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Vážení spoluobčané, 

přestože aprílové počasí si s námi pohrává, dění v naší obci se 

nezastavilo. Pohrál si s námi i úřední šiml, a tak vás v brzké 

době budeme informovat o dalších změnách v oblasti 

odpadového hospodářství. Pokračují práce v již započatých 

projektech, připravujeme věci nové. 

Ve Vinařích se chystáme vybudovat přístřešek pro cestující 

autobusem. Bude umístěn na straně ve směru jízdy do Žlebů. 

Jednou z možností je přemístit současný přístřešek 

autobusové zastávky z Vinice. Ten totiž střechou nebezpečně 

zasahuje až ke kraji silnice a v brzké budoucnosti budeme 

muset zastávku stejně nějak upravit či nahradit. 

Do Vinař by se však tato konstrukce rozměrově vešla 

a na Vinici by se později připravilo zastřešení jiné. Zastávka 

Vinaře bude osazena vývěskou a na všechny autobusové zas-

távky umístíme odpadkové koše. 

V budově bývalé školy začaly základní rekonstrukční práce. 

Jejich cílem je vytvořit před započetím celkové rekonstrukce 

prostory pro uskladnění materiálu a zřídit zázemí pro pra-

covníky. Aktuální práce se dotkly podlah v prvním patře, 

technické místnosti a toalet. Byla rovněž zasklena rozbitá 

okna. 

Obec se opětovně pokusí získat dotaci na rekonstrukci 

budovy za účelem jejího smysluplného využití. Pokud se 

dotaci získat nepodaří, pokusíme se budovu postupně 

rekonstruovat po funkčních celcích z vlastních prostředků. 

Někteří jste možná zachytili zprávy, že budeme budovat nové 

hřiště. Zatím tomu tak není, protože každý plán je třeba 

realizovat postupně. Zjednodušeně vám situaci popíšu takto: 

Nejdříve je třeba projednat všechny požadavky, náměty 

a možnosti majetkových vztahů k pozemkům i přístupnosti 

místa. Je vhodné rovněž sesbírat informace a přání 

od občanů. Pak může vzniknout studie, která už by měla 

počítat s  přístupností i orientačními částkami pro investo-

vání. Tu je třeba následně znovu projednat. Poté je nutné 

připravit projekt, v ideálním případě zajistit dotace či 

sponzory. Pak až přichází realizace v podobě stavby, osazení 

herními prvky atd. 

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojujete do dění v obci, po-

řádáte kulturní a společenské akce anebo se jich účastníte, 

protože život v obci se vytváří soudržností komunity. 

S přáním krásných Velikonoc plných hojnosti a zdraví přeji též 

všem ženám pomlazení pohlazením. 

Josef Brom, starosta
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Úvodní slovo starosty obce

Mohlo by to vyznít, jako že se pořádek v obci neudržuje, ale 

není tomu tak. Přesto se najdou tací, kteří neumějí odpadky 

vyhodit do kontejnerů, popelnic či odvézt do sběrných dvorů 

a z nepochopitelných důvodů nám jimi plní okolí obce. 

Do již několikaleté tradice úklidu obce se zapojily desítky lidí. 

Dešti ani větru stále ještě poručit neumíme. Ač jsme pro ne-

přízeň počasí posunuli úklidovou akci o týden, ani sobota 

9. 4. 2022 moc pěkného z počasí neukázala. Tentokráte jsme 

však statečně vyrazili odstranit odpad a nepořádek z přírody 

i škarp a svahů u silnic. 

Společnými silami se nám podařilo obec vyčistit a posbírat 

desítky pytlů plných plastových i skleněných lahví, plechovek 

od nápojů, gumové i tkané koberce, igelitové pytlíky, vyhozený 

stavební materiál, nechyběly ani ojeté pneumatiky, a dokonce 

i nějaké to sanitární zařízení se našlo. Pro představu jenom 

v části Vinice: 1 záchod komplet, 3 pneumatiky, plné kolečko 

skla, 15 pytlů odpadků, 1 pytel železa (plechovky). Zkrátka, 

vydalo to na plný velký vlek za auto.

Obec máme zase čistou a uklizenou

Foto: Karel Kadeřábek

Tímto děkujeme všem statečným otužilým účastníkům, 

členům našich spolků (Šipkaři z Vinice, Klub přátel deskových 

her Vinice a Vinařský hrozen) i všem spoluobčanům, kteří se 

akce zúčastnili. Díky za váš čas a pomoc naší přírodě a místu, 

ve kterém žijeme. Udržujme svoji obec v čistotě a nebuďme 

lhostejní k bordelářům. Doufáme, že se další ročník uskuteční 

za mnohem příznivějšího počasí i většího počtu nás všech.

za pořadatele Radka Ksandrová a Jan Gerenda
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Ani jsme ještě pořádně nedocenili vánoční dárky 

a Velikonoce už nám klepou na dveře. A to je signál 

pro všechny kreativní lidičky. Proto se v neděli 

2. 4. 2022 na obecním úřadě sešlo pár skalních pří-

vrženců, aby přivítali svátky jara a vyrobili si něco no-

vého pro svou výzdobu. 

Tématem se pro letošek stal velikonoční zajíc. 

Provázky, mašle a papír byly v kurzu celé odpoledne. 

Výsledek můžete posoudit jak z obrázků, tak osobně 

na vstupních dveřích obecního úřadu. Pro ty, kteří se 

stále rozmýšlejí, zda se účastnit našich akcí, může 

toto posloužit jako pozvánka na akce příští.

Krásné Velikonoce všem.

Vinařský hrozen

Vyráběli jsme velikonoční zajíčky

Foto: Josef Brom

Foto: Karel Kadeřábek

Foto: Josef Brom



Nepůjde však o oficiální pojmenování ulic, které by byro-

kraticky zatížilo občany. Řešíme pouze místní názvy, výměny 

osobních dokladů se proto obávat nemusíte.

Předkládáme orientační plánky s navrženými názvy ulic. Vy-

cházeli jsme zejména z existujících nebo zažitých místních 

názvů nebo blízkých lokalit po směru dané komunikace. 

Část názvů považujeme za pevně dané, zatímco u ostatních 

ponecháváme občanům prostor k diskuzi a návrhům. 

Vaše nápady nám můžete sdělit osobně, 

posílat e-mailem na ou@vinare.cz, prostřed-

nictvím kontaktního formuláře na webu obce 

nebo u příslušného příspěvku na Facebooku obce.

Josef Brom, starosta
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Hřbitov byl založen v roce 1933 na pozemku, který původně 

vlastnila Barbora Chadrabová. Po delším dohadování došlo 

k jeho směně za stejnou výměru v lokalitě „U Bažantnice“. 

Stavbu provedl Josef Ouřecký z Lipovce nákladem 

26.000 Kčs.

Hřbitov byl slavnostně otevřen 28. října 1933, při této 

příležitosti byly rovněž odhaleny dvě pamětní desky vojákům 

padlým v 1. sv. válce – vpravo od vstupní brány náleží 

Vinařům, ta vlevo Vinici. Slavnost k otevření hřbitova se 

konala po obědě za účasti místních občanů i lidí z širokého 

okolí. Od školy vyrazil průvod s hudbou v čele, za ní 

následovaly školní děti s praporky v národních barvách, sbor 

místních hasičů a ostatní občané. Na hřbitově pronesli 

proslov starosta obce Václav Chadraba a profesor Roman 

Prouza z Čáslavi. Na závěr zarecitovali žáci 2. třídy básně.

Jako první byl na zdejším hřbitově pochován Josef Kruml 

z čp. 1, bývalý starosta obce. Byl sem převezen 19. října 1933 

z Markovic a uložen do rodinné hrobky. Podle údajů v kronice 

byly ještě v témže roce pochováni další dva občané. Na konci 

roku 1937 zde již bylo 48 hrobů.V současnosti je na hřbitově 

necelých 200 hrobových míst, asi 17 z nich je opuštěných.

Historie hřbitova ve Vinařích

Často se stává, že je při přípravách nebo realizaci projektů 

potřeba přesně určit místo v obci. Při diskuzi s místními to 

nebýval problém, většina z nás si při upřesňování lokality 

vypomohla jmény obyvatel bydlících v daném místě. 

Takovou specifikaci už ale nelze uvést do zápisu, nelze ji 

využít ani při komunikaci s externisty, např. projektanty, kteří 

místní obyvatele neznají. Označení lokalit s využitím čísel 

popisných také není úplně přehledné.

Obec se proto rozhodla pro orientační označení ulic tak, aby 

bylo kdykoliv možné úsek snadno identifikovat. Místní 

názvosloví by mělo usnadnit určování lokalit, a to jak v pří-

padě plánování, tak např. pro občany při hlášení nedostatků. 

Orientační označení ulic ve Vinařích a na Vinici
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Celý hřbitov byl zpracován do digitální mapy, a to včetně 

nafocení jednotlivých hrobů. Tato aplikace by měla usnadnit 

orientaci nejen obci, ale také např. těm, kteří pátrají po svých 

předcích. Aplikace je přístupná z odkazu na webu 

https://app.gisonline.cz/vinare-hrbitov. 

Nový hřbitovní řád a ceník naleznete na webu obce v sekci 

„Obec Vinaře / Hřbitov“. Na základě těchto dokumentů budou 

v posledním čtvrtletí tohoto roku uzavírány nové smlouvy 

o nájmu hrobových míst, neboť platnost většiny těch 

stávajících letos končí.

Hana Veselá
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Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v  ná-

vaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám 

cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočes-

kém kraji). 

Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, 

studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se 

snižuje ze  75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen 

jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů 

PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně. 

Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro drži-

tele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří 

mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v au-

tobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat 

v autobusech zdarma). 

Pro cestování po Praze se ceny jízdného nemění. 

Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými 

autobusovými linkami PID na území Středočeského 

kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné přepravy 

je plánováno v návaznosti na  rozhodnutí Středočes-

kého kraje k 12. 6. 2022). 

Zdroj: informace PID, Středočeský kraj

Z regionální mapy autobusových tras jsme pro vás vybrali 

pouze trasy v okolí obce. Autobusové spoje do Kutné Hory 

a ostatních obcí si můžete dohledat na webu PID. 

Všechny důležité odkazy, včetně podrobností, jak si 

pořídit PID Lítačku, se dozvíte na webových 

stránkách obce v oddíle „Servis občanům / Doprava“. 

Nové autobusové trasy a ceny jízdenek PID od 1. dubna 2022

Nové autobusové linky
Čáslav - Heřmanův Městec - Chrudim
Čáslav - Golčův Jeníkov
Čáslav - Tupadly - Zbýšov
Čáslav - Ronov nad Doubravou - Třemošnice
Čáslav - Vrdy - Hostovlice - Adamov
Čáslav - Rohozec

Upravené autobusové linky
Kutná Hora - Žehušice - Vrdy

Kutná Hora - Horka I - Vrdy - Čáslav

Kutná Hora (Žižkov) - Kutná Hora (Sedlec) - Bernardov - Chvaletice


