
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2022 a s ním i čas bilancování. Dnes se

vám dostalo do rukou třetí vydání obecního zpravodaje. Věřím,
že i v novém roce vám bude přinášet užitečné a zajímavé infor
mace týkající se dění v našich obcích.

V září se konaly komunální volby. Vybrali jste si nové zastupi
tele, kteří se aktivně zapojili do řešení obecních záležitostí. Děkuji
jim za důvěru, s níž mě zvolili starostou. Čeká nás hodně práce
a úkolů, které musíme řešit. K nim bude bezesporu patřit změna
odpadového hospodářství, připlocené obecní pozemky (majitelé
nemovitostí se mohou obracet na obec) nebo např. pozemkové
úpravy. Ty nejenže zlegalizují polní cesty, ale zpřístupní pozemky
vlastníkům a zároveň pomohou odklonit zemědělskou techniku
z obce. Věřím, že se podaří najít optimální řešení ve všech
aspektech, kterých se pozemkové úpravy dotýkají. Pokud se
s problematikou chcete blíže seznámit, můžete přijít na obecní
úřad prohlédnout si navrhovaná řešení a vyjádřit se k nim.

Pokud se vše podaří, instalujeme v novém roce před obecní
úřad elektronickou úřední desku. Ta by měla vyřešit problémy
s nedostatečnou kapacitou stávajících vývěsek, nabízí ale
možnosti širšího využití. V součinnosti se Středočeským krajem

chceme upravit hlavní křižovatku ve Vinařích. Rádi bychom
dokončili fasádu na obecním úřadě, vybudovali dětské hřiště na
Vinici a pokračovali v obnově vinařského lesa.

Chtěl bych poukázat na to, že obecní úřad není jen místem,
kam chodíte platit poplatky. Je i místem, kde vám rádi pomůžeme
s řešením vašich životních situací, pokud je to v našich
možnostech a silách, případně vám poradíme, na koho se v dané
věci obrátit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům minulým
i současným, organizátorům akcí, kteří se starají ve svém volném
čase o společenský a kulturní život v obci, a všem, kteří se podí
lejí na zvelebování obce a oko

V době, kdy čtete tyto řádky, jsou za dveřmi vánoční svátky. Chtěl
bych vám popřát, abyste je prožili v poklidu a bez zbytečného stre
su, ve zdraví a v pohodě se svými blízkými. Do nového roku vám
pak přeji především prevné zdrav

Josef Brom, starosta

Vláda schválila návrh
MV ČR, týkající se změny
části zákona o elektronic
kých úkonech, a to v části
týkající se automatického
zřizování datových schrá
nek (DS) pro fyzické oso

by při prvním přihlášení ke službám eGovernmentu. Datová
schránka nebude tedy v těchto případech fyzickým osobám zři
zována automaticky a povinně, nadále bude zachován princip
dobrovolnosti. V praxi to tedy může znamenat to, že občanovi
bude nabídnuta možnost zřídit DS, pokud ji dosud nevyužívá, ale
tento krok bude možné odmítnout a pokračovat ve využívání slu
žeb státu i bez zřízené datové schránky.

Počínaje 1. 1. 2023 budou automaticky zřizovány DS všem
právnickým osobám, zapsaným v Registru osob (ROS), a to ná
sledujícím typům subjektů: obecně prospěšné společnosti
a církve, náboženské společnosti honební společenstva sbory
dobrovolných hasičů družstva spolky a zahraniční spolky záj
mová sdružení a nadace příspěvkové organizace dobrovolné

svazky obcí a pobočné spolky, svěřenské fondy. Výše uvedeným
subjektům budou postupně rozesílány dopisy s přístupovými
údaji a informačními materiály.

Automatické zřízení DS se bude týkat i OSVČ, tedy všech
podnikajících fyzických osob, včetně těch, které mají pozasta
venu činnost.

Pro více informací o datových schránkách navštivte webové
stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datové schránky
www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka
954 200 200.

Pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a dosud da
tovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Datovou
schránku si můžete založit sami již nyní, případně vám bude za
ložena. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během
měsíce ledna, února nebo března 2023.

Zdroj: VERA, spol. s r. o., upraveno

Další subjekty musí mít od roku 2023 datovou schránku



Místní poplatky v roce 2023

Svozová firmy AVE navyšuje v roce 2023 ceny za své služby
o cca 20,3 % z původních cen. Důvody pro navýšení jsou
rostoucí inflace, pořizovací ceny techniky, ceny energií a krize
na trhu druhotných surovin. Dále je třeba také upozornit na
zvýšení sazby základního poplatku za ukládání odpadů na
skládku a změny parametrů pro výpočet takzvané „třídicí slevy“
pro příští rok – ty se mění na 180 kg na jednoho trvale žijícího
občana. Rekreační objekty (chalupy) třídicí slevu nemají.

I přes tuto skutečnost Zastupitelstvo obce Vinaře rozhodlo
o zachování výše poplatku z roku 2022 i pro rok následující.
V roce 2022 bylo za likvidaci komunálního, velkoobjemového
a nebezpečného odpadu uhrazeno z obecního rozpočtu celkem
496 088,70 Kč. Náklady na jednoho občana v roce 2022 byly
1560,03 Kč. Za rekreační objekt se platilo 1100 Kč a občan
s trvalým pobytem po odečtení příspěvku zaplatil 700 Kč.

Výše poplatku za svoz odpadu pro rok 2023 je 1100 Kč pro
fyzické osoby trvale hlášené v obci i vlastníky nemovitostí,
v nichž není nikdo hlášen. Zastupitelstvo obce po zvážení
všech negativních vlivů zdražování na obyvatele schválilo přís
pěvek pro obyvatele s trvalým pobytem v obci ve výši 400, Kč
a u studentů na kolejích, internátech apod. 600, Kč za před
pokladu, že poplatníci nemají u obce Vinaře žádný dluh.

Platby za komunální odpad v hotovosti i bankovním

převodem doporučujeme realizovat až od února 2023.

Připravujeme platební lístky včetně QR kódu pro usnadnění
platby. Sníží to administraci poplatků spojenou se správou

a identifikací platby. Rádi bychom tímto způsobem minimali
zovali přeplatky, nedoplatky či nedostatečně identifikované plat
by, které ztěžují práci při zúčtování poplatků. Proto prosíme,

vyčkejte s platbou do obdržení předpisu.

Poplatek za psa je pro rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva
zrušen. Tato skutečnost však nemá vliv na povinnost majitelů
své psy zaevidovat na obecním úřadě nebo je z evidence
nechat vyškrtnout v případě, že pes uhynul.

Josef Brom, starosta

Srovnání produkce odpadů v obci v posledních letech:

2019 2020 2021

TKO 94200 kg 98248 kg 106193 kg
Velkoobjemový 11600 kg 9540 kg 9300 kg
Bio 66770 kg 72205 kg 70034 kg
Kovy 670 kg 784 kg 816 kg
Plast 4885 kg 5142 kg 5591 kg
Oleje 125 kg 79 kg 89 kg
Oděvy 780 kg 912 kg 687 kg
Sklo 3205 kg 3647 kg 3967 kg
Papír 2989 kg 3231 kg 3995 kg
Kompozity 519 kg 409 kg 411 kg

I v době elektronické je dobré mít poštovní schránku
„Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká

věc...“ Jak napsal český básník Jiří Wolker před mnoha lety, je
poštovní schránka prostředníkem jednoho z časem prověře
ných způsobů komunikace mezi lidmi. Již v dobách prvních
poštovních doručovatelů byla poštovní schránka základním
úložištěm pro adresáty nezastižené v jejich bydlišti.

Označení poštovní schránka má několik významů, jako na
příklad schránka pro shromažďování odesílané pošty. Je to
schránka patřící poštovní organizaci, jež ji vybírá a obsah zpra
covává. Nebo to může být odkládací schránka, která slouží pro
vnitřní potřebu pošty, například k tomu, že motorizovaný pra
covník pošty do ní uloží zásilky pro pěšího doručovatele v sí
delním celku vzdáleném od poštovní služebny.

Dalším typem schránky, a pro nás důvodem vzniku tohoto
článku, je domovní schránka pro příjem pošty u domu či jiné
budovy adresáta, který si přeje dostávat poštu a jiné tiskoviny,
jako třeba náš zpravodaj, ve kterém se dočte zajímavosti a ak
tuality z dění v obci a okolí. Nemáteli schránku nainsta
lovanou, jste odkázáni buď si zajít procházkou na obecní úřad
ve Vinařích, kde vám zpravodaj v úředních hodinách s radostí
o váš zájem rádi poskytneme, nebo přejít na internetu na odkaz
oficiální webové prezentace obce Vinaře a v záložce „OBEC“
dohledat Vinařský zpravodaj v elektronické podobě.

Víme, že v dnešní době mnozí preferují vše elektronicky
a tištěné slovo se vytrácí. Mnozí z nás, hlavně těch dříve na
rozených, si ale stále rádi přečtou informace i z jednoho
z nejstarších šiřitelů zpráv, kterým je PAPÍR!

A proto prosíme, pokud nemáte u svého domu viditelně

umístěnou a číslem popisným označenou schránku, po

řiďte si ji. Usnadníte tím práci s doručováním informací nejen
ze strany obce, ale zejména také poštovním doručovatelům.
Organizace doručování pošty doznala v poslední době řady
změn a listovní zásilky mnohdy roznášejí nebo rozvážejí lidé
bez bližší znalosti konkrétní obce. Dobře přístupná poštovní
schránka s jasným označením čísla popisného jim tak značně
usnadní práci.

Děkujeme.
Vladan Habarta, místostarosta

Tak je to tu opět. Vánoce se kvapem blíží a my, kteří rádi
tvoříme, již přemýšlíme, co nového letos vyrobíme. Sledujeme
nejnovější trendy a spřádáme plány na letošní výzdobu. A právě
takové sobotní odpoledne ve společnosti dalších kreativců je
pro realizaci nejlepší. A proto se 26. 11. 2022 sešla parta
nadšenců a začala vymýšlet a vyrábět adventní výzdobu. Mate
riály se použily tradiční i méně tradiční a vznikly velmi různoro
dé kousky jak na vánoční stůl, tak na okna či dveře. Ani ten

tokrát nechyběly káva, čaj a skořicí vonící koláč. Doufám,
že všem chutnal.

Advent s Vinařským hroznem



Atmosféra byla vskutku vánoční a s vyhlídkou na blížící se
rozsvícení stromu houstla a jiskřila. Strom rozsvítil za zvuku ko
led linoucích se kolem obecního úřadu pan starosta. Vyhlášený
svařáček pana Kadeřábka z Hospůdky na Vinici a cukroví na
pečené extra na tuto akci nejen pro děti mizely kvapem z pultu.

A než se všichni známí a sousedé stačili přivítat a popřát si
krásný předvánoční čas, osvítil večerní oblohu ohňostroj, kou
pený za dobrovolné vstupné vybrané na minulých ročnících
dětských dnů. A aby vše proběhlo dle předpisů a nikomu se nic
nestalo, dohlíželi na pořádek a bezpečnost členové hasičského
sboru Vrdy.

Myslím, že kdo vstoupil, neprohlou
pil. A komu to nevyšlo, nevěšte hlavy!
Již dnes plánujeme v započaté tradici
pokračovat a doufáme, že se příští rok
při rozsvěcení vánočního stromu opět
sejdeme

Vrcholem kreativní tvorby všech vi
nařských pekařek se již podruhé stalo
perníkové tvoření s Hroznem. V sobotu
3. 12. 2022 se odpoledne sešly vinař
ské perníkářky, aby pokořily svůj vlastní
rekord z loňska (výrobu perníkových
chaloupek). Letos jsme se překonaly
a svůj perníkový svícen si každá vybra
la a vytvořila sama a pochopitelně také
řádně pomalovala bílkovou polevou.
Tvarovaly se hvězdy, komety, srdíčka i kolečka, nízké i do výš
ky. Tvořili děti i dospělí. A odměnou pro všechny byla opět ná
vštěva Mikuláše a čerta s andělem, kteří projížděli obcí na
nadcházející svátek sv. Mikuláše.

I když jsme se snažily vše řádně zdokumen
tovat, v množství návštěvníků to nebylo vůbec
lehké. Přesto nějaké vzpomínky na displejích
mobilů zůstaly.

Doufáme, že se řady našich příznivců budou
nadále rozšiřovat a že nám zachováte přízeň
i v příštím roce. Máme v plánu další akce, např.
velikonoční tvoření, a také bychom chtěly zapojit
do aktivit i naše seniory.

O našich akcích vás budeme včas informovat prostřednic
tvím plakátů na obecních vývěskách či na facebookových
stránkách.

Všem spoluobčanům přejeme
krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku
všem pevné zdraví
a spokojenost.

Za Vinařský hrozen
Radka Ksandrová
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Ranč Vinaře už spřádá plány na příští rok

V roce 2022 proběhlo na ranči ve Vinařích mnoho zajímavých
akcí. Mimo jiné to byla dubnu zajímavá přednáška o pozitivní mo
tivaci zvířat se světově uznávaným odborníkem Františkem
Šustou. V květnu se pak opět konala již tradiční PEJSKIJÁDA –
výstava a soutěže psů všech plemen a voříšků.

Tato akce je hojně navštěvovaná rodinami s dětmi. Plno dětí
bylo na ranči i v létě, kdy proběhlo hned několik turnusů příměst
ských táborů. Pro rodiny s dětmi jsme po loňském úspěchu v září
opět přiravili VINAŘSKÝ OKRUH, tedy procházku se psy i bez
nich podle připravených map okolím Vinař, Žlebů a Ronova nad
Doubravou.

Nově se letos na ranči a ve společenské místnosti obecního
úřadu uskutečnily dva semináře focení zvířat s odborníky z firmy
NIKON. Na všech akcích počasí přálo a účast byla hojná, za což
všem návštěvníkům děkujeme a věříme, že nám zachováte pří
zeň i v následujícím roce.

Pro rok 2023 opět chystáme tradiční osvědčené akce –
v květnu Pejskiádu a v září Vinařský okruh. Příměstské tábory,
fotografické semináře a semináře s trenéry zvířat se objeví
v kalendáři také, o přesných termínech budeme včas informovat.

NOVĚ plánujeme na květen a září dva termíny SWAPU – to je
velice populární akce, kdy každý donese libovolné množství oble
čení, bot, hraček, knih a různých jiných věcí z domácnosti, které
jsou funkční, ale sám je už neupotřebí. Stejně tak si každý li
bovolný počet věcí odnese. Swap je i společenskou událostí, kdy
si každá věc najde svého nového majitele. Lidé se potkají, dají si
občerstvení a prohodí pár slov. Akce se uskuteční v naší plach
tové hale – místa pod střechou bude dost, nemusíme se tedy bát
případné nepřízně počasí.

Pokud tedy budete na jaře měnit šatník, vzpomeňte si – věci
je ideální přinést přímo v určený den na akci, nebo klidně i kdyko
liv předem – rádi je do termínu konání akce uskladníme.

Kamila Hejhalová
Ranč Vinaře

Smysluplná zábava pro zimní
období? Zaměstnejte mozek.

Duševní zdraví hraje v našem životě významnou roli, a proto
tak, jako se staráme o svou fyzickou kondici, měli bychom dbát
i na tu mentální. Že s věkem mozek prostě ochabuje a už není
schopen se tak dobře učit nebo si pamatovat? Omyl. Mozkové
buňky jsou schopny dorůstat i ve vyšším věku, potřebují k tomu
jen dostatek podnětů.

Zimní období s dlouhými večery je ideálním časem pro zís
kání návyků, jak pravidelně podporovat naši duševní aktivitu. Je
to vcelku snadné – stačí mozek zaměstnávat různorodými akti
vitami. Využijte tedy např. vánočních setkání a zahrajte si u kávy
společně deskovou hru. Kdy jste naposledy hráli třeba pexeso?

S úkoly se dnes zaměříme na procvičení slovní zásoby
a schopnosti vybavovat si slova.

Úkol č. 1: Sestavte si vánoční jídelníček. Ale pozor – smíte jíst
a pít jen to, co začíná na první písmeno vašeho křestního jména.
Kolik dní dokážete naplánovat, aniž by se jídla a nápoje opa
kovaly? (Tip: můžete začít i druhem – např. bezový čaj ...)

Úkol č. 2: Z písmen ve slově KRASOBRUSLENÍ vytvořte co
nejvíce nových slov. Písmena nelze přidávat, použít víckrát, než
kolikrát jsou obsažena ve výchozím slově, nelze měnit diakritiku.

Úkol č. 3: Vybavte si co nejvíce jednoslabičných názvů zvířat.
Zaujaly vás úkoly? Chcete posilovat paměť pravidelně? Pak

doporučujeme kurz trénování paměti. Ten nejbližší je otevřen
každé úterý v knihovně ve Vrdech.

Hana Veselá,
certifikovaná trenérka paměti


