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Všem žákům, žákyním, studentům,
studentkám, učitelům, učitelkám
a zaměstnancům škol přejeme úspěšný
školní rok 2017/2018. [Ať se daří!!!] 
-red-

SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
ačkoliv jsme před velmi důležitou událostí voleb do Poslanecké sněmovny, motiv tohoto článku je daleko prozaičtější
a pro mne velmi milý. Snad poprvé mi občan naší obce volal se zájmem o činnost, respektive hospodárnou činnost, při
údržbě majetku obce. Konkrétně se jedná o úklid místních
komunikací. Ano proč nemáme vyhrazené a označené dny
provádění úklidu konkrétních ulic? A je s podivem, že jsme
se shodli na důvodech proč to asi nejde, ale také na tom, co
je třeba z naší strany udělat. A nejde jen o úklid v této době,
ale daleko důležitější je mít možnost úklidu sněhu v zimním
období. Shoda panuje na tom, že mnoho aut může parkovat
na vlastních dvorech, ale pohodlnější je parkovat na místních
i státních komunikacích. A když už tam stojíme, tak někteří si
i auto umyjí! Nebo, víte vážení řidiči, že tam kde je označení
„Obytná zóna“ parkovat na vozovce nesmíte a rychlost máte
uzpůsobit do 20 km/hod? To není útok na řidiče, to je ochrana
chodců a především dětí. I když jsem kdysi napsal, že se již
k tomuto tématu vracet nebudu, chci Vás jen upozornit, že pro
ty, kterých se to týká, skončí polemika o parkování aut před
vraty na chodníku nebo v zeleni obce a nastoupí řešení podle
pravidel silničního provozu a pořádku v obci. Povinností obce
je zajistit užívání v tomto případě například chodníků nebo
zeleně pro občany k účelu, pro který jsou budovány za nemalé
finanční prostředky obce a státu.
Protože se blíží konec roku chci je upozornit, že zbývá zahájit
ještě čtyři dotacemi dotčené akce. Instalace bezdrátového rozhlasu v celé obci, oprava komína ve mlýně v Dolních Bučicích,
oprava kapličky ve Vrdech a márnice ve Zbyslavi. Snahou ještě
bude úprava další části komunikace do Skovic. V této souvislosti se snažíme zřídit odpočinkový kout pro naše obyvatele,

především dospělé a seniory na Tupárově. Dokončením
místní komunikace v místní části Vrdy-Lázně jsme se zbavili
nepříjemného vředu. Příjemným pro nás bylo i poděkování občanů za tuto akci. Je to milé.
V letošním roce bychom chtěli ještě zahájit úpravu kolem kapličky ve Vrdech. Zbývá upravit již jen ¼ chodníku a veřejného
osvětlení Horních Bučicích. Zde bude podána v krátké době
žádost o dotaci na obě akce. Za zmínku též stojí i dokončení
úprav v KD Vrdy, ale spokojenost může nastat až se upravené
prostory zaplní občany obce tak, jak tomu bylo při zahájení
stále příjemných tanečních. V současné době již máme potvrzeny dotace na I. část vodohospodářské infrastruktury a jsme
před výběrem dodavatele na dílo v hodnotě 19 mil. Kč. Na druhou část akce je již vydáno územní rozhodní s nabytím právní
moci a ještě do konce roku podáme žádost o dotaci. Zde se
jedná především o vodovod Markovická ulice a tlaková kanalizace Zbyslav. Dokončení vodohospodářské infrastruktury
bude doprovázet i posílení stávajících vrtů na prameništi, respektive vybudování nového vrtu v jeho ochranném pásmu.
Slibujeme si od tohoto řešení navýšení zdroje pitné vody
s předpokladem výhodnější kvality vody než je ve vrtu VK-6.
Rozsah prací spojených s dokončením vodohospodářské infrastruktury si vyžádá rozsáhlé úpravy místních komunikací
například Mládežnické, Žižkovské a Lipové. Rozsáhlá havárie
kanalizace u radnice nás donutila k zahájení úprav stávajících
chodníků, které jsou také ve špatném stavu. Na řadu dalších
akcí se připravují nebo jsou připraveny projekty. Chtěl bych
především jmenovat dokončení vodovodu na Smetanově náměstí, včetně kanalizace a odvodnění dešťových vod.
Je toho mnohem víc co tato obec potřebuje pro své občany.
Prvotním ale musí být vždy právě ta řešení, která přinášejí
uspokojení pro obyvatele obce. Proto připravujeme další akce,
jako sběrný dvůr, rekonstrukci nebo výstavbu nové MŠ včetně
skupiny dětí tj. zařízení pro děti předškolkového věku, další
cyklostezku atd.

Srdečně Vás zdravím!

Antonín Šindelář
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KONEC DOBY UHELNÉ V LIHOVARU
aneb provoz Ethanol Energy a. s. projde rozsáhlou modernizací, která přinese podstatnou ekologizaci výroby. Po 160 letech skončí spalování uhlí a celý provoz bude
kompletně plynofikován.
V létě roku 2016 vedení společnosti při veřejném projednání EIA prezentovalo rozsáhlé dlouhodobé záměry a projekty dalšího zlepšování působení na svoje okolí.
Nyní přichází doba razantních plnění těchto záměrů, které přinesou po dokončení
také další podstatné zlepšení ekologických parametrů provozu.

Z ČINNOSTI TS VRDY

Zásadní snížení energetické náročnosti provozu.
Spolu s renomovanou rakouskou inženýrskou a technologickou skupinou byl
ve firmě připraven soubor technologických opatření, která přinesou dramatické
snížení spotřeby primární energie, a to až o 35 %. Vlastní kapacita výroby nebude
nijak změněna. Budou doplněny dvě destilační kolony, které efektivně využijí k provozu zbytkové teplo, které se často zbytečně maří jako odpadní energie na chladících věžích. Tímto dojde také k dalšímu snížení zátěže těchto věží a tak i k dalšímu
částečnému poklesu hluku šířeného z této části technologie.
Současně budou doplněny některé technologie, které se dnes ve světě používají
v nejlepších lihovarech, které přinesou zlepšení fermentačního procesu a jeho hygieny. Tím dojde ke zlepšení a stabilizaci celého provozu, eliminaci výpadků z důvodů narušení kvašení v technologii a tím také k zásadnímu omezení případných
procesů, které by mohly mít i vliv na okolí, například zápach.
Jak bylo v létě roku 2016 přislíbeno, technicky byla posouzena i možnost využití tepla
a páry, dnes volně odcházející do atmosféry z komína plynové sušárny. I toto řešení
se ve spolupráci s rakouskými odborníky našlo a tak část tohoto tepla ve formě páry
bude zpětně využita pro otop nově instalovaného pátého tělesa odpařovací stanice
a bude tak zpětně efektivně využito uvnitř areálu.
Ukončení provozu uhelné kotelny.
Díky všem těmto opatřením dojde jednorázově ke snížení potřeby tepla ve společnosti o 35 %. Tento krok tak přinese zásadní technologický dopad do celé skoro
160 leté historie tohoto provozu, protože s konečnou platností umožní ukončit použití uhlí a definitivně odstranit současnou uhelnou kotelnu včetně doprovodných
zařízení. Tento krok bude mít zásadní pozitivní vliv na ovzduší v okolí, protože přinese podstatnou eliminaci emisí z této kotelny a taktéž omezí dopravu do a ze závodu. Jen tato změna přinese snížení spotřeby vody pro energetiku, snížení emisí,
a to zejména TZL a SOX a snížení prašnosti. Přinese také snížení počtu vagonů
o 718 za rok, redukci vnitropodnikové dopravy o 5 980 jízd při zauhlování a zcela
eliminuje odvoz popílku, tj. 730 aut ročně s tímto inertním odpadem.
Vlastní projekt pod inženýrským a technologických dohledem rakouských inženýrů
bude realizovat jako generální dodavatel česká firma Kovoprojekta Brno a.s., která
vyhrála několika měsíční výběrové řízení, které probíhalo podle podmínek vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Vlastní rozpočet celé investiční porucha na kanalizaci před OÚ
akce činí 200 mil. korun a jeho realizace bude trvat tři měsíce. Po dobu vlastní
výstavby a úpravy technologie bude muset být provoz zcela odstaven a proběhne
tak současně i jedna z nejdelších provozních odstávek za dobu fungování lihovaru.
V rámci této odstávky dojde mimo obvyklá technická provozní zlepšení a potřebnou nový bar v kulturním domě
údržbu celého zařízení také k definitivnímu odpojení uhelné kotelny, která bude
postupně poté likvidována a z vlastního provozu odstraněna. Již v dnešních dnech
je tak možné vidět rostoucí pohyb externích dodavatelů v závodě, protože přípravné
práce celého projektu jsou v plném běhu.
Je tak zřejmé, že sliby, opakovaně prezentované veřejně ohledně pokračování dalšího technického zlepšování provozu lihovaru rozhodně nezapadly a budou v příštím roce realizovány.


2. strana

Ing. Martin Kubů, generální ředitel Ethanol Energy a. s.
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GRATULUJEME:
listopadovým lubilantům

TANEČNÍ 2017
Opět po roce se v sobotu 9. září 2017 slavnostně zahajoval
nový ročník Tanečního kurzu. Za přítomnosti tanečních
mistrů manželů Novákových, hudební skupiny EXPO pana
Františka Štěrby, rodičů, prarodičů a samozřejmě 11 děvčat
a 14 chlapců se ujal úvodního slova starosta obce Vrdy pan
Antonín Šindelář. Všechny přítomné srdečně pozdravil a tanečním začátečníkům popřál hodně úspěchů. Taneční kurz
bude končit závěrečným plesem dne 9. prosince 2017, na který
OÚ Vrdy srdečně zve i širokou veřejnost.
-mly-

paní Růžena Kupková z Dolních Bučic
pan Zdeněk Duben z Dolních Bučic
paní Jaroslava Čížková z Horních Bučic
pan Ladislav Malý ze Zbyslavi
paní Anna Hronovská z Vrdů
paní Hana Nováková z Vrdů
paní Eva Bártová z Vrdů

Srdečně gratulujeme všem, kteří oslavili
nebo budou slavit svá jubilea.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Hana Špatenková, evidence obyvatel

SETKÁNÍ LÁZEŇÁKŮ
V sobotu 9. září 2017 se konalo 6. setkání Lázeňáků, tedy obyvatel místní části Vrdy-Lázně, které bylo spojeno s oslavou
(otevřením) položení nového asfaltového povrchu v této části
obce. Sraz místních byl naplánován u domu pana Jana Slavíka, tzv. U Říček. Odtud šlo procesí místních obyvatel směrem ke křižovatce. To vše za doprovodu lidových písniček,
hrou na heligonku pana Mirka Havránka a vozembouch pana
Josefa Krumla. U každého obydlí se zastavilo, ochutnalo pohoštění a zatancovalo s obyvatelem daného domu. Všichni se
příjemně bavili. Hlavní zastávka byla ale naplánována u paní
Jaroslavy Francové, která v těchto dnech slavila krásné 90. narozeniny (gratulujeme, pozn. redakce).
Po oficialitách a průvodu se všichni společně dobře bavili při
jídle a pití z vlastních zásob až do nočních hodin. Poděkování
za organizaci tohoto nádherného setkání, mimochodem kterého se zúčastnilo přibližně 60 současných i bývalých obyvatel, patří panu Jiřímu Havránkovi a jeho kamarádům. 

Miroslav Havránek
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ZBYSLAV
Vážení čtenáři, dnes vám opět přinášíme
článek ze zápisků pana Mgr. Miloslava
Stiburka. Učil na zdejší základní škole,
byl místním kronikářem, ale i badatelem zdejšího kraje a celého Podoubraví.
Jeho zájem se též soustředil na paradesantní výsadky skupin posílaných z Anglie za II. světové války a partyzánské
hnutí na Železných horách a Vysočině.
Byl členem několika místních spolků,
zastupitelem OU Vrdy a hlavně, velký
patriot naší obce. A jak jsem ho znal já,
upřímný, poctivý a vždy ochotný poradit
a pomoci. 
-fk-

2. BŘEZNA 1928
E. WAGNER
FARÁŘ VE ZBYSLAVI
V létě r. 1918 opravován kříž na této věži
od r. 1837 po prvé. Stožárek byl vyhnilý
a kříž povážlivě nakloněn nad kostel
a hrozil padnutím. Práce ta však nebyla
vykonána důkladně (za patronátu hraběte Osvalda Thuna ze Žehušic), bylo
přehlédnuto, že v místě, kde počíná
špice věže plechem krytá zatéká. Stožár v tomto místě zahníval a v noci ze
6. na 7. ledna 1928 panující vichřice ho
nalomila směrem nad kostel. Bylo ihned
učiněno příslušné oznámení, aby se neštěstí předešlo, a ve dnech po 28. únoru
započata oprava. Mezi tím však dne
17. února mezi 2. a 3. hodinou odpoledne přihnala se nová vichřice, víru podobná a nalomenou část, krk s makovicí
a křížem nadobro ulomila. Dřevěný krk
s oplechováním zůstal viset na vrcholu
špice, makovice s křížem spadla na střechu, v ní přeraženy 3 latě a rozbity tašky.
Kříž uvázl na střeše a makovice spadla
rozmačkaná na hřbitov. I toto pouzdro,
v němž byla uložena tato listina s jinými,
byla rozmačkána tak, že jen s velikou námahou daly se z ní vyjmouti . Makovice
zhotovena nová (klempíř Bečan v Bučičích), krk taktéž nový a připevněn osmi
pásovými železy ku špici věže tak, že
kolem do kola jimi obklopen, zděřemi
k nim svázán a šikmé konce pásů přišroubovány ke krovům věžní špice. Tak
stalo se dne 2. března 1928. Za patronátu Václava Stome, velkostatkáře v Žehušicích a jeho nákladem. Tesařskou
práci vykonal se čtyřmi tesaři p. Říha,
mistr tesařský ze Svaté Kateřiny.
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LOUČENÍ
MŮŽE BÝT
I VESELÉ

VÁCLAV PŘINESL DO ZBYSLAVI POHODU
Tradice svatováclavských koncertů v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi je již poměrně dlouhá, ten poslední tu proběhl v sobotu 30. září 2017. Tentokrát zde vystoupil havlíčkobrodský akordeonový soubor Pohoda, tvořený výhradně mladými hudebníky. V programu zazněly skladby nejrůznějších žánrů – od klasického Te Deum až
po české a moravské lidovky. Sbormistryně Ivana Laštovičková představila i sólisty,
kteří se zanedlouho zúčastní v Praze náročné soutěže. Poměrně početné publikum
odměnilo účinkující upřímným potleskem.
Koncert, který připravil Spolek za záchranu kostela společně se správcem Farnosti Zbyslav byl zároveň připomínkou 665. výročí první písemné zmínky o této
významné památce a třístého výročí navrácení sídla farnosti do Zbyslavi po téměř
stovce let, kdy bylo dočasně přeneseno do Starkoče.
Pokud vše půjde podle plánu, bude mít kostel do příštího svatováclavského koncertu
opět obě báně, záleží ale samozřejmě na finančních možnostech.

Karel Kropáček

Soutěžilo se opět jako o život.

Letošní Loučení s prázdninami se
na zbyslavském hřišti neslo ve vodnickém duchu. I tentokrát měli dopolední
program plný soutěží a her pro děti
„na svědomí“ členky a členové spolku
Zbyslav dětem. Ke skvělé náladě jistě
přispělo i krásné, vpravdě letní počasí.
Netradičním zpestřením akce byla návštěva profesionálních hasičů z čáslavské stanice a poloprofesionálů z Golčova
Jeníkova s jejich moderní technikou.
Ostatně hasičům patřil odpolední program – soutěž družstev dětí i dospělých
v požárním útoku. Setkání domácích
dobrovolných hasičů se sbory z okolí
mělo tentokrát i poněkud slavnostní charakter – SDH Zbyslav si jím připomněl
125. výročí svého vzniku. I proto nebylo
možné se po skončení závodů jen tak rozejít. Při živé hudbě a bohatém občerstvení se na hřišti sedělo, povídalo, hodovalo a dokonce i tančilo až do pozdních
nočních hodin.

Karel Kropáček

Při vodnických soutěžích se děti skvěle bavily.

Možnost vyzkoušet si požární útok dostali i ti nejmladší
„piškoti“ – doslova ruku v ruce se zkušenými hasiči.

Ani tentokrát si dolnobučičtí hasiči nenechali ujít příležitost
připomenout zbyslavským jejich „ukradenou“ máj
– na památku jim z ní kousek darovali.
Ř Í J E N 2017
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v knihovně se odehrá lo:

PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 3
 15 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

FOTODÍLNA
Patnáct nadějných mladých fotografů
čerpalo zkušenosti od profesionálních
fotografů Miroslava Lepešky, Maria Kameníka a Petra Veseckého. Během týdenního kurzu pro děti od 9 do 15 let, jsme se
seznámili s teoretickými a technickými
základy focení. S M. Lepeškou si děti
ujasnily, co je možné fotit přes foťák, co
přes mobil, co je možné vyfotit přes obojí
a přesto to na kvalitě neutrpí. Společně
jsme potom pomocí projektoru jejich vyfocené snímky promítli, děti měly možnost se ke svým fotografiím vyjádřit, říci,
co fotkou sledovaly a co jí chtěly vyjádřit.
Mirek s nimi konzultoval, co příště udělat pro to, aby z fotografie bylo patrnější,
jaké je hlavní téma, kam ho v kompozici
fotky dostat, aby bylo zřetelnější a fotka
výmluvnější, a co udělat s již nafoceným
snímkem tak, abychom z něj vytěžili to
nejlepší. Další den děti strávili s M. Kameníkem nad produktovou fotografií
a stylingem. Některé děti se pro produktovou fotografii nadchly a věnovaly
se jí ve větší či menší míře až do pátku.
Ve středu jsme vyrazili na všemi očekávaný výlet na Lichnici. Děti si vyzkoušely všechny prozatím nabyté informace
v praxi a měly jedinečnou možnost
individuální konzultace s našimi fotografy. V druhé půli týdne přišly na řadu
základy a principy klasické černobílé
fotografie, camera obscura, postup zhotovení černobílého negativu, vyvolání
a zhotovení fotografií v temné komoře,
praxe fotografování na klasický kinofilmový materiál, ukázka fotografování
s velkoformátovým přístrojem, pohled
na matnici sto let starého velkoformátového přístroje a následné vyvolání tohoto negativu, do tohoto všeho je zasvětil
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DĚTSKÉ LETNÍ KINO
Proběhl již 6. ročník promítání pohádek pod širým nebem. Děkujeme všem
dětem i dospělým za letošní úžasnou účast. Jen na první promítání Anděla
páně 2 dorazilo téměř 130 diváků. Přestože se sedělo téměř všude, včetně
okenních parapetů a studny, která posloužila jako provizorní lóže, atmosféra
byla vynikající a všichni jsme odcházeli nadšení nejen ze skvělého snímku
Jiřího Stracha, ale i ze sdíleného zážitku.
Velké díky putuje také firmě Ethanol Energy a. s., která i letos všechna promítání finančně zaštítila a doufáme, že si její přízeň zachováme i v příštích letech navzdory netaktní a neopodstatněné kritice této finanční podpory, které
se jí dostalo od jedné z obecních zastupitelek.

P. Vesecký. Když už jsme byli na cestě
do minulosti, zpříjemnili jsme dětem
polední klid pohádkou nejen čtenou,
ale také promítanou z projektoru Diax
ze 70. let minulého století. Kurz jsme završili fotodokumentací význačných míst
v obci Vrdy.
Děkujeme nejen výše zmíněným lektorům kurzu, kteří nezištně věnovali
dětem svůj volný čas, zkušenosti i know-how. Děkujeme i obci Vrdy, která nám poskytla zázemí a také finanční podporu.
Akci, jenž byla zakončena realizací výstavy fotografií účastníků, podpořilo též

Dusíkovo divadlo Čáslav jakožto zřizovatel Fotoklubu Čáslav, jehož členy jsou
M. Lepeška a P. Vesecký, a to příspěvkem
na zhotovení velkoformátových fotografií. Při děkování nesmím zapomenout
ani na Norberta Kobelu z MAP Čáslavsko, od kterého celý nápad na realizaci
Fotodílny vzešel a který dal dohromady
ty správné lidi, na kurzu byl přítomen
jako pedagický dozor.
Dokumentární snímek z průběhu akce,
jehož autorem je M. Lepeška, bylo možné
zhlédnout přímo na vernisáži zahájení
výstavy v knihovně a jeho zkrácená
verze bude promítána v měsíci
říjnu před vybranými představeními v Kině Miloše
Formana v Čáslavi.
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RELAXAČNÍ
CVIČENÍ
S PRVKY JÓGY
Po prvních dvou lekcích bylo nečekaně
ukončeno letní cvičení s Eliškou Vlasákovou, a to v důsledku jejího zranění.
Paní Vlasákové přejeme brzké uzdravení
a účastníkům děkujeme za pochopení.
V prvních dvou setkáních se nás ale sešlo požehnaně, naštěstí jsme se však
vměstnaly. Odcházely jsme o několik
hodin odpočatější, vyrovnanější, protaženější a s návodem, jak si tento blažený
stav navodit naprosto kdykoli. Došlo také
na cviky a návody na autorelaxaci se sebeozdravnými účinky. Pro velký ohlas
a zájem o jógu nabízeme cvičení i během roku, každé pondělí od 15:00. Účast
je možná na základě předem podané
přihlášky.

LETNÍ ANGLICKÁ
KONVERZACE
Úspěšný byl i letošní ročník
letního kurzu angličtiny.

VERNISÁŽ
A VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
DĚTÍ Z FOTODÍLNY
8. 9. – 6. 10. 2017

V pátek 8. 9. proběhla vernisáž
účastníků prázdninového kurzu focení. Fotografie dětí byly v chodbách knihovny k vidění do 6. 10.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Nádherné loutky, charismatičtí herci,
kouzelná pohádka z truhlice českých národních pokladů, tak by se dalo shrnout
vystoupení táborského Divadla Dokola
s tradičním příběhem Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého poslední prázdninovou sobotu 2. září.
Představení se odehrálo v osobitých prostorách sálu hostince U Bucků ve Zbyslavi, kde svého času hráli i tamní
ochotníci.

WORKSHOP
S LUCIÍ LOMOVOU

autorkou myších kamarádů Anči a Pepíka
5. 10. | 15:00 – 16:30
Nejen komiksový workshop s autorkou
slavných myších kamarádů Anči a Pepíka, kteří se z rodného časopisu Čtyřlístek dostali i do vysílání ČT :D.
Lucie Lomová je česká výtvarnice, známá
především jako autorka komiksů. Vystudovala dramaturgii na DAMU v Praze.
Za nejlepší původní český komiks získala
paní Lomová v roce 2007 cenu Muriel
za knihu Anna chce skočit.

BESEDY PRO 8. & 9.
TŘÍDU V KNIHOVNĚ

HRÁTKY S PAMĚTÍ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
PRO SENIORY
6. 10. | 14:30

Již čtvrté setkání pro seniory, kteří mohou s kvalifikovanou trenérkou paměti
Dášou Strbíkovou, procvičit svou paměť. Tentokrát na téma písničky s vůní
bylinek.

HALLOWEENSKÁ
DÍLNIČKA
S KAČKOU DOLEJŠÍ
6. 10. | 15:00 – 6:30

Na této dílně s Kačkou Dolejší, si děti vyrobily podzimní a halloweenský zápich
Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Vrdy spolu s Mgr. Ja- nejen do květináče, které ozdobí jejich
roslavou Polgárovou a Mgr. Jindrou pokojíčky.
Chejnovou nás navštívili 4. 10. dopoledne. Společně jsme se zamýšlely nad
podzimně tajemnými texty jednoho
z předních současných spisovatelů Japonska Harukiho Murakami s názvem
Podivná knihovny. Několik dětí včetně
jedné paní učitelky a pana ředitele využilo možnosti registrovat se do knihovny 6. 10. | 16:45 – 18:15
zdarma v rámci Týdne knihoven 2017.
Celkem této nabídky letos využilo 16 dětí Na tomto workshopu jsme se naučili
a dospělých – děkujeme za vaši přízeň!
odrátovat si skleněné lahve, dostali jsme
i rady, jak si odrátovat například i kameninové nádoby, květináče atp.

DRÁTOVÁNÍ
SKLENĚNÝCH LAHVÍ
S KAČKOU DOLEJŠÍ



fotografie za rohem
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BESEDA
VÝSTAVA
dr. PETRA CHRDLEHO O OSOBĚ
o F. V. LORENCOVI
F. V. LORENCE
13. 10. 2017 | 16:00 – 17:30

10. 10. – 15. 12. 2017

František Vladimír Lorenc, rodák ze
Zbyslavi, který emigroval ve svých 20
letech do Brazílie, kde také dožil, patří
mezi jazykovědce a esperantisty světového formátu. U nás (a to nejen v obci,
ale i v celé republice) je takřka zapomenut. Na jaře t. r. o něm vyšla biografie
od prof. Vlastimila Novobilského v nakladatelství KAVA-PECH Dr. Petra Chrdleho,
který k nám zavítá v pátek 13. října na besedu a tomto géniovi. Beseda proběhne
ve Zbyslavi, v sále hostince U Bucků, Havlíčkova 24.

K této příležitosti bude již od 10. 10.
ke zhlédnutí výstava. Autorkou výstavy
je PhDr. Pavla Dvořáková, která ji připravila pro Muzeum Esperatno ve Svitavách a které bych tímto ráda poděkovala
za poskytnutí materiálů o F. V. Lorencovi
a možnost je nabídnout ke zhlédnutí veřejnosti také u nás.

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH 2017/18
DĚTI
výtvarná výchova
hudební výchova (klavír a dech. n.)
hudební výchova – kytara (začátečníci)
hudební výchova – kytara
hudební výchova – kytara
zobcová flétna
dramatický kroužek
angličtina – I. stupeň
angličtina – II. stupeň
němčina – I. stupeň
němčina – II. stupeň
taneční kroužek – I. stupeň
taneční kroužek – II. stupeň
turistika

Mgr. J. Machková
A. Krincvaj
K. Dolejší
K. Dolejší
K. Dolejší
K. Dolejší
K. Dolejší
P. Rytinová
P. Rytinová
A. Heblíková
A. Heblíková
T. Francová
T. Francová
Mgr. L. Francová

DOSPĚLÍ
angličtina – úplní začátečníci
angličtina – falešní začátečníci
angličtina – mírně pokročilí
angličtina – středně pokročilí
angličtina – maturita
němčina
jóga
paličkování

P. Rytinová
P. Rytinová
P. Rytinová
P. Rytinová
P. Rytinová
A. Heblíková
Mgr. J. Smejkalová
Bc. J. Kořínková

...konverzujeme jako o život, anglicky samozřejmě
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pondělí

úterý

15:00 – 20:00
15:00 – 16:00
14:00 – 15:00

středa

čtvrtek

pátek

12:30 – 15:00

12:30 – 15:00

13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
15:15 – 16:15
16:15 – 17:15

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

13:00 – 16:00
7:15 – 18:15
18:15 – 19:45

15:00 – 16:30
8:00 – 11:00

12:30 – 14:30
14:30 – 16:30

18:15 – 19:45
18:15 – 19:45

17:15 – 18:15

18:00 – 19:30

jóga & relax

Ř Í J E N 2017

HOROROVÁ
NOC
V KNIHOVNĚ

ILUSTRÁTORSKÁ
SHOW
ADOLFA DUDKA

Tradiční akce pro děti od 5. do 9. třídy
s přespáním v knihovně. Chybět nebudou klasické ani moderní strašidelné
příběhy, hry, tvoření a noční bojovka.
Bližší informace a přihlášky od půli
října v knihovně.

Zábavná show s malířem Adolfem Dudkem, kterého děti znají z knížek a časopisu Sluníčko. Pan Dudek je nesmírně
zábavný a energický člověk, který děti
i rodiče rozesměje a naučí malovat,
ostatní zázraky dělá na počkání. Vřele
doporučujeme rezervovat si místa
na kontaktech knihovny. Vhodné pro
děti od cca 3 let.

10. 11. | 19:00 – 11. 11. | 9:00

14. 11. | 16:00
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DĚTSKÝ KOUTEK
DRÁČEK
Maminky, zveme Vás do Dětského
koutku Dráček, který je vhodný
pro děti od 1 do 3 let.
Koutek nabízí vašim dětem hernu,
ve které je mnoho hraček, dílničku,
kde si dítě vytvoří výrobek, který si
odnese domů na památku. Vaše dítě
pozná nové kamarády a naučí se být
ve styku s dětmi.
Přijďte se podívat – otevřeno máme
i o svátcích a prázdninách
každé úterý a čtvrtek od 9 do 11:30.
Těšíme se na vás a vaše děti!
přezůvky a svačinu pro dítě s sebou
knihovna v Dolních Bučicích
1. patro (Tylova 72, Dolní Bučice)

minimální věk
předškoláčci
1. třída
1. třída
1. třída
1. třída
5 let
2. třída
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. třída

kurzovné/měsíc
100,00 Kč
210–50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
75,00 Kč
–
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
–
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč

konání místo
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
ZŠ Vrdy – tv
ZŠ Vrdy – tv
sraz před ZŠ
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna

Veronika Vávrová
tel.: 728 189 557
koutekdráček@seznam.cz
www.facebook.com/koutekdracek/

KROUŽKY A KURZY
I v letošním roce probíhají při knihovně
kroužky a kurzy pro děti i dospělé. Pro
děti nabízíme turistický, taneční, hudební (kytara, piano, flétna a ostatní dechové nástroje), výtvarný a dramatický
kroužek, angličtinu a němčinu (pro
nedostatek zájemců zatím neotevřeno).
Pro dospělé probíhá kurz paličkování
a šité krajky, angličtina (ve 3 úrovních)
a jóga. Pro malý zájem nebyl kurz němčiny pro dospělé zatím otevřen.
Pro bližší informace o kurzech kontaktujte knihovnu.
drátování

z halloweenské dílničky s Kačkou Dolejší
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...vzpomínka na léto

ROZVRH TĚLOCVIČNY ZŠ VRDY PRO VEŘEJNOST 2017/2018

PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA ÚTERÝ PONDĚLÍ

08:00
–
16:00
×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy
×
×
vyhrazeno
pro Základní školu Vrdy
×

17:00
–
18:00

18:00
–
19:00

fotbal
starší žáci

badminton

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

volejbal
děti

fotbal
dospělí

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

karate
děti
TJ Slavoj
Vrdy

×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy

19:00
–
20:00

20:00
–
21:00

florbal
Mareš
soukromá osoba

cvičení
ženy
Březinová
TJ Slavoj
Vrdy

florbal
Marousek
soukromá osoba

fotbal
dorost

volejbal
dospělí

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

fotbal
mladší
přípravka

fotbal
dospělí

badminton

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno
pro Základní školu Vrdy
×

fotbal
starší přípravka
TJ Slavoj Vrdy

fotbal
mladší žáci
TJ Slavoj Vrdy

nohejbal
Havránek
TJ Slavoj Vrdy

12:30 – 16:30
taneční kroužek-děti, Francová
15:00 – 17:00
fotbal
TJ Dynamo Horní
Bučice
08:00 – 10:00
sudý

lichý

Šedivý
LMK

Ferus
JPO III
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21:00
–
22:00

pilates
Littová
TJ Slavoj
Vrdy

×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy
×

SO
NEDĚLE

16:00
–
17:00

správce
tělocvičny:
Božena
Luňáčková

14:00 – 16:00

16:00 – 18:00

19:00 – 21:00

tenis / dospělí
TJ Slavoj Vrdy

florbal
SDH Dolní Bučice

badminton
TJ Slavoj Vrdy
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ – SEZONA 2017
Letošní rok je již třetím soutěžním
rokem pro kroužek mladých hasičů
při SDH Vrdy. Přes počáteční nesnáze
pramenící z nedostatku prostor, vybavení a taktéž zkušeností vedoucích, je
zřejmé, že se „kouzlo“ podařilo. Vybavení se podařilo průběžně doplnit, pro
trénink stále využíváme prostory Ethanol Energy v areálu bývalého řepníku
a vedoucí kroužku dokázali, že jejich
práce s dětmi přináší výsledky. To dokazuje i to, že původní sestavu dětí opustila za tři roky pouze jedna členka, která
se odstěhovala. Všichni ostatní tvoří
skvělý kolektiv, do kterého se průběžně
hlásí další děti. V současné době máme
ve třech kategoriích celkem 16 žáků
a další již s námi absolvovali první tréninky „na zkoušku“.
Počátek sezony probíhá tradičně ve znamení fyzické přípravy. S našimi žáky
sportujeme především v tělocvičně
místní ZŠ. Zde absolvují především překážkové dráhy, jejichž součástí je i práce
s hasičským náčiním. Pořádáme i vý
šlapy či kurzy záchrany tonoucího v bazénu v Kolíně. Hlavní náplní jsou však
tréninky požárního útoku a následné
soutěže. V letošním roce jsme začali tréninkem ukázky výjezdu a hašení hořícího domku. Tuto ukázku děti předvedly
na Pálení čarodějnic ve Vrdech a sklidily
zasloužené ovace. Po několika klasických trénincích následovaly závody s těmito výsledky:
10. 6. Závody Jankovice: mladší 1. místo,
čas 29:97; starší 2. místo, čas 29:54
24. 6. Společný trénink dětí ve Zbyslavi:
Zbyslav, Vrdy, Žehušice, Žleby, Církvice
1. 7. Závody Semtěš: mladší 1. místo, čas
25:58; starší 2. místo, čas 26:09
12. 8. účast na dětském dni ve Vrdech:
ukázka požárního útoku
26. 8. Loučení s prázdninami ve Zbyslavi: mladší 2. místo, čas 31:10; starší
2. místo 25:15 a nově vzniklé družstvo
dorostu 1. místo s časem 22:80
2. 9. závody Starkoč: mladší 1. místo,
čas 30:71; starší 2. místo 22:93; dorost
1. místo, čas 28:76
9. 9. závody H. Bučice: mladší žáci
2. místo; starší 4. místo a dorost 1. místo

V závěru sezony ještě naši mladší žáci
ovládli krásnou soutěž „Zavírání studánek“ v Třebosicích a obsadili skvělé
1. místo s časem 21:82.
Nelze vyjmenovat v krátkém příspěvku
všechny aktivity našich dětí. Nakonec
bych ještě rád poděkoval všem, kteří
nám, vedoucím pomáhají s chodem
kroužku. V současné době naše řady
rozšířili pan Jiří Kalousek a paní Lucie
Kalousková, kteří mají obrovský podíl
na úspěších našich dětí. Nesmím opomenout ani nezištnou pomoc paní Aleny
Závitkovské, která nám svými radami
a pomocí při trénincích přispěla k zisku
těchto úspěchů. Poslední dík pak patří
našim dětem za jejich snahu.

vedoucí: Jana Slavíková,
František Ferus, Jiří Kalousek,
Lucie Kalousková, Ladislav Franc
mladší žáci:
Lukáš Daněk, Adélka Dolejská,
Tadeáš Jeřábek, Anetka Jeřábková,
Šárka Jeřábková, Ivetka Novotná,
Klárka Vávrová
starší žáci:
Lukáš Doležel, Adéla Ferusová,
Lucie Kalousková, Michal Knittich,
Stanislav Novotný, Dominik Polgár,
Dominik Truksa
dorost:
Daniel Bíža, Matěj Franc
(na soutěže doplňují starší žáci)

Abychom se však nesoustředili jen na závody, kterých se účastníme pravidelně,
rozhodli jsme se navštívit i jiné akce.
Dorost se zúčastnil 4. kola ligy Soptík
v Močovicích, kde obsadil 5. místo s časy
33:97 a 33:56.
Následovaly závody v Církvici (5. kolo
ligy Soptík), kde dorost obsadil nádherné
2. místo s časem 28:77.
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Rok se s rokem sešel a skauti z našeho
střediska Vrdy-Bučice vyrazili na již
26. ročník letního skautského tábora.
Natěšeni byli všichni, jak děti, které se
těšily na spoustu her, zábavy a kamarády, tak dospělí, kteří se těšili na odpočinek a zavzpomínání si na vlastní tábory
v kůži dítěte. Počasí nám přálo, občas
moc, ale správný skaut a hlavně skautský
vedoucí se nenechá ničím zaskočit a tak
se naše hry přesunuly do vody, stínu, lesa
a ruce dětí se naplnily ledově vychlazenými melouny a litry vody. Program
tábora byl jako každý rok rozmanitý.
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Po louce pobíhal Asterix s Obelixem,
postapokalyptičtí lidé nebo Robinsonky,
které se snažili přežít na ostrově.
Tábor ale nebyl pouze hon za poznáním
a zábavou, občas bylo nutné přiložit
ruku k dílu a připravit například dříví
do kuchyně, stanu nebo na táborák, což
je ovšem spíše zábava, stejně tak jako
výroba loučí nebo stavba dřevěného zázemí tábora.
Dva týdny nám všem utekly jako voda
a zbyli už jen vzpomínky a to že jsou
hezké, je více než jasné. Všichni vedoucí
odjížděli sice unaveni, ale spokojeni,
plni zážitků a nápadů co podnikneme
za rok, čím tábor vylepšíme a jak naše
malé účastníky opět překvapíme. Snad
zbývá tedy jediné – přát si, ať se za rok
na táboře sejdeme opět v hojném počtu
a louku společnými silami zaplníme
stany, zábavou a smíchem.

akce skautů na poslední část roku 2017:

DRAKIÁDA

29. 10. | 9:00 – 11:30
přijďte provětrat své draky a nohy

HALLOWEEN

3. 11. | 18:00 – 19:30
na tradiční slavnost strašidel
ve skautské klubovně vás zveme
do klubovny v Tylově ulici

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

15. 12. nebo 22. 12.
si můžete přijít připálit světlo
do naší klubovny

Na všechny zmíněné akce Vás Skautské
středisko Vrdy-Bučice srdečně zve.

VODNÍ SVĚT
Jack Sparrow a Pepek námořník, stejně
jako další piráti, námořníci, vodníci
a spousta zvířátek se objevili na pochmurném, ale báječném dětském
dnu v sobotu 12. srpna 2017 ve Vrdech.
I přesto, že v pátek po vydatném dešti
jsme měli na hřišti koupaliště, se i tento
III. ročník povedl. Přišlo se bavit a soutěžit 110 dětí. Všem moc děkujeme
za účast a slibujeme, že ani příští rok se
s námi nudit nebudete. Tak ahoj!


Lenka Kutílková
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TURNAJ ZLATÁ
VE VRDECH
zúčastněné týmy na
8. ročníku v malé kopané 2017:
Goldbeck, Bar Eden,
Vrdy-Lázně, Hošťalovice,
Zdenda tým Zbyslav-Lovčice
výsledné pořadí:
1. Bar Eden
2. Zdenda tým Zbyslav-Lovčice
3. Hošťalovice
Ve stříhací soutěži vyhrálo masový dárkový balík od řeznictví Horký – družstvo
Vrdy-Lázně. Děkujeme těmto sponzorům turnaje v malé kopané 2017: Agrosdružení Vrdy – Jiří Jetleb, Ethanol
Energy a. s., Řeznictví uzenářství –
Horký Jaromír, Potraviny Dušek, Hospoda Klára Zvolská, Pekárna Vrdy a TJ
Slavoj Vrdy.


Miroslav Havránek

TENISOVÝ TURNAJ ČTYRHER V TENISE
proběhl ve Vrdech 9. září 2017 a jak lze vyčíst z fotografií, počasí jim přálo.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V HORNÍCH BUČICÍCH

Mistři guláše se v sobotu 26. 8. opět utkali
před Kulturním domem ve Vrdech.
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TÍMTO VÁS ZVEME
Obec Vrdy, LMK Čkalov Skovice, SDH Vrdy
a Ethanol Energy a. s. vás zvou na

HALLOWEENSKOU
PROCHÁZKU PŘÍRODOU

NA PUTOVÁNÍ ZA ZBYSLAVSKÝM STRAŠIDLEM
S ODVÁŽLIVCI SE UVIDÍME NA ŠTĚPNICI

pátek 27. října 2017 / program:
15:40 s raz účastníků ve Vrdech ulice Sluneční,
travnatá plocha vedle hřbitova
15:45 o
 dchod všech účastníků vycházkovým
tempem směr Tupárov do areálu
letiště LMK Skovice
16:20 s tatická i letová ukázka RC modelů
statická ukázka hasičského vozidla
v yhlášení nejoriginálnějších masek
17:30 u končení a návrat domů
zajištěno:
opékání vuřtů, nealko pití, cukrová vata, sladkosti
a malování na obličej ve stylu „Halloween“
s sebou:
jednoduchý halloweenský kostým (není podmínkou)
lampion na dřevěném držáku (není podmínkou)
dobrou až vynikající náladu
rodičovský doprovod

4. 11. 2017 V 17 HODIN

LAMPIONY A ODVAHU S SEBOU!

ZBYSLAV DĚTEM, a. s .

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
obce Vrdy pořádá

NÁBOR
NOVÝCH ČLENŮ
Máš zájem pomáhat lidem v nouzi?
Ráda/a se učíš novým věcem?
Baví tě přijímat nové výzvy?
Přijď mezi nás a staň se členem
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Postupně se naučíš zvládat činnosti
nutné pro hašení požárů, evakuaci
a záchranu osob, poskytnutí první
pomoci, obsluhu požární technikých,
použití radiostanic, obsluhu a údržbu
požárních vozidel, motorových pil,
použití dýchací techniky atd.
pro přijetí nutné splňovat:
minimální věk 18 let
fyzickou způsobilost
dobrý zdravotní stav
trestní bezúhonnost
neváhej nás kontaktovat
na tel.: 739 396 363, 739 733 507
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