
VINAŘSKÝ ZPRAVODAJ

Milí spoluobčané,

než jsme se nadáli, rok 2021 se přehoupl do své poslední 

čtvrtiny. I když nám říjen ještě připomněl krásu slunečních 

paprsků, příroda už se zvolna chystá k zimnímu odpočinku. 

A tak jako hodnotíme úrodu našich zahrad, pojďme se lehce 

ohlédnout i za plody činnosti úřadu.

V letošním roce se nám podařilo úspěšně vyřešit deset 

připlocených pozemků, nemalé množství je ještě před námi. 

V  červenci jsme se zástupci pozemkového úřadu a kata-

strálního úřadu společně prošli poli, cestami i necestami, 

abychom zaměřili vnější hranice katastru obce Vinaře. 

Po jejich zápisu do katastru nemovitostí v rámci pozem-

kových úprav budeme s připlocenými pozemky pokračovat.

V dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje komunální 

infrastruktury (občanská vybavenost), který jsme chtěli 

využít na rekonstrukci školy ve Vinařích, jsme bohužel 

neuspěli, přestože jsme splnili veškerá kritéria. Se svými pro-

jekty se do programu přihlásily stovky 

obcí. Na dotační podporu však do-

sáhlo sotva 30 % z nich. A tak, ač se 

Vinaře umístily v první polovině 

seznamu, finanční prostředky na ně 

už nezbyly. Nezbývá tedy než doufat, 

že zpracovaný projekt uplatníme 

v některé z dalších podobných výzev, 

neboť z vlastního rozpočtu si rekon-

strukci školy nemůžeme dovolit.

Naopak úspěšní jsme byli s žádostí 

o dotaci na vnitřní vybavení společen-

ské místnosti na obecním úřadě. Dotaci jsme získali z Pro-

gramu rozvoje ČR a pořídili jsme za ni např. skládací stoly 

a lavice, party přístřešky, nábytek do společenské místnosti 

a její další technické vybavení (promítací plátno, data projek-

tor apod.). Část vybavení již využili deskohráči či Vinařský 

hrozen při realizaci svých akcí.

Tráva díky letnímu počasí plnému deště rostla ostošest. 

K sekání se jako brigádníci přihlásili i naši spoluobčané, a tak 

i díky nim jsme udrželi škarpy a veřejné prostory posekané jak 

ve Vinařích, tak i na Vinici. Vy, kteří chodíte na procházky 

do lesů obklopujících Vinaře, jste také jistě zaznamenali, že 
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Úvodní slovo starosty obce

Josef Brom, starosta obce

obec investuje do výsadby a údržby lesa, který se také značně 

pročistil od náletů a buřeně.

Letní počasí bylo velice proměnlivé, přesto se podařilo uspo-

řádat několik akcí pro veřejnost. Kromě již tradičních 

prázdninových aktivit pro děti, které pořádají v Extreme trail 

parku Vinaře manželé Hejhalovi (příměstské tábory, soutěže 

pro majitele domácích mazlíčků mnoha živočišných druhů 

a velikostí), se uskutečnil další vinařský dětský den. Uspo-

řádal ho spolek Vinařský hrozen. Klub přátel deskových her 

Vinice uspořádal 1. vinařské deskohraní. O akcích se dočtete 

uvnitř tohoto vydání zpravodaje.

Blíží se čas Vánoc. Mezi svátky vydáme vánoční speciál 

a letošní čtvrté číslo. Do té doby mi dovolte, abych vám všem 

popřál krásný vánoční čas. Abyste advent mohli prožívat plni 

síly, pevného zdraví a obklopeni láskou. Ač mnozí sníh 

nemusíte, přál bych nám všem Vánoce na sněhu. To, že jej 

odklízíme a můžeme se přitom narozčilovat, je jeden z úhlů 

pohledu. Avšak dostatek sněhu na kopcích a polích dává 

zasloužený čas na odpočinek přírodě a zároveň rozdmýchává 

jiskru života, zářící nejen z dětských očí při koulovačkách 

nebo sáňkování. Radost je to, co mnohým v posledních 

měsících či letech schází. A tak nám všem přeji, abychom svá 

srdce i mysl měli naplněné radostí a mohli spokojeně a svorně 

žít své životy bok po boku s našimi blízkými 

i ruku v ruce se svými sousedy. 

Původní (vlevo) a zrekonstruovaná společenská místnost na OÚ.
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První, co mě velmi překvapilo. A hned nato: „To už?“ Ano, vážení spoluobčané. 

V sobotu 4. 9. 2021 se opravdu konal již pátý ročník našeho Zábavného odpoledne 

pro děti a rodiče, našeho Hurálesu. 

I přes počáteční problémy, zejména pochybnosti o počasí, se nám společnými 

silami podařilo připravit, nejen dle mého názoru, krásné sportovně-kulturní 

odpoledne. Sluníčko, které se jen několik dní předtím schovávalo za hradbu 

mraků, vykouklo a hřálo plnou silou.  Již tradičně bylo 

pro děti, ale i dospělé, připraveno několik sportovních 

atrakcí. Nově si děti mohly zaskákat „panáka“ – 

oblíbenou venkovní hru svých rodičů, zalovit rybičky, 

přenášet vodu brčkem z místa na místo. Nechyběly již 

tradiční šipky, které zajistili šipkaři z Vinice, střelba 

ze vzduchovky, kterou dětem zprostředkoval p. Žák 

a spol., a ani jízda na koních, které k jízdě připravili, 

dětem poskytli a vedli manželé Suchánkovi.

Kulturně-výchovné chvilky poskytli hasiči z Vrdů – 

Dolních Bučic.  Ukázali dětem, jak nehasit hořící olej 

na pánvi, povozili je ve starém hasičském vozidle 

a na závěr připravili pěnovou lázeň a následnou ledo-

vou spršku pro očistu. A pro velký úspěch loňské novin-

ky, skákacího hradu, jsme ho pro letošek objednali také. 

Takže se skákalo, klouzalo a všelijak jinak dovádělo 

přímo v útrobách „dračího hradu“. A aby si rodiče zkrátili chvilky čekání, než se je-

jich ratolesti vyřádí, mohli si dát ve stanu limonádu či jiný chladivý mok 

na osvěžení. Občerstvení nám zajistila, také tradičně, Hospůdka na Vinici.  

A pro hladký chod toho všeho bylo nejprve potřeba připravit prostor, který nám 

poskytl p. Kruml, a k tomu trochu energie od pí Fečákové. Za finanční záštitu 

děkujeme obci Vinaře, firmám ZAPAbeton a ZOD Potěhy. Velkou měrou nám 

pomohla dotace z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov.

Dále děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách či samotném průběhu 

této akce, ale i následném úklidu po ní. Nelze všechny jmenovitě uvádět, zejména 

proto, že seznam by byl dlouhý a nerada bych na někoho zapomněla.

Zkrátka, DĚKUJI VÁM VŠEM, pomocníkům, účastníkům, kritikům, příznivcům 

a hlavně dětem za zájem a podporu. Doufám, že se i nadále budete účastnit akcí, 

které pro vás připravujeme: adventní tvoření, mikulášské pečení perníkových 

chaloupek a pokud se zadaří, rády bychom zopakovaly i rozsvícení vánočního 

stromu. O datech konání budeme včas informovat jak formou plakátů, tak cestou 

sociálních sítí. Takže sledujte sociální sítě, obecní vývěsky 

a NA SHLEDANOU NA DALŠÍ AKCI. 

    Váš Vinařský hrozen

Pátý! Výroční!

 13. 11. 2021 Deskohraní v Hospůdce na Vinici  Klub přátel deskových her  

 13. 11. 2021 Vinařský HOP Extreme trail park

 20. 11. 2021 Husí šipkařský turnaj dvojic Klub šipkařů „Hospůdka na Vinici“

 21. 11. 2021  Adventní tvoření (zdobení věnců) Vinařský hrozen

 28. 11. 2021  Rozsvícení vánočního stromu Vinařský hrozen

 5. 12. 2021  Perníkové chaloupky  Vinařský hrozen

  ... a možná přijde i Mikuláš*

 11. 12. 2021 Vánoční řízkové deskohraní Klub přátel deskových her

Plánované akce do konce roku

* Závazné přihlášky na tvoření z perníku spojené s úhradou nákladů na materiál (těsto, 

zdobení atd.) ve výši 300 Kč do 20. 11. 2021. Pro nepřihlášené nebude materiál zajištěn. 

Mikulášský balíček v hodnotě 100 Kč lze objednat rovněž do 20. 11. 2021. Přihlášky 

a objednávky přijímá Radka Ksandrová, tel. 739 679 342.

https://www.vinare.cz/vinarsky-hrozen.html



Ohlédnutí za uplynulou sezónou a plány šipkařů
Šipkařský klub „Hospůdka na Vinici“ je členem Unie 

šipkových organizací, největší organizace v České republice, 

ve které se účastní hlavní ligové soutěže ve čtvrté úrovni. 

Jednotlivé úrovně jsou dále rozdělené regionálně, a tak 

nejdále jezdíme do Sázavy a Poděbrad.

Jako ostatní odvětví nejen sportovního života v minulých 

letech zasáhla do zaběhnutých pořádků vládní opatření proti 

šíření nemoci covid-19, a tak byla sezóna 2019/2020 

přerušena v říjnu 2019 přibližně v polovině podzimní části. 

Po debatě a hlasování v rámci organizace bylo domluveno 

navázat tím, že se tato sezóna dokončí. V rámci přípravy 

na ligu jsme v září uspořádali přátelský dvojzápas s lokálními 

rivaly z klubu Eden Vrdy, který jsme ovládli dvěma vítězstvími 

i přesto, že byli v řebříčku o sedm pozic výše. V lize jsme 

potom navázali na deváté průběžné místo šňůrou čtyř 

vítězných zápasů a vyhoupli se tím až na pátou pozici. Složení 

mužstva se ve vynucené pauze nezměnilo a pokračujeme 

v ustálené sestavě. Náš nejlepší hráč, Tomáš Staněk, je v prů-

běžném individuálním hodnocení na druhém místě.

V naší domovské aréně jsme si zvykli přibližně jednou za dva 

až tři měsíce pořádat také turnaje jednotlivců a dvojic. 

Do toho nám také zasáhla opatření a přirozená obezřetnost 

hráčů. První letošní turnaj, spojený s oslavou svátku sv. Mar-

tina, chystáme až na listopad. K tomu přidáváme také letošní 

druhý přátelský zápas, tentokrát s klubem z Církvice, se kte-

rým se nepotkáváme v lize. 

     Karel Kadeřábek

333

V sobotu 21. srpna 2021 uspořádal Klub přátel deskových her 

1. vinařské deskohraní v prostorách Obecního úřadu Vinaře 

a před ním. Uvnitř proběhla prezentace činnosti klubu, 

promítly se fotografie a krátká videa z uplynulých akcí, které 

se nepravidelně uskutečňují v Hospůdce na Vinici. Členové 

klubu připravili ukázky a povídání o dalších deskových hrách, 

které si mohli návštěvníci zahrát, a propadnout tak kouzlu 

světa deskovek.

Z turnaje v dětské kategorii (do 13 let včetně) si odvezl obě 

trofeje Matěj R., který vyhrál jak hru Set4 (3D piškvorky), tak 

hru Santorini. Do Vinař si pro vítězství přijel až z dalekého 

Vysokého Veselí. Druhým se stal Adam z Lovčic. Oba si 

zahráli i několik partií s dospěláky. A ač se páni kluci setkali 

s oběma hrami úplně poprvé, hráli s velkým zapálením. 

U každého tahu bystřili mysl, pečlivě plánovali možnosti 

dalších tahů a nenechali nikomu žádný tah zadarmo. Ceny 

vítězům předali zakladatel klubu, Jan Gerenda, s nepo-

razitelnou Ivetou Nagyovou, klubovou stálicí.

O poznání silnější zastoupení měla kategorie 14+. Do turnaje 

se přidal i starosta obce Josef Brom, který vybojoval v Set4 

krásné 3. místo. Vítězi kategorie 14+ se pak stali dva členové 

klubu. Karel Kadeřábek, zvaný „Hospodskej“, zvítězil 

v turnaji Santorini a nepřekvapivě překvapivý Matěj 

Dušek (14 let), který s převahou zvítězil v turnaji Set4. 

Turnaj se uskutečnil před budovou OÚ za krásného slunného 

počasí v pohodové atmosféře. Příjemný stín poskytovala 

zdejší lípa i obecní párty stan. Párty stoly i lavice tak obstály 

v první „zatěžkávací“ zkoušce. Nutno podotknout, že je až 

mrzuté, jak kolem chodili místní, aniž by projevili sebemenší 

zájem přijít se podívat a zapojit se. Zato dorazili „přes-

polňáci“. Výjimkou potvrzující pravidlo byl Tomáš Staněk, 

který si odskočil od rozdělané fasády a skvěle sehrál několik 

partií v turnaji Set4.

Vítězové všech kategorií obdrželi pamětní hrníčky a diplomy. 

Jste srdečně zváni na klubové akce do Hospůdky na Vinici. 

Svět deskových her je úžasný – i když není pro každého. 

Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na stránkách obce.

     Michal Dušek 

1. vinařské deskohraní má své vítěze

https://www.vinare.cz/klub-pratel-deskovych-her.html

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

Světlana Kadeřábková, vedoucí družstva 

Telefon: 734 322 915 (SMS/WhatsApp)
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Vinařský okruh a druhá šance

Dne 1. 9. 2021 proběhl pod hlavičkou spolku Extreme trail park Vinaře první 

ročník „Vinařského okruhu“. Pro souběh více zajímavých událostí pak 

o týden později, 18. září, proběhl ještě jeden dodatečný termín nazvaný 

„Vinařský okruh – druhá šance“.

 Akce byla určená aktivním jednotlivcům, skupinkám, jezdcům na koních, 

rodinám s dětmi a pejskařům. Široké zaměření zpočátku pár lidí zmátlo, ale 

v praxi se ukázalo, že spojení pejskařů, koňáků i rodin bez zvířátek je 

pro všechny strany příjemným zpestřením.

Letošní první ročník měl tři okruhy:

BABY OKRUH – něco málo přes 2 km, trasa sjízdná pro kočárky, se spoustou 

úkolů pro děti. Chodilo se po laně, kopalo s míčem, hádala se psí plemena ...

STŘEDNÍ OKRUH – 7 km, lehký terén s krásnými vyhlídkami do okolí, 

s jedním přechodem přes silnici, jinak vše přírodou. Jednoduchá navigace 

podle mapky. Cestou bylo rozmístěno 12 kontrolních bodů se zvířecími 

rekordy.

DOG TRACK AMATER – 13 km, oblíbená trasa našich pejskařů. Kombi-

novaná trasa krásným terénem, částečně podél řeky Doubravy. Na této trase 

byla možnost pojmout okruh sportovně a zapojit se do soutěže o nej-

rychlejší časy. Někteří si trasu užívali, jiní se dokázali vrátit za méně než tři 

hodiny.

Všechny okruhy začínaly a končily u koní na ranči ve Vinařích, kde bylo celý 

den k dispozici občerstvení a „pomoc na telefonu“. Před samotným startem 

účastníci obdrželi mapky, kartičky pro vyplnění, tatranku a pitíčko. 

Po návratu z tratě pak každý účastník dostal kokardu podle svého výběru.

Celkově se akce zúčastnilo okolo 30 týmů. Nejmladšími účastníky byly děti 

v kočárkách, nejstarším účastníkem 7km okruhu byla babička doprovázející 

vnuka. Nejpočetnější psí plemeno byl chodský pes, kdy jich v jednom týmu 

šlo dokonce šest najednou.

Počasí bylo krásné a věřím, že si to všichni účastníci u nás užili. Každoročně 

v květnu pořádáme „Pejskijádu“ – soutěže a výstavy pejsků všech plemen.

Připište si tedy do svých kalendářů, že v září každým rokem bude „Vinařský 

okruh“. Moc rádi bychom kromě našich celoročních aktivit nastavili tyto dvě 

akce jako tradiční.

   Kamila Hejhalová, Extreme trail park Vinaře

   telefon: 606 719 273, www.extreme-trail.cz, 

   fb skupina: Poníci Vinaře

Středočeský kraj nově nabízí pomocnou 

ruku pro lidi, které zasáhl pád společnosti 

Bohemia Energy. Paní hejtmanka infor-

movala o spuštění nové krizové linky 

pro obyvatele Středočeského kraje, kteří 

jsou nyní v režimu dodavatele poslední in-

stance a neví si s nastalou situací rady.

Středočeský kraj je proto také v kontaktu 

se všemi dodavateli poslední instance 

na svém území. „Nikomu nemůžeme za-

jistit lacinou elektřinu nebo plyn, ale může-

me poradit těm, kteří důvěřují spíše úřadu 

než firmám a provést je procesem, jak 

dosáhnout co nejrychleji snížení záloh.“

Krizová infolinka kraje byla spuštěna 

ve čtvrtek 4. listopadu. Zaměstnanci kraje 

budou zájemcům k dispozici na čísle 

800 710 710 každý všední den 

od  8:00 do 16:00 hodin. 

Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy 

i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

Pomoc pro obyvatele 
postižené pádem 
Bohemia Energy
Kraj spouští krizovou linku


