V y d á n í 4 / 2 0 2 1 , podzim 2021

Milí čtenáři,
s přicházejícím podzimem Vám nabízíme další číslo
našeho obecního zpravodaje, ve kterém se opět
zabýváme tématem odpadového hospodářství,
tentokrát se zaměřením zejména na změny ve svozu
směsného komunálního odpadu a na místní poplatek za
odpady. Navrhované změny budou zapracovány do
dvou obecně závazných vyhlášek, které bude
zastupitelstvo schvalovat na svém veřejném zasedání
v prosinci, na které Vás všechny zveme.
Dalším velkým tématem je výměna starých kotlů na
pevná paliva, jejichž provoz bude po 1. září 2022
zakázán. Pokud se Vás tento problém týká, nabízíme
Vám informace o možnosti využití výhodné dotace
nejen na pořízení nového kotle.

Přinášíme Vám také informaci o tom, jak
dopadly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v našem volebním okrsku. Děkuji
okrskové volební komisi za zajištění bezproblémového
průběhu voleb a všem voličům za jejich účast.
Hasiči pro letošní rok ukončili svou soutěžní sezónu a
přinášejí vám její shrnutí. Gratuluji ke spoustě úspěchů,
kterých dosáhli, a děkuji za vzornou reprezentaci naší
obce zejména družstvu žen, ale i mužů a dětí.
I když se situace okolo covidu v posledních týdnech opět
zhoršuje, stále věříme, že budeme moci uskutečnit
alespoň některé tradiční akce. Informace o nich najdete
na konci zpravodaje.
Přeji vám příjemné čtení a těším se na setkání s vámi na
některé z plánovaných akcí.
Pavlína Šrůtová, starostka

Retroreflexní samolepky
V rámci projektu Sdružení místních samospráv ČR
„Rozšíření retroreflexních prvků do menších obcí“ jsme
zdarma
získali
dva
zásobníky na samolepky
s logem naší obce. Jeden
je umístěn na sloupu
dopravního zrcadla u
autobusové
zastávky,
druhý bude na zábradlí na
konci chodníku směrem
na Stradouň.
Budeme rádi, když samolepky pomohou ke zvýšení Vaší
bezpečnosti při pohybu na komunikacích při snížené
viditelnosti. Samolepky ale rozhodně nejsou určeny
k polepení nejrůznějších ploch v naší obci, což zřejmě
někdo na první pohled nepochopil a snažil se zviditelnit
třeba sloupy veřejného osvětlení, popelnice apod.
Věřím, že dotyčný svůj omyl již pochopil a jeho
nesmyslné konání se nebude opakovat.
Využívejte prosím samolepky efektivně k účely, pro který byly pořízeny, a neplýtvejte s nimi.

Z jednání zastupitelstva 9. 9. 2021

Odpoledne v přírodě

Usnesení č. 01/02/2021:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.
Usnesení č. 02/02/2021:
ZO schvaluje aktualizaci programu rozvoje obce.
Usnesení č. 03/02/2021:
ZO schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 31. 8. 2021
b) informace o akci Oprava technického zázemí
u KD ve Vinarech
c) informace o DČOV
d) informaci o rozpočtovém opatření č. 3/2021
e) další informace starostky
f) diskusní příspěvky

Poslední srpnovou neděli jsme ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK)
v Pardubicích a SDH Vinary připravili zajímavý program
v přírodě. Ve 14 hodin jsme se sešli pod Rejšníkem a
vyrazili do lokality Za Humny, kde jsme se od pracovníků AOPK dozvěděli spoustu zajímavostí o lokalitě,
která byla vyhlášena významným krajinným prvkem, o
rostlinách a živočiších, které zde můžeme pozorovat.
Poté jsme se přesunuli na hřiště, kde členové SDH
přichystali pro děti stanoviště se zábavnými úkoly,
jako chůze na špalcích, lezení tunelem, střelba ze
vzduchovky, stříhání bonbonů poslepu a další.
V hospodě nás čekalo chutné občerstvení.
Děkujeme všem, kdo pomohl s organizací, a dětem a
jejich rodičům či prarodičům za účast.

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vinary
Voliči
Vydané
v seznamu obálky
109
74
Pořadí

Volební
účast (%)
67,89

Odevzdané Platné
obálky
hlasy
74
70

Strana
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4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9
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4

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

8
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12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

7

10,00

6

18

Komunistická strana Čech a Moravy

5

7,14

7

5

Česká strana soc. demokratická

2

2,85

8

1

Strana zelených

1

1,42

9

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

1,42

10

22

Moravané

1

1,42
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Nový systém obecního odpadového hospodářství
Nový zákon o odpadech klade na obce vysoké nároky
na zefektivnění třídění odpadů. Obce budou povinny
mj. zajistit, aby odděleně soustřeďované složky
komunálního odpadu tvořily v letech 2025-2029
alespoň 60 % z celkového množství komunálních
odpadů. V letech 2030-2034 tento požadavek
stoupne na 65 % a od roku 2035 na alespoň 70 %.

komunálních odpadů. Jeho maximální výše může
dosáhnout až 1 200 Kč na poplatníka. Nevýhodou
tohoto poplatku je značná míra nespravedlnosti,
jelikož každý poplatník hradí stejnou výši poplatku
bez ohledu na skutečně vyprodukované množství
odpadu.
2. poplatek za odkládání komunálního odpadu

Ke splnění těchto cílů je nutné navýšit množství
vytříděných odpadů.

z nemovité věci, základem poplatku může být:
a. hmotnost odpadu,
b. objem odpadu, nebo
c. kapacita soustřeďovacích prostředků.
Obec musí zvolit pro všechny poplatníky stejnou
variantu poplatků a uplatňovat ji po celý rok, resp.
po dobu platnosti obecně závazné vyhlášky.
Chceme, aby byla výše poplatku spravedlivější než
dosud a odrážela postoj jednotlivých domácností
k odpadovému hospodářství. Zároveň chceme
motivovat ty, kteří příliš netřídí, aby viděli, že
zlepšením třídění se dá ušetřit. To se týká nejen
rozpočtu domácností, ale samozřejmě také rozpočtu
celé naší obce.

Kontrolou popelnic v naší obci byly zjištěny velké
rozdíly v úrovni třídění odpadu mezi jednotlivými
domácnostmi. Jsou domácnosti, které nenaplní za
dva týdny ani jednu celou popelnici, naproti tomu jiné
domácnosti nechávají vyvážet popelnice dvě i více.

Rozhodli jsme se proto pro poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, a to
konkrétně
podle
kapacity
soustřeďovacích
prostředků (podle skutečné hmotnosti ani objemu
odpadu v našich podmínkách zatím nelze realizovat).

Nové obecně závazné vyhlášky

V praxi to bude probíhat
tak, že ještě v letošním
roce Vám budou na
všechny popelnice (lze
na plastové i plechové),
které budete chtít
používat, nainstalovány
čipy. O termínu čipování
Vás budeme s předstihem informovat.

Nová odpadová legislativa vyžaduje vydání nových
obecně závazných vyhlášek (OZV) s účinností od
1. ledna 2022. Jde o OZV o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství a o OZV o místním
poplatku za odpady.
OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství mj. definuje složky komunálních
odpadů, které jsou fyzické osoby povinny
soustřeďovat a odkládat na stanovená místa, a určuje
stanoviště sběrných nádob.

Pomocí čipů bude od
počátku roku 2022
evidován počet vývozů dané popelnice a na základě
toho následně spočítán poplatek. V tuto chvíli ještě
není jasné, zda bude možno nastavit splatnost i
v průběhu roku – platilo by se tedy na 2 splátky (vždy
za uplynulé pololetí). To bude ještě upřesněno.

OZV o místním poplatku za odpady – obce mají
několik možností, jak výši poplatků nastavit.
1. poplatek za obecní systém odpadového

hospodářství – v podstatě kopíruje dosavadní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
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Zbytek poplatku už bude záviset na skutečné produkci
směsného komunálního odpadu v domácnosti.

Navrhovaná sazba poplatku
U tohoto typu poplatku stanovuje zákon maximální
sazbu 1 Kč za 1 litr kapacity popelnice. Pro příští rok
jsme se shodli na sazbě poloviční, tj. 0,50 Kč za 1 litr.

Zavedením minimálního základu poplatku se obce
snaží předcházet případné snaze některých občanů
vyhnout se poplatkové povinnosti prostřednictvím
nezákonných a neekologických forem likvidace
odpadu, jako je spalování odpadu, zakládání skládek.

Dále zákon zavádí možnost určit dílčí (měsíční)
minimální základ až do výše 60 litrů na jednoho
poplatníka. My jsme zvolili minimální základ ve výši
50 litrů. Znamená to tedy, že každý poplatník (tj.
zjednodušeně jeden člen domácnosti nebo vlastník
nemovitosti, kde nikdo nebydlí) zaplatí měsíční
kapacitu 50 litrů (tj. při sazbě 0,50 Kč za 1 litr 300 Kč
na rok), i kdyby si žádnou popelnici nenechal vyvézt.

Tento typ poplatku nepočítá již s žádnými slevami
(např. pro děti a důchodce), odvíjí se pouze od
potřebné kapacity popelnic a minimálního základu.
V tabulce níže uvádíme orientační částky poplatků při
uvažování navrhovaných sazeb a různých frekvencích
vývozu popelnice.

Roční poplatek na celou domácnost (v Kč)
Počet
poplatníků
v č.p.

0

13

18

26

39

52

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

Počet vyvezených popelnic za rok

1

300

780 1 080 1 560 2 340 3 120

2

600

780 1 080 1 560 2 340 3 120

3

900

900 1 080 1 560 2 340 3 120

4

1 200 1 200 1 200 1 560 2 340 3 120

5

1 500 1 500 1 500 1 560 2 340 3 120

6

1 800 1 800 1 800 1 800 2 340 3 120

7

2 100 2 100 2 100 2 100 2 340 3 120

Vysvětlivky k tabulce:
Pro výpočty je uvažováno, že za celý rok 2022 bude možné
využít 26 svozů. Popelnicí je míněna popelnice o objemu 120
litrů, pokud máte popelnici o objemu 240 litrů, počítejte jako
2x120 l. Samozřejmě jsou možné i jiné varianty, bude záležet
na Vašich skutečných potřebách.
Pokud v daném č.p. nemá bydliště žádná osoba, je
poplatníkem vlastník nemovitosti a počítá se jako 1 osoba.

4

Sloupeček 1 udává počet všech osob, které mají
v daném č.p. bydliště (nejen trvalý pobyt, viz
informace níže).
Sloupeček 2: Pokud nedá domácnost vyvézt po celý
rok žádnou popelnici, zaplatí minimální sazbu
odvíjející se od počtu členů, tj. 300 Kč na osobu.
Sloupeček 3: Pokud vám stačí vyvézt 1 popelnici
každý druhý svoz, zaplatíte podle počtu členů
domácnosti od 780 Kč.
Sloupeček 4: Pokud 2x ze 3 svozů necháte popelnici
vyvézt, a jednou nikoli, zaplatíte od 1 080 Kč výše.
Sloupeček 5: Pokud necháte vyvézt 1 popelnici
každých 14 dnů, počítejte pro příští rok s celkovou
částkou 1 560 Kč, pouze pokud vaše domácnost má
více než 5 členů, bude tato částka úměrně vyšší.
Sloupeček 6: Pokud 13x za rok dáte vyvézt 1
popelnici a 13x za rok po 2 popelnicích, zaplatíte
2 340 Kč za celou domácnost.
Sloupeček 7: V případě, že každých 14 dní budete
nechávat vyvážet 2 popelnice (případně 1 o objemu
240 l), bude poplatek na domácnost činit 3 120 Kč.

Obec v loňském roce doplácela na odpadové
hospodářství zhruba 62 tis. Kč. Dotujeme tak vlastně
pohodlnost těch občanů, kterým se nechce třídit. A
doplácejí na to ti poctiví, protože tyto peníze by
mohly být využity daleko efektivněji.

Trvalý pobyt na území jiné obce
Nová úprava také nabízí nástroje, jak zajistit, aby
v obci platily poplatek i osoby, které zde reálně bydlí
a produkují odpad, ale trvalý pobyt mají hlášený v jiné
obci. V režimu poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci je poplatníkem fyzická
osoba, která má na území obce bydliště, popř. zde
vlastní nemovitost, ve které bydliště nikdo nemá.

Letos očekáváme náklady na skládkování a
odstraňování odpadů ještě vyšší a v následujících
letech budou tyto náklady růst výrazně, proto je
nezbytné systém odpadového hospodářství naší obce
změnit a snažit se ho optimálně nastavit.

„Bydlištěm se ve smyslu občanského zákoníku rozumí
místo, kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam s
výhradou změny okolností trvale.“

Čím víc občanů bude odpady třídit, tím lepších
výsledků naše obec jako celek dosáhne.

Aby osoba neplatila poplatek na dvou místech
zároveň, zavádí zákon v režimu poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství nový důvod
osvobození. Ten dopadá na osoby s pobytem
hlášeným v obci, které ale mají bydliště v jiné obci,
kde zároveň platí poplatek za odkládání odpadu z
nemovité věci. Osvobození nedopadá na vlastníky
nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.
V žádném z režimů by se tedy nemělo stát, že na
území obce bude nemovitost, ze které nikdo poplatek
odvádět nebude.

Pokud někdo třídit skutečně nechce, bude platit vyšší
poplatek. Zároveň se tím ale nezbavuje povinnosti
třídit, kterou mu ukládá zákon o odpadech, takže
vlastně zaplatí vyšší poplatek a ještě mu hrozí pokuta
za porušení zákona. Záleží na každém, co se mu více
vyplatí: Třídit odpady a tím šetřit naše životní
prostředí i svou peněženku, nebo odpady netřídit,
škodit životnímu prostředí, platit vyšší poplatky a
případně i pokuty.
Odpadové hospodářství obcí je široké téma, ve
kterém v současnosti dochází ke spoustě změn.
Snažíme se Vám přinést ty nejdůležitější informace a
rádi zodpovíme Vaše dotazy, neváhejte se proto na
nás obrátit.

Vývoj místního poplatku za popelnice
Do roku 2009 činil poplatek 459 Kč. V letech 2010 až
2012 to bylo 490 a od roku 2013 až dosud 500 Kč,
zároveň byla zavedena 50% sleva pro děti a osoby
starší 75 let.

zdroj: smocr.cz, komunalniekologie.cz, caoh.cz

Blíží se zákaz provozu starých neekologických kotlů
U životního prostředí ještě zůstaneme, protože se
blíží doba, kdy bude možné dle zákona o ochraně
ovzduší provozovat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy.
Tím termínem je 1. září roku 2022. Máte-li tedy kotel
1. nebo 2. emisní třídy, či vlastní výroby, je třeba
zajistit jeho výměnu, příp. u některých kotlů postačí
instalace akumulační nádrže.
K pořízení nového kotle můžete využít dotační
programy Ministerstva životního prostředí.
Pro tyto účely bude k dispozici minimálně 14 miliard
korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi
nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude
možné využít přes program Nová zelená úsporám.

Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat,
ale požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září příštího
roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně
sankcionován.
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Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími
příjmy

Kotlíkové dotace z Nové zelené úsporám
Pokud nespadáte do nízkopříjmové skupiny, je pro
vás určen program Nová zelená úsporám. Výhodou je,
že v rámci jedné žádosti můžete požádat i o další
podporu třeba na zateplení nebo využití dešťové
vody. Díky tomu navíc získáte finanční bonus.

Za domácnost s nižšími příjmy je považována
domácnost, v níž průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nepřekročil 170 900 Kč. Do
příjmů se započítávají zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek. Příjmy dětí a studentů do 26 let
jsou považovány za nulové.

Dotace činí max. 50 % ze způsobilých výdajů a je
vyplacena až po výměně zdroje – jde o ex-post
financování.

Dotace budou poskytovány prostřednictvím krajských
úřadů od počátku příštího roku. Kraje dokonce
nabídnou možnost zálohového financování, takže
nízkopříjmové domácnosti budou moci dostat peníze
na nový kotel předem.

Limity dotace:

Dotace činí 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími
limity:
Podporované zdroje tepla

Max. výše dotace

Plynový kondenzační kotel

100 tis. Kč

Kotel na biomasu s ruční
dodávkou paliva, vč.
akumulační nádrže/se
samočinnou dodávkou paliva

130 tis. Kč

Tepelné čerpadlo

130 tis. Kč

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a
služby související s realizací, vč. úprav spalinové cesty,
rekonstrukce
otopné
soustavy,
akumulační
nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na
uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Typ zdroje tepla (příklady)

Max. výše dotace

Plynový kondenzační kotel

35 tis. Kč

Kotel na biomasu vč.
akumulační nádrže nebo
kotel na biomasu se
samočinnou dodávkou paliva

80 tis. Kč

Kotel na biomasu se
samočinnou dodávkou paliva
a celosezónním zásobníkem
pelet

100 tis. Kč

Tepelné čerpadlo pro
teplovodní systém vytápění
s/bez přípravy teplé vody

80 tis. Kč/

Tepelné čerpadlo vzduchvzduch

100 tis. Kč
60 tis. Kč

zdroj: sfzp.cz, komunalniekologie.cz

Z kroniky obce Vinary

Číslo domu 43 – Daněk František a Božena, vlastníci.
Týž narozen 3. října 1884, ženatý, domkař, narukoval
v mobilisaci k pěš. pl. č. 78. do Oseku ve Slavonii, na
Srbsko vypraven v září 1914, 2. ledna 1915 přeložen
na Rusko, tam raněn 3. května 1915 u Kolomeje,
střelen kulí z pušky do zad. Po vyléčení ve vnitrozemí
podruhé na frontu Ruskou, v srpnu 1915 raněn
střepinou granátu do pravé lopatky u Otinie, po
vyléčení v polní nemocnici na téže frontě pobyl do
konce r. 1917, pak co nemocný dopraven do léčení ve
vnitrozemí a v měsíci březnu 1918 na žádost co
samostatný hospodář osvobozen až do převratu.

Přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce (pokračování).
Číslo domu 41 – Kotlář Josef a Anna, vlastníci, ženatý,
domkář a obuvník, narozen dne 16. března 1870, týž
u přehlídek vojenských byl několikráte, odveden
nebyl.
Číslo domu 42 – Horák František a Františka, vlastníci.
Týž narozen 23. října 1873, odveden v Domobran.
přehlídkách v dubnu 1915. Narukoval 15. května 1915
k pěš. pl. č. 98 do Jaroměře. Byl na službách
v Kapošváru, Kadani a Ivangorodu, pak v Rumunsku a
frontě italské až do převratu.

Číslo domu 44 – Novák Jan a Kateřina, vlastníci, rolník,
ženatý, týž vzhledem k stáří byl prost válečných
úkonů.
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Číslo domu 45 – Loskot Josef a Františka, vlastníci.

Karban František, syn, při hospodářství, nar. 14. srpna
1898, odveden 26. dubna 1916 ku 12. pluku myslivců,
na frontu proti Itálii šel 23. srpna 1916, tam 26. září
1916 přesazen na Rumunsko, kde 15. října 1916 raněn
od ručního granátu do povrchní kůže celého těla. Po
vyléčení v roce 1918 podruhé na Itálii vypraven, kde
setrval do převratu.

Týž narozen 29. ledna 1882, ženatý, rolník, narukoval
v mobilisaci, k pol. dělostřelectvu čís. 27 do Hradce
Králové. Byl na frontě proti Srbsku, odkud přeložen
10. ledna 1915 na Rusko a v roce 1917 na Itálii, kde
setrval do konce.
Číslo domu 46 – Doskočil František a Anna, vlastníci,
domkař, stár nad 50 roků, války prost.

Číslo domu 49 – Cepl Josef a Kateřina, vlastníci.
Týž nar. 28. října 1984, ženatý, domkař, narukoval
v mobilisaci k pěš. pluku čís. 30 do Vys. Mýta, na
frontu proti Rusku vypraven 28. 7. 1914. Tam raněn
kulí z pušky do levé nohy, po vyléčení podruhé na
tutéž frontu dán v červenci 1915, tam opětně
onemocněl a léčen ve vnitrozemí, potřetí na tutéž
frontu vyslán v únoru 1917, odkud na vadu srdeční
vzat zpět, by přidělen byl k pracovnímu oddílu
k pracím ve vnitrozemí.

Doskočil František, syn, dělník, narozen 1. května
1891, odveden 15. ledna 1915 k hulánskému pluku
čís. 1. do Nemilan u Olomouce, do pole vypraven
1. června 1915 na Rusko, kde u Sokalu u řeky Bugu byl
v srpnu 1915 raněn kulí z pušky do prsou ze strany,
léčen ve Lvově v Haliči a Nirögi-Hassa v Uhrách, po
vyléčení dopraven podruhé v listopadu 1915 na
frontu proti Rusku. V květnu 1916 na otravu krve
znovu léčen v zázemí, potřetí šel do pole na jaře 1918
proti Rumunsku, byv přesazen k hulán. pluku čís. 11,
odkud v květnu 1918 na Itálii, kde byl 30. září 1918
zajat. V zajetí byl držen v táborech zajateckých, odkud
v červnu 1919 dopraven byl do vlasti.

Doskočil Václav, švagr majitele čp. 49, narozen
19. října 1892, svobodný, obuvník, narukoval
27. července 1914 ku pěš. pluku čís. 98 do Vys. Mýta,
dne 10. srpna 1914 vypraven na Rusko, kde 27. srpna
1914 upadl do zajetí, tam byl zaměstnán
v hospodářských i řemeslných sborech. Do legie
tamní vstoupil 19. března 1918. V této se účastnil
bojů proti vojsku bolševickému. Návrat ze zajetí
nastoupil 6. června 1920 z přístavu Vladivostok přes
Tichý oceán, Kanadu, Severní Ameriku, do přístavu
v Německá Zughaben, na to dráhou přes Německo do
Československé republiky dne 7. srpna 1920.

Doskočil Josef, syn, zedník, nar. 7. března 1898,
odveden 26. dubna 1916 k pěš. pl. čís. 30 do Vys.
Mýta, na frontu proti Rusku vypraven 15. srpna 1916.
Číslo domu 47 – Myška Josef a Františka, vlastníci,
domkář, stár nad 50 roků, válečných úkonů prost.
Myška Václav, syn, nar. 7. 8. 1891, zedník, svobodný,
nastoupil v mobilisaci k dělostřeleckému pluku čís. 26
do Litoměřic, koncem září 1914 dán na frontu proti
Rusku, tam v lednu 1915 onemocněl na tyfus, léčen
v Bílsku ve Slezsku a v Praze, podruhé na tutéž frontu
vypraven v červenci 1915, kde v prosinci onemocněl
na úplavici, byl léčen v Řešově v Haliči, potřetí
vypraven na frontu Italskou 1. dubna 1916, kde
setrval do konce.

Číslo domu 50 – Doskočil Jan a Kateřina, vlastníci.
Týž narozen v květnu 1884, ženatý, domkář, odveden
v prosinci 1914 k pěš. pluku čís. 98 do Vys. Mýta, po
přeložení k myslivcům do Liberce šel do fronty proti
Rusku 16. dubna 1915, kde dne 16. května 1915 padl
u řeky Sanu v Haliči, zasažen střepinou šrapnelů do
hlavy, právě při jídle v poledne.

Číslo domu 48 – Karban František a Marie, vlastníci.
Týž nar. 6. února 1879, ženatý, rolník, narukoval
v mobilisaci k zem. pěš. pl. čís. 30 do Vys. Mýta, po
hlídkových službách ve vnitrozemí vypraven
z Budapešti v září 1915 na Srbsko, po tamějších bojích
přes Hercegovinu a Dalmácii přesazen na Černou
Horu. Co nemocný 26. ledna r. 1916 dán v léčení do
vnitrozemí, ve kterém setrval až do konce války.

Opustili nás:
Helena Bezdíčková – 93 let
Josef Dachovský – 84 let
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Byliny

Šalvěj
má
své
uplatnění i v kuchyni.
Vzhledem ke své lehce
nahořklé chuti je třeba
tuto bylinku používat s
mírou, nicméně pokud
dávkování nepřeženeme, připraví nám
šalvěj
nečekaný
kulinářský zážitek.

Šalvěj lékařská – Salvia officinalis
Šalvěj lékařská má všeobecný desinfekční
účinek. Vnitřně se užívá jako prostředek proti
pocení, zejména nervového původu (např. při
nočním pocení v období klimakteria, v
pubertě a při plicní TBC), působí
protizánětlivě a uklidňuje poruchy zažívacího
ústrojí, má protihlístové účinky a snižuje
sekreci žláz včetně sekrece mléka.
Doporučuje se při chorobách jater a žlučníku.
Vzhledem k vysokému obsahu toxického
thujonu nelze doporučit dlouhodobé
podávání ve vyšších dávkách! Největší
uplatnění má však zevně jako desinfekční prostředek
ve formě kloktadla při zánětech a poraněních dutiny
ústní, po zubolékařských zákrocích a jako podpůrné
léčivo při bolestech v krku a nemocech z nachlazení.
Pro svůj protizánětlivý a antimykotický účinek se
používá také k přípravě obkladů při zánětech, k
vymývání zanícených ran a výplachům při výtoku.

Hodí se k masům,
zejména telecímu a
vepřovému, přidat ji
můžeme také do
nádivek a omáček.

Vepřové na šalvěji
1 lžíci čerstvě nasekané šalvěje smícháme se 2
lžícemi hladké mouky, solí a pepřem. V této směsi
obalíme čtyři vepřové řízky bez kosti a takto
připravené maso osmažíme na pánvi z obou stran.
Podáváme s grilovanou zeleninou nebo
zeleninovým salátem.

SDH Vinary
Sezóna 2021
Letošní sezóna začala díky covidové pandemii o
trochu déle než předešlé roky, ale i tak jsme se
zúčastnili 16 závodů. Nejdůležitější pro nás byla
Pernštejnská liga, jinak zvaná HPL liga, která se
skládala z 8 závodů, do kterých se počítal i náš
Vinarský pohár. První závody se konaly ve Svinčanech,
kde si ženy zaběhly poprvé čas pod 20 s a obsadily
jsme tak 1. místo, muži se zde umístili na krásném 5.
místě z 15 družstev.

vyhráli. Poté jsme zavítali na závody do sousední
vesnice – Stradouně, kde ženy s časem 19:61 opět
vyhrály.

Další první místo se ženám podařilo obsadit na našich
závodech, zde ve Vinarech, kde jsme si také zaběhly
dosavadní rekord na sklopné terče: 18:93 s.

Dalším úspěchem pro nás bylo 3. místo na nočních
závodech ve Štěpánově, kde se klukům podařilo
vyhrát soutěž o nejrychlejší náběr.

Abychom měli trochu změnu, tak jsme vyrazili na
noční závody do Studnice, kde se nám podařilo
obsadit 1. místo a muži se umístili na 3. příčce. Další
noční závody, na které jsme jeli, byly v Otradově,
které patří do Summer night cupu. Zde se ženy
umístily na bramborové příčce, ale muži tento závod

Poslední závody Summer night cupu byly v
Rosicích, tam se nám moc nedařilo, ale i tak jsme
se v této lize celkově umístili na 5. místě (muži i
ženy).
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Sezóna se pomalu blížila ke konci, ale my jsme
nepolevili. Na závodech v nedalekém Ostrově se ženy
umístily po velice těsném souboji na 1. místě a dále si
tím udržovaly přední příčku v HPL lize. Předposlední
závody HPL ligy se konaly v Moravanech, kde jsme se
opět umístily na 2. místě a tím jsme už oficiálně
vyhrály HPL ligu, jelikož jsme měly veliký bodový
náskok. Muži se v této lize umístili na 7. místě z 38
družstev.
Poslední víkend letošní sezóny jsme jeli na závody do
Morašic, kde jsme si v prvním kole zaběhly nový
rekord na nástřikové terče: 24:21 s., což nás posunulo
na 2. místo a postoupily jsme do rozstřelů, které jsme
vyhrály, a tím jsme vyhrály i tento závod.

Letošní sezóna byla pro nás velice úspěšná, moc
jsme si ji užili a doufáme, že příští bude ještě lepší.
Lenka Dolanská, velitelka družstva žen

Mladí hasiči
Po delší době jsme konečně opět začali závodit a v září
jsme si to opravdu užili.

Požární útoky:
Místo, datum
Bělá 28. 8.
Zderaz 12. 9.
Slatiňany 19. 9.
Krouna 26. 9.

Kategorie
Starší žáci
Starší žáci
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší žáci

Čas (s)
18:57
18:47
27:73
16:64
20:83
16:70
20:87

Umístění
6. z 8
8. z 13
10. z 15
6. z 14
8. z 12
4. z 13
7. z 14

Vedle osobních rekordů, které si zde zaběhly starší
holky, si nejlepší umístění odvezl Matěj - 16:50 s a
obsadil úžasné 3. místo z 20 závodníků.

Běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami
Tento podzim jsme se zúčastnili tří závodů:
Chroustovice, Zderaz, Hlinsko.

Ve Zderazi 12. 9. běželi: Filip Buben, Kristýna
Horáčková (15:19 s, 9. z 29), Veronika Piňosová
(15:19 s, 10. z 29), Adéla Šrůtová (15:63 s, 12. z 29),
Erika Čermáková (16:10 s, 15. z 29), Luboš
Horáček.

V Chroustovicích 5. 9. běželi: Ondřej Kopsa, Filip
Buben, Veronika Piňosová (15:79 s, 11. z 28), Kristýna
Horáčková (15:97 s, 14. z 28), Adéla Šrůtová (15:98 s,
16. z 28), Erika Čermáková, Matěj Šrůt.

V Hlinsku 3. 10. běželi: Ondřej Kopsa, Sebastian
Lang, Matěj Šrůt, Luboš Horáček, Adéla Šrůtová,
Kristýna Horáčková (14:78 s, 11. z 38).
Na závěr sezóny děti v Chacholicích v neděli
10. 10. běžely ZPV (závod požární všestrannosti).
Zde se našim dětem velmi dařilo a obsadily krásné
pozice: starší (Šrůtová Adéla, Fuksová Klára,
Horáčková Kristýna, Piňosová Veronika, Lang
Sebastian) 4. místo z 36 týmů a mladší (Šrůt Matěj,
Plocek Jan, Krajčovičová Anežka, Truncová Sabina,
Kopsová Šárka) 5. místo z 33 týmů.
Radka Peterková
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ZVEME VÁS:

22. 10. od 18 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

28. 11. od 17 hod.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

4. 12. od 14 hod.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

5. 12. od 14 hod.

POSEZENÍ PRO DŮCHODCE

Akce proběhnou v závislosti na platných proticovidových opatřeních.
Obec Vinary ve spolupráci s OVBlife –
Oblastní ředitelství Martin Hájek pořádá
bezplatný kurz

FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
ve středu 20. října v 18 hodin
v 1. patře KD
Na kurzu se vtipnou formou dozvíte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

jaké instituce působí na finančním trhu,
jak poznat bezpečnou finanční instituci,
aktuální stav a dění na finančním trhu,
hospodaření domácností a cash flow
peněz,
jak hospodařit s penězi a nastavit si vlastní
portfolio,
kdo může zprostředkovat produkty
z finančního trhu,
jaký má význam rating a ratingové
společnosti,
co jsou aktivní a pasivní produkty
finančního trhu,
na co si dát pozor při správě svých financí.

Na kurzu nebudou nabízeny finanční produkty.
Drobné občerstvení zajištěno.

Svoz komunálního odpadu
13., 27. října
10., 24. listopadu
8., 22. prosince

Svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
úterý 19. října v 16 hodin
před hospodou

Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků
a topenářů nabízí:
kontrolu a čištění komínu (350 Kč)
kontrolu a čištění plynového kotle (350 Kč)
revizi kotle na tuhá paliva (800 Kč)
Nabízené práce budou provedeny v pátek 5. listopadu 2021.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle 608 748 989.
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