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Milí čtenáři,
zdravím vás poprvé v novém roce a zahajuji tím již 11.
ročník vydávání našeho obecního zpravodaje Vinaráček.
Snažíme se vám každé čtvrtletí přinášet aktuální
informace z dění v naší obci a okolí a další zajímavosti.
Naše životy bohužel již téměř dva roky ovlivňuje
onemocnění covid-19. Kvůli omezením, která platila
před Vánoci, jsme ani vloni nemohli uspořádat
předvánoční akce, tak jak jsme byli zvyklí v předchozích
letech. Místo uspořádání posezení pro důchodce
předaly členky sboru pro občanské záležitosti nejstarším
spoluobčanům alespoň drobný dáreček. Ples a karneval,
které se tradičně konaly na začátku února byly

Tříkrálová sbírka
Po loňské pauze jsme letos měli opět příležitost začít rok
dobrým skutkem. Tuto příležitost využilo hned 12
vinarských dětí a spousta z vás jim v tom pomohla.
V sobotu 8. ledna se děti vydaly koledovat ve prospěch
tradiční Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR.
Vinarské děti utvořily 4 skupinky Tří králů – dvě
koledovaly ve Vinarech a zbývající dvě se vydaly do
Stradouně. Ve Vinarech vás navštívili: Alenka Šrůtová,
Vaneska Šlégrová a Anička Slavíková (s vedoucí
Pavlínou Šrůtovou) nebo Luboš Horáček, Matěj Šrůt a
Kuba Mlíka (s vedoucí Radkou Peterkovou). Ve
Stradouni koledovaly: Zuzanka Šafránková, Jitka a
Maruška Kryštůfkovy (s vedoucí Petrou Šafránkovou) a
Kristýnka Horáčková, Adélka Šrůtová a Klárka Fuksová
(s vedoucí Lenkou Fuksovou). Děkujeme dětem za
krásné koledování a vám všem za štědré příspěvky –
nejen za ty finanční do kasičky, ale i za odměny pro děti.
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí
v ČR. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tis. dobrovolníků, kteří za celou
dobu existence sbírky vykoledovali už 1,5 miliardy Kč.
Našim dětem se podařilo vykoledovat téměř 10 tis. Kč
(ve Vinarech téměř 4 tis. a ve Stradouni téměř 6 tis. Kč).

přesunuty na 19. března. Doufejme, že již budou
podmínky pro konání společenských akcí příznivější.
Děkuji za spolupráci v předchozím nesnadném roce,
zejména paní účetní, členům zastupitelstva, členkám
SPOZ, našim hasičům – členům SDH i JSDHO, všem
zaměstnancům, kteří pro obec pracují na dohodu o
provedení práce, a všem ostatním občanům, kterým
není lhostejný osud naší obce a rádi přidají ruku k dílu,
nebo alespoň dobrou radu.
Přeji vám do nadcházejících dní hodně zdraví, dobré
nálady a optimismu.
Pavlína Šrůtová, starostka

Z jednání zastupitelstva 3. 11. 2021

Z jednání zastupitelstva 15. 12. 2021

Usnesení č. 01/03/2021:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.

Usnesení č. 01/04/2021:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.

Usnesení č. 02/03/2021:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2021.

Usnesení č. 02/04/2021:
ZO schvaluje rozpočet obce Vinary na r. 2022
s celkovými příjmy ve výši 2 112 000 Kč, celkovými
výdaji 1 869 000 Kč a změnou stavu krátkodobých
prostředků financování -243 000 Kč.

Usnesení č. 03/03/2021:
ZO schvaluje uzavření dohod o provedení práce se
zastupiteli.

Usnesení č. 03/04/2021:
ZO schvaluje schodkový střednědobý výhled rozpočtu
na r. 2023 s příjmy ve výši 2 380 tis. Kč a výdaji ve výši
4 400 tis. Kč a vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2024 ve výši 2 480 tis. Kč.

Usnesení č. 04/03/2021:
ZO schvaluje výběr společnosti Galileo Corporation
spol. s r.o. na tvorbu nových internetových stránek
obce.

Usnesení č. 04/04/2021:
ZO vydává OZV obce Vinary č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:

Usnesení č. 05/04/2021:
ZO vydává OZV obce Vinary č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nem. věci.

a) informaci o rozpočtových opatřeních č.
4/2021 a 5/2021
b) informace o kontrole plnění usnesení ZO
c) informace starostky
d) diskusní příspěvky

Usnesení č. 06/04/2021:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2022 na
akci: Oprava střechy na budově OÚ.

Významné životní jubileum oslaví:
v lednu:

Usnesení č. 07/04/2021:
ZO schvaluje složení likvidační komise k inventurám.

Libuše Pešková – 70 let
Ladislav Hrubeš – 65 let

Usnesení č. 08/04/2021:
ZO schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě na zajištění
odvozu a uložení komunálního odpadu mezi
společností AVE CZ a obcí Vinary.

Jaromír Havlíček – 60 let
v únoru:

Jarmila Doskočilová – 82 let

v březnu:

Zdeňka Slúková – 90 let
Jaroslava Cimburková – 70 let

Usnesení č. 09/04/2021:
ZO schvaluje Třetí zprávu o uplatnění úz. plánu Vinary.

Jubilantům přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti, rodinné pohody a životního elánu.

Usnesení č. 10/04/2021:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím
MAS SKCH na veřejná prostranství.
Usnesení č. 11/04/2021:
ZO schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Vinary
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
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zprávu o hospodaření obce k 30.11.2021
plán inventur za r. 2021
informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2021
informace o svozu popelnic v příštím roce
diskusní příspěvky

Nové obecně závazné vyhlášky obce Vinary
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. prosince
vydalo dvě obecně závazné vyhlášky (OZV), které
nabyly účinnosti 1. ledna 2022. Jde o:

přiloženého formuláře pro ohlášení druhu a počtu
používaných popelnic a počtu poplatníků ve vašich
domácnostech.

1) OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství,

Na základě těchto informací bylo u společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství spol. s r.o. objednáno
očipování popelnic. Přesný termín ještě není znám,
jakmile se ho dozvíme, sdělíme vám ho a individuálně
se domluvíme s těmi, kteří nebudou moci být
čipování přítomni.

2) OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
OZV naleznete na webu obce v sekci Obecně závazné
vyhlášky, kde jsou ke stažení všechny OZV aktuálně
platné na území naší obce. Dále do všech OZV můžete
nahlédnout také v kanceláři obecního úřadu.

Do doby, než budou popelnice očipovány, budeme
provádět evidenci vyvezených popelnic vlastními
silami. Po provedení čipování bude možné vyvézt
pouze očipované popelnice. Pomocí nainstalovaného
čipu bude každý vývoz dané popelnice zanesen do
evidence. Do této evidence můžete nahlédnout
kdykoli v úředních hodinách (po domluvě i jindy) a
zjistit tak, kolik popelnic o jaké kapacitě vám bylo
zaevidováno, a jaká je aktuální výše poplatku za
odkládání komunálního odpadu pro vaši nemovitost.
Připomínáme, že poplatek se počítá podle kapacity
popelnice, nikoli podle množství odpadu, které
v popelnici skutečně je. Pro snížení poplatku proto
doporučujeme, abyste přistavovali popelnici, až když
je dostatečně naplněná.

O chystaných změnách v odpadovém hospodářství a
důvodech těchto změn jsme vás informovali
v předchozích vydáních zpravodaje, na veřejných
zasedáních a naposledy také v letáku, který jste
koncem roku obdrželi do svých schránek a naleznete
ho také na webu. Děkujeme vám za vyplnění

Celkový poplatek se bude hradit až po ukončení roku,
tj. na začátku roku následujícího, kdy vám zašleme
pokyny k platbě.
Splatnost poplatku za rok 2022 je do 28. února 2023.

Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
Počínaje tímto vydáním zpravodaje vám budeme přinášet články z publikace Ministerstva životního prostředí
Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti.

Proč tvořit méně odpadů?
Odpady jsou součástí života člověka odjakživa. Měly
různou podobu a formu. Byly a jsou tu, ať si to
uvědomujeme, nebo ne. Společnost se rozvíjí a mění
se i odpady, které produkuje. S většinou z nich si dnes
příroda neporadí tak snadno, jako v dobách minulých.
Je tedy na každém z nás, abychom přijali svou vlastní
výzvu dřív, než se začneme topit v odpadcích, které
jsme vytvořili.
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Stále častěji se také díváme na odpady jako na
materiál, který je možné využít pro další výrobu,
znovu ho „postavit na začátek“, jedním slovem
„recyklovat“. Žít tak, abychom tvořili méně odpadu a
ten vzniklý mohli a dokázali recyklovat, to je potřebné
pro nás i planetu Zemi. Je to jedna z nemnoha cest,
jak chránit zdroje, které jsou pro výrobu potřeba a
současně jsou omezené, tedy vyčerpatelné.

• Co je pro mě odpadem, někomu jinému ještě může
posloužit. Proto má smysl nepotřebné věci nabídnout
k prodeji nebo darovat.
• Když už nemohu já, ani nikdo jiný výrobek použít, je
třeba ho odevzdat k recyklaci. A zdaleka se nejedná
jen o papír, plasty nebo sklo. Recykluje se i textil,
elektrospotřebiče, dřevo z nábytku nebo stavební
materiál z demolice či rekonstrukce domů. Nesmíme
zapomínat ani na kompostování. Nejstarší a
nejpřirozenější způsob recyklace odpadů z potravin.

Pojďme si ukázat, co vlastně znamená předcházet
vzniku odpadů v domácnosti, proč je to důležité a
hlavně, že to je docela snadné, občas i zábavné.

• Teprve když nemohu s nepotřebnou věcí udělat nic
smysluplnějšího, tak ji vyhodím do popelnice.

Jedná se o téma, které se dotýká každého z nás, proto
se mu věnují také zákonné normy a předpisy. Tím
základním je zákon o odpadech. Hovoří se v něm o
tzv. hierarchii nakládání s odpady, kde je na prvním
místě předcházení vzniku odpadů.

Může se zdát, že jako jednotlivec máme málo
možností, jak předcházet vzniku odpadu, ale to je
omyl. Často stačí už jen uvědomit si, kolik energie,
přírodních zdrojů i umu a úsilí jiných lidí je v
potravinách či výrobcích uloženo a přirozeně si jich
více vážíme a méně jimi plýtváme.

Zákon o odpadech říká, že:
• každý má při své činnosti nebo v situacích, které
může ovlivnit, předcházet vzniku odpadů, omezovat
jejich množství a nebezpečné vlastnosti;

Také platí, že o co nemáme my zákazníci zájem, to po
čase z nabídky přirozeně zmizí a naopak, co si žádáme,
to se rozvíjí. V tom je síla zodpovědného přístupu
jednotlivců, kdy malé krůčky mnoha z nás mohou ve
svém důsledku přinést velké změny.

• odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, mají být
využity, případně odstraněny takovým způsobem,
který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

Pojďme postupně projít typickou domácnost a
podívejme se, co můžeme konkrétně v běžném životě
udělat.

Je to docela snadné:
• Dělám podle svých možností vše pro to, aby odpady
nevznikaly, nebo v co nejmenší míře.

Příště se budeme věnovat tématu: Jak předcházet
odpadům z potravin.

• Často stačí drobná oprava a porouchaný spotřebič
je zase domácím pomocníkem. Šikovné ruce promění
starý kus nábytku v originální ozdobu našeho
domova.

zdroj: Průvodce předcházením vzniku odpadů
v domácnosti; upraveno

4

• Budeme podávat žádost o dotaci z programu
Podpora zpracování strategických dokumentů obcí
Pardubického kraje na zpracování pasportů
místních komunikací a veřejného osvětlení, což
jsou dokumenty, které jsou povinni správci
komunikací a vlastníci technické infrastruktury vést.

Informace z obce
• Koncem roku byla zrealizována akce Oprava
technického zázemí u kulturního domu ve
Vinarech, na kterou jsme obdrželi dotaci 110 tis. Kč
z programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Mezi kulturním domem a obecním úřadem byla
opravena zeď, do které již po roky zatékalo, a
obnoveno zastřešení výklenku, který bude možné
lépe využít například k uskladnění palivového dřeva.
Na půdě stodoly byla opravena podlaha a ještě
budou v následujících měsících realizovány další
práce již mimo tuto dotovanou akci – položení
dlaždic na podlahu ve stodole, úpravy v chlívě,
přesun uskladněných materiálů apod.

• Mnozí jste si jistě všimli, že se nám opět začínají
množit odpadky okolo silnice. Opravdu zvláštní
pohled se naskytne všem přijíždějícím do Vinar
směrem od Sedlece. Je těžko pochopitelné, jaký
motiv mohl mít ten, kdo si tu odložil umyvadlo.
V dnešní době přeci existuje spousta možností, jak
se i objemného odpadu zbavit legálně a s čistým
svědomím. Ale má vůbec člověk, který je tohoto
schopný, nějaké svědomí?

• Prostřednictvím místní akční skupiny budeme žádat
o dotaci na úpravy veřejného prostranství mezi
kulturním domem a obecním úřadem. Dotace by
měla být zhruba 160 tis., spoluúčast obce 40 tis. Kč
a je třeba ji vyčerpat do konce roku 2023. Na MAS
jsme podali žádost o úpravy veřejného prostranství
zahrnující umístění informačních tabulí, herního
prvku, odpadkových košů na tříděný odpad a lavičky
a dále zpevnění ploch v okolí těchto prvků.
• Máme podanou žádost o dotaci z programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2022 na opravu
střechy na obecním úřadě.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Platforma pro komunitní energetiku, konkurenceschopnost s MAS
Výsledkem je situace, kdy
obce a místní komunita
vlastní a provozují energetické zdroje využívající
obnovitelné zdroje energie, které jsou využívány k
zásobování lokálních objektů a v případě přebytku
odesílány dále do sítě. To je i pro naše území MAS
velká výzva, protože se jedná do budoucna o možnost
energetické soběstačnosti a nezávislosti na velkých
dodavatelích.

Novým a nyní velmi diskutovaným tématem
přicházejícího programového období je komunitní
energetika, protože se jedná o odvětví, které
vzhledem k současné legislativě nemá v ČR dosud
využitý potenciál, v rámci EU však dlouhodobě
dosahuje velmi dobrých výsledků.

Je to nejen zdroj zisku, ale také nových pracovních
příležitostí pro místní komunitu a způsob ochrany
životního prostředí.
Naše MAS chce i v této oblasti a v souladu se smyslem
své existence tomuto procesu pomáhat. K tomuto
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účelu vytváříme stejně jako v jiných oblastech
platformu složenou z místních odborníků, zájemců o
téma a realizátorů projektů. Místní akční skupina by
tak fungovala jako kontaktní bod a poradenské
středisko, které spolupracuje s dalšími experty, pro
případné zájemce z různých cílových skupin – fyzické
osoby, obce i podniky.

Novinky jsou připravovány i pro mikropodniky a
malé a střední podnikatele v souvislosti s avizovaným
zapojením MAS SKCH do OP TAK. V sekci Pro
podnikatele najdete příklady plánovaných projektů,
které bude možné realizovat přes CLLD (tedy MAS) už
v roce 2022. Aktuálně je vyjednána 50% podpora
projektů od 200 tis. do 2 mil. Kč a smyslem
takovýchto menších výzev je „nalákat“ především (ale
nejen) prvožadatele, aby se nebáli žádat a modernizovat, zvyšovat technologickou úroveň svých firem a tím
pádem svoji konkurenceschopnost. Za již zaslané
záměry děkujeme, budeme vás kontaktovat v
souvislosti s přípravou výzvy na jaře 2022.

Byla založena energetická komise MAS a jednou z
jejích prvních aktivit směrem k občanům a ve
spolupráci s obcemi jsou osvětové informační akce –

Formulář https://forms.gle/vHVXWdQXgRLauqJV6
je stále otevřen, neboť finančních prostředků má být
dostatek.

první věnuje pozornost tématu spalování v kotlích a
orientaci obyvatel v dostupných možnostech při
výběru nového zařízení, připravujeme pomoc
občanům v oblasti kotlíkových dotací.

Sledujte naše aktivity na webech:
https://www.masskch.cz/
http://www.map2030.cz/

Obracíme se touto cestou na zájemce z řad obcí,
podnikatelů i fyzických osob, kterým je téma
komunitní energetiky blízké a chtějí se do platformy
zapojit. Je-li vám naše vize blízká, vyplňte kontaktní
formulář: https://forms.gle/DEVduzNedxrrcxhc7.

https://www.facebook.com/masskch
zdroj: Zpravodaje Kanceláře MAS SKCH, upraveno

Z kroniky obce Vinary

Sochor Josef, syn, nar. 30. 6. 1898, svobodný, při
hospodářství, odveden v únoru 1917.

Přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce (pokračování).

Číslo domu 53 – Hruška Jan a Žofie, vlastníci.
Týž narozen 10. července 1884, ženatý, rolník,
odveden 10. června 1915 k pěš. pl. čís. 98 do
Kapošváru v Uhrách, pak přidělen k tyrolským
myslivcům čís. pl. 3, na frontu italskou dán 26. října
1915, odkud byl jako nemocný poslán v léčení do
vnitrozemí, po uzdravení a lékařském konstatování
propuštěn 12. května 1917 z vojska jako neschopný.

Číslo domu 51 – Hrubeš Josef a Kateřina, vlastníci,
rolní, stár nad 50 roků, válečných úkonů prost.
Hrubeš Josef, syn, nar. 19. 3. 1892, svobodný, při
hospodaření, odbýval druhý rok, když válka vypukla,
své povinné vojenské služby u pevnostního
dělostřelectva v Tridentu. V prvý čas byl na frontě
proti Rusku, kde raněn útržkem granátu do ruky, pak
předán proti Itálii, kde setrval do převratu.

Číslo domu 54 – Mikelka Josef a Marie, vlastníci,
rolník, stár nad 50 r., války prost.

Číslo domu 52 – Sochor Josef a Kateřina, vlastníci. Týž
narozen 11. listopadu 1865 ženatý, rolník, odveden
24. září 1915 k pěš. pluku čís. 98, od tohoto přeložen
k vozatajstvu do Turnova, odkud 22. února 1916 na
Ruskou frontu. Dne 1. dubna 1917 obdržel na žádost
osvobození od služby vojenské co samostatný rolník a
v měsíci červnu 1917 při demobilisování ročníku 1865
z vojska trvale propuštěn.

Číslo domu 55 – Beranová Anna, nájemnice, dělnice,
vlastník Hlaváček Josef a Božena, viz čp. 25.
Číslo domu 56 – Vodvárka Jan, vlastník, vdovec, rolník
a cestář, vzhledem k stáří válečných úkonů prost.
Vodvárka Josef, syn, narozen 11. února 1897,
svobodný, při hospodářství, odveden 15. 5. 1915
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k pěš. pl. čís. 98 do Kapošváru v Uhrách, dne 13. ledna
1916 dán proti Rusku, odkud v měsíci květnu 1916
přeložen na frontu proti Itálii, při druhé italské
ofensivě onemocněl tuberkulosou, dán do zázemí
v léčení, po zlepšení této vady, vypraven po druhé na
tutéž frontu dne 23. července 1917, tam onemocněl
znovu a 9. února 1918 vzat z fronty, léčen v Terstu,
kde byl operován, pak v Kremži, ve Vys. Mýtě,
v Chrudimi a opětně ve Vys. Mýtě až do převratu.
Zemřel dne 19. května 1920 v domě ve Vinarech.

30 do Tulnu v Dol. Rakousích, přeložen ku pěš. pluku
čís. 37 a 5. července 1917 vypraven na frontu proti
Itálii, tam ve dvanácté italské ofensivě raněn do zad
zlomkem granátu, byl léčen až do převratu
v nemocnici ve Vys. Mýtě.
Číslo domu 57 – Čupr Josef a Marie, vlastníci
Týž nar. 17. července 1877, ženatý, domkař, odveden
22. října 1916 k pěš. pl. čís. 30, ve Vys. Mýtě, kde byl
při nastoupení po lékařské prohlídce 18. listopadu
1916 propuštěn. Dne 19. března 1917 znovu odveden
ale po lékařském konstatování v Josefově jako zbraně
neschopný propuštěn.

Vodvárka Jan, syn, nar. dne 17. prosince 1899, při
hospodářství, odveden 22. února 1917 k pěš. pl. čís.

Byliny – rozmarýn
Rozmarýna lékařská čili rozmarýn je u nás tradičně
používanou trvalou bylinkou, kterou opěvuje nejedna
lidová písnička. Jde o keřík a zdobí ho snad
nejkrásnější květy z celé jeho čeledi hluchavkovitých.
Navíc má velké kouzlo ve své stálé zelenosti (i přes
zimu). Všichni zástupci jsou stálezelené aromatické
polokeře nebo keře s úzce kopinatými nebo
čárkovitými listy, rozšířené ve středomořské oblasti a
severozápadní Africe.
Účinky rozmarýnu
• Zvyšuje krevní tlak a zároveň zlepšuje krevní oběh
•

Prokrvuje i končetiny, nejsou pak tolik chladné

•
•

Tonizuje cévy i nervovou soustavu (i po mrtvici)
Zklidňuje, odstraňuje nervové vyčerpání

•

Celkově posiluje organismus

•

Zvyšuje pocení i močení – celkově odvodňuje

•

Uvolňuje křeče při zažívání

•

Dokáže pomoci při ženských chorobách

•

Tlumí svalové i nervové bolesti

•

Ve formě výplachů léčí výtoky

•

Studie potvrzují preventivní účinky proti rakovině

•

Upravuje menstruaci

•

Při vyšší konzumaci hrozí předávkování

•

Ve formě odvaru čistí pleť, hojí ekzémy i rány
Rozmarýn v kuchyni

Losos na rozmarýnu

Intenzivně vonící rozmarýn dodá našim pokrmům
opravdu neopakovatelné aroma.

Osušené porce lososa osolíme, pokapeme citrónem,
opepříme a okořeníme najemno posekaným
rozmarýnem. Dáme do chladu asi na hodinu. Mezitím
si na pánvi rozehřejeme kousek másla, lžíci olivového
oleje a vsypeme lžíci rozmarýnu. Jakmile se chutě
uvolní, vložíme porce lososa, které z obou stran
opečeme. Hotové jídlo podáváme s vařenými
brambory a zeleninovou oblohou.

Rozmarýn se používá při přípravě grilované, či jinak
tepelně upravené zeleniny, na ryby, mořské plody,
pečená a dušená masa a výborně okoření i zvěřinu.
Bývá nedílnou součástí bylinkových másel.
Vzhledem k opravdu silnému aroma stačí rozmarýnu
jen špetka.
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Informace Policie ČR

Demografická struktura obyvatel Vinar k 1.1.2022
Věková kategorie
Muži
Ženy
Celkem

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s
legendami vnuk a nemocnice. Starší lidé patří
dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší
společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života,
důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z
nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost
různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni
legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za
rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal
do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených
okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční
výpomoc. Podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom,
že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a
podvod přistoupí.

19. dubna v 16 h. u hospody

25

15-64

35

38

73

65+

19

18

37

Celkem

66

69

135

Webináře se konají v čase od 17 do 18.30, ale
můžete si je pustit i ze záznamu. Webináře jsou
zcela zdarma.
22.2.2022 Přání v partnerských vztazích
15.3.2022 16 maličkostí, na které při výchově dětí
nezapomínat
19.4.2022 Fakta a mýty o drogách
24.5.2022 Stres a relax

Více informací na: https://www.policie.cz/clanek/pozorseniori-jsou-v-ohrozeni.aspx

Svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
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Pardubický kraj pro rodinu pořádá sérii webinářů
„O rodině a vztazích“, zaměřených na aktuální
poznatky a trendy ve výchově dětí, rizikové oblasti,
se kterými se naše děti setkávají, ale také na to, jak
lze překonat a využít krize v rodinných a partnerských vztazích nebo jak efektivně zvládat stres,
který je nedílnou součástí našich životů. Webináře
vám umožní získat nejen nové informace k danému
tématu, ale budete mít možnost zeptat se lektora
na to, co vás zajímá nebo trápí.

• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte.
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny
nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim
skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v
případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří
navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které
neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy
přenechají např. doklady (mohou být zcizené),
finance v cizí měně (může se jednat o padělek),
nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy
telefonů, kamer apod.)

5., 19. ledna
2., 16. února
2., 16., 30. března
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Webináře o rodině a vztazích

Rady seniorům:

Svoz komunálního odpadu

0-14

Více informací na:
https://krajprorodinu.cz/rodina/webinare-orodine-a-vztazich/

SDH VINARY VÁS ZVE:
19. března od 14 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL

19. března od 20 hod.

HASIČSKÝ PLES

Akce proběhnou v závislosti na platných
proticovidových opatřeních.

Vydává Obec Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice, IČ: 00271144, DIČ: CZ00271144, nákladem 85 výtisků.
Registrováno u MK ČR pod ev. č. MK ČR E 20731. Příští číslo vyjde na jaře 2022, uzávěrka 20. 3. 2022.

8

