V y d á n í 3 / 2 0 1 8 , podzim 2018

Milí čtenáři,
stejně rychle jako léto přišlo, tak rychle nás
v nedávných dnech opustilo. S přicházejícím
podzimem se Vám do rukou dostává také podzimní
vydání našeho obecního zpravodaje.

O čem jednalo zastupitelstvo 9. 7. 2018

Čtyři roky utekly neuvěřitelně rychle, a tak nás za pár
dní opět čekají volby do zastupitelstva obce a
zároveň s nimi v našem volebním obvodu také volby
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Věřím,
že stejně jako v minulých letech, bude i nyní ve
Vinarech vysoká účast. V naší obci byla podána
pouze jedna kandidátní listina do voleb do
zastupitelstva obce, mohlo by se tedy zdát, že jít volit
není důležité, když výsledek je jasný. Přesto Vás
prosím, přijďte k volbám a dokažte nám tím svou
podporu, která je pro nás velkou motivací do další
práce pro naši obec.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:

Usnesení č. 01/04/2018
ZO Vinary schvaluje počet členů zastupitelstva obce
na příští volební období na počet 5 členů.

a) zprávu o hospodaření obce k 30. 6. 2018
b) informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 4/2018 a 5/2018
c) informace starostky
d) diskusní příspěvky občanů

O čem jednalo zastupitelstvo 13. 9. 2018
Usnesení č. 01/05/2018
ZO Vinary schvaluje aktualizaci strategického plánu
rozvoje obce Vinary.

V tomto čísle Vinaráčku se opět dozvíte, o čem
jednalo zastupitelstvo obce, pokud jste se jednání
nemohli osobně zúčastnit, co se děje nebo
v nejbližších měsících bude dít ve Vinarech, ale také
co se zde dělo na konci roku 1914 a začátku roku
1915. Článek v rámci preventivně výchovné činnosti
je zaměřen na nebezpečí požáru ze strany kuřáků a
první pomoc se tentokrát věnuje poranění
elektrickým proudem.

Usnesení č. 02/05/2018
ZO Vinary schvaluje podání žádosti o dotaci z POV
Pardubického kraje na rok 2019 ve výši 200 tis. Kč na
akci: oprava obecních budov – II. etapa.
Usnesení č. 03/05/2018
ZO Vinary schvaluje podání žádosti o dotaci
z Mikroregionu Vysokomýtsko z projektu „Vybavenost Mikroregionu Vysokomýtsko“ ve výši 84 tis. Kč
na akci: úpravy na hřišti ve Vinarech.

Ráda bych zde poděkovala všem, kdo do zpravodaje
za uplynulé 4 roky přispěl jakýmkoli článkem.
Přeji Vám všem krásný podzim!

Usnesení č. 04/05/2018
ZO Vinary schvaluje poskytnutí finančního daru MS
Olšinka Jenišovice ve výši 1 tis. Kč.

Pavlína Šrůtová, starostka

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 31. 8. 2018
b) informaci o provedeném rozpočtovém opatření
č. 6/2018 a 7/2018
c) informace starostky
d) diskusní příspěvky občanů
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Krátké ohlédnutí za končícím volebním obdobím
Končící volební období vybízí k ohlédnutí za
uplynulými čtyřmi lety. Co se nám podařilo během
této doby uskutečnit?
Dokončili jsme opravu a výstavbu chodníků po celé
obci, což výrazně přispělo k bezpečnosti chodců,
zejména dětí při pohybu po obci. Na tyto akce bylo
využito dotací z Programu obnovy venkova a Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Získali jsme bezúplatně do vlastnictví pozemky v okolí
pomníku a pumpy od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Byl zrenovován pomník padlým v 1. světové válce –
odstraněny nánosy a obnoveno písmo, odstraněn
plot před pomníkem. Bylo upraveno prostranství
kolem pumpy na křižovatce.
Byl obnoven ovocný sad na Lohůvku v rámci akce V
ovocném sadě hravě a zdravě, která byla podpořena
dotací Ministerstva pro místní rozvoj. V sadu si
můžete nejen ochutnat ovoce, ale také zacvičit a
odpočinout. První dva posilovací prvky a terénní
úpravy byly spolufinancovány dotací z Mikroregionu
Vysokomýtsko, další dva stroje byly pořízeny
z finančních prostředků obce. Navíc byla v červenci
letošního roku na začátku sadu zasazena pamětní lípa
ke stému výročí Československa.
Byla zavedena elektřina a osvětlení na hřiště a do
pergoly, zhotoveno posezení do pergoly, zakoupena
udírna, venkovní pingpongový stůl, trampolína,
fotbalové branky. Do obecní hospody byl zakoupen
kombinovaný sporák, mrazák, bylo provedeno
přečalounění židlí a nově vymalováno. Stejně tak židle
v obřadní místnosti dostaly nové čalounění a byl
vymalován celý obecní úřad.

Na úpravu veřejných prostranství byl zakoupen
traktůrek, křovinořez a motorová pila. Z dotace
Pardubického kraje byl zakoupen plovoucí sací koš.
V letošním roce se podařilo vyměnit okna a dveře na
kulturním domě, na podzim budou ještě vyměněna
okna a dveře na budově obecního úřadu. Byl
vymalován sál, kuchyňka, chodba a WC, opravena
podlaha v „pinkponkárně“.
Co se týče kulturních a společenských akcí –
pokračujeme v tradičních akcích jako je rozsvícení
vánočního stromečku, předvánoční posezení s
důchodci, vítání občánků. Dále jsme v r. 2015 začali
pořádat vánoční ples, různé rukodělné dílničky, v roce
2016 jsme uskutečnili setkání rodáků a přátel obce, v
roce 2017 setkání Vinaráků. Letos jsme uspořádali
autobusový zájezd na muzikál.
Těší mě návštěvnost místní knihovny, přibylo zejména
dětských čtenářů. Pokračujeme ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Chrudimi v rámci programu
výměnného fondu. Již 7. rokem vydáváme obecní
zpravodaj.
Ráda bych poděkovala za spolupráci všem
zastupitelům, paní účetní, členům finančního a
kontrolního výboru, členkám sboru pro občanské
záležitosti, členům Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce i členům sboru dobrovolných hasičů,
Romaně Hrubešové za vedení obecní knihovny, paní
Hlouškové za péči o čistotu a upravenost naší obce,
ale i ostatním, kteří se starají o úpravu veřejných
prostranství, panu Krausovi za péči o veřejné
osvětlení, všem, kdo se stará o obecní hospodu, která
teď funguje tak, jak má, všem občanům, kteří aktivně
navštěvují zasedání zastupitelstva obce a konečně
Vám všem za Vaši důvěru, kterou jste nám před
čtyřmi lety dali a já doufám, že jsme Vás nezklamali.

Další informace
*

Firma ENRETA s.r.o. se na nás obrátila s nabídkou
výkopové zeminy, kterou zdarma doveze.
Zemina je vhodná na terénní úpravy. Pokud
byste měli o zeminu zájem, přijďte se prosím
domluvit na obecní úřad do 10. října. Zeminu
firma doveze v 2. polovině října.

*

Do sadu byly nainstalovány dva nové posilovací
prvky. V současnosti si tedy můžete zacvičit na
orbitreku, veslařském trenažeru, twistu/surfu a
protahovacím stroji. Na posledních dvou
zmíněných mohou cvičit dvě osoby najednou.

*
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Na příští rok jsme podali 2 žádosti o dotaci – obě
jsou z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje. První samostatně za naši obec – žádáme o
200 tis. Kč na akci „Oprava obecních budov – II.
etapa“ – týká se oprav a úprav prostor v 1. patře
nad hospodou, které by později měly sloužit jako
multifunkční prostory – pro posezení, cvičení,
příležitostné přespání apod. Již v létě začaly
práce na vyklízení místností, kterou jsou
realizována brigádnicky. Tímto moc děkuji všem,
kteří se do prací aktivně pustili.

*

Druhá žádost byla podána prostřednictvím
Mikroregionu Vysokomýtsko, je ve výši 84 tis. a
je určena na hřiště – na pořízení nových hracích
prvků, opravu stávajících prvků, opravu oplocení.

*

V pátek 5. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 6.
října od 8.00 do 14.00 proběhnou volby do
zastupitelstva naší obce a volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR. Ve Vinarech bude volební
místnost opět v obřadní místnosti obecního
úřadu. Případné II. kolo voleb do Senátu
proběhne o týden déle – 12. a 13. října ve
stejném čase a na stejném místě. Volební lístky
pro volby do zastupitelstva a 1. kolo voleb do
Senátu jste již minulý týden obdrželi do svých
schránek, případně je dostanete ve volební
místnosti. Volební lístky pro II. kolo voleb do
Senátu již nebudou do schránek distribuovány,
obdržíte je přímo ve volební místnosti.

*

Zveme Vás v sobotu 6. října od 19 hodin na sál
KD ve Vinarech na divadelní představení Poprask
na laguně v podání Jednoty divadelních
ochotníků Jaroslav Luže. Poprask na laguně je
jedinečná komedie lidských charakterů nabízející
skvělé herecké příležitosti. Vstupné dobrovolné.

*

Vítání občánků

SDH Týnišťko Vás zve na koncert zpěváka
Bohouše Matuše, který se uskuteční v sobotu 20.
října od 18.00 na sále kulturního domu Týnišťko.
Cena místenky je 300 Kč, předprodej na tel. č.
728 481 734. Po koncertě proběhne diskotéka.

V neděli 30. září jsme mezi vinarské občany přivítali
Jakuba Němečka.
Děti si pro Kubíka nacvičily pásmo písniček a básniček,
starostka pronesla slavnostní řeč a přivítala malého
občánka do naší obce. Nový vinarský občánek byl po
podpisu rodičů do pamětní knihy obdarován hračkou
a maminka kytičkou, gratulací a pamětním listem.
Děkuji všem členkám Sboru pro občanské záležitosti
za přípravu slavnosti a dětem za hezké vystoupení.

Významné životní jubileum oslaví:
v listopadu:
v prosinci:

Pavel Baťa
Jaroslav Kraus

Jubilantům přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti, rodinné pohody a životního elánu.
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Z kroniky obce Vinary

Rozdělení této dodávky se stalo tak, že ti, kteří měli
zásob více, nežli sami spotřebují, museli něco dodati,
k informaci sloužil minulý soupis.

Světová válka (pokračování)
Obilí již ve žních začalo stoupati v ceně, rok 1914.
Původně pšenice 100 kg cenila se 24 Korun, stoupala
tak, že v listopadu a prosinci dosáhla ceny nejvyšší 42
Koruny. Na to zavedena byla státem cena maximální,
která se překročiti neměla, stanovena byla pro:
pšenici, ve váze 76 kg jeden hektolitr 42 Kor., každý
kilogram do 79 kg váhy jednoho hektolitru měl
příplatku 20 hal. tak, že nejvyšší cena jednoho q
pšenice bylo 42 Kor. 66 haléřů, žito 34 Kor. 50 hal.
Před zavedením těchto cen, měl cenu před válkou
ječmen 18 Kor., žito 20 až 22 Kor. a oves 16 – 18 Kor.
vše za 100 kg.

Dodávka tato platila pro okres Trutnov, a vypravovalo
se týž den z této stanice 5 vagonů obilí různými
obcemi dodaného.
V dubnu dne 11. vyšly v platnost tzv. lístky chlebové,
a byli vydávány obecními úřady těch míst a těm lidem,
kde nebylo zásob. Každá osoba tímto lístkem
podělena mohla takto obdržeti v obcích a k tomu
vykázaných prodejnách 200 gramů výrobků
moučných, města oproti venkovskému lidu měla o 40
gramů méně. Tak se stávalo po začátku tohoto
nařízení, že kdo z venkova v městě poručil sobě něco
masitého a nepřinesl si svůj chléb, tento nikde
nekoupil, a tak každý, chudý i bohatý, nosil na cesty
z domova podnikané pokrmy s sebou.

Po stanovení těchto cen, za nějaký čas nařízeno
sepsání veškerých zásob, a jelikož tyto nebyly
spolehlivy, nařízeno sepsání druhé 1. listopadu 1914
pod vlastní zodpovědností jednotlivců. Soupis tento
sobě ustavoval každý producent sám, a po odevzdání
tohoto prostřednictvím obecního úřadu na c.k.
hejtmanství prohlíželi zásoby četníci, zdali souhlasí se
skutečným stavem. V obci naší shledáno vše
v pořádku.

V měsíci dubnu roku 1915 zaznamenány tyto běžné
prodejní ceny dobytka; býci na počátku války
prodávány 76-88 Korun á 100 kg živé váhy, nyní již
130-170 Korun; prasata dříve 1.40 Kor. á 1 kg mrtvé
váhy, nyní 3 Koruny. Koně zvlášť platili, mnoho jich
ubývalo a tím poptávka stávala se značnější – hříbata
roční cenila se 900 Korun – dvouletá platila se již za
ceny v míru koní vyspělých 1 000 Korun i výše. Klisny
hřebné, které jsou nyní od úkonů válečných
osvobozeny, byly hledány, zde v obci byla taková
prodána za 1 440 Korun. Voli k tahu platili se 100 g
živé váhy 140 Kor. i výše. Krávy 100 kg živé váhy 140 –
170 Kor.

Po tomto sepsání stanovilo nám hejtmanství
k nucenému dodání pro vojsko 50 q ovsa, 20 q žita a
10 q pšenice.
Dávku tuto jsme na jednotlivé výrobce rozvrhli dle
výměry hospodářství, respektive obhospodařované
plochy těmito plodinami. Obilí toto se odváželo na
stanici Zámrsk dne 16. března 1915.

Koncem měsíce prosince 1914 museli se na obecním
úřadě hlásiti ti v čase mobilisačním narukovavší
domobranci, kteří byli za neschopna uznaní a patřili
do druhé výzvy 37 – 42 let, do 15. ledna 1915 prvá
výzvy domobrany 32 – 36 let. Hlášení mělo ten účel,
jak později zjištěno, že všichni svolávacími lístky byli
voláni k novým přehlídkám. Obecní starosta i radní
byli dosud osvobození.

Konečně dne 28. měsíce února 1915 nastalo zabavení
všech zásob a současně jich soupis úřední, následkem
toho nesměl nikdo již obilí prodávati, a byl sám každý
odměřen s moučnými výrobky, by takto celý stát
vydržel a netrpěl hlad, až do nových žní tj. 31. srpna
1915.
Na osobu stanoveno 240 gramů moučných výrobků
neb 300 gramů obilí na týden, do této částky se
počítalo vše, žitná neb pšeničná mouka kroupy,
krupky neb krupice.

Dne 24. dubna 1915 byla nová klasifikace koní, obec
naše musela s koňmi do Luže. Při této klasifikaci
odváděli jenom valachy, kobyly pouštěli k použití
v chovu. Cenu odvedených koní stanovili 3 rolníci
okresním výborem stanovení, cena jimi určená byla
nezměnitelná a neměla žádného odvolání. Ceny tento
den pohybovaly se od 1 000 až 1 400 Korun.

Šrotování zakázáno vůbec, až pak dovoleno pouze
zadinu upotřebiti ke zkrmení.
Dne 14. dubna 1915 znovu obci nařízeno bylo, dáti na
nádraží v Uhersku 20 q pšenice, 20 q žita.
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Dne 21. dubna 1915 musela obec dodati na nádraží ve
Vys. Mýtě 20 q pšenice.

v těch okresech, kde nebylo použito stejnoměrného
měřítka při posuzování schopnosti.

Dne 4. května 1915 jdou z obce k odvodu 4
domobranci, odveden byl 1.

Veškeří „zbraně neschopní“ v čase mobilisačním
narukovaní a týž čas takto uznaní, povolávají se dnem
1. dubna k přehlídkám, uznaní zůstávají sloužiti a
propuštění mají dovolenou do 1. října 1915, kdy
opětně se staví k přehlídce.

Dne 5. května 1915 rukují ke službě ve zbrani
odvedení domobranci, narození v letech 1873, 1874,
1875, 1876 a 1877. Týž den vyhláškami stanoveno, že
nutno provésti ještě jednou prohlídku domobranců
ročníků 1878 až včetně 1890, pak 1892, 1893 a 1894
ve dnech mezi 25. květnem a 15. červnem t.r. a jenom

Dne 6. května 1915 provádí se v obci soupis dobytka,
dle toho jest 139 krav, 31 jalovic přes rok starých, 12
býků přes rok starých, 46 telat, 35 koz, 3 voli, 63 vepřů
pod tři měsíce, 37 vepřů nad tři měsíce starých.

Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany

Kuřáci a požáry

lesním porostu, ale také na životech zvířat, žijících v
lese, životech lidí a samozřejmě na dalších
materiálních hodnotách. Právě v letních měsících
bývá zvýšená četnost požárů lesa a trávy.

Statisticky nejčastější příčinou požárů je již tradičně
nedbalost. Touto nedbalostí se v souvislosti se
vznikem požáru rozumí mimo jiné kouření nebo
manipulace s otevřeným ohněm.

• Odhození nedopalku do odpadkového koše
Také odhozený nedopalek v odpadkovém koši je
častou příčinou požáru. A přitom stačí tak málo,
takzvaně „típnout" cigaretu ještě před vhozením do
odpadkového koše, nebo použít popelník. Je třeba si
uvědomit, že hasiči, kteří hasí hořící odpadkový koš,
mohou přijet o pár minut později k závažnější situaci,
kdy je budete potřebovat právě Vy.

Důsledky kouření

• Kouření na čerpací stanici pohonných hmot
Kouření na čerpacích stanicích je přísně zakázáno.
Bezpečnostní tabulka „Zákaz kouření" by měla být na
každé čerpací stanici. Riziko požáru je totiž velmi
vysoké. Požáry na čerpacích stanicích nejsou sice tak
časté, o to jsou ale nebezpečnější.

Kromě faktu, že kouření je příčinou mnoha
onemocnění (např. rakovina plic, hrtanu, úst, jícnu,
močového měchýře, ledvin, infarkt myokardu a má
vliv na vznik nemocí oběhové soustavy), je také
významnou příčinou množství požárů. Odhaduje se,
že ročně na světě zahyne při požárech od hořící
cigarety asi 100 000 lidí.

• Kouření v posteli, popř. v křesle s následným
usnutím
Je známo mnoho případů, kdy kuřák po zapálení
cigarety následně usnul, a poté již bylo nalezeno
pouze jeho ohořelé tělo. Svou roli v těchto případech
někdy hraje i alkohol. Ne vždy takové případy musí
končit smrtí, popáleninami to ale skončí téměř vždy.

Vznik požáru v souvislosti s kouřením

• Kouření ve výbušných prostorách a prostorách,
ve kterých je manipulováno s hořlavými látkami
Kouření v těchto prostorech (sklady, sila, garáže,
lakovny...) je zakázáno bezpečnostními tabulkami.

Hlavními příčinami vzniku požárů v souvislosti s
kouřením cigaret jsou:
• Odhození nedopalku v lese, popř. do suché trávy
V lese je kouření zcela zakázáno. Odhozený
nedopalek cigarety by mohl způsobit škody nejen na

Tyto bezpečnostní tabulky mají své opodstatnění a je
nutné je striktně dodržovat.
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▫ nedávejte svým dětem příležitost se dostat k
Vašim cigaretám a zápalkám nebo zapalovači.

Zásady, které dodržujte při kouření
▫ nekuřte na místech, kde je to bezpečnostní
tabulkou nebo předpisy zakázáno (v lese, v
nebezpečných prostorách),
▫ nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů,
▫ nikdy neodhazujte hořící nedopalky,
▫ neodkládejte hořící cigarety na hořlavé materiály,
▫ nekuřte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v posteli,
v křesle...)

Zvažte úplné ukončení kouření, získáte tím
průměrně 8 až 16 let života navíc, ušetříte peníze v
řádu tisíců korun ročně a snížíte riziko vzniku požáru
ve své domácnosti i v přírodě.
zdroj: www.firebrno.cz, upraveno

Poranění elektrickým proudem
Poranění elektrickým proudem je
častým typem poranění, se kterým
se můžeme setkat i na ulici, doma,
kdekoliv ve městě, v práci, ale i v
přírodě. Poškození se projeví různým stupněm
bezvědomí, křečemi, hluchotou, slepotou, poruchami
hybnosti nebo čití.

V statistikách jsou nejvíce zastoupeni mladí muži, a co
je zajímavé, profesionální elektrikáři. Ženy tyto
profese vykonávají velmi vzácně, a proto jsou ve
statistikách ohodnoceny menšími čísly. Druhé místo
ve statistice, co se týká úmrtnosti, patří dětem
zejména okolo 12 let věku a chlapcům. Výjimkou však
nejsou ani batolata a děti předškolního věku.

Kombinuje několik typů poranění:

Jak působí elektrický proud na postiženého?

1. poranění elektrické
2. poranění tepelné – popáleniny
3. poranění mechanické, které bývá druhotné (pád,
exploze, křečovitý stah svalů)

Uplatňuje se dvojí mechanismus:
1. přeměna elektrické energie na teplo a poškození
tkání teplem,
2. vliv elektrického proudu na buněčné membrány
a změna jejich vlastností při průchodu
elektrického proudu.
Míra poškození závisí na fyzikálních a chemických
faktorech, které si nebudeme rozebírat. V podstatě
můžeme účinky na organismus rozdělit do tří skupin:
1. Působení stejnosměrného proudu organismus
snáší poměrně dobře i při vyšších intenzitách.
2. Hůře je snášen proud střídavý, který je
nebezpečný i při malém napětí. Srdce je
nejcitlivější na frekvence 50 - 60 Hz, což je
frekvence domácích síťových rozvodů.
3. Proud o vysokém napětí nad 1000 V může
způsobit spíše rozsáhlé popáleniny a poškození
vnitřních orgánů.
Poškození se týká většinou více tělních systémů.
Změny krevního oběhu jsou zejména při působení
střídavého proudu a jsou vyjádřeny jako poruchy
srdečního rytmu. V praxi se projeví velmi zrychleným
nebo naopak zpomaleným pulsem či nepravidelným
pulsem. Na dýchání se projeví křeč dýchacích svalů

zdroj: mladyzdravotnik.cz

Pokud dojde k zástavě dýchání a oběhu, je nutné
zahájit oživování s co nejmenší časovou prodlevou.
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vyvolaná průchodem elektrického proudu přes
hrudník, nebo zástava dechu po zástavě oběhu.
Poškozen může být často i mozek. Poškození se
projeví různým stupněm bezvědomí, křečemi,
hluchotou, slepotou, poruchami hybnosti nebo čití.
Poškození kostí nebo svalů je zpravidla způsobeno
svalovým stahem při průchodu elektrickým proudem.
Mohou se vyskytnout zlomeniny, poškození svalů,
šlach, kloubů. Častou komplikací úrazu jsou
popáleniny, které vznikají nejčastěji v kontaktu kůže s
vodičem, nebo elektrickým obloukem, který provází
úrazy elektrickým proudem s vysokým napětím, a to i
bez kontaktu postiženého s vodičem.

Jak postupovat při poskytování první pomoci?
• Důležitá je především vlastní bezpečnost –
nedotýkáme se postiženého!
• Vypneme elektrický proud (hlavní jistič, vypínač).
Pokud to není možné, postavíme se na nevodivý
materiál, použijeme nevodivý předmět (např.
rukojeť koštěte) – odsuneme jím končetiny od
zdroje elektrického proudu či samotný zdroj od
těla. V případě úrazu vysokým napětím je nutno
vyčkat v bezpečné vzdálenosti tak dlouho, dokud
není vypnut celý obvod. Za bezpečnou vzdálenost
považujeme alespoň 18 m.
• Přivoláme odbornou pomoc.
• Kontrolujeme a zajistíme základní životní funkce
(stav vědomí, přítomnost dechu). V případě jejich
selhání okamžitě zahajujeme resuscitaci.
• Pokud jsou zabezpečeny životní funkce,
poskytneme první pomoc v případě popálenin,
nebo jiných poranění.
• Polohujeme podle stavu vědomí
- u pacienta při vědomí se zvednutou horní část těla
- při bezvědomí zotavovací poloha
• Udržujeme tělesnou teplotu (pacienta přikryjeme)

Nejdůležitější je prevence!
Většině úrazů lze předejít. Zaměříme-li se na zmíněné
rizikové skupiny je nutno zejména dodržovat
bezpečnostní předpisy u zaměstnanců, kteří
jakýmkoliv způsobem manipulují s elektrickou energií,
s vodiči či elektrospotřebiči. Zaměstnavatel je povinen
personál vyškolit, a to nejen pro práci s přístroji, ale i
v první pomoci, opatřit ochrannými pomůckami a
bezpečnostním vybavením.
Rodiče by měli působit na děti a varovat je před
nebezpečným jednáním, kterým mohou způsobit
úraze nejen sobě. Je nutné zabezpečit elektrické
zásuvky proti batolatům. Existují pomůcky k zaslepení.
Zejména je nutné vést děti svým osobním příkladem,
tzn. dodržovat zásady bezpečnosti i při manipulaci s
přístroji doma. Je nutné mít na paměti, že častým
místem smrtelného úrazu elektrickým proudem je
koupelna. Je proto nutné omezit používání
elektrických spotřebičů při koupání nebo sprchování.

Je nutno mít na paměti, že úraz elektrickým proudem
způsobí v organismu řadu změn, které nelze při
prvním kontaktu s postiženým postihnout. Postižený,
který je po úrazu elektrickým proudem při vědomí a
relativně v pořádku, je ohrožený selháním základních
životních funkcí i po relativně delším časovém
intervalu. Z tohoto důvodu je nutno postiženého
sledovat a dopravit jej vždy k odbornému vyšetření.

SDH Vinary
Oslavy založení SDH Vinary
V sobotu 21. července náš sbor dobrovolných hasičů
pořádal oslavy 130-ti let od založení. Pro návštěvníky
oslav jsme si přichystali bohatý program, který trval
celý den. Akci jsme zahájili státní hymnou, kterou
zahrála kapela Barevná muzika a slavnostním
nástupem na místním hřišti, kde byla předána ocenění
našim členům za dobře odvedenou práci pro sbor a
obec. Byli také přivítáni pozvaní hosté, mezi něž patřili
zástupci okresního sdružení hasičů v čele s panem
Kunhartem, dále pak zástupci našeho okrsku a v
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neposlední řadě naši přátelé z Vinar od Přerova a
Bydžova.

scénku, kde předvedli ukázku hašení v praxi. Celý
slavnostní den byl pak zakončen večerní diskotékou,
kde hrál DJ Jozy.

Po nástupu následoval slavnostní průvod obcí, který
měl několik zastávek. Při první zastávce byl před
zvoničkou vysvěcen panem děkanem Pavlem Mistrem
nový prapor našeho sboru. Následovala zastávka u
pomníku, kde jsme uctili památku padlých ze
světových válek. Zakončení průvodu probíhalo v sadu
Na Lohůvku, kde jsme vysadili pamětní lípu k oslavám
našeho výročí a k oslavám výročí 100 let od založení
naší republiky.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
pomohli s organizací oslav a závodu, dále pak hostům,
kteří se na oslavy přišli podívat a náš sbor podpořit, a
doufám, že za rok se opět ve zdraví všichni sejdeme na
dalším ročníku Vinarského poháru, případně na
nějaké jiné akci, kterou jako sbor pořádáme.
Vláďa Hrubeš

Mladí hasiči v létě
Prázdninové spaní 18. 8. - 20. 8. 2018
Ke konci prázdnin se sešli dorostenci a tým starších
žáků společně ve Vinarech na 3-denní akci. V sobotu
jsme na hřišti postavili stany. Na programu bylo
opékání a posezení u ohýnku. Společně jsme došli i do
sadu si zaposilovat a změřit své síly jako zápasníci s tyčí
na kládě, zahráli jsme si na hřišti pár her. V neděli jsme
se vyjeli koupat na koupaliště do Vysokého Mýta a
večer opět romantické posezení u ohýnku. Sice jsme
měli postavené stany, ale přesto většina zúčastněných
spala přímo pod hvězdami. V pondělí nás čekaly
Toulovcovy Maštale a v Proseči paintball, který si
všichni moc užili.

Ve zbytku dopoledního programu si návštěvníci mohli
poslechnout hudbu v podání Barevné muziky,
prohlédnout si historické hasičské auto z Jenišovic,
projet se v kočáru taženém koňmi, případně
shlédnout výstavky v místním KD a hasičárně.
Po dobrém obědě následoval již tradiční Vinarský
pohár. Poháru se letos zúčastnilo 21 soutěžních
družstev, z toho 14 mužských, 5 ženských a 2 veteráni.
V kategorii mužů byl souboj o první tři místa opravdu
těsný, družstva na medailových pozicích dělilo jen
něco málo přes jednu sekundu. Nejlépe si vedlo
družstvo SDH Zbožnov-Prosetín, které zvítězilo s
pěkným časem 19.22, druhé místo získali naši
závodníci s časem 19.58, třetí místo pak SDH Stradouň
20.42.

Bělá 25.8.
Děti mladší - 23:66 s (3. z 8)
Děti starší - 17:62 s (2. z 6)
Přípravka 57:41 s

V ženské kategorii si letos nejlépe vedly hasičky SDH
Skuteč, které dokončily v čase 21.84, na druhém místě
skončily naše ženy SDH Vinary s časem 22.98, třetí
místo získaly hasičky SDH Lozice v čase 24.26. Na závěr
poháru přišla na řadu kategorie veteránů. První místo
získali naši zkušení borci, druhé pak hasiči SDH ŠtěnecMravín.
Vydařené soutěžní odpoledne bylo ukončeno
slavnostním nástupem s předáním cen. Po poháru
následovalo vystoupení našich nejmenších hasičů,
kteří si pro nás společně s vedoucími připravili pěknou

Zderaz 2. 9.
Útoky:
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mladší žáci
starší žáci

22:72 s 10. z 18
19:33 s 9. z 16

Běh 60 m
Kategorie

Jméno

Čas (s)

Mladší dívky

Kristýna Horáčková

18:22 (4.z 20)

Starší dívky

Aneta Říhová

15:64 (12.z 24)

Lenka Fuksová

17:22 (14.z 24)

Jana Pešková

19:45

Nikola Pešková

24:26

Patrik Buben

15:18 (7.z 26)

Adam Rybáček

16:13 (13.z 26)

Radek Trunec

23:21

Starší chlapci

Mladší žáci - 7. ze 17 (útoky 19:31 s - 3. z 17 a štafeta
požárních dvojic 95:69 s - 10. z 16)
Klárka Fuksová, Adélka Šrůtová, Matěj Šrůt, Kristýnka
Horáčková, Filip Buben, Standa Trunec, Ondra
Kulhavý, Vojta Mašek, Vít Soušek, Sebík Lang
Starší žáci - 7. z 15 (útoky 18:16 s - 5. z 15 a štafeta
požárních dvojic 76:28 s - 10. z 14)
Lenka Fuksová, Jakub Lustig, Adam Rybáček, Monika
Truncová, Patrik Buben, Nikola Pešková, Radek Trunec

Lukavice 16.9.

Slatiňany 23.9.

Běh 60 m

Mladší žáci - 14. z 25, čas 20:26 s
Klárka Fuksová, Adélka Šrůtová, Matěj Šrůt, Kristýnka
Horáčková, Filip Buben, Honza Plocek, Ondra Kulhavý,
Vojta Mašek, Ondra Kopsa, Sebík Lang

Kategorie

Jméno

Čas (s)

Mladší dívky
Ml. chlapci
Starší dívky

Kristýna Horáčková
Filip Buben
Nikola Pešková

18:86 (5.z 18)
20:78 (20.z 37)
17:05 (15.z 22)

Starší chlapci

Lenka Fuksová
Patrik Buben

19:59
16:89 (14.z 24)

Radek Trunec

22:51

Starší žáci - 11. z 20, čas 19:51 s
Lenka Fuksová, Jana Pešková, Dan Slanař, Jakub
Lustig, Aneta Říhová, Nikola Pešková, Radek Trunec
Radka Peterková

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – preventivní články
▪ Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti
šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí
pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit.
▪ Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek
se informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale
i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho
chování o vyučování i mimo něj.
▪ Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se
učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním
spolupracovat. Je to váš spojenec.
▪ Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany
zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují
a zda sledují projevy chování i mimo vyučování.

Hola hola, škola volá!
Se začátkem školního roku Vám Pardubická krajská
policie radí, jak reagovat v případě, že se Vaše dítě
setká se šikanou.
▪ Při nástupu do školy informujte své dítě o možném
nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např.
formou pohádky či příběhu.
▪ Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně
mluvit.
▪ Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i
mimo ni.
▪ Seznamte dítě s širším okruhem osob, na které se
může v případě potřeby obrátit.
▪ Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat
druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z
pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před
nikým se neponižuj.
▪ Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto
skutků mezi dospělými a možnost stíhání
případných aktérů.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření
na šikanu dělat?
▪ Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho
straně, má vaši plnou podporu a může se
spolehnout na vaši ochranu.
▪ Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
▪ V případě vážného fyzického napadení nechte své
dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující
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▪

▪

▪
▪

▪

▪ Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a
vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení
to není.
▪ Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž
a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným
situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na
provokace a jak zvládnout situaci v případě
ohrožení).
▪ V případě důvodného podezření na páchání
trestné činnosti na vašem dítěti informujte
neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo
přímo linku 158.

dny do přímého kontaktu s předpokládanými
útočníky.
Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit
otevřeně, např. na třídní schůzce, možná
nebudete sami.
Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy
nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte
písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou
kopii dopisu.
Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou
záležitost pouze telefonicky.
Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do
jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry,
které vládnou na jiné škole.
Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení,
nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský
úřad nebo na školní inspekci.

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie
Pardubického kraje, upraveno

Akce ve Vinarech v nadcházejících měsících
6. října od 19 h.

Divadelní představení Poprask na laguně

12. října 17 – 21 h.

Česká muzika

2. listopadu od 18 h.

Lampionový průvod

listopad (bude upřesněno) Předvánoční tvoření nejen pro děti
24. listopadu od 20 h.

Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko

1. prosince od 16 h.

Mikulášská diskotéka

2. prosince od 18 h.

Rozsvícení stromečku

8. prosince od 14 h.

Předvánoční posezení s důchodci

Reprezentační ples
Mikroregionu Vysokomýtsko
v sobotu 24. listopadu od 20 h
na sále KD Vinary
Hraje kapela Skelet.
předtančení, barmanská ohnivá a neonová show,
tombola, bohaté občerstvení

Svoz komunálního
odpadu z popelnic:
3., 17. a 31. říjen
14. a 28. listopad
12. a 26. prosinec

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