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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
v tomto vydání obecního zpravodaje se vrátíme
k zářijovým volbám do obecního zastupitelstva a
seznámíme vás s výsledkem ustavujícího zasedání
zastupitelstva. V naší obci byla do voleb podána pouze
jedna kandidátní listina, kterou tvořili členové
původního zastupitelstva. Někteří z vás zřejmě nabyli
dojmu, že v podstatě není o čem rozhodovat, a proto
volit nešli. Vám, kteří jste se k volbám dostavili a
podpořili svým hlasem jednoho či více kandidátů,
děkujeme za důvěru a projevení zájmu o dění v obci.
Voleb se v naší obci zúčastnilo 70 voličů ze 110
zapsaných, tj. téměř 64 %. Nejvíce hlasů shodně 57
získala Romana Hrubešová a Vladimír Hrubeš, 56 hlasů
Pavlína Šrůtová, 48 hlasů Radka Peterková a 36 hlasů
Lubomír Joska. Lenka Fuksová, která kandidovala jako
náhradnice, získala 17 hlasů. Děkujeme členkám volební
komise za zajištění bezproblémového průběhu voleb.
17. října nově zvolené zastupitelstvo na svém
ustavujícím zasedání rozhodlo o následujícím rozdělení
funkcí pro nadcházející volební období:
Pavlína Šrůtová – starostka
Vladimír Hrubeš – místostarosta
Romana Hrubešová – předsedkyně kontrolního výboru
Radka Peterková – předsedkyně finančního výboru
Lubomír Joska – člen kontrolního výboru
Dalšími členy výborů byli zvoleni Lenka Fuksová a
Ladislav Šafránek (finanční výbor) a Lenka Truncová
(kontrolní výbor).
Dále bylo schváleno, že funkce starosty bude
vykonávána jako funkce uvolněná, zejména z důvodu
narůstajícího množství agend a administrativy s tím
spojené, časové náročnosti plánování a realizace
vybudování kanalizace a ČOV a dalších dotovaných
projektů.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou nově rozšířeny
o pondělí a čtvrtek, oba dny od 8 do 11 a od 12.30 do
15.30 hod. Úterní úřední hodiny zůstávají beze změny

od 17 do 19 hodin. Samozřejmě v akutních případech
nebo pokud vám stanovené úřední hodiny časově
nevyhovují, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se
na vyhovujícím termínu.
Věřím, že se „novému“ zastupitelstvu podaří dokončit
projekty započaté v předchozím volebním období a
zrealizuje také další zajímavé akce.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se podílel na chodu
naší obce v předchozích čtyřech letech: zastupitelům,
paní účetní, členům finančního a kontrolního výboru,
členkám Sboru pro občanské záležitosti, členům
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům
Sboru dobrovolných hasičů, paní knihovnici, všem, kdo
se stará o chod obecní hospody a všem aktivním
občanům, kteří pro naši obec vykonávají různé činnosti
v rámci dohod o provedení práce, ale také všem, kteří
pomáhají i tím, že kromě svých pozemků udržují také
přilehlé obecní pozemky ve svém okolí. Moc vám všem
děkuji za odvedenou práci v předchozím období a
doufám, že budeme spolupracovat i nadále.
Přeji vám krásný barevný podzim a těším se na setkání
na nadcházejících obecních a hasičských akcích!
Pavlína Šrůtová, starostka

Z jednání zastupitelstva 15. 9. 2022

Usnesení č. 04/04/2022:
ZO schvaluje výběr společnosti STILT PROJECTS s.r.o.
na zajištění dotačního servisu a administraci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby kanalizace a
čistírny odpadních vod.

Usnesení č. 01/04/2022:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.
Usnesení č. 02/04/2022:
ZO schvaluje nákup budov na st.p.č. 85, 87 a 88,
pozemků st.p.č. 85, 87, 88 a 89, pozemků p.č. 79/43,
79/45, 79/47, 582/4, 582/13, 582/14 a 582/15 vše v
k.ú. Vinary u Vysokého Mýta, za celkovou kupní cenu
1 411 560 Kč. Pozemky p.č. 79/43, 79/45, 79/47,
582/4, 582/13, 582/14 a 582/15 vznikly geometrickým
plánem č. 181-23/2022 rozdělením p.p.č. 79/3 a 582/4
v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 05/04/2022:
ZO schvaluje výběr firmy Pokrývačství Martin Mazánek
na akci: Oprava střechy na budově obecního úřadu.
Usnesení č. 06/04/2022:
ZO schvaluje podpis Dohody o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR na projekt Úpravy
veřejného prostranství Vinary ve výši 162 tis. Kč.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 31.8.2022
b) zprávu o rozpočtových opatřeních č. 3 a 4/2022
c) informace starostky

Usnesení č. 03/04/2022:
ZO schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Vinary

Z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva 17. 10. 2022
Usnesení č. 01/05/2022:
ZO Vinary schvaluje program ustavujícího zasedání.

Usnesení č. 11/05/2022:
ZO stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva obce.

Usnesení č. 02/05/2022:
ZO Vinary schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:

Usnesení č. 03/05/2022:
ZO Vinary určuje, že pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva obce uvolněn.

a) zprávu o rozpočtovém opatření č. 5/2022
b) informace starostky
c) diskusní příspěvky

Usnesení č. 04/05/2022:
ZO Vinary volí starostou Ing. Pavlínu Šrůtovou.
Usnesení č. 05/05/2022:
ZO Vinary volí místostarostou Bc. Vladimíra Hrubeše.

Významné životní jubileum oslaví:

Usnesení č. 06/05/2022:
ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.

v listopadu: Vlasta Nudzíková – 80 let
Hana Švecová – 50 let
Jubilantkám přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti, rodinné pohody a životního elánu.

Usnesení č. 07/05/2022:
ZO volí předsedou finančního výboru Ing. Radku
Peterkovou.
Usnesení č. 08/05/2022:
ZO volí předsedou kontrolního výboru Bc. Romanu
Hrubešovou.
Usnesení č. 09/05/2022:
ZO volí členy finančního výboru Lenku Fuksovou a
Ladislava Šafránka.
Usnesení č. 10/05/2022:
ZO volí členy kontrolního výboru Lenku Truncovou a
Lubomíra Josku.
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Beseda o kanalizaci a ČOV
V pondělí 3. října proběhla v kulturním domě beseda
k připravovanému projektu vybudování kanalizace a
čistírny odpadních vod v obci Vinary.
Na úvod starostka obce přivítala přítomné občany a
představila hosty, krátce shrnula kroky, které byly
v této záležitosti dosud realizovány. Uvedla, že
zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování kanalizace
a čistírny odpadních vod, ve výběrovém řízení na
zpracování projektové dokumentace byla vybrána
společnost AKVOPRO s.r.o. a ve výběrovém řízení na
zajištění dotačního servisu a administraci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby kanalizace a ČOV
zvítězila společnost STILT PROJECTS s.r.o. Zástupci
těchto dvou společností – projektanti a dotační
specialisté seznámili obyvatele obce, kterých na
přednášku dorazilo více než 40, s problematikou
týkající se navrhovaného projektu a s jeho následnou
realizací, dále pak s možností spolufinancování
projektu z dotací, které jsou vypisovány ze státního
rozpočtu a z peněz EU.

➢

Souhrn důležitých informací, které na besedě zazněly:
➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢

Celková cena realizace projektu by se měla
pohybovat přibližně kolem 20 mil. Kč. Celková
výše poskytnuté dotace by pak měla být 70-80 %,
náklady obce by tedy byly 4-6 mil. Kč. Rozpočet
akce bude upřesněn po dokončení projektové
dokumentace.
Projekt kanalizace je řešen tak, aby odkanalizoval
všechny obytné budovy v naší obci.
Kanalizace je navržena jako gravitační se třemi
čerpacími stanicemi, sloužícími k překonání
terénních nerovností a překonání toku potoka.
Téměř celá kanalizace a ČOV by měly být
umístěny na pozemcích obce a pozemcích
Pardubického kraje (silnice II. a III. třídy).
ČOV by měla mít kapacitu až 200 ekvivalentních
obyvatel.
ČOV by měla být téměř celá v zemi, nebude tedy
výrazně narušovat ráz obce.
Termín zahájení realizace projektu nejdříve v září
2023 (pokud se během příprav nevyskytnou
žádné komplikace, které by zahájení zdržely),
termín dokončení projektu je dle projektové
dokumentace do září 2025.

➢

➢
➢

➢
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Slepá ulice od domu č.p. 34 (Šrůtovi) až po konec
obce bude v době výkopových prací v této části
neprůjezdná.
Zůstane
však
zachována
průjezdnost pro vozidla IZS (hasiči, záchranná
služba a policie). Pro obyvatele této části obce by
mělo být zřízeno odstavné parkoviště na
obecním pozemku před domy č.p. 30 a 31.
Předností tohoto projektu oproti předchozímu
projektu na vybudování soustavy domovních
čistíren odpadních vod je zejména to, že
soukromé pozemky budou minimálně dotčeny,
nebude nutné umožňovat přístup k jednotlivým
čističkám a finanční náročnost obou projektů je
zhruba na stejné úrovni (při vybudování nové
kanalizace).
K výrazné úspoře nákladů na projekt by mohlo
dojít, pokud se podaří synchronizovat realizaci
výkopových prací na silnici II. třídy s plánovanou
opravou této silnice, kterou v současné době
připravuje Pardubický kraj.
Cena stočného by neměla být vyšší, než je
průměrná cena v okolních obcích.
Pokud to bude ve finančních možnostech obce,
byly by výkopy pro kanalizaci použity také
k pokládce vodovodního potrubí, což by v
budoucnu výrazně snížilo náklady na vybudování
vodovodu v naší obci.
Zájemci můžou do projektové dokumentace vč.
situačních výkresů nahlédnout na obecním
úřadě.

Změna umístění ČOV – od doby konání besedy došlo
ke změně v projektu týkající se umístění ČOV. Ta by
nově měla být umístěna na obecním pozemku naproti
č.p. 37.

Nejdůležitější podmínkou je pak získání dotace na
kanalizaci a ČOV, protože bez ní by byl tento projekt
pro naši obec finančně neúnosný.

Zatím však není zcela jisté, zda k realizaci projektu
dojde. Čeká nás ještě mnoho kroků, které je nutné
provést, aby mohla stavba kanalizace začít. Například
se jedná o změnu územního plánu, změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje,
získání stavebního povolení, dořešení odkupu částí
některých pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce,
sjednání úvěru a mnoho dalších.

Změna územního plánu obce

Další informace z obce a okolí

Sběr textilu

Zejména z důvodu budování kanalizace a ČOV je
třeba provést změny v územním plánu obce. V této
souvislosti vyzýváme občany, aby nahlásili své
případné požadavky na změny. Tyto požadavky je
třeba podat na předepsaném tiskopisu, který máme
k dispozici na obecním úřadě, do 15. 11. 2022.

Do 15. listopadu můžete na obecní úřad nosit
vytříděné nepotřebné oblečení, obuv, kabelky,
batohy, domácí textilie,
lůžkoviny, kuchyňské a
jídelní pomůcky, dětské
hračky. Do sbírky jsou
přijímány pouze věci v čistém a použitelném stavu,
které dokáží ještě někomu posloužit. Přineste je
prosím zabalené v igelitových pytlích. Darovaný textil
a další předměty poslouží sociálně slabším osobám.
Sbírku pořádá Textilní banka.cz.

Třídění odpadu
Připomínáme nutnost dodržování obecně závazné
vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. Konkrétně upozorňujeme, že:
•

Stanoviště kontejnerů za hasičárnou není
místem k odkládání nepotřebných předmětů,
s tím, že by se třeba mohly někomu hodit! Tyto
předměty vytřiďte a vhoďte do příslušného
kontejneru, případně přímo nabídněte někomu,
o kom se domníváte, že mu ještě poslouží.

•

Do popelnice na olej je nutné ukládat použitý olej
pouze v PET lahvích, nikoli ve skleněných
nádobách.

•

K likvidaci velkých kusů plastů, skla apod., které
se nevejdou do kontejnerů, využijte svoz
velkoobjemového odpadu, neodkládejte tyto
předměty vedle kontejnerů na tříděný odpad.

•

Pokud se odpad nevejde do kontejneru,
informujte nás o tom. Neodkládejte odpad vedle
kontejneru, vytváříte tím černou skládku.

•

Do kontejneru na papír nepatří znečištěný papír.

•

Pokud máte větší množství vytříděného papíru,
domluvte se s námi individuálně o jeho uložení.

Oprava střechy na budově OÚ
Během listopadu proběhne oprava střechy na budově
obecního úřadu. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy
venkova ve výši 100 tis. Kč. Celkové náklady akce činí
448 204 Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
Pokrývačství Martin Mazánek.

Samovýroba dřeva z obecních pozemků
Pokud máte zájem o samovýrobu dřeva z obecních
pozemků, můžete se přijít nahlásit na obecní úřad.

Přijmeme brigádníky

Uvědomte si prosím, že pokud se neřídíte
nastavenými pravidly, musí to po vás následně někdo
napravit. Tím se samozřejmě zvyšují náklady na
odpadové hospodářství.

Hledáme pracovníky na údržbu veřejných
prostranství v obci a jiné brigádnické práce. Pokud
máte zájem pomoci s údržbou obce a přivydělat si,
přijďte se prosím domluvit na obecní úřad na
pravidelné i jednorázové činnosti.

Děkujeme všem, kdo se snaží třídit a omezovat
objem odpadu. Na průběžných výsledcích
odevzdaného odpadu za letošní rok je to znát.
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Ohlédnutí za prázdninami aneb „tábor“ pro vinarské děti
Poslední týden v červenci přichystaly členky
zastupitelstva pro vinarské děti pět dnů plných her,
výletů a dobrodružství. Aktivit se účastnilo 17-20 dětí
ve věku od 2 do 14 let.

Poté co si děti dostatečně pohrály na hřišti, vyrazili
jsme na Hradisko, abychom poobědvali výborný řízek.
Následovala návštěva kostela sv. Mikuláše a cesta
zpět do Vinar.

V pondělí po příchodu si děti nejprve zatančily JUST
DANCE, poté se pustily do batikování triček. Po obědě
si odpočly v chládku na sále a podívaly se na pohádku.
Další ochlazení poskytly džberovky na hřišti.

Čtvrteční den jsme strávili na plovárně ve Vysokém
Mýtě, večer jsme si na hřišti opekli párky, podívali se
na pohádku a přespali na sále.
V úterý předvedly děti své kuchařské dovednosti.
Rozdělily se na tři skupinky a každá uvařila kotlíkovou
polévku. Po obědě přichystala nejstarší děvčata pro
ostatní šipkovanou s hledáním pokladu.

V pátek jsme vyrazili autobusem do Luže a odtud se
vydali pěšky přes Košumberk do nízkého lanového
parku, kde se děti pěkně vyřádily.
Ve středu jsme vyrazili na pěší výlet na Vraclav.
Posvačili jsme u studánky v Dolích a pokračovali na
vraclavskou náves, kde jsme se zchladili nanukem.

Pět dní rychle uteklo a všichni si je pěkně užili.
Děkujeme všem maminkám, babičkám, tetičkám za
pomoc a za dobroty pro děti a těšíme se zase za rok!
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Informace z Mikroregionu Vysokomýtsko
Kompostéry pro občany
Mikroregion Vysokomýtsko bude podávat žádost o
dotaci z Operačního programu Životního prostředí na
pořízení kompostérů pro občany. Dotace by měla být
poskytnuta ve výši 85 % celkové hodnoty, zbylou část
hradí obce. Zvažte prosím, zda budete mít o
kompostér zájem. Během listopadu vás budeme blíže
informovat.

Ples mikroregionu
V pátek 11. listopadu 2022 od 20 hod. se v Dobříkově
uskuteční ples mikroregionu Vysokomýtsko s pestrým
programem a bohatou tombolou.
Vstupenky si můžete koupit u nás na obecním úřadě.

Kalendáře mikroregionu
Kdo máte zájem o stolní kalendář s fotografiemi obcí
mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2023, nahlaste se
na obecním úřadě.

Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
Přinášíme vám pokračování z publikace Ministerstva životního prostředí, tentokrát o elektroodpadech.
2) Nebudu se u vás nudit?
Opravdu potřebujete nový spotřebič?
Jak často ho budete využívat? Je
možné si ho jen vypůjčit, nebo naopak
sdílet se širší rodinou, nebo se
sousedy?
3) Vybrali jste mi správné místo?
Místo pro ledničku by nemělo být na
přímém slunci, v blízkosti trouby,
myčky ani sporáku. Okolní teplota nad
20 °C zvyšuje spotřebu energie.
4) Voňavé kafíčko – pozor na odpad!

Praktické rady a tipy

Kávovary na zrnkovou kávu mají levnější provoz a
méně odpadu. V rodině se
spotřebou 6 káv denně jsou
roční náklady na kávu v
kapslích až 20 000 Kč. Kvalitní
zrnkovou kávu nakoupíte za
5 000 Kč na rok.

1) Jsem pro vás ta pravá?
Pro dvoučlennou rodinu je vhodná myčka nádobí o
šířce 45 cm na 8 – 9 sad nádobí. Pro větší rodinu je již
vhodná myčka široká 60 cm a to pro svou pořizovací
hodnotu i větší kapacitu.
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5) Pečujte o nás!

Víte, že?

V návodech výrobců se dozvíte, co
máme rádi a co nám škodí. Občas
potřebujeme vyčistit, seřídit, někteří
odvápnit, vysát od prachu. My
budeme déle sloužit a vy ušetříte!

• Průměrná doba používání mobilního telefonu je 12
– 18 měsíců, ačkoliv životnost je několik let. Každý
rok mění telefon ¼ občanů ČR, to znamená 2,5
milionu prodaných mobilů. Svůj telefon mění ⅔
lidí z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje,
nikoliv kvůli poruše.

6) Chci být in

• Ročně se v ČR prodá 180 tis. tun elektrospotřebičů.
tun spotřebičů.

Obal na mobil může být nejen v barvách, které právě
letí, ale pomůže i ochránit display.

• Lidé obměňují pračky, ledničky a sušičky průměrně
po 13 letech, nejčastěji (ze 70 %) kvůli poruchám a
nespolehlivosti, z 20 % pro nedostatek funkcí a
zastaralý design, 9 % pro vysokou spotřebu
energie.

7) Pošli nás dál
Když už nás nepotřebujete, můžete nás prodat,
vyměnit nebo darovat, rádi budeme sloužit jinde.
8) Dejte nám nový život

• Koupit energeticky úsporný spotřebič nestačí. Když
se člověk neřídí doporučením výrobce a domácího
pomocníka neudržuje, stoupají náklady na provoz
a zkracuje se doba životnosti. Například námraza
na výparníku chladničky tepelně izoluje a tím
snižuje chladící výkon. Pokud je vrstva ledu silnější
než 3 mm, zvyšuje spotřebu energie až o 75 %.

Když už nás nelze opravit, pak
patříme k recyklaci. Ta zajistí
opětovné a materiálové využití
pro 90 % naší hmotnosti.

Příležitosti pro každý den

• Čím větší lednice, tím vyšší spotřeba energie.
Každých 100 litrů na použitelném objemu zvýší
spotřebu energie o 20 %. Pro jedno a dvoučlennou
domácnost stačí užitný objem v rozmezí 100 až 140
litrů. Prostor chladničky by měl být využit alespoň
ze 70 %, přičemž se počítá s prostorem 50 až 70
litrů na osobu. Současně platí, že za každých 10
litrů objemu chladničky (mrazničky) se roční
spotřeba elektřiny zvyšuje o 15 až 20 kWh.

• Nekupujte spotřebiče impulzivně. Přemýšlejte,
k čemu a jak často je budete používat?
• Je nákup nového spotřebiče jediným řešením?
• Zvažte nákup z bazaru nebo výpůjčku.
• Před nákupem porovnávejte nejen pořizovací
cenu, ale i náklady na celou dobu používání:
energetická náročnost, spotřeba vody, výměnné
prvky (např. pytlíky do vysavače/vysávání do vody;
náplně do inkoustových/laserových tiskáren).
• Vybrali jste si? Jakou záruku dává výrobce?
Existuje v okolí servis pro případ poruchy?
• O své pomocníky se starejte, využívejte je v
optimálních podmínkách, udržujte je v čistotě.
• Pokud je již nepotřebujete, nabídněte je k využití
někomu jinému, prodejte, vyměňte nebo darujte.
• Nefunkční a neopravitelné elektrospotřebiče
odevzdejte k recyklaci.

Další informace k tématu najdete na internetu:
www.mzp.cz; www.cenia.cz; www.dtest.cz;
www.uspornespotrebice.cz; www.vsezaodvoz.cz;
www.jsemzpet.cz;
zdroj: Průvodce předcházením vzniku odpadů
v domácnosti; upraveno

Z kroniky obce Vinary

pojistném 1400 Korun. Náklad na znovuzřízení tohoto
domku obnášel 4105 Kor. 60 hal.
Jednotlivé výdaje obnášely: za dovoz dříví z obecního
lesa 120 Kor., za řezání latí apod. na pile v Uhersku 64
Kor. 40 hal., za práci tesařskou 3619 Kor, za taše
cementové p. Vavrouškovi v Sedliškách 59 Kor., od
dovozu těchže 70 Kor., za hřebíky 96 Korun, pokrývací
70 Kor., zasklení oken 7 Kor. 20 hal.

Požár obecní pastoušky roku 1917
Tato obecní pastouška, jejíž kryt byl z taší cihlářských
a spodek z kamene, vyhořela dne 11. prosince 1917
v 4 ½ hod. ráno. Vznik požáru nevyšetřen. Znovu
dostavěna byla v roce 1918, pojištěna u Rolnické
pojišťovny v Albrechticích, obdrželo se po srážkách na
7

179/1 zdarma. Mlynář Petráň Frant. č.p. 13 část role
čkt. 172 se všemi švestkovými stromy u silnice se
nacházejícími a Zástěra Ant. č.p. 29 s části role čkt.
175 za peněžité náhrady.
S opravou silnice započato na jaře 1919, která
dokončena r. 1920 byla.
Silnice bývalá zvlášť u role čkt. 172 byla v značné
nížině, ze které po vykopání a odstranění vrchního
štěrku přehozem země z čkt. 172 se značně vyvýšila.
Délka takto opravené silnice obnášela 305 m,
spotřebovalo se na ni 232 m3 opukového kamena ze
skály Thurn Taxise, který stál i s nalámáním 2 534 Kor.
Od nalámání 1. sáhy placeno 12-14 Kor. (1 sáh =
3,5967 m2).
Celá stavba stála 26 032 Kor. 10 hal, mimo náhradu za
postoupené pozemky.
Rozpočet na tuto opravu v roce 1914 činil 9 100 Kor.,
který však v čase prováděcím r. 1919 a 1920 se takto
značně zvýšil – vinou valutární.
V roce 1919 práce dělnická při 8hod. době denní byla
placena 6 Kor., povozová s jedním párem koní 40 Kor.,
v roce 1920 již práce dělnická při té samé době 20
Korun, potahová jeden pár koní 100 – 150 Korun.

Sníh roku 1918
Dne 27. října začal padati sníh, který po dobu jednoho
týdnu, v citelných mrazích zůstal ležet. Mrazy byly tak
citelny, že prvé dny ani za slunečních dnů ze střech
domů nekáplo. Veškerá práce polní pro množství
sněhu zůstala státi, zvlášť řepy cukrovky mnoho
zapadlo, jakož i semotam brambory. Řepa se po sejití
sněhu s velkou tíží dobyla z rozmočené půdy
v obvodu obce, jenom obchodníku Václ. Hrušovi čís.
39 veškeré brambory i řepa zůstala v půdě vězeti až
do jara r. 1919, ze které to úrody přirozeně nic nebylo.

Národní daň rok 1919
Dle vyzvání „Národních rad“, které v každém okres.
městě měly své sídlo, a jež se utvořily ještě za bývalé
říše Rakousko-Uherské v létě 1918 a jejichž hlavní
účel byl převzíti řízení v okrese po rozpadnutí se této
říše, vybírána byla počátkem roku 1919 v obci naší,
obecním starostou dobrovolná daň, tzv. „národní“.
Stanovena byla na 1 Korunu z jednoho korce polí a
vynesla 836 Korun. Daň tuto zaplatili téměř všichni.
Částka tato se odvedla okres. výboru ve Vys. Mýtě,
jehož ředitel Panský byl předsedou této „Národní
Rady“ a uložena byla v Okresní hospodářské záložně
tamtéž, dne 3. ledna 1919, aby pak byla spolu
s veškerými z jednotlivých v obci vybranými daněmi
zaslána k národním účelům „Zemské Národní Radě“
v Praze.

Volby obecního zastupitelstva r. 1919
V roce 1919 v měsíci červenci konána volba obecního
zastupitelstva, poněvadž však k volbě této podána
byla pouze jedna kandidátní listina, byli dle této bez
volby zvolení:

Rozšíření silnice okresní k Mravínu
r. 1919

Rozlivka Jan č.p. 11,
Zeman Frant. čp. 4,
Hyksa Fr. čp. 2,
Daněk Jos. čp. 66,
Syrový Frant. čp. 22,
Morávek Jos. čp. 18,
Horák Frant. čp. 42,
Hrubeš Jos. čp. 29,
Myška Frant. čp. 34,
Šrůt Frant. čp. 34,
Vodvárka Alois čp. 26,
Morávek Václav čp. 40.

Silnice tato od čís. 1 a 2 ve Vinarech počínaje až k polní
cestě na „Mitthard“ a do mlýna k Bětníku konče, byla
značně úzká, takže povozy, zvlášť ve žni obilí neb seno
vezoucí, se s velkou tíží a náležité opatrnosti, mohli
navzájem vyhnouti.
Okresní výbor ve Vys. Mýtě v roce 1914 na místě
samém provedl práce vyměřovací a uzavřel smlouvy
s majiteli pozemků, do kterých rozšíření silnice
zasahovalo.
Hyksa Frant. č.p. 2, který postoupil část zahrady čkt.
92, vykácel 3 staré štěpy a 1 hrušeň za pořízení ze
strany správy okresu drátěného plotu na ustoupené
straně. Obec postoupila část cesty na „Rejšník“
vedoucí, Thurn Taxis část zahrady čkt. 87 a role čkt.

Za starostu zvolen:
Syrový Frant. čp. 22,
za náměstka starosty: Rozlivka Jan čp. 11,
za členy obecní rady: Myška Frant. čp. 33 a
Horák Frant. čp. 42.
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Naši veteráni svůj útok zaběhli nejlépe ve své
kategorii v čase 19:26, takže brali 1. místo.
Tento závod se naším týmům velice povedl a dopadl
nad naše očekávaní.

SDH Vinary
Vinarský pohár
Dne 23. července se ve Vinarech konal tradiční
Vinarský pohár, který je zařazen do seznamu závodů
Hasičské Pernštejnské ligy. Na tento závod se sjelo
celkem 24 družstev, z toho bylo 15 týmů mužů a 9
týmů žen. Mimo ligu se závodů účastnili i veteráni. Z
důvodu menšího počtu družstev se závod konal na
dvě kola. Druhé kolo nám trochu zkomplikovalo
počasí, jelikož začalo silně pršet, a tak jsme museli na
chvíli závod přerušit. Poté se nebe už uklidnilo a závod
se mohl dokončit.
Náš tým mužů zde zaběhl svůj lepší útok v čase 15:42
a obsadil bronzovou příčku. Ženský tým svůj lepší
pokus zaběhl v čase 18:37, který jim stačil na 2. místo.

Lenka Dolanská

Úspěchy našich mladých hasičů
Po zasloužených a slunečných prázdninách začali naši
mladí hasiči opět trénovat. První závody se konaly v
Bělé v sobotu 27. 8., mladší zde s časem 18:84 s
skončili na 6. místě z 13 a starší s časem 16:88 s na 8.
z 13 týmů.

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších, které
vybojovalo první místo na závodu požárnické
všestrannosti, který proběhl 9. října v Proseči.
Družstvo ve složení Ondřej Kopsa (velitel), Kristýna
Horáčková, Adéla Šrůtová, Matěj Šrůt a Sebastián
Lang dokázalo uběhnout stanovenou tříkilometrovou

Další závody byly na Zderazi v neděli 4. 9. Ani chladné
zdejší počasí nezabránilo, aby si zde děti zaběhly
krásné časy. Mladší děti se umístily na 6. místě z 20 s
časem 19:52 s a starší na 7. místě z 17 s časem
16:83 s.
18. září vyjela družstva na závody do Slatiňan, kde
v deštivém počasí obsadili mladší žáci 11. místo z 15
družstev s časem 26.90 a starší s časem 16.86 dosáhli
8. místa z 18 družstev.
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trasu ve čtvrtém nejrychlejším čase a splnit úkoly na
stanovištích s nejnižším počtem trestných bodů ze 36
zúčastněných družstev.
Také družstvo mladších předvedlo výborný výkon a
umístilo se na 11. místě z 34 družstev.
Poslední závody absolvovali naši mladí hasiči
v Hrochově Týnci 15. října, kde se výborně dařilo
družstvu mladších, které si s časem 19:19 s odvezlo
stříbrný pohár, starší skončili s časem 20:55 na
8 místě.
Běh na 60 m s překážkami
Někteří naši mladí hasiči se kromě požárních útoků
účastní i běhu jednotlivců na 60 metrů s překážkami.
V září vyjeli na tři závody: Zderaz, Kamenec a
Chroustovice, v říjnu ještě do Hlinska.
Ze starších chlapců závodil Filip Buben, jeho nejlepší
čas byl 16:32 s. Ze starších dívek nás reprezentovaly
Kristýna Horáčková (13:81 s) a Adéla Šrůtová
(14:30 s), z mladších chlapců Luboš Horáček (19:69 s)
a Matěj Šrůt, kterému se z celého týmu dařilo nejvíce.
Z Kamence si Matěj odvezl s časem 14:46 s zlatou
medaili a podobně skvělý výkon předvedl i v
Chroustovicích, kde získal stříbro za čas 14:67 s. Matěj
postoupil na mistrovství ČR v Benešově, kde se
s časem 14:70 umístil na krásném 11. místě z celkem
121 závodníků v jeho kategorii!
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Moc gratulujeme všem, protože si všichni své výkony stále
zlepšují, a přejeme jim, aby se jim dařilo i na dalších závodech.
Přejeme všem mladým hasičům, ať zažijí úspěch, ať jsou
spokojeni sami se sebou a ať je hasičský sport prostě baví!!!

Byliny – divizna velkokvětá
Verbascum densiflorum
Jde o dvouletou, na celém povrchu plstnatě
ochlupenou bylinu dorůstající výšky 2 metrů. V
prvním roce vegetace vytváří růžici přízemních, lehce
plstnatých listů. V roce druhém z této růžice vyrůstá
ochlupená lodyha opatřená střídavými, taktéž
ochlupenými listy vejčitého tvaru a hroznovitě
uspořádanými květy, které mají pětidílný, zvonkovitý
a plstnatý kalich tvořený jasně žlutými, srostlými a
pěticípými korunami. Kvete od května do září. Plody
jsou tobolky. Po vysemenění rostlina hyne.
Léčebné účely
Divizna je známá léčivka. Pro léčebné účely se využívá
hlavně květ divizny, případně listy, a to při
průduškových onemocněních a nemocech z
nachlazení. Léčí kašel a má protizánětlivé účinky. Čaj
z květů divizny prospívá činnosti jater, sleziny a
brzlíku, působí močopudně. Čaj se musí pečlivě cedit,
protože květy jsou pokryty jemnými chloupky, které
nepříjemně dráždí sliznici. Díky již zmíněným
protizánětlivým účinkům se divizna využívá i zevně, a
to jako obklad na případné oděrky, při revmatických
bolestech, bércových vředech či hemoroidech. Pro

plánovaný sběr se tato statná rostlina pěstuje. Květy
(sbírá se pouze žlutá koruna květů, snadno
oddělitelná od kalichu) se musí dobře usušit a pečlivě
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uchovávat, protože jsou velmi náchylné k hnědnutí a
plesnivění. Divizna obsahuje zejména saponiny a sliz,
malé množství silice, cukry, třísloviny a flavonoidy.
Jiné účely
Květy divizny se používají k aromatizaci likérů a ke
zlepšení vzhledu čajových směsí.
Jedovatá semena divizny se dříve používala k
omamování ryb. Obsahují v poměrně vysoké
koncentraci rotenon.
Květy divizny bývaly používány k barvení látek a vlasů.
Již od antiky si ženy potíraly tváře listy divizny, čímž
vznikl „přirozený ruměnec“.

4.ZVEME
11. od 18VÁS:
hod.

Zevní použití divizny není tak časté. Lze použít
kašovité obklady z květů na hojení bércových vředů a
ran. K vnějšímu použití je možné také použít i sušené
listy, ze kterých se připraví odvar a ve formě obkladů
se přikládá na otoky. Také čerstvé listy našly své
uplatnění. Potřené teplým olejem se dají použít k
léčbě ran a otoků.
Divizna je významná pylodárná rostlina, její pyl je
bílkovinným zdrojem pro včelstva v letním období.
Podporuje také dlouhověkost zimních včel. Včely pyl
divizny sbírají především ráno a rouskují jej do
oranžových rousek.
zdroj: cs.wikipedia.org, zkráceno

lampionový průvod

rozsvícení stromečku

4.11.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

mikulášská diskotéka

27.11.proROZSVÍCENÍ
posezení
důchodce

STROMEČKU

mikulášská nadílka

3.12.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

4.12.

POSEZENÍ PRO DŮCHODCE

adventní výlet

10.12. ADVENTNÍ VÝLET

Svoz komunálního odpadu
9., 23. listopadu
7., 21. prosince
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