V y d á n í 1/ 201 9, jaro 2019

Milí čtenáři,

Ukliďme Česko

s nastupujícím jarem jsme pro Vás připravili další
vydání našeho obecního zpravodaje, ve kterém Vám
opět přinášíme spoustu informací z dění nejen v naší
obci.

I v letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové
akce Ukliďme Česko, která proběhne 6. dubna.

Dočtete se zde informace o dalším ročníku akce
Ukliďme Česko, do které jsme se opět zapojili. Věřím,
že se i letos sejde tolik dobrovolníků jako vloni a
podaří se nám uklidit všechen nepořádek, který se
během roku v okolí Vinar nashromáždil.
Dále pro Vás máme slíbenou informaci o výsledku
Tříkrálové sbírky ve Vinarech a další zajímavosti o
této dobročinné akci. Ještě jednou děkujeme všem,
kdo jste se do sbírky zapojili.
Velkým tématem tohoto vydání je třídění odpadů,
téma, kterému se ve zpravodaji věnujeme relativně
často, přesto ještě máme v této oblasti určité
rezervy. Můžete si přečíst zajímavé informace
týkající se změny času, která nás čeká tento víkend,
další úryvek z kroniky naší obce, pozvánku do
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a k volbám
do Evropského parlamentu, informace o činnosti
SDH a pozvánky na akce pořádané hasiči. V článku
první pomoci se tentokrát věnujeme krvácení z nosu
a v rámci preventivní činnosti Vám přinášíme článek
o požárech v přírodě.

S úklidem obce a okolí v rámci této akce jsme začali již
v roce 2015, tento rok tedy vyrazíme uklízet popáté.
Přijďte nám s úklidem pomoci! Sraz je v 10 hodin před
obecním úřadem, kde dostanete rukavice (nebo si
doneste své) a pytle na odpadky. Po úklidu bude
připraveno občerstvení. Předem děkujeme za pomoc.

Přeji Vám příjemné čtení našeho zpravodaje, do
přicházejícího jara hodně energie a klidné prožití
velikonočních svátků!
Pavlína Šrůtová, starostka
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Výsledek tříkrálové sbírky 2019

jednalo o krále, ani kolik jich bylo. Číslo tři se odvozuje
od počtu darů, které přinesli: zlato, kadidlo a myrhu.

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou
každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky
koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
pak organizují jednotlivé místní Charity ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi.

Zkratka K+M+B+ (nebo latinský ekvivalent C+M+B+) je
běžně vykládána jako iniciály tří králů, proto tedy
Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však
jedná o zkratku požehnání „Christus mansionem
benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu“ (po
celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři
křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se
tedy o spojovníky mezi jmény králů.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech
koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší
dobrovolnickou akcí u nás, Oblastní charita Pardubice
se do ní v lednu 2019 zapojila již podevatenácté.

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové
tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve
městech a na vsích hrály hry o Třech králích.
Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého
východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách
v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a
zlato.

Po Vinarech chodily letos dvě hlídky: Adéla Š., Jitka
K., Denisa M. a Luboš H., Matěj Š., Jakub M., které
vykoledovaly celkem 4021 Kč.
Celkem bylo v České republice v rámci Tříkrálové
sbírky letos získáno 120 450 020 Kč.

Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále
po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly
lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou
psaly na dveře domů K + M + B + s příslušným
letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas
i pár grejcarů na přilepšenou.

V roce 2019 bude podpořeno:
• rozšíření Služeb pro rodiny s dětmi
• provoz Mobilního hospice
• humanitární projekty v zahraničí
• pomoc při mimořádných událostech

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po
r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě
se zachovala jen na některých místech. Česká charita
dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.
Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje
Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré
vůle, aby přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u
nás i v zahraničí.

• přímá pomoc lidem v nouzi

Symbolika a tradice Tříkrálové sbírky
Zprávu o „Třech králích“ nám podává Matoušovo
evangelium. Zde se v 2. kapitole píše o mudrcích z
Východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém
do Betléma, aby se poklonili narozenému Spasiteli a
předali mu dary. Není však zmíněno, že se skutečně

zdroj: pardubice.charita.cz
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Volby do Evropského parlamentu

Kalendář na rok 2020

Volby do Evropského parlamentu proběhnou
v zemích EU ve dnech 23. – 26. května 2019. V České
republice budou volební místnosti otevřeny
v tradičních časech – v pátek 24. května od 14 do 22
hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.

Na příští rok plánujeme vydat vinarský stolní
kalendář, který by měl být tvořen fotografiemi
spojenými s naší obcí. Vyzýváme Vás proto, abyste se
do tvorby kalendáře také zapojili tím, že nám dodáte
Vámi pořízenou fotografii.

V EU jde o 9. volby, v ČR
se bude volit počtvrté.
Volby se opakují každých
5 let. ČR si v roce 2019
zvolí 21 europoslanců.

Pokud máte zájem se na kalendáři podílet, zašlete
nám do konce července 1-2 fotografie v dostatečné
kvalitě na e-mail obec.vinary@tiscali.cz.

Vítání občánků

v dubnu:

Významné životní jubileum oslaví:

V neděli 10. února jsme mezi občany naší obce
přivítali toho nejmladšího – Jiřího Slavíka za
doprovodu rodičů Romany Hrubešové a Jiřího Slavíka,
sestřičky Aničky, babiček, dědečků a dalších
příbuzných. Děti přednesly Jiříčkovi krásné básničky a
zazpívaly písničky. Po slavnostním proslovu a přípitku
obdrželi rodiče gratulaci a pamětní list, maminka byla
obdarována kytičkou a malý oslavenec hračkou.

v květnu:

v červnu:

Helena Bezdíčková – 91 let
Jana Kotlářová – 70 let
Zdeňka Plšková – 70 let
Ing. Miloslav Jetleb – 70 let
Jan Kotlář – 50 let
Soňa Duchoslavová – 50 let

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

Posezení u příležitosti MDŽ
V sobotu 9. března uspořádal Sbor pro občanské
záležitosti v obecní hospodě posezení pro všechny
vinarské ženy u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Posezení se zúčastnilo zhruba 20 žen, které se
příjemně bavily v dobré společnosti u výborného
občerstvení připraveného nejen členkami Sboru pro
občanské záležitosti ale i některými z hostů.
Děkujeme všem, kdo nám s přípravou posezení
pomohl, a ostatním za účast. Věříme, že v příštím roce
se nás sejde ještě více a tato posezení se stanou tak
oblíbená jako předvánoční posezení pro důchodce.
Rodičům ještě jednou gratulujeme k narození syna a
přejeme hodně zdraví a radosti z jeho pokroků.

V měsíci březnu nás ve věku nedožitých 87 let
opustila paní

Děkuji členkám Sboru pro občanské záležitosti za
přípravu této malé slavnosti a dětem za krásné
vystoupení.

Libuše Horáčková.
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PAPÍR

Základní zásady třídění odpadů

KAM: můžete odevzdat na obecním úřadě nebo při
svozu, který pořádá SDH, plánujeme také kontejner za
zvoničku

Při většině našich činností produkujeme odpady, se
kterými je třeba dále správně nakládat. O tom, zda
dáme nový život odpadu, který vyprodukujeme,
rozhodujeme my sami. Pokud odpady už doma
správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový
život v podobě výrobků, které běžně používáme.
Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen
zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

ANO: kancelářský papír, sešity, letáky, noviny,
časopisy, balící papír, krabice, kartony.
NE: ruličky od toaletního papíru, plata od vajec (do
směsného odpadu), znečištěný papír, voskový a
uhlový papír, termopapír, fotografie.

Nakládání s odpady vyprodukovanými na území naší
obce se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Vinary
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vinary, která je k nahlédnutí
na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

V naší obci třídíme:
PLASTY, PET LAHVE A TETRAPAKY

KOVY

KAM: žluté kontejnery za zvoničkou a žluté popelnice
na hřišti

KAM: popelnice na železo a hliník za zvoničkou na
menší kovový odpad, větší kusy při svozu SDH

ANO: tašky, sáčky, fólie, PET lahve (sešlápnuté-vejde
se 4x více), plastové obaly, obaly od kosmetických,
pracích a mycích přípravků (bez zbytků obsahu),
kelímky (od jogurtů apod.), misky, kbelíky, hračky,
polystyren (nalámat na menší kusy), sáčky od
brambůrků, sladkostí, nápojové kartony (od mléka,
džusů apod. - sešlápnuté)

ANO: plechovky, konzervy, drobný kovový odpad
NE: nádoby od šlehaček, sprejů apod. (podle obsahu
směsný nebo nebezpečný odpad), platíčka od léků
Za zvoničku byly nově umístěny dvě popelnice na
kovy – jedna na železo, druhá na hliník. Prosíme Vás o
třídění železného a hliníkového odpadu. V zásadě
platí, co nepřitahuje magnet, je hliníkové, ostatní
železné. Plechovky od konzerv vhazujte bez zbytků a
sešlápnuté, aby zbytečně nezabíraly místo, to samé
platí pro hliníkové nápojové plechovky.

NE: celofán, bakelit, molitan, tuby od zubních past,
mastné a znečištěné obaly, obaly od nebezpečných
látek, barev, obaly se zbytky, PVC, linoleum, kabely

SKLO

POUŽITÝ KUCHY ŇSKÝ OLEJ

KAM: zelený kontejner na sklo barevné a šedý na sklo
bílé - za zvoničkou

KAM: popelnice za zvoničkou
ANO: použitý kuchyňský olej v pevně uzavřené PET
lahvi, ne ve skleněné lahvi, u níž hrozí rozbití a
znehodnocení celého obsahu popelnice.

ANO: lahve od nápojů, tabulové sklo z oken, dveří,
nábytku, sklenice od zavařenin, marmelád apod.,
rozbité skleničky, vázy.

NE: technické oleje, maziva a kapaliny (nebezpečný
odpad)

NE: porcelán, keramika, žárovky (směsný odpad),
zářivky a zdroje s led diodami (zpětný odběr), zrcadla
(směsný, velké kusy velkoobjemový), autosklo,
drátované sklo, pozlacená či pokovená skla.

BIOODPAD
KAM: velkoobjemový kontejner na hřišti, případně
soukromé komposty
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ANO: tráva, plevel, listí, zbytky ovoce, zeleniny

Co se týče pořádku v okolí kontejnerů – pokud se
odpad do kontejneru nevejde, je nutné počkat, až
bude kontejner vyvezen, nelze ponechat odpad vedle
kontejneru. Pracovníci svozové firmy nejsou povinni
vyvážet odpad, který není v příslušné nádobě, a
vysypávat z igelitového pytle skleněný odpad!

NE: olej, zbytky masa, kosti, kůže, odpad v pytlích

BATERIE
KAM: sběrný box na obecním úřadě
ANO: Můžete odevzdat všechny typy baterií –
knoflíkové, tužkové, mikrotužkové, monočlánky,
ploché, baterie z notebooků, fotoaparátů, atd.

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dvakrát ročně, zpravidla v půlce dubna a v půlce října
(v letošním roce 17. 4. a 17. 10.), je před hospodu
přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový
odpad. Sem můžete bezplatně odevzdat rozměrný
odpad jako starý nábytek, koberce, matrace, kočárky,
ale také vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečný
odpad, např. barvy, lepidla, rozpouštědla, pesticidy,
léky a domácí chemikálie. Po dohodě můžete za
poplatek odevzdat také pneumatiky.

SMĚSNÝ ODPAD
Co nelze vytřídit, patří do směsného odpadu, který je
svážen ve středu jednou za dva týdny. Termíny svozu
jsou uvedeny na vývěsce, na webových stránkách obce a v obecním zpravodaji. Zejména v zimním období,
kdy je v popelnicích velké množství popela, se může
stát, že se odpad do svozového auta již nevejde, proto
ponechte popelnici k vyvezení do následujícího dne.

Velké kusy plastů, které se do kontejneru nevejdou,
odevzdávejte při svozu velkoobjemového odpadu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!

Z kroniky obce Vinary

Strach před nedostatkem potravin dohání, že každý
se zásobuje kávou, cukrem, petrolejem apod. Mýdlo
následkem ubytí surovin stoupá v ceně, před válkou
1 kg byl za 90 haléřů, nyní 2 Kor., cukr á kg 84 hal, káva
dle druhu 3,20-5,60 Kor. á kg, petrolej 80 hal až 1 Kor.

Světová válka (pokračování)
Dne 25. května 1915 provádí se v obci zase nový
soupis zásob; tento sepisují učitelé. Každý musí hlásiti
zásoby od 1. kg počínaje a svým podpisem pravost
údajů potvrditi. Dle toho jest pšenice 758 kg, žita 230
kg, ječmene 565 kg, ovsa 1 460 kg, mouky pšeničné
993 kg, krup 72 kg, osob 362, koní i s hříbaty 21 kusů.

Chléb, který pekou dle nařízení pekaři, jest černý,
každý bochníček ve váze 1,4 kg, jež má stačiti na týden
pro jednu osobu, má ceny 72 haléře. Jemné pečivo se
vůbec nepeče, housky, rohlíky apod.

Dne 25. května odváží se 200 kg ovsa na nádraží ve
Vys. Mýtě – jest to oves ze soupisu ze dne 17. května.

Voli mají již cenu 250 Kor. 100 kg živé váhy, prasata
1 kg mrtvé váhy 3,40 Kor.

Benzín následkem postupu vojsk ruských a zabrání
ložisek naftových v Haliči jest státem zabaven a není
vůbec k dostání. Po soli jest rovněž silná poptávka,
obchodník, který ji má, více nežli ½ kg neprodá. Začíná
sem dopravovati se sůl z Německa, jest jemná,
neúhledná, zemitě zbarvená a silně slaná.

Až do dnešního dne dvakrát již prohlíželi četníci v
jednotlivých obydlích množství zásob. Neshledali v
obci – jak jinak ani býti nemůže – žádných závad.
Dne 8. června 1915 došel obci telegram z hejtmanství,
že na den 10. června jest obec povinna dodati do
kasáren zeměbraneckého pěšího pluku čís. 30 ve
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Vysokém Mýtě 4 koně i s postroji. Koně tyto byli
určeni dodati: Jelínek Fr. čp. 24, Hyksa Fr. čp. 2,
Sochor Josef čp. 51 a Zeman Fr. čp. 4. V kasárnách
bylo shromážděno 28 koní, bylo zapotřebí zabrati 4 a
ostatní po výběru propustili zpět. Z obce naší nevzali
žádného.

Žádosti podávají se na hejtmanství, neb možno ústně
se u jednotlivých oddělení hlásiti.

Dne 8. června 1915 šla obec naše k odvodu po druhé
s ročníky mužstva 1878 až 1890, pak 1892, 1893 a
1894. Mužů bylo 10, odvedli 3. Službu vojenskou
nastupují 21. června t.r.

V týdnu prvém měsíce července byla kontrolována za
asistence četníka zásoba ovsa, kde bylo zjištěno více
ovsa, nežli se na jednoho koně zkrmí, do 1. září 1915
tam měl býti odebrán. Ve Vinarech přebytku nebylo.

Dne 11. června t.r. prodává se již u nás maso hovězí á
kg 4 Koruny.

Dne 12. července 1915 má obec na stanici v Uhersku
dodati 500 kg žita a 300 kg pšenice. Obilí toto se po
obci s tíží velkou sehnalo.

Týden 13. až 20. června začíná dobytek hovězí na ceně
klesati, jest to následek velkého sucha, jelikož pícnin
nenarůstá a každý se obává, čím se krmiti bude –
prodává se tudíž více.

Dne 8. června 1915 na Vraclavi zatkli četníci dva
Rusové – zajatci – utekli z tábora zajatců z Josefova.
Měli u sebe peněz dosti, seděli v tu dobu v hostinci.

Koncem července 1915 měli jsme v obci
hospodářského znalce, se kterým jsme se ohledně
polní úrody dohodli na následujícím: po 1 ha jest
průměrný výnos v obci, žita 1 100 kg, pšenice ozim
1 200 kg, pšenice jaré 900 kg, ječmena 800 kg, ovsa
800 kg, sena lučního i s otavou 800 kg a sena
jetelového z obojí seče 900 kg, řepy cukrovky po
1 míře (19 arů) 3000 kg, bramborů po 1 kopci (29 arů)
1 500 kg.

Dne 15. června 1915 vyvěšené vyhlášky oznamují, že
domobranci rození v roce 1897 mají se dne 17. června
dostaviti k odvodu – bylo jich 8 a odvedli 5.
Tak jak na jarní práce seťové udílela se vojínům mimo
čáru bitevní stojícím dovolená 14. denní i na žně
taková se udíleti bude.

Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického
kraje představuje významné fenomény lidové kultury,
které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský
seznam nemateriální kultury a dodnes se udržují. Na
území Pardubického kraje se vyskytují obyčeje s názvy

Vodění jidáše, stavění Velikonoční stromu a pořádání
Velikonočního věnečku nebo významná tradice
amatérského loutkářství. Další oblastí, kterou výstava
přibližuje, je znalost tradičních řemeslných postupů –
například výroby dýmek, dřevěných hraček nebo
ručního tkalcovství.
Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě předložilo dvě nominace
do Seznamu tradiční lidové
kultury Pardubického kraje – Jan
Rejman (řezbář) a Tradiční strom
a věneček ve Střemošicích – obě
nominace
byly
úspěšně
schváleny. Doprovodný program
pro školní návštěvy je zaměřen
na přiblížení unikátního zvyku
dodnes živého v okolí Vysokého
Mýta – velikonočního klapání a
obchůzky s maskou jidáše.
Soňa Krátká, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě
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neděli v březnu a v říjnu. Letní čas tak trvá 7 měsíců a
„zimní“ 5 měsíců.

Změna času
Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu
hodinu. Stejně tomu je i v roce 2019: Letní čas v roce
2019 začne platit v noci 31. března. Hodiny se
posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

Standardním časem je čas, který platí v zimním
období. Označení „zimní čas“ tedy není úplně přesné,
měli bychom říkat standardní či běžný čas. Zvláštním
časem, který si zaslouží sezónní označení, je čas letní.

Letní čas byl poprvé zaveden v období první světové
války v roce 1916. Elektřina byla v té době drahá a
nedostatková a když slunce svítilo i později do večera,
dosáhlo se významné energetické úspory. Po válce byl
letní čas zrušen a znovu zaveden až v průběhu druhé
světové války, přičemž v první fázi (1940–1942) platil
celoročně. V roce 1949 byl zrušen a v dnešní podobě
funguje od roku 1979, přičemž od roku 1996 jsme se
přizpůsobili Evropské unii a jeho konec o měsíc
posunuli až na konec října.

Proč se mění čas

Zrušení letního času

Střídání času bylo zavedeno především za účelem
úspory elektrické energie. Díky posunu je denní světlo
k dispozici déle po dobu běžné denní aktivity člověka,
a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem umělým.
Toto přizpůsobení má pozitivní vliv i na psychiku
člověka a jeho biologický rytmus, ovšem
samotný
proces
posunu času se
projevuje negativně.

V dnešní době už jsou energetické důvody změny času
sporné. Osvětlení dnes tvoří jen menší část spotřeby
energie a harmonogram spotřeby elektrické energie
se značně liší od doby před sto lety. Energetici (včetně
těch českých) tvrdí, že změna času nemá na spotřebu
elektrické energie prakticky žádný vliv.

Standardní (nesprávně zimní) čas v roce 2019 nastane
v noci 27. října. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Kromě pozbytí energetických důvodů existují další
argumenty, proč by se mělo od letního času upustit.
Jedním z nich je vliv skokové změny času na člověka,
kterému mohou způsobit zdravotní obtíže. Statisticky
se změna času projevuje například tím, že krátce po
změně času vždy přibývá dopravních nehod.

Letní čas platí v celé
evropské Unii a v
dalších zemích světa
včetně
USA
či
Kanady. V Evropské
Unii je změna času
od
roku
2001
harmonizována
směrnicí a probíhá
ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední

V únoru 2018 Evropský parlament schválil návrh na
zrušení střídání letního a "zimního" času, v roce 2019
by si každá země měla zvolit, zda chce používat
"zimní" či letní čas, ale pak už ho nestřídat. Jenže pak
přišel odklad a konec střídání časů by měl nastat až v
roce 2021.
zdroj: vtm.zive.cz, reflex.cz - zkráceno

Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany
větru – a způsobit nejenom ohrožení života a značné
škody na majetku, ale také závažné ekologické
následky. Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení
mnohdy vyjíždějí zbytečně. Hasiči také varují před
tradičním jarním nešvarem – vypalováním suchého
porostu – trávy, což je činnost velmi nebezpečná a ze
zákona striktně zakázaná. Bohužel se s tím hasiči
každý rok setkávají, přesto že fyzické osobě hrozí
pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a
podnikající fyzické osobě až 500 000 Kč.

Požáry v přírodním prostředí
Každé jaro musí hasiči likvidovat zvýšené množství
požárů v přírodním prostředí – hoří suché trávy,
křoviny, lesní porosty a také odpady. Teplé jarní
počasí láká k pálení biologického odpadu (zbytky
staré trávy, listí, větve, klestí). I zdánlivě tak bezpečná
činnost jako je spalování shrabaných porostů může
mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se
může snadno vymknout kontrole – např. při silném
7

Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost
počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při
používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi
pokutou až do výše 20 000 Kč, v případě, že svým
jednáním způsobí požár, je to až do výše 25 000 Kč.

Pravidla při pálení biologického odpadu:
➢ Při silném větru oheň venku nerozdělávejte.
➢ Ohniště důkladně ohraničte, je třeba mít po
ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky.
➢ Při rozdělávání ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např.
benzín, naftu či líh.
➢ Oheň hlídejte, aby se nevymknul kontrole a
nedošlo k jeho šíření a vzniku požáru.
➢ Ohniště důkladně uhaste a přesvědčte se, že
nemůže dojít k opětovnému vznícení.
➢ Spalování odpadů by mělo probíhat na
bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je
rozdělávat oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s
výjimkou hospodářské správy a vyhrazených
tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
➢ Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let.
➢ Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
nesmí být zataraseny.

Měsíc duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří
nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních
požárů z celého roku.

Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů
obsahujících chemické látky je zakázáno.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou
povinny každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství předem oznámit HZS příslušného kraje.

Pokud se vám 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.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na
volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy
na zahrádce, klestí), zejména pálení většího množství
materiálu, je vhodné předem ohlásit např.
prostřednictvím webových stránek HZS. Hasiči pak
zbytečně nevyjíždějí k domnělým požárům.

zdroj:www.hzscr.cz, zkráceno

častěji lámat, u starých lidí a při nedostatku vitamínu
C, který zpevňuje a posiluje stavbu cév.

Krvácení z nosu
Krvácení z nosu je velmi častým
jevem, jeho příčinou je narušení
větších cév nacházejících se v nosní
dutině – krev tedy místo aby byla dovedena do svého
cíle, uniká do dutiny nosní a odtud ven nosní dírkou,
nebo, méně často, dozadu nosohltanem do dutiny
ústní či krku.

Další příčinou je probíhající onemocnění dutiny nosní
či nosohltanu – zánětlivá infekce vede k tvorbě hnisu
a hlenu, jehož přemíra může poškozovat a narušovat
povrch cév. Při častém kýchání či smrkání se také
namáhá nosní sliznice a stává se tak náchylnější ke
krvácení.
Krvácení z nosu bývá často způsobeno úderem do
oblasti nosu či úrazem obličejové části hlavy. Samotné
krvácení může způsobit i rýpání v nose a zavedení
předmětu do nosní dutiny.

Poškození cév v nosní dutině může mít různé příčiny.
Nejčastěji je krvácení z nosu způsobeno přílišnou
křehkostí cév – ta je častá u dětí, u nichž ještě není
zcela dokončen vývoj těla a cévy mají tendenci se
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Dále ke krvácivosti přispívá užívání některých
návykových látek – pravidelné a časté požívání
alkoholu, který rozšiřuje krevní cévy, nebo užívání
šňupacího tabáku a kokainu, které poškozují
sliznici nosu.

První pomoc:
▫ Postiženého posaďte s hlavou v hlubokém
předklonu.
▫ Stlačte nosní křídla, případně nechte krev volně
vytékat.
▫ Je možné chladit kořen nosu, zátylek nebo pod
jazykem mokrým obkladem či ledem.
▫ Možno vytamponovat nos želatinovou hubkou
Gelaspon (ničím jiným!) navlhčenou ideálně nosními kapkami, případně studenou vodou. Gelaspon
se během dne sám vstřebá, není třeba jej vyjímat.
▫ Neustane-li krvácení do 30 minut, vyhledejte
ošetření ORL.

Krvácení z nosu také může signalizovat nějakou
vážnější chorobu krevního systému našeho těla či
v nosní dutině přítomný nádor.

SDH Vinary
Dětský karneval
2. 2. 2019 od 14 hod. připravili členové SDH Vinary,
pro děti již osmý ročník tradičního dětského
karnevalu. Jako každý rok i letos se sálem prohánělo
velké množství kostýmů a masek.

Po půlnoci byl letos na programu hasičský striptýz, o
úvod tohoto vystoupení a navození atmosféry v sále
se postarali členové našeho sboru, kteří pak předali
parket profesionálům. Během večera byla pro
návštěvníky připravena také bohatá tombola s
víkendovým pobytem jako hlavní cenou.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se na našem plese
podíleli a samozřejmě i všem návštěvníkům, poděkovat a doufám, že nám zachovají přízeň a opět nás na
některé z akcí, které v roce 2019 pořádáme, navštíví.
Vláďa Hrubeš

Pořadatelé si pro dětí přichystali na sobotní
odpoledne plno soutěží, tance, tombolu a také malou
pozornost hned u vstupu na sál.

Zkoušky odborností 2019
V sobotu 2. 3. 2019 se v Tuněchodech konaly zkoušky
odborností. Naše děti se učily ještě v autě cestou na

Čas určený pro karneval opět strašně rychle utekl, ale
myslím, že se akce vydařila, neboť děti odcházely z
vinarského KD s dobrou náladou.
Za SDH bych chtěl všem, co se podíleli na přípravě a
průběhu karnevalu, poděkovat.
Jarda Trunec

Hasičský ples
Již tradičně členové našeho SDH uspořádali první
únorovou sobotu v místním KD hasičský ples. Účast
byla opět hojná a hosté se, jak věříme, dobře bavili.
O hudbu se celý večer starala hudební skupina X Band
z Hradce Králové, která nás ani návštěvníky opět
nezklamala a udržela plný parket až do pozdních
nočních hodin. Návštěvníci mohli také shlédnout
předtančení, s kterým vystoupila TS Bohemia Chrast,
jehož ústředním tématem byl seriál Hra o trůny.
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zkoušky a dokonce i na místě, kdy čekaly, až na ně
přijde řada. Byla na nich vidět nervozita a napětí.
Zkoušky však dopadly na výbornou, úplně všem se
povedly a všichni se upřímně radovali.

Preventistu úspěšně zvládli Nikola Pešková, Kristýna
Horáčková, Adéla Šrůtová, Filip Buben, Sebastián Lang
a strojníka juniora Stanislav Trunec
Dětem gratulujeme!!!!!!

Cvičitele složili: Patrik Buben, Radek Trunec, Jakub
Lustig, Jana Pešková.
Tato zkouška je považována za nejtěžší. Děti zde píší
test, kde musí prokázat znalosti hned ze tří oblastí –
Preventisty, Strojníka a Cvičitele. Dále je čeká
praktická část, skládající se z vázání uzlů a znalosti
nástupových a pochodových tvarů.

Radka Peterková

Akce pořádané SDH Vinary:
30. dubna – Pálení čarodějnic
1. června – Výlet u příležitosti dětského dne

Svoz komunálního
odpadu z popelnic:
3. a 17. duben
1., 15. a 29. květen
12. a 26. červen

Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu:
17. dubna v 16 hod.
před hospodou

Duben v pranostikách
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

Květen v pranostikách

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí
se seno.

Na svatého Marka, brambor plná řádka.
Duben hojný vodou - říjen vínem.

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku
mnoho ohňů.

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru
nenajde.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Červen v pranostikách
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Déšť na Víta - špatná budou žita.

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneš kositi.

Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
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