V y d á n í 3/ 20 20, léto 2020

O čem jednalo zastupitelstvo
18. 6. 2020

Milí čtenáři,
máme za sebou polovinu letošního roku, jejíž velkou část
poznamenal citelný zásah pandemie koronaviru a
spousta omezení, která jsme v našem životě dosud
nezažili. V posledních týdnech se s rušením hygienických
opatření konečně začíná náš život vracet do starých
kolejí. Věřme, že již bude jen lépe, ale buďme připraveni
i na horší variantu. Pro tento případ máme pro Vás na
obecním úřadě stále k dispozici roušky, rukavice a
dezinfekci.

Usnesení č. 01/02/2020:
ZO Vinary schvaluje závěrečný účet obce Vinary za rok
2019 a celoroční hospodaření obce za r. 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 02/02/2020
ZO Vinary schvaluje účetní závěrku obce Vinary za r. 2019.
Usnesení č. 03/02/2020
ZO Vinary schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce
Vinary na období let 2021 až 2028 podle projednaných
parametrů zpracování programu.

Zároveň se stále více potýkáme s rozmary počasí. Na jaře
jsme si stěžovali na sucho, poté opakovaně přišly
vydatné srážky, které výrazně zvedly hladiny vodních
toků. V naší obci naštěstí nezpůsobily výraznější škody.

Usnesení č. 04/02/2020
ZO Vinary schvaluje zvýšení hodnoty dárkového balíčku pro
jubilanta nad 65 let na 400 Kč.

V letním vydání zpravodaje jsme se zaměřili na problém
odpadních vod, jehož řešení bude s časem nabývat na
intenzitě. Pokud chceme žít v čisté přírodě, musíme se o
to přičinit my všichni. Dále bychom Vás chtěli informovat
o Programu rozvoje obce na roky 2021 až 2028, který
v současné době zpracováváme. Byli bychom rádi, kdyby
se na jeho tvorbě podílelo co nejvíce osob.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2020
b) informace o přípravách opravy střechy KD
c) informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 a 2/2020
d) informace starostky
e) diskusní příspěvky

Přeji Vám krásné léto, dětem báječné prázdniny a všem
šťastné návraty z výletů a dovolených.
Pavlína Šrůtová, starostka
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splnění stanovených cílů (specifikace aktivit podle
důležitosti, termínů, odpovědnosti, nákladů a zdrojů
financování) a podporu realizace programu (řeší
způsob naplňování programu po jeho schválení,
postup vyhodnocování programu a způsob jeho
aktualizace).

Program rozvoje obce
Koncem června jsme Vám do schránek doručili
dotazníky, jejichž výsledky budou součástí Programu
rozvoje obce, který v letošním roce zpracováváme.
Jde o komplexní rozvojovou koncepci naší obce na
období let 2021 - 2028, která je pro řízení obce a pro
rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce
nezbytná. Zároveň je tento dokument třeba doložit
při většině žádostí o dotace.

Prosíme Vás ještě jednou o vyplnění dotazníků a
odevzdání do schránky na obecním úřadě do 15.
července. Dotazníky jsou anonymní, ale samozřejmě
se podepsat můžete. Budeme vděční za Vaše náměty
a postřehy, které by mohly vést k tomu, aby se nám
všem ve Vinarech žilo ještě lépe.

Program rozvoje obce se skládá ze dvou částí.
Analytická část představuje charakteristiku obce
(v členění na území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí a správu
obce), na jejímž základě jsou následně definována
východiska pro návrhovou část (silné a slabé stránky,
faktory rozvoje, významné problémy obce, limity
rozvoje).

Následovat bude společné setkání v kulturním domě

15. srpna od 17 hodin,

kde Vás seznámíme
s výsledky dotazníkového průzkumu. Cílem tohoto
setkání je získat od široké veřejnosti co nejvíce
informací, nápadů, podnětů a komentářů k
budoucímu rozvoji obce. Věříme, že Vám není
budoucnost naší obce lhostejná a aktivně se
zúčastníte.

Návrhová část formuluje vize budoucího stavu obce
(jak by měla obec vypadat za 10-20 let), opatření
(tematická a prostorová) a aktivity vedoucí ke

Likvidace odpadních vod

Jiný způsob likvidace odpadních vod, např.
vypouštění do dešťové kanalizace, potoku, příkopu
atd., je nezákonným nakládáním s odpadními
vodami. Majitel objektu se vystavuje správnímu řízení
o spáchání přestupku dle zákona o vodách, resp.
zákona o přestupcích. Sankce je dle závažnosti
takového jednání až do výše 100 tisíc korun.

1. ledna 2019 vstoupil v platnost zákon č. 113/2018
Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. - zákon o
vodách a o změně některých zákonů.
Existuje několik možností likvidace odpadních vod
z domácností:
• přípojka do splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu (je-li v dané obci vybudována),
• bezodtoková jímka (žumpa), která je dle potřeby
vyvážena na čistírnu odpadních vod,
• septik s filtrem a s platným povolením
k vypouštění odpadních vod, které je nutné po 10
letech obnovovat,
• domovní čistírna
odpadních vod
(dále jen „DČOV“)

Od 1. 1. 2021 navíc vejde v platnost ustanovení § 38
odst. 8:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na
čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může
provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod,
datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.“
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Objem likvidovaných odpadních vod musí odpovídat
spotřebě vody. Pokud není spotřeba vody v dané
domácnosti měřena vodoměrem, vychází se ze
směrných čísel roční potřeby vody, která pro rodinné
domy činí 36 m3 vody na osobu. Toto číslo je však ve
většině případů vyšší než skutečná spotřeba vody.

25. června jsme se zúčastnili semináře v obci Starkoč
u Čáslavi, která soustavu DČOV již úspěšně provozuje
a která je svou velikostí i počtem obyvatel s naší obcí
srovnatelná. Na semináři vystoupila vedle pana
starosty také spousta odborníků na tuto
problematiku – od projektanta, přes zástupce
společnosti dodávající DČOV, až po pracovníky
Ministerstva životního prostředí, takže jsme získali
skutečně mnoho cenných informací a doporučení.

Dodržování nového vodního zákona kontroluje u
fyzických osob vodoprávní úřad (v našem případě
Městský úřad Vysoké Mýto), u podnikajících fyzických
nebo právnických osob Česká inspekce životního
prostředí. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné
doklady prokazující množství a způsob likvidace
odpadních vod z bezodtokové jímky, hrozí jí pokuta až
20 tisíc korun. Obec samozřejmě může (a také by
měla) hlídat nakládání s odpadními vodami sama.

Rádi bychom zájemce o realizaci DČOV ale i ty z Vás,
kteří stále váháte, zda se do projektu zapojit či nikoliv,
pozvali na besedu s odborníkem na tuto
problematiku. Beseda se uskuteční ve čtvrtek

16. července v 17.30 v kulturním domě.
Realizace soustavy DČOV v naší obci nebude otázkou
několika měsíců, ale spíše několika málo let.

V podmínkách malé obce jako jsou Vinary je
vybudování stokové sítě zakončené čistírnou
odpadních vod z ekonomického hlediska nereálné.
Nechceme ale před tímto problémem zavírat oči,
naopak ho chceme řešit dříve, než budou skutečně
chodit kontroly a samy domácnosti budou nuceny
tuto situaci draze řešit. Rozhodli jsme se proto využít
dotační výzvy Státního fondu Životního prostředí, o
které jsme Vás již na jaře informovali. Jde o výzvu
č. 12/2019 „Domovní čistírny odpadních vod“.

Velmi zjednodušeně: Nejprve je třeba vypracovat
projekt pro změnu krajského plánu vodovodů a
kanalizací, která je třeba k podání žádosti. Poté
vypracovat studii soustavy DČOV a podat žádost o
dotaci, po schválení následuje vypracování
projektové dokumentace a samotná realizace.
Pokud stihneme podat žádost do probíhající výzvy, tj.
do 30. června 2021 nebo do doby, než bude
vyčerpána alokace výzvy 200 mil. Kč, bude celá akce
realizována do konce roku 2024.

Naším záměrem je tedy realizovat soustavu
decentralizovaných domovních čistíren odpadních
vod s telemetrickým řídícím systémem, která umožní
čistit komunální odpadní vodu v místě, kde znečištění
vzniká, a tam ji také vrátit zpět do přírody, namísto
jejího řízeného odvádění z krajiny.

Předpokládaná finanční náročnost pro domácnosti –
jde o předpokládané částky, které by se ale neměly
výrazně měnit.

Čistírny jsou vybaveny systémovým monitoringem
pro nepřetržité sledování, jsou osazeny nejen čidly
sledujícími jejich chod, tlak vzduchu, otevření a
zavření víka, oprávněnost přístupu do DČOV, ale i
kalovou sondou. Sonda měří množství a kvalitu kalu v
aktivační nádrži, zcela nahrazuje manuální měření.
Všechna data jsou dostupná v reálném čase
odbornému provozovateli přes elektronický portál.

Jednorázový příspěvek domácnosti na pořízení jedné
DČOV: 5 tis. Kč.
Roční poplatek na zajištění likvidace odpadních vod,
provoz, servis a údržbu je tvořen ze dvou položek:
1 000 Kč za DČOV + 700 Kč za každou dospělou osobu
v domácnosti a 400 Kč za každé nezaopatřené dítě do
26 let.
Dále je třeba počítat s určitou spotřebou elektřiny,
která by se měla pohybovat okolo 1 tis. Kč ročně.

V předběžném průzkumu jsme zaznamenali zájem
téměř poloviny obyvatel. Několik málo domácností již
disponuje vlastní DČOV. Je otázkou, jak budete nadále
své odpadní vody likvidovat Vy ostatní, aby to bylo
v souladu s platnými zákony. Zvažte prosím ještě
jednou své rozhodnutí, a přijďte se třeba jen
nezávazně informovat. Možnost získat dotovanou
domovní čistírnu se s velkou pravděpodobností
nebude v naší obci již opakovat.

Příklad: čtyřčlenná rodina se dvěma nezaopatřenými
dětmi zaplatí na počátku 5 tis. Kč a poté každoročně
3 200 Kč (1 000 + 700 + 700 + 400 + 400).
Nic jiného domácnost neplatí a o nic se nemusí starat.
Dle měrných čísel roční potřeby vody činí množství
odpadních vod vyprodukované touto domácností 4 x
36 m3, tj. 144 m3.
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Pro ilustraci uvádíme odhad výše ročních nákladů při
jiných způsobech likvidace odpadních vod.

má majitel povinnost odběru vzorků vody na odtoku,
obvykle 2x ročně, pro zjištění účinnosti čištění.

1. Tam, kde je vybudována obecní kanalizace s ČOV se
stočné pohybuje od 30 do 50 Kč/m3, takže čtyřčlenná
rodina by na stočném zaplatila 4 320 – 7 200 Kč.

Na závěr ještě dodejme, že v případě soustavy DČOV
pořizované obcí odpadne jednotlivým domácnostem
zařizování projektové dokumentace, stavebního
povolení, získávání souhlasů – mj. sousedů, obce,
povodí Labe, hledání vhodného typu DČOV,
provádění výkopových prací atd.

2. Pokud by se tato rodina rozhodla využít vyvážecí
jímku (uvažujme velikost 10 m3), bude muset tuto
jímku nechat vyvézt zhruba 15x, za jedno vyvezení
zaplatí min. 2 tis. Kč, za rok tedy min. 30 tis. Kč.

Posledním důvodem neméně důležitým oproti již
uvedeným je to, že vybudováním soustavy DČOV
zcela jistě prospějeme také životnímu prostředí v naší
obci, kde žijeme nejen my, ale také naši potomci.

3. V případě septiku je třeba 1-2x ročně nechat vyvézt
kal alespoň ze 2/3 stejným způsobem jako u žumpy,
tzn. náklady cca 2-4 tis. Kč. Septik je ale třeba
provozovat spolu s biologickým a zemním filtrem, bez
dočištění se dnes již nepovolují. Pokud má být
účinnost septiku s filtrem srovnatelná s DČOV, byly by
náklady na septik dvojnásobné oproti DČOV. Navíc

zdroj: narodniprogramzp.cz, moderniobec.cz,
dvs.cz, abplast.cz, topolwater.com,
komunalniekologie.cz, vlastní propočty

Významné životní jubileum oslaví:
Pálení svatojánského ohně

v červenci: Luboš Sháněl – 65 let

Jako náhradu za zrušené pálení čarodějnic jsme pro
Vás v sobotu 27. června uspořádali pálení
svatojánského ohně. Jsem ráda, že jsme se opět po
dlouhé době mohli sejít, popovídat a společně
posedět u grilovaného prasátka.

v srpnu:

Jaroslava Krausová – 75 let
Miloslav Nudzík – 55 let

v září:

Ing. Jan Málek – 85 let
Hana Janecká – 60 let

Zájemci měli možnost navštívit místnost v 1. patře
kulturního domu, kterou jsme v loňském roce
zrekonstruovali. Potěšil nás Váš zájem a pochvaly,
zejména děti využily možnosti schovat se před
sluníčkem a vyzkoušely nové vybavení místnosti a
společenské hry, které jsme pro ně pořídili.

Květoslava Točíková – 50 let
Jubilantům přejeme pevné
zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti,
rodinné pohody
a životního elánu.

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci tohoto
příjemného posezení.

Číslo domu 1 – Novák Čeněk a Anna, vlastníci, stár
nad 50 roků, válečných úkonů byl prost.
Novák Josef, syn, nar. 20. dubna 1890, zedník, ženatý,
odveden při domobraneckých přehlídkách 24. 11.
1914 k pěš.pl. 98. Nastoupil do Jaroměře, odtud na
frontu proti Rusku vypraven 28. dubna 1915, tam
zajat 8. 7. 1915. Ze zajetí se vrátil 5. 12. 1918
s podtrženým zdravím, na to na jaře roku 1920 na
léčení do nemocnice v Německém Brodě, kde
operován na žaludek a kde též 20. července 1920
zemřel. Pochován na tamním hřbitově.
Novák František, syn, nar. 6. 8. 1897, svobodný,
odveden při dom.přehlídce roku 1917. Při konstatující
lékařské prohlídce v Josefově byl z vojska propuštěn.

Z kroniky obce Vinary
Světová válka (pokračování)
Roztřídění mužů do války povolaných
Všech mužů za vojíny uznaných bylo 76. Službu
vojenskou nastoupilo 67 mužů. K službě vojenské
povolaných a pro vady zpět propuštěných bylo 8.
Nepovolán a osvobozen starosta. Raněno 15, padlo 9,
nezvěstnými se stali 3. Zemřelí doma následkem války
2. V cizinecké legii sloužili 4.
Následuje přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce.
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Číslo domu 2 – Hyksa František a Katuška, vlastníci

Číslo domu 3 – Teplý Václav a Antonie, stáří nad 50 r.,
válečných úkonů prost – vlastník

Týž nar. 1. května 1879, rolník, ženatý, co vojín
v mobilisaci narukoval ku pěš. pl. zeměbrany čís. 30
do Vys. Mýta. Dne 1. srpna 1914 po lékařské prohlídce
propušten, na to co radní a vedoucí aprovisační
agendu, od stavění ze domobr. přehlídek osvobozen
na potom zrušujícím výnosem o výhodách těchto,
nucen stavěti se k prohlídce, 25. ledna 1916 a
odveden ku zeměbr. pěš. pl. čís. 12 do Velké Kaniže
v Uhrách, kde pro místní hlídkové službě v červnu
1916 přeložen do Sv. Hypolitu v Dol. Rakousích, odtud
týž měsíc co samostatný hospodář od služby vojenské
na 3 měsíce osvobozen, což novými žádostmi
opakováno až do převratu.

Teplý František, syn, tesař, narozen 21. ledna 1890,
svobodný, narukoval v mobilisaci k zem. pěš. pl. čís.
30 do Vys. Mýta. Na frontu proti Rusku vypraven
21. 8. 1914, kde 4. září 1914 raněn do levé nohy kulí
z pušky u Rávi Ruské, byl léčen ve Vys. Mýtě, odtud
podruhé na tutéž frontu dán 18. 2. 1915, kde
v různých pozicích setrval do března 1917. Na to byl
přeložen k leteckému oddílu v zázemí ve Vídeňském
Novém Městě v Dol. Rakousích, dotud potřetí proti
Rusku šel 17. července 1917, kde 24. ledna
onemocněl na vadu srdce a byl vnitrozemí v různých
nemocnicích léčen až do převratu.

Kotlář Bohuslav, kočí, narozen 7. 7. 1889, svobodný,
odveden při domobran. přehlídce 26. 11. 1914 k pěš.
pl. čís. 98 do Vys. Mýta, při lékařském konstatování
v Josefově 6. 3 1915 propuštěn z vojska, na to
v březnu 1917 znovu odveden k pěš. pl. čís. 98 a 7.
června 1917 po lékařské prohlídce ve Vys. Mýtě
opětně propuštěn. Vada: špatný sluch, následkem
protržení bubínku.

Číslo domu 4 – Zeman Frant. a Anna, vlastník, narozen
17. 12. 1879, rolník, ženatý, narukoval v mobilisaci
k vozataiské inspruské divisi čís. 14 do Lince v Hor.
Rakousích, po zranění zlomené levé ruky v téže
posádce v roce 1914 na dovolenou propuštěn a po
přehlídce lékařské r. 1915 v listopadu co invalida
s 80 % neschopnosti propuštěn.

Jiřena Štěpán, čeledín, nar. 18. 7. 1875, svobodný,
odveden 17. 3. 1917 a po lékařské prohlídce 19. 3.
1917 v Josefově z vojska propuštěn pro špatný zrak.

Použití zaškrcovadla
Přiložení zaškrcovadla je výjimečný a
agresivní způsob zástavy krvácení
(nedostatek O2 a živin, hromadění toxinu
v končetině), přesto je v určitých případech účinný.
Standardně se používá Martinovo (pryžové)
zaškrcovadlo, improvizovat můžeme trojcípým
šátkem složeným do kravaty a uvázaným tzv. liščí
smyčkou apod. V žádném případě nezaškrcujeme
tkaničkou, tenkým páskem -> můžeme druhotně
poranit nervové cévní svazky (šířka zaškrcovadla by
měla být min. 5 cm).

• zaklíněné cizí těleso v ráně s masivním krvácením
• uštknutí (mírné, povrchové zaškrcení žilního
oběhu)
• dočasně (více zraněných než zachránců)

Případy použití zaškrcovadla:

Technika přikládání:

•
•
•
•

• pokud možno zaškrcovat ve zvýšené poloze
končetiny
• zaškrcovadlo přikládáme "nad ránu" směrem k
srdci, co nejvíc do blízkosti rány (ne však na klouby

masivní krvácení z pažní či stehenní tepny
úrazová amputace
prosakuje-li 3. vrstva tlakového obvazu
otevřená zlomenina s masivním krvácením
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a těsně ke kloubům - v této oblasti se
nachází velké množství nervů, které
bychom mohli poškodit), dáváme jej
přes oděv, obvaz, či vypodkládáme
• přiložíme časový údaj o zaškrcení
• zaškrcenou končetinu znehybníme a
chladíme => správně zaškrcená
končetina je bledá a chladná s
nehmatným tepem na okrajové části

Poznámky:
• nezapomeneme ošetřit krvácející
ránu
• přiložené zaškrcovadlo nepovolujeme
(pravomoc pouze lékaře), kromě
dočasného přiložení

I n f o r m a ce z P a r du b ic k é h o k r aj e
Sborník Tradice v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace

15. června se starostka a místostarostka obce
zúčastnily setkání u příležitosti vydání sborníku
Tradice v Pardubickém kraji. Tento sborník obsahuje
10 zapsaných nemateriálních statků tradiční lidové
kultury a 8 nositelů tradice v Pardubickém kraji.
Sborník zahrnuje také zvyk vodění Jidáše. Zájemci si
mohou tento sborník prohlédnout na obecním úřadě.

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových
dotací v loňském roce 8. října. Zájem byl obrovský
hned od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu
žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových
dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace
mohou lidé podávat prostřednictvím webové aplikace
na internetových stránkách Pardubického kraje.
V polovině února 2020 bylo zaregistrováno kolem
1 840 žádostí. Žadatel může získat dotaci až do výše
127 500,- Kč.
V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových
automatických kotlů na biomasu, kotlů na kusové
dřevo
s ručním
přikládáním,
kondenzačních
plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena
může být pouze výměna starého kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez
určení třídy.
Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné
době pracovníci Regionálního rozvoje Pardubického
kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů.
Druhá polovina žadatelů byla prozatím vyrozuměna o
tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si
počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze zde
pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány
do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení
příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené
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výše dotace, budou uvolněné příspěvky nabídnuty
žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle
pořadníku podání žádosti. Tyto žádosti mohou být
v letech 2021 – 2023 uspokojeny z prostředků výzvy
MŽP pro kraje v rámci podprogramu, prostřednictvím
něhož má kraj možnost získat částku okolo
70 milionů Kč.

„Každý rok chystáme pro návštěvníky novinku
v programu – letos jsme do něj zařadili velmi
oblíbenou freestyle zónu. Potěšíme malé i velké
gladiátory – překážkové závody Gladiator Race Run
rostou stále na oblibě a těší nás, že tuhle akci můžeme
znovu nabídnout. Stejně jako loni postavíme
přednáškový stan a věřte, že návštěvníky čeká
nejedno zajímavé setkání,“ uvedl manažer projektu
Pavel Stara. „Spolu s pozitivními zprávami je ale nutné
zmínit i to, že letošní park bude bez kultury – chceme
předejít větší kumulaci lidí a pódium vůbec stavět
nebudeme,“ dodal Stara. Konat se letos nebude ani
oblíbený barevný běh, který vždy rozhýbal celý park
Na Špici.

Hana Štěpánová, (STAN), radní Pardubického kraje
zodpovědná za regionální rozvoj,
evropské fondy a inovace - zkráceno

Sportovní park Pardubice 2020

Pořadatelé věří, že i letos přiláká Sportovní park
Pardubice do Pardubic návštěvníky ze všech koutů
regionu. Hlavním cílem akce zůstává představit
rozmanitost sportovních odvětví a prohloubit
v dětech zájem o aktivní pohyb. Město Pardubice akci
podpořilo částkou 1,2 milionu korun z Programu
podpory Pardubičtí tahouni, mezi zapojené sportovní
kluby pak rozdělí dalších 500 tisíc korun na náklady
spojené s chodem stanovišť a náborovou činností.
Pardubický kraj na letní sportování vyčlenil půl
milionu korun.

Sportovní park se bude konat tradičně druhý srpnový
týden, letos tedy od 8. do 16. srpna v oblíbeném
parku Na Špici.
Na řekách i v parku se představí pět desítek
sportovních klubů z Pardubic a okolí. Díky hrací kartě
mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání
jednotlivých disciplín - za zdolání 12 sportovních
disciplín obdrží diplom s jejich jménem a za zvládnutí
16 disciplín medaili. Hrací karta je
v prodeji v pardubickém infocentru za
80 korun, vstup do parku je
samozřejmě zdarma.

Tiskový úsek, Magistrát města Pardubice - zkráceno

Svoz komunálního odpadu
z popelnic:
8., 22. července
5., 19. srpna
2., 16., 30. září
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