
 

 

Volby uplynulé i nadcházející 
 

Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do 

zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu 

České republiky. Celková volební účast v České 

republice byla 46,07 %, u nás byla o něco vyšší, 

konkrétně 54,5 % a to i přesto, že kandidovala pouze 

jedna strana. Z devíti kandidujících zastupitelů se 

volilo sedm.  Všem voličům děkujeme za účast. 

 

 
Volba prezidenta 2022 
 

Pro tento rok je tedy odvoleno, nicméně zkraje roku 

příštího nás čelby další, a to volba prezidenta České 

republiky.  

 

Prezidentské volby se konají každých 5 let a jeden 

kandidát může být zvolen maximálně na dvě funkční 

období. Současnému prezidentovi ČR Miloši 

Zemanovi končí volební období 8. března 2023. 

Volby jsou proto naplánovány tak, aby se případné 

druhé kolo voleb konalo nejpozději 30 dní před 

uplynutím volebního období.  

 

I. kolo prezidentských voleb se bude konat ve dnech 

13. a 14. ledna 2023 , II. kolo pak ve dnech 27. a 28. 

ledna 2023, a to vždy v pátek od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

Voličem je: 
občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší 

věku 18 let; ve II. kole pak i občan ČR, který nejpozději 

28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, zároveň nemá 

- omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu 

- omezenou svéprávnost k výkonu práva volit. 

 

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič 

svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří 

se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si 

zkontrolovali datum platnosti svého občanského 

průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas 

požádali o vydání nového dokladu. 

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 

občanství České republiky potřebným dokladem, 

nebude mu hlasování umožněno. 

 

Volba do přenosné hlasovací schránky 
Volič, který se ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební 

místnosti a chce se voleb zúčastnit, může 

požádat, aby ho členové okrskové volební komise 

navštívili na území příslušného volebního okrsku  

s přenosnou volební schránkou. 

 

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební 

schránkou lze nahlásit předem Obecnímu úřadu 

Vinaře telefonicky na čísle 604 779 797 nebo e-

mailem: ou@vinare.cz  

(v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého 

bydliště, telefonní kontakt na voliče). 

 

Voličské průkazy 
Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve 

volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 

může hlasovat za podmínek stanovených zákonem 

č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů,  pomocí voličského průkazu.  

 

Nové složení Zastupitelstva obce Vinaře je následující: 

Starosta  Josef Brom - 607 769 616, ou@vinare.cz    

Místostarosta       Vladan Habarta    

Předsedkyně kontrolního výboru     Markéta Veselková        

Předseda finančního výboru  Karel Kadeřábek        

Členka zastupitelstva     Radka Ksandrová        

Členka zastupitelstva      Radka Humlová 

Členka zastupitelstva      Kateřina Pavlasová 



Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, 

v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán, a to: 

• písemně či elektronicky – písemnou žádost 

opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v 

elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 

schránky podepsanou uznávaným elektronickým 

podpisem voliče. Žádost musí být obecnímu úřadu 

doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 

pátku 6. ledna 2023. 

 

• osobně - žádost lze podat na Obecním úřadě Vinaře 

do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 

středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin. Pokud si 

přejete zažádat o voličský průkaz touto cestou, 

kontaktujte před návštěvou prosím Obecní úřad 

Vinaře na čísle 607 769 616. 

 

Volič může s voličským průkazem hlasovat v 

kterémkoli volebním okrsku na území České 

republiky. Při ztrátě nebo odcizení voličského 

průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz volič 

odevzdá před hlasováním ve volební místnosti. 

 

Josef Brom, starosta 

 

Sčítání obyvatel v roce 2021 
 

V roce 1869 proběhlo na našem území první moderní 

sčítání lidu, kdy se začaly u obyvatelstva 

zaznamenávat podrobnější údaje, jako je státní 

příslušnost, rodinný stav či náboženské vyznání. V 

této době se také ustanovilo, že bude probíhat 

pravidelně každých deset let a zároveň budou 

publikována a dostupná veřejnosti. Sčítání tedy mělo 

probíhat v pravidelných intervalech vždy o půlnoci z 

31. prosince na 1. ledna roku končícího nulou.  

 

Během Protektorátu Čechy a Morava nedošlo k 

plánovanému sčítání hlavně z důvodu neposkytnout 

okupantům spolehlivé podklady pro válečné 

hospodářství. Čeští politici a demografové to 

zdůvodnili nepřipraveností v současné situaci.  

K poslednímu sčítání lidu došlo v roce 2021. 

Vzhledem k tehdejší situaci ohledně pandemie došlo 

ke sčítání až ve dnech 27. 3 až 11. 5. 2021 a konalo 

se převážně elektronicky. Touto formou byla 

poskytnuta data od 87 % obyvatel. Občané, kteří 

preferovali papírový formulář, odevzdali svá data na 

poště.  

Podle výsledků žilo v ČR 10 524 167 obyvatel (o 87,6 

tisíc víc než při sčítání v r. 2011) v průměrném věku 

42,7 let. Mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % 

mužů. Celkem 6,4 milionu obyvatel se hlásilo k české, 

moravské nebo slezské národnosti, 4,7 % obyvatel 

tvořili cizinci. 

Monika Hudeková 

 

 

Výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů ve 
Vinařích: 
 

Počet obyvatel s obvyklým pobytem v obci: 259 

z toho  - muži: 132  - ženy: 127 

z toho s cizím státním občanstvím: 6 

z toho s jinou než českou národností: 5  

(3x slovenská, 1x moravská, 1x ukrajinská) 

z toho ve věku 0 - 14 let:  40 

z toho ve věku 15 - 64 let:  152 

z toho ve věku 65 a více let:  67 

Průměrný věk obyvatel: 44,5 

z toho - muži: 44,4 - ženy: 44,6 

 

Obyvatelstvo obce podle pětiletých věkových skupin 

a pohlaví 

Věková 
skupina 

Muži Ženy CELKEM 

0-4 roky 3 8 11 

5-10 let 5 4 9 

11-14 let 10 10 20 

15-19 let 13 6 19 

20-24 let 5 5 10 

25-29 let 3 5 8 

30-34 let 8 4 12 

35-39 let 8 5 13 

40-44 let 9 17 26 

45-49 let 11 12 23 

50-54 let 13 6 19 

55-59 let 6 4 10 

60-64 let 6 6 12 

65-69 let 9 13 22 

70-74 let 5 2 7 

75-79 let 3 7 10 

80-84 let 2 1 3 

85-89 let 1 0 1 

90 a více let 0 0 0 

CELKEM 132 127 259 
 

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, Hana 

Veselá 

 



Autobusová zastávka na Vinici dostala na počátku 

června novou tvář. Tu jí vtiskla jihočeská malířka Iva 

Burešová. Nejen o tom, jak taková malba na budově 

vzniká, jsem si se sympatickou umělkyní povídala na 

počátku června přímo uprostřed prací.  
 

A rozhodně jsem nebyla jediná, kdo 

se s paní Burešovou při jejím 

působení na zastávce pustil do 

hovoru. „Samozřejmě, že trochu 

budím pozdvižení na vsi, lidé si 

všímají a zajímají se, i auta občas 

přibrzdí,“ uvedla na otázku, zda ji při 

práci neruší okolní život a přirozená 

zvídavost lidí. Současně ale přiznala, 

že se nenechá příliš rozptylovat, je 

ponořená do práce a pozornost lidí ji 

spíše povzbuzuje. Těšilo ji, že převažují pozitivní 

reakce. 

 

K obci přitom malířka nemá žádný vztah. Byla 

oslovena na základě svého profesního zaměření a 

úspěšně se zhostila zadání, předložený návrh byl bez 

výraznějších zásahů schválen k realizaci. Ačkoliv 

malba na stěny je pro ni typická práce, autobusovou 

zastávku malovala vůbec poprvé.  Při návrhu se 

inspirovala polohou obce i její historií. „Měla jsem od 

začátku jasnou představu, chtěla jsem zachytit 

charakteristiku obce, aby malba odkazovala na 

okolní krajinu, vinici, odrážela téma hojnosti, úrody.“ 

Přípravu návrhu přitom považuje za náročnější než 

samotnou realizaci, neboť vyžaduje nápad a jeho 

promyšlené zpracování do vyvážené kompozice. 

 

Návrh si na začátku realizace rozvrhne po celé ploše 

a barvami celou kompozici rozčlení, na těchto 

konturách pak staví další vrstvy. Volba barev i 

jednotlivé tahy štětcem jsou pečlivě promyšlené. Jak 

autorka říká, malba musí vznikat jako celek, průběžně 

na celé ploše, nelze ji dělat po částech. Při pohledu 

na vývěsní tabule a knihobudku uprostřed zdi se další 

otázka přímo nabízela – nebudou výslednou malbu 

rušit? Zdá se ale, že umělkyni podobné překážky nijak 

nerozhodí: „Na prvním místě je 

funkčnost. V návrhu je se všemi 

prvky počítáno a jsou do něho 

citlivě zakomponovány. Prostor 

má být funkční, malba mu dodává 

atmosféru. Při čekání na autobus si 

můžeme užít tu chvíli, lze se tu jen 

tak zastavit anebo získat větší 

přehled o informacích ...“ Nejvíce 

prý rušil parapet. Ostrost jeho linií 

proto změkčila pomocí barev, když 

do obrazu propojila barvy z okolí, a 

změnila tím optiku prostoru.   

 

Malba na vinické zastávce by měla vydržet roky. 

Malířka dbá na řemeslnou kvalitu provedení, 

světlostálost a otěruvzdornost použitých barev. Jak 

sama uvádí ze svých zkušeností, zub času ani 

extrémní výkyvy počasí stálost barev nenarušují. A 

naštěstí se nesetkává ani s tím, aby lidé malby cíleně 

ničili.  

O autorce 

BcA. Iva Burešová se věnuje nástěnné malbě v 

architektuře, přičemž s její tvorbou se lze setkat v 

interiérech i exteriérech. Stylově je jí blízký tzv. 

realistický impresionismus. Ráda se inspiruje 

přírodou, snaží se vnímat atmosféru a krásu míst a 

přenášet ji do své tvorby. Jak sama říká, malba v 

architektuře ji fascinuje a snaží se ji stále rozvíjet.  

Vytváří návrhy a realizace na míru dle požadavků 

zadavatelů, aby malba splňovala očekávanou funkci. 

 

Hana Veselá 

Funkčnost a umění v jednom. To je nová tvář autobusové zastávky na Vinici 
 



Přišel podzim, teplý a slunečný. A 

s ním i naše “Dýňobraní“. Již 

poněkolikáté se v sobotu 22. 10. 

2022 sešla parta příznivců 

(zejména dětí), aby si vydlabali a 

ozdobili svoji dýni. I letos se děti 

velice snažily. Pomáhali babičky 

i maminky, kamarádi a 

kamarádky (tatínkové popravdě 

chyběli). Zatímco děti dlabaly a 

malovaly, dámy pomáhaly, radily, 

pily kávičku či čajíček a k tomu 

přikusovaly sladký dezertík. A 

výtvory? Posuďte sami. 

Atmosféra byla úžasná, děti spokojené. Zbyla i jedna 

dýně pro ozdobu našeho obecního úřadu. A dokonce 

jsme zaznamenaly i nové možnosti využití dlabaných 

dýní (viz foto). V rámci pracovního odpoledne jsme 

stihly (my, hroznové holky) nazdobit i nové truhlíky 

pro výzdobu obecních parapetů. Snad se vám budou 

líbit a nějakou chvilku nám vydrží okna zdobit. 

 

Zároveň si vás jménem spolku Vinařský 
hrozen dovoluji pozvat na další akce, které 
budeme pořádat v nejbližší době: 
 

- 24. listopadu 2022 začne I. ročník Vinařského 

adventu; 

- 26. listopadu 2022 se uskuteční ván 

oční tvoření a ve spolupráci s obcí Vinaře a 

Hospůdkou na Vinici rozsvícení vánočního stromu 

- 3. prosince 2022 zopakujeme 

loni úspěšné perníkové pečení a 

nikomu to neříkejte, ale možná 

přijde i Mikuláš! 

 

 

Pokud se ještě stále zdráháte 

přijít mezi nás, neváhejte a 

přijďte, budete srdečně vítáni. 

Pokud si myslíte, že nejste 

manuálně zruční, nebojte se. 

Pomůžeme, poradíme a vy nám 

na oplátku můžete vyprávět 

třeba veselé historky z dění v 

obci z minulých časů apod. A s prázdnou rozhodně 

neodejdete. Těšíme se na vaši přízeň a účast na námi 

pořádaných akcích. 

Váš Vinařský hrozen 

 

Podzimní a předvánoční období s programem Vinařského hroznu 
 


