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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,

Hezkou společenskou akcí byl v únoru ples místního
SDH a dětský maškarní karneval. Hasičky i hasiči si
zaslouží moji pochvalu. Obě akce byli velice pěkné,
hezky připravené, dospělí i děti se dobře bavili.

v rukou držíte první vydání Vinarského zpravodaje
roku 2013. Nový rok už od svého startu přinesl řadu
novinek a událostí. O těch nejdůležitějších
událostech, o dění v naší obci a činnosti Obecního
úřadu od posledního zasedání zastupitelstva obce si
můžete přečíst v našem Vinaráčku.

A ještě se zmíním o jedné pracovní akci. Pan Ladislav
Šafránek zařídil přivezení fošen (z pokácených
jasanů) z pily a spolu s p. Martinem Šrůtem zajistili
jejich uložení. Oběma děkuji i ostatním občanům,
kteří se brigády zúčastnili.

Hned v lednu proběhlo několik akcí. Začnu
Tříkrálovou sbírkou Oblastní charity Pardubice v
Chroustovicích. Pod touto patronací se uskutečnila
sbírka 5. ledna 2013 také v naší obci. Vinary byly

O čem jednalo zastupitelstvo obce
První letošní zasedání Zastupitelstva obce se konalo
ve středu 20.3. Program jednání byl velmi obsáhlý.
 Nejprve podala starostka informaci o možnosti
obce získat bezúplatně od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových část p.p.č. 602/6 (část
veřejně přístupné zelené plochy) do vlastnictví
obce. Jelikož se na předmětném pozemku nachází
ještě část silnice III/30521 (Pardubického kraje) a
část zděné stavby hospodářského stavení
příslušející k budově čp. 20, dohodlo se na
společném jednání, že obec nechá zpracovat
geometrický plán, na kterém se budou všichni
zúčastnění finančně podílet. Dle GP připraví Úřad
realizaci jednotlivých částí dle vysvětleného
postupu. Zastupitelstvo tuto informaci projednalo
a jednohlasně odsouhlasilo bezúplatný převod části
p.p.č. 602/6 do vlastnictví obce Vinary dle
zpracovaného GP.

jedním z 9 míst koledování. Po vsi chodili koledníci
Denisa Koblížková, Lenka Fuksová a Lenka Dolanská s
doprovodem paní Táni Koblížkové. Finanční výtěžek z
Vinarské kasičky činil 2 408,- Kč z celkově vybraných
26 533,- Kč.
Velkou příležitostí pro občany byla historicky první
přímá volba prezidenta ČR. Dovolte mi poděkovat
Vám všem občanům za pěknou účast ve volbách.
Členům místní volební okrskové komise děkuji, že se
velice dobře zhostili svých povinností.
V sále KD se konala výroční členská schůze SDH.

 Dalším bodem jednání bylo hospodaření obce
Vinary za rok 2012, závěrečný účet obce včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a
roční účetní závěrka za rok 2012. Na to navázalo
schválení rozpočtového opatření č. 1/2013 –
dotace na volby prezidenta ČR v částce 24 200,- Kč
a na VPP 35 000,- Kč.
 Zastupitelstvo schválilo zřízení účtu u ČNB,
jednorázovou finanční odměnu účetní obce a
veliteli JSDHO, zvýšení hodinové sazby (placení
brigádnických hodin) na 70,-Kč, plán preventivně
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok
2013 zpracovaný starostkou obce a velitelem
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JSDHO p. Martinem Šrůtem, smlouvu o
poskytování služeb v oblasti přenosu dat s firmou
Coma s.r.o. Polička. Nedílnou součástí této smlouvy
jsou smluvní podmínky provozování služby UNET.
 Dodatečně schválilo ZO tombolu hasičům na ples v
částce 500,-Kč, nákup ozvučovacího zařízení,
basketbalový koš a míč na hřiště, poštovní
schránku na budovu OÚ, vysavač a vybavení do KD:
lednice, kombinovaný sporák, 2 ks digestoří, mop.
 K 31. 3. 2013 končí Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP. Zastupitelstvo schválilo
podání nové žádosti o příspěvek na vytvoření
jednoho pracovního místa v rámci VPP a opět
požádat o zaměstnání p. J. Stündla.
 Starostka podala podrobnou informaci o přípravě
projektu na opravu chodníků, dopravního značení a
umístění odrazových zrcadel v obci a z jednání s
paní Šilarovou ohledně výkupu jejího pozemku pro
chodníky.
 Zastupitelstvo projednalo informaci ke změně
jízdního autobusového řádu od 3. 3. 2013.
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti
o dotaci na instalaci elektropohonu zvonu v místní
zvoničce v rámci Kulturního dědictví Mikroregionu
Vysokomýtsko. Bude požadována částka 50 tis. Kč.
 Zastupitelstvo projednalo stav požární ochrany v
obci – Hlášení o činnosti JPO v roce 2012
zpracované velitelem p. Martinem Šrůtem. Část
hlášení najdete v tomto Vinaráčku!
 Starostka podala informaci o uskutečněné servisní
kontrole Roburu (plynového topidla v sále KD),
provozních záležitostech na pánských WC v KD.
 Zastupitelé řešili skladování odpadu v zatáčce k
Sedleci. Aby v této lokalitě nevznikla černá skládka
odpadu, byl schválen návrh na umístění cedule
„Zákaz skládky pod pokutou 1000,- Kč“.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací Českého
statistického úřadu o letošním probíhajícím
výběrovém šetření o životních podmínkách
domácností v ČR a se zprávou Pardubického kraje,
možnosti vyjádření se k havarijním úsekům silnic,
mostů aj. ve správě Pardubického kraje.
 Byla vyřízena žádost MS Vrcha o povolení k
umístění krmelce pro přikrmování srnčí zvěře na
obecní p.p.č. 460/3 a k umístění dvou posedů –
lovné zařízení na p.p.č. 414 do stráně a to hlavně
pro snižování stavů černé zvěře. Zastupitelstvo
souhlasí s požadavkem MS Vrcha.
 Byla podána zastupitelům i ostatním přítomným
občanům informace k celostátní aktivitě pod
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názvem II. zlínská výzva, která má za cíl upozornit
vládu na hlavní požadavek, že obce a města mají
NÁROK na peníze EU a chtějí je získat co
nejjednodušší cestou rovnou obcím a městům. Kdo
byste chtěl podpořit tuto výzvu, i z řad občanů,
podnikatelů či spolků, naleznete odkaz na
stránkách:
http://www.jurencakova.cz/druhazlínská-výzva/
 Informace starostky z jednání s ČEZ ohledně
nakloněného transformátoru v obci a dalších
záležitostech týkajících se činnosti OÚ.
 Nejobsáhlejší bod programu jednání byl návrh
plánu prací a akcí obce na r. 2013 a zadání jejich
realizace.
1. Plánované akce hrazené z vlastních finančních
prostředků obce
 oprava zvoničky, síť do zvoničky
 hasičský znak na hasičárnu
 vyčištění okapových žlábků na KD
 větrací mřížky (sál KD)
 dřevěný stůl k lavičce na hřišti
 sedánek (dětské hřiště)
 montáž autíčka (dětské hřiště)
 kovové mříže na okna (WC a kuchyňka OÚ, WC
KD)
 obnovení písma na Pomníku padlých z I. sv. války
 okapové žlábky na pergolu a budovu OÚ
 studna na křižovatce (poklop, obložení, stříška)
 ořez stromů a keřů, výsadba nových
 odvodnění stodoly a pergoly
 úpravy v přísálí KD (odstavná plocha mezi
sporáky, digestoře, obložení zdi kolem dřezu,
dřevěná skříňka)
 vafky (KD)
 obnovení písma na Obecní hospodě
 poštovní schránka na budovu OÚ
 sezení do pergoly (stoly a lavice napevno)
 zajistit přístup ke komínu nad hospodou
 rekonstrukce WC v KD
 finanční podpora SDH
 ples Mikroregionu Vysokomýtsko
2. Plánované akce hrazené z dotace za spoluúčasti
obce
 oprava chodníků a dopravní značení v obci (z POV
Pardubického kraje)
 elektropohon zvonu (v rámci Kulturního dědictví
Mikroregionu Vysokomýtsko)
Zda se všechny navrhované akce a práce podaří v
letošním roce zrealizovat, bude samozřejmě závislé
od finančních možností obce, Vaší podpory a
pomoci, za kterou Vám předem děkuji.
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Dotazníkové šetření
Slíbený dokument pro Vás občany je konečně
hotový. Bude sloužit k vypracování Strategického
plánu rozvoje naší obce. Obdržel ho každý občan naší
obce starší 18 let do poštovní schránky u svého
domu. Prosíme Vás o jeho vyplnění, těšíme se na
Vaše připomínky, doporučení, návrhy a nápady k
dané věci. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky na
budově obecního úřadu do 30. dubna 2013.
A už tu máme jaro, ale sluníčka si zatím neužíváme.
Zima se s námi nechce rozloučit. Přesto bych vás
chtěla, vážení spoluobčané, právě teď v předjaří
poprosit o úklid a úpravu veřejného prostranství
kolem Vašich obydlí v naší obci. Vím, že mnozí z Vás
tak činíte a dobrovolně vykonáváte tuto činnost
mnohdy bez ocenění a pro dobrý pocit. Moc Vám
tímto děkuji, kdo přispíváte k udržení čistoty a
pořádku v naší obci.

Přeji Vám všem pevné zdraví, dobrou mysl, pohodu a
příjemné čtení
Zdeňka Plšková

Společenská kronika

Významné životní jubileum oslaví:

3. ledna nás potěšila milá zpráva, že se narodil nový
vinarský občánek

v dubnu:

Luboš Horáček.

Helena Bezdíčková – 85 let
Jiří Janecký – 60 let

v květnu:

Jaroslava Šípková – 83 let
Libuše Horáčková – 81 let
Jan Hansl – 65 let
Petr Suchý – 60 let
Vlasta Šrůtová – 60 let

v červnu:

Ing. Bedřich Svoboda – 82 let
František Šrůt – 60 let
Jana Havlíčková – 50 let

Rodičům Radce a Robertovi srdečně gratulujeme a
Luboškovi přejeme krásné bezstarostné dětství a
šťastný život.

První jarní čajový dýchánek
Na první jarní den do Vinar zavítala paní Koukalová
z Proseče. Nabízela různé léčivé mastičky, krémy a
olejíčky, ale také příjemně vonící mýdla a prací
prostředky. Při této příležitosti jsme za SPOZ pro Vás
spoluobčany připravily posezení u čaje a zákusku, ani

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

dobré víno nechybělo. Trochu nás zarmoutila malá
účast, ale všichni věříme, že na příští čajový
dýchánek Vás přijde více. Vždyť jen tak posedět si a
chvilku popovídat u čaje nebo kávy určitě každého
potěší. A my pro Vás toto posezení rády připravíme.
Lenka Fuksová, předsedkyně SPOZ
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku
požární ochrany na rok 2013 obec zveřejňuje
následující článek.

Jarní úklid, pálení odpadu a
organických zbytků
Nejpohodlnějším způsobem likvidace vyhrabané
stařiny a zbytků listí je jejich spálení. Z hlediska
vzniku požáru to však není metoda příliš bezpečná.
Pro toto spalování vybírejte vhodné místo, z něhož
nedojde k rozšíření ohně (v dostatečné vzdálenosti
od obytných, rekreačních a zahradních staveb, od
stromů či keřů apod.) a nenechávejte oheň bez
dozoru. Po skončení pálení zkontrolujte ohniště a
případně uhaste jiskry.
Pozůstatky starého travního porostu jsou často
odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i
ochráncům přírody. Vypálit stařinu je mnohem
jednodušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi
celou plochu zbavit starého porostu. Tomu přispívá i
přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je
dobrým hnojivem, podporující lepší růst nového
porostu. Tato metoda však může vést
k nejtragičtějším koncům…

rovnováhu, její návrat do původního stavu pak může
trvat i řadu let. Mezitím může dojít k přemnožení
škůdců, ke kterému by v normálních podmínkách
nikdy nedošlo. Ani zajíci, pernatá zvěř a jejich
mláďata si nezaslouží smrt v plamenech, zvláště když
jejich počty díky měnícím se přírodním podmínkám
rok od roku klesají. A domněnka, že popel dobře
zahradu pohnojí, také neobstojí. Ani zdaleka
neobsahuje ty látky, které trávník skutečně
potřebuje. O tom, že na vypalování staré trávy
doplácí nejen příroda, svědčí mnohé příklady z černé
kroniky.
Chatař vypaloval trávu na svém pozemku. Svou roli
sehrál vítr, kterému ke vzniku velkého požáru
dopomohly přítomné hořlavé kapaliny. Muž skončil
s popáleninami II. stupně v nemocnici. Nemovitost
shořela do základů i s garáží a osobním
automobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezi za svou
zahradou, sice nikomu nezpůsobil žádnou vysokou
škodu na majetku, podcenil ale nebezpečí kouře,
přiotrávil se oxidem uhelnatým a zůstal v plamenech.
Přivolaní hasiči zabránili dalšímu šíření ohně, muže
ale už nezachránili.
Na vypalování trávy pamatuje i zákon o požární
ochraně, vyhláška a krajské a okresní nařízení
náležitými
peněžitými
pokutami.
V případě
obecného ohrožení navíc nastupuje i trestní zákon a
někdy i tresty odnětí svobody.

Hlášení o činnosti JPO
v roce 2012

Ve skutečnosti oheň starou travinu opravdu zničí,
jenže s ní odumírají i kořínky nového porostu a
přežívá většinou jen odolný plevel. Ohroženy jsou i
keře a mladé stromky, u nichž poškození podkorové
vrstvy vede k následnému uhynutí. Pro život
v přírodě má nesmírný význam i biologická
rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné
zvěře. Vypalováním trávy výrazně narušujeme tuto
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10. 3. a 19. 3. - Školení strojníků JPO
Na stanici HZS Vysoké Mýto proběhlo školení
strojníků JPO, všichni zúčastnění obdrželi osvědčení
odbornosti strojník S-16 s platností na 5 let.
25. 3. - Teoretické školení členů JPO a SDH
v zasedací místnosti OÚ
Témata: požáry, dopravní nehody, varovné signály,
první pomoc, požární bezpečnost, jak se chovat a co
dělat při zásahu, bezpečnost práce. Ke školení byla
použita i videoprojekce. Školení provedl Martin Šrůt.
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9. 4. - informační školení občanů v zasedací
místnosti OÚ
Téma: požární prevence. Školení provedl Martin Šrůt
v součinnosti se starostkou obce.
1. 7. a 3. 7. – obchůzka obce
Na základě varování před přívalovými dešti byla
několikrát provedena obchůzka obce po vydatných
bouřkách.
22. 8. - teoretické školení v hasičské zbrojnici
Téma: použití a umístění vybavení hasičárny.
26. 8. - taktické cvičení – praxe
Simulace požárního útoku – natažení hadicového
vedení od splavu na kraj obce směr Mravín a směr
Sedlec (ke kravínu). Bylo použito vybavení JPO a
SDH. Nácvik byl proveden včetně zavodnění a
zkoušky hašení. Proběhl nácvik komunikace mezi
zúčastněnými členy.
11. 9. – Zásah při mimořádné události
Do naší obce se po místním potoce přihnala bez
předchozího varování přívalová vlna. Naráz došlo ke
zvednutí hladiny potoka z pouhých +- 10 cm na +- 70
cm. Vlna s sebou přinesla naplaveniny. Došlo
k zatopení jedné studny, k mírnému rozlití vody do
dvou zahrádek, k strhnutí pěti jednoduchých
dřevěných lávek přes potok.
V 18.53 byla událost nahlášena veliteli SDH a ihned
byl svolán poplach členů JPO a SDH pomocí místního
rozhlasu. Neprodleně byl uskutečněn zásah
zahrnující zmonitorování toku a zjištění možných
rizikových míst, zamezení rozlití vody v ohrožených
místech za pomocí pytlů s pískem, zprůchodnění
toku, tj. odstranění překážek v toku, vylovení
strhnutých lávek, monitorování toku až do zklidnění
situace. Zásah byl ukončen ve 20.15. Následně ještě
proběhlo monitorování stavu toku během noci.

Akce se zúčastnilo 7 hasičů a 3 místní občané. Zásah
proběhl bez zranění a větších materiálních škod.
23. 11. - školení strojníků v hasičské zbrojnici
Praktická ukázka vybavení a jeho použití a
manipulace s ním. Zúčastnily se také děti SDH Vinary
připravující se na skládání zkoušek „strojník“.
Členové JPO a SDH provádějí během celého roku
údržbu a kontrolu hasičské zbrojnice a jejího
vybavení.
Od dubna do října probíhá fyzická příprava v rámci
sportovní aktivity v požárním útoku včetně účasti na
soutěžích, mj. na okrskovém cvičení 25. 5.
v Holešovicích a na okresním kole 30. 6. v Otradově.
Pravidelně je prováděna preventivní ochrana občanů
prostřednictvím článků v obecním zpravodaji.
Do vybavení JPO přibylo 9 hasičských pláštěnek
pořízených za pomoci dotace z Pardubického kraje,
jsou uskladněny a připraveny k použití v hasičské
zbrojnici.
Členové JPO obnovili lékařské posudky o způsobilosti
k výkonu funkce. JPO má 9 členů, z toho jeden
velitel, jeden velitel družstva, tři strojníci, čtyři hasiči.
Martin Šrůt, velitel JPO

Školení první pomoci
V zasedací místnosti obecního úřadu proběhne
školení poskytnutí první pomoci pod vedením
staniční sestry Karolíny Honlové z výjezdové stanice
Vysoké Mýto. Akce je určena nejen pro členy JPO a
SDH, ale i pro ostatní občany. Termín bude včas
upřesněn na vývěsce.

Ó, Jidáši nevěrný…
… znělo po Vinarech jako už odnepaměti i o těchto
Velikonocích.
Tradiční zvyk vodění Jidáše, který se udržuje pouze
v několika málo obcích zejména v okolí Vysokého
Mýta, byl v prosinci loňského roku zapsán na Seznam
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury.
Hlavním účelem Seznamu je ochrana, zachování,
identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního
kulturního dědictví na území České republiky.
Vodění Jidáše se letos zúčastnilo 10 školáků, za
Jidáše byl přestrojen Jakub Dolanský.
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SDH Vinary
Hasičský ples a dětský karneval
V sobotu 9. února jsme uspořádali tradiční
hasičský ples. Hrála kapela Viva Music, o předtančení
se postarala skupina Bad Step a tanečníci Anička a
Jakub. Po půlnočním vyhlášení hlavních cen tomboly
čekalo návštěvníky plesu překvapení v podobě
vystoupení
nejodvážnějších
hasičů,
kteří
ohromenému publiku zatančili Zumbu.
V neděli 10. února byl pro děti přichystán karneval se
spoustou soutěží o větší či menší ceny. Hned u
vstupu obdržely děti balíček se sladkostmi a ovocem
a pamětní list.

Oslava 125. výročí

založení SDH Vinary
11. května 2013 od 13.00
program:
slavnostní přivítání hostů
průvod obcí k hasičské zbrojnici
zakončení průvodu nástupem na hřišti
netradiční soutěž v požárním sportu
ukázka dovedností Mladých hasičů SDH Vinary
ukázka hasičské techniky
ukázka vybavení hasičské zbrojnice
výstava získaných trofejí, fotografií z činnosti
SDH a děl Mladých hasičů

od 19.00 pouťová zábava na sále,
hraje kapela Našlupky
Bohaté občerstvení zajištěno po celou dobu.
Akce se zúčastní také Vinaráci od Přerova a
Nového Bydžova.

Všichni jste srdečně zváni!
Členové SDH Vinary připravují pro všechny obyvatele
Vinar na nejbližší měsíce tyto akce:

Pálení čarodějnic
30. 4. v 16.00 na místním hřišti
Pro malé i velké čarodějnice a čaroděje je připraven
bohatý program.
 Zapálení ohně v 19 hodin.
 Občerstvení zajištěno.
 S sebou vzít párek na opečení a dobrou náladu.

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z POPELNIC
10. a 24. dubna
8. a 22. května
5. a 19. června

Pohádková cesta lesem
1. 6. oslava Dětského dne
Pro děti bude připravena cesta lesem, kde na ně
budou čekat na různých stanovištích pohádkové
bytosti se zajímavými úkoly a malou drobností za
jejich splnění.
Podrobnosti budou upřesněny na vývěsce.

24. dubna v 16 hodin
proběhne před obecní hospodou

SVOZ NEBEZPEČNÉHO a
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
Za úhradu zde můžete odevzdat také pneumatiky.
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