 psané Josefem Sobotkou, str. 5-6)
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OSOBNOST OBCE

ANEB ŽIJÍ MEZI NÁMI

Uplynulé dva měsíce měly několik jubilantů. S jednou oslavenkyní Vám přinášíme rozhovor a snad na Vás
z něho dýchne stejně taková pohodová atmosféra, jakou okolo sebe paní Dufková šíří.
Povězte něco o svém životě, kam jste chodila na školu, kde jste pracovala?
Pocházím ze Semčic, tam jsem chodila také do školy, a ráda jsem chodila také do Sokola. To tenkrát chodilo
mnoho dětí. Po základní škole jsme řešili kam dál. Bavilo mě šít, ale na švadlenu bych musela být na
internátu a to rodiče nechtěli, tak jsem se vyučila zámečnicí pro Škodovku. To mě také bavilo, už jako
holka, když jsem pomáhala tátovi nebo dědovi v dílně, tak mi ta špína voněla. Po škole jsem byla chvíli ve
Škodovce, než jsem zůstala doma s dětmi. Když trochu povyrostly, tak jsem na pár hodin pracovala
v cukrovaru a potom jsem šla do kovovýroby. To byla všechna práce v Dobrovici, abych odvedla děti do
školy a postarala se o ně. Až pak později, když v Dobrovici skončila kovovýroba a já neměla žádnou práci,
tak jsem zcela náhodou narazila na zajímavou práci, která mě ze všech, kterými jsem prošla, bavila nejvíce.
Bylo to v atypických svítilnách v Mladé Boleslavi na
Kozině, kde jsem byla asi dva roky. Zde jsme opravovali a
MEDAILONEK
čistili lustry ze zámků, například ze Sychrova nebo
z Obecního domu v Praze. Nejdříve jsme celý ten lustr
EMILIE DUFKOVÁ
museli namalovat, aby se následně vědělo, co kam patří.
roz. Bortová
Až pak se celý lustr rozebral a umyl, pokud bylo potřeba
doplnili jsme chybějící části. Bohužel počet zaměstnanců
 narodila se v roce 1947 ve znamení ryb
se zmenšoval, nevím, zda neměli zakázky, ale první
 vdaná, dvě děti, 5 vnoučat, 1 pravnouče
museli odejít ti, co tam byli nejkratší dobu a já byla mezi
 vyloženě koníčky nemá, ale ráda pracuje na
nimi. To mě mrzelo, nejenže jsem musela znovu hledat
zahradě a jezdila na kole
práci, ale protože mě to vyloženě bavilo. Do Škodovky
 z jídla má nejraději všechno, hlavně když jí ho
někdo uvaří a jediné co nesní je škraloup
mě už tenkrát pro věk vzít nechtěli, a tak jsem našla práci
v Rollyxu, kde jsem zůstala až do důchodu.
Na Vinařicích jste rodák, nebo jak jste se na Vinařice
dostala?
Manžel byl na vojně a já jsem byla doma, bydleli jsme tehdy u mých rodičů v jedné místnosti. Když se vracel
muž z vojny, tak mu tehdejší JZD nabídlo byt. Já jsem tehdy v té době moc nechtěla, aby do JZD šel, ale když
nakonec stačilo, že do družstva vstoupil jen manžel, tak jsme to přijali a nakonec jsem samozřejmě byla
ráda. Bylo to v roce 1972 a už jsme tu bydleli, když se narodil syn Jiřík.
A jak se Vám na Vinařicích žije?
Na Vinařicích se mi líbí, je tu zdravé povětří (smích), tady nahoře u nás to totiž hezky profukuje. Vinařice
jsou hezké, ráda si je vždy celé projdu. Také se mi líbí, že se tu dělají akce pro děti a že je někdo vymýšlí, že
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děti jen tak neběhají bezcílně venku, jako to bylo za nás. Také je vidět, že se Vinařice dávají dohromady, že
se to zlepšuje, dělají se chodníky a vesnice je upravenější víc a víc. Není, co by se mi tu nelíbilo.
Říkáte, že nemáte vyloženě žádné koníčky, jak tedy trávíte volný čas?
Vyloženě žádného koníčka opravdu nemám, ať nad tím přemýšlím sebevíc. Nepletu, neháčkuji. Takových
klubíček vlny mám, co jsem vypárala ze svetrů, ale musím to
někomu dát, kdo ty ponožky z toho za mě uplete, mě to
nebaví. Čtení také jako koníčka nemám, čtu jenom noviny,
občas nějaký časopis, ale knížku už jsem nečetla dlouho.
Neumím si vybrat takovou, která by mě zaujala, je to jedna
hloupost za druhou, než se doberu k nějakému ději, tak už
mě to nebaví číst. Ve volném čase koukám na televizi,
jakmile to pustím, to je pro mě konec. Teď když je hezky, je
lepší ji ani nezapínat, aby to člověka neokrádalo o čas venku.
Na zahrádku ráda zajdu, ale to dělám spíš, abych si něco
vypěstovala, než jako koníček. Když jsem donedávna občas
jela na kole, tak jsem zajela k sestře nebo ke kamarádce, ale
ne vyloženě nějakou trasu. Někoho baví vaření a pečení, já to
chvíli cítím a jsem tak naslazená, že už to nemusím. Raději
budu umývat okna, než abych plácala nějaký dort. Opravdu
nic zajímavého nemám, žiji si obyčejný život a jsem
spokojená.
Je něco, na co jste v životě hrdá, nebo máte nějaký nesplněný sen?
Nevím, na co bych měla být hrdá. Jsem sice spokojená, ale nemám, co bych vyzvedla a vychválila. Jak ten
můj život plyne, jednoduše, co potřebuji, mám, a co musím udělat, to musím udělat. Nemám nějaké
speciální přání a sny, o které bych usilovala. Přála bych si, aby děti byly spokojené, aby ten jejich život byl
v pořádku a neměly problémy.
Co byste vzkázala lidem?
Ať se lidem dobře žije, člověk musí mít radost ze života a ne se pořád mračit. Problémy má dnes každý, ale
člověk to musí brát tak, jak to přichází a odchází, nemá cenu se nad něčím trápit.
Děkuji za rozhovor, Kamila Slaná
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