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O čem jednalo zastupitelstvo
20. 6. 2019

Milí čtenáři,
po čtvrt roce Vám opět přinášíme nové informace.
Věřím, že zde najdete vše podstatné o dění v naší
obci, co Vás zajímá. Pokud by se přesto našlo něco,
na co jsme ve Vinaráčku zapomněli, vězte, že dveře
na obecní úřad jsou pro Vás otevřeny nejen
v úředních hodinách, a neváhejte se přijít zeptat.

Usnesení č. 01/02/2019
ZO Vinary schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22998 mezi
Pardubickým krajem a obcí Vinary na r. 2019 ve výši
160 tis. Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

V tomto letním vydání Vám přinášíme opět tradiční
rubriky jako je výpis z jednání zastupitelstva,
společenskou kroniku, úryvek z obecní kroniky,
článek na téma preventivně výchovné činnosti, který
se tentokrát zabývá informacemi o požárech
v Pardubickém kraji v loňském roce. Můžete si také
přečíst, jak se dařilo nejen našim mladým hasičům,
ale i těm starším. Týmy se zúčastnily okrskového a
okresního kola, někteří jednotlivci reprezentovali
naši obec i na kole krajském. K dosaženým
úspěchům gratulujeme, přejeme, ať se i nadále takto
daří a děkujeme za příkladnou reprezentaci obce.

Usnesení č. 02/02/2019
ZO Vinary schvaluje podání žádosti o poskytnutí
programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického
kraje na zásahové oděvy a obuv pro JSDHO.
Usnesení č. 03/02/2019
ZO Vinary schvaluje poskytnutí daru SDH Vinary ve
výši 35 tis. Kč na zajištění celoroční činnosti spolku, na
podporu činnosti oddílu mladých hasičů, pořízení
materiálního vybavení, zajištění hasičské soutěže o
vinarský pohár, na podporu společenských, kulturních
a sportovních akcí, které spolek v obci pořádá, a
pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy.

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům, kteří se
starají o údržbu veřejných prostranství, zejména
paní Hlouškové, a děkuji také Vám všem, kteří dbáte
o úpravu prostranství před svými domy. Díky Vám je
naše obec čistá a upravená.

Usnesení č. 04/02/2019
ZO Vinary schvaluje nákup chladící vitríny do obecní
hospody.
Usnesení č. 05/02/2019
ZO Vinary schvaluje podání žádosti o poskytnutí
příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
VPP.

Přeji Vám krásné léto se spoustou příjemných
zážitků a dětem hezké prázdniny!
Pavlína Šrůtová, starostka

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2019
b) plán prací v rámci akce „Oprava obecních budov
– 2. etapa“
c) informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 1/2019 a 2/2019
d) informace starostky o dotacích prostřednictvím
Mikroregionu Vysokomýtsko
e) diskusní příspěvky
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Vodění Jidáše
O Velikonocích v sobotu
20. dubna v dopoledních
hodinách opět Vinary ožily
díky tradičnímu Vodění
Jidáše. Za krásného jarního
počasí
se
ho
letos
zúčastnilo 17 chlapců, kteří
obešli celou vesnici a
vykoledovali spoustu darů.
Za Jidáše byl letos
přestrojen Marek Hyksa.

Výměna oken, oprava podkroví

Vinarský kalendář na rok 2020

Na letošní rok jsme naplánovali opravu podkrovních
prostor v kulturním domě (nad obecní hospodou) a
výměnu zbývajících oken a dveří na budově.

Připomínám, že do konce července máte ještě
možnost zaslat nám fotografie do připravovaného
vinarského stolního kalendáře na příští rok. Pokud
máte zajímavé fotografie pořízené ve Vinarech, příp.
blízkém okolí, které byste chtěli v kalendáři otisknout,
neváhejte a zašlete nám je na e-mail
obec.vinary@tiscali.cz. Jako poděkování od nás
obdržíte jeden kalendář zdarma.
Do konce září budeme přijímat objednávky na
kalendáře.

V loňském roce byly prostory v podkroví brigádnicky
vyklizeny a připraveny na rekonstrukci, za což patří
brigádníkům velký dík, odvedli spoustu náročné
práce. V letošním roce nás čeká první místnost oprava podlahy a stropu, obložení zdí sádrokartonem,
rozvody elektroinstalace a topení, další prostory
budou
následovat
v nadcházejících
letech.
Rekonstruovaná místnost bude multifunkční, tak aby
byla využitelná k více účelům – např. klubovna pro
děti, místo pro setkávání v zimních měsících, pro
případné přespání apod. Uvítáme Vaše další nápady
na využití této případně i vedlejší místnosti.

Významné životní jubileum oslaví:
v srpnu:

Ludmila Suchá – 65 let
Irena Doležalová – 60 let

Výměna oken je plánována na 30. července, práce na
rekonstrukci byly již započaty. V souvislosti
s výměnou oken bude omezen provoz obecní
hospody. Za komplikace se Vám předem omlouváme
a děkujeme za pochopení.

v září:

Ing. Jan Málek – 84 let

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

Na tuto akci „Oprava obecních budov – 2. etapa“ jsme
obdrželi dotaci z programu obnovy venkova
Pardubického kraje ve výši 60 %, maximálně
160 tis. Kč.

V měsíci červnu nás ve věku 75 let opustil pan

Jaroslav Kraus.
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Z kroniky obce Vinary

chodili s košíky i žoky po těchto věcech. Nějaká trocha
odložených hadrů se sehnala.

Světová válka (pokračování)

Mlýn v obci, jakož i všechny jiné byli dne 20. září 1915
podrobeny kontrole za účasti komisionáře a úředníka
z hejtmanství. Každý mlýn před časem musel oznámiti
úřadu, jaké množství obilí denně semele, na to
císařským nařízením stanoveno, že více obilí jak do
čtyřnedělního semletí se ve mlýně nacházeti nesmí.
Kde bylo více obilí nežli se za 28 dnů semele, tam tato
kontrola přebývající množství zabavila, třeba to již
mouka byla. Obilí toto respektive mouka, přišla pak
dle cen maximálních k zaplacení.

Na oslavu znovu dobití města Přemyšlu a Krakova
v Haliči naší armádou bylo nařízeno kostelními zvony
zvoniti a prápory domy krášliti, když však dobita byla
v Rusku Varšava a Ivangorod, tu dne 7. srpna 1915
byly obce vyzvány přípisem okresního hejtmanství, by
na veřejné budovy i soukromé vyvěšeny byly prápory
na dobu 3 dnů. Jak se obce v tom zachovali po
uplynutí oné doby, podati se musela zpráva. Ze strany
obce vyvěšen jeden prápor na zvoničku.
Dne 25. září 1915 dostavují se k prohlídce do Vys.
Mýta všichni z obce naší v stáří od 42 až 50 roků.
Celkem šlo k odvodu 14 mužů, ze kterých bylo uznáno
9 schopných a to: Josef Hlaváček čp. 25, Josef
Morávek čp. 18, Josef Sochor čp. 52, Josef Horák čp.
42, Alois Vodvárka čp. 26, Václav Houdek čp. 19,
Václav Morávek čp. 40, Vincenc Černohorský čp. 38 a
Jan Němec čp. 20. Neodvedení byli: Jan Sluka čp. 10,
Josef Kotlář čp. 41, Josef Jandera, dělník, bytem v čp.
14, Josef Dvořák, dělník v čp. 4 a Josef Křivka čp. 43.

Dne 25. října 1915 dostavují se podruhé k prohlídce
ročníky 1873 až 1878 z naší obce počtem 6, odvedli 2.
Dne 15. října 1915 byl v celé říši pořádán soupis zásob,
ať vymláceného neb nevymláceného obilí, tohoto dle
odhadu a mouky. Soupis tento dělal učitel Černý ze
Stradouně. Dne 19. října dostavila se do obce
kontrola, úředník z berního referátu a znalec
hospodářský, prohlídnuto as v 7 číslech, v čí. 9 u Fr.
Horáčka zabaveno 600 kg ovsa zatajeného.
Nařízením hejtmanství uvalená rekvisice obilí na obec
naši, od 20. října do 20. listopadu 1915 má se odvézti:
125 q pšenice, 80 q žita, 70 q ječmena a 10 q ovsa.
Rozvrh na tuto dodávku v obci, zdělán byl částečně
dle plochy osevné jednotlivých druhů plodin,
s přihlížením k množství členů rodiny.

Dne 15. října 1915 nastupují službu vojenskou
domobranci rození v roce 1897 a v měsíci červnu t.r.
odvedení. Dne 24. září 1915 hlásiti se musí na
obecním úřadě všichni v roce 1873 až 1878 rození, za
účelem opětných prohlídek – tedy odvod těchto
ročníků již po druhé.

Koncem měsíce října dochází na obec. úřad nařízení o
způsobu mletí. Každý dávající obilí do mlýna, musí
míti od obec. úřadu „Mlecí výkaz“, bez toho mlýn obilí
přijmouti nesmí, po semletí s potvrzením mlýna výkaz
přijde zpět na obec. úřad, který tyto výkazy zasílá na
hejtmanství.

Veškeré obilí vykupuje hejtmanství prostřednictvím
svého nakupovače – komisionáře, těchto jest na
okrese několik. Naše obec patřila pod komisionáře
Josefa Sochora ze Štěnce. Peníze za prodané a
odvedené obilí obdržely se v okresní hospodářské
záložně ve Vysokém Mýtě.

Ve výkaze bylo uvedeno jméno hospodáře, kolik osob
stravuje, jaké množství do mlýna dává, a jak dlouho
s tím v rodině vystačí.

V měsíci září 1915 byly vyzvány obecní úřady, by
obecenstvo upozornily na dobrovolné odvádění věcí
mosazných, zvlášť hmoždířů, pro účely válečné.
V náhradu obdržely se dotyčné věci železné, po
sražení přiměřené peněžité částky. Též prsteny –
zvláště snubní byli za železné kroužky vyměňovány.
Pochůzkou po vsi obecním strážníkem, výsledku
nedocíleno – věc žádná nedarována.

Na den jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I., dne 4. října, museli dle úředního
nařízení, býti vyvěšeny prápory, zvlášt na obecních i
veřejných budovách, v barvách říšských i zemských.
Z obce byl poslán lojální projev ku kabinetní kanceláři
J. V. Dále nařízeno obec. starostovi i náměstkům jeho
jíti do kostela a býti přítomen mši konané za císaře.

Týden od 26. září do 3. října 1915 byl stanoven pro
školní mládež, by v obci sbírala předměty – většinou
již odložené – z vlny, bavlny, kaučuku apod. Žáci

Dne 15. listopadu 1915 nastupují vojenskou službu
odvedení domobranci ročníku 1873 až 1878.
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Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany

Požáry v Pardubickém kraji v roce 2018
V roce 2018 bylo na území Pardubického kraje
evidováno 928 požárů, což bylo o jednu třetinu více
než v roce předcházejícím a zároveň nejvíce za
posledních 15 let. Přímá škoda způsobená požáry
dosáhla částky 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč
nižší než v roce 2017. Uchráněné hodnoty ve výši 770
mil. Kč čtyřnásobně převýšily způsobené přímé škody.
Při požárech bylo zraněno 77 osob a pět osob přišlo o
život.

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2018 se
Pardubický kraj podílel 4,5 % a tento podíl byl v
mezikrajském srovnání třetí nejnižší. Nejvyšší podíl
požárů evidovali hasiči ve Středočeském kraji (15,6
%), nejnižší podíl požárů byl zaznamenán v
Karlovarském kraji (3,6 %).
Počet zraněných osob při požárech v České republice
v roce 2018 činil 1 466, meziročně vzrostl o 74 osob.
V Pardubickém kraji bylo v roce 2018 zraněno 77
osob, což představovalo meziroční pokles
počtu zraněných osob o 37 osob (tj. o 32,5 %,
jedná se o nejvyšší pokles v mezikrajském
srovnání); v roce 2017 však bylo v kraji zraněno
114 osob, což představovalo maximum za
posledních 20 let. V důsledku požárů bylo v
roce 2018 v České republice usmrceno 100
osob (o 8 osob více než v roce 2017). V
Pardubickém kraji zemřelo 5 osob, přičemž v
roce 2017 nezemřela v kraji v důsledku požárů žádná
osoba.

Počet požárů se v důsledku nadprůměrně teplého
roku 2018 s minimem srážek v Pardubickém kraji
meziročně zvýšil o 36 % na 928 požárů (s účastí i bez
účasti jednotek požární ochrany). Během dvaceti let
byl v kraji nejvyšší počet požárů zaznamenán v roce
2003 (973 požárů), druhý nejvyšší počet byl
zaznamenán v roce 2018 a nejméně požárů bylo
likvidováno v roce 2001 (555 požárů). Přímá škoda
způsobená požáry v roce 2018 činila v Pardubickém
kraji 177,7 mil. Kč a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v
roce 2017.

V roce 2018 likvidovali hasiči v Pardubickém kraji tři
požáry, které spadaly do kategorie požárů se škodou
větší než 10 mil. Kč. Největší škodu za 40 milionů
způsobil březnový požár v areálu Elektrárny
Chvaletice. V srpnu vzplanul po samovznícení sena
velkokapacitní seník v Opatovci na Svitavsku, škody
byly vyčísleny na 15,5 milionu korun.
K nejmenšímu počtu požárů došlo v roce 2018
v Pardubickém kraji v zimních měsících a dále
v červnu a září. Téměř
třetina všech požárů
byla
likvidována
v červenci
a srpnu.
Plané poplachy měly
nejčetnější
výskyt
v říjnu, srpnu a únoru,
nejnižší počty planých
poplachů
byly
evidovány v měsících
březnu,
červenci
a listopadu.
zdroj:www.czso.cz –
upraveno, foto HZS Pk
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Průjem a zvracení

První pomoc:

Průjem

• Dbejte na dostatečný přísun tekutin – vhodné

Jako průjem označujeme častou a
velmi řídkou, vodnatou stolici. Jedná
se o střevní poruchu, kdy se při průchodu střevy
nevstřebává natrávená voda zpět do organismu, jako
u zdravého člověka, ale vychází společně se stolicí
z těla ven. Průjem není samostatným onemocněním,
je pouze průvodním příznakem, kterým tělo
upozorňuje, že něco není v pořádku. Nejčastěji bývá
způsoben bakteriální nebo virovou infekcí
(salmonela), otravou jídlem či jeho nesnášenlivostí,
ale i průvodním znakem závažnějších onemocnění –
průjmy mohou způsobovat různá onemocnění slinivky
břišní, jater, žlučníku či ledvin, často se také objevují
při zvýšené činnosti štítné žlázy. Jejich příčinou může
být také nadměrný stres.

jsou minerálky a džusy
• Po hladovění postupně nedráždivá dieta –

suché pečivo, osolená rýže, jogurty, banány,
postupně dušené či vařené maso ad.
• Užívejte aktivní uhlí (Carbo medicinalis aj.) 2–5

tablet 3–4× denně, při průjmech Endiaron 3×
denně 1 tabletu nebo Smecta 1–3× denně, na
úpravu střevní mikroflóry Hylak Forte 3× denně
2 ml.
• Při horečkách, známkách dehydratace (suché

sliznice, rychlý, slabý puls) nebo velmi vysoké
četnosti vodnatých stolic a zvracení vyhledejte
lékaře.
Pokud mají průjmové stavy delší trvání, je možné, že
jsou průvodním znakem vážnější již déle trvající
choroby – v tomto případě je třeba vyhledat pomoc
lékaře, který zjistí příčinu průjmů a zahájí léčbu.

Průjmy dělíme na akutní a chronické.
Akutní průjmy se zpravidla objeví náhle, provázeny
silnými křečemi v břiše, nevolností a zvracením,
signalizují infekční nákazu či otravu jídlem a vymizí do
několika dnů. Průjem v podstatě odvádí škodlivé látky,
které zapříčinily selhání organismu – nebezpečím je
dehydratace, která při odvádění vody v podobě stolice
nastává. Je tedy třeba doplňovat tekutiny, častěji, ale
po malých dávkách – čaj, vodu. Několik hodin se
doporučuje nic nejíst, ale po delší době trvání průjmu
jsou střeva a žaludek podrážděna a je dobré je obalit
stravou, která se na ně naváže – vařená rýže s mrkví,
rozmačkané banány, strouhané jablko nebo suché bílé
pečivo, nikdy ne tučná a mastná jídla.

Příčiny: dietní chyba, podráždění a zánět střeva
(enteritida) – častá u cestovatelů (střední a jižní
Amerika, Afrika, Asie), psychické příčiny (tzv. dráždivý
tračník – střídání průjmu a zácpy), alergie, nežádoucí
účinky léků (antibiotika, analgetika, antidiabetika aj.)

Zvracení
Zvracení je v podstatě vypuzení a návrat žaludečního
obsahu zpět do úst. Hrozí riziko zatečení kyselého
žaludečního obsahu do dýchacích cest, a zejména
dehydratace ztrátou většího množství tekutin při
opakovaném zvracení.

Proti průjmům se obecné užívá skupina léků nazývaná
jako antidiarhoika – živočišné uhlí, které se ale nesmí
kombinovat s jinými léky, jelikož omezuje jejich
působení, a léky obsahující účinnou látku kloroxin.

Příčiny: podráždění a zánět žaludku a střev
(gastroenteritida), obvykle při dietní chybě – požití
zkaženého či špatně tepelně upraveného jídla.
sestavily 2 týmy, poté veteráni a muži. I přes problémy
s technikou dosáhlo naše SDH skvělých výsledků: ženy
A 1. místo, ženy B 2. místo, veteráni i muži 3. místo.

SDH Vinary
Okrskové a okresní kolo

15. června se muži i ženy zúčastnili okresního kola
v Otradově a veteránky také memoriálu Marty
Krulíkové, který následoval po dokončení disciplín
okresního kola. Ženy obsadily 4., muži 6. a veteránky
2. místo.

V sobotu 11. května jsme se zúčastnili
1. kola požárního sportu v rámci chroustovického
okrsku, které se konalo v Holešovicích. Po úspěšném
vystoupení našich nejmladších – přípravky, mladších a
starších žáků – přišly na řadu nejprve ženy, které
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Okres - Skuteč 25. - 26. května
Mladší žáci - 3. z 20 (čas útoku na nástřiky 29,36s).
Adéla Šrůtová, Filip Buben, Kristýna Horáčková, Matěj
Šrůt, Sebastian Lang, Stanislav Trunec, Ondřej Kopsa,
Ondřej Kulhavý, Vojtěch Mašek, Jan Plocek
Toto je historicky největší úspěch dětského týmu!!!!

Mladí hasiči
Jarní část soutěžní sezóny mají naši mladí hasiči za
sebou. Jaké závody absolvovali a jak se jim dařilo?

Dorost - Třemošnice, běh na 100 m - 4. května
Lenka Dolanská
20,61 s
3. z 15
Tereza Baráková
22,86 s
8. z 15
Aneta Říhová
23,41 s
10. z 15
Nikola Pešková
26,23 s
Lenka Fuksová
26,47 s
Jana Pešková
28,23 s
Adam Rybáček
23,39 s
3. z 8
MH - Skuteč, běh na 60 m - 5. května
Mladší Kristýna
17,72 s
dívky
Horáčková
Ondřej Kopsa
20,16 s
Mladší
Stanislav Trunec
21,08 s
chlapci
Matěj Šrůt
25,24 s
Adéla Piňosová
15,78 s
Starší Aneta Rybáčková 16,39 s
dívky
Nikola Pešková
16,89 s
Jana Pešková
19,26 s

9.z 52
Starší žáci - 11. z 22 (čas útoku na nástřiky 25,18s.)
Jakub Lustig, Patrik Buben, Radek Trunec, Klára
Fuksová, Jana Pešková, Nikola Pešková, Adéla
Prosová, Aneta Rybáčková, Nela Čermáková, Adéla
Trmatová

28.z 58
34.z 58
46.z 58
19.z 43
24.z 43
27.z 43
31.z 43

Okres dorostu v Přelouči a Břehách 2. června
Naše družstvo dorostenek skončilo na bramborovém
4. místě. I přesto jsme spokojeni, protože časy štafet i
požárního útoky si dorostenky oproti loňsku vylepšily.

Okrsková soutěž Holešovice 11. května
Přípravka
Mladší žáci A
Mladší žáci B
Starší žáci

49,97 s
22,37 s
24,61 s
20,40 s

1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Za jednotlivce - střední dorostence běžel Adam
Rybáček, který obsadil krásné 2. místo a postoupil tak
na kraj. Stovky si zaběhl za 20:90s. a dvojboj za 18:72s.

Krouna 9. června
Markovice 19. května

V Krouně se s časem 22:93 s mladší žáci umístili na 17.
místě z 21 týmů, starší s časem 19:50 s na 14. místě
z 18 týmů.

Jeli pouze starší žáci a vyběhali si 3. místo z 14 týmů
s časem 18,79s.
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Kraj dětí 15. června
Na krajském kole mladých hasičů naše SDH
reprezentovala Kristýna Horáčková, která si zde
zaběhla svůj osobní rekord 16:85 s. S tímto časem se
umístila na krásném 9. místě z 19 závodnic.

Seč 16. června - 60 m
Běhu jednotlivců na 60 m přes překážky se zúčastnili
tito závodníci:

Mladší
dívky
Mladší
chlapci

Kristýna
Horáčková
Filip Buben
Matěj Šrůt
Adéla Piňosová
Starší
Nikola Pešková
dívky
Jana Pešková
Starší Patrik Buben
chlapci Radek Trunec

17,53 s

3.z 28

21,96 s
23,09 s
15,60 s
15,90 s
18,59 s
14,38 s
17,32 s

Všem moc gratulujeme!!!! Medaili si sice přivezla jen
Kristýnka, ale všichni si zde zaběhli svůj nový rekord,
což je naprosto super!!!!

Dětský výlet
I letos se členové Sboru dobrovolných hasičů ve
spolupráci s obcí Vinary rozhodli, že den dětí oslaví
výletem. Pro v pořadí pátý výlet byl v anketě vybrán
Park Mirákulum v Milovicích, okr. Nymburk.

Dvořisko 22. června
V sobotu 22. 6. 2019 se starší žáci rozjeli na Dvořisko,
kde se běhaly štafety požárních dvojic a požární útok.
Starší postavili 2 družstva doplněná dorostenkami a
mladšími:

Den výletu byl stanoven na 1. června a již tradičně s
odjezdem v 8 hodin od Obecního úřadu ve Vinarech a
návratem okolo 18. hodiny.

Vinary A - Lenka Fuksová, Jana Pešková, Patrik Buben,
Monika Truncová, Aneta Rybáčková, Jakub Lustig,
Radek Trunec, Aneta Říhová, Petr Trmata

Na výlet se nahlásilo 24 dospělých a s nimi jelo 29 dětí.
Při počátečním plánování výletu vypadalo, že nám
počasí nebude přát. Ale od rána počasí ukazovalo, že
dětem jejich výlet přeje a nádherně svítilo sluníčko.

Vinary B - Nikola Pešková, Adéla Piňosová, Patrik
Buben, Klára Fuksová, Aneta Říhová, Filip Buben, Nela
Čermáková, Adéla Trmatová, Adéla Šrůtová

Vinary A
Štafety dvojic 66:70s (5.z 9)
Požární útok 16:32s (1.z 9)
celkově
3. místo

Děti si jistě užili den plný skákání na trampolínách,
prolézání prolézaček, šplhání v korunách stromů,
dovádění ve vodním světě a hlazením zvířátek v
kontaktní ZOO.

Vinary B
61:58s (1.z 9)
20:66s (4.z 9)
2. místo

Navíc park měl pro děti připravené vystoupení Spejbla
a Hurvínka a také nám krásně zazpívala Hajdy Janků.

I zde musíme dětem zaslouženě pogratulovat.
Zaběhly si zde zatím svůj nejrychlejší útok s časem
16:32 sekund.

Věřím, že každý z účastníků, si z Parku odvezl mnoho
zážitků.

Radka Peterková

Akce pořádané SDH Vinary:

Závěrem, bychom chtěli poděkovat, všem
organizátorům zájezdu za příjemně strávený den.

20. 7. – Hasičská soutěž o Vinarský pohár

Na příštím výletě na viděnou.
Jarda Trunec

7. 9. – Posvícenská zábava
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Zahájení soutěže ve 13 hod.

Po ukončení soutěže

DISKOTÉKA .
*bohaté občerstvení*
Červenec v pranostikách

Srpen v pranostikách

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

Na Dominika parna, mrva marná.

Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

Na sv. Kajetána otvírá se stodol brána.

Svatá Markyta hodila srp do žita.

Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.

Je-li na sv. Vincence slunečno, bude hodně vína.

Na sv. Vavřince brambory do hrnce.

Na sv. Filipa ječmínek se oklípá.

Vavřincův déšť – myší úroda.

Sv. Jakub dává kukuřici klasy, sv. Anna vlasy.

Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

Sv. Anna žito žala.

O sv. Augustinu léto opouští krajinu.

Co červenec končí, srpen začíná.

Na sv. Jana stětí vlaštovky o nás letí.

Září v pranostikách

Svoz komunálního
odpadu z popelnic:

Září – na léto jde stáří.
O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.

10. a 24. červenec
7. a 21. srpen
4. a 18. září

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na sv. Matouše kdo nemá chleba, ať nekouše.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimně zavát každý strom.

MUDr. Serbáková – dovolená

15. – 20. 7. a 12. – 25. 8.

Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
Sv. Teklička maluje jablíčka.

zástup pro akutní onemocnění: MUDr. Bromová

Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
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