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Milí čtenáři,
letošní dlouhá zima je snad už definitivně pryč, i když
ještě v posledních dnech zažíváme skutečně aprílové
počasí, můžeme se konečně těšit z příchodu jara.
Před rokem začala náš život ovlivňovat četná omezení
související se snahou zamezit šíření koronaviru. Bohužel
ani po roce omezování není situace pod kontrolou, i když
v posledních dnech vypadá optimističtěji.
Stejně jako vloni ani letošní Velikonoce neproběhly tak,
jak jsme byli doposud zvyklí. Opět chlapci nemohli
uskutečnit vodění Jidáše v celé své kráse, ale těší mě, že
alespoň někteří se vydali hrkat po vsi a tento zvyk
připomenout alespoň tímto způsobem. Pokud byste si
chtěli zavzpomínat na předchozí ročníky, navštivte
webové stránky naší obce, kde najdete odkaz na
fotogalerii věnovanou vodění Jidáše od roku 2012 do
roku 2019 a několik historických fotek. Pokud máte doma
ještě nějakou jinou historickou fotografii z vodění Jidáše,
prosíme o její zapůjčení, po naskenování Vám ji opět
vrátíme.

pokračujeme v úryvcích z kroniky týkajících se účasti
obyvatel Vinar v 1. světové válce.
Přeji Vám příjemné čtení a krásné slunečné jaro prožité
ve zdraví a optimistické náladě!
Pavlína Šrůtová, starostka

V tomto vydání zpravodaje Vám přinášíme důležité
informace o změnách v odpadovém hospodaření obcí a
také o výsledcích naší obce za loňský rok. Dále Vás
chceme informovat o některých plánovaných akcích
tohoto roku, probíhajícím úklidu obce a okolí a

Změny v zákoně o odpadech

Železo – popelnice jsou určeny na drobnější odpad,
plechovky od krmiv vymývejte! Pro objemný odpad
využijte svoz, který provádí SDH Vinary.

1. prosince 2020 schválila Poslanecká sněmovna nový
zákon o odpadech a tři další související zákony, které
vstoupily v platnost již 1. ledna 2021. S ohledem na
přechodná ustanovení v nových zákonech mohou
obce ještě v roce 2021 vybírat úhradu od občanů za
komunální odpad podle dosavadní právní úpravy. Pro
rok 2022 je třeba vydat novou obecně závaznou
vyhlášku. Je tedy třeba počítat od příštího roku se
změnou výše tzv. poplatku za popelnice.

Olej – do popelnice vhazujte v pevně uzavřených PET
lahvích, nepatří sem žádný jiný druh odpadu než
použitý rostlinný olej.
Bioodpad – při vhodných klimatických podmínkách je
možné využít kontejner na hřišti. Ještě vhodnější je
ale většinu bioodpadu využít na soukromém
kompostu. Kompostování je efektivní metodou, která
vrací do půdy cenné živiny. Do kompostu patří také
rostlinný kuchyňský odpad, který tak může být dále
využit. Odpad je v tomto případě využit v místě jeho
vzniku, odpadá svoz odpadu a s ním spojené
znečištění ovzduší.

Zákon zavádí postupné navyšování poplatku za
skládkování 1 tuny odpadu ze současných 500 Kč až
na 1 850 Kč v roce 2029. Tím se nám tedy zvýší
náklady spojené s uložením směsného komunálního
odpadu, proto je třeba, abychom množství směsného
odpadu snížili a naopak co nejvíce odpadu vytřídili.
Další novinkou, kterou zákon přináší, je ustanovení, že
do roku 2030 musí obce zajistit, aby tříděný odpad
tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu.
Přehodnoťte prosím, zda ve Vaší popelnici
(popelnicích) nekončí odpad, který do směsného
odpadu nepatří. Dle obecné praxe v odpadovém

Nebezpečný a velkoobjemový odpad – je svážen 2x
ročně – v dubna a v říjnu.

hospodářství je i při 14denním svozu ve většině
případů dostačující 1 popelnice na čtyřčlennou

Použitý textil – nepravidelně zhruba 2x ročně je
možné odevzdat na OÚ.

domácnost – což je ve Vinarech u spousty
domácností překračováno.

Baterie – sběrná nádoba v budově OÚ.

Teprve pokud se odpad skutečně nedá vytřídit a
zlikvidovat některým z uvedených způsobů,
jedná se o druh odpadu, který patří do
popelnice na směsný odpad.

Veškeré informace týkající se odpadového
hospodářství naleznete na webových stránkách obce
v sekci „Odpadové hospodářství“, příp. „Obecně
závazné vyhlášky“. Zde připomeneme pouze základy.
Pokud byste si nevěděli rady, kam konkrétní odpad
patří, obraťte se na nás.

Informace o odevzdaných odpadech v roce 2020
Druh odpadu

Plasty – žluté kontejnery, velké plasty nalámejte nebo
vyčkejte na svoz velkoobjemového odpadu

Množství (t)

plasty

1,079

Sklo – kontejnery na barevné a čiré sklo

kompozitní obaly (tetrapaky)

0,025

Papír – do kovového kontejneru vhazujte svázané
balíky papíru

sklo

2,191

jedlý olej a tuk

0,039

Nápojové kartony (tzv. kompozitní obaly nebo
tetrapaky – krabice od mléka, džusů apod.) – do
kteréhokoli žlutého kontejneru na plasty

nebezpečný odpad

0,120

objemný odpad

4,600

biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
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147,000
32,490

Uklízíme Vinary a okolí

Příjmy a výdaje na odpad. hospodářství v r. 2020
Příjmy:

Kč

místní poplatek „za popelnice“

61 062

EKO-KOM za tříděný odpad

11 283

Příjmy celkem

72 345

V neděli 28. března jsme zahájili úklid naší obce a
okolí, který se pomalu chýlí ke konci. Za materiální
podpory Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko jsme pro dobrovolníky do pergoly
umístili odpadkové pytle a rukavice. Sesbíraný odpad
bude odvezen 13. dubna odpoledne v rámci svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Výdaje:
Svoz a likvidace směsného odpadu

69 000

Svoz tříděného odpadu

19 831

Svoz a likvid. velkoobj. a nebezp. odp.

24 585

Svoz bioodpadu

20 328

Svoz oleje
Výdaje celkem
Rozdíl (doplaceno z rozpočtu obce)

Na všechny děti, které nám do 18. dubna pošlou svoji
fotku z úklidu na obecní emailovou adresu
obec.vinary@tiscali.cz, čeká odměna.
Děkujeme všem, kdo se do úklidu zapojil, a také za
všechny zaslané fotky. Na plánku v pergole si můžete
prohlédnout, kde všude máme uklizeno.

605
134 349
62 004

UKLÍZÍME
VINARY
A OKOLÍ
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Plán akcí na rok 2021

Prodej respirátorů na OÚ

Na rok 2021 jsme žádali o dotaci ve výši 150 tis. Kč
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na
akci „Oprava technického zázemí u KD ve Vinarech“.
V rámci této akce bychom zejména chtěli opravit zeď
u průjezdu vedle hospody, zastřešit výklenek za touto
zdí a vytvořit skladovací prostory pro zahradní
techniku, nářadí apod.

Po únorovém zavedení povinnosti nosit na
stanovených místech jako ochranu dýchacích cest
respirátor FFP2, jsme navázali spolupráci s e-shopem
Shop.Popelka.cz, jehož provozovatelkou je paní
Dagmar Navrátilová z Vinar.
Chtěla bych paní Navrátilové a jejímu kolegovi ještě
jednou takto oficiálně poděkovat za vstřícnost a
velkorysou nabídku, kdy nám přenechali pro potřeby
našich občanů respirátory a roušky za sníženou cenu.

Dále jsme podali žádost o dotaci ve výši 41 435 Kč
prostřednictvím programu Malý leader Místní akční
skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko na
opravu dámských WC v kulturním domě.

Několik balení respirátorů (české a polské výroby)
máme ještě na obecním úřadě k dispozici, můžete si
je přijít zakoupit za cenu 13-14 Kč za 1 ks.

Poslední dotace, o kterou jsme koncem loňského roku
požádali,
je
z Programu
obnovy
venkova
Pardubického kraje prostřednictvím Mikroregionu
Vysokomýtsko, a to na pořízení přístřešku na
autobusovou zastávku u zvoničky, ve výši 35 tis. Kč.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Před dvěma týdny začalo
sčítání lidu domů a bytů,
které je povinné mj. pro
všechny osoby s trvalým
pobytem na území ČR.
Sečíst se můžete až do 11. května 2021, a to
v elektronické či listinné podobě. Od 17. dubna
začnou sčítací komisaři v předem oznámeném
termínu roznášet listinné sčítací formuláře spolu
s odpovědní obálkou těm, kteří se dosud nesečetli
online. Po vyplnění zašlete formulář zdarma poštou
v odpovědní obálce nebo odevzdejte na kontaktním
místě, která se nacházejí na vybraných pobočkách
České pošty a krajských správách Českého
statistického úřadu.

Zda nám byly dotace přiděleny, se dozvíme zřejmě
během května t.r.
Jistě spoustu z Vás také zajímá, jak jsme na tom
s žádostí o dotaci na vybudování soustavy
domovních čistíren odpadních vod ze Státního fondu
životního prostředí. Žádost je třeba podat do 30. 6.
2021, pokud alokace nebude vyčerpána dříve.
V současnosti řešíme s vodoprávním úřadem ve
Vysokém Mýtě povolení vypouštění přečištěných
odpadních vod do stávající kanalizace, které je nutné
k vydání souhlasného stanoviska ke změně Programu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.
Zjednodušeně řečeno: do tohoto programu je třeba
zapsat, že odkanalizování naší obce lze realizovat
domovními čistírnami odpadních vod namísto
budování kanalizace a napojení na čistírnu ve
Stradouni, jak je uvedeno nyní. Změna programu je
nutnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Co se
týče projektové dokumentace k žádosti o dotaci,
během dubna by měla být hotová.

Výsledek Tříkrálové sbírky
I letos proběhla Tříkrálová sbírka, bohužel ale
v omezené podobě. Jak jsme Vás informovali
v předchozím vydání zpravodaje, měli jste hned
několik možností, jak do sbírky přispět, i když
koledování, tak jak ho známe z předchozích let,
neproběhlo. Do kasičky na obecním úřadě jste přispěli
částkou 1 235 Kč. Děkujeme!

Děkuji všem za spolupráci při podpisu smluv a
ověřování podpisů a za včasné uhrazení přípěvku na
čistírnu. Až budeme mít k dispozici projektovou
dokumentaci, budeme ještě potřebovat Váš podpis
jako vyjádření souhlasu s touto dokumentací.
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Informace o plánovaných
odstávkách elektřiny

Malované cyklomapy dětem

Od 1. ledna tohoto roku již ČEZ Distribuce a.s.
nevylepuje papírová oznámení o plánovaných
odstávkách v dodávkách elektrické energie, ale
přechází na elektronický způsob informování.
O plánovaných odstávkách Vás budeme informovat
jako doposud na vývěsce, obecním rozhlasem a na
webových stránkách obce, kde je umístěn banner
s aktuální informací. Zároveň si každý může sjednat
zasílání informací emailem nebo SMS na webových
stránkách: www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Naše obec se zapojila do projektu Cyklomapa
Orlickoústecko dětem. V rámci tohoto projektu bude
v naší obci nainstalována malovaná cyklistická mapa
se zajímavými místy v našem okrese. Jelikož se Vinary
nachází
na
hranicích
orlickoústeckého
a
chrudimského okresu, kam jsme dříve spadali,
rozhodli jsme se pořídit i mapu Chrudimska, která
byla vydána již v loňském roce. Obě tyto mapy budou
k dispozici i v papírové skládací podobě a budete si je
moci zakoupit u nás na obecním úřadě.

Informaci o odstávce naleznete také na stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději
15 dnů před konáním odstávky.

Sběr šatstva prodloužen
Na obecní úřad můžete do konce
května nosit použité šatstvo a další věci
(ve svázaných pytlích), které si odveze
Diakonie Broumov, sociální družstvo.

Projekt orlickoústecka se v současné době rozjíždí,
mapy by měly být k dispozici zhruba v listopadu 2021.

Co můžete darovat?

Každá zapojená obec bude mít v mapě zakreslenou
svou dominantu. Kresba mapy včetně dominant a
vyznačených cyklostezek je v rukou zkušeného
malíře.

veškeré oděvy – nepoškozené, s funkčními zipy
obuv – nepoškozená, zavázaná v igelitové tašce
kabelky, batohy – nepoškozené, s funkčními zipy
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně
poškozené

Z druhé strany skládané mapy se můžete těšit na tipy
na cyklovýlety včetně charakteristiky dané trasy a
převýšení. Vedle toho zde najdete články o obcích
doplněné o obrázky, které nakreslí děti – buďto děti
dané obce nebo děti ze základní umělecké školy.

přikrývky, polštáře, deky – pouze péřové
záclony, závěsy, látky (min. 1 m2)
menší elektrospotřebiče – i nefunkční
Nelze odevzdat: znečištěný textil, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
kočárky, lyže, lyžáky, knihy, nádobí

My jsme se rozhodli pro první variantu, proto
vyzýváme vinarské děti k zapojení do projektu. Kdo
máte chuť malovat, přijďte se s námi do 20. dubna
domluvit a poté namalujte obrázek. Každý malíř,
který nám přinese obrázek, od nás potom za
odměnu dostane skládanou mapu obou okresů.

Zasílání hlášení rozhlasu
Připomínáme možnost nechat si zasílat hlášení
obecního rozhlasu na Váš e-mail. V případě zájmu o
tuto službu se nahlaste na e-mailovou adresu
obec.vinary@tiscali.cz.

Více informací o projektu malovaných cyklomap pro
děti naleznete na:
malovanemapy.cz/malovana-cyklomapa-detem/
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Pálení čarodějnic

Významné životní jubileum oslaví:

Poslední dubnové odpoledne, večer a někdy i část
noci jsme byli zvyklí trávit na hřišti při pálení
čarodějnic. Podoba této akce v letošním roce se bude
odvíjet od opatření platných v dané době. Včas Vás
budeme informovat.

v dubnu:

Helena Bezdíčková – 93 let
Jiřina Soušková – 55 let

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

Z kroniky obce Vinary
Přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce (pokračování).
Číslo domu 23 – Kučerová Františka, vlastnice, manžel
František Kučera, narozen 5. září 1880, ženatý, dělník,
narukoval v mobilisaci k 30. pěš. pluku do Vys. Mýta.
Dne 27. srpna 1914 předán na frontu proti Rusku, kde
v září 1914 raněn do levé nohy střepinou granátu, po
vyléčení v Krakově na frontě téže onemocněl a léčen
15. září 1915 v Lutsku a Vladimíru Volynském, kde po
přidělení k 86. praporu setrval v různých posicích do
převratu.

26. 6. 1917 a v únoru přeložen roku 1918 na frontu
Italskou, kde setrval do převratu.
Kalous Josef, kočí, nar. 3. 12. 1897, svobodný,
odveden 16. června 1915 k pěš. pl. 98 do Kapošváru
v Uhrách, na frontu proti Rusku šel 13. ledna 1916,
kolem 13. března 1916 přeložen s plukem na frontu
Italskou, v červnu týž rok onemocněl a vyléčen
v nemocnici vnitrozemní, po předání ku pluku šel
podruhé 30. listopadu 1916 na Itálii, kde při
konečném ústupu armády Rakouské, byl u řeky
Tagliamentu dne 3. listopadu 1918 zajat. Dne 29.
července 1919 nastoupil návrat do vlasti.

Číslo domu 24 – Jelínek František a Ludmila, vlastníci,
rolník, stár nad 50 roků, válečných úkonů prost.
Horáček František, vnuk, narozen 25. května 1899,
svobodný, při hospodářství, odveden 14. února 1917
k zem. pěš. pl. čís. 30 do Vys. Mýta, na frontu proti
Rusku vypraven v červenci r. 1917, v září 1917 léčen
na zápal mozkových blan, po vyléčení v zázemí
v různých nemocnicích, po druhé na tuto frontu dán
v dubnu 1918, kde v Jačkovci dělal službu polního
četníka, na to v červnu 1918 s pochodovou setninou
vypraven na frontu v Itálii, kde setrval do převratu, jsa
v konečných bojích zajat, po jehož týdenním trvání
propuštěn.

Číslo domu 26 – Vodvárka Alois a Anna, vlastníci
Týž nar. 3. 8. 1866, ženatý, rolník, odveden 24. září
1915.
Vodvárka Josef, nar. 13. 2. 1899, svobodný, při
hospodářství – syn.
Vodvárka Václav, syn, nar. 27. 9, 1891, svobodný, při
hospodářství.

Číslo domu 25 – Hlaváček Josef a Božena, vlastníci.
Týž nar. 7. března 1867, ženatý, rolník, odveden 24.
září 1915 při nastoupení k vojsku ve Vys. Mýtě 21.
ledna 1916 po lékařské prohlídce propuštěn, na to po
druhé odveden v lednu 1916 a co samostatný rolník
osvobozen od konání vojenské služby.

Podrobné údaje odepřeli vypověditi, všichni se z války
vrátili, během války zemřela jmenovanému vlastníku
domu žena, domácnost vedla dcera Marie rozená
30. 5. 1895, se sestrou Annou, která však chodila ještě
do obecné školy.

Hlaváček Josef, syn, nar. 13. 8. 1899, svobodný, při
hospodářství, odveden 22. února 1917 k vozatajstvu
do Trutnova k 9. divisi, na frontu proti Rusku vypraven

Číslo domu 27 – Zubec Václav a Kateřina, vlastníci.
Zubec Václav, syn, nar. 15. 10. 1876, ženatý, rolník,
narukoval v mobilisaci k zem. pěš. pl. čís. 30 do Vys.
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Mýta. V září 1914 vypraven na frontu Ruskou, za
měsíc onemocněl úplavicí, po vyléčení přeložen k pěš.
pl. čís. 12 do Čáslavi, na tutéž frontu po druhé dán
v lednu 1915, tam v srpu 1915 u Sokalu zajat. V zajetí
as ½ roku dělal zákopy, pak ve skladištích kožních
v Ukrajině. Při zabrání území ruského vojskem
německým v roce 1917 v březnu dostal se zpět do
vlasti, na to na žádost sproštěn služby vojenské pro
práce hospodář. doma až do převratu.

Ruskou vypraven 22. 12. 1914, kde 29. 12. 1914 raněn
do pravé ruky u Gorlice – po druhé na tutéž frontu šel
26. 7. 1916, kde 17. února 1918 přeložen na frontu
Italskou, tešně před převratem léčen ve Vys. Mýtě na
reumatismus.
Číslo domu 31 – Zubec Josef a Kateřina, vlastníci,
rolník, vzhledem k stáří válečných úkonů prost.
Zubec Josef, syn, nar 21. 3. 1885, svobodný, při
hospodářství, odveden v květnu 1916 k zem. pěš. pl.
čís. 30 do Tulnu v Dol. Rakousích, přidělen
k vozatajstvu 27. 10. 1916 do Trutnova, odtud zpět
k pluku čís. 30 dne 11. 11. 1916 byl pak předán, dne
3. ledna 1917 předán ku pěš. pluku č. 98 do
Kapošváru, odkud byl 3. března 1917 vypraven na
Itálii, tam byl v X. italské ofensivě dne 21. května 1917
raněn mezi Seelem a Hudilokem, s prostřelenými
prsy, při čem upadl do zajetí, a tam 25. 5. 1917 dán do
nemocnice v léčení, po vyléčení konal polní práce, ze
zajetí propuštěn 8. září 1919.

Číslo domu 28 – Novák Václav a Anna, vlastníci,
vzhledem stáří vojen. úkonů prost.
Novák Josef, syn, nar. 1. 3. 1881, svobodný, při
hospodářství, narukoval v roce 1915 do České Skalice,
zemřel v Albanii, dne 20. dubna 1917.
Číslo domu 29 – Zástěrová Aloisie, vdova, rolnice,
vlastnice.
Číslo domu 30 – Novák Josef, vlastník, vdovec, rolník
a pokrývač, jsa nad 50 r. stár, byl válečných úkonů
prost.

Číslo domu 32 – Houdek Josef a Marie, rolník a
vlastníci, vzhledem k stáří vojenských úkonů prost.

Novák Jos., syn, nar. 13. 3. 1890, svobodný, při
hospodář., narukoval v mobilisaci k pevnost.
dělostřelectvu v Tirolích, na Rusko vypraven 30. 7.
1914, odkud na úraz páteře poslán v léčení do zázemí,
na to obdržel nemocniční dovolenou, a po druhé dán
na frontu Italskou v červnu 1915, kde onemocněl na
zápal pohrudnice, po vyléčení dán k osvětlovacímu
oddílu do Komárna v Uhrách, na třetí cestě do fronty
ve Vídni uznán nemocným a po 9 měsíčním léčení
supravitován od vojska se 40% neschopností co
invalida.

Houdek František, syn, nar. 2. 4. 1892, svobodný, při
hospodářství, nastoupil k vojsku dne 10. srpna 1914
k pol. dělostřeleckému pluku čís. 9 do Josefova,
vypraven do pole a přeložen ku 1. pluku pol. dělostř.
dne 2. prosince 1914 na Rusko, v roce 1917
v listopadu přesazen na frontu proti Rumunsku a dne
1. ledna 1918 na frontu Italskou. Při ústupu
převratovém vstoupil k dispozici k utvořené legii
v Lublani, kde 1 měsíc při místních službách setrval.
Po celou dobu války byl v poli, raněn ani nemocen
nebyl.

Novák Čeněk, syn, nar. 4. 3. 1892, svobodný, odveden
3. října 1914 k zem. pěš. pl. č. 12 do Čáslavi, na frontu

Byliny
Jelikož jsme vyčerpali základní témata první pomoci,
kterým jsme se několik let ve Vinaráčku věnovali,
rozhodli jsme se tuto rubriku nahradit tématem
léčivých bylin. V tomto vydání se dočtete zajímavosti
o anýzu.

Anýz vonný
Pimpinella anisum - také Bedrník anýz
- jednoletá rostlina z čeledi miříkovité pocházející ze Středozemí a Malé Asie
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Anýz vonný je jednoletá bylina s vřetenovitým
oddenkem a s jemně rýhovanou, přímou, nahoře
větvenou, až 50 cm vysokou lodyhou a listy trojího
druhu. Spodní jsou jednoduché, srdčitě okrouhlé a

Zajímavosti
• Anýz je neodolatelnou pochoutkou pro myši.
• Ve středověku byl bedrník považován za účinný
lék proti moru a též se věřilo, že uvolňuje
darebné větry a zbavuje mrzutosti.
• Zpívá se o něm v lidové písni Babí rada: „Pijme

pivo s bobkem, jezme bedrník, nebudeme
stonat, nebudeme mřít – tak to bába povídala,
když do lesa chodívala na ten bedrník.“
Zralý anýz aromaticky voní a má kořenitou nasládlou
chuť. Vůni dodává silice, ve které je hlavní složkou
anetol. V léčebném využití se využívá hlavně nálev,
méně již čistá silice. V případech předávkování silicí
může dojít k otoku mozku a plic.

zastřihované zubaté, prostřední jsou jednoduše
zpeřené a horní trojčetně přenosečné. Všechny listy
mají velké pochvy. Bílé květy jsou uspořádané v
okolíky se 7–15 paprsky. Plod je štětinatě brvitý.
Všechny části rostliny aromaticky voní. Kvete od
května do června.
Využití
Pro léčebné využití i jako
koření se používá plod –
dvounažka
zelenošedé,
šedožluté či šedohnědé barvy.
Sbírá se v srpnu až září, plody
se nechají dozrát, suší se v
tenkých vrstvách. Při sběru v terénu je možnost
záměny s jedovatými plody bolehlavu.

Anýz je výborným prostředkem podporujícím
vykašlávání. Žvýkání semen anýzu zabraňuje páchnutí
z úst. V trávícím traktu působí spasmolyticky. Jeho
použití je vhodné i v pediatrii. Podporuje tvorbu
mateřského mléka, do nějž se jeho účinky také
přenáší. Zvyšuje tvorbu žluče, urychluje trávení,
omezuje plynatost. Působí proti střevním katarům,
křečím trávicího traktu.
Jeho použití je mnohostranné. Dává se do pečiva
(např. do perníku), do chleba, při nakládání červené
řepy, červeného zelí). Hodí se i do jablečného a
hruškového kompotu. Špetka anýzu je vhodná k
žampionům, k rybám. Je součástí mnoha kořenitých
směsí. V indické a čínské kuchyni je častý v masitých
pokrmech.
Vyrábějí se z něj likéry, je součástí léčivých čajů při
nadýmání a odstraňuje z pokrmů nepříjemné pachy a
aromatizuje je.
zdroj: wikipedie

Svoz komunálního odpadu
14., 28. dubna, 12., 26. května, 9., 23. června

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
13. dubna v 16 hodin

Svoz železa a papíru:
21. května odpoledne
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