
VINAŘSKÝ ZPRAVODAJ

Milí spoluobčané, chataři a chalupáři,

léto se přehouplo do své druhé poloviny, ale prázdniny ještě 

zdaleka nekončí. A jak se zdá, ve společenském dění naše 

obec po všeobecném nuceném útlumu teprve ožívá. 

Díky dotaci získané prostřednictvím MAS Lípa pro venkov 

jsme v uplynulých měsících vybavili společenskou místnost 

na obecním úřadě. Ta bude nyní sloužit jako zázemí 

pro činnost spolků a obdobných subjektů. 

Jsem velice rád, že se do utváření příležitostí pro společen-

ské vyžití v obci začínají zapojovat činorodí lidé, kteří 

na následující období naplánovali bezesporu zajímavý 

program. Tímto vás na všechny níže uvedené akce srdečně 

zvu a věřím, že svou účastí podpoříte pořadatele v jejich 

snahách a chuti připravovat akce další.

Byť je počasí letošního léta nevyzpytatelné a horké dny 

střídají lijáky, nemusíte mít obavy ani z venkovních akcí. Vždy
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Úvodní slovo starosty obce

bude připraveno dostatek přístřešků skýtajících podle 

potřeby stín nebo úkryt před deštěm. 

21. 8. 2021 od 13:00 hod. đ

Vinařské deskohraní (Klub přátel deskových her)

4. 9. 2021 od 14:00 hod. đ

Zábavné odpoledne pro děti a rodiče (Vinařský hrozen)

11. 9. 2021 đ

1. ročník „Vinařského okruhu“ - značená procházková trasa 

nejen pro aktivní pejskařské rodiny (Extreme trail park Vinaře)

od  7. 10. 2021 đ

Kurz trénování paměti (nejen) pro seniory 

(Hana Veselá)

Josef Brom, starosta obce

Vážení vlastníci půdy, 

dovolte, abych ty z vás, kteří se jej osobně neúčastnili, 

seznámil s průběhem úvodního jednání komplexních 

pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Vinaře a částečně Vrdy, 

Lovčice, Bousov, Žleby, které svolal Státní pozemkový úřad, 

pobočka Kutná Hora, na den 16. června 2021.

Předmětem úvodního jednání bylo seznámení účastníků 

s účelem, formou a obvodem komplexních pozemkových 

úprav Vinaře, které byly zahájeny 29. 6. 2019. O provedení 

pozemkových úprav požádali vlastníci pozemků nadpoloviční 

výměry zemědělské půdy v k.ú. Vinaře. Přítomní byli 

seznámeni s předpokládaným obvodem KoPÚ a dále 

s postupem při stanovení nároků vlastníků a byl jim vysvětlen 

princip oceňování zemědělských pozemků dle BPEJ. Rovněž 

byl projednán způsob určování vzdálenosti jednotlivých 

pozemků. Bylo dohodnuto, že vzdálenost bude stanovena 

vzdušnou čarou ze středu obce od Obecního úřadu Vinaře.

Vlastníci byli upozorněni, že Státní pozemkový úřad může 

v průběhu pozemkových úprav vykupovat se souhlasem 

vlastníka ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické 

podíly k nim za cenu v místě obvyklou, popřípadě přijmout dar. 

Dále může Státní pozemkový úřad na základě dohody 

uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spolu-

vlastnictví.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vinaře

Podle informace Státního pozemkového úřadu bylo na úvodní 

jednání pozváno 252 účastníků, přítomných bylo pouhých 59, 

což je 23 %.

Na úvodním jednání byl také zvolen sbor zástupců. Vzhle-

dem k velkému zájmu ze strany vlastníků o členství má sbor 

15 členů (maximální počet).

Ve sboru zástupců jsou za Státní pozemkový úřad, pobočku 

Kutná Hora, Ing. Mariana Poborská, za obec Vinaře starosta 

Josef Brom, za obec Vrdy starosta Ing. Miloš Mlynka, za obec 

Bousov starosta Ladislav Chromek, za městys Bílé Podolí 

starosta Jiří Desenský, za obec Žleby starostka Mgr. Ludmila 

Záklasníková, za společnost OJGAR, s.r.o. Marcela Far-

kačová, za Ječmínkovy sady s.r.o. Jana Sehnalová, dále pak 

Bc. Ivana Nováková, Ing. Josef Čížek, Ing. Miloslav Vítek, 

Josef Kruml, Jindřich Jablečník, JUDr. Jiří Sehnal, Ing. Roman 

Lukeš. Náhradnicí se stala paní Monika Lukeš.

Vážení majitelé nemovitostí na hranici pozemkových úprav, 

dovolte mi, abych vás informoval, že bude probíhat zjišťování 

hranic, které proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2021. 

Pozvánku na zjišťování hranic pozemků obdrželo celkem 

204 vlastníků. K účasti při zjišťování hranic může vlastník 

pozemků zplnomocnit svého zástupce. Vzor plné moci 

můžete mimo jiné získat také na obecním úřadě.



Výkon státní správy na úseku stavebního zákona pro obec 

Vinaře a místní část Vinice vykonává stavební úřad Žleby.

Adresa: OÚ Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby

 Lada Bereczová — telefon 327 398 225, 704 565 449

E-mail: stavebni@ouzleby.cz

Úřední hodiny:

 Pondělí 8:00 —12:00, 12:30 —16:30

 Středa 8:00 —12:00, 12:30 —16:30

Informace ze stavebního úřadu

Z důvodu chystané rekodifikace stavebního práva vás žádám 

o provedení kontroly vašich nemovitostí v systému Českého 

úřadu katastrálního a zeměměřičského.

Navštivte webovou stránku https://nahlizenidokn.cuzk.cz, 

zvolte „Vyhledat stavbu" (hledá se dle č.p.), nebo „Vyhledat 

parcelu" (hledá se dle parcelního čísla), kliknutím na mapu se 

vám zobrazí mapový náhled vašeho domu, parcely. Výběrem 

„Katastrální mapa + ortofoto" získáte letecký snímek vaší 

parcely, zkontrolujte, zda všechny stavby jsou zakresleny 

v katastru nemovitostí.
2Upozorňuji, že stavby do 25 m  zastavěné plochy a do 5 m 

výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše 

do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby 

pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení 

nebo rodinnou rekreaci, nebo stavby pro podnikatelskou 

činnost, které jsou v souladu s územně plánovací dokumen-

tací a které jsou umisťovány v odstupové vzdálenosti od hra-

nic pozemků nejméně 2 m, kdy plocha části pozemku schop-

ného vsakovat dešťové vody po jejich umístění bude nejméně 

50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby 

pro rodinnou rekreaci, sice nepodléhají povolení stavebního 

úřadu, ale je nutné je nechat zapsat do katastru nemovitostí .

Do katastru nemovitostí se zapisují stavby se zastavěnou 
2plochou větší než 16 m .

Pokud zjistíte nesrovnalost, ozvěte se, abychom se domluvili 

na postupu.

Lada Bereczová, vedoucí stavebního úřadu

O změnách ve stavebním zákoně

Nové kontejnery na papír
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Věděli jste, že?

Stavební zákon nezná termín „promlčecí lhůta, doba...", tedy:

Pokud váš dědeček postavil cokoliv, co podléhá povolení 

stavebního úřadu, tzv. „na černo", případně měl povolení 

na stavbu 3x3 m, ale postavil 6x6 m, během dědického řízení 

přešla ona stavba na vás, potom jste vy zodpovědní za tuto 

„černou stavbu/zvětšenou původní povolenou stavbu" a měli 

byste ji dát dodatečně povolit na stavebním úřadě ve Žlebech.

Oplocení mezi sousedy do výše 2 m je pouze na dohodě mezi 

sousedy (materiál, výška, provedení ...). Avšak, je-li sousedem 

obec, veřejná komunikace nebo veřejné prostranství — pak 

oplocení podléhá povolení stavebního úřadu. Veřejným pros-

transtvím se stává i váš pozemek, pokud se rozhodnete 

posunou plot od hranice s obcí, veřejnou komunikací.

Opěrné zdi nepodléhají povolení stavebního úřadu pouze 

do výše 1 m.

Potřebuji opravit dům, který je na hranici pozemku, a soused 

mě tam nechce pustit. Ano, musí, ale vy jste povinni mu dát 

vědět, kdy, v kolik hodin a jak dlouho budete potřebovat 

přístup na jeho pozemek, a to s minimálně sedmidenním 

předstihem, případně respektovat jeho časové podmínky, 

opravu zbytečně neprotahovat a uklidit po sobě (např. uvést 

pozemek do původního stavu — např. při odkopu zeminy 

z důvodu opravy izolace).

https://www.vinare.cz/stavebni-urad.html

https://nahlizenidokn.cuzk.cz

Vážení občané,

obec zakoupila dva nové kontejnery na papír. Jeden je 

umístěn ve Vinařích, druhý na Vinici.

I přes navýšení kapacity prosím vhazujte odpad upravený tak, 

aby zabíral co nejméně prostoru — zejména krabice a kartony 

sešlapané, rozložené nebo rozřezané na menší části.

Co do nádob patří?

Časopisy, noviny, sešity, krabice, knihy, papírové obaly, cokoliv 

z lepenky. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 

vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 

Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky 

vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Co do kontejnerů nepatří?

Uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 

materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí 

o termopapíru (účtenkách). 



Změny ve veřejné dopravě od 1. 8. 2021
Od 1. 8. 2021 dochází ke změnám ve veřejné dopravě. Nejprve 

mi dovolte nastínit celou problematiku tak, jak ji vidí radní 

Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Od 1. 8. bude zahájena integrace celé oblasti (změny tras, 

spojů), která by pro občany měla přinést zjednodušení 

(1 jízdenka platná v celém regionu) i zlevnění některých spojů. 

Jízdní řády platné od 1. 8. 2021 jsou průběžně aktualizovány 

na webu. Cestujícím doporučuje i aplikaci PID lítačka.

Východní část Čáslavska, tedy přímo naše oblast, by měla být 

integrována v další vlně cca na konci roku.

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského 

kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč 

a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč 

za každé další pásmo, například 3pásmové jízdné bude 

za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd. Časová platnost 

jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále 

odstupňována po 30 minutách. Adekvátně se mění i ceny 

zvýhodněného jízdného. Ceny všech předplatních kuponů se 

zvýší cca o 25 %. Mírně se upraví také ceny vícepásmového 

24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Podrobněji zde: https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-

stazeni/tiskoviny/2021/DL_Zmeny-tarifu-2021_TISK.pdf

Velice zajímavý příspěvek Tomáše Hradeckého popisuje, jak 

se bude od 1. 8. 2021 cestovat veřejnou dopravou (auto-

busem, vlakem) mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Všechny 

autobusové linky i vlaky mezi Čáslaví a Kutnou Horou budou 

od 1. 8. 2021 integrovány do Pražské integrované dopravy 

(PID). Bude možné cestovat na jednu jízdenku autobusem 

i vlakem (včetně kutnohorské a čáslavské MHD). 

Pan Hradecký vytvořil souhrnný jízdní řád všech možností 

dopravy mezi Čáslaví a Kutnou Horou – pokud si jej chcete 

vytisknout, využijte odkaz http://soulet.cz/odjezdy/Caslav-

KH_od_1_8_2021.pdf (viz QR kód). Lze 

cestovat přímými autobusy nebo vlakem, 

přičemž když si koupíte jízdenku PID, bude 

jedno, jestli v Kutné Hoře na hlavním nádraží 

přestoupíte na lokálku směr „Kutná Hora, 

město“, nebo na MHD. 

Mezi Čáslaví a Kutnou Horou budou jezdit v pracovní dny 

následující přímé autobusové linky:

Ü 381 – přímá linka, v Čáslavi jede už od Kauflandu, v Kutné 

Hoře pokračuje kolem nemocnice až do Prahy

Ü 481 – přímá linka, v Čáslavi jede z autobusového nádraží, 

v Kutné Hoře pokračuje kolem nemocnice směr Uhlířské 

Janovice

Ü 705 – přímá linka, v Čáslavi jede už od Kauflandu, v Kutné 

Hoře pokračuje přes Červené Pečky do Kolína (a v Kolíně 

jede kolem nemocnice)

Autobusové linky jsou v pracovní dny vzájemně proloženy, 

po většinu dne jedou autobusy mezi Čáslaví a Kutnou Horou 

každých 30 minut. Další možná spojení jsou vlakem.

O víkendu pojede z Čáslavi do Kutné Hory přímý autobus 3x 

denně (v Čáslavi začne na zast. Za rybníkem – odjezdy 

8:32, 12:32 a 16:32, pak pojede přes Čeplov, hudební 

školu, aut.st., žel.st. a Budín a pak pokračuje přímo 

do Kutné Hory a Kolína), zpět z Kutné Hory, aut.st. po stejné 

trase v 6:42, 10:42 a 14:42. Mnohem více spojů nabízí 

o víkendu vlak. 

Základní cena jízdného PID mezi Čáslaví a Kutnou Horou 

bude 30 Kč. Pro děti, studenty a seniory (nad 65 let) je cena 

7 Kč. Tato jízdenka platí 60 minut a můžete ji využít pro pří-

mou cestu i pro cestu s přestupy, a to ve všech autobusech, 

vlacích i MHD. Tuto jízdenku zakoupíte u řidiče autobusu, 

u pokladny na nádraží nebo v mobilní aplikaci „PID Lítačka“.

Pokud vaše cesta bude trvat podle jízdního řádu méně než 

30 minut (např. vystupujete v Kutné Hoře dříve, nebo jedete 

jen vlakem), lze zakoupit i jízdenku za 22 Kč (pro děti, studenty 

a seniory za 5 Kč). 

Pokud ale cestujete mezi Čáslaví a Kutnou Horou pravidelně, 

je úplně nejvýhodnější zakoupit si měsíční předplatní kupón 

na pásma 7 a 8 za 575 Kč (děti, studenti a senioři za 143 Kč) 

a můžete mezi Čáslaví a Kutnou Horou cestovat zcela libo-

volně – všemi vlaky i autobusy, včetně MHD po Kutné Hoře a 

Čáslavi. Lze zakoupit i čtvrtletní a roční jízdenky, ty jsou ještě 

výhodnější.

Zdrojem informací jsou jízdní řády na:

https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-

stazeni/tiskoviny/2021/Integrace-Kolin-

KutnaHora-JR_TISK.pdf

Máte pocit, že zapomínáte? Chodíte na nákup zásadně 

s lístečkem a PIN k platební kartě máte napsaný na papírku? 

Spoléháte na paměť telefonu nebo notýsek, kde máte 

zapsány důležité kontakty? Stává se vám, že opustíte domov 

a později ve vás hlodá červ pochybnosti, zda jste zamkli nebo 

třeba vypnuli sporák? Máte někdy pocit „slova na jazyku“, 

a přesto ne a ne si na něj vzpomenout? Činí vám někdy 

problém udržet informaci a vybavit si ji později? Poznáváte se 

v některé z uvedených situací? Štve vás to? 

Tak přijďte mezi nás na KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. 

Kurz je otevřen všem, kteří si chtějí pamatovat lépe než teď. 

Systematické rozvíjení kognitivních funkcí (paměť, pozor-

nost, řečové dovednosti, myšlení, zrakově-prostorové 

schopnosti, kreativita ...) vám pomůže zvýšit kvalitu života, 

zvedne sebevědomí a příznivě ovlivní náladu. Přínosem je 

i sociální kontakt v rámci kurzu – a kdo ví, třeba navážete 

i nová přátelství. 

Pokud plány nezhatí proticovidová opatření, začneme mozek 

nenásilně a hravě cvičit ve čtvrtek 7. října v budově OÚ 

ve Vinařích. Kurzovné je díky příspěvku obce Vinaře 

symbolické, a to 180 Kč/6 lekcí. Z důvodu omezené kapacity 

je nutné se na kurz předem přihlásit. Přihlášky objevíte 

v knihobudce před OÚ, Hospůdce na Vinici a na stránkách 

obce. Případné dotazy zodpovím na tel. 601 525 870.

Na setkání se těší certifikovaná trenérka paměti

Hana Veselá

Kurz trénování paměti
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Kam za zábavou? 

21. 8. od 13 hodin 1. Vinařské deskohraní

... už ji také máme

Klub přátel deskových her se schází takřka měsíčně v Hospůdce na Vinici již 

třetím rokem. Hlavnímu organizátorovi a zakladateli, Janu Gerendovi, se 

podařilo stmelit skvělou partu bezmála dvou desítek lidí, kteří vydrží hrát 

deskové hry i 12 hodin v kuse. Již dávno není „deskovka“ jen Člověče, nezlob 

se nebo Dostihy a sázky. Herní průmysl v tomto odvětví chrlí desítky a stovky 

deskových her ročně. Některé jsou více o náhodě – ať již házení kostkami, 

losování karet apod. – jiné o strategickém plánu hráčů. 

Provedení her je úchvatné, a tak se mnozí z pravidelných návštěvníků 

deskohraní během roku naučili i desítky nových her. Tandem Honzů vlastní 

bezmála 300 deskových her a mnozí další hráči na každé deskohraní 

přinesou nějakou novinku. Vysvětlení pravidel některých her je na pár minut 

– i hra samotná. Některé jsou ovšem na hodiny. Na své si přijdou i ti, které 

baví tzv. párty hry nebo hry škodicí (říkáme jim „naštvávací“). Zkrátka 

všechny hry jsou zábavné. Na místě se domlouváme, co si kdo s kým 

zahraje, a v průběhu odpolední a nocí se u stolů různě střídáme tak, aby se 

všichni bavili. 

Rádi bychom vám nyní tuto atmosféru ukázali a přenesli do prostředí Vinař.

Srdečně vás všechny zveme na historicky první oficiální Vinařské 

deskohraní dne 21. 8. 2021 od 13:00 hodin.

Sehrajeme turnaj v kategoriích: 

 A.  do 13 let (včetně),

 B.  14+ (ani 127 není žádný věk),

a to ve 2 deskových hrách:

 1.  Set4 (3D piškorky) 

 2.  Santorini

Systém hraní určíme na místě podle přihlášeného počtu hráčů. Po zahájení 

akce v 13:00 budou probíhat registrace hráčů, ukázky her, prezentace, hraní 

a diskuze. Turnaj začíná ve 14:00 hodin a ihned po skončení vyhlásíme 

výsledky. Vítězové se mohou těšit na věcné ceny, které věnovala obec 

Vinaře.

Součástí deskohraní budou samozřejmě i hry další, strategické, taktické 

i sportovní klání typu Formule. Prosíme rodiče dětí (cca do 10 let věku), aby 

dorazili s dětmi. Budeme prezentovat i hry pro starší a dospělé, nicméně 

budete mít prostor si vyzkoušet i hry rodinné či pro děti a ptát se na ně.  

Vinařské deskohraní se uskuteční v budově OÚ čp. 44 a před budovou. 

Pro nejmenší účastníky je za budovou k dispozici také dětské hřiště. 

Michal Dušek, Klub přátel deskových her

Vážení čtenáři,

vzhledem ke vzdálenosti do „opravdové“ 

knihovny jsme se rozhodli instalovat 

v obci veřejné knihovničky. První vlaš-

tovka tohoto „projektu“ se nachází 

u obecního úřadu.

Půjčování knih nemá žádná pravidla, 

pokud vás kniha chytne za srdce, můžete 

si ji klidně ponechat, půjčit ji přátelům 

anebo ji po přečtení vrátit zpět. Dispo-

nujete-li tituly, které můžete postrádat, 

klidně je do knihovničky vložte.

Pokud máte větší množství knih nebo 

knihy větších formátů, kterým byste touto 

cestou rádi vdechli nový život, kon-

taktujte prosím p. Humla (Vinaře 84, 

tel. 608 827 371) – rád knihy převezme, 

roztřídí a postupně je bude do knihobudky 

vkládat.

Věříme, že knihobudka najde své pří-

znivce, které vždy potěší zajímavým 

titulem pro zpříjemnění všedních dnů. �

Radka Humlová

KnihobudkaKnihobudka

Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
Vinařský hrozen zve všechny děti, rodiče, prarodiče, občany a přátele 

aktivního odpočinku na další Zábavné odpoledne pro děti a rodiče, které se 

bude konat 4. 9. 2021 od 14:00 hod. na hřišti. Doufáme v přízeň vaši i počasí. 

Radka Ksandrová, Vinařský hrozen


