PROSINEC 2017
EDITORIAL
Vážení spoluobčané
mnoho z vás si jistě všimlo, že byly namontovány na některé úseky v obci nové značky. Jedná se o značky: „Zákaz zastavení“, „Chodník
se v zimě neudržuje“, „Komunikace se v zimě neudržuje“ a „Zákaz podomního prodeje v obci“. Již dlouho jsem avizoval, že toto
nastane, když se občané (popř. řidiči) nepolepší a nezačnou se chovat tak, jak nařizuje obecní vyhláška. Byl jsem překvapen, kolik
negativních názorů na toto téma je. Rád bych zde proto obhájil svůj postoj a důvody k tomuto řešení.
Začnu značkou „Zákaz podomního prodeje“. Tato značka je informativní a je dodatkem k vyhlášce o Zákazu podomního prodeje
v obci. Značka je umístěna na hlavních vjezdech do obce, aby se prodejci nemohli „vymlouvat“, že o zákazu nevěděli. Proto pokud
vám v obci někdo bude nabízet levné volání, elektřinu, plyn a další služby, neváhejte a volejte buďto mně nebo policii ČR.
Značka „Chodník se v zimě neudržuje“ je opět informativní značka, která je umístěna u chodníku a schodech k zámku. Je zde
umístěna hlavně proto, že chceme chránit Vaše zdraví. Toto místo se sice v zimě uklízí, ale bohužel ne tak často, jak by bylo potřeba,
a proto jsem raději zvolil tuto variantu, jak informovat o možném nebezpečí a zároveň předejít případným sporům, kdyby se zde
nedejbože někomu něco stalo. Značka „Komunikace se v zimě neudržuje“ je obdobná informativní značka, která je umístěna na
okrajových komunikacích a kde je předpoklad, že se v zimních měsících nestačí včas anebo vůbec uklidit, prohrnout sníh a provést
posyp. Konkrétně se jedná o místo „Ke dvojčatům“ a zadní cesta za bytovkami.
Značku „Zákaz zastavení“ všichni řidiči dobře znají a vědí, co znamená. Prozatím je umístěna na čtyřech místech v obci. Jedná se o
místa, kde vznikal problém s průjezdem aut, autobusů a popelářů potažmo i ostatních řidičů. Jedna je umístěna na „Průhonku“ od
spodního vjezdu do obce a platí jen na úseku k odbočce do uličky. Na toto místo jsem byl upozorněn firmou Compag, protože zde
měli problém projet popelářská auta podél stojících aut. Dále jsou umístěny na nové silnici k zámku a do uličky k paní Pospíšilové.
Opět to jsou místa, která jsou úzká a byl zde problém s prohrnováním a s úklidem nejen v zimním období. Prozatím poslední značka
je umístěna na silnici ke hřbitovu, kde bylo přihlédnuto k žádosti řidičů autobusů, že zde někdy mají problém s průjezdností okolo
odstavených aut na silnici.
Jak jistě uznáte, ve většině případů jsou to opodstatněné věci, které se nás týkají. Však Vás zde nikdo nebude hned pokutovat, pokud
přijedete domů, vyložíte nákup atd.. Nechceme, aby to bylo jako ve městě, když zastavíte na zákazu zastavení a hned tam je městská
policie, ale vše má svá pravidla a záleží jenom na nás, jak je budeme dodržovat. Zde se například naskýtá první otázka, proč hned
Zákaz zastavení a ne jen Zákaz stání. Opět vám odpovím, že bohužel dle mých zkušeností, by toho lidi začali zneužívat a benevolentní
značku Zákaz stání začali různě obcházet. Proto jsem se rozhodl pro přísnější cestu a myslím, že i cestou správnou. V letošním roce
to jsou poslední instalované značky, ale v příštím roce se bude v instalaci ještě pokračovat. Chtěli bychom značku Zákaz zastavení
umístit na silnici k zámku (pokud vše schválí odbor dopravy ). Vyřešit bude potřeba také průjezdnost kolem požární nádrže a v boční
ulici na Průhonku. Na otázku ohledně parkování v obci chci ještě říci, že skoro každý zde má svůj dvůr, zahradu atd., kde má možnost
své auto zaparkovat. Pokud je aut v rodině více, musí si to místo udělat a ne se vymlouvat, že nemá kde. Často stačí si jen

doma uklidit a mít vůli s tím něco udělat.
S pozdravem Váš starosta Jiří Kohout.
PS : Do nového roku vše nejlepší.
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CO SE BUDE DÍT?
 SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU - Srdečně Vás zveme na Štědrý den 24. 12. 2017 v 11. hod. na
náves ke smrku. Bude opět připraven na zahřátí svařáček a čaj. Nejmenší pak opět naleznou na
stromku viset překvapení. Pokud přinesete k ochutnání něco ze svého vánočního pečení, budeme
rádi. Snad bude letošní počasí vstřícnější než to loňské.
 II. ročník společné procházky na ukončení roku. Po loňském úspěchu této narychlo uspořádané akce
jsme se rozhodli udělat novou tradici a věříme opět v hojnou účast. Sraz je v sobotu 30. 12. v 10.00
u obecního úřadu. V cíli bude na všechny účastníky opět čekat ohýnek na zahřátí a buřty k obědu.
 VÝROČNÍ SCHŮZE SDH Vinařice. Přijměte srdečné pozvání na výroční schůzi dobrovolných hasičů, která se koná
13. 1. 2018 od 19.00 v místní hospůdce.
 HASIČSKÝ PLES – dne 10. 2. 2018 se koná v místní hospůdce tradiční hasičský ples s živou hudbou a bohatou
tombolou. Přijďte se pobavit a zatančit si.

INFO OBCE


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konané 20. – 21. 10. 2017 v rámci obce. Volební
účast – 72, 69  převyšuje republikový průměr a konkrétní výsledky politických stran jsou:
Číslo strany

Název strany

Platné hlasy

Přepočet na procenta

1

Občanská demokratická strana

21

12,80

4

Česká str. soc. demokratická

18

10,97

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9

5,48

8

Komunistická str. Čech a Moravy

28

17,07

9

Strana zelených

7

4,26

10

ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU

3

1,82

12

Strana svobodných občanů

1

0,60

15

Česká pirátská strana

16

9,75

20

TOP 09

3

1,82

21

ANO 2011

46

28,04

24

Křesť. Demokr. Unie – Čs. Str. lid.

2

1,21

26

REALISTÉ

2

1,21

29

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

8

4,87
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Starosta obce předal manželům Lepkovým z Chloumku, kterým shořela střecha domu, finanční
hotovost ve výši 50.000 ,- na kterou se složili občané a přátelé obce Vinařice. Všem občanům za
pomoc děkujeme.
Od 2. ledna 2018 do 30. 1. 2018 bude možné platit odpady a poplatky za psy. Odpady: dospělý
občan 500,- Kč a děti do 10 let 350,-; psi: 100,- Kč za jednoho psa.
VÝSLEDKY ANKETY k provozu místního obchodu
Na obecním úřadě se sešlo celkem 61 vyplněných listů a počet odpovědí na kladené otázky byl následující:
Chybí Vám v obci obchod? ANO, jeho absence mi velmi chybí – 19x; ANO, ale využiji ho jen občas 33x; NE, za dobu absence
jsem zjistil, že není potřeba 3x; NE, nikdy jsem do něj nechodil – 6x.
Pokud by byl obchod zřízen, jak často byste ho navštěvovali? Denně – 9x; obden 17x; 1x týdně 10x; občas 21x.
Z dotazů na sortiment pak většina odpovídajících preferuje pouze základní potraviny: pečivo 25x; mléčné výrobky 22x;
maso, uzeniny 21x; nápoje 20x cukrovinky 16x; lahůdky 20x; ovoce, zelenina 24x; drogerie 20x; krmivo pro zvířata 12x;
drobné dárkové předměty 4x. V anketě byla možnost navrhnout jiné využití objektu a zde se několik občanů vyjádřilo, že
by zde zachovali pouze obchod, nic jiného. Další návrhy byly například na předělání objektu na bytovou jednotku,
klubovnu pro mládež nebo důchodce, rozšíření hospody, pronájem za účelem služeb (např. manikúra, pedikúra aj.), anebo
propojit obchod s hospodou.






Provozovatel místní hospůdky pan Špáda dává na vědomí, že přijímá objednávky na prodej vánočních kaprů.
Kapři pochází z rybářství Chlumec nad Cidlinou. Objednávat lze na telefonu 721978813 nebo osobně v místním
pohostinství a to do 15. 12. Cena je 95Kč /Kg. Dále bude možnost rybu i zabít, vykuchat, oškrábání šupin,
odstranění hlavy, ploutví atd. cena za vše 40Kč. Prodej se uskuteční v místním pohostinství v pátek 22. 12. od
12 do 17 hod.
Dne 12. 1. – 13. 1. 2018 se konají volby prezidenta České republiky.
Cesta od hospody k zámku byla dokončena a převzata k užívání.

Projekt
„Rekonstrukce místní komunikace, Vinařice“
byl realizován za přispění prostředků z programu
Ministerstva pro místní rozvoj
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INFORMACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V předešlém vydání Vinařických listů jsme vás
informovali o tom, co všechno se nám podařilo
pro náš hasičský kroužek získat za pomoci
dotačního programu Středočeského kraje. Mladí
hasiči se již s tímto vybavením seznámili a mají
z něj ohromnou radost. Všichni se těšíme na
jejich první soutěžní útok. S tímto vybavením to
půjde určitě samo :o)
Jan Sucharda starosta SDH Vinařice

CO SE DĚLO V ŘÍJNU A LISTOPADU
DRAKIÁDA A PEČENÍ
Dne 6. 10. se na vinařickém hřišti prohánělo cca 30 dětí s rodiči a pouštěli draky. Po počátečním „rozletu“ museli dát všichni draky
dolů a po odstartování se společně pustili do pouštění. Porota neměla lehký úkol posoudit, komu vylétl drak nejrychleji, nejvýše a

Stránka | 4

Vinařické listy

prosinec 2017

nejdéle se ve vzduchu udržel. Někomu to šlo více, někomu méně, někdo to zvládl sám, někomu pomáhali rodiče i prarodiče, ale
byla to zábava. Stejně jako každý rok, i letos byli draci, co ulétli nebo se zamotali tam, kam neměli.
S drakiádou je neodmyslitelně spjaté pečení, letos sladké muffiny. Sešlo se celkem 13 druhů různých, krásných jak na oko, tak na
chuť. Každý, kdo hlasoval v tajném hlasování o tři nejlepší, měl těžkou volbu. Nakonec vyhráli: 1. Vlaďka Bečvářová; 2. Jana Býmová
ml. + Adam Slaný; 3. místo Ondra Studnička a Tomáš Kohout.

RECEPT NA VÍTĚZNÉ DÝŇOVÉ MUFFINY:
Suroviny: 1,5 hrnku hladké mouky; 1 lžička pečícího prášku; asi 400 g čerstvé dýně (lze
udělat i z kompotu) + trochu cukru (na vaření dýně), + trochu skořice (na vaření dýně); 1/3
hrnku oleje; 3 vejce - bílky vyšlehat zvlášt; 1 lžička skořice; 1/2 lžičky zázvoru; 1/2 lžičky
hřebíčku (drtím v hmoždíři); 1/2 lžičky muškátového ořechu; 1 lžička vanilkového
extraktu; 1,25 hrnku cukru; 1/2 lžičky sody; 1/2 lžičky soli
Postup přípravy receptu: Dýni si nakrájíme na menší kousky a dáme na chvíli povařit s
cukrem a skořicí, vodu slijeme a dýni necháme vychladnout. Smícháme mouku s pečícím
práškem. V jiné míse smícháme vychladlou dýni, olej, žloutky, vanilkový extrakt, koření,
sodu a sůl. Přisypeme mouku a lehce mícháme, aby se vše spojilo. Nakonec přidáme
vyšlehané bílky. Pečeme 25-30 minut.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Natálie Andresová

(listopad)

K narození miminka gratulujeme.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obci Vinařice a všem vinařickým občanům za finanční pomoc na obnovu našeho domu po požáru. Také
děkujeme všem kamarádům, kteří se dodnes na opravě domu podílejí. Moc si toho vážíme.
Jan Lepka s rodinou
Z HISTORIE OBCE – POKRAČOVÁNÍ PŘEPISU KRONIKY

OBRAZ O DRŽITELÍCH GRUNTŮ A DOMŮ
O vsi, zvláště o gruntech, lze mluviti teprve v 17 století poněvadž starších zpráv není. Z dřívějších let je známo
jen několik lidí a to z aktů soudních; uvádí se Jan Louskal, Matouš Houžvička, Jan Vacek. Dle nich Vinařičtí
k právu boleslavskému tíhli. Teprv když panství Vinařické připojeno k Dobrovici, podřízeny jsou příslušné
obce dobrovickému soudu patrimoniálnímu. Po sloučení s panstvím Dobrovickým uznány Vinařice za přední
místo statku Novovaldšteinského a jako takové měly rychtu. V ohledu církevním patřily k faře i kostelu
sýcínskému; až v dobách Josefínských připojeny jsou k Dobrovici. V 17 století měli sousedé zdejší povinnost
dovážeti hlínu a písek na faru dobrovickou, kdykoli toho byla potřeba.
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Stav vesnice po válce třicetileté a počátkem 18 století jeví se v poddanských gruntech. Dle berních rulí byly
zde roku 1652
1. Statek Mik. Stefana /30 korců/
2. „
Václava Michálka /30 korců/
3. statek Jak. Horáka /40 korců/
4. „
Jana Cidlinského /30 korců/
5. „
Gabr. Hozlauera z Hozlau /30 korců/
6. „
Mat. Podlouckého /30 korců/
7. „
Václ. Kostky /40 korců/
8. „
Jana Moce /32 korců/
9. „
Kladivovský pustý /30 korců/
10. statek Cidlinovský pustý /35 korců/
11. chalupa Jiř. Koženého /10 korců/
12. „
Václ. Šedivého /6 korců/
13. „
Václ. Špáty /6 korců/
14. „
Jana Černého /10 korců/
15. „
Václ. Srbka /10 korců/
16. „
Jana Zajíčka /6 korců/
17. „
Jana Puldy /11 koců/
18. „
Elišky vdovy /5 korců/
19. barák Pincovský pustý –
20. „
Jeřábkovský pustý –
Čísla vpředu uvedená značí zřejmě jen čísla běžná nikoliv popisná čísla domů, které v té době ještě očíslovány
nebyly. Rovněž tak budou i roku 1713
1. statek
2.
„
3.
„
4.
„
5.
„
6.
„
7.
„
8.
„
9. chalupa
10. statek
11. chalupa
12. statek
13. chalupa
14. „
15. „

Mik. Verfla /48 korců/
Mik. Kopřivy /26 korců/
Mik. Plačka /54 korců/
Mat. Cidliny /38 korců/
Jiř. Duchka /33 korců/
Jiřího Činovského /41 korců/
Jana Kopřivy /60 korců/
Václava Špáty /36 korců/
Mik. Brožana /15 korců/
Václ. Suchého /51 korců/
Václ. Rulíka /21 korců/
Jana Kopřivy /29 korců/
Jana Hlaváče /12 korců/
Václ. Černého /16 korců/
Vdovy Zahálkovy /14 korců/
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Jiř. Hlouška /9 korců/
Václ. Cypriána /14 korců/
Václ. Štefana / 12 korců/
Jakuba Ježka /6 korců/
Václava Paule /10 korců/
Václava Šulce /3 korce/
Jiřího Domanského /3korce/
Řehoře Šmída /2 korce/

Čísla, udávající výměr polností, vztahují se jen k pozemkům skutečně vzdělávaným. Porovnáním těchto dvou
stavů zjišťuje se, že do r. 1713 změnilo se skoro 150 korců /1 korec = 2877 m čtverečních, 1 hektar = 3.475
korce/ půdy dříve ladem ležící v půdu užitečnou. Populace velkou měrou přibývalo a tudíž i stavení na vsi.
Konečný obraz vzrůstající vesnice objasňuje katastr z r. 1788 v kterémž popisuje se náves:
Dům číslo popisné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

majitel:

poloha:

Václav Ježek

za humny – při cestě z Vinařic přes Průhonek k Dobrovici,
dům a 2 zahrady
Pavlová, vdova
„
„
dům a zahrada
Matěj Brož
u křižové cesty
Jan Šeferna
„
„
Mat. Plaček
při cestě smrtedlné
Václ. Fadrhons
„
„
„
Jan Brož
„
„
„
Jiří Činovský
„
„
„
Jan Příšovský
„
„
„
Jiří Toman
cesta ze vsi k cestě dobrovicko-sýcínské
Matěj Špáta
„
„
„
„
Jan Hlaváč
„
„
„
„
Matěj Hloušek
„
„
„
„
Jiří Kopřiva
na Krahulci – cesta hoření krahuleční k cestě Dražkové
Mat. Jonáš
cesta ze vsi k cestě dobrov.-sýcínské
Jan Klacek
náves – dům u čísl. 16 ?
Jiří Brož
cesta ze vsi k cestě dobrov. –sýcínské
Matěj Sobotka
„
„
„
„
Jakub Zahrádka
„
„
„
„
Tomáš Kumpan
„
„
„
„
/ dům od milostivé vrchnosti koupený/
Mat. Činovský
náves
Obecní chaloupka neb pastouška – náves
Pavel Horák
náves
Václav Kopřiva
cesta ze vsi k Studenému
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Jan Hlaváč
cesta ze vsi k Studenému
Václav Cidlina
„
„
„
Jiřík Bartoň
náves
Václav Hejl
„
Jan Zvěřina
„
Frant. Toman
„
Matěj Dragoun
„
vrchnostenský dvůr
„ se zahradou
„
dům
„ zámek
Václav Netušil
„
Mat. Příšovský
„ nyní dolení rybník ?
Pavel Cidlina
cesta ze vsi k cestě dobrov. – sycín.
Jiřík Špáta
náves
Jan Tomášek
„
Mat. Cidlina
„
Mar. Špáta
„
Poznámka kron.: očíslování domů tak jak v dnešní podobě se jeví, prováděno teprve v první polovině
19. století. V Dobrovici provedeno bylo kolem roku 1824, lze soudit, že ve Vinařicích provedeno bylo
později. Před touto dobou domy čísly označovány nebyly a pokud Ant. Sládeček, pisatel „Pamětí….“
Je už v této stati z r. 1788 uvádí, stává se tak jistě po velmi bedlivém zkoumání dle místa položení
v obci a zdá se , že nijak nenarušují soulad s dnešním číslováním.

(strana 12. – 15.)

Krásné a klidné Vánoce
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