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Milí čtenáři,
v posledních týdnech nás ze všech stran obklopují
informace o hrozbě, které dosud nečelili ani ti nejstarší
z nás, o hrozbě nákazy koronavirem. Bohužel ani
v našem zpravodaji se nemůžeme tomuto tématu
vyhnout. Přinášíme Vám aktuální informace, které se
však mohou každým dnem měnit v závislosti na
momentálním vývoji.
Pandemie přinesla nám všem spoustu omezení, která
musíme ve vlastním zájmu strpět. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří jste zodpovědní nejen vůči sobě
ale i ostatním, a dodržujete potřebná opatření.
Bohužel ne všichni se takto chovají a zřejmě se
domnívají, že jich se to netýká, ale týká – týká se to nás
všech a jenom na našem chování závisí, jak dlouho
bude třeba přijatá opatření dodržovat. V současné
době to bohužel vypadá, že to bude ještě nějakou
dobu trvat.
Situace není snadná pro nikoho z nás. Děti si musí
zvykat na nový způsob výuky. To, že se zavřely školy,
neznamená, že děti mají prázdniny. Naopak –
dostávají spoustu úkolů, které musí plnit doma. Na
druhou stranu ani nemohou na hřiště, kde by si za
normálních okolností hrály s kamarády.
Z rodičů se stali domácí učitelé a musí se s touto novou
rolí zodpovědně vypořádat často zároveň se svou
prací, případně s prací z domova.

Seniorům je ve vlastním zájmu doporučeno
nevycházet, pokud to není nezbytně nutné. To se týká
zejména seniorů nad 70 let, kteří by měli opouštět
bezpečí svého domova pouze za účelem návštěvy
zdravotnického zařízení kvůli zajištění neodkladné
zdravotní péče. V ostatních případech prosím
neriskujte a požádejte o pomoc příbuzné či známé,
nebo se můžete obrátit na obecní úřad, kde Vám také
rádi pomůžeme. Můžete volat přímo mně na tel. číslo
773 232 555.
Byli jsme nuceni zrušit všechny plánované akce jako
bylo otevření zrekonstruované místnosti v kulturním
domě, velikonoční tvoření, zájezd na muzikál, úklid
obce… Bohužel vydaná omezení zasáhnou i tradiční
Vodění Jidáše, což jistě nás všechny moc mrzí.
Ještě bych Vás ráda informovala, že i když jsou úřední
hodiny pro veřejnost až do odvolání zrušené, pokud
byste potřebovali něco neodkladně vyřídit, jsem Vám
samozřejmě k dispozici.
Děkuji všem, kdo pomáháte ostatním se zvládnutím
tohoto obtížného období, ať už psychickou podporou,
radou, poskytnutím roušek, obstaráním nákupu apod.
Milí Vinaráci, přeji Vám všem do nadcházejících dní
hodně sil a pozitivního myšlení, hlavně ať jsme všichni
zdraví! Věřme, že toto náročné období brzy skončí a
zase bude lépe.
Pavlína Šrůtová, starostka
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• Je zakázáno pořádat akce s účastí veřejnosti.

Vyhlášení nouzového stavu

• Platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje
služeb s výjimkami prodejen potravin, drogerií,
lékáren, pohonných hmot apod.

Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru nouzový stav na dobu 30 dnů od
12. března 2020. V současné době je již velice
pravděpodobné, že tento stav bude prodloužen, a
s ním i související mimořádná opatření.

• Zakazuje se pohyb a pobyt na veřejných místech
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa); k ochraně je možné využít respirátor, roušku,
ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapénkové infekce. Výjimka byla schválena
pro děti do 2 let a pro řidiče, pokud jede v autě sám.

• Je zakázán volný pohyb osob na území celé České
republiky s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou
a osobami blízkými, nezbytně nutnými nákupy, cest
do zdravotnických zařízení apod.

• Je zakázána přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší
než 500 m2 mezi 8. a 10. h. s výjimkou osob starších
65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů
průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného
doprovodu, zaměstnanců pečovatelských služeb.

• Pohyb na veřejně dostupných místech je nařízeno
omezit na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě
svého bydliště s uvedenými výjimkami. Nařizuje se
také omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně dva metry.

• Je zakázán vstup na území ČR pro všechny cizince s
výjimkou cizinců pobývajících s přechodným
pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a
s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České
republiky. Pro občany ČR a cizince s trvalým nebo
přechodným pobytem nad 90 dnů platí zákaz
vycestovat z ČR s výjimkou osob, kterým byla
udělena výjimka.

• Zakazuje se osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
• Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb.

Nabídka roušek a dezinfekce

Splatnost místních poplatků

Jak jsme Vás informovali pomocí letáku a hlášení
rozhlasu, nabízíme zájemcům zdarma doma šité
bavlněné roušky pro opakované použití. Pokud byste
ještě někdo měl zájem, neváhejte se na nás obrátit.

Obecní úřad Vinary jako správce místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – tzv. poplatek za odpady, a jako správce
místního poplatku ze psů, vzhledem k mimořádným
opatřením zaváděným v době nouzového stavu,
informuje občany, že nezaplacení uvedených
místních poplatků do 30. 6. 2020 nebude
sankcionováno navýšením dle ustanovení § 11 odst.
3 zákona o místních poplatcích.

V pondělí 30. března jsme od Krajského úřadu
obdrželi omezené množství dezinfekce na ruce,
kterou jsme obratem distribuovali do Vašich
domácností, včetně letáku s pokyny k použití.
Chtěla bych poděkovat zejména paní Faltusové a paní
Kotlářové, které ušily většinu roušek, a Lence Fuksové
s dcerami, které roznesly dezinfekce.

Uvedené místní poplatky je tedy možné
uhradit bez sankce až do 30. 6. 2020.

Zájezd na muzikál
Vstupenky na muzikál Kat Mydlář v divadle Broadway
v Praze, na který jsme měli jet v sobotu 4. dubna,
zůstávají i nadále v platnosti. Až to situace dovolí,
budou nám nabídnuty náhradní termíny, abychom si
zvolili, jaký termín nám bude vyhovovat.

Poplatky můžete hradit bezhotovostně převodem
na účet obce číslo 1145306339/0800, variabilním
symbolem je číslo Vašeho domu, příp. po ukončení
mimořádných opatření v hotovosti na OÚ.
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Svoz velkoobjemového odpadu

Jak nakládat s odpadem
v období pandemie

Ve čtvrtek 9. dubna v dopoledních hodinách bude
před hospodu přistaven velkoobjemový kontejner,
který bude odvezen následující den.

a) běžná domácnost (bez karantény či prokázané
nákazy) – použité jednorázové roušky a ostatní
ochranné prostředky v zavázaném plastovém pytli
vhodit do popelnice na směsný odpad

Do kontejneru je možné předat následující odpad:
• starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně,
židle, stoly, postele a matrace, dětské autosedačky
• podlahové krytiny (PVC, lina, koberce), peřiny, dřevo

b) domácnost v karanténě – veškerý odpad vč. roušek
a kapesníků vložit do odpadkového pytle (min.
tloušťka 2 mm), nejpozději po 24 hod. pevně zavázat
a na povrchu ošetřit dezinfekcí. Vložit do dalšího
pytle a opět ošetřit dezinfekcí. Takto vhodit do
popelnice na směsný odpad.

Nebude možné přijmout nebezpečné odpady a
odpady, které nepatří do objemného odpadu, zejm.:
• elektrozařízení, pneumatiky, stavební odpad
• nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady a fotochemikálie, pesticidy, motorové, převodové a jiné minerální oleje)

c) domácnost s prokázanou nákazou – stejně jako
v předchozím případě, navíc je vhodné informovat
svozovou společnost (prostřednictvím OÚ)

Tyto odpady se v kontejneru nesmí vyskytovat.
Prosíme Vás o dodržování výše uvedeného postupu.

Sbírka šatstva
Diakonie Broumov nás koncem února oslovila
s žádostí o uspořádání jarní sbírky oblečení, domácího
textilu a obuvi. Původní termín do konce března byl
vzhledem k současné situaci posunut na neurčito. Po
uvolnění mimořádných krizových opatření můžete
věci do sbírky nosit na obecní úřad až do odvolání.

dostatek prostředků na svozovou činnost – má
uzavřená střediska a prodejny a potýká se
s nedostatkem zaměstnanců.

Diakonie Broumov vyhlásila veřejnou sbírku na
podporu svozu použitého šatstva. Z důvodů opatření
vyhlášených vládou v souvislosti s bojem proti
koronaviru nemá v současné době Diakonie Broumov

Dárci mohou přispívat na účet číslo:
50016-1302698349/0800

O čem jednalo zastupitelstvo
12. 3. 2020

vinarský pohár, na podporu společenských, kulturních a
sportovních akcí, které spolek v obci pořádá.

Usnesení č. 01/01/2020:
ZO Vinary schvaluje plán akcí na rok 2020.

Usnesení č. 04/01/2020
ZO Vinary schvaluje cenovou nabídku na údržbu
v ovocném sadu firmou Denivková zahrada s.r.o.

Usnesení č. 02/01/2020
ZO Vinary schvaluje smlouvu o sdružování prostředků
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim mezi obcí Vinary a Městskou knihovnou
Chrudim na rok 2020. Dále schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 800 Kč na podporu
výměnného fondu v roce 2020.

Usnesení č. 05/01/2020
ZO Vinary neschvaluje prodej p.p.č. 530/5.
Usnesení č. 06/01/2020
ZO Vinary schvaluje plán preventivně výchovné činnosti
obce Vinary na rok 2020.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 29. 2. 2020
b) zprávy o činnosti výborů, SPOZ a JSDHO
c) informaci o rozpočtovém opatření č. 6/2019
d) informace starostky
e) diskusní příspěvky

Usnesení č. 03/01/2020
ZO Vinary schvaluje poskytnutí daru SDH Vinary ve výši
40 tis. Kč na zajištění celoroční činnosti spolku, na
podporu činnosti oddílu mladých hasičů, obnovu
materiálního vybavení, zajištění hasičské soutěže o
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Přezkoumání hospodaření obce

Vakcinace a čipování psů

3. března proběhlo na obecním úřadě přezkoumání
hospodaření obce Vinary za loňský rok. Dílčí
přezkoumání proběhlo 7. listopadu 2019. Při
přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby ani
nedostatky. Chtěla bych poděkovat paní účetní za
výborně odvedenou práci.

Pravidelné očkování psů proti vzteklině a čipování psů
proběhne pravděpodobně v první polovině května.
Očkování je povinné pro psy starší 6 měsíců.
V případě malého zájmu nebude očkování touto
formou do budoucna prováděno.
O termínu Vás budeme včas informovat.

Posezení pro ženy

Významné životní
jubileum oslaví:

Jen pár dní před vydáním opatření proti šíření
koronaviru jsme stihly uspořádat posezení pro ženy u
příležitosti mezinárodního dne žen. V neděli 8. března
se v obecní hospodě sešlo zhruba 20 žen, aby strávily
pár hodin u kávy, čaje a chutného pohoštění
přichystaného členkami sboru pro občanské
záležitosti, ale zejména příjemným popovídáním.
Děkuji za pomoc všem organizátorkám a všem
přítomným za vytvoření příjemné sousedské
atmosféry.

v dubnu:

Helena Bezdíčková – 92 let
Jubilantce přejeme pevné
zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti, rodinné pohody a
životního elánu.

Z kroniky obce Vinary

Zajímavě žertovní kousek udál se u Josefa Hlaváčka
rolníka č.p. 25 při jedné kontrole bravu a skotu za
vrchní asistence úředníka z Prahy. Když kontrola
přicházela k jeho hospodářské usedlosti, tu syn jeho
odvedl slušně vážící prasátko do zahrady. Kontrola
prováděna v lednu 1918 a dotyčné prase chováno pro
domácí porážku. Komise po shlédnutí vepřů
v chlévkách šla do chléva a tam porovnávajíc počet
dojnic a spotřebu mléka pro domácnost delší dobu se
zdržela. Syn hospodáře v domění, že kontrola je
odbyta, hnal tučného vepříka z úkrytu na nádvoří,
když právě „společnost“ z chléva vycházela. Čin nedal
se nikterak omluviti a tak pokuta obnosem 300 Korun
nemohla na se dlouho čekati, která se stálým odvoláváním dočkala doby převratové a byla prominuta.

Světová válka (pokračování)
Tuků odvádění
V roce 1916 poprvé bylo obci okres. hejtmanstvím ve
Vys. Mýtě nařízeno nucené odvádění másla pro obec
Vys. Mýto. Máslo toto se má každou sobotu ve váze
10 kg dodati do Vys. Mýta.
Rozvrh dodávky v obci na výrobce udělal starosta
obce a činil ¼ - 1 kg na jednotlivého producenta
přihlížeje k tomu, jaký stav jest dojných krav a počet
členů rodiny. V pozdějším čase a roku následujícího
1917 rozšířeno bylo nařízení toto i na sádlo v platnost
uvedeným říšským zákonem.
V obci dle návrhu starosty byl okres.hejtmanstvím
jmenován sběratelem těchto tuků František Karban,
rolník čís. 48.

Zvonek odebrán
Dne 1. května 1918 sejmut a odebrán byl zvonek
z obecní zvoničky od hejtmanství z Vys. Mýta lidmi
k tomu ustanovenými a to když po předchozím
vyzvání dobrovolně obcí odevzdán nebyl.

Špeků se sebralo za tu celou dobu nuceného odvádění
něco přes 100 kg, sádla škvařeného as 30 kg. Za špek
se platilo á kg 12 Korun, za sádlo 14 Kor. 50 hal. Másla
se sebralo přes 30 kg, za cenu á kg 16, později za 18
korun.

Odvezen byl na nádraží v Zámrsku na náklad obce za
8 Korun k dalšímu transportu do Teplic – Schönavi ku
rozlití a pozdější stavbě nových děl. Vážil 51 ½ kg, cena
úředně stanovena na 4 Kor. á 1 kg. Do dne převratu

Tuky tyto se pak odváděly tukové ústředně v Tisové,
jejíž předsedou byl Pánek, rolník tamtéž.
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28. října 1918 nebyl vládou Rakousko-Uherskou
zapraven a tak poctivě dluh zůstal dluhem.

Z obce naší podobných věcí odvedeno pramálo, as 3
kotle pro vaření povidel, nějaký žlutý hmoždíř a
zlámaná jedna žlutá hmoždířová palička, zbylé bylo
pečlivě majiteli schováno.
V mnohých obcích byly zvonky ze zvoniček občany
sejmuty a schovány, aby byly po převratu se slávou
zase nalzeny a jimi zvoněno býti mohlo. Vyšetřování
ovšem bylo ze strany úřadu vždy zavedeno
četnictvem, ale končilo obyčejně bezvýsledně.

Odebrání zvonku tohoto stalo se dle nařízení, kterým
se veškeré věci mosazné, cínové a hliníkové
rekvirovaly. Věci, o kterých úřadům bylo známo,
musely se na vyzvání odváděti, čímž jejich majitelům
byla způsobena mnohdy škoda citelná. Jako zabrání
cínových rour od parních tlakostrojů a jich mosazných
kohoutů, měděných desk od hromosvodů, nádobí
z kovu hliníkového, ba došlo to tak daleko, že i
mosazná okrasa na koňských postrojích a malé
zvonky v zimě při saních používané se braly. Ceny za
toto byly vždy maximální, tudíž velmi nízké.

Namísto zvonů mosazných úřady odebraných
kupovány byly zvony železné, které však měly špatný
zvuk a nebyly do dály slyšeti. Takových zvonů bylo
v používání v obci Mentour a na kostení věži
v Chroustovicích.

Bolest hlavy a v krku
Bolest v krku rovněž není nemoc sama o sobě, ale
zpravidla
bývá
příznakem
jiného
onemocnění. Nepříjemné škrábaní v krku
nemusí
věstit
nic
závažného.
Dlouhodobá silná bolest v krku však bývá
jedním z častých příznaků například
angíny, resp. infekce horních cest
dýchacích. Pak je třeba neprodleně
navštívit lékaře. Příčinou
mohou být také obecně
bakteriální či virové
infekce,
případně
alergie.

Bolest hlavy, podobně jako bolest v
krku, není nemoc sama o sobě,
nýbrž
symptom.
Může
signalizovat méně závažné i více závažné
onemocnění. Bolesti hlavy jsou různorodé: může jít
o ostrou, píchající bolest, ale i tupou nebo
pulzující, navíc na různých místech hlavy. Může se
také objevit jednou za měsíc, ale třeba i několikrát
denně. Lékařské vyšetření v takovém případě
proto není zcela jednoduché.
Nejčastějšími příčinami bolesti hlavy jsou:
stres, špatné držení těla, únava, hlad nebo
dehydratace (nedostatek vody), nedostatek
spánku/nekvalitní spánek, ale třeba i příliš
mnoho vypité kávy nebo alkoholu.
Obecně může pravidelné bolesti hlavy
přivodit nezdravý životní styl. Ale třeba i
nesprávné dioptrie v brýlích nebo dlouhé
koukání na displej počítače.

Pokud cítíte, že pocit
škrábání a pálení
není příliš silný a
nejspíš jde pouze o
přechodnou, mohou
zabrat
některé
z následujících opatření:

Jak se bolesti hlavy zbavit nebo jak jí předejít?

• hlavní rada zní: často a hodně pít
• dvakrát až třikrát denně čistá voda pokojové
teploty s vymačkaným citrónem
• zázvorový čaj s medem a citrónem
• Vincentka
• 1x denně polévka dochucená větším množstvím
česneku
• podle babských rad funguje také cucání hřebíčku
(koření); lze z něj připravit také chutnou limonádu

• hlavní rada zní: často a hodně pít a pravidelně
odpočívat
• nepřehánět to s alkoholem, kávou, prášky
• pokud vás bolest hlavy zasáhne, můžete zkusit
studený obklad nebo stisknutí a mnutí tlakových
bodů (např. na spáncích)
• přivoňte si k mátě peprné
• zavřete oči a zhluboka dýchejte
• vyražte na procházku do přírody, do lesa
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Přirozené zdroje vitaminů a minerálů

Jak zlepšit imunitu
Imunita tvoří pomyslný ochranný štít našeho
organismu. Jak můžeme imunitu podpořit?
• pravidelná a vyvážená strava s dostatkem
vitamínů (A, B6, B12, C a D) a minerálů (chrom,
měď, selen, vápník, zinek, železo) – za normálních
okolností postačí přijímat je z pestré stravy,
v ostatních situacích využít doplňky stravy
• správný pitný režim – nejvhodnější je voda, příp.
doplněná zeleným či bylinným čajem, minerálkou
• kvalitní spánek – tělo potřebuje odpočinek a
regeneraci
• pohyb na čerstvém vzduchu – je-li tělo v dobré
kondici, bývá v kondici i imunita
• časté a správné mytí rukou – základní preventivní
opatření proti šíření infekčních nemocí
• omezení stresu – je-li tělo ve stresu, imunita
nefunguje tak, jak má
• probiotika – zakysané mléčné výrobky, jogurty,
kefíry, kvašená zelenina, kváskové pečivo
• otužování – vhodné je např. každodenní
sprchování studenou vodou
• relaxace a smích – psychická pohoda pozitivně
působí na fyzický stav

SDH Vinary

Vitamin A (betakaroten) – mrkev, nať petržele, listová
zelenina, třešně, meruňky, dýně, rajčata, kukuřice, žluté
ovoce, vejce, mléčné produkty, rybí tuk, játra, sladkovodní
řasy chlorela a spirulina
Vitamin B6 (pyridoxin) – pivovarské kvasnice, pšeničné
klíčky, otruby, játra, ryby, vejce, ořechy, ovesné vločky,
zelí, kapusta, pohanka, mrkev, listová zelenina
Vitamin B12 (kobalamin) – játra, hovězí, vepřové a rybí
maso, vejce, mléko, mléčné výrobky, kvašené potraviny
Vitamin C (kyselina askorbová) – čerstvé ovoce a zelenina,
zvl. paprika, křen, rajčata, citrusy, kiwi, jahody, brokolice,
brambory, květák
Vitamin D (kalciferol, ergosterol) – rybí tuk, mořské ryby,
vaječné žloutky, máslo, mléko, mléčné výrobky
Chrom – pivovarské kvasnice, maso, sýry, ořechy, lesní
plody, celozrnné obiloviny

Dětský karneval

Měď – luštěniny, játra, listová zelenina, rozinky, ořechy

1. 2. 2020 od 14 hodin připravili členové SDH Vinary
pro děti již devátý ročník tradičního karnevalového
reje kostýmů a masek. Pořadatelé pro dětí přichystali
plno soutěží, tance, vystoupení mladé kouzelnice,
taneční vystoupení skupiny vinarských slečen,
tombolu a také druhou verzi JUST DANCE od DJ Filipa,
která se dětem v premiéře i tentokrát moc líbila.

Selen – cereálie, mořské produkty
Vápník – mléko a mléčné výrobky, cereálie, luštěniny,
zelenina, mák, sezam a slunečnice, tvrdá pitná voda
Zinek – celozrnné obiloviny, luštěniny, kořenová zelenina,
dýňová semena, maso, hovězí játra, ořechy
Železo – maso, vnitřnosti, luštěniny, listová zelenina,
vaječný žloutek, celozrnné obiloviny, kopřivy, meruňky

Ve vinarském KD sobotní odpoledne nečekaně rychle
uteklo, děti odcházely domů unavené a s dobrou
náladou.

Hasičský ples

Za SDH bych chtěl všem, co se podíleli na přípravě a
průběhu podařeného karnevalu, poděkovat.

Po karnevale následoval od 20 hodin hasičský ples. O
hudbu se postarala osvědčená kapela XBAND,
návštěvníci zhlédli předtančení Spolku mladých
tanečníků Skuteč, nechyběla bohatá tombola a
popůlnoční vystoupení, které si přichystali místní
hasiči. Účast byla jako každoročně vysoká a všichni se
dobře bavili.

Závěrem bych chtěl všem vinarským občanům v
dnešní napjaté koronavirové době popřát hodně sil,
pevné zdraví a snad na Mikulášské disko na
shledanou.
Jarda Trunec
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Mladí hasiči v Tuněchodech
V sobotu 22. 2. 2020 se naši mladí hasiči zúčastnili
zkoušek odborností v Tuněchodech. Po zimní přípravě
v klubovně nakonec jelo 14 dětí. Můžeme všem
gratulovat, protože všichni úspěšně zkoušky složili,
prokázali potřebné znalosti a za to si zaslouží obdiv.
STROJNÍCI – Filip Buben, Klára Fuksová, Adéla
Šrůtová, Matěj Šrůt, Kristýna Horáčková, Sebastian
Lang, Stanislav Trunec, Adéla Trmatová, Petr Trmata
VELITELÉ – Patrik Buben, Jana Pešková
PREVENTISTI JUNIOŘI - Sabina Truncová, Anežka
Krajčovičová, Jan Plocek
Radka Peterková

Svoz komunálního odpadu z popelnic:

Svoz velkoobjemového odpadu:

1., 15., 29. dubna
13., 27. května
10., 24. června

9. dubna bude před hospodou
přistaven kontejner, nevhazujte
nebezpečný odpad

Vydává Obec Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice, IČ: 00271144, nákladem 85 výtisků.
Registrováno u MK ČR pod ev. č. MK ČR E 20731. Příští číslo vyjde v létě 2020, uzávěrka 20. 6. 2020.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ V PARDUBICKÉM KRAJI
V souvislosti s nouzovým stavem došlo k následující redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem:
a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání je bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,
b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání je redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,
c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání je redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech
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