V y d á n í 3/ 20 22, léto 2022

Milí čtenáři,
máte před sebou letní vydání obecního zpravodaje
plného aktuálních informací z dění v naší obci.
V tomto vydání se nejprve vrátíme do období Velikonoc,
konkrétně k vodění Jidáše, které jsme si letos opravdu
užili. Dále si můžete přečíst, o čem jednali zastupitelé a
dozvíte se výsledky svozu směsného komunálního
odpadu z popelnic za první pololetí a s tím spojené
informace o aktuální výši poplatku za odpady, který se
za letošní rok bude pro jednotlivé poplatníky značně lišit
podle toho, jak se jim daří třídit odpad. Několik
zajímavých rad přináší i článek věnující se omezení
odpadů z obalů. Z dalších článků se můžete dozvědět o
plánovaných projektech, o nových obecních webových

stránkách, vracíme se také k úryvkům z kroniky
týkajícím se účasti vinarských občanů na 1. světové
válce. Závěr zpravodaje opět patří našim hasičům, a to
zejména těm nejmladším a jejich soutěžním úspěchům.
Nakonec vás pozveme na oblíbenou letní akci - hasičské
závody o putovní Vinarský pohár, které se konají již tuto
sobotu.
Léto a letní prázdniny jsou obdobím výletů,
dobrodružství a nových zážitků. Aby těch zážitků bylo
ještě více, chystáme pro vinarské děti na poslední
červencový týden zajímavý program.
Přeji vám hezké letní dny plné sluníčka, příjemně
strávenou dovolenou a dětem bezstarostné prázdniny!
Pavlína Šrůtová, starostka

Vodění Jidáše

Významné životní jubileum oslaví:

Po dvouletém výpadku, kdy u nás kvůli covidu
neproběhlo vodění Jidáše, jsme si letos tento zvyk
užili o to více a hned dvakrát. Tradičně na Bílou sobotu
vodili chlapci Jidáše po Vinarech a na Velikonoční
pondělí jsme předvedli vodění ale i strojení a
následně pálení Jidáše v muzeu v přírodě na Veselém
Kopci v rámci akce Velikonoce na Veselém Kopci. Ve
Vinarech byl za Jidáše ustrojen Radek Trunec, na
Veselém Kopci Tomáš Hyksa.

v srpnu:

Věra Hloušková – 65 let

v září:

Ing. Jan Málek – 87 let
Rudolf Volena – 75 let
Hana Kubíková – 70 let
Vítězslav Šrůt – 70 let

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

Na Veselém Kopci jsme zaznamenali velmi pozitivní
ohlasy, již při strojení Jidáše se na místě seskupovalo
mnoho návštěvníků, kteří se poté vypravili za
průvodem. Přijelo se podívat také spousta Vinaráků,
za což velmi děkujeme. Následně jsme obdrželi
děkovný dopis od paní ředitelky muzea PhDr. Magdy
Křivanové a vedoucí oddělení odborné činnosti paní
PhDr. Ilony Vojancové.
Děkujeme všem za reprezentaci naší obce, zejména
pak chlapcům a jejich rodičům.

Z jednání zastupitelstva 2. 6. 2022

Usnesení č. 05/03/2022:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova č. OŽPZ/22/22529 mezi Pardubickým
krajem a obcí Vinary na r. 2022 ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení č. 01/03/2022:
ZO Vinary schvaluje program svého zasedání.
Usnesení č. 02/03/2022:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Vinary za rok 2021 a
celoroční hospodaření obce za r. 2021 bez výhrad.

Usnesení č. 06/03/2022:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z programu
Podpora zpracování strategických dokumentů obcí
Pardubického kraje mezi obcí Vinary a Pardubickým
krajem ve výši 27 845 Kč.

Usnesení č. 03/03/2022:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Vinary za r. 2021.
Usnesení č. 04/03/2022:
I. ZO schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce
Vinary, konkrétně: pozemku parc. č. 609/2
(ostatní
plocha)
zapsaného
v katastru
nemovitostí Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí pro
k.ú. Vinary u Vysokého Mýta, obec Vinary, na listu
vlastnictví č. 10001, a to kupujícímu Jaroslavu
Faltusovi za celkovou kupní cenu ve výši 22 610
Kč. Cena byla určena v souladu se znaleckým
posudkem na určení obvyklé ceny předloženým
zastupitelstvu jako příloha č. 1 návrhu usnesení.
II. ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
předmětného pozemku za podmínek usnesení
předcházejícího výroku I., a to kupní smlouvy ve
znění předloženém zastupitelstvu jako příloha
č. 6 návrhu usnesení. Starostce obce Vinary
ukládá takovou kupní smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 07/03/2022:
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování pasportu
veřejného osvětlení a Smlouvu o dílo na zpracování
pasportu místních a účelových komunikací mezi obcí
Vinary a společností GeoFaN s.r.o.
Usnesení č. 08/03/2022:
ZO schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na
zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a
čistírnu odpadních vod - společnost AKVOPRO s.r.o.
s nabídkovou cenou 519 tis. Kč bez DPH. ZO Vinary
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vinary a
společností AKVOPRO s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod
v obci Vinary.
Usnesení č. 09/03/2022:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO
na pořízení kalového čerpadla.
2

Usnesení č. 10/03/2022:
ZO schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě č.
S/05001085/05600155/001/2008 na zajištění odvozu
a uložení komunálního odpadu mezi společností AVE
CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a obcí Vinary.

Usnesení č. 13/03/2022:
ZO schvaluje počet členů zastupitelstva obce na příští
volební období na počet 5 členů.
Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:

Usnesení č. 11/03/2022:
ZO odkládá schválení nákupu pozemků a budov
v zemědělském areálu ve Vinarech na příští zasedání
zastupitelstva.

a) zprávu o provedeném rozpočtovém opatření
č. 2/2022
b) informace starostky
c) diskusní příspěvky

Usnesení č. 12/03/2022:
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2023802/vb/01, Vinary, parcela 71/4 – knn.

Informace o množství odevzdaného směsného komunálního
odpadu z popelnic v 1. pololetí 2022
Jak jistě všichni víte, od 1. ledna letošního roku došlo
ke změně systému odpadového hospodářství na území
naší obce. Tyto změny byly stanoveny obecně
závaznými vyhláškami (OZV) č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a
č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Podle druhé z
uvedených OZV se platí místní poplatek podle kapacity
popelnic 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).

Jak vidíte, hmotnost odpadu se povedlo výrazně snížit.
Největší pokles jsme zaznamenali v březnu (vloni i
letos proběhly tři svozy, v ostatních měsících dva), kdy
bylo svezeno zhruba poloviční množství oproti
loňskému roku. Celkově za pololetí došlo k poklesu o
více než 5 tun! Dále tabulka ukazuje celkový počet
vyvezených popelnic v jednotlivých měsících letošního
roku a dílčí počty popelnic podle jejich kapacity.
V posledním sloupci najdete údaj o průměrném
měsíčním poplatku za odpady na jednoho poplatníka.
Výše poplatku na jednoho poplatníka se za první
pololetí pohybuje od 150 Kč (což odpovídá minimální
částce 25 Kč měsíčně) do 540 Kč, průměr činí 222 Kč.

V tabulce je uvedena hmotnost svezeného směsného
komunálního odpadu za jednotlivé měsíce 1. pololetí
letošního a pro srovnání také loňského roku a výpočet
poklesu hodnot v absolutních i relativních hodnotách.

2022

2021

absolutní
(t)

relativní
(v %)

Celkem

110 l

120 l

240 l

Průměrný
poplatek na
poplatníka
(Kč)

Leden

1,92

2,64

0,72

27

79

28

41

10

41,10

Únor

2,04

2,48

0,44

18

87

31

47

9

41,60

Březen

1,96

3,84

1,88

49

74

23

43

8

40,30

Duben

1,34

2,20

0,86

39

56

19

29

8

33,70

Květen

1,18

2,10

0,92

44

48

11

32

5

32,80

Červen

1,10

1,60

0,50

31

55

15

33

7

32,90

Celkem

9,54

14,86

5,32

36

399

127

225

47

222,40

Měsíc

Hmotnost svezeného SKO (tuny)

Výše poplatku na domácnost se za první pololetí
pohybuje od 150 Kč do 1 395 Kč, průměr činí 466 Kč.

Pokles hmotnosti
oproti roku 2021

Počet vyvezených popelnic podle
kapacity
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Pokud vás zajímá, jaká je aktuální výše poplatku přímo
pro vaši domácnost nebo pro vás jako jednotlivého
poplatníka, můžete se přijít informovat na obecní
úřad.

popelnicí na měsíc. Bohužel jsou ale i takové
domácnosti, které množství odpadu nesnížily, a to se
jim projeví na výši poplatku za odpad.
Pro úplnost ještě připomínáme, že poplatek vychází
z kapacity popelnice nikoli z množství odpadu v ní.
Technologií, která by umožňovala vážení jednotlivých
popelnic, zatím svozová společnost nedisponuje.
Proto doporučujeme, pokud je to možné, nechte
popelnici vyvézt, až ji zcela naplníte. Jelikož obec platí
náklady na svoz podle celkové hmotnosti svezeného
odpadu, na výši nákladů obce se to neprojeví. Naproti
tomu se to ale projeví na poplatku, který budete vy
platit obci na začátku příštího roku.

Vzhledem k razantnímu zdražování v podstatě všeho
lze bohužel těžko předpokládat, že dojde ke snížení
celkových nákladů obce na odpadové hospodářství.
Nedojde ale k takovému nárůstu, jaký by hrozil,
kdybychom potřebné kroky nepodnikli a množství
odpadu nesnižovali.
Děkujeme vám všem, kdo se snažíte omezovat
množství produkovaného odpadu. Ve spoustě případů
je vidět, že i početnější domácnost si vystačí s jednou

Vyvezené popelnice podle kapacity

Hmotnost svezeného odpadu (t)
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Informace z obce

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září letošního roku se uskuteční
volby do zastupitelstev obcí. Všichni současní
zastupitelé, tj. Pavlína Šrůtová, Radka Peterková,
Romana Hrubešová, Vladimír Hrubeš a Lubomír Joska
se rozhodli opět kandidovat, náhradnicí pro případ, že
by některému ze zastupitelů ve čtyřletém volebním
období skončil mandát, je Lenka Fuksová.

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Minule jsme vás informovali, že zastupitelstvo
schválilo nechat zpracovat projektovou dokumentaci
na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace vyhrála společnost AKVOPRO s.r.o. s nabídkovou
cenou 519 tis. Kč. Projektová dokumentace by měla
být zpracována na podzim, poté bude podána žádost
o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV.

Kotlíkové dotace
22. června bylo zahájeno přijímání žádostí o kotlíkové
dotace pro žadatele s nízkými příjmy. Během prvních
čtyř hodin bylo vyčerpáno přes 1/3 alokace. Pokud
byste měl někdo zájem o pomoc s podáním žádosti,
neváhejte se na nás co nejdříve obrátit, rádi vám
pomůžeme. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2022.

Během léta pro vás připravíme informační posezení,
kde se dozvíte podrobnější informace o plánované
výstavbě a budete moci klást otázky odborníkům na
tuto problematiku.
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Aktuální jízdní řády najdete na autobusové zastávce,
ale také na webových stránkách obce, kde
zveřejňujeme změny, o kterých nás informuje Odbor
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Pardubického kraje.

Problémy v autobusové dopravě
Jistě jste v předchozích týdnech zaznamenali
problémy v autobusové dopravě, někteří na vlastní
kůži, jiní alespoň z doslechu. Důvodem jsou hned dvě
nepříznivé skutečnosti, které se sešly a spoustě lidí
tak znesnadnily cestování do práce, k lékaři, do školy
apod. Komplikace jsou způsobeny zejména změnou
dopravce, ale také objízdnou trasou.

Výsadba stromů
Zpracováváme žádost o
dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na
výsadbu listnatých stromů.
Na jeden projekt výsadby
je možné získat podporu až 250 tis. Kč, maximálně
100 % způsobilých výdajů. Pokud získáme dotační
podporu, bude v příštím roce v intravilánu i
extravilánu naší obce vysázeno celkem 60 stromů –
lip, dubů, jabloní, hrušní, švestek, třešní a višní.
Stromy budou vysázeny ve třech lokalitách – v zadní
části sadu budou doplněny ovocné stromy, na konci
obce u silnice za Svobodovými budou obnoveny
jabloně, největší změnou projde hřiště - podél silnice
budou místo starých smrků vysázeny lípy a u
asfaltového hřiště duby. Projekt je ve fázi návrhu,
žádost o dotaci bude podána do konce července.
Výsadba by měla proběhnout na jaře 2023.

Od 12. června došlo v Pardubickém kraji ke změně
autobusových dopravců. Společnost BusLine, která
provozuje autobusovou dopravu mj. také v naší
oblasti, se hned od počátku potýkala a do dnešního
dne stále potýká s nedostatkem řidičů, který se
projevuje velkým množstvím neodjetých spojů.
I v těchto dnech, tj. více než měsíc po zahájení
provozu, se počet neodjetých spojů denně pohybuje
až okolo 100 z celkového počtu 1700. Situace je u nás
ještě navíc komplikovaná částečnou uzavírkou silnice
I/17 mezi Ostrovem a Zámrskem a uzavřenou křižovatkou z důvodu oprav této silnice. V současnosti
autobusy na trase Chrudim – Vysoké Mýto a zpět jezdí
přes Vinary a zastavují na zastávce u obecního úřadu.
Tady také zastavují autobusy na trase Vysoké Mýto –
Jenišovice – Luže a zpět. Autobusová zastávka u
hasičárny není dočasně obsluhována.

Na začátku května byly spuštěny nové webové
stránky naší obce. Adresa zůstává stejná:
www.obecvinary.cz.

Pomocí aplikace můžete
dostávat všechny aktuální
informace z našich webových
stránek přímo do svých
mobilních telefonů.

Nové webové stránky splňují požadavky současné
legislativy, která stanovuje pro internetové stránky
obcí striktní pravidla. Stránky naší obce zhotovila
společnost Galileo Corporation s.r.o., která má
s weby obcí ale i dalších subjektů bohaté zkušenosti.

Na novou zprávu vás upozorní notifikace. Aplikace
vám přináší přehled aktualit z našeho webu, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o
pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty na úřední desce.

Tato společnost provozuje také aplikaci V OBRAZE.

Můžete zároveň sledovat více obcí, které tuto službu
nabízejí. Aplikace je pro vás zcela
zdarma, nemusíte se do ní
registrovat, ani neposkytujete
žádná osobní data.

Nové webové stránky obce

Nainstalovat si ji můžete také přes
tyto QR kódy.
Vyzkoušejte a dejte nám vědět, jak
jste s aplikací spokojeni.
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Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti
Přinášíme vám pokračování z publikace Ministerstva životního prostředí, tentokrát o odpadech z obalů.

Praktické rady a tipy
1) Není obal jako obal
Jsou situace, kdy se
bez obalu neobejdete.
Používejte obaly
opakovaně.
2) Nakupujte bez obalu
Nejsou
to
jen
farmářské trhy, ale také kamenné obchody,
kde můžete nakoupit do vlastních nádob.

Víte, že?

3) Právo volby

• Plastové blistry předbalených uzenin a sýrů
umožňují udržet potravinu déle čerstvou a
bezpečně ji dopravit ke spotřebiteli, průměrně
ale váží 6x – 15x víc než obalový materiál při
nákupu u pultu.

Nabídka obchodníků je velmi široká, a tak si může každý
zvolit, zda koupí smetanu do kávy, cukr či sušenky
v jednom obalu, nebo v mnoha miniporcích. Pokud
nehrozí, že se vám obsah velkého balení zkazí, dejte mu
přednost.

• Cena za pohodlí bývá vysoká. Například na jednu
kávovou kapsli s 8 g kávy připadá 5 g odpadu
zejména hliníku a jeho sloučenin. K recyklaci se
dostane jen zlomek těchto obalů.

4) Voda kohoutková
Pijte kohoutkovou vodu, obejdete se
bez obalu. Nebojte se požádat o
kohoutkovou vodu i v restauracích.
5) Nákupy u pultu

• V roce 2021 bylo 77 % obalů vytříděno a předáno
k recyklaci nebo energetickému využití. Vytřídilo
se 1 022 963 tun obalových odpadů.

6) Recyklační kruh

• 73 % obyvatel ČR aktivně třídí odpad a v loňském
roce každý Čech průměrně vytřídil 71,8 kg
odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony,
kovy).

Smyslem recyklace je využívat
materiály
opakovaně.
Nakupujte
produkty z recyklovaných materiálů,
teprve pak se kruh uzavře.

Kupujte čerstvé potraviny u pultu místo vakuově balených.

Příležitosti pro každý den
• používejte obaly opakovaně,

• nákupy si plánujte a zvažujte i velikost balení,

• nepotřebné obaly vyhazujte do příslušných
kontejnerů na tříděný odpad.

• používejte vlastní košíky, síťovky nebo látkové
tašky,
• dávejte přednost pultovému prodeji – výrobkům
nebo potravinám bez obalu,

Další informace k tématu najdete na internetu:

• pijte kohoutkovou vodu,

www.mzp.cz, www.bezobalu.org, www.cenia.cz,
www.jaktridit.cz

• volte náhradní náplně a koncentráty,
• vybírejte obaly z jednoho druhu materiálu,
usnadníte tím třídění a recyklaci,

zdroj: Průvodce předcházením vzniku odpadů
v domácnosti; upraveno
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Z kroniky obce Vinary

Horčička Josef, syn, nar. 10. 3. 1883, ženatý, rolník
v Turově, okrs. Vys. Mýto, narukoval v mobilisaci
k pěš. pl. čís. 30 do Vys. Mýta, na frontu proti Rusku
vypraven 21. srpna 1914, tam 28. 8. 1914 raněn u
Komárna do horní části nohy kulí z pušky, tím upadl
do zajetí, týž den, léčen v nemocnici v Kyjevě v Rusku,
po uzdravení psal z Permu z Omska v Asii, byl účasten
na polních pracích. Poslední zprávy o něm zanikají od
srpna 1916, od oné doby stal se nezvěstným.

Přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce (pokračování).
Číslo domu 58 – Myška Jan a Františka, vlastníci,
domkař, stár nad 50 roků, válečných úkonů prost.
Číslo domu 59 – Mlíková Anna, vdova, vlastnice.
Mlíka Josef, syn, naroz. 26. ledna 1882, svobodný, při
hospodářství, narukoval v mobilisaci k pěš. pl. čís. 98
do Vysokého Mýta, vypraven v říjnu 1914 do pole
proti Rusku, odkud ještě týž rok zaslal jeden lístek,
načež zprávy o něm úplně zanikly, stal se nezvěstným.

Číslo domu 64 – Myška František a Františka, vlastníci,
domkář, vzhledem k stáří válečných úkonů prost.
Číslo domu 65 – Beránek František a Kateřina, rolník,
vlastníci, stár nad 50 r., válečných úkonů prost.

Scháněl Josef, švagr výše jmenovaného z čp. 59, nar.
22. února 1883, ženatý, dělník, odveden ku pěš. pl.
čís. 30 do Vys. Mýta v lednu 1915, do pole vypraven
koncem měsíce dubna 1915, kde v Ruském Polsku
dne 3. srpna 1915 padl, střelen kulí z pušky do hlavy.

Beránek Josef, syn, nar. 9. října 1893, svobodný,
narukoval 23. srpna 1914 k pěš. pl. čís. 98 do Vys.
Mýta, zde přeložen ku zásobovacímu oddílu do
Terezína, odtud 1. června 1915 do Tirol k pracím
zásobárnám a 16. 3. 1916 na frontu Ruskou, kde byl
v červnu 1917 předán do Kapošváru v Uhrách k pěš.
pl. čís. 98, na to v září 9. roku 1917 dán na frontu
Italskou, kde 15. června 1918 u Arsiaga raněn do
pravé nohy střepinou granátu, léčen v Opavě ve
Slezsku a pak dán ke pluku do Štýrska, kde setrval do
převratu.

Číslo domu 60 – Horáková Magdalena, vlastnice,
vdova.
Číslo domu 61 – Duliček Frant. a Barbora, vlastníci,
rolník, stár nad 50 r., válečných úkonů prost.
Duliček František, syn, nar. 16. 1. 1897, pekař,
odveden v dubnu 1917 k pěš. pluku čís. 98 do
Kapošváru v Uhrách, nato léčen ve Štýrsku a ve Vys.
Mýtě až do převratu.

Číslo domu 66 – Daněk Josef a Božena, vlastníci.
Týž nar. 22. října 1881, ženatý, domkář, narukoval
v mobilisaci k zem. pěš. pl. čís. 30 do Vys. Mýta.
V srpnu 1914 vypraven na Rusko, kde 22. října 1914
byl raněn do levé ruky kulkou z pušky, léčen ve
vnitrozemí. Dne 15. května 1915 byl supravován jako
invalida s 33 % neschopností. Po dalších pak
přehlídkách vždy nezpůsobilým uznán.

Číslo domu 62 – Miklas Jan a Anna, vlastníci.
Týž narozen 24. května 1883, ženatý, dělník, odveden
v červenci 1915 k pěš. pl. čís. 98 do Kapošváru
v Uhrách, 22. října 1915 vypraven na frontu proti
Itálii, tam po pobytu šesti měsíčním léčen v zázemí na
úplavici, po druhé na tutéž frontu dán v květnu 1916,
kde v září 1916 utrpěl břišní průtrž a byl na tutéž ve
vnitrozemí operativně léčen, po vyléčení potřetí na
Itálii v září 1918, kde setrval již do převratu.

Číslo domu 67 – Konečný František a Anna, nájemníci,
týž k odvodům vojenským povoláván a vždy
nezpůsobilým uznán, jest dělníkem.

Číslo domu 63 – Horčička Jan a Kateřina, vlastníci,
domkař, ženatý, stár nad 50 r., válečných úkonů prost.

Štosková Františka, švadlena, nájemnice – vlastník t.
č. jest Zeman Fr. a A. čp. 4.

Horčička Jan, syn, nar. 24. 12. 1886, ženatý, při
hospodářství, narukoval v mobilisaci, k horskému
telefon. oddílu čís. 14 do Litoměřic, na frontu Ruskou
dán 7. srpna 1914, kde setrval do července 1918, kdy
onemocněl, léčen v zázemí v Praze do 1. října 1918,
odkud předán k oddílu do Sv. Hypolitu v Dol.
Rakousích, kde setrval do převratu.

Obecní domek
1. Šrut Václav a Kateřina, nájem. dělníci, stár nad 50
roků, válečných úkonů prost.
2. Beránek Václav a Anna, nájem. dělníci, stár nad
50 r., válečných úkonů prost.
Beránek Jan, syn, nar. 1. prosince 1891, svobodný,
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dělník, odveden 1. března 1915 k pěš. pl. čís. 98 do
Vys. Mýta, na frontu vypraven 1. června 1915 proti
Rusku, kde 7. června 1915 byl zajat. V zajetí pracoval
v uhelných dolech. K ustavujícím se zprvu „družinám“
přistoupil 3. února 1916, se kterou prodělal polní
tažení proti vojsku Rakouskému u Zborova v roce
1917, v tomtéž roce přestoupil k utvořeným legiím.
Ze zajetí dotyčný oddíl byl vypraven ze přístavu ve
Vladivostoku 3. března 1920 přes válečný přístav
Singapore v Číně, Tichým Oceánem, Žlutým mořem,
průplavem Suezkým, mořem Středozemním, do
přístavu v Terstu, dráhou přes Jugoslavii, Rakousko do
Československé republiky dne 4. dubna 1920.

Udomlja. K legii přistoupil 23. února 1918 v Borispol
v Ukrajině, účastnil se místních šarvátek proti vojům
bolševickým v Nižni Udink, Čerkasi, Tatarskájer,
Šimbysk, Bugulma, vše v Sibiři. Ze zajetí cestu
nastoupil 1. června 1920 a přibyl do domoviny 16.
srpna 1920. Cesta vedla z Gailého uglu ve
Vladivostoku, zálivem Petra Velikého, Tichým
Oceánem, do Honolulu (Havajské ostrovy) Balboa,
Panamský kanál do Gristobálu, Atlantickým oceánem
do anglického přístavu Gibraltaru, mořem
Středozemním do Terstu, pak dráhou přes Budějovice
do Brna

Beránek Josef, syn, narozen 4. března 1894,
svobodný, zedník, odveden dne 10. října 1914 k pěš.
pluku čís. 98 do Vys. Mýta, na frontu Ruskou vypraven
23. února 1915, tam zajat 12. března 1915 v 8 hodin
ráno ve vesnici Ropice Ruska v Karpatech. V zajetí
pracoval ve Višni Valačok a Usadba Ugalok poš.

Týž naroz. 14. března 1877, ženatý, dělník, odveden
26. 11. 1914 k pěš. pl. čís. 98 do Vys. Mýta, na frontě
Ruské u Brest Litevský byl raněn do nohy kulí z pušky,
po vyléčení propuštěn z vojska jako invalida se 60 %
neschopnosti.

SDH Vinary

mohli jsme jít. Viděli jsme zajímavý model COVIDU19, výrobu kávy, fyzikální a chemické experimenty,
popsaný model lidského srdce a kolo zavěšené na
laně, po kterém jsme mohli přejet na druhou stranu
lana. Nejvíc se nám líbilo 3D kino s názvem "Na
křídlech ptáků". Po vydařeném výletu jsme opět
nastoupili do autobusu a jeli domů. Všem se výlet líbil
a určitě doporučujeme :)

3. Popelka Jan a Františka, nájemníci.

Výlet k dětskému dni
Dne 4.6.2022 jsme se v počtu 35 lidí vydali na výlet do
VIDA! parku v Brně. Cesta byla sice dlouhá a pro
mnohé děti i nudná, ale stálo to za to. Jakmile jsme
dorazili na místo, ohromili nás technické a vědecké
modely. Paní starostka nám rozdala vstupenky a

Kristýnka Horáčková a Verča Piňosová
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Pálení čarodějnic
30. dubna proběhlo na hřišti pálení
čarodějnic. Pro návštěvníky byly kromě velké
vatry přichystány také výborné bramboráky a
další drobné občerstvení a nápoje.

Letní diskotéka
Další akcí, kterou uspořádali hasiči ve
spolupráci s obcí, byla letní diskotéka, a to
hned první den prázdnin v pátek 1. července.
Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, proto se
akce uskutečnila na sále. Přesto se sešlo více
než čtyřicet dětí, které se dobře bavily až do
pozdních večerních hodin a zahájily tak
nejoblíbenější část roku – letní prázdniny.
Všechny děti dostaly malou pozornost –
výbornou vafli s ovocem, šlehačkou, nutelou
nebo marmeládou a nealko nápoj podle
vlastního výběru.
Děkujeme všem organizátorům za přípravu
diskotéky.

Úspěchy mladých hasičů
23. dubna začala letošní soutěžní sezóna
mladých
hasičů
hasičskou
soutěží
v požárních útocích ve Skutči. Dále se
družstva dětí zúčastnila okrskových závodů
v Chroustovicích
(včetně
přípravky),
okresních závodů ve Skutči a na Štěpánově
(pouze družstvo mladších), nočních závodů
ve Skutči a denních v Krouně. Jednotlivci
závodili v běhu na 60 m s překážkami ve
Skutči, na Seči a v Markovicích.
Že se dětem dařilo skvěle, dosvědčují následující výsledkové tabulky.

Datum

Místo konání

23.4.

Skuteč

Přípravka
počet družstev:

14.5.

Chroustovice – okrskové závody
počet družstev:

21.,22.5. Skuteč, Štěpánov – okresní závody
počet družstev:

11.6.

Skuteč – noční závody
počet družstev:

26.6.

Krouna
počet družstev:

Mladší

Starší

4. místo, 18:56

9. místo, 18:87

16

15

1. místo, 60:07

1. místo, 20:48

1. místo, 16:22

1

1

1

-

9

8. místo
17

-

7. místo, 20:71

5. místo, 16:73

24

18

3. místo, 16:13

8. místo, 17:30

21

18

60 m s překážkami

Skuteč 8.5.

Seč 5.6.

STARŠÍ DÍVKY počet závodníků: 74
Kristýna Horáčková
Adéla Šrůtová
Veronika Piňosová

počet závodníků: 24

počet závodníků: 30

12. místo, 14:28
44. místo, 16:10

5. místo, 14:90
12. místo, 16:10

6. místo, 14:38
15. místo, 15:41

46. místo, 16:34

16. místo, 16:64

17. místo, 15:60

počet závodníků: 22

-

22. místo, 16:01
23. místo, 16:02

11. místo, 15:89
19. místo, 19:04

-

25. místo, 16:18

-

-

počet závodníků: 31

počet závodníků: 32

2. místo, 16:30
20. místo, 23:47

2. místo, 14:86
24. místo, 23:52

STARŠÍ CHLAPCI počet závodníků: 38
Sebastian Lang
Filip Buben
Ondřej Kopsa

MLADŠÍ CHLAPCI počet závodníků: 49
Matěj Šrůt
Luboš Horáček

Markovice 12.6.

3. místo, 16:68
31. místo, 21:36
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Užití

Byliny – borůvka brusnice

Borůvky, modré plody brusnice borůvky malé asi jako
hrášek, je možno jíst samotné či je naložit nebo z nich
udělat dort, knedlíky, buchty, koláč atd. Jsou sladké a
silně barví na tmavě modro až fialovo, tedy jsou i
kvalitním přírodním barvivem. Rovněž znatelně
zpevňují stolici: po jejich požití je dobře tvarovaná,
tvrdá a tmavá - zelenohnědá. Senzorickou hodnotou
a obsahem cenných živin včetně zdraví prospěšných
látek se řadí k našemu nejcennějšímu ovoci.

(Vaccinium myrtillus)
Také se jí říká borůvnice, černá jahoda, černice
čičiretka, čičoretka, hafery, borůvčí, mystovka,
hejprle.

Plody obsahují třísloviny, antioxidanty, bioflavonoidy,
karotenoidy, provitamín A, resveratrol, vitamín C,
vitamíny skupiny B, ovocné cukry, malé množství
tuků, mikro- a makroprvky (hořčík, draslík, mangan,
železo, měď, zinek, chrom). Borůvky zlepšují noční
vidění a léčí šeroslepost; zlepšují imunitu a působí
preventivně a léčebně (jako doplňující prostředek)
proti infekcím; prodlužují život, chrání před stařeckou
demencí, pomáhají při průjmech a jiných střevních
onemocněních; zvyšují množství moči, čímž
napomáhají odvodňování a léčbě některých otoků a
zánětů močových cest; snižují hladinu cholesterolu a
tuků v krvi, chrání tělesné buňky proti volným
radikálům; prospívají regeneraci sliznic; podporují
úsilí obézních o snižování tělesné hmotnosti; mají i
uklidňující a protistresový účinek. Borůvka též
napomáhá při tlumení nikotinové abstinence, tím, že
podporuje tvorbu dopaminu, je velmi vhodným
doplňkem při odvykacích kúrách kuřáků. Plod borůvky
má unikátní obsah komplexu flavonoidů a
antioxidantů (prevence proti rakovině), je třeba ale
podotknout, že to se týká až plné zralosti plodu.

Popis
Borůvka je hustě rozvětvený, ale spíše nízký keřík (50
cm) s opadavými listy. Vejčitě okrouhlé listy jsou na
lodyze uspořádány střídavě, jsou lysé (bez trichomů)
s krátkými řapíky. Naopak květy jsou výrazně
stopkaté, objevují se již od dubna do června. Mají
světle zelenou korunu (v rostlinné říši poměrně
neobvyklá barva) a zakrnělý kalich.
Plodem brusnice borůvky jsou borůvky, černomodré
bobule, v nichž nalezneme při podrobnějším
zkoumání mnoho drobných semen. Dozrávají až od
června do září, ale ve vyšších polohách vždy později.
Výskyt
Brusnice borůvka tvoří často velmi kompaktní porosty
v některých typech lesů. Ve střední Evropě jsou to
především horské smrčiny, acidofilní bory, acidofilní
bučiny a některé typy acidofilních doubrav. Vyskytuje
se i na pasekách a na světlinách, na vřesovištích a na
rašeliništích. Preferuje půdy kyselé, málo výživné,
humózní a nepříliš suché.

Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z
nich používá při slabé cukrovce. V listech jsou
obsaženy ve významném množství třísloviny, takže se
hodí na přípravu čaje užívaného vnitřně při
průjmových onemocněních, žaludečních obtížích, ale
(na rozdíl od plodů) i při zánětech močových cest (jako
mírné dezinficiens, močopudný a protizánětlivý
prostředek); zevně působí zápar či spíše odvar z
borůvkového listí při kožních onemocněních,
například i při lupénce.

Roste po celém území Česka, ovšem s nestejnou
četností výskytu. Velmi hojná je např. ve vyšších
polohách hor českého masívu, zato velmi vzácná
(nebo někde může i chybět) je v teplých
pahorkatinách zvláště tam, kde se ve větší míře
vyskytují bazické substráty.

Vědci z King's College v Londýně zjistili, že denní
konzumace borůvek pomáhá snížit riziko
kardiovaskulárních onemocnění o dvacet procent.
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Svoz komunálního odpadu
Informace MUDr. Serbákové
MUDr. Serbáková oznamuje, že od 20. července
očkuje 4. dávku vakcíny Pfizer Comirnaty. Termín
očkování si můžete domluvit nejlépe e-mailem na
adrese ordinacevm@seznam.cz.

3., 17. a 31. srpna
14. a 28. září
12. a 26. října
9. a 23. listopadu
7. a 21. prosince

Svoz NO a VO
3. října v 16 hodin před KD
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