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Milí čtenáři,
není to tak dávno, co jsem Vás v úvodníku Vinaráčku
zdravila po Vánocích a přála Vám štěstí do nového
roku a nyní Vás na tomto místě zdravím už po
Velikonocích. V posledních dnech to konečně
vypadá, že jaro zvítězilo a zima je definitivně za námi.
Sluníčko ukazuje svoji sílu, příroda se probouzí a nám
začíná spousta práce na zahradách.

O čem jednalo zastupitelstvo 25.1.2018
Usnesení č. 01/01/2018
ZO Vinary schvaluje přistoupení obce Vinary do
Sdružení místních samospráv ČR a ukládá starostce
obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s
tímto usnesením.
Usnesení č. 02/01/2018
ZO Vinary schvaluje zařazení obce do projektu SMS ČR
na pomoc obcím a školám s implementací Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o poskytování služeb
pověřence.

S přicházejícím jarem se také blíží spousta
společenských akcí, na které Vás chceme pozvat, ať
už jde o pálení čarodějnic, okrskovou hasičskou
soutěž, pouťovou zábavu, výlet pro děti apod. Také
bych Vás ráda informovala o pozvánce od hasičů
z Vinar od Nového Bydžova, kteří 2. června pořádají
oslavy 120. výročí založení svého sboru.

Usnesení č. 03/01/2018
ZO Vinary schvaluje doplnění položek do ceníku
ostatních poplatků.

Již v minulém vydání jsem se zmínila o oslavách 130.
výročí našich hasičů. Termín oslav byl stanoven na
21. července.

Usnesení č. 04/01/2018
ZO Vinary schvaluje zvýšení hodinové mzdy na DPP na
75 Kč.

První jarní akcí je ale již tradiční „Ukliďme Česko“,
která nás čeká již tuto sobotu.

Usnesení č. 05/01/2018
ZO Vinary schvaluje plán akcí a prací na r. 2018.

Samozřejmě v tomto čísle nechybí ani článek o
letošním vodění Jidáše – zvyku, na který jsme velice
hrdí. Ohlédneme se také za letošní velice úspěšnou
Tříkrálovou sbírkou a jistě Vás zaujmou i ostatní
zajímavé články.

Usnesení č. 06/01/2018
ZO Vinary schvaluje plán preventivně výchovné
činnosti obce Vinary na rok 2018.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)

zprávu předsedy finančního výboru
zprávu předsedkyně kontrolního výboru
zprávu předsedkyně SPOZ
zprávu velitele JSDHO
informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 9/2017
f) informace starostky
g) diskusní příspěvky občanů

Přeji Vám do nadcházejících dní hodně energie.
Pavlína Šrůtová, starostka

O čem jednalo zastupitelstvo 5.3.2018
Usnesení č. 01/02/2018
ZO Vinary schvaluje firmu PKS okna a.s. jako
zhotovitele výměny oken a dveří na budově obecního
úřadu a kulturního domu a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo.
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Usnesení č. 02/02/2018
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Vinary
a městem Vysoké Mýto o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí.

Usnesení č. 04/02/2018
ZO Vinary schvaluje poskytnutí daru SDH Vinary ve
výši 40 tis. Kč jako příspěvek na zajištění oslav výročí
130 let SDH Vinary a činnost oddílu mladých hasičů a
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 03/02/2018
ZO schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim mezi obcí Vinary a Městskou knihovnou
Chrudim. Dále schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 500 Kč na podporu výměnného
fondu.

Usnesení č. 05/02/2018
ZO schvaluje zakoupení posilovacích prvků do sadu,
trampolíny a venkovního stolu na pingpong na hřiště.
Dále ZO Vinary bere na vědomí:
a) informaci o rozpočtovém opatření č. 1/2018
b) informace starostky
c) diskusní příspěvky občanů

Ukliďme Česko!
Letos již počtvrté se naše obec zapojila do
celorepublikové akce Ukliďme Česko! I když bychom
si jistě všichni přáli, aby letos úklid nebyl tak
„úspěšný“, co se týče množství nasbíraných odpadků,
obávám se, že opět bude co uklízet. Bohužel se stále
najdou takoví lidé, kterým je zcela lhostejné, v jakém
prostředí žijeme, a přednější je jim jejich vlastní
pohodlí. Zřejmě není nic jednoduššího než odpadky
vyhodit do lesa. Jsem ráda, že spoustě z vás to
lhostejné není a opět nám přijdete pomoci.
V předchozích letech se účast pohybovala kolem
20 - 25 dobrovolníků. Těší nás, že zhruba polovinu
tvořily děti.
Sraz je v sobotu 14. dubna ve 13 hodin u obecního
úřadu. Pytle a rukavice (slabé látkové i v dětské
velikosti) máme zajištěny. Po úklidu pro Vás bude v
pergole připraveno drobné občerstvení.

Tříkrálová sbírka
Dobročinná akce, kterou od roku 2001 pořádá Charita
Česká republika.

Oblastní charita Pardubice organizovala tuto sbírku v
85 obcích.

Sbírku organizují jednotlivé místní charity, ve
spolupráci s farnostmi, školami, mládežnickými
organizacemi a dalšími. Skupinky tří králů navštěvují
domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou o
příspěvek. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou
a pokladničkou s logem Charity, pečetí a podpisem
pracovníka obecního úřadu.

Po koledě si zapečetěné pokladničky odváží pracovník
charity. Pokladničky se rozpečetí v dalších dnech na
příslušných obecních úřadech a jejich obsah se sečte.
Ve Vinarech chodila skupinka tří králů (Deniska
Matoušková, Adélka Šrůtová, Matýsek Šrůt, pomáhal
i Lubošek Horáček) v sobotu 6. ledna v dopoledních
hodinách.
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Ten samý den chodily dvě další hlídky koledovat po
Stradouni, kde vypomáhaly vedoucí a děti z Vinar Kristýnka Horáčková, Klárka Fuksová, Lenka Fuksová,
Ondra Šafránek).
Letošní počasí bylo nad očekávání velmi vydařené,
svítilo nám i sluníčko. Chvílemi se ke králům přidali i
místní občané se svými dětmi, což nás velmi potěšilo.
Děti vykoledovaly rekordní částku 4254,- Kč.
Moc všem dárcům děkujeme za štědré příspěvky i
dárky pro děti. Poděkování patří i vedoucím a dětem.

Po stopách pověstí na Vysokomýtsku
27. ledna navštívila naši obecní knihovnu paní Soňa
Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, aby
nám přečetla spoustu zajímavých pověstí z dosud
nevydaného rukopisu s obsáhlým názvem: „Za svitu
loučí. Zkazky z Vysokomýtska z dob šerých, dávných.
Pověsti, pohádky, pověry, romantické události a
dávné zvyky, které za pomoci učitelstva a žactva na
Vysokomýtsku a Marie Vejdové zachytil Ant.
Hlinecký.“. Ty nejzajímavější pověsti budeme
postupně uveřejňovat v našem zpravodaji. Dnes
začínáme pověstí pro nás jistě nejzajímavější a pro
mnoho z Vás známou – vinarskou – O jelenu se
zlatými parohy. V uvedeném rukopisu se však
dochovala v mírně odlišné podobě. Posuďte sami.

Ale přímo za ním vrhá se sem i pán s koněm svým, aby
více se neobjevil.
Pověst o divoké honbě zapadla časem v zapomenutí i
sluj v úžlabině, ale zase se probudila, když jedenkráte
vinarský chlapec do sluje vlezl a odtud plnou čepici
zlata vynesl. Snad to bylo zlato z parohů sem kdysi
prchnuvšího jelena…

Významné životní jubileum oslaví:
v dubnu:

Helena Bezdíčková – 90 let
Jiří Janecký – 65 let

v květnu:

Libuše Horáčková – 86 let
Jan Hansl – 70 let

Za jelenem se zlatými parohy

Petr Suchý – 65 let

Zaslala správa školy ve Stradouni.

Vlasta Šrůtová – 65 let
v červnu:

Tam, kde se dosud říká ve dvoře, stával za starodávna
dvůr skutečně a pánem jeho byl náruživý lovec.

Ing. Bedřich Svoboda – 87 let
František Šrůt – 65 let

Když kdysi, k lovu se chystaje, z okna k potoku se
zahleděl, spatřil, kterak žene se sem jelen, jakého co
živ jest neviděl – jelen se zlatými parohy.

Jana Havlíčková – 55 let
Jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví,
spoustu štěstí, spokojenosti a životního elánu.

Všechna lovecká vášeň vjela do žil náruživému lovci a
již řítil se na dvůr, kde na připraveného koně se vyšvihl
a za jelenem tryskem se dal volaje: „Kdybych do pekla
měl za tebou, musíš býti můj.“ Ale jelen pádil divoce
od potoka, divoký lovec ovšem stále za ním.
Pronásledoval jelena tak prudce, že jen stěží unikal.
Než tu kyne mu úžlabina v „pekle“ zvaná a její sluj,
kam jelen letem se řítí, aby se před svým
pronásledovatelem zachránil.
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Vodění Jidáše
Na zelený čtvrtek v poledne se opět u zvoničky sešla
skupinka chlapců – hrkáčů, aby pokračovali
v tradičním vinarském zvyku Vodění Jidáše. Jejich
hrkání a zpívání znělo naší vesnicí až do sobotního
rána. Poté přestrojili nejstaršího chlapce za zrádného
Jidáše, s ním v čele naposledy obešli celé Vinary a u
každého domu prosili o dárky. Bohatě obdarováni
vejci, sladkostmi i penězi za doprovodu spousty
přihlížejících došli chlapci na hřiště, kde Jidáše
z obleku vysvobodili a oblek i s prutem spálili.
Letos byl za Jidáše převlečený Vojta Hyksa.

Z kroniky obce Vinary

O povahách povětrnosti roku 1904
Tento rok počal se zdarem na veškerých úrodách
každého těšiti na počátku jarní doby, avšak nastalo
sucho veliké tak, že celých pět měsíců nepršelo,
následkem tak velikého sucha zemáky zůstaly maloučké neb ve vzrůstu nebyly bulvy kulaté, ale tak od
zemi stlačené, že buď placaté nebo hranaté zůstaly.

O povahách povětrnosti roku 1903
V tomto roce dne 23. dubna bylo tak prudké povětří
(vichřice), že nebylo pamětníka o takové prudkosti, že
země z povrchu polí byla sváta a větrem odnešena,
aniž by bylo věděti kam, pod břehy byly veliké
hromady země. Obilí utrpělo velice, země byla suchá
tak, že od kořínků všechna odvátá byla. Což udáno
c. k. hejtmanství, aby škody vyšetřené a odhadnuté
byly, a také komise vyslaná uznala poškození úrody.
Na tyto škody byla slevená daň majitelům pozemku
v částce 694 Korun 31 hl.

Cukrovka se urodila v malém počtu a místy ani žádná.
Nejvíce utrpěly pícniny, neboť veškeré pastviny, luka,
břehy, meze, tak vyprahlé byly, že bylo úzko se na vše
podívat, pohlíželo se na další čas s ustrnutím, čím se
bude dobytek krmit, když žádná zelenina není a úroda
obilí tak přeschla, že byla sláma beze všeho tuku.

Vichřice tato způsobila i velikých škod v lesích, že
zůstaly veliké paseky nejen v okolí, ale snad všude ve
všech zemích bylo přelámané a vyvrácené dříví.

Taktéž utrpěly lesy velikých škod, neboť tímto suchem
celé paseky až do 6. roku staré stromky poschly a
paseky nově vysázené zničené byly úplně. Starší dříví
silně proschlo na sušších místech mnoho a jest obava
pro budoucí rok, že poškození toto suchem bude
účinkovati v lesích. Následkem tohoto sucha byla
podaná žádost c. k. hejtmanství o vyslání komise a
vyšetření škod. Vyslaná komise uznala škody
následkem sucha způsobené a byla majitelům
pozemku slevená daň v obnosu 1547 Korun 21 hl.

Nebylo však na tom dosti aby úroda ušetřena byla,
když již se obilí kositi počalo, stálý déšť nepřetržitý
počal dne 2. srpna a trval až do 6. srpna. Obilí bylo
velice poškozené, částečně porostlé a stébla obilí
zčernala, píce byla špatná.
Podaná byla opět žádost c. k. hejtmanství za vyslání
komise a vyšetření škod. Komise vyslaná uznala
podané škody a bylo opětně sleveno na daních
majitelům pozemků poškozených v částce 630 Korun
25 hl.

Nová stříkačka a pumpa
Nová stříkačka byla roku 1912 koupena od firmy
Ludvík Kapoun v České Třebové za 2 400 Kor. Starou
stříkačku odebral týž v ceně 300 Kor.

Celkem tedy toho roku byla sleva daní 1324 Kor. 56 hl.
Toho roku vykáceny byly topoly a schátralé stromy
proti č. 30 a 31 a vysazené na místě tom ovocné
stromy štěpy a hrušky, vzaté z obecní školky zdejší.

Pumpa železná od téže firmy, týž rok byla postavena
na místě proti domovnímu číslu 2. Stála 120 Kor.
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Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany

Pálení odpadu
Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona
pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné
materiály.
Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné
časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní
rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou),
vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické
přípravky a podobné materiály u jejichž spalování
vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí.
Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů
a poté klesá zpátky na zem.

máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme do
kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod
stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho
uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy, tzv. mulčování.

Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem
výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí
napadené chorobami (například antraknóza ořešáků
či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení
listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které
stanovuje zákon.

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě
• Pálení musí být přítomna osoba starší 18-ti let.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů
od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na
hliněném podkladu.Vždy mějte k dispozici
prostředky, kterými oheň uhasíte – kbelík s
vodou, lopatu a písek, apod.

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že
musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit
příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského
záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést
datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou
dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro
řadové občany není zákonem stanovena, při pálení
většího množství zbytků se však doporučuje. Oheň se
nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem,
loukách a strništích.

• V případě, že se oheň vymkne kontrole,
neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako
je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit
velice rychle. Sebemenší podcenění situace
může způsobit neštěstí a značné materiální a
ekologické škody s mnohdy nevratnými
následky.
• Při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých
povětrnostních podmínkách, jako je inverze
nebo silný vítr.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby,
ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při
spalování hořlavých látek na volném prostranství
povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a
šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby
se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Při nesplnění této zákonné povinnosti může být
právnické osobě a podnikající fyzické osobě udělena
pokuta až do výše 500 000 Kč.

• Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost
ohniště od zástavby a hořlavých předmětů domů s ploty, aut, apod.

Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme,
energie, která je v nich obsažena, nám k ničemu
neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je
lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky
němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud

Vypalování suchých porostů
Vypalování porostů je podle zákona o požární
ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto
zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve
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výši 25 tis. Kč, právnické osobě a podnikající fyzické
osobě může být udělena sankce až do výše 500 tis. Kč.

mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se
může velice snadno vymknout kontrole - např. při
silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a
značné škody na majetku, ale také závažné ekologické
následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu
živočichů.

Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé
jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního
porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity
přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná
činnost jako je spalování shrabaných porostů může

zdroj: www.veronica.cz, www.firebrno.cz

První pomoc při poranění oka u dětí
Zrak může postihnout řada
zranění způsobených například
předmětem, který pronikl do
oční bulvy, popálením chemikáliemi nebo přímým
úderem do oka. Utrpí-li dítě jakékoli zranění oka,
vyhledejte dětského lékaře nebo oftalmologa
(specialista na nemoci očí).

• Horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme za
řasy, stáhneme lehce dolů, a přes přiložený palec
druhé ruky víčko obrátíme nahoru, tělísko
odstraníme sterilním smotkem vlhké vaty nebo
okrajem kapesníku. Nikdy ovšem tvrdým nebo
nesterilním předmětem.
• Vykapejte oko borovou vodou nebo očními
kapkami.
• Pokud jsme úspěšní, problémy vymizí a ošetření
končí.
• Zjistíme-li, že je těleso v oku zaseknuté, nikdy se
nesnažíme jej odstranit. Oko překryjeme obvazem
a poraněnou osobu dopravíme k lékaři.

Poranění oka předmětem
Uvízne-li dítěti v oku nějaký předmět, například dřívko
nebo kousek skla, nepokoušejte se ho sami odstranit.
Poraněné oko přikryjte čistým kapesníkem nebo
obvazem a urychleně vyhledejte očního lékaře.
Nevyvíjejte na oči žádný tlak.

Z oka se pokoušejte odstranit jen tělíska, která leží
volně ve spojivkovém vaku nebo na bělmu, nikdy
neodstraňujte předměty zaseklé v bělmu nebo pevně
lpící na jiné části oka. V tomto případě vždy vyhledejte
očního lékaře.

Cizí tělísko v oku

Úder na oko

Zanesení cizího tělíska do oka je nejběžnější a
poměrně časté; smítko, řasa, nebo muška uvíznou ve
spojivkovém vaku.

Přiložit ledový obvaz bez přílišného tlaku na oko. V
případě bolesti oka, poruchy vidění či odbarvení oka
(viditelná krev uvnitř oka, tzv. černé oko), okamžitě
navštívit oční ambulanci.

Postup při odstranění cizího tělíska z oka

Oko zasažené chemikálií

• Před ošetřením si důkladně umyjte ruce teplou
vodou a mýdlem.
• Připravte si čistý kapesník. Navlhčete jej čistou
vodou. (Vhodnější je použít oční kapky nebo
borovou vodu.)
• Vyzveme poraněného, aby se oka nedotýkal –
nemnul si jej a netřel. Palcem a ukazovákem
rozevřeme víčka, prohlédneme spojivkový vak
stáhnutím dolního víčka, právě tam nejčastěji
vnikají cizí tělesa.

Silné chemikálie - například čističe odpadů nebo bělicí
látky - mohou dítěti oči trvale poškodit. Dostane-li se
dítěti do očí nějaká silná chemikálie, okamžitě mu je
vypláchněte proudem tekoucí vody po dobu nejméně
15 minut. Dbejte, aby voda nebyla příliš teplá a abyste
dokonale propláchli obě oči. Zavolejte lékaře pro další
instrukce. Nedávejte dítěti do očí žádné léky a
upozorněte ho, aby se očí nedotýkalo, ani si je
nemnulo.
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Závěrem bych chtěl všem, kteří se na našem plese
nějak podíleli, zejména pak aktérům popůlnočního
překvapení a samozřejmě i všem návštěvníkům,
poděkovat a doufám, že nám zachovají přízeň a opět
nás na některé z našich akcí, kterých v roce pořádáme
několik, navštíví.

Dětský karneval
První dětská akce, kterou v tomto roce pořádalo naše
SDH, byl tradiční dětský karneval, konaný 3. února.
Letos se sálem prohánělo šedesát různých pěkných
masek. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a příjemně
strávily sobotní odpoledne. Každé dítko odcházelo
domů v podvečerních hodinách příjemně unavené a
s malou sladkou odměnou za soutěže či nějakou
pěknou cenou z bohaté tomboly.

Vláďa Hrubeš

Zkoušky odborností
I letos děti z kroužku Mladých hasičů přes zimu
nezahálely a jako každý rok se učily, aby se mohly
zúčastnit zkoušek odborností, které se jim započítávají
do hodnocení činnosti v okresní soutěži hry Plamen.
Zkoušky se konaly 24.3. od 8 hodin v Tuněchodech a
za naše SDH tam vedoucí nominovali 10 dětí.
Všechny děti, které byly nahlášeny na zkoušky, své
zkoušky bez zaváhání složily.
Velitel:

Lucie Lupoměská

Strojník:

Jakub Lustig
Michal Říha
Jiří Barák
Jana Pešková

Hasičský ples
První sobotu v únoru náš sbor již tradičně uspořádal
hasičský ples, který se jako vždy konal v místním
kulturním domě. K tanci i poslechu všem poprvé hrála
skupina XBand z Hradce Králové. Pro návštěvníky bylo
připraveno předtančení, o které se postarala TS
Bohemia Chrast. Po půlnoci pak následovalo
očekávané překvapení, které se stalo již nedílnou
součástí našeho plesu a opět se o něj postarali někteří
naši členové, letos bylo téma zaměřeno na agility
závody. Pro návštěvníky byla připravena také bohatá
tombola s víkendovým pobytem jako hlavní cenou.
Účast byla opět hojná a hosté se, jak věříme, dobře
bavili.

Preventista junior: Matěj Šrůt
Stanislav Trunec
Kryštof Tesař
Vít Soušek
Filip Buben
Touto cestou chci všem dětem a jejich vedoucím, kteří
je dobře na zkoušky připravili, poděkovat!
Jarda Trunec

AKCE V NADCHÁZEJÍCÍCH MĚSÍCÍCH
30. dubna

Pálení čarodějnic

12. května

Okrskové závody, pouťová zábava

2. června

Návštěva Vinar u Nového Bydžova –
oslavy 120. výročí založení SDH

9. června

Dětský den – výlet
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Jedu s dobou

nehody a je především zaměřena na správné zásady
krizového brzdění na různém povrchu vozovky,
zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o
praktickou ukázku první pomoci.

Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké
aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – 65
a více let, a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty
za volantem, ale i pro seniory s celoživotními
řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt
získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro
účastníky zcela zdarma.

Program obsahuje 6 hodin včetně přestávek a je
možné ho absolvovat celkem v 8 centrech bezpečné
jízdy po celé ČR a to s vlastním vozidlem. Jedním
z těchto míst je také autodrom ve Vysokém Mýtě,
kde si můžete vybrat z těchto termínů:

Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a
praktická část. Teorie je zaměřena na změny v
legislativě a bezpečnou jízdu. V praktické části mohou
řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které
pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní

21. 4. 2018 od 8:00 nebo od 14:00 a
20. 5. 2018 od 8:00 nebo 14:00
Více informací a registrace na www.jedusdobou.cz

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – preventivní články
zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či
hasičů.
Také při podávání oznámení na obvodní oddělení by
si měl oznamovatel připravit odpovědi na základní
otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání
dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo,
JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání
spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele
čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn.
újma na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek - výše jsme zmínili číslo tísňové
linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc
hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná
služba má linku 155. Rovněž je možné si přivolat
pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání
112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen
jednu složku z integrovaného záchranného systému
(IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky.
Číslo 112 se využívá především v případech, že
potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový
mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje a
doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy
akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte
přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové
prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše
vyškolené operátory na lince 155“.

Policisté Pardubického kraje by rádi připomněli
důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré
se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků
nebo zlodějů.
V úvodním článku připomeneme čísla tísňových linek
a postup při podávání trestního oznámení.
Oznámení na Policii České republiky může podat
kdokoliv písemně nebo ústně na kterékoliv oddělení
policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše
oznámení nemá charakter neodkladného tísňového
hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty
z nejbližšího obvodního oddělení. V naléhavých
případech volejte linku 158, kde sedí naši policisté a
ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení
komunikace a následné pomoci je dobré vědět
základní
údaje
Svoz komunálního
k oznamované
odpadu z popelnic: události, což jsou
minimálně tyto
4. a 18. dubna
informace: vaše
2., 16. a 30. května
jméno, adresa,
13. a 27. června
odkud
voláte,
co
Svoz nebezpečného případně
nejbližší
a velkoobjemového
upřesnění místa
odpadu:
události, co se
18. dubna v 16 hodin
stalo, zda je na
před hospodou
místě
někdo

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie
Pardubického kraje, zkráceno
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