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До 1939г. е било Чунгуруз. Училището е открито 1875г.
Старото име на Винарово е Чунгурус. В миналото тук е живял един сакат турчин на име
Чунгу, който бил с отсечена лява ръка. На негово име е кръстено селото. Винарово се
споменава и в старинни турски документи.

След разпадането на политикоикономическата система в страната последните около 20
години в с. Винарово се характеризират с почти напълното обезлюдяване на селото и
запустяването на около 20 000 дка лозови масиви, които представляваха основния
поминък на населението в селото и региона. Преди пълния разпад на системата виното
и спиртните напитки, произвеждани от отглежданите сортове се търгуваха успешно в
почти цяла Европа. С много усилия и упорит труд през последните 3 години започна
възраждането на лозаровинарската промишленост в региона. Изгради се първата
винарска изба в селото - Винарса изба "Калотов" - с производителност от 20 тона бели и
червени трапезни и маркови вина годишно. Избата разполага с:

40 дка лозови масиви за бели вина в т.ч. 30 дка Мускат Отонел и 10 дка Ркацители
30 дка лозови масиви за червени вина в т.ч. 10 дка Мерло, 10 дка Каберне совиньон и
10 дка Гъмза
В Процес на засаждане са нови 105 дка лозови масиви от сортовете Каберне совиньон
и Шардоне. Избата ежедневно се обслужва от 9 души персонал, като при необходимост
(пролетно-летни и есенно-зимни работи) броя на ежедневно работещите нараства, като
дава работа на много хора в селото.

Във Винарово има едно основно училище „Васил Левски“ и една детска градина.
Читалището на селото се нарича „Зора“ и води активна просветителна и обществена
дейност.

В близост до Винарово се намира местността Белуйна. Има три стари чешми, като
най-добре запазена е Средната чешма. Други популярни местности са Бачова,
Селището, Мъртвината, Бусковия геран, Песъците и др.

Всяка година на Възнесение Господне (Спасовден) във Винарово се провежда събор.
Всички винаровчани се събират на площада. Пазарният ден е в петък.
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Футболният отбор на селото се казва Вихър Винарово.

Възстановен е бившия ресторант на селото под наименованието "Мария Луиза", в който
се провеждат всички значими празници, тържества, абитуриентски вечери, сватби,
кръщенета, общественополитически мероприятия, младежки дискотеки и др. Той се
намира на централния площад.

Има много барчета, магазини и една лавка. Такова е например барчето на Панко. Друго
известно барче е Новото или наричано още Гнездото. Там се събират най-младите.
По-старите хора ходят основно в лавката на Славяна и при Панко. В селото има
дрогерия, която се намира до магазина на Сечко, сега вече принадлежащ на Фарашите.
Магазинчетата на Боро Душковия и на Заро Петльовия са едни от най-запомнящите се
гледки във Винарово

44° 6' N, 22° 49' E
Население: 892
Надм. височина: 152 m
Пощ. код: 3773
Тел. код: 09345
МПС код: ВН (Вд)

Кметство:
- кмет Винарово
Евдоким Ванков
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