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n Obyvatelé si nejčastěji stě-
žují na citelný nedostatek vody. 
Jaká je naděje na vodovod?

„Při letošním suchu vyschla 
řada vodních zdrojů a voda ve 
studnách postrádá kvalitu. Pit-
ná není ani z jedné, musíte ji 
převařovat. Největší bída o vo-
du je v horní části Divic. Byla 
podána přepracovaná žádost 
o dotaci na výstavbu vodovodu. 
Od ministerstva zemědělství 
dorazilo vyjádření, že s dotací 
počítají, ale litují. Pro nedostatek 
peněz přijde žádost na program 
jednání až v prvním čtvrtletí 
roku 2008. Každým rokem 
odkladu se výstavba vodovodu 
prodražuje.“
n Co se stalo se starou hřbi-

tovní zdí?
„Na fakt, že se zeď bortí, upo-

zornila paní Křivánková. Firma 
Tomáše Chaloupka potvrdila, že 
je zeď v havarijním stavu. Rozpo-
čet na akci se pohybuje v částce 
necelých 90 000 korun, pro 
malou obec suma horentní. Ale 

představa, že se na nás mohou 
vyvalit ostatky předků, vedla za-
stupitele k odsouhlasení částky. 
Moc bychom však uvítali finanční 
pomoc – například od církve, ale 
ta bohužel penězi také neoplývá. 
Rekonstrukci potřebuje celý kos-
tel, avšak památkáři před časem 
opravu zarazili. Požadují, aby 
opravu prováděli restaurátoři, 
což je v současné době pro církev 
finančně neúnosné.“
n Jaké ve vsi působí firmy, 

kteří podnikatelé?
„Největším zaměstnavatelem 

je Zemědělské družstvo Ročov 
Podlesí, dále firma Miroslav 
Rybáček – podnik na opravu 
a pronájem hydraulických plošin, 
firma Milana Lukáška rekon-
struovala bývalý podnik Jednoty 
a opravuje keg sudy, pan Lukášek 
provozuje i pohostinství. Jan Tr-
kal v Divicích, Jaroslav Pelcman 
a Karel Borl ve Vinařicích mají 
truhlárny, v Divicích soukromě 
hospodaří Radek Frélich, ve Vi-
nařicích Rostislav Šmídl.“

n Nakolik vyhovuje dopra-
va?

„Ve všední den autobusy jezdí, 
v sobotu nejede žádný spoj. V ne-
děli zatím jezdí odpolední spoj 
do Loun do nemocnice a jeden 
na Prahu. Autobusy dotujeme 
částkou 1 800 Kč měsíčně. Je 
možné, že od června nastanou 
změny. Podle všeho chce Ús-
tecký kraj z vlastní iniciativy 
přidat dopolední spoj, ale obá-
vám se, že nebude využíván. 
My žádali v lednu o úplně jiný 
spoj. Žádost jsem adresoval 
třem referentům a odpověď 
přišla až v dubnu. Důležité je, 
že skončilo nešetrné ježdění 
dvou prázdných autobusů za 
sebou, kdy si Dopravní podnik 
Ústeckého kraje a autobusový 
dopravce Kavka kradli vzájem-
ně pasažéry. Chytali jsme se za 
hlavu, co ten nesmyslný souboj 
musel stát peněz a nervů.“
n Potýkáte se s nezaměstna-

ností?
„V Divicích je nezaměstnaný je-

den, ve Vinařicích tři, a z toho je-
den bydlí v Lounech. Spíš máme 
starost získat někoho v rámci 

veřejně prospěšných prací. O ty 
u nás není zájem.“
n Jaké akce se v obci kona-

jí?
„K nejaktivnějším organizacím 

patří Sbor dobrovolných hasičů 
a TJ Sokol. Jejich přičiněním se 
koná většina akcí (masopust, 
zábavy, posezení). TJ Sokol 
Vinařice letos uskutečnil 29. 
ročník pochodu rodičů s dětmi 
– zúčastnilo se přes 200 lidí. 
Dne 2. června proběhne dětský 
den, první červencovou neděli 
pouťové posezení,  po prázdni-
nách posvícenská zábava. Od 
loňských chmelů chodí mladí do 
sokolovny hrát míčové hry a přes 
léto na hřiště volejbal. Při obci 
pracuje i kulturní komise, která 
pořádá dětský den, navštěvuje 
jubilanty. Nové občánky bychom 
také moc rádi uvítali, bohužel, 
není koho.“
n Je zde dosud v provozu 

obecní knihovna?
„Otevřena je každé pondělí, 

pečuje o ni Irena Hynková. Na 
přání nosí seniorům knihy až 
do domu. Pěkných titulů máme 
opravdu plno. Obec zajišťuje 

knihovně otop a symbolickou 
odměnu pro knihovnici. O kniž-
ní fond pečuje Městská knihov-
na Louny. Lidé se v knihovně 
moc rádi scházejí. Loni navrhli 
rozsvěcení vánočního stromku. 
Členky kulturní komise stro-
mek nazdobily, děti přednesly 
básničky, všichni společně jsme 
si zazpívali. Přišlo na osmde-
sát lidí, a nejen z našich obcí, 
také z Kozojed. Díky obětavým 
lidem to byla perfektní akce, 
nakonec ani deset litrů svařáku 
nestačilo.“
n Co byste doporučil turis-

tům?
„Zveme je do rodiště hobo-

jisty, skladatele a císařského 
dvorního hudebníka Jana Ven-
ta. V sousedních Divicích se 
narodil Adolf  Svítek, praporčík 
11. roty 2. čs. střeleckého pluku 
a před 90 lety padl u Zborova. 
Krásný je vinařický kostel sv. 
Jiljí. Presbytář prý pochází ze 
14. století. Památkou je i socha 
sv. Jana na návsi z roku 1725. 
Dominantu Divic pak tvoří věž, 
na níž jsou dochovány fresky ze 
16. století. Pokud je doma maji-

tel tvrze, pan Kočárek, ochotně 
zájemcům návštěvu památky 
umožní. Divice mají kapli z ro-
ku 1893. Přes obě obce vede 
turistická cesta na Brodec, Dře-
víč a Ročov. Škoda, že není dost 
vody ve víceúčelových nádržích 
v Divicích i Vinařicích, to by se 
turisté mohli aspoň osvěžit. 
Musí počítat, že hospoda ve 
Vinařicích otevírá v sedmnáct 
hodin. Každoročně se pořádá 
turistický pochod 166 000 stop. 
Příroda je tu nádherná.“
n Za rok oslaví Sbor dobro-

volných hasičů 110 let. Kolik 
má členů, co chystá?

„Členů je přes padesát, sta-
rostou organizace je Rostislav 
Jindra. Disponujeme Avií, 
máme PPS 12 a taky historickou 
stříkačku z první republiky. Urči-
tě vystavíme veškerou hasičskou 
techniku. Kozojedy nám zapůjčí 
svoji koněspřežnou stříkačku. 
Příznivce hasičů zvu už tuto so-
botu 26. května, kdy proběhne ve 
Vinařicích soutěž I. kola v požár-
ním sportu v rámci Hasičského 
okrsku Ročov. Začátek soutěže 
je ve 14 hodin!“

Chlapi v akci...  Zemědělské družstvo Podlesí Ročov má ve Vinařicích středisko. Jsou zde 
dílny, truhlárna, dvě sušárny a šest česaček. Středisku šéfuje František Pázler z Divic. V areálu jsem 
zastihla opraváře zemědělských strojů a traktoristu Tomáše Radu, který do Vinařic dojíždí dvacet roků 
z Kroučové. Luboš Vaic je původní profesí vahař, od roku 1996 maká jako traktorista. Divický rodák 
Luboš Pázler je mistr truhlář, vyučil se pro družstvo v Horažďovicích. „Co postrádám? Kdyby tu byl 
tenisový kurt nebo bowling, zahrál bych si moc rád,“ říká pan Pázler. Pak se všichni spolu s vedoucím 
opravárenské dílny Milanem Hrbkem pustili do opravy traktoru s povoleným řízením (na snímku).

Připravuje Květa Tošnerová l Příště (Svobodný hlas č. 25, který vyjde 20. června 2007) ... Jeden den ve ... Vrbně nad Lesy

Jeden den ve ... Vinařicích
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zmínka o obci je z roku 
1238, přináleží k ní obec 
Divice. Podle posledního 
sčítání zde celkem žije 
231 obyvatel, z nichž 125 
bylo v produktivním věku. 
Průměrný věk se pohybuje 
kolem 45 let. Vinařice mají 
vlastní poštu, vodovod za-
tím schází. V obci je kostel 
sv. Jiljí, v sousedních Divi-
cích kaplička a tvrz. Všude 
okolo nádherná příroda 
a houbové lesy. Nově zvo-
leným starostou je Miroslav 
Janoušek.

Oběma obcím chybí pitná voda
Pan starosta by moc rád uvítal nové občánky, avšak nejsou

Nově zvoleným starostou obce se stal Miroslav Janoušek. Stojí 
před ním dva zásadní úkoly – zavedení vodovodu do obou obcí 
a oprava zdi starého hřbitova. 

Čekání na ptáčky... Teplický Zdeněk Ctibor je v Divi-
cích osm roků. Právě jde s naditou nákupní taškou od pojízdné 
prodejny a vedou řeči se sousedem Milošem Mixou, který si vede 
kolo (na snímku). Jsou sousedé a pomáhají si. Pan Ctibor je Di-
vicemi nadšen. Před patnácti lety se do obce přiženil Jaromír Šel, 
jenž celý život pracoval v ročovském JZD. „Oceňuju, že tu nejsou 
vandalové, ničitelé, potížisté. Žijeme si hezky, máme zahrádku, 
opravený dům. Jenom kdyby tu bylo víc mladých. Rodiny by měly 
mít aspoň tři nebo čtyři děti,“ doporučuje pan Šel. Na stanovišti 
pojízdné prodejny zůstávají dvě ženy: Jana Charvátová a Zdeňka 
Vojáčková, která zde bydlí 20 roků. Právě hlídá pražského vnoučka: 
“To je Pepíček Vojáček,“ představuje šikovného neposedu. Paní 
Charvátová pochází z Obory u Loun, je středoškolačka, i ona celý 
život pracovala v zemědělství. „Čekáme na oběd od družstva. Bude 
ptáčková omáčka – taková ta dobrá, s rozlítanými ptáčky. Divice 
jsou moc krásné, ale jinak tu nic není. Scházíme se aspoň u prodejny. 
A ze všeho nejhorší jsou vyschlé studny!“ – dozvídám se.

U bývalého starosty... V záplavě balkonových květin, 
ale i kvetoucích kaktusů se každým rokem ocitá dům Soni a Josefa 
Chotěborských. Vinařický rodák a velký patriot Josef Chotěborský 
je původní profesí keramik, později působil na žateckém letišti, ve 
Chmelařství a poté byl 16 let na obci. Velmi si váží precizní práce 
svého předchůdce Josefa Bláhy. Nyní je na penzi, věnuje se chovu 
králíků, drůbeže, pěstování květin a zeleniny. Vlastní neuvěřitelné 
množství dokumentů. Celý život totiž fotografuje a dokumentuje 
rodnou obec. „Měl jsem Fokaflex, Pionýr, Veru, nyní Olympus,“ 
líčí své přístroje a za kopcem alb se téměř ztrácí. „Takto vypadal 
v průběhu let masopust, pochod 166 stop, a tady Pěkná. Konala 
se desetkrát, to se v pondělí po posvícení chodilo s muzikou na 
hřbitov,“ komentuje snímky. Má zdokumentována i všechna 
stavení, vlastní kopie historických pohlednic, veškeré výstřižky 
o obci z novin. Má také srážkoměr a spolu s manželkou pečlivě 
zapisují, kolik milimetrů deště spadlo. Vinařice miluje. Ničí ho 
divoké skládky a pneumatiky v lese.

Vinařické infocentrum... Od půl sedmé je na kopci 
v bývalé škole otevřen obchod rakovnické Jednoty. Šestým rokem tu 
prodává sympatická mladá Simona Sábová z Kozojed. „Stavují se tu 
lidi, co jdou do práce, z pole si pak chodí pro svačinu. Nejvěrnějšími 
zákazníky jsou senioři, protože mladí pracují ve městě a tam i naku-
pují. Staří ale pomalu odcházejí, vesnice nám ubývá,“ posteskla si 
paní prodavačka. „První zákaznicí je vždy Soňa Chotěborská, pak 
přichází Lenka Maťáková, účetní obecního úřadu. V půl osmé si 
chodí pro snídani Josef Nipauer,“ líčí paní Sabová. Obchod je slušně 
zásoben základním zbožím, na odbyt jde hlavně pečivo, chleba, 
mouka. Piva jsem napočítala 
desatero druhů, největší oblibu 
má Gambrinus. Praktickým 
doplňkem interiéru prodejny 
je židle pro znavené. A to už se 
otvírají dveře a vstupuje paní 
Maťáková. „Mám gymnázium 
a rekvalifikační kurz na účet-
nictví,“ přibližuje svou profesi. 
Lenka a Simona jsou nejlepší 
kamarádky. „Seděly jsme na 
základce v jedné lavici. Lenka 
je fajn, dávala mi opisovat,“ 
prozrazuje paní Sábová.

Středisko hydrauliky... Od roku 1996 má ve Vinařicích 
sídlo Hydraulický servis Miroslava Rybáčka. Procházím areálem 
plným strojů. Muži právě obědvají. Pavel Husák z Pochválova, 

Antonín Maťák 
z Divic a Stani-
slav Stromšík 
dojíždí do práce 
z Loun (na sním-
ku). Většinou 
jsou to zámečníci. 
„Hydraulika není 
jen o oleji. Dělá-
me tu všechno, 
elektriku, železo, 
plechy,“ vyprávě-
jí. Chlapi oceňují, 
že mají práci a že 

je v obci klid. Nevědí jen, nakolik klid vydrží. Sousední budovu 
totiž koupila početná rodina pražských Romů. „Chceme věřit, že 
to budou dobří lidi,“ doufají mužští.

Výborný nápad... Za 
vraty areálu bývalé prodejny 
na mne zuřivě štěká mohutný 
pes. Zaměstnanci ho zavírají 
a volají majitele. Milan Lu-
kášek jezdil v ČSAD Louny, 
později ve Vinařicích provo-
zoval hostinec. Ještě později 
koupil totálně zdevastovanou 
prodejnu Jednoty, kde firma 
rozejela opravnu keg sudů. 
„Jde o kegservis pro pivova-
ry, vinaře. Provádíme opravy, poskytujeme náhradní díly. Firma 
zaměstnává čtyři místní lidi. Pracujeme podle zakázek, někdy 
i o svátcích, jindy, zvláště v zimě, je práce míň. Zpočátku byl pro-
voz rizikový, pak se to ale rozjelo. Pro klienty je rozhodující kvalita, 
a tu zaručujeme. Speciální kamiony s kegy do Vinařic trefí třeba 
až z Břeclavska. A proč tu máme zlé psy? Takový sud z antikora 
zloděje láká. Sud stojí několik tisíc, ve sběrně by za něj byly asi dvě 
stovky. Po špatných zkušenostech je tu hlídač, také psi jsou stále 
puštění,“ konstatuje pan Lukášek.
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