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O čem jednalo zastupitelstvo
18. 9. 2019

Milí čtenáři,
rok se nachýlil do své poslední čtvrtiny a s ní je tu
další vydání našeho obecního zpravodaje. O čem si
v něm můžete přečíst?

Usnesení č. 01/03/2019
ZO Vinary schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo.

Samozřejmostí jsou informace z jednání zastupitelstva a z dění v naší obci a okolí. Nepřehlédněte
pozvánku na výlet do adventní Vídně a na jarní
zájezd na muzikál do Prahy. Dále si můžete přečíst
informace o 5. výzvě na tzv. kotlíkové dotace, které
opět bude poskytovat Pardubický kraj, a výpis
z jednání týkajícího se problému několika předchozích měsíců a zřejmě ještě dalších 2 let, kterým je
navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Z kroniky
naší obce Vám přinášíme další úryvek z 1. světové
války, v rubrice preventivně výchovné činnosti rady
Hasičského záchranného sboru ČR a článek první
pomoci se tentokrát věnuje bodnutí hmyzem a
horečce. Mladí hasiči si o prázdninách užívali volno,
ale ještě koncem léta se zúčastnili několika závodů a
přináší Vám informace o svých úspěších.

Usnesení č. 02/03/2019
ZO Vinary schvaluje aktualizaci strategického plánu
rozvoje obce Vinary.
Usnesení č. 03/03/2019
ZO Vinary schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok
2020.
Usnesení č. 04/03/2019
ZO Vinary schvaluje uspořádání zájezdu na muzikál do
Prahy v roce 2020.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:

Přeji Vám všem krásný podzim a těším se na setkání
na připravovaných akcích, o kterých se v tomto
vydání také dočtete.

a) zprávu o hospodaření obce k 31. 8. 2019
b) informace starostky
c) diskusní příspěvky

Pavlína Šrůtová, starostka

Kalendář na rok 2020
Zájemci o stolní kalendář s fotkami z Vinar a okolí
na rok 2020 se můžou nahlásit ještě do 10. října na
obecním úřadě. Cena kalendáře se odvíjí od
celkového počtu objednaných kusů, cca 110 Kč.

Kominík
V sobotu 12. října v dopoledních hodinách navštíví
naši obec opět po roce kominík p. Kamenický. Kdo
máte zájem o jeho služby, nahlaste se prosím do
pátku 11. října na obecním úřadě.
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Jan Mydlář, pověstmi opředený kat, se narodil v
královském městě Chrudimi. Přerušil svá studia v
Praze, aby paradoxně později zde, v hlavním městě
Českého království, z lásky vykonával po dlouhá léta
opovrhovanou, přesto výnosnou katovskou činnost.
Ve své funkci působil v rudolfínské Praze, do které se
sjížděli vyslanci z nejrůznějších končin Evropy.
Pobývaly tu významné osobnosti vědy, umění, ale i
šarlatáni, šejdíři a podvodníci. Postava kata Mydláře
byla opravdu osudově spojená s národním
traumatem, byť reálná. O životě mistra popravčího
toho moc nevíme. Slavným se stal až po popravě
všech sedmadvaceti rytířů a měšťanů 21. června
1621, neboť právě na něm bylo vykonání rozsudku.
Podobná poprava se nekonala dosud nikde. Jméno
pražského kata se rozlétlo Evropou...

Adventní výlet do Vídně
Na 7. prosince pro Vás připravujeme autobusový výlet
do adventní Vídně s následujícím programem:
V brzkých ranních hodinách odjezd z Vinar,
dopoledne příjezd do Vídně – prohlídka zámku
Schönbrunn a památek v centru Vídně, rozchod –
návštěva adventních trhů apod., večer odjezd
z Vídně, návrat do Vinar okolo 23. hod.

Hrají: Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Marian Vojtko,
Zbyněk Fric, Petr Kolář, Josef Vojtek, Bohouš Josef,
Kateřina Brožová, Ilona Csáková, Olga Lounová,
Alžběta Bartošová, Radka Fišarová, Marta Jandová a
mnoho dalších.

Cena pro občany Vinar: 650 Kč pro dospělé
550 Kč pro děti
Cena pro ostatní:

700 Kč

Cena zahrnuje dopravu, průvodce a cestovní pojištění
Jízdenky si můžete zakoupit již nyní na Obecním úřadě
ve Vinarech, do 20. října jsou rezervovány pro
vinaráky, poté si můžou zakoupit i ostatní.

Rekonstrukce hospody
O prázdninách pokračovaly práce na rekonstrukci
hospody spočívající ve výměně oken a venkovních
dveří do skladu. Prostory hospody byly vymalovány
provozovateli a návštěvníky hospody. Okna byla
vyměněna také v 1. patře nad hospodou, kde zároveň
probíhá rekonstrukce jedné z místností. Byla zde
opravena podlaha, zdi a strop, zbývá dokončit
elektroinstalaci, vymalovat, nainstalovat plynové
topidlo a položit podlahovou krytinu. Akce je
spolufinancována dotací z programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2019.

Zájezd na muzikál
4. dubna 2020 se uskuteční autobusový zájezd do
Prahy do divadla Broadway na muzikál Kat Mydlář.
Vstupenky v hodnotě 699 Kč si můžete zakoupit již
nyní na obecním úřadě. Do 20. října budeme prodávat
vstupenky pouze pro obyvatele Vinar, poté
nabídneme i ostatním. Doprava pro vinaráky bude
zdarma, pro ostatní 100 Kč. Příspěvek na dopravu
bude vybírán až v autobuse.
O muzikálu Kat Mydlář

Dětské hřiště

Divadlo
Broadway
uvede muzikál Michala
Davida s texty Lou
Fanánka Hagena, který
vychází ze skutečných
dějin českých zemí a
točí se kolem Jana
Mydláře, pražského kata. Muzikál plný hvězd,
nádherných melodií s originálními kostýmy a
scénografií s mnoha scénickými efekty.

Na dětské hřiště byly zakoupeny 4 workoutové prvky
vhodné především pro starší děti. Tyto prvky budou
na podzim nainstalovány a bude provedena oprava a
údržba stávajících prvků. Prosím Vás, abyste v době
instalace a oprav na hřišti respektovali zákaz
používání prvků.
Tato akce je spolufinancována rovněž z programu
obnovy
venkova
Pardubického
kraje
prostřednictvím Mikroregionu Vysokomýtsko.
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Výstavba dálnice D35

Pardubický kraj v číslech

Přinášíme Vám informace z jednání ve věci výstavby
D35 v úseku Opatovice nad Labem – Ostrov a
negativních dopadů s tím spojených, které proběhlo
na Městském úřadě v Holicích 4. září 2019.
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ing.
Miroslav Němec informoval o průběhu přeprav,
požádal o toleranci zvýšeného provozu, hluku,
poškozování silnic v majetku Pardubického kraje,
majetku obcí a v některých případech i majetku
spoluobčanů. Informoval o dohodě s ministerstvem
dopravy: na závěr navážení materiálu bude
zhodnocen stav silnic, tak jak se stalo i při zahájení
přeprav. Vzniklá poškození budou odstraněna na
náklady státu. Předběžně jsou škody vyčísleny na
1,4 mld. Kč. V řešení je úhrada vzniklých poškození po
dobu přeprav. Dále informoval, že pro zabezpečení
materiálu na D35 není jiné cesty, než strpět využívání
silnic II. a III. třídy. V případě poškození domů,
majetku občanů, musí poškozený toto prokázat.
Odstranění poškození je nutné uplatnit u investora
stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa
Pardubice, který škodní událost postoupí své
pojišťovně, nebo zhotovitelům.
Plk. Ing. Miroslav Pochobradský, Policie ČR, hovořil o
stavu a hustotě silniční sítě. Při přepravě materiálu,
která je realizována cca 500 těžkými nákladními
automobily nelze zajistit měření rychlosti všude a
dennodenně. Přepravy materiálu na D35 bude policie
kontrolovat nepravidelně se zvýšenou aktivitou.
Apeloval na investora a dodavatele, aby prováděli
trvale poučení řidičů zaměřená na dodržování
rychlosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům
provozu, včetně chodců.

Svou rozlohou (4 519 km2) je Pardubický
kraj
pátým
nejmenším
krajem
v republice, zabírá jen 5,7 % rozlohy ČR.
V Pardubickém kraji žije celkem 520 316
obyvatel, hustota obyvatel 115 je pátou nejnižší v ČR.
Největším okresem podle rozlohy je okres Svitavy,
nejmenším okres Pardubice. Nejvíce obyvatel žije
v okrese Pardubice, nejméně v okrese Chrudim.
Hustota obyvatel na 1 km2 je proto nejvyšší v okrese
Pardubice (197), nejnižší v okrese Svitavy (76).
Pardubický kraj tvoří celkem 451 obcí, z toho je 38
měst, ve kterých žije téměř 62 % obyvatel kraje.
Nejníže položené místo leží na hladině Labe u Kojic
v nadmořské výšce 201 m n.m., nejvyšším bodem je
Kralický Sněžník ve výšce 1 424 m n.m.
Každý obyvatel kraje vyprodukuje za rok průměrně
348 kg komunálního odpadu.
V Pardubickém kraji je třetí nejvyšší podíl zemědělské
půdy na celkové výměře – 60 %.

Kotlíkové dotace
Popáté bude Pardubický kraj vyřizovat žádosti o
poskytnutí kotlíkových dotací. Ty slouží k výměně
starých zdrojů tepla za nový, ekologický zdroj.

„Výměna kotlů na pevná paliva je bezesporu
přínosem pro přírodu i obyvatele Pardubického kraje.
Nikdo z nás si nepřeje kouřící komíny. Kotlíkové
dotace tak výraznou měrou přispívají ke zlepšení
životního prostředí. V letošním roce jsme připravili již
pátou výzvu, a pro žadatele je tak připraveno 176,4
milionů korun. První peníze mohou úspěšní žadatelé
5. výzvy dostat již na jaře v příštím roce,“ sdělil
hejtman Martin Netolický.

Závěry z jednání:
Z jednání vyplynulo, že starostové obcí podporují
výstavbu D35. Vzali na vědomí, že na přepravy
materiálu je nutné využít silnice II. a III. třídy ve
vlastnictví Pardubického kraje. Podrobili kritice
skutečnost, že nedostali informace ještě před
zahájením přeprav, a stav v informovanosti starostů o
probíhajících přepravách. Požadují průběžné
provádění oprav poškození silnic způsobené těmito
přepravami a zajištění bezpečnosti dopravy za
pomoci kontrol policie.

Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány
prostřednictvím webové aplikace dostupné na
webových stránkách Pardubického kraje. Žádosti
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bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již od 4. září
2019. Příjem žádostí bude zahájen dne 8. října 2019 v
6.30 hod a ukončen 30. října 2020. Úspěšní žadatelé
musí zrealizovat výměnu kotle a předložit závěrečné
vyúčtování do 10 měsíců po podepsání smlouvy.

Významné životní jubileum oslaví:
v říjnu:

Miroslava Hrubešová – 60 let

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

„Dotace se bude týkat výměny kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícího emisní třídu 3, 4
nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech na
území Pardubického kraje. Nahradit je bude možné
kotli na biomasu s ručním nebo automatickým
přikládáním, tepelnými čerpadly nebo plynovými
kondenzačními kotli,“ sdělila Hana Štěpánová, radní
pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výše podpory se bude pohybovat v závislosti na
novém tepelném zdroji od 95 do 120 tisíc korun.
Podrobné informace najdete na:
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Z kroniky obce Vinary

i po domech choditi, výsledky oznamovati, a ostatní
oznamovali jako vítězství apod. vždy nalepované,
velkých rozměrů, plakáty. Vojenské služby
osvobození měli skorem nucenou povinnost půjčiti.
Dne 28. října 1915 v naší obci, tak jako v jiných pořídili
na nucené vyzvání c.k. okres. hejtmanství přednášku
p.p. učitelové ze Stradouně na thema „stěhování a
válčení národů od počátku dějin až na doby nynější a
v životě našeho císaře Frant. Josefa I.“. Účast byla
nepatrná, téměř žádná.
Na oslavu 67. výročí panování J. V. císaře a krále Frant.
Josefa I., které připadá na den 2. prosince 1915, byli
na vyzvání cís. král. okresního hejtmanství domy
krášleny prápory. Domy zdobiti povinni byli všichni,
kteří jsou zproštění povinnosti vojenské a pak ti, kteří
jsou jakkoliv spojení se státem, a to prápory v barvách
zemských i říšských. Prápory bylo možné koupiti na
hejtmanství á kus 1 Korunu – byli as 50 cm dlouhé a
40 cm široké.
Dne 11. prosince 1915 bez ohlášení byla vykonána
v obci revise zásob, kterou dům od domu prováděli
úředník z berního úřadu, starosta obce, hospodářský
znalec Jos. Novák z Chroustovic a od tamtud též
četnický strážmistr. Závad shledáno nebylo. Veškeré
odhady zásob, též i mouky, zrní ve slámě, zanášeli do
svých seznamů.

Světová válka (pokračování)
Válečné půjčky III. lhůta končí upisovací 6. listopadu
1915 ve 12 hodin v poledne. Obce byly povinny ze
předepsaných všech k přirážkám podrobených daní
půjčiti nejméně 50 %. Obec půjčila 800 Korun. Částka
tato zaopatřena tím, že za 600 Korun bylo prodáno
v lesích obecních dříví a zbytek hrazen z pokladny
obecní. Výsledek půjčky z každé obce musel býti
politickému úřadu oznámen. Tak z obce naší bylo
půjčeno i se soukromníky 7 400 Kor. s úročením 5,2 %
ročně za kurs 91,1 až 92,3, dle toho jak brzo po
vypsání půjčky bylo upsáno.
Na válečnou půjčku II. od soukromníků nebylo
půjčeno, zato obec vydlužila si na státní dluhopis čís.
11.24 ze dne 1. dubna 1869 znějící na obnos 3000 zl.
v okresní hospodářské záložně ve Vys. Mýtě částku
3000 Korun a půjčila ji. Tím obec má až dosud půjčeno
na II. a III. válečné půjčce 3 800 Kor.
Na I. válečnou půjčku obec i soukromníci nepůjčili.
Ve škole ve Stradouni, jakož i všech ostatních, učiteli
na dítky bylo působeno, by každé aspoň 1 Korunou na
tuto válečnou půjčku III. přispělo. Vyzvání tomuto
z části vyhověno. Od této válečné půjčky počínaje
bylo vždy pro tyto silně agitováno, učitelé byli nuceni
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Do 20. prosince sdělán byl soupis koní a povozů pro
příští klasifikaci koní.
Dne 15. prosince 1915 byl soupis hovězího dobytka,
koz, koní, sena lučního i jetelového.
Vyháškami se stanoví, že odvedení dne 25. září 1915
z naší obce „padesátníci“ mají narukovati dne 16.
ledna 1916 a to v roce 1870 až 1871 narození a 21.
ledna 1916 ročníky 1865, 1866 a 1867, konečně 21.
února 1916 s datem 1868 a 1869.
Soupis slámy tvrdé i měkké, dodán 5. ledna 1916
s datem 1. ledna 1916 vykazoval 1140 q.
Soupis týž den konaný, průměrně denně nadojeného
mléka z celé obce činil 178 litrů.
Druhá dávka rekvisice ze sklizně 1915/1916 vyměřeno
obci od 20. listopadu 1915 do 20. ledna 1916, pšenice
200 q, žita 50 q, ječmene 40 q a ovsa 40 q.
Ministerstvo zeměbrany zrušuje výhody starostů a
radních, kteří až dosud požívali výhody nestavěti se
k přehlídkám, aneb byli jako obecní funkcionáři od
narukování osvobození, a nařijzuje jich odvod, který
ve Vys. Mýtě pro naši obec 25. ledna 1916 konán.
K přehlídce byl povinen starosta Jan Rozlívka č.p. 11 a
radní František Hyksa č.p. 2, odvedení byli oba,
starosta zpětně od konání služby vojenské
osvobozen, radní nikoliv. Všichni tito odvedení
nastoupili službu 21. února 1916.

Soupis všech domácích zásob konán 1., 2. a 3. února
1916, jakož i soupis osevní příští plochy obilovin na
jaře 1916. Úřadující komisař ihned vypočítává
spotřebu pro domácnost, pro pracující 360 gramů
obilí denně, nepracující 300 gramů, množství pro osev
a pro krmení koní á kus 1 kg ovsa denně, ostatní
připadá pak k odkoupení komisaři. Množství zásob
jednotlivec sám oznamoval v hostinci, kde sepisování
se dělo. Zadiny vyráběti možno jenom 5 %. Soupis a
výkup tento děl se proto, poněvadž předepsaný
kontingent na II. rekvisici, téměř nikdo nesplnil.
Až do této doby vedl jsem svoje rodinné zápisy, ze
kterých jsem pro tuto obecní pamětní knihu výtah
pořídil, jsa pak dle již zmíněného zrušeného
naznačeného výnosu ministerstva zeměbrany, od
povinnosti nestavěti se k přehlídkám – co radní též
odveden, nastoupil jsem 21. února 1916 vojenskou
službu u 12. pluku zeměbrany – Čáslavi, odkud jsem
byl s ostatními poslán za plukem do Velké Kaniže
v jižních Uhrách, kamž byl posádkou přeložen – jakož
i mnoho jiných českých pluků po čas války.
Nyní zapisuji po návratu od pluku události, tak jak
jsem je z vypravování lidu slyšel, neb z nařízení a
vyhlášek vyčetl, proto nejsou tak podrobné. Snažil
jsem se však děj vylíčiti tak, jak byl v době přítomné
odehráván a od lidu chápán.

Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany

Bezpečnostní desatero
1.

Čtěte návody
Instalujte a užívejte tepelné a jiné
spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.

2.

Hlídejte otevřený oheň
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při
vaření.

3.

Pozor na cigarety
Při kouření a odhazování nedopalků do
odpadkových košů nedopalky vždy
dokonale uhaste.

4.

Kontrola komínů
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5.

Topte, jak se má
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
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6.

7.

Poučte své děti
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače,
vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.
Vybavte svoji domácnost
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost
hasicími spreji a přenosnými hasičskými
přístroji.

8.

Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry
vody a plynu musejí být řádně označené a
přístupné.

9.

Kontrolujte elektrická zařízení
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a
šňůrových vedení.

10. Udržujte průchodné chodby a schodiště
V případě požáru oceníte, že budete moci
z hořícího domu rychle utéct a zachránit
členy rodiny.
zdroj: MV – generální ředitelství HZS ČR

Bodnutí hmyzem

První pomoc:
• Odstraňte žihadlo, zůstalo-li v kůži či sliznici.

Většina jedovatého hmyzu (včely,
vosy, sršni, mravenci) patří do
řádu blanokřídlých a jejich bodnutí způsobuje obvykle
pouze místní příznaky na kůži či sliznici, závažné život
ohrožující alergické reakce se objevují asi u 1 % osob.
Za život ohrožující se považuje více než 100 bodnutí
u dospělého a 50 bodnutí u dětí.
Příznaky:

zarudnutí,

otok,

případně

• Místo bodnutí chlaďte – v případě bodnutí do úst

podejte kostku ledu či zmrzlinu, kůži potírejte
gelem Fenistil nebo Tantum.
• V případě rozsáhlého otoku a zarudnutí anebo

celkových obtížích (nevolnost, zvracení, rychlá
srdeční
akce)
podejte
ihned
celková
antihistaminika v tabletě pod jazyk (Dithiaden,
Zyrtec, Zodac aj.) a podávejte je dále do ústupu
obtíží.

horečka,

• Alergikovi vybavenému adrenalinovým perem

(Epipen/Anapen) je aplikujte do svalu.

Rozdílný postup při bodnutí vosou a včelou
• Při bodnutí vosou – neutralizujte kyselinou –

ocet, cibule, citron
• Při bodnutí včelou – neutralizujte zásadou –

mýdlový roztok, jedlá soda
Při zhoršování obtíží proveďte protišoková opatření
a přivolejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.

nevolnost, zvracení, dušnost, zrychlená srdeční
aktivita, pokles krevního tlaku a následný
anafylaktický šok
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Horečka

• Je-li dítě zpocené, převlékněte jej do suchého

Příčiny: virózy dýchacích cest, akutní zánět středního
ucha, zápal plic, záněty střev, zánět mozkových blan,
zánět hrtanové příklopky, záněty kostí a kloubů aj.

• Podávejte léky ke snížení horečky – Ibuprofen

oblečení.
(Ibalgin aj.) 5–10 mg/kg střídejte po třech
hodinách s paracetamolem (Paralen, Panadol aj.)
10–15 mg/kg. Dětem do 12 let nepodávejte
acetylsalicyláty (Acylpyrin, Anoprin aj.).

Příznaky: pláč, změny chování a dýchání,
letargie, odmítání pití a potravy

• Pokuste se snížit horečku také fyzikálně –

omýváním,
zábaly,
případně
sprchováním (nepodchladit!)

opatrně

• Neustupují-li horečky nebo se přidávají další

První pomoc:

obtíže, vyhledejte lékaře.

• Dostatečný denní příjem tekutin – 100 ml na

• Při horečce nad 40 °C, poruše vědomí, váznutí

každý z prvních 10 kg, 50 ml na každý z druhých
10 kg a 20 ml za každý další kilogram hmotnosti
(u větších dětí a dospělých minimálně 30 ml/kg)
+ 10–15 % na každý 1 °C horečky.

předklonu hlavy (může být příznakem
meningitidy), křečích apod. volejte záchrannou
službu – tel. 155 nebo 112.

Letní akce Mladých hasičů
O prázdninách 2. 8. - 4. 8. 2019
proběhla akce zvaná „Prázdninové
spaní“. Tuto akci si pořádají a
organizují starší žáci a dorostenci. Na
hřišti si postavili stany, proběhlo opékání nejen buřtů.
Vyjeli jsme do Pardubic, kde jsme navštívili kino. Hrály
se hry, povídalo se a zpívalo, trénovalo a běhalo.
Popíjela se horká čokoláda a pochutnávali jsme si na
buchtách od maminek. Nálada byla výborná a všichni
zúčastnění si akci pochvalovali.

Přípravka
Mladší žáci A
Mladší žáci B
Starší žáci

čas
50.24
20.21
28.04
19.91

Bělá
31. 8.
umístění
2. z 2
3. z 12
9. z 12
4. z 8

Chroustovice
7. 9.
čas
umístění
46.96
1. z 1
21.31
1. z 5
28.32
3. z 5
23.58
2. z 2

Ve Slatiňanech si zaběhli mladší svůj rekordní
čas. Běželi ve složení: koš - Adéla Šrůtová, savice
- Šárka Kopsová, mašina béčka - Matěj Šrůt, spoj
béčko - Sebastian Lang, Vojtěch Mašek,
rozdělovač - Ondřej Kopsa, levý proud - Stanislav
Trunec, pravý proud - Kristýna Horáčková.

Mladší dívky
Mladší chlapci

Na Zderazi se 8. září běhaly i závody v 60-tkách.

Starší chlapci

Starší dívky

Radka Peterková
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čas
19.90
18.28

Zderaz
8. 9.
umístění
4. z 19
9. z 13

Kristýna Horáčková
Ondřej Kopsa
Filip Buben
Vojtěch Mašek
Nikola Pešková
Jana Pešková
Nela Čermáková
Patrik Buben
Radek Trunec

Slatiňany
22. 9.
čas
umístění
18.98
9. z 28
20.19
11. z 21
17.23
17.87
21.02
26.62
15.92
18.37
18.72
15.40
17.59

5.z 31
10.z 35
22.z 35
29.z 35
10.z 24
19.z 24
20.z 24
15.z 31
20.z 31

Akce ve Vinarech ve 4. čtvrtletí 2019
1. 11. v 18 h.

Reprezentační ples

Mikroregionu
Vysokomýtsko

Lampionový průvod (SDH Vinary)

30. 11. v 16 h. Mikulášská diskotéka (SDH Vinary)
1. 12.

Rozsvícení stromečku

7. 12.

Adventní výlet do Vídně

v pátek 22. listopadu od 20 h.
v kulturním domě na Vraclavi

14. 12. ve 14 h. Předvánoční posezení

Zájemci o vstupenky se můžou
hlásit na OÚ Vinary.

s důchodci

Říjen v pranostikách

Listopad v pranostikách

Po teplém září zle se říjen tváří.

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden
hodně studený.

Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.

Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Svatý Havel – devět počasí za den.

Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.

Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.

Svatá Voršila zimu posílá.

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

Šimona a Judy – zima leze z půdy.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Prosinec v pranostikách
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Po svaté Baruši střež nosu i uší!
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje,
nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

Svoz komunálního odpadu
z popelnic:
2., 16., 30. říjen
13., 27. listopad
11., 25. prosinec

Svoz železa a papíru
18. října odpoledne

Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.

Připravte sběr před dům
k cestě, hasiči ho naloží.

O svaté Albíně schovej se do síně.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Jasné Vánoce – hojnost vína a ovoce.
Když byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
17. října v 16 h. před hospodou
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