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Milí čtenáři,

Vodění Jidáše

jaro nabírá na síle a konečně to vypadá, že zima
definitivně skončila. Příroda se probouzí a vše kolem nás
je hned veselejší a optimističtější.

Po dvouleté pauze se o blížících se Velikonocích
konečně dočkáme našeho krásného zvyku vodění
Jidáše. Navíc letos hned dvojnásob!

Co ale nevypadá vůbec optimisticky, navíc bez vyhlídky
blízkého konce, je situace jen pár set kilometrů od
našich hranic na Ukrajině. Nejspíš nikdo z nás nečekal,
že ve 21. století se dočkáme tak hrozného válečného
konfliktu, který se bude významně dotýkat i naší země.
Je potěšující, že se spousta lidí snaží pomáhat i za cenu
snížení svého životního komfortu. Vysoká míra
solidarity se projevila i v naší obci, když se spousta z vás
zúčastnila humanitární sbírky pro ukrajinské občany
postižené krutou válkou. O sbírce vám přinášíme
informace v jednom z mnoha článků.
Další články se opět věnují odpadovému hospodářství,
mj. vám přinášíme povinné informace o výsledcích
odpadového hospodářství obce v roce 2021. Výsledky
prvního čtvrtletí letošního roku zatím ukazují na snížení
množství odvezeného směsného odpadu. I pouhým
okem je ve svozový den znát, že některé domácnosti
množství popelnic snížily. Pokud bude vývoj pokračovat
tímto směrem, tak nejen že pro většinu poplatníků
nedojde k výraznému zvýšení poplatku za popelnice, ale
někde se výše poplatku dokonce i sníží. Jen tak dál!
Kdykoli se samozřejmě můžete přijít informovat na
obecní úřad o aktuální výši vašeho poplatku.

Na Bílou sobotu budou chlapci vodit Jidáše po Vinarech,
tak jak je u nás od nepaměti zvykem. Máme ohlášenou
návštěvu reportérky z České televize, která připravuje
reportáž o velikonočních tradicích.

Úryvek z kroniky tentokrát nenavazuje na předchozí
vydání, ale přináší vzpomínky na vybudování a
slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce.
Od této události v letošním roce uplyne 100 let.

Na Pondělí velikonoční jsme pozváni do muzea v přírodě
na Veselém Kopci, kde v rámci akce Velikonoce na
Veselém Kopci předvedou naši chlapci, jak se vodí Jidáš
ve Vinarech. Budeme rádi, když se přijedete podívat.
Začátek ukázky je plánován na 13.30, z Vinar budeme
odjíždět vlastními auty již v 10.30, protože Jidáš se bude
strojit samozřejmě až na místě.

Rozvolnění proticovidových opatření konečně dovolilo
uspořádat i společenské akce, a tak netradičně v březnu
proběhl dětský karneval a hasičský ples. Zároveň vás
zveme na další plánované akce a těšíme se, že se
s většinou z vás na některé z akcí potkáme.

Kdybyste se někdo chtěl jet podívat, ale neměl se jak
dopravit, určitě se několik volných míst v autech najde.
Přijďte se proto co nejdříve domluvit na obecní úřad.

Přeji vám klidné jarní dny plné sluníčka a optimismu a
veselé Velikonoce.
Pavlína Šrůtová, starostka
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Z jednání zastupitelstva 27. 1. 2022

Z jednání zastupitelstva 28. 3. 2022

Usnesení č. 01/01/2022:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.

Usnesení č. 001/02/2022:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.

Usnesení č. 02/01/2022:
ZO schvaluje pořízení pasportů obecního majetku a
podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci programu „Podpora
zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“ na pořízení pasportů majetku obce.

Usnesení č. 01/02/2022:
ZO schvaluje přistoupení obce Vinary k Paktu starostů
a primátorů pro udržitelnou energii v pozici signatáře.
Usnesení č. 02/02/2022:
ZO schvaluje zadání zpracování projektové
dokumentace na odkanalizování obce a výstavbu
čistírny odpadních vod.

Usnesení č. 03/01/2022:
ZO schvaluje uzavření memoranda o partnerství a
spolupráci při systémovém řešení odpadového
hospodářství obce Vinary.

Usnesení č. 03/02/2022:
ZO schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim mezi obcí Vinary a Městskou knihovnou
Chrudim na rok 2022. Dále schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 800 Kč na podporu
výměnného fondu v roce 2022.

Usnesení č. 04/01/2022:
ZO schvaluje plán akcí na rok 2022.
Usnesení č. 05/01/2022:
ZO schvaluje plán preventivně výchovné činnosti
v r. 2022.

Usnesení č. 04/02/2022:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 2 tis. Kč na podporu
Linky bezpečí, z.s.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) informace o projektu komunitní energetiky MAS
b) zprávy předsedů FV a KV, SPOZ a velitele JSDHO
o činnosti v roce 2021
c) informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2021
d) informace starostky
e) diskusní příspěvky

Usnesení č. 05/02/2022:
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 2 tis. Kč pro
Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 28.2.2022
b) informace starostky
c) diskusní příspěvky

Informace o výsledcích odpadového hospodářství za rok 2021
Podle § 60 odst. 4 zákona 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, je obec povinna informovat občany nejméně jednou
ročně o odpadovém hospodářství.
Systém odpadového hospodářství na území obce
Vinary v roce 2021 upravovala obecně závazná
vyhláška (OZV) č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která byla s
účinností od 1. ledna 2022 nahrazena OZV č. 1/2021 o
stanovení
obecního
systému
odpadového
hospodářství. OZV jsou vyvěšeny na webových
stránkách obce www.obecvinary.cz a také jsou k
nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

označeny, informuje o způsobu svozu nebezpečného,
velkoobjemového a směsného komunálního odpadu,
o způsobu nakládání s movitými věcmi v rámci
předcházení vzniku odpadu.
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny za
hasičskou zbrojnicí, kontejner na bioodpad na hřišti.
Použitý textil je možné odevzdávat na obecním úřadě.
Zde je také umístěn box na použité baterie. Objemný
a nebezpečný odpad je svážen dvakrát ročně na jaře a
na podzim, stanoviště svozového auta je před
kulturním domem. Každý rok pořádá SDH Vinary svoz
železa, papíru a dalších druhotných surovin přímo od
nemovitostí.

OZV stanovuje, jaké složky komunálního odpadu jsou
občané povinni odděleně soustřeďovat, kde jsou
umístěny nádoby na tříděný odpad a jak jsou
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Svoz a likvidaci většiny druhů komunálních odpadů
zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. Papír a kovy jsou odevzdávány do sběren
druhotných surovin dle aktuálních výkupních cen. Svoz
bioodpadu zajišťuje firma Barbora Janoušková,
Střemošice. Použitý textil odváží Diakonie Broumov,
jedlé tuky a oleje firma Černohlávek Group s.r.o. Obec
Vinary nezajišťuje likvidaci stavebního odpadu.

hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Tato OZV byla
s účinností od 1. ledna 2022 nahrazena OZV č. 2/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Podle této OZV platí občané
místní poplatek podle kapacity popelnice ve výši 0,50
Kč za každý 1 litr kapacity popelnice, při uplatnění
minimálního dílčího měsíčního základu na poplatníka
ve výši 50 litrů (tj. min. 25 Kč na poplatníka a měsíc).

Svoz komunálního odpadu z popelnic probíhá jednou
za dva týdny ve středu. Plasty jsou vyváženy 26x
ročně, sklo 13x, ostatní dle naplněnosti nádob.

Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství (v Kč)

Příjmy

Množství odpadů vyprodukovaných v roce 2021

Poplatek od občanů

62 854

Příjmy od EKO-KOM

12 183

Prodej druhotných surovin

25 648

Druh

Množství (t)

Plast

1,024

Nápojové kartony

0,019

Papír

0,440

Výdaje

Sklo

2,012

Směsný odpad

86 061

Kovy

4,100

Tříděný odpad

25 872

Nebezpečný a objemný odpad

27 851

Bioodpad

Příjmy celkem

135,000

100 685

Jedlý olej a tuk

0,042

Bioodpad

21 296

Nebezpečný odpad

0,340

Jedlý olej

605

Objemný odpad

6,020

Směsný odpad

25,580

Ostatní výdaje (popelnice OÚ,
roční hlášení o odpadech)
Výdaje celkem

Místní poplatek byl v roce 2021 vybírán na základě
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která stanovila
základní sazbu poplatku ve výši 500 Kč na osobu trvale
bydlící v obci nebo na nemovitost, ve které není

Informace z obce

2 904
164 589

Rozdíl příjmy-výdaje (hrazeno
z rozpočtu obce)

63 904

Doplatek z obecního rozpočtu
na 1 poplatníka

426

Paradoxně výhodněji se v této situaci jeví vybudování
nové splaškové kanalizace zakončené čistírnou
odpadních vod. Na tuto akci je možné žádat o dotaci
poskytovanou Ministerstvem zemědělství nebo také
Ministerstvem životního prostředí. Na opravu stávající
kanalizace žádné dotace neexistují, proto vychází (za
předpokladu získání dotace) nová kanalizace levněji.

Kanalizace
Vzhledem k finanční náročnosti oprav stávající
kanalizace tak, aby vyhovovala požadavkům vodoprávního úřadu a bylo možné do ní vypouštět
vyčištěné vody z domovních čistíren, jsme od záměru
vybudování soustavy domovních čistíren s centrálním
monitoringem museli ustoupit. Tuto oblast přesto
chce zastupitelstvo vyřešit, a proto hledáme jinou
možnost odkanalizování naší obce.

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo zpracování projektové dokumentace na
vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
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Humanitární sbírka pro Ukrajinu
Ve spolupráci s Pardubickým krajem, HZS Pk, Krajským
sdružením hasičů Pk a naší jednotkou SDH jsme ve
dnech 1. až 8. března uspořádali humanitární sbírku na
pomoc Ukrajině.

Množství darů předčilo naše očekávání. Do krajského
skladu humanitární pomoci v České Třebové jsme
odvezli trvanlivé potraviny, nápoje, drogerii a
hygienické potřeby, deky, karimatky, teplé oblečení a
další potřebné věci, které byly poté převezeny přímo
do humanitárního skladu v ukrajinském Užhorodu.
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěl, ale také všem,
kdo pomohl s tříděním, nakládáním a dopravou!

Ukliďme Česko
V neděli 3. dubna po obědě jsme se sešli ke
společnému úklidu obce a jejího okolí,
zejména příkopů podél silnic na Stradouň,
Mravín a Sedlec. Dobrovolníci v naší obci
uklízí již od roku 2015. Dobrou zprávou je,
že odpadu každoročně ubývá. Nicméně i
v této době se najdou lidé, kteří jsou
schopni vyhodit do lesa televizi, gauč apod.
Po úklidu se účastníci sešli v teple místní
hospody u zaslouženého občerstvení.
Děkujeme všem za pomoc!

Nákup pozemků a budov
Společnost AGRO Jenišovice a.s. ukončila svou činnost
v zemědělském areálu ve Vinarech a nabídla naší obci
k odkoupení část budov, které má ve vlastnictví.
Pozemky pod budovami a v jejich okolí jsou však
v soukromém vlastnictví tří spoluvlastníků, proto
zároveň probíhá jednání s těmito osobami o
podmínkách prodeje.
Obci se tak naskytla příležitost získat do svého
vlastnictví pozemky a dva objekty, jak je znázorněno
v mapce - jde pouze o orientační zakreslení, pozemky
budou teprve zaměřeny a rozděleny. Jedná se o zadní
část hřiště, kůlnu a objekt tzv. váhy.
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Sbírka použitého šatstva
Do konce dubna můžete na obecní úřad nosit:
použité oblečení, obuv, kabelky, batohy, domácí
textilie, kuchyňské a jídelní pomůcky, hračky.
Darovat můžete věci zachovalé, čisté a nepoškozené,
zabalené v igelitových pytlích. Začátkem května sbírku
odveze nezisková organizace Textilní banka.cz, z.ú.,
jejímž posláním je přispívat ke zlepšování kvality života

a zlepšování životního prostředí tím, že vybrané zboží,
které by jinak skončilo jako odpad, dokáže druhotně
využít. Darovaný textil doplní sklad Textilní banky.cz,
který pomáhá sociálně slabším a osobám v krizi.

Uklízejte po svém psovi!

a hraní, musí návštěvníci kličkovat mezi kupkami psích
hovínek, aby si z hřiště neodnesli nechtěnou
zapáchající nadílku.

Pes přináší svému majiteli
radost a užitek, ale také
povinnosti. Jednou z nich je
povinnost uklízet po svém
čtyřnohém miláčkovi jeho
exkrementy. Bohužel poslední
dobou jsou hlavně návštěvníci
hřiště svědky toho, že někteří
pejskaři tuto povinnost neplní, a tak se stává, že na
hřišti, které by mělo sloužit dětem k volnému pobíhání

Děkujeme všem, kdo po svém psovi uklízí. Určitě je vás
většina. Pro ty ostatní: nebuďte líní a ukliďte si to, co
váš pes nebo pes, kterého máte zrovna na
zodpovědnost, na veřejném prostranství vyprodukuje!
To je přeci základ slušného chování. Zdůrazněte to
prosím i svým dětem, které chodí psa venčit.
Pokud bude tento problém přetrvávat, budeme
nuceni k důraznějšímu řešení.
s.r.o., která má zkušenosti s několika tisíci webů obcí a
dalších organizací. Věříme, že se vám budou nové
webové stránky líbit a vždy tam najdete to, co hledáte.

Nové webové stránky obce
Během dubna budou zprovozněny nové webové
stránky naší obce. Naleznete je na stejné adrese jako
dosud, tedy www.obecvinary.cz.
Důvodem změny jsou stále se zpřísňující požadavky,
které klade na internetové stránky obcí platná
legislativa. Stávající web již některým z těchto
požadavků nevyhovuje, proto jsme se rozhodli pro
moderní řešení nabízené firmou Galileo Corporation

Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
Přinášíme vám pokračování z publikace Ministerstva životního prostředí, tentokrát o odpadech z potravin.
3) Spotřebujete opravdu dvakrát tolik, jak láká
slevová akce?

Praktické rady a tipy
1) Velké oči, skončí to v koši

4) Dejte šanci outsiderům

Nakupujte podle seznamu a nechoďte do obchodu
hladoví.

I nevzhledná, malá nebo přerostlá
zelenina a ovoce chutná stejně jako
esteticky ideální příbuzní.
Podle organizace pro výživu a
zemědělství OSN se kvůli vzhledu
vyhodí až 20 % zemědělské produkce!

2) Regionální a sezónní potraviny
Ovoce a zelenina, která je sklízena
„ve své době“, je čerstvá a bohatá na
vitamíny.
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5) Víte, že v ledničce je několik teplotních zón?

11) Hrajte si a tvořte, vymýšlejte nové recepty!

Podívejte se do manuálu. Nejčastější uspořádání:
uprostřed – sýry a mléčné výrobky

Vařit ze zbytků může být zábavné a inspirovat se
můžete na mnoha serverech na internetu.

šuplíky – ovoce a zelenina, která snáší chlad

12) Kompostovat může každý

dvířka – nápoje a vajíčka

Kompost je součástí většiny
zahrádek, ale existuje možnost
přirozeně recyklovat rostlinné
zbytky i v bytě. Vezměte si na
pomoc žížaly a vyzkoušejte
vermikompostování.

úplně nahoře – uvařená jídla a další potraviny,
kterým nevadí vyšší teplota
dole – maso a ryby, které potřebují nejnižší teplotu
6) Čerstvý chléb a pečivo vydrží křupavé ve
vzdušném prostředí.
Pokud ale potřebujeme delší trvanlivost, uložíme ho
tak, abychom ho ochránili před vyschnutím.
Přebytečný chléb můžeme zavčasu také zamrazit do
zásoby na příhodnou chvíli. Starý chléb a pečivo
můžeme
použít
na
strouhanku, do knedlíků,
na krutóny nebo k
zahuštění polévky.

Více informací najdete na
www.kompostuj.cz.

Víte, že?
• K plýtvání potravinami dochází v celém procesu
od pěstování, přes zpracování, výrobu, v
obchodě, v gastronomii a v neposlední řadě i v
domácnostech. Velkou část těchto potravin však
tvoří poživatelné jídlo, které je stále vhodné k
lidské spotřebě.
• Z pohledu občana je také zajímavý fakt, že za
vyhozenou potravinu vlastně platí 2x. Jednou při
nákupu a podruhé za svoz odpadu.
• K plýtvání nedochází pouze samotným
vyhozením potraviny či pokrmu. Současně s tím
jsou promarněny další zdroje, jako je např. půda,
voda, energie, ale i lidská práce, která byla
vynaložena při produkci potravin a přípravě
pokrmů. Plýtvání potravinami má také vliv na
biodiverzitu v celosvětovém měřítku. Je zřejmé,
že vede k pěstování monokultur a k zemědělské
expanzi do pralesních oblastí, a tím pádem
dochází k úbytku biologické rozmanitosti, včetně
savců, ptáků, ryb a obojživelníků.

7) Sejde z očí, sejde z mysli
Uspořádejte si potraviny přehledně a ty dříve
nakoupené si ponechte vepředu „na očích“.
8) „Minimální trvanlivosti do“ a „Spotřebujte do“
Datem minimální trvanlivosti se většinou označují
potraviny, které se rychle nekazí. Po uplynutí
minimální doby trvanlivosti zkontrolujte, zda není
potravina zkažená. Používejte svůj zrak, čich a chuť.
Rychle se kazící potraviny jako jsou mléčné výrobky,
maso, ryby apod. jsou označeny dobou použitelnosti,
tj. slovy „spotřebujte do …“ a dále údajem o
podmínkách uchování. Potraviny s prošlou dobou
použitelnosti se nepovažují za bezpečné a nesmí se
uvádět do oběhu.
Existují potraviny, které nemusí být označeny datem
minimální trvanlivosti ani použitelnosti. Jde např. o
čerstvé ovoce, zeleninu, lihoviny a ostatní alkoholické
nápoje s obsahem alkoholu nad 10 %, sůl, ocet aj.

Příležitosti pro každý den
• nákupy si plánujte a nekupujte zbytečnosti,
• dávejte pozor na datum spotřeby,

9) Stravování mimo domov

• udržujte ledničku uspořádanou a čistou,

Navštěvujete často restaurace a jídelny? I zde můžete
omezit plýtvání potravinami. Objednávejte si jen
porce, které dokážete sníst. Nebo si nechejte
nedojedenou porci zabalit s sebou domů. Ušetříte si
čas i peníze na přípravu dalšího jídla.

• využívejte zásoby beze zbytku
• servírujte menší porce
• skladujte potraviny podle doporučení na obalu
• přebytky zavařujte, sušte, mrazte
• kompostujte

10) Přebytečné potraviny zavařte, usušte, zmrazte.
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Další informace k tématu
najdete na internetu:
www.zachranjidlo.cz,
www.menuprozmenu.cz,
www.potravinypomahaji.cz,
www.svet-potravin.cz,
www.festivalalimenterre.cz,
www.glopolis.org/cs/
potravinova-bezpecnost/
zdroj: Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti; upraveno

Z kroniky obce Vinary

Pomník jest ze žuly hlinecké, deska hlazená ze
žuly žumberské a nese tyto nápisy padlých a
nezvěstných:

Blíží se sté výročí odhalení pomníku padlým v 1.
světové válce, proto vám v tomto vydání
přinášíme úryvek o budování pomníku.

Sluka Josef čp. 10

1922

Tejmar Josef čp. 33

Pomník padlých ze světové války

Doskočil Jan čp. 50
Petráň František čp. 13

Dne 17. března 1920 na popud sboru dobrovolných
hasičů, ze kterého mnoho členů války bylo účastno,
uskutečnila se myšlenka, postaviti pomník padlým ze
světové války.

Scháněl Josef čp. 59
Sluka Václav čp. 10
Novák Josef čp. 28

Na výzvu toho dne obecním úřadem dobrovolně
domácí usedlíci přiložili ruku k dílu, jedni uvolili
pracovati sami a druzí majíce potah zas tímto, neb
místo, kde pomník stojí bylo nerovné, prohloubená to
rokle, a muselo býti dříve hlínou vyrovnáno, též zeď u
potoka proti čís. 20 byla celá nově vytvořena, na místě
tom dříve z kamene byl štět as ze 30 cm z výši.

Černohorský Čeněk čp. 38

Práce tyto trvaly po 2 roky vždy z jara před polní prací.

Nidrhabr František čp. 5

Novák Josef čp. 1
Vodvárka Josef čp. 56
Horčička Josef čp. 63
Nidrhabr Jan čp. 5
Mlíka Josef čp. 59

Roku 1922 v březnu zadáno vyhotovení pomníku
závodu Kapoun a Baloun v Hlinsku za 3 000 Korun –
včetně franco dopravy dráhou na stanici v Uhersku,
postavení téhož a dvakráte natření kříže fermežovou
šedou barvou.

Syrového z čp. 22 a jednatele – hasiče Frant. Myšky
z čp. 33, promluvil učitel a bývalý legionář Šalda z Vys.
Mýta.
Při přednášce této mezi obecenstvem vybíraly domácí
dívky příspěvky a prodávaly pohlednice tohoto
pomníku, což vyneslo 1 269 Kor.

Dne 5. června 1922 v pondělí svatodušní byl
slavnostním způsobem pomník tento odevzdán
veřejnosti. Ve 3 hod. odpol. na silnici u mlýna čp. 13
shromáždilo se obecní zastupitelstvo, sbor
dobrovolných hasičů zdejších i vůkolních, dítky školní
se sborem učitelským a ostatní obecenstvo a
nastoupen po seřadění, dal se pochod s hudbou
k pomníku, kde po uvítací řeči starosty obce Frant.

Po řeči učitelově poděkoval starosta obce řečníku,
občanstvu za přispění k vybudování tohoto díla, načež
školní mládež zapěla píseň „Kdo jste Boží bojovníci“ a
zahráním hudebníky písně „Kde domov můj“ a „Nad
Tatrou se blýská“ slavnost se ukončila.
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Výpomocné práce, z ochoty a
zdarma domácím občanstvem
konané, obnášely 6 ½ dnů
potahových a 52 dnů
dělnických.
Práce za plat vyžádala si
tesařská 308 Kor., zednická
247 Kor., dělnická 640 Kor.,
povozová aj. 769 Kor.
Pro zajímavost cen uvádím
účet k pomníku se vztahující,
a to vzhledem ku kleslé naší
měně.
žádost na povolení slavnosti
poštovné
plakáty, vstupenky a jiné tiskoviny
špendlíky

12 Kč

strážníkovi za 2 ½ dne dělnické práce

3 Kč 60 hal

za hřebíky

102 Kč 94 hal
5 Kč

dovoz řečníka z Vys. Mýta

20 Kč

pohoštění téhož

24 Kč

pohlednice pomníku

286 Kč

zemská dávka, poplatek ze slavnosti

130 Kč

50 Kč
6 Kč

hudebníkům, 12 mužů

683 Kč

za světlo a z místnosti v hostinci

413 Kč

hřebíčky ku připevnění plakátů

15 Kč

na „Červený Kříž“

70 Kč

autorský poplatek z hudby

25 Kč 50 hal.

SDH Vinary
Dětský karneval
Po skoro dvouleté nucené pauze, způsobené
onemocněním Covid, připravili členové SDH Vinary
tradiční karneval v neobvyklé době a to 19.3. od 14.00
v kulturním domě.
Dlouhá pauza na kráse karnevalových masek
neubrala. Sálem se jich prohánělo opravdu hodně.
Pro děti bylo připraveno velké množství soutěží, tance
a zábavy. Nechyběla ani bohatá tombola a drobné
občerstvení. A již potřetí si mohly děti zatančit
skupinový tanec Just Dance předcvičovaný místními
děvčaty, a to vše pod taktovkou DJ Kose.

pocovidovou, ale i situaci celosvětovou, přeji všem
opravdu hodně sil a pevné zdraví. Při další akci brzo
na shledanou.

Tak jak v dřívějších dobách nám sobotní čas určený na
karneval rychle utekl. Děti sice odcházely domů
unavené, ale s úsměvem na tváři, a určitě se těší na
další akci pořádanou v naší obci.

Jarda Trunec

Hasičský ples
19. března od 20 hodin se v kulturním domě
uskutečnil dlouho očekávaný hasičský ples. Sál se
naplnil do posledního místa a všichni přítomní se
dobře bavili. O předtančení se postarala Skupina

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na
přípravě a průběhu karnevalu. Do budoucna nám
v dnešní napjaté době, a nemyslím jen dobu
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mladých tanečníků ze Skutče, celý večer až do
pozdních nočních hodin nás svou hudbou provázela
kapela XBAND. Po půlnoci předvedli členové SDH
Vinary taneční vystoupení tentokrát s havajskou
tematikou zakončené dražbou pro dobročinné účely.
Poté bylo vylosováno deset nejhodnotnějších cen
v bohaté tombole. Děkujeme všem za účast a těšíme
se na vás na příštím plese nebo jiné akci.
nebezpečných látek apod.), a to na bezpečném místě.
Fyzické osoby nemusí pálení biologického odpadu
hlásit, podnikající fyzické a právnické osoby jsou
povinny pálení odpadu předem oznámit. Hasiči však
doporučují všem osobám, aby pálení předem
oznamovaly a předešly tím zbytečnému výjezdu
jednotek požární ochrany.

Zákaz vypalování porostů
Vypalováním porostů se rozumí plošné ničení trávy
např. rostoucí kolem plotu, křoví nebo rákosí u
rybníka a podobně, pomocí ohně. Tato činnost je ze
zákona zakázána, přesto si každoročně vyžádá několik
lidských životů, zejména starších osob.

Ohlásit pálení je nejvhodnější vyplněním formuláře na
adrese: paleni.izscr.cz. Nikdy se neprovádí na
tísňových linkách 112 nebo 150!
Tím je pálení evidováno operačním a informačním
střediskem, které v případě oznámení požáru v čase a
v blízkosti místa, kde bylo nahlášeno pálení, ověří
s kontaktní osobou uvedenou v oznámení, zda došlo
opravdu k požáru či probíhá pouze nahlášené pálení.
Evidence na webových stránkách slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením
požáru, nikoli pro jeho povolení.

Povoleno je provádět pálení biologického odpadu
(např. větví, listí, shrabané trávy či jiného rostlinného
materiálu,
nikoli
však
plastů,
pneumatik,

zdroj: www.hzscr.cz, upraveno

Byliny – bez černý

Bez kvete drobnými bílo žlutými kvítky s intenzivní
vůní od května do června.
Plody jsou trsy černých kuliček velkých až 6 mm. Jejich
šťáva má krvavě červenou barvu. Užívanou částí jsou
květy, plody a listy.

Původ a výskyt černého bezu
Pochází z Evropy - Kavkazu, odkud se později rozšířil
do všech světadílů, a dnes se pěstuje od Evropy přes
přední Asii až do západní Sibiře spíše v mírných
podnebných pásech. V České republice se vyjma
nejvyšších poloh vyskytuje hojně. Zejména na
okrajích lesů, pasekách, ve světlých listnatých a
lužních lesích, v křovinách, podél cest, na skládkách,
v zahradách, rumištích, podél vodních toků, na
půdách vlhčích až dusíkatých.

Bez černý (Sambucus nigra) je rozložitý keř nebo
strom, dorůstající do výšky až šesti metrů. Má
lichozpeřené, podlouhlé, vejčité listy, na okrajích
nestejně pilovité.
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Složení černého bezu

Bezinkový džem

Květy obsahují silice, slizy, třísloviny, glykosidy
(sambunigrin a rutin), organické kyseliny (jablečnou,
octovou, valerovou) a vitamin C. Plody obsahují cukry,
kyselinu jablečnou, třísloviny, pektin, v čerstvém
stavu vitamín C, ve slupce a v semenech vitamin A a
skupinu vitamínů B - B1, B2, B6, B12 a kyselinu
panthotenovou. Listy obsahují pryskyřici, glykosidy,
sambunigrin, sambucin a dosti velké množství
vápníku.

Ingredience:
1 kg černého bezu, 600 g cukru, šťáva z 5 citronů, 1
balíček petózy

Účinky černého bezu na organismus
Zápar z květů, ale i plody snižují příliš vysokou teplotu.
Černý bez podporuje pocení, což je přínosem při
infekcích a všech diagnózách, u nichž je nutné se
důkladně vypotit. Pomáhá při neuralgických potížích při zánětech trojklaného nervu, migrénách, bolestech
periferního nervstva, bolestech páteře, ischiatické
bolesti. Vysoký obsah flavonoidů má výborný účinek
na pružnost cév. Pomáhá léčit praskání cév,
hemeroidy a křečové žíly. Černý bez podporuje
vylučování vody z těla a činnost ledvin, a proto je
vhodný při nemocech srdce a ledvin, vodnatelnosti,
zánětech ledvin a jater. Čaj z bezinek čistí krev,
zažívací orgány i ledviny. Koupele nohou z odvaru
květu jsou vhodné při dně a revmatismu. Zevně se z
listů i květů zhotovují obklady na vředy, vyrážky a
hluboká zánětlivá ložiska.

Postup:
Zralé bezinky zbavíme stopek a dobře propereme.
Podlité malým množstvím vody je vaříme do
zhoustnutí. Vmícháme cukr, citronovou šťávu,
petózu a ještě chvíli vaříme, aby se všechen cukr
úplně rozpustil. Horkým džemem plníme
připravené čisté sklenky, uzavřeme a při 85°C
sterilujeme přibližně 20 minut.
džemy, povidla, kompoty a sirupy. Čerstvé plody jsou
jedovaté, tepelná úprava ale jed neutralizuje. Květ se
suší ve stínu a pokud možno rychle při maximální
teplotě do 35 ° C. Sušený pak používáme k přípravě
čaje, užívaného především při nemocech z nachlazení
a kašli, při potních kůrách a zánětech močového
ústrojí, proti nadýmání a při zánětech periferních
nervů. Výluhy z květu bezu černého se používají i v
kosmetice k omývání uhrovité pleti. Doporučuje se i
maska z květu bezu černého, lípy a heřmánku.

Použití černého bezu
V potravinářském průmyslu se šťávou z bezinek
přibarvují červená vína nebo se přímo zkvašují na
bezinkové víno. Připravují se z nich marmelády,

AKCE V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH
Svoz komunálního odpadu
13. a 27. dubna
11. a 25. května
8. a 22. června

14.-16. dubna

VODĚNÍ JIDÁŠE

18. dubna

JIDÁŠ NA VESELÉM KOPCI

30. dubna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

4. června

DĚTSKÝ DEN

1. července

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
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