
VINAŘSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané, 

držíte v rukou první číslo oficiálního obecního periodika. 

Nějaký čas trvalo, než tato myšlenka a její realizace dospěly 

až do současné fáze. Přál bych si, aby Vinařský zpravodaj byl 

živým organismem a v každém čísle přinášel vedle informací 

o aktuálním dění v obci i něco zajímavého či užitečného.

Ať už jsme s obcí spjati od dětství, nebo jsme se přistěhovali 

později, Vinaře či Vinice jsou naším domovem a pro mnohé 

z nás i místem, kam patří naše srdce. Každý si své místo 

k životu bezpochyby představujeme trochu jinak. V rámci 

obce i jako sousedé však utváříme jakousi komunitu, v jejímž 

zájmu by mělo být zkvalitnění našeho společného života. 

Netřeba zdůrazňovat, že toho nedosáhneme bez vzájemného 

respektu, spolupráce, kompromisů a bez přiložení ruky k dílu.

Jsme malá obec s ani ne 270 obyvateli, a musíme si tak 

vystačit s nízkým rozpočtem. Zatímco běžné provozní 

náklady obce rostou (elektřina, plyn, provoz veřejného 

osvětlení, svoz odpadů, komunikace nejenom se státní 

správou atd.), v příjmech lze očekávat nemalý propad, 

zejména v souvislosti s koronavirem.

Značná část příjmů naší obce přichází od státu dle počtu 

trvale hlášených obyvatel a podle celkově vybraných daní. 

Příjmy do obecní pokladny byly v důsledku řady opatření nižší 

již v loňském roce, letos budou dopady epidemické situace 

pravděpodobně ještě citelnější. I přes omezené zdroje se však 

jako obec chceme posouvat vpřed. Omezení finančních toků 

nás však limituje a je třeba mnohem více zvažovat, co si 

při současném vývoji ještě obec může dovolit a co už nikoliv – 

od investičních akcí přes „dotování“ služeb občanům, 

projevujícím se např. ve výši poplatků, až třeba po pracovní 

síly. 

Žádný div, že většina obcí, tu naši nevyjímaje, skloňuje 

ve všech pádech slovo dotace. Jsou cestou k realizaci 

záměrů, na které by obec zpravidla ve svém rozpočtu jen 

těžko hledala příslušné částky. Rozvoj obcí je proto často 

do značné míry závislý na dotačních prostředcích z různých 

fondů. Ani v naší obci tomu není jinak. Má to však jeden 

háček. Poskytovatel dotace si klade podmínky, za kterých 

finance poskytne, a také stanovuje, na co je poskytne. A ne 

vždy to je přesně to, co by obec v daný čas potřebovala či 

chtěla. Přes to všechno se nám podařilo v poslední době 

některé dotace využít.

Nedávno jsme uzavřeli projekt s názvem „Liniová výsadba 

Vinaře 2019“, v němž jsme získali podporu ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, konkrétně z programu Výsadba 

stromů. Projekt skončil v prosinci 2020 a začátkem letošního 

roku obec obdržela na účet finanční prostředky. 

Rychlou a dobře cílenou pomocí byl příspěvek od Nadace ČEZ 

v rámci programu Krizová pomoc 2020. Díky němu jsme na jaře 

loňského roku mohli nakoupit roušky a dezinfekci pro naše 

občany. 

Krizové situace vyvolává v obci i skalní masiv nad čp. 104. 

S využitím individuální účelové dotace z rozpočtu Středo-

českého kraje (Středočeský Fond hejtmana na zmírnění 

následků živelních katastrof v rámci tematického zadání 

„Podpora hejtmana“) jsme nechali zpracovat projektovou 

dokumentaci na sanaci tohoto skalního masivu, a na sklonku 

roku se zásah podařilo i zrealizovat. Plánuji podat žádost 

o posouzení celého opukového masivu a docílit v první řadě 

jeho zápisu do registru. Bez tohoto kroku nebude možné 

v budoucnu žádost o dotaci na sanace vůbec podat.

Z Operačního programu Zaměstnanost jsme čerpali dotaci 

na aktivity spojené se zvyšováním kvality fungování obce 

a snížením administrativní zátěže. Komplexnost projektu 

byla zaměřena na realizaci pasportů vodovodu, kanalizace, 

dopravního značení, veřejného osvětlení, hřbitova a zavedení 

moderních nástrojů mapových aplikací. Dále se vytvořily nové 

webové stránky a pořídila elektronická úřední deska, tzv. 

kiosek, který bude po rekonstrukci bývalé školy dostupný 

mimo budovu obecního úřadu. V průběhu minulého roku jsme 

vás postupně seznamovali s jednotlivými body rámcové 

studie pro nakládání s obecním majetkem. Ve stručnosti jsme 

tak představili návrhy možného využití budovy bývalé školy, 

řešení křižovatky u autobusové zastávky ve Vinařích, „návsi“ 

na Vinici a návsi ve Vinařích. Tyto studie slouží jako podklady 

k diskuzi a občané k nim mohou vznášet konstruktivní 

připomínky. Projekt byl ukončen v únoru tohoto roku. 

Další aktivity s využitím dotací aktuálně probíhají. V rámci 

Programu rozvoje venkova (2014-2020) jsme požádali o dotaci 

prostřednictvím MAS Lípa pro venkov, z. s. V rámci projektu 

plánujeme pořídít vybavení společenské místnosti v budově 

obecního úřadu ve Vinařích. Venkovní vybavení, jako jsou 

např. zahradní stoly a lavice, bude využíváno převážně 

v letních měsících při venkovních aktivitách. Termín realizace 

je stanoven do konce roku 2021.

V roce 2020 začaly přípravné práce pro podání žádosti 

o dotaci na obecní byty v bývalé škole ve Vinařích. Nyní nás 

čeká vypracovat investiční záměr pro účely dotace, dodat 

projekty, rozpočty a prokázat, že máme finanční prostředky 

na spolufinancování. Podání žádosti se všemi náležitostmi je 

plánováno na začátek dubna. Pokud zastupitelstvo obce 

podpoří záměr požádat o úvěr (a pokud se úvěr podaří získat), 

je šance provést rekonstrukci celé budovy. 

Vedle toho se rozbíhají složité práce spojené s postupnou 

modernizací veřejného osvětlení, kterou chceme z důvodu 
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Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno 

ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 

2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající 

sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. 

Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti 

kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen 

azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 

republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). 

Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci 

z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se 

online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 

www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 

online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 

a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 

komisaři. 

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ 

v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České 

republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých 

dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 

sčítacími komisaři a obyvatelstvem.

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, 

jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních 

zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel 

(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně 

venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu 

nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 

formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit 

na infolinku 840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce 

prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 

800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). 

Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována 

za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají 

k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, 

bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 

a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené 

ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný 

zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání 

se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 

s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem 

do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných 

pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého 

statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace 

o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo 

odevzdat listinné formuláře.

Nejbližší kontaktní místa:

Čáslav: Masarykova 204/44, telefon 954 228 601

Vrdy: Školská 106, telefon 954 228 571

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou 

zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy 

a používány jsou maximálně zabezpečené informační 

systémy.

Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě 

programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší 

dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání 

ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry 

i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť 

a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Zdroj: informace ČSÚ, upraveno

Sčítání lidu začíná 27. března 2021
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lokality, které volají o pomoc. V tomto případě by se opravdu 

hodily pomocné ruce vás, občanů. Současná situace neu-

možňuje zorganizovat skupinovou brigádu, pokud by si však 

někdo chtěl individuálně vyčistit hlavu prací na čerstvém 

vzduchu, budu rád, když se ozve. Nabídka na samovýrobu 

dřeva platí stále.

S přáním hezkého jara a pevného zdraví 

Josef Brom, starosta

finančních úspor spojit s uložením stávajícího vedení nízkého 

napětí do země. O průběhu celé akce vás budeme postupně 

informovat.

Naše obec bohužel nemá stálý aparát zaměstnanců, proto 

někdy ne vše běží tak snadno a rychle, jak by si možná někteří 

z nás přáli. Zkusme se proto zamyslet i nad tím, co bychom 

jako občané mohli my sami udělat pro to, aby se nám 

společně v obci lépe žilo. 

V současnosti je velkým tématem i obecní les, v minulých 

letech zdecimovaný kůrovcem a suchem. Cesta k jeho 

vyčištění a obnově do stavu, kdy by byl les příjemným místem 

pro procházky, připomíná boj s větrnými mlýny. Přesto, že 

Marek Šonka odvedl neuvěřitelný kus práce, jsou zde další 



Víte, že 15. – 21. 3. 2021 proběhne 

Národní týden trénování paměti? 

A víte, že procvičování paměti může 

být docela zábava? Zkuste to také!

K v í z :  H l á š k y  z  č e s k ýc h 

pohádek: Poznáte, která 

pohádková postava pronesla 

následující věty?

Otázka č. 1:

Musíte Edu omluvit. Je to prostý 

pobíječ much. Flájbój, jak říkají 

Angličani. Flájbój Eda.

1. Recepční Vítámvás

2. Hostinský Hlavsa

3. Hoteliér Sup

Otázka č. 2:

Švagrová! Nedojel jsem. Trošičku 

jsem štrejchnul vo barák.

1. Skočdopole

2. Jouza

3. Martínek

Otázka č. 3:

Tati, mluvíš jako z dějepisu, zkus to 

trochu civilně!

1. Princ Václav

2. Zlatník Ondra

3. Chasník Jonáš

Otázkač. 4:

Tak dobře, já se půjdu obětovat 

do hospody a ty zatím hlídej venku.

1. Valihrach

2. Petr Máchal

3. Dařbuján

Otázka č. 5:

Kdo řekl kouzelnému sluchátku: Haló, 

haló, haló, proč je koček málo?

1. Mach

2. Šebestová

3. Horáček

Správné odpovědi najdete

 na předposlední straně zpravodaje. 

Na sklonku roku obec Vinaře zaregistrovala v souladu s tiskovým zákonem 

radniční periodikum s názvem Vinařský zpravodaj. Plánujeme jej vydávat jako 

dvouměsíčník, který bude vlastními silami distribuován do poštovních schránek 

trvale obydlených domů v obci.

Cílem je lepší informovanost vás, občanů, nejen o dění v obci. Někteří možná 

namítnou, že v době internetu, jehož prostřednictvím se informace šíří rychle 

a pohodlně, je tištěné médium tak trochu zastaralým přežitkem. Jsme si však 

vědomi toho, že ne každý elektronickým médiím přivykl, pravidelně sleduje obecní 

web, informace aktivně vyhledává... 

Redakční radu zpravodaje tvoří šéfredaktorka Hana Veselá, která současně 

zajišťuje korektury textů, za většinou obsahové náplně stojí starosta obce Josef 

Brom, s grafickou přípravou a zpracováním pomáhá Michal Dušek.

Nicméně nechceme, aby zpravodaj byl uzavřeným médiem vyhrazeným pouze 

pro informace z obecního úřadu. Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete nám 

utvářet hodnotný dvouměsíčník s pestrou obsahovou náplní.

Vaše podněty a příspěvky nám můžete posílat e-mailem na zpravodaj@vinare.cz, 

případně můžete dodat příspěvky i ručně (čitelně) psané, v tomto případě je 

kontaktní osobou Josef Brom. Nezapomeňte se prosím podepsat a uvést na sebe 

kontakt (např. pro případ konzultace úprav textu apod.). Anonymními příspěvky se 

redakce nebude zabývat. 

Budeme rádi jak za příspěvky, tak i „jen“ za náměty k obsa-

hové náplni (např. co byste uvítali jako pravidelnou rubriku). 

Nebojte se psát – důležitý je obsah.

Jazykovou korekturu zajistíme. 

   redakce

Jak je to s Vinařským zpravodajem?

Znalostní kvíz 
pro zábavu
a trénink paměti 3. 4. Velikonoční zvyky – hrané pásmo v kostele  Starkoč, kostel

 30. 4. Pálení čarodějnic  Starkoč

 1. 5.  Stavění obecní máje  Starkoč

 1 -  2. 5.  Seznámení s Extreme trailem  Vinaře, ranč

 15. 5.  Pejskijáda  Vinaře, ranč

 15 - 16. 5.  Pouť Žleby Žleby

 22. 5.  Trénink + závod Extreme trail  Vinaře, ranč

 28. 5.  Noc kostelů  Starkoč, kostel

 29. 5.  Hobby soutěžení pro radost  Vinaře, ranč

 5 - 6. 6.  Seznámení s Extreme trailem  Vinaře, ranč

Bližší informace na webových stránkách obcí. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

S ohledem na stále se měnící opatření kvůli 

koronaviru před návštěvou akce raději ověřte, zda 

se opravdu uskuteční.

Zdroj: Zpravodaj Mikroregionu  Čáslavsko 2021/1

Foto: archiv Kamila Hejhalová

Celý Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko si může-

te přečíst na webu obce v záložce „mikroregion“

https://www.vinare.cz/mikroregion.html 

nebo na https://www.caslavsko.com

Kalendář plánovaných akcí 
v mikroregionu v roce 2021
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Vinařská škola – historie
Až do roku 1871 chodily vinařské děti do školy ve Žlebech, děti 

z Vinice pak do Vrdů. Ne vždy však byla cesta dobře schůdná 

a pro děti bezpečná. Děti z Vinař zdolávaly poměrně dlouhou 

a zvlášť v zimě nepohodlnou cestu, vinické děti byly v době 

velké vody zase vystaveny nebezpečí při přechodu přes řeku 

Doubravu. Proto se výbor obce Vinaře rozhodl žádat o zřízení 

školy přímo v obci – a žádosti bylo vyhověno. Výnosem c. k. 

zemské školní rady ze dne 5. srpna 1871 byla ve Vinařích 

zřízena jednotřídní obecná škola. 

Vyučovalo se od školního roku 1871/72, 

zpočátku v najatých prostorách ve statku 

Jana Vraného (čp. 28), kde jedna místnost 

sloužila jako třída a druhá jako byt učitele. 

Prvním zdejším učitelem se stal Josef 

Gottwald, do té doby působící ve Skryjích. 

Výuka zde probíhala do r. 1874, kdy byla 

nákladem 8000 zl. postavena škola a ještě 

v prosinci téhož roku se v ní začalo učit. 

O 10 let později se vyučovalo již ve dvou 

třídách a protože škola byla postavena jako 

jednotřídní, druhá třída byla zpočátku 

umístěna v najaté místnosti u Kateřiny 

Vrané (čp. 82). V r. 1891 pak byla opět 

nákladem školní obce ve výši 8000 zl. škola 

přestavěna a o poschodí zvýšena, 4. dubna 

1892 se začalo s výukou v nové třídě. Tehdy 

již pamatovali i na třetí postupnou třídu, jejíž zřízení bylo 

později, v srpnu 1918, zemskou školní radou skutečně 

povoleno. Pro pokles dětí v r. 1918 ale třída nakonec otevřena 

nebyla.

V březnu 1945 obsadili školu němečtí vystěhovalci. Žáci se 

proto učili v hostinci Václava Bohunka – jedna třída v sále 

a druhá v „lokále“. Normální vyučování ve škole bylo 

slavnostně zahájeno 14. května 1945. Poválečné období pak 

přineslo úbytek dětí ve škole vlivem odstěhování rodin 

do pohraničí. Ke konci roku 1945 ve škole 

zůstalo 51 dětí, 11 se jich odstěhovalo.

Velkým mecenášem školy byl vinařský 

rodák František Kubát, žijící v Chicagu. 

Školu a její žáky podporoval finančně 

i materiálně, zejména po 2. sv. válce. 

Z jeho finančních darů, čítajících 

bezmála  400.000 , -  Kčs ,  by la 

opravována a v r. 1947 výrazně 

zmodernizována celá školní 

budova. Každoroční hmotné 

dary, nejčastěji v před-

vánočním čase, puto-

valy přímo dětem –

posílal jim bedny kakaa, které pak děti dostávaly po celý 

školní rok, dále ošacení, zubní kartáčky a pasty, školní potřeby, 

ale i sladkosti, žvýkačky, hrozinky nebo kávu. Kubátových 

darů si Vinařští velmi cenili, a proto byl v r. 1947 jmenován 

čestným občanem obce a v červnu 1949 mu na škole byla 

slavnostně odhalena pamětní deska. 

Uzavření školy
V r. 1965 měla dvoutřídní vinařská škola namále, k 31. srpnu 

měla být uzavřena, a to v souvislosti s uzavíráním 

malotřídních škol v rámci celé země. Nakonec k tomu ale 

k nemalé radosti místních nedošlo. Ve zkratce: ti, kdo měli 

jednat, nejednali, ti, kdo měli přijet záležitost řešit, nepřijeli. 

A tak bylo nakonec na základě žádosti obce příslušnými 

úřady rozhodnuto, že škola zůstane v provozu, jen žáci 

5. ročníku byli převedeni do škol ve Žlebech a Vrdech. Ve škole 

zůstalo celkem 25 žáků ve čtyřech ročnících a vlivem 

okolností je nakonec všechny vyučoval ředitel školy František 

Vrba. 

Osudným datem se škole stal až 3. červen 1976, kdy byla 

i přes nesouhlas místních skutečně uzavřena. Tehdy ji 

navštěvovalo 15 žáků. „Uzavření školy bylo odborem školství 

zdůvodňováno ekonomickými i pedagogickými důvody. 

Při nynějším nedostatku učitelů ZDŠ prvních až pátých tříd je 

neekonomické, aby 1 učitel učil pouze 15 žáků.“  (s. 213) 

Škola v obci měla vliv nejen na vzdělání dětí
Existence školy v obci se do značné míry projevila i na vzhledu 

vinařské návsi. „Obecní náves právě u školy hyzdil od nepa-

paměti obecní rybník, vlastně nádržka bláta bez nejmenší 

stopy zeleně. Sloužil nebo aspoň měl sloužit ke�plavení koní. 

Hlavně však býval eldorádem hus, které zde od časného jitra 

do noci a i v noci pobývaly a ustavičným křikem znemož-

ňovaly školní vyučování.“ (s. 15) A tak v únoru 1925 

rybník zasypali. „Zavezením rybníka, který zvláště v let-

Bývalou školu 
čeká nové využití
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Foto: archiv Zdeňka Vraného, Vinaře 1935



ních dnech otravoval vzduch hnusným zápachem bahna 

a k účelům hasičským – které při odstra-ňování byly také 

zdůrazňovány – pro samé bláto byl nezpůsobilý, získala obec 

pěkný střed návsi, jak bývá v jiných vsích. Místo toto přímo 

samo zvalo k ozdobě obce nějakou zelení, stromovím či 

sochou.“ (s. 16)

Původní návrh byl postavit na místě pomník padlým 

v I. světové válce. Jenže občané Vinice chtěli ve své osadě 

rovněž pomník pro své padlé; peněz ovšem nebylo ani 

na jeden, a tak plány padly. Později byl prostor poskytnut 

škole coby školní hřiště. O upraveném povrchu si však děti 

mohly nechat jen zdát. „Bohužel však občané, zvláště 

za školou, používají místa jako obecní cesty, bez ohledu na to, 

že zde jejich děti mají hřiště a že místo tažným dobytkem je 

znečišťováno a rozrýváno úzkými koly povozů. Nad to ještě 

zajíždějí sem kladaři jedoucí do Vrdů a otáčejí zde povozy 

naložené těžkými kladami. Také potulní komedianti, 

houpačkáři a podobný lid kočovný našli na místě tom vítané 

umístění svých podniků, čímž působí malou radost správě 

školy.“ (s.16 – 17). Úpravy oku lahodící se pak prostor dočkal 

až v r. 1959, kdy zde po zorání a urovnání povrchu byl vysázen 

parčík s okrasnými dřevinami a lavičkami. Zatímco některé 

z keřů zde rostou dodnes, lípa svobody, vysazená před školní 

budovou v r. 1925, ani její nástupkyně, vypěstovaná z jejích 

semen, do dnešních dnů nevydržely. 

Současnost 
Zatímco v době svého fungování škola pozitivně ovlivňovala 

vzhled prostranství v těsné blízkosti, po jejím uzavření zůstala 

budova nevyužitá a začala chátrat. Kroky vedoucí k její 

záchraně a opětovnému využití jsou podnikány až 

v posledních letech. V r. 2019 se díky dotační podpoře 

Středočeského kraje podařilo opravit střechu, která již byla 

v havarijním stavu. Je připravena studie na opravu a nové 

využití školy – přízemí by mohlo být využito jako společenské 

prostory a v patře by mohly být zřízeny obecní byty. 

Hana Veselá, kronikářka obce
Zdroj: Pamětní kniha obce Vinaře

Město Čáslav se rozhodlo pro nový formát Čáslavských novin. Změny se projevily jak ve vzhledu 

a obsahové náplni novin, tak v jejich distribuci, která se podstatně rozšířila. Vedle dosavadních 

distribučních míst jsou nyní zdarma doručovány i do všech obcí čáslavského regionu.

Díky tomu budete moci Čáslavské noviny každý měsíc nalézt ve schránkách i vy. 

Pro období červenec – srpen vyjde dvojčíslo.

Čáslavské noviny také do naší obce
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Adresa: Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav – Nové Město 

Úřední hodiny: Pondělí  8:00 – 11:00,  12:30 – 17:00

 Středa 8:00 – 11:00,  12:30 – 17:00

 Čtvrtek 8:00 – 11:00

Vážení občané, s platností od 12. října 2020 jsou odbavováni 

pouze objednaní občané. Objednat se můžete telefonicky 

u konkrétního úředníka.

Ochrana přírody, zemědělský půdní fond
Mgr. Petr Vobořil

telefon: 327 300 138, e-mail: voboril@meucaslav.cz

Myslivost, lesy, rybářství, týrání zvířat
Ing. Zita Krepsová

telefon: 327 300 138, e-mail: krepsova@meucaslav.cz

Povolování kácení dřevin mimo les – stručné shrnutí

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

1) Kdy povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny není 

třeba:

lesní pozemek – pak postupujete podle lesního zákona F
č. 289/1995 Sb.

ovocné dřeviny v zastavěném území, druh pozemku F
zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří (§ 3 písm. d) 

vyhlášky č. 289/2013 Sb.)

strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad F
zemí (§ 3 písm. a) vyhlášky č. 289/2013 Sb.)

porosty dřevin (tenčích stromů nebo keřů) o ploše F
2do 40 m  (§ 3 písm. b) vyhlášky č. 289/2013 Sb.)

v případě bezprostředního ohrožení lze strom skácet F
a dodatečně to do 15 dnů oznámit 

2) Oznámení o kácení dřevin

např. z důvodů pěstebních, při provádění výchovné F
probírky porostů nebo z důvodů zdravotních (§ 8 odst. 2) 

zákona č. 114/1992 Sb.)

oznámení pošlete na úřad obce s rozšířenou působností F
(v našem případě Čáslav), ne na váš obecní úřad

tento úřad toto kácení může omezit nebo zakázat; pokud F
tak neučiní do 15 dnů (= nedostanete do této doby 

rozhodnutí), můžete bez dalšího kácet 

náležitosti žádosti jsou shodné s žádostí o povolení ká-F
cení  – viz níže

3) Povolování kácení závazným stanoviskem

důvodem ke kácení je stavební záměr (§ 8 odst. 6) zákona F
č. 114/1992 Sb.)

příslušným je každý obecní úřadF
povolení kácení je pak součástí písemnosti, vydané F
stavebním úřadem ve věci posouzení stavebního 

záměru

náležitosti žádosti jsou shodné s žádostí o povolení F
kácení  – viz níže

4) Povolování kácení rozhodnutím

ve všech ostatních případechF
příslušným je každý obecní úřadF
náležitosti žádosti:F

* katastrální území, pozemek a zákres umístění dřevin

* doložení právního vztahu žadatele k pozemku, případně 

souhlasu vlastníka pozemku, není-li žadatelem

* dřeviny – druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad 

zemí nebo plocha porostu

*  zdůvodnění žádosti

Od úřadu pak dostanete do 30 dnů rozhodnutí.

Tento přehled je neúplný a zjednodušený, je zaměřen 

na nejčastější případy a platí za předpokladu, že se na dřevinu 

nevztahuje jiná ochrana (např. alej, památný strom, významný 

krajinný prvek, zvláště chráněné území ap.). I v případě, že 

o povolení žádat nemusíte, dejte pozor, abyste neporušili jiná 

ustanovení zákona – např. ochranu ptáků při nevhodně 

vybraném období kácení.

Nejčastější dotazy

Ořezávání a prořez dřevin nepodléhá žádnému povolování, je 

ale třeba ho provést tak, aby nedošlo k pokození dřeviny, což 

je přestupek.

Oznámením kácení nelze obcházet pravomoc obecních 

úřadů, pokud dřevina nesplňuje podmínky v zákoně uvedené, 

kácení bude zakázáno a musíte požádat o povolení váš 

obecní úřad.

Doba kácení zpravidla v období vegetačního klidu (říjen – 

březen), může být stanovena v rozhodnutí, hlavním důvodem 

není ochrana dřevin, ale ptáků v době hnízdění.

Společným odvolacím orgánem při povolování kácení je pro 

nás všechny Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství. Městský úřad Čáslav, 

odbor životního prostředí, není obecním úřadům nijak 

nadřízen.

Nejčastější vady žádostí

> vlastnictví – žadatelem je obvykle vlastník, případně někdo 

s jeho souhlasem, proto např. o skácení stromu na obecním 

pozemku nežádá obyvatel sousedícího domu, ale obec

> spoluvlastnictví – často chybí v žádosti jeden ze spolu-

vlastníků (např. manželé), nejvhodnější je žádat společně 

nebo doložit souhlas vlastníka

> kontakt – v případě, že dřevina není dobře přístupná nebo 

viditelná, nezapomeňte prosím uvést kontakt 

> nedostatečné zdůvodnění – zamyslete se, co se změnilo, že 

jste se rozhodli strom skácet

Petr Vobořil, odbor životního prostředí MěÚ Čáslav

Převzato z: Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko 2021/1

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin mimo les je možné 

získat na OÚ Vinaře nebo stáhnout z webu v sekci „Servis 

občanům - Formuláře obce“

https://www.vinare.cz/formulare-obce.html

Odbor životního prostředí 
MěÚ Čáslav



Vážení spoluobčané, vlastníci půdy, 

komplexní pozemkové úpravy (dále KoPÚ) v našem katastru 

byly zahájeny 29. 6. 2019 na základě třiceti podaných žádostí 

vlastníků, kteří v našem katastru vlastní v součtu 

nadpoloviční výměru zemědělské půdy (v našem případě 

54,85 %). Pozemkové úpravy má v kompetenci SPÚ, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Prahu, 

pobočka Kutná Hora.

Obvod pozemkových úprav zasahuje do částí přilehlých 

katastrálních území Vrdy, Lovčice, Lipovec, Bousov a Žleby.

V roce 2020 byla firmou AGERIS s.r.o. vypracována studie 

odtokových poměrů, jejímž obsahem byla analýza katastrál-

lního území především z hlediska odtokových a erozních 

poměrů, vyhodnocení stávající územně plánovací doku-

mentace, terénní průzkumy. Na základě provedených analýz 

byla navržena opatření, která poslouží jako podklad 

pro pozemkové úpravy.

Dne 27. 7. 2020 proběhlo závěrečné ústní projednání 

vyhotovené studie, kterého se zúčastnili zástupci obce, 

zemědělci a sadaři hospodařící na pozemcích v extravilánu 

obce a zástupci Státního pozemkového úřadu.

Při projednávání studie na pobočce pozemkového úřadu 

v Kutné Hoře bylo upozorněno na problém výsadeb 

v katastrálním území Vinaře. Přítomní byli upozorněni, že je 

nutné území řešit komplexně, což postup řešení při KoPÚ 

umožňuje.

Výsadby ještě před návrhem nového uspořádání pozemků 

jsou pro zpracování KoPÚ velkým problémem a jejich další 

pokračování, které v současnosti probíhá, bude problémy při 

zpracování plánu společných zařízení a dále při projednávání 

nového uspořádání pozemků s vlastníky ještě zhoršovat.

Obecní úřad Vinaře vyzývá všechny vlastníky pozemků, aby 

výsadbu zastavili a vyčkali s dalšími kroky, než budou 

pozemkové úpravy ukončeny.

Pozemkové úpravy jsou příležitostí, kterou už podruhé 

nezažijeme. Je to šance nás všech, jak vrátit krajině 

rozmanitý vzhled, rozumné hospodaření na orné půdě 

a vyřešení vlastnických vztahů. Jde o zásadní dokument, 

který rozhodne o budoucím rozvoji obce a osudu okolní 

krajiny.

Josef Brom, starosta obce

V současné době bude probíhat zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci stávajícího vedení nízkého 

napětí v obci Vinaře, Vinice (vinařská i vrdovská část) s cílem 

demontovat stávající vrchní vedení a nahradit jej vedením 

novým, uloženým v zemi.

Pro Vinici projektovou dokumentaci zajišťuje projekční firma 

R-built, s.r.o. s termínem dokončení 30. 8. 2021. Stavba má 

označení IE-12-6009273. ČEZ Distribuce, a.s. naplánovala 

konec realizace do 30. 11. 2022.

Bližší informace budou sděleny v průběhu března 

prostřednictvím starosty obce Vinaře, tel. 773 931 176, 

popřípadě přímo zástupcem projekční kanceláře Martinem 

Pařízkem, tel. 725 701 691.

Pro Vinaře zajišťuje projektovou dokumentaci projekční firma 

AZ Elektrostav, a.s. Do uzávěrky zpravodaje nemáme 

přesnější informace o termínu dokončení.

Bližší informace budou sděleny prostřednictvím místo-

starostky obce Ivany Novákové, tel. 604 713 668, která bude 

s firmou v kontaktu. Projektovou dokumentaci bude 

zajišťovat pan Pavlík, který plánuje obcházet nemovitosti 

v průběhu března. 

Pro oba projekty jsem založil na webu obce novou sekci, 

ve které budou informace průběžně aktualizovány.

https://www.vinare.cz/cz_ulozeni-vedeni-nizkeho-

napeti-do-zeme,623.html

Josef Brom, starosta obce

Rekonstrukce stávajícího vedení nízkého napětí v obci

Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Vinaře
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(1) Hoteliér Sup (Ladislav Gerendáš) v pohádce Tři veteráni. 

Když tři veteráni dorazili do cizího království, přivítal je 

hoteliér jediného hotelu, který se představil jako Sup, a portýr 

s plácačkou na mouchy, který nelenil a neustále mouchy tou 

plácačkou zabíjel...

(2) Jouza (Lubomír Lipský) v pohádce Ať žijí duchové! Poté, co 

při autonehodě zdemoloval auto o dům a prolétl i s volantem 

oknem do postele jednoho z hlavních hrdinů, setkal se 

na druhý den (obvázán, s berlemi a sádrou) se svojí švagrovou 

přezdívanou „Černá kronika“, které tuto větu s nadšením 

hlásil...

(3) Princ Václav (Václav Neckář) v pohádce Šíleně 

smutná princezna. Pohádku (r. 1968) natočil režisér 

Správné odpovědi z kvízu: Bořivoj Zeman a hudbu složil Jan Hammer.

(4) Petr Máchal (Vladimír Dlouhý) v pohádce S čerty nejsou 

žerty. Protože čerti do hospody nesměli...

(5) Mach (mluvil Petr Nárožný) z pohádky Mach a Šebestová. 

Mach se Šebestovou pomohli pánovi najít ztracené brýle a on 

jim daroval kouzelné utržené sluchátko. Na otázku 

Šebestové: „... a co s tím budeme dělat?“ jí Mach odpověděl: 

„Můžeš do toho volat třeba haló haló haló, proč je koček 

málo?“ Načež Šebestová dodala: „A tak 

volám jako hrom, ať je koček milión.“

Kvíz jsme otiskli s laskavým svolením 

https://otestujte-se.cz, kde najdete 

další zábavné, znalostní i naučné 

kvízy.
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a je připravený zajistit dopravu v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 

zájemcům z celé ORP Čáslav, tedy i z Vinař a Vinice, starších 65 let nebo 

držitelům průkazky ZTP či ZTP/P.

Pokud bude zájemce doprovázet další osoba jako doprovod, bude 

rovněž povinna uhradit níže uvedenou cenu.

Foto: Josef Brom  -  Podrobnosti: Zpravodaj Mikroregionu Čáslavsko 2021/1 nebo https://www.anima-pecovatelska-sluzba.cz/ 

Taxík Maxík vyrazil do ulic

POPLATKY

SLUŽBU SI MŮŽETE OBJEDNAT NA TEL. ČÍSLE 606 038 330 za cenu 8 Kč/km

Poplatek ze psů:  100,- Kč = 1 pes

 

Poplatek BIO:  200,- Kč = 1 popelnice

   700,- Kč = 2. a další popelnice

 

Poplatek za tuhý komunální odpad (TKO):

   600,- Kč = trvale hlášená osoba

   1000,- Kč = rekreační objekt

 
3 Poplatek za vodné:  52,10 Kč za 1m s DPH

3Poplatek za stočné:  40,- Kč za 1m  s DPH

Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 5. 2021.

https://www.vinare.cz/mistni-poplatky.html

PRVNÍ SVOZ biologického odpadu bude 9. 4. 2021 

a následně bude probíhat každý sudý pátek. POSLEDNÍ 

SVOZ bude 19. 11. 2021. Samolepky na BIO nádobu jsou 

po úhradě poplatku k vyzvednutí na obecním úřadě. Bez 

vylepené samolepky nebude nádoba vyvezena.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 

ve čtvrtek 20. 5. 2021. Oba druhy odpadu je třeba připravit 

odděleně před příslušným číslem popisným, kde bude 

odpad pracovníky společnosti AVE CZ odpadové 

hospodářství s. r. o. naložen a následně odvezen. V rámci 

tohoto svozu bude odvezen také elektroodpad.

Pneumatiky se v rámci svozu nebezpečného odpadu 

nebudou sbírat!

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Ta musí být stejně 

dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru 

musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové 

pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele 

odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individuálně v místech zpětného odběru, například Pneuservis ČÁSLAV – Pražská 

1081/13, Čáslav nebo Complet Autoservis s.r.o. – Pod Nádražím 1248, Čáslav.

Vinaře zavádějí Mobilní rozhlas
Ve snaze zlepšovat informovanost občanů zavádí naše obec novou službu – Mobilní rozhlas. 

Prostřednictvím různých komunikačních kanálů – SMS zpráv, e-mailů, zpráv do mobilní aplikace či 

např. hlasových zpráv můžete ZDARMA dostávat důležité informace, např. krizového charakteru, 

upozornění na odstávky energií, pozvánky na akce konané v naší obci a další. Prostřednictvím této služby 

budou mimo jiné rozesílány i informace vztahující se k průběhu uložení vedení nízkého napětí do země.

 Pokud máte o službu zájem, je nutné se zaregistrovat na https://vinare.mobilnirozhlas.cz. Aplikaci Mobilní rozhlas pro  chytré 

telefony si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store.

Pozor, vzhledem k tomu, že jde o nový produkt, je nutné, aby se do něho znovu přihlásili i ti uživatelé, kteří v současnosti již 

informační SMS dostávají. Současný adresář není možné ke službě Mobilní rozhlas přenést, a to z důvodu nutnosti potvrdit 

souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovateli 

služby. Dosavadní SMS-informace budou ke dni 31. 3. 2021 

zrušeny a plně nahrazeny službou Mobilní rozhlas. 

Plánovaný svoz odpadu


