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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
letošní zima – nezima asi pomalu končí, jaro
pozvolna přichází a do Vašich domácností vám
přinášíme první letošní vydání Vinaráčku.
Že loňský rok byl pro obec Vinary velmi úspěšný, se
nebudu už mnoho zmiňovat, víte to sami nejlépe, co
se v obci uskutečnilo, a psala jsem o některých
zrealizovaných akcích již v minulém zpravodaji. Přeci
jenom za zmínku stojí z těch uskutečněných
kulturních a sportovních akcí, mimo běžné záslužné
aktivity SPOZ a místních hasičů, připomenout
například - ples Mikroregionu Vysokomýtsko, oslavy
125. výročí založení SDH Vinary, 3. ročník Vinarského
poháru a závody požární všestrannosti dětí. Z těch
stavebních akcí mám radost, že hasiči pěkně opravili
zvoničku, dočkali jsme se i nového dopravního
značení, hlavně dopravních zrcadel, což nás
dlouhodobě trápilo, a podařilo se nám zrealizovat
finančně i technicky náročnou akci „ Opravu chodníku podél silnice II/305“ v intravilánu obce směrem na
Stradouň.
Dovolte mi ještě podělit se s Vámi o několik myšlenek a plánů na rok letošní. Především bychom chtěli
udělat schválené drobné akce, které se v loňském
roce nepodařilo zrealizovat. Na letošní rok schválilo
zastupitelstvo obce následující drobné akce: umístit
zábradlí na oba konce nového chodníku podél silnice
II/305 z bezpečnostních důvodů, opravit pletivo
kolem asfaltového hřiště, vybudování pevné stěny
na zadní stranu asfaltového hřiště (pro tenis a hry
s míčem), zakoupit branky. Dohodlo se investovat
také nějaké finance do úprav veřejného prostranství,
neboť se domníváme, že to naše obec stále
potřebuje. Necháváme zpracovat návrh a cenovou
nabídku na úpravu prostranství u pomníku padlých
z II. sv.války včetně odstranění plůtku, obnovení

písma na pomníku a úpravu prostranství kolem
veřejné studny na křižovatce. Dále pak na vhodné
místo pro umístění a zveřejnění vinarské pověsti.
Počítá se s položením nepotřebné dlažby z chodníků
za hospodu. Doufám, že pokud se nám podaří tato
veřejná prostranství upravit, přinesou radost
z příjemného prostředí všem obyvatelům Vinar a
tato místa se stanou dalšími vyhledávanými při
společných setkáních a relaxaci.

Za spoluúčasti požadované dotace z rozpočtu
Pardubického kraje v rámci POV 2014 chceme
opravovat kanalizační vpusti na silnici III. třídy
k Sedleci, opravit chodník u Horáčkových a
zrekonstruovat část chodníku k Mravínu. Nejprve
byla schválena také oprava komunikace u
Kotlářových, upravit nájezdy na chodníky k Mravínu
a zpevnit vjezd na hřiště, ale to zastupitelstvo na
posledním jednání revokovalo. Dohodlo se, že
z bezpečnostních důvodů je přednější opravit
chodník od Suchých po Šrůtovi čp.73, neboť je ve
špatném stavu, a podél silnice II/305 nutný
protáhnout až po Havlíčkovi. Takže necháme vypracovat projektovou dokumentaci.
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Úřad práce nám schválil žádost na jedno místo
v rámci VPP, takže budeme od dubna opět
zaměstnávat pana Stündla. Práce máme pro něho
dost. Nyní připravuje pozemky, terén podél nového
chodníku k zatravnění. Počítáme také s tím, že bude
provádět nátěry okapových žlábků na budově
obecního úřadu, laviček a kromě sekání trávy další
práce. Obec zakoupila novou motorovou sekačku,
čekáme na její dodání.
Oprava pánských WC v KD je v plném proudu.
V současné době již probíhají práce, na jejichž konci
bude nové sociální zařízení, neboť staré bylo již
nevyhovující. Celá akce si vyžádá přibližně 100 tis. Kč.
Na dodavatele provedení stavebních úprav byla
vyhlášena obcí v loňském roce výzva místním
rozhlasem. Přihlásili se dva zájemci. Zakázka byla
zastupitelstvem přidělena p. Lubomíru Joskovi,
neboť p. Ladislav Hrubeš od zakázky odstoupil.
Vodařské práce provádí firma VTZ Vysoké Mýto a
elektrikářské práce p. Ladislav Klement. Oprava by
měla být ukončena v dubnu i přes to, že stavební
práce byly hodně pozdrženy vodaři.

Společenská kronika
Diamantová svatba manželů
Svobodových
16. leden 1954 – to byl jeden z nezapomenutelných
dnů společného života manželů Věry a Bedřicha
Svobodových z Vinar – den, kdy si vzájemně slíbili
lásku, úctu, věrnost a ochotu stát po boku druhého
po celý život, v dobrém i ve zlém.
18. ledna 2014, po šedesáti letech spokojeného
manželství, se sešli se svými dětmi, vnoučaty, prvním
pravnoučkem a nejbližšími přáteli v obřadní síni ve
Vinarech, aby zde svůj slib zopakovali a oslavili svou
diamantovou svatbu.
Po slavnostním přivítání předsedkyní Sboru pro
občanské záležitosti paní Lenkou Fuksovou proběhl
samotný svatební obřad vedený paní starostkou
Zdeňkou Plškovou. O dokreslení slavnostní
atmosféry se postaral pan Vlastislav Málek hrou na
klávesy a slečna Lenka Dolanská krásnou recitací.
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Další informace: V lednu letošního roku došlo
nešťastnou náhodou osobním automobilem p. R.
Kubíka k přeražení sloupku u autobusové čekárny,
který byl ihned na jeho náklady opraven. Zároveň
jsme se s p. Radkem Kubíkem dohodli na novém
nátěru celé autobusové čekárny. Obecní úřad nechal
opravit rozhlas ke Krausovým. Firma p. Červinky
pracující pro ČEZ provedla kácení stromů pod
elektrickým vedením na obecních pozemcích. Dřevo
bylo přiděleno občanům Vinar dle pořadníku.
A ještě bych Vám chtěla předat pozvání od Obecního
úřadu Vinary u Nového Bydžova na plánovaný sjezd
Vinaráků, který se uskuteční 21. června 2014. Zavčas
Vám dáme vědět, abyste se mohli přihlásit, a
uskutečníme jako vždy na tento sraz autobusový
zájezd.
Vážení spoluobčané, na závěr vám přeji, abyste
plnými doušky vychutnávali právě přicházející jarní
dny a se svými rodinami a přáteli prožili veselé
Velikonoce.
Zdeňka Plšková

Po přípitku na zdraví „diamantových manželů“ a
předání gratulace, dárkového balíčku a květin od
obecního úřadu se všichni přítomní podepsali do
společenské kroniky obce Vinary a odebrali se
k dalším oslavám tohoto obdivuhodného jubilea.
Věříme a těšíme se, že se s manželi Svobodovými,
jejich příbuznými a nejbližšími přáteli sejdeme za pět
let při oslavách svatby kamenné.

VINARÁČEK
Významné životní jubileum oslaví:
v dubnu:

Helena Bezdíčková – 86 let

v květnu:

Libuše Horáčková – 82 let

Horáčková, Monika Truncová a Lenka Dolanská za
doprovodu paní Radky Peterkové. Do jejich kasičky
přispěli naši občané částkou 3 829 Kč, celkově bylo
v chroustovické oblasti vybráno 30 896 Kč.

Ing. Miloslav Jetleb – 65 let
Zdeňka Plšková – 65 let
v červnu:

Ing. Bedřich Svoboda – 83 let

Všem jubilantům gratulujeme a do dalších let
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
životního elánu.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v předchozích třinácti letech i tento rok
proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka Oblastní
charity Pardubice v Chroustovicích. 4. ledna
obcházeli po Vinarech tři koledníci – Kristýnka

Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany na rok 2014

Rekreace a požární ochrana
Znáte jistě sami to rozechvění během posledního
dne v zaměstnání, když víte, že zítra už začíná
dovolená. Nemusí to být jen ona, vždyť i obyčejný
víkend na chatě, chalupě či pod stanem, využitý
k odpočinku a rekreaci, vyvolá stejné příznaky.
Udoláni spěchem naší technické doby se vracíme do
přírody a do romantických dob našeho mládí. A jaká
by to byla romantika bez táboráků, večera bez svíčky
či petrolejky…
Vida jak snadno jsme se dostali opět k požární
problematice! Nebudeme nikomu v tomto povídání
brát chuť strávit své volno podle vlastních představ,
přidáme pouze malý baliček rad, jak nezměnit své
rekreační sídlo v ruiny, krajinu na spáleniště a sebe
na statistické číslo obětí požárů.
Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období,
číhá požární nebezpečí už zjara. Kdo z majitelů chat a
chalup by snesl pohled na neupravené okolí své

nemovitosti, kdo by se po zimě nechtěl zbavit
nepotřebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je
vypálení staré trávy a spálení všeho, co již dosloužilo.
Nehledě na zákaz vypalování travního podrostu,
riskujeme při tomto počínání, že například při změně
větru a nedostatečném zabezpečení uklidí oheň
kromě zbytečností i naši krásnou dřevěnou chatičku.
Nezapomínejte, že při stavbě rekreačních objektů je
využíváno především dřevo a další hořlavé materiály.
A to co ve stavbě zděné nemusí skončit tragicky,
mívá v dřevěných objektech ty nejtěžší následky.
Pozornost budeme věnovat také tomu, s čím si hrají
naše děti. Popřát jim volnost ještě neznamená
dovolit jim hry se zápalkami nebo dokonce
s cigaretami. Děti sice pouze napodobují jednání
dospělých, nevědí ale, co všechno oheň dokáže. Na
spálený les či pole je žalostný pohled, co však pohled
na rodiče, kteří ztratili to nejdražší, co měli…
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Právní předpisy upravují možnosti rozdělávání
otevřených ohňů v přírodě velice striktně. Je
povoleno pouze v prostorech vyhrazených tábořišť
na zvláště určených místech. Nemáme už dovednost
starých zálesáků, po jejichž tábořištích nenašel nikdo
ani stopu, nikdy však neopomeneme před odchodem
oheň uhasit a zasypat jej hlínou, protože i doutnající

zbytky také mohou zapálit. Úbytek lesních porostů
má na svědomí tolik jiných příčin, že přidáme-li k nim
ještě požáry, přestane naše republika být brzy
turistickým rájem.
Využívejme všech krás, které nám naše republika
nabízí, ale neničme je. Pokud vyrazíme po naší vlasti,
ať tuto naši cestu neznačí jen řada spálenišť.

O čem jednalo zastupitelstvo obce Vinary
Výpis usnesení z jednání ZO 22. ledna 2014

Výpis usnesení z jednání ZO 19. března 2014

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje:
1. Nákup motorové sekačky.
2. Zřízení jednoho pracovního místa na VPP.
3. Výši měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva dle novely nařízení vlády č.
37/2003 Sb., od data přijetí tohoto usnesení.
4. Podpořit pilotní projekt sdružování finančních
prostředků na nákup výměnného fondu pro
podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro
rok 2014 částkou ve výši 500,- Kč Městské
knihovně Chrudim.
5. Žádost společnosti Daphne ČR - rotační pastvu
ovcí na západním okraji obce Vinary s podmínkou
lepšího zabezpečení ovcí.
6. Dary do tomboly na společenské akce pořádané
SDH Vinary ve výši 500,- Kč na jednu akci.
7. Přijetí příspěvku od ÚP ve výši 22 tis. Kč a
rozpočtové opatření č. 1/2014 ve výši 22 tis. Kč
na VPP.
8. Provést nátěr čekárny.
9. Měsíční příspěvek ve výši 500,- Kč pro starostku
obce na telefonní hovory.

Zastupitelstvo obce Vinary schvaluje:
1. Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti
požární ochrany na rok 2014.
2. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.
3. Provést stavební úpravy chodníku u čp. 72+73+74
a úpravy uličních vpustí a šachet v obci Vinary.
Dále schvaluje zadat vypracovat projekt a krycí
list rozpočtu na vybudování nového chodníku od
čp. 73 k čp. 77.
4. Smlouvu o právu provést stavbu č. OE-122002331/PS/01 (Vinary, TS CR 0869, oprava TS)
z důvodu
špatného
technického
stavu
transformátoru.
5. Poskytnutí příspěvku Záchranné stanici a
ekocentru Pasíčka ve výši 2 500,- Kč na pomoc
s provozem jeho areálu.
6. Prominutí placení nájmu a energií v KD při
kurzech cvičení pro děti a tanečních pro dospělé,
příspěvek na instruktorku nebyl schválen.

Bere na vědomí:
1. Zprávu starostky obce o činnosti OÚ.
2. Diskusní příspěvky občanů.

Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
obce.
2. Informace o stavu příprav na plánované
neinvestiční akce.
3. Informace starostky z jednání se zástupcem firmy
Daphne ČR o upřesnění souhlasu obce
s opatřením.
4. Diskusní příspěvky občanů.

Pověřuje:
1. Pana Ladislava Šafránka výběrem vhodných typů
sekaček.
Ukládá:
1. Starostce a místostarostce realizovat schválené
akce obsažené v rozpočtu na rok 2014. Termín:
do konce roku 2014.
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SDH Vinary

AKCE POŘÁDANÉ SDH VINARY

Hasičský ples a dětský karneval

ve 2. čtvrtletí

V sobotu 1. února uspořádali hasiči tradiční hasičský
ples. K tanci a poslechu hrála kapela Našlupky. O
předtančení se postarala taneční skupina Bad Step.
Toto taneční vystoupení nebylo však jediné. O další
se postarali někteří členové sboru. S písní Poupata
vystoupili v retro úboru (tričko a trenýrky). Po
půlnoci návštěvníky čekalo ještě jedno vystoupení.
Ve stylu Zumba se předvedla naše děvčata. Tímto
bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za odvážné
kreace a hojnou účast na plese.
V neděli 2. února byl pro děti přichystán karneval se
spoustou zábavných soutěží. Nechyběla ani bohatá
tombola a tipovací soutěž o pěkné ceny.
Děti si domů odnesly plno zážitků a drobných
dárečků.
Věřím v to, že se v příštím roce sejdeme jako letos.
Jarda Trunec

Akce mladých hasičů v březnu
Hned na začátku března v sobotu 1.3.2014 jely naše
děti do Skutče skládat odznaky odborností. Svědomitě se na tyto zkoušky připravovaly celou zimu a
jejich snažení přineslo zasloužené ovoce. Přihlásili
jsme 13 dětí a všechny úspěšně zkoušky složily.
Mladší žáci letos skládali PREVENTISTU- JUNIORA:
Michal Říha, Radek Trunec, David Pešek, Patrik
Buben.
Starší žáci skládali PREVENTISTU: Monika Truncová,
Lenka
Fuksová,
Lucie
Lupoměská,
Vojta

30. dubna – pálení čarodějnic na hřišti
31. května – pouťová zábava na sále
7. června – oslava dětského dne

VÝLET DO BABIČČINA ÚDOLÍ,
kterým nás provedou postavy z knížky

Babička.
Více informací a přihlášky u Jardy Trunce
Pochobradský, Jan Tesař a CVIČITELE: Lenka
Karlišová, Lenka Dolanská, Jakub Dolanský.
Tímto jim všem ještě jednou moc gratulujeme a
přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v hasičském
sportu!
Na konci měsíce o víkendu 29.3.-30.3.2014 se na
Konopáči u Heřmanova Městce konalo již tradiční
školení instruktorů a vedoucích MH. Zde se řešilo
hlavně okresní jarní kolo hry Plamen, do které jsme i
my přihlášeni. Vedle toho hned po školení probíhaly
obhajoby stávajících a zkoušky nových instruktorů a
vedoucích, kterých se zúčastnili i naši dorostenci.
S velkým potěšením můžeme oznámit, že se náš tým
vedoucích rozrostl o čtyři nové instruktory: Míšu
Pitrovou, Katku Pitrovou, Aničku Váňovou a Luboše
Tesaře. Gratulujeme!
Za vedoucí Radka Peterková

Volby do Evropského parlamentu
proběhnou
v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00
v knihovně obecního úřadu.
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Myslivost
Jaro a začátek mysliveckého roku
Konečně nám nastalo krásné jaro, začínají nám
rozkvétat stromy, keře a různé byliny. Skončil jeden
myslivecký rok a začal druhý (myslivecký rok vždy
začíná 1.4. a končí 31.3.). S jarem je v přírodě
spojené též kladení mláďat všech druhů zvěře. Proto,
když jdete do přírody na vycházku, chovejte se tiše a
zbytečně zvěř nerušte. Pokud jde s vámi váš

čtyřnohý přítel, tak ho mějte vždy na vodítku.
Zaječky již mají své malé zajíčky, začalo hnízdit i
veškeré ptactvo a i ostatní zvířata vyvádějí mladé.
Okolo Vinar se nachází několik zalesněných strání,
kde se starají o své mladé bachyně divokých prasat a
pokud by se váš pes či kočka ocitla v jejich blízkosti,
nemuselo by to pro ně dobře dopadnout. Najdete-li
odložené srnče nebo malého zajíčka, nikdy na ně
nesahejte. Jeho matka je vždy jistě na blízku a váš
zanechaný pach by ho mohl odsoudit k smrti.
Robert Horáček, předseda mysliveckého sdružení

Termíny svozu komunálního
odpadu z popelnic
9. a 23. dubna
7. a 21. května
4. a 18. června
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