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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
jsem ráda, že Vám prostřednictvím našeho Vinaráčku
můžeme opět přinést některé informace a potřeby
z činnosti obecního úřadu. Nejprve navážu na první
vydání našeho zpravodaje, ve kterém jsem naznačila
vytvoření nového Strategického rozvojového plánu
naší obce. Skutečně ho budeme připravovat, neboť
je to nutnost. Krátce k jeho tvorbě. Jelikož proces
strategického
plánování
není
krátkodobou
záležitostí, nýbrž neustále se rozvíjející, otevřený a
flexibilní, musíme si stanovit: vizi, prioritu a
specifický cíl.
Vize znamená základní představu, jaká by měla obec
v budoucnu být, tedy stav, který nemusí nastat,
k jehož dosažení je však směřováno vynaložené a
plánované úsilí a prostředky. Dále je třeba si udělat
vnitřní analýzu – zmapovat silné i slabé stránky obce
a vnější analýzu – příležitosti a ohrožení. Úspěšný
budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez účasti Vás
občanů. Jen díky názorům, připomínkám a jasně
vyjádřeným a skloubeným přáním Vás všech je
možné zajistit, aby kvalitní a spokojený život v obci
co nejvíce odpovídal vašim představám. Dokument
obce bude tvořený na principu komunitního
plánování. O průběhu příprav Strategického plánu na
období let 2013 – 2018 budete informováni na
webových stránkách obce, v obecním Vinaráčku, a
na veřejných schůzích, abyste se k němu mohli
vyjádřit, než bude schvalován zastupitelstvem obce.
Prvním úkolem a spoluprací s Vámi občany bude
dotazníkové šetření. Týkat se bude otázek v oblasti
úrovně bydlení, kvality života v obci a jeho okolí,
služeb, správy, samosprávy a základní charakteristiky
respondenta. Dotazníky Vám budou doručeny do
poštovních schránek. Vyplněné pak vhoďte prosím
Vás v úřední hodiny do uzavřené schránky v chodbě
obecního úřadu. Děkujeme Vám.

www.obecvinary.cz

obec.vinary@tiscali.cz

Několik informací z činnosti obecního úřadu:
- V rámci zpracování projektu “Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření – Mikroregion Vysokomýtsko“, který
zpracovává firma ŠINDLAR s.r.o. a EKOTOXA s.r.o.
pro všechny obce svazku, jsme obdrželi k vyplnění
dotazník, který je součástí analytické části projektu a
bude sloužit jako prvotní zdroj informací a dat o
příslušném katastrálním území (obci Vinary a k. ú.
Vinary u Vysokého Mýta). Řešitelský tým dotazník
vyhodnotil a navštívil naši obec v rámci provádění
průzkumů a rozborů. Provedl šetření za účelem
podrobné analýzy námi uvedených relevantních
problémů. Výsledná studie by měla přispět ke
zlepšení stavu krajiny celého svazku. Dovolte mi
požádat Vás k zapůjčení, zda nevlastníte někdo
fotografii z povodní ve Vinarech, ať už v r. 1997,
2006, 2010 nebo třeba i dřívějších – jako podklad
k prováděné analýze. Pokud ano, přineste nám ji
prosím Vás na obecní úřad. Děkujeme Vám.
- K realizaci zakázky „Analýza rizik vlivu staré
ekologické zátěže v k. ú. Vinary u Vysokého Mýta na
podzemní vody, CHOPAV Východočeská křída a
vodní tok Loučná“. Zhotovitelem zakázky jsou Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. Chrudim. V rámci
provedených prací za období říjen 2011 až leden
2012 byl proveden geofyzikální průzkum zaměřený
na vymezení preferenčních cest případné
kontaminace a určení mocnosti skládky. Dále byl
proveden vstupní monitoring odběrů vzorků,
spočívající v odběru vzorků podzemních a
povrchových vod a dnových sedimentů v pěti
popisných číslech ve Vinarech a několika ve
Stradouni. Po provedeném vytýčení umístění sond
pro odběr zemin a zbudování nových HG objektů, byl
v určeném místě a blízkém okolí proveden
pyrotechnický průzkum. Na základě provedených
průzkumných prací byly na jaře letošního roku
prováděny vrtné práce, umístěny nové HG objekty.
Vybudované vrty HG 1, HG 2 a HG 3 budou sloužit
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pro hydrogeologický průzkum. Celkem byly
zhotoveny tedy 3 vrty o hloubkách 25 m (1 ks) dole
pod silnicí u cesty nad kravínem do Bětníka a 50-55
m (2ks) nahoře ve Skalách. Všechny vrty byly
zhotoveny za stálého dohledu hydrogeologa, který
určil na základě místních podmínek konečnou
hloubku objektů. Součástí prací byly orientační
hydrometrické zkoušky (karotáž, čerpací zkouška,
stoupací zkouška). Dále byly provedeny II. odběry
vzorků podzemních a povrchových vod ve studních
občanů a v obecních studánkách. Práce probíhají
v souladu se schváleným Realizačním projektem.
- Připravujeme podklady pro územní souhlas na
zpevněnou plochu na hřišti o rozměrech 4 x 10 m
pro účely požárního sportu. Jedná se o položení a
usazení zámkové dlažby do štěrku v úrovni
travnatého terénu. Práci provedou hasiči, obec
uhradí materiál vč. dopravy.

- Děkuji hasičům za pomoc při sekání travnatých
ploch v obci, kdy byl pracovník na VPP nemocen, a
všem občanům, kteří se starají o zeleň a čistotu na
veřejných prostranstvích i kolem svých obydlí.
- Gratuluji místním hasičům, hasičkám i dětem za
vynikající výsledky v letošní okrskové soutěži konané
v Holešovicích. Mám z Vás všech velkou radost, jako
jistě i ostatní občané naší obce. Děláte naší obci
opravdu dobré jméno, jsem na Vás hrdá. Velkou
zásluhu na úspěších našich nejmenších hasičů mají
bezesporu také jejich instruktoři - Jaromír Trunec,
Ing. Radka Peterková, Vladimír Hrubeš a Lenka
Truncová, kterým patří též moje poděkování. Vážím
si Vaší záslužné práce pro naši mládež a přeji hodně
úspěchů. Požárnímu sportu zdar!
Přeji Vám krásné slunečné léto,
dovolenou a dětem pěkné prázdniny.

příjemnou

Zdeňka Plšková

- Zajišťujeme cenové nabídky na akci z Programu
obnovy venkova 2012 na opravu KD a osvětlení u KD.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslaví:
 v srpnu:

Věra Hloušková – 55 let
Ing. Věra Svobodová – 84 let



v září:

Vítězslav Šrůt – 60 let
Hana Kubíková – 60 let
Rudolf Volena – 65 let
Ing. Jan Málek – 77 let
Olga Duchoslavová – 84 let
Marta Šípková – 89 let

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
životního elánu.

zdroj: Chrudimský deník

6. května 2012 se narodil nejmladší občan Vinar
Petr Baťa. Rodičům Pavlíně a Petrovi Baťovým
gratulujeme a Petříkovi přejeme do života hodně
štěstí!
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Obecní symbolika
Znak
Popis znaku:
Modro-zlatě šikmým zeleným
zúženým břevnem dělený štít,
nahoře
stříbrné
trojvrší
s kosmým mlátkem, šikmo
přeloženým želízkem, obojí
černé, dole vyrůstá z břevna
modrý vinný hrozen na
zeleném stonku s listem nahoře a úponkem dole.

Vlajka
Popis vlajky:
Zeleným
šikmým
pruhem širokým jednu
pětadvacetinu
délky
listu dělený list na
modré žerďové a žluté vlající pole. V modrém poli
bílé trojvrší s kosmým mlátkem šikmo přeloženým
želízkem, obojí černé. Do žlutého pole vyrůstá ze
zeleného pruhu modrý vinný hrozen na zeleném
stonku s jedním listem nahoře a úponkem dole.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Autor návrhu znaku a vlajky:
PhDr. Petr Vorel, Pardubice
Iniciátory tvorby znaku obce Vinary byla tehdejší
starostka obce Zdeňka Plšková se zastupiteli obce
Lenkou Komárkovou, Ladislavem Šilarem, Petrem
Suchým a Petrem Baťou.
Při zpracování návrhu znaku a vlajky obce bylo nutné
užít prvky vymezující jednoznačně lokalitu obce. Na
základě návrhů a nápadů vinarských občanů,
schválených zastupitelstvem obce navrhl autor
akcentovat dva motivy, a sice“ mluvící znamení“ (tj.
symbol vinné révy), což vychází i z názvu obce – ve
Vinařích se kdysi vinná réva pěstovala a tradici
kamenictví (resp. těžby kamene), která dodnes
ovlivňuje podobu nejbližšího okolí obce. Opukové
lomy v dřívějších dobách Vinary hodně proslavily
(v tom zahrnul i tři kopce Mithard, Rejšník, Jaloučí,
jako dominanty okolí).

Udělení znaku a vlajky
Obecní symboly, znak a vlajka, byly obci Vinary
uděleny dne 20. ledna 2005 Rozhodnutím č. 50
předsedy Poslanecké sněmovny p. Lubomíra
Zaorálka. Ten se rozhodl udělit je naší obci na
základě našeho návrhu, po projednání ve výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru
Poslanecké sněmovny.
Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky
proběhlo dne 8. dubna 2005 v prostorách
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a naše obec
mohla začít zvýrazňovat svoji identitu a zavést
obecní symboly do života obce.

Dne 8. 4. 2005 převzala paní starostka Zdeňka
Plšková z rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pana Jana Kasala dekret na udělení
znaku a vlajky pro OBEC VINARY.
Vlajku a znak zhotovila firma:
Zdena Vítová – VYŠÍVÁNÍ, Hradec Králové,
žerdě a stojan na znak zhotovil:
místní truhlář pan Martin Šrůt.

Svěcení znaku a vlajky
Svěcení znaku a vlajky obce Vinary se konalo dne 21.
června 2008 v sále KD u příležitosti II. setkání rodáků.
Důstojného ceremoniálu se ujal katolický kněz Pavel
Mistr z Vysokého Mýta.
Při obřadu popřál obyvatelům obce mnohá vítězství
pravdy pod novým praporem a jeho promluva
zanechala ve všech přítomných hluboký dojem.

Vinaráček

Strana 4

Z projevu starostky mimo jiné zaznělo: „ Važme si
obecních symbolů, které jsou symbolem svébytnosti
obce, ať tato symbolika ve Vás probudí pocit
sounáležitosti s rodnými Vinary a hrdostí nad touto
obcí, ať chrání naše domovy a naši obec a ať se nám
v jejich znamení všem dobře daří.“ Vinarské oslavy si
nenechali ujít vicehejtman Pardubického kraje
Roman Línek, člen předsednictva Spolku pro obnovu
venkova architekt Jan Florian, starosta z Vinar u
Nového Bydžova Václav Horák i starostové a občané
okolních obcí. Celá slavnost se nesla v přátelské a
družné atmosféře.

SDH Vinary
Okrsková soutěž
Letos jsme se již tradičně zúčastnili okrskové
soutěže, konající se 26. 5. v Holešovicích. Vinarští
hasiči vyslali na tuto soutěž celkem 5 družstev, která
zde výborně reprezentovala jak sbor, tak naši obec.
Mladší žáci obsadili s pěkným časem 47,38 první
místo, starší žáci skončili díky útoku trvajícímu 42,29
také na prvním místě, ženy si za čas 31,25 odvezly
pohár za druhé místo. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout
výkon všech, kteří nás reprezentovali v mužstvu
Vinary B, soutěžícím v kategorii starší muži. Svým
útokem získali krásné první místo s časem 31,84,
přitom tohoto času nedosáhla ani většina týmů
z hlavní kategorie. Muži Vinary A letos již potřetí
obhájili první místo v hlavní kategorii s nejlepším
časem soutěže, který měl hodnotu 25,13, a tímto
postoupili na okresní kolo v požárním sportu, které
se uskuteční 30. 6. v Otradově.
Tímto děkuji všem aktivním členům a přeji mnoho
úspěchů v nadcházejících závodech a akcích, které
Vinarské sdružení dobrovolných hasičů pořádá.
Vladimír Hrubeš, starosta SDH Vinary

Projev starostky obce paní Zdeňky Plškové –
slavnostní přivítání vinarských rodáků a přátel obce
před budovou obecního úřadu v čele s místními
hasiči, kteří se hrdě chopili obecní vlajky a znaku.
Po přivítání se všichni účastníci přemístili do sálu KD,
kde proběhlo důstojné žehnání symbolů naší obce.

Okrsková soutěž očima dětí
Dne 26. května jsme se sešli na okrskové soutěži v
Holešovicích. Po zapsání jsme se šli všichni připravit
na útok. Jediný konkurent bylo družstvo Chroustovic.
I přes tvrdé tréninky se chybičky vloudily. Mladšímu
družstvu se odpojila hadice B od rozdělovače a
starším upadl sací koš, ale hodní rozhodčí nám to
uznali. Mladší i starší družstvo vyhrálo 1. místo. Za to
jsme byli naházeni do kádě (jak dospělí říkají, byli
jsme pokřtěni a už jsme opravdoví hasiči), kde na nás
čekala studená voda. Všem se nám soutěž líbila a
těšíme se na další.
Míša Pitrová

Vinaráček

Dětský den tentokrát v ZOO
Jako dárek pro děti k jejich svátku uspořádaly ženy
z SDH 2. června výlet do ZOO Jihlava. Výletu se
zúčastnilo 31 dětí v doprovodu 31 dospělých,
složených z rodičů či prarodičů. Odjezd byl v 8.00 od
Obecního úřadu. Děti měly cestu autobusem i vstup
do ZOO zdarma. ZOO Jihlava je sice menší, ale je tu
k vidění spousta zajímavých zvířátek. Nachází se tam
i mnoho míst určených právě pro děti. Velké dětské
hřiště s houpačkami, prolézačkami a velkou
skluzavkou v podobě tobogánu. Dále pak elektrická
autíčka, skákací hrad, lanové centrum, vláček.
V Africké vesničce Matongo se nachází kontaktní
zoo, která dětem dovoluje zvířátka, převážně
kozičky, nakrmit, pohladit nebo si s nimi pohrát.
Každé z dětí si určitě ze zoo odvezlo mnoho zážitků a
nějaký malý suvenýr na památku.
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným, Obecnímu úřadu za peněžní příspěvek,
CK Kalousek za odvoz a hlavně organizátorům
zájezdu za příjemně strávený den. Budeme se těšit
na nějaký příští výlet.
Lenka Truncová

SDH VINARY zve všechny příznivce
požárního sportu, dobrého jídla a pití na

2. ročník hasičské soutěže o putovní

VINARSKÝ POHÁR
21. 7. 2012 od 13 hodin na hřišti

Jednotka požární ochrany
Co by měl občan znát o požární ochraně
Každý občan by se měl řídit zákonem o požární
ochraně, což je základní dokument ustavující význam
požární ochrany, který ještě upřesňují prováděcí
vyhlášky a nařízení vlády, krajů a okresů.

Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor Ústí nad Orlicí:
950 585 111

Občané jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo
ke vzniku požáru. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru
hrozí zejména při používání tepelných, plynových,
elektrických a jiných spotřebičů, při používání a
skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek,
dále velice nebezpečné je používání a manipulace
s otevřeným ohněm a jiným možným zdrojem
zapálení.
Když vznikne požár, občan v takovémto případě je
povinen učinit vše pro jeho uhašení. Není-li v jeho
silách oheň uhasit, musí vyhlásit poplach a požár
neprodleně oznámit Hasičskému záchrannému
sboru, případně místní jednotce požární ochrany či
obci.

Požární stanice Vysoké Mýto: 950 589 111
Policie ČR, OO Vysoké Mýto:

465 420 343

Lékařská stanice první pomoci Vysoké Mýto:
465 420 274
VČE – hlášení poruch el. sítě: 840 850 860
VČP – hlášení poruch rozvodu plynu: 1239

Vinaráček
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Jak správně postupovat při ohlášení požáru:
1. Zavolat na linku tísňového volání: 150 hasiči,
112 integrovaný záchranný systém.
2. Podat tyto základní informace:
a. přesnou adresu místa kde hoří a
udat, co hoří
b. kdy byl požár zjištěn
c. kdo zprávu podává (jméno, odkud
volá, příp. číslo telefonu)

4. Nutné zůstat u telefonu pro případ zpětného
volání (ověření), příp. získání dalších
informací.
5. Na výzvu velitele zásahu jsou občané povinni
pomáhat podle všech svých možností (od
této povinnosti jsou osvobozeni občané
mladší 18 let a starší 60 let, duševně a
zdravotně postižení, těhotné ženy a matky,
dále výjimku mají lékaři záchranné služby,
policisté a vojáci), poskytnout věcné
prostředky vhodné pro zdolávání požáru.
Martin Šrůt, velitel JPO
tel.: 605 905 223

3. Nepokládat telefon dříve, než k tomu vyzve
operátor.

Termíny svozu komunálního odpadu
z popelnic v následujících měsících:

se uskuteční

4. a 18. července,

v pátek 13. července 2012 od 17 hodin

1., 15. a 29. srpna,

Sběr připravte před Váš dům k cestě,
hasiči ho odvezou.

12. a 26. září.

Děkujeme za spolupráci!

Vážení čtenáři, celý Vinaráček najdete také na webu
naší obce www.obecvinary.cz, v sekci obecní úřad.
Vaše příspěvky a náměty do Vinaráčku můžete zasílat
na adresu obec.vinary@tiscali.cz nebo přinést osobně
v úředních hodinách, tj. v úterý od 17 do 19 hodin.
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