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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:

Vážení občané,
je to možná banální, ale nedovedu použít jiné oslovení, které by bylo důstojné Vám,
kteří jste občany obce a plníte všechny povinnosti vůči ní. Ale nejsou to jen povinnosti, je to i dodržování zásad slušného chování ve všech oblastech. Proč to píši?
Najdou se i tací, kterým tato slova nic neříkají. Dodržovat například rychlost v obci
nebo nedej bože v obytné zóně je nad chápání některých jednotlivců – řidičů, ve
vztahu především k dětem. Rád bych znovu připomněl, že i údržba zeleně dá mnoho
práce a především parkování v trávě v zimních měsících se na jaře projeví dost
nepříjemně. Když už mluvím o parkování, je před námi zima. Možná, že na to upozorňuji zbytečně, ale auta u krajnice nedávají prostor pro komplexní úklid vozovek.
Jsou i místa, páni řidiči, kde stojíte v rozporu s přepisy, ale to Vy určitě víte! Pracovníci TS Vrdy jsou díky tomu a dost často, vystaveni velkému problému, který vede
i riskování. Jsou i takoví občané, kteří chápou chodník jako parkoviště. Například
ve Zbyslavi jim nevadí, že se jim někdo musí vyhýbat do komunikace a riskovat bezpečnost svojí i bezpečnost ostatních řidičů. Chtěl bych Vás také informovat o vztahu
obce a jejich občanů k problémům kolem provozu Ethanol Energy, a.s. Považuji za
malý úspěch obce především podstatné zlepšení vzájemné komunikace. Vzájemná
jednání vedená na úrovni vedení ﬁrmy, obce a Spolku pro zdravé Vrdy o.s., nesou
již své ovoce. Hluk se v podstaně přiblížil své maximální hranici limitu pro denní
a noční dobu. S tímto problémem se musí ﬁrma ještě vypořádat do ledna 2017 tak,
aby mohlo dojít ke schválení dalších stupňů rozhodnutí, odpovědných orgánů, pro
možnost pokračování provozu. Nákladní doprava do ﬁrmy je již v převážné většině
vedena ze silnice I/17. Tím došlo i ke zrušení dvou vjezdů do ulice Školská. To samo
o sobě přinese i větší bezpečí především pro děti docházející do školy. Pokud dojde
k deklarovanému snížení energetické náročnosti procesu výroby bioethanolu na
50% současnosti a zrušení provozu uhelné kotelny náhradou za kotelnu plynovou,
která je již několik let vybudována, v roce
2017 lze předpokládat i podstatný útlum
některých kritizovaných výstupů z výroby – hluk a zápach a prašnost. Cílem
současně navržených opatření ﬁ rmy je
i snížení pachové zátěže. Jsem rád, že
tento problém byl takto nazván a v dalších společných jednáních budeme sledovat jeho plnění a budu Vás vhodným
způsobem informovat.
V této souvislosti bych se rád vyjádřil
i k problému, který je velice citlivý a ožehavý. Tím problémem je voda, respektive nedostatek povrchové vody, což se
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především projevuje na stavu hladiny
a na průtoku vody v řece Doubrava. Změna
klimatu je obecně velice zřetelná. Kdo patří do generace nás dříve narozených pamatuje řeku se vším co k ní patřilo. Vzedmutí její hladiny jezem u koupaliště bylo
nejen estetické, ale především udržovalo
hladinu spodní vody a zajišťovalo vodu pro
Cukrovar. Jez tu není a řeka vypadá tak jak
vypadá. Jsem přesvědčen, že důvody jeho
odstranění neměly nic společného s krajinotvorbou kolem naší obce, ani s tím, že
i v době jeho odstranění existovali odborníci, kterým muselo být jasné, že jeho manipulací nedojde k podstatnému zhoršení
průtoku vody v případě povodní. O to více
se tento stav jeví jako nekoncepční. Škoda.
Dnešní boj o navrácení jezu mi připadá,jako boj s větrnými mlýny.
Abych nebyl tak jednostranný, prosím Vás
občany, šetřete i s vodou z vodovodu. Naše
vrty jsou na úrovni – 40 m což je ještě
hloubka, která není zárukou nekonečné
vydatnosti. V těchto dench jsme dohodli
s projektantem, že do ledna 2017 bude podána první žádost (je již vydáno územní
rozhodnutí, které nabylo právní moci)
o dotaci respektive tři žádosti na soubory zapojení vrtu VK 6 do systému vodovodu včetně přístavby úpravny vody
a vodoﬁkace ulic Žižkovské a Mládežnické.
S mírnou radostí mohu snad i konstatovat, že byl zrušen zákon, který nám
nedovoloval ukládat energovody, tedy
i vodovod podélně do komunikací, které
nejsou ve vlastnictví obce. To je především zpráva pro občany ulice Markovické
a především pro odkanalizování místní
části Zbyslav. Budeme se snažit dohnat
časový hendikep.
A protože jsme dokončili chodník kolem
ﬁ rmy Ethanol Energy, a.s., a upravili
místní komunikaci na Vinici doufáme,
že zdárně dokončíme i chodník v Horních Bučicích. Spadl nám kámen ze
srdce dokončením přejezdu cyklostezky
v Koudelově a očekáváme dokončení
zateplení objektů DPS – výměnou plynových kotlů. VŘ již byla vybrána prováděcí
ﬁ rma, která zaručila, že výměna bude
provedena bez odstávky vytápění obou
objektů. Jsem také rád tomu, že úprava
v ulici Sluneční bude sloužit především
k užitku Vás, občanů. A protože mě stále
vedou slova, „že naše obec nevzkvétá“,
budeme v jejím ozeleňování pokračovat!
Antonín Šindelář, starosta
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PLÁNOVANÉ
KULTURNĚSPOLEČENSKÉ AKCE
PODPOROVANÉ OBCÍ
VRDY DO KONCE
ROKU 2016:

TRADIČNÍ

POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA

VE ZBYSLAVI
SOBOTA 22. 10. 2016
OD 20 HODIN

říjen
// 27. 10. 2016
Halloweenský pochod z Vrdů do areálu
letiště Skovice

NA SÁLE HOSTINCE
"U BUCKŮ"
K TANCI A POSLECHU
ZAHRAJE SKUPINA
LAURA

listopad
// 25. 11. 2016
Odpoledne s dechovkou a malým
překvapením
prosinec

O půlnoci soutěž o pečenou posvícenskou husu
Srdečně zvou členové SDH Zbyslav

// 1. 12. 2016
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu ve Vrdech
// 10. 12. 2016
Vítání občánků v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Vrdech
// 11. 12. 2016
Dětská „Mikulášská zábava“ v KD Vrdy

Rozpis lekcí tanečního kurzu 2016

// 17. – 22. 12. a 26. 12. 2016
Vánoční výstava ve Výstavní síni Obecního úřadu ve Vrdech
-mly-
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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
říjen
pan Vladimír Kremlík z Vrdů
paní Jarmila Šindelářová z Vrdů
pan Jaroslav Forejt z Vrdů
paní Stanislava Vacková z Dolních Bučic
paní Marta Volencová z Dolních Bučic

1. lekce

so

3. 9.

14–17 hodin

Vrdy

2. lekce

so

10. 9.

14–17 hodin

Vrdy

3. lekce

so

17. 9.

14–17 hodin

Vrdy

4. lekce

so

24. 9.

14–17hodin

Vrdy

5. lekce

so

1. 10.

14–17 hodin

Vrdy

6. lekce

so

8. 10.

14–18 hodin

Vrdy I. prodloužená

7. lekce

so

15. 10.

14–17 hodin

Vrdy

8. lekce

so

22. 10.

14–17 hodin

Vrdy

9. lekce

so

29. 10.

14–17 hodin

Vrdy

10. lekce

so

5. 11.

14–18 hodin

Vrdy II. prodloužená

11. lekce

so

12. 11.

14–17 hodin

Vrdy

12. lekce

so

19. 11.

14–18 hodin

Vrdy věneček

13. lekce

so

26. 11.

14–17 hodin

Vrdy mikulášská

14. lekce

so

3. 12.

18–22 hodin

Vrdy závěrečný ples
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GRATULACE 2016:
listopad
paní Růžena Kupková z Dolních Bučic
pan Zdeněk Procházka z Vrdů
pan Jaroslav Vízner z Horních Bučic
paní Arnoštka Jelínková z Koudelova
paní Marie Průšová z Vrdů
pan Josef Vančura z Dolních Bučic
paní Anna Hronovská z Vrdů
pan Jan Žďárský z Dolních Bučic

TANEČNÍ KURZ 2016
V KD VRDY
14 lekcí (z toho 2 prodloužené, věneček,
mikulášská, závěrečný ples)
zahájení 3. 9. 2016
dívek - 20, chlapců – 20
Hudební skupina V.I.P. Zdeňka Jeřábka,
Kutná Hora
Taneční mistři Antonín a Jana Novákovi, Kutná Hora
Vstupné
dospělí
děti a mládež
do 18 let

Kč 50,
Kč 70 (prodloužené)
Kč 20

Ř Í J E N 2016
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Z ČINNOSTI
DĚTSKÉHO KOUTKU
DRÁČEK
Na konci srpna se Dětský koutek Dráček rozloučil s prázdninami a také
s některými svými kamarády a kamarádkami, kterým měsícem září začal
vstup do nové etapy jejich mladičkých životů, a to pravidelnou návštěvou školky.
Při této příležitosti se sešlo cca 15 dětí
a 10 maminek a společně si užily odpoledne plné her, koupání a krásného
počasí. Věříme, že všichni budou rádi
vzpomínat nejen na toto odpoledne, ale
také na všechen společně strávený čas
v našem Dráčku, který jim pomohl se
lépe začlenit do nového kolektivu školky.
Jitka Dušková-

DĚTSKÝ BAZÁREK
Dětský koutek Dráček uspořádá dne 15. 10. 2016 od 09.00 do 12.00 hod. „Dětský
bazárek“ ve Výstavní síni Obecního úřadu Vrdy, Smetanovo náměstí 200.
Jitka Dušková

V MÍSTNÍ ČÁSTI
„LÁZNĚ“ SE UKLÍZELO

ÚČET BYL VYROVNÁN I PODRUHÉ

Velké poděkování je potřeba vyjádřit obyvatelům
místní části Vrdy – Lázně, kteří se již nemohli dívat na
nepořádek ve škarpách krajské silnice a sami zorganizovali víkendovou brigádu. Výsledkem bylo naplnění
několika velkých igelitových pytlů odpadem, o které se
postarali pracovníci Technických služeb Vrdy.
-mly-

Poslední zářijový večer patřil ve Zbyslavi repríze (a zároveň
derniéře) divadelní adaptace hry L. Aškenazyho Bylo to na váš
účet. V publiku usedlo na 60 diváků, kteří na závěr odměnili
členy amatérského souboru AD HOC (oproti premiéře se představil v mírně pozměněné sestavě) za jejich výkony potleskem.
Karel Kropáček, foto Monika Pravdová

Ř Í J E N 2016
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KROUŽKY
Kroužky fungují pro děti i dospělé a začínají během září nebo
začátkem října. Nastoupit kurz či kroužek je možné i během
roku v závislosti na volných místech. Platba se pak provádí poměrnou částí po první absolvované hodině, nejdéle však poslední týden v započatém měsíci.
Děti hradí kurzovné ideálně ve dvou splátkách: za období září
až prosinec (nejdéle poslední týden v září) a leden až červen (nejdéle poslední týden v lednu) v otevíracích hodinách knihovny.
Dospělí platí měsíčně, případně čtvrtletně, vždy po první absolvované hodině, nejdéle však poslední týden v započatém
měsíci tamtéž.

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 / 315 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

DĚTSKÉ LETNÍ KINO

13. 10. | 16:00:
LiStOVáNí.cz: Manolito Brejloun
(Elvira Lindo)
Hlavním hrdinou knihy je desetiletý
chlapec Manolito Brejloun, který žije
s rodiči, mladším bratrem a dědečkem
v drsné madridské čtvrti. Díky svým
svérázným komentářům a naivnímu
pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část
z nich se odehrává jen v jeho představách. Zábavné příběhy nejsou hostinou
jen pro náctileté, ale i rodiče. Světový
bestseller se stal inspirací pro několik
televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou komedii. Do repertoáru si
ho vybral i projekt LiSTOVáN, je to totiž
zábava pro všechny.
14. 10. | 16:00
Halloweenská dílna pro děti s K. Dolejší
Výroba halloweenských dekorací. S sebou sklenici od přesnídávky. Přihlašte
se do 12. 10. – kapacita omezena. Vstup
zdarma.
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STALO SE...

POZVÁNKY...

Během prázdninových promítání děti i dospělí zhlédli celkem 7 pohádek,
mezi kterými vedlo Sedmero krkavců a V hlavě. Knihovní open-air kino navštívilo krásných 333 diváků, za což Vám všem moc děkujeme a doufáme, že
příští léto nám zachováte svou přízeň. V mezidobí můžete apelovat na ﬁlmové
distributory, aby pro veřejná promítání z DVD neopomněli zakoupit promítací práva na pohádkové perly, které byly letos uvedeny do kin, jako například
Kniha džunglí, Malý princ nebo Obr Dobr. Přivítáme i vaše typy. Těšíme se
na Vás opět příští léto.

ÍRÁN - DNEŠEK SLAVNÉ PERSKÉ ŘÍŠE
Dne 30. 9. se uskutečnila cesetopisná přednáška RNDr. Ivo Šance, CSc.
o putování za poznáním památek, přírody, lidí a současné společnosti Íránu,
země plné kontrastů.

21. 10. | 16:00
Workshop s K. Dolejší: Strečové šperky
Výroba šperků recyklační metodou ze
starých triček. Veškerý materiál bude
k dispozoci a je zahrnut v ceně. Pokud
si přejete šperk v konkrétní barvě, můžete si donést triko vlastní. S sebou ostré nůžky. Přihlášte se do 14. 10. Cena
kurzu: 140,- Kč

4. 11. | 19:00 – 5. 11. | 8:30
Hororová noc v knihovně
Tajemný program s hororovou četbou,
příšerným tvořením a děsným bijákem pro žáky od 5. třídy, včetně. Účast
na základě přihlášky – ke stažení na
webu obce, FB knihovny, dostupná také
v knihovně. Více informací v knihovně
a na jejích kontaktech. Vstup zdarma,
kapacita omezena.
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CO JE U NÁS V ZKO NOVÉHO?
Vše při starém - cvičíme! A také jsme předvedli ukázku výcviku na „Dětském dni“ v Horních Bučičích a doufáme, že
se divákům líbila. Uspořádali jsme jako v minulých letech
zkoušky z výkonu. Jarní a letní již proběhly a naši psovodi se
jich zúčastnili s velkými úspěchy. Všichni nastoupení psovodi
se svými psy je úspěšně složili. A ještě jedny - podzimní - nás
čekají. V sobotu 17. 9. 2016 jsme pořádali IV. ročník „Vrdovského poháru“ a naši členové nastoupili do 3 ze 4 kategorií.
Ve všech kategoriích obsadili první a druhá místa. Tímto jim
chci ještě jednou poděkovat za vzornou reprezentaci klubu.
Neméně úspěšní jako ve výcviku jsou naši členové ve vystavování svých psů. A proto v našem klubu cvičí nejeden šampion
a nositel titulu CAC, CACIB, BOB apod. Mezi nejúspěšnější

vystavovatele v letošním roce patří Jana Vrkoslavová se svými
velkými knírači Alvinem a Berenikou a Honza Moravec s boxerem Joem.
Podzim v našem klubu bude patřit velkým změnám a spoustě
práce. Po opravě klubovny, buňky a opravě starých a výstavbě
nových odkládacích kotců, je na řadě oprava části plotu a zvětšení výcvikové plochy. Díky dotaci od obce Vrdy, která pokryla
z velké části náklady na materiál, bude naše cvičiště již v příštím roce odpovídat standardům pro konání zkoušek vyšších
kategorií, na které se v současné době naši psovodi připravují.
MVDr. Zdeňka Nová, předsedkyně ZKO Vrdy

Z ČINNOSTI PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
V roce 1985 jsem poprvé vystavoval ve Vrdech plastikové modely letadel..., takto začínal článek v Obecních listech otištěný v únoru 2012. Nikdo z nás v té době ještě
netušil, co v nás vzpomínka na věčně ulepené ruce, barvou znehodnocené tepláky
a spontánní nervové kolapsy pubertou narušené psychiky vyvolá. Začalo to nevinným tlacháním na téma „… jó to za našich mladých let jsme měli prd a jaké z něj byly,
panečku, kuličky“. Pokračovalo to přes posun v technikách modelaření a končilo
to tím, jak nám všem ujel vlak. Po druhé výstavě plastikových modelů, konané 17. –
18. listopadu 2012 jsme přešli od prázdného tlachání k činům. Jelikož jsme byli na
začátku tři, nic nebránilo tomu, abychom založili občanské sdružení pod názvem
Klub modelářů Vrdy o.s. Od tohoto okamžiku jsme začali hledat prostory vhodné
ke klubové činnosti. Jako blesk z čistého nebe na nás zapůsobila nabídka suterénních prostor, s kterou přišel místostarosta pan Mlynka. Již po první prohlídce jsme
se jednohlasně shodli na tom, že „tady to půjde“. Tímto začala téměř roční adaptace těchto prostor, jež byla provedena v našem volném čase a za pomoci TS Vrdy.
V průběhu úprav se počet dospělých členů ustálil na sedmi lidech. Provoz klubovny
byl zahájen 1. modelářským workshopem, konaným ve dnech 7. – 8. února. 2014.
Návštěvníci měli jedinečnou možnost se seznámit s technologií stavby plastikových
a papírových modelů letadel, pozemní a železniční techniky. Rodiče s dětmi měli
nejen možnost se podívat na výtvory modelářů, ale zároveň si i zkusit něco malého postavit. Některé děti jsme tak nadchli, že okamžitě projevili zájem o členství v kroužku mladých modelářů působícím v rámci našeho občanského sdružení.
Členství v kroužku je bezplatné a rodiče uhradí pouze základní vybavení nářadím
a startovní stavebnici v celkové ceně cca 500,- Kč. Schůzky kroužku se konají každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin. V blízké budoucnosti bude kroužek navštěvovat

sedm dětí. Pokud projeví zájem o členství v Klubu modelářů o.s. i dospělí, jsou
předem vítáni. Tento rok se chystáme,
v prostorách klubovny, na již třetí výstavu modelů včetně těch, které postaví
naši mladí modeláři. Během roku budeme mimo jiné stále zdokonalovat pracovní prostředí tak aby vyhovovalo dětem i nám z hlediska osvětlení, ventilace
a požární bezpečnosti. Na závěr bychom
rádi poděkovali OÚ Vrdy za příkladnou
pomoc s řešením problémů spojených
s adaptací a provozem klubu. Bez této
spolupráce by žádný klub, ani kroužek
nevznikl.
David Kasáček a Michal Hospodka,
členové klubu
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TECHNOLOGICKÁ ZLEPŠENÍ V LIHOVARU
I PO ZÍSKÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
K DOKUMENTACI EIA NEUSTÁVAJÍ
Veřejné projednání tzv. „Velké EIA“
Dne 7. července proběhlo veřejné projednání tzv. „Velké EIA“ společnosti Ethanol
Energy a.s. za hojné účasti občanů. Veřejné zasedání poskytlo možnost se ptát na
veškeré souvislosti spojené s provozem lihovaru, jeho kapacitou a současným stavem provozu. Zazněly jasně odpovědi na otázky, které vzešly z pléna. Celé jednání
se neslo v konstruktivní rovině: Jasně znovu zaznělo, že se posuzuje budoucí provoz
stávající jednotky, která zde v této kapacitě byla vybudována již před rokem 2010.
Základním smyslem celého projednání tzv. „Velké EIA“ bylo doložit a posoudit, že
i když ﬁ rma bude provozovat zde již v minulosti vybudovanou kapacitu na jmenovitý výkon, nežádá a nechce jakékoli zvýšení ekologických limitů, které jí byly
povoleny v minulosti a že je schopna tyto splnit a plnit.

Velká pozornost byla během veřejného projednání věnována vlivu hluku a zápachu na okolí společnosti. Co se týká hluku, tak za poslední rok do protihlukových
opatření byly investovány desítky milionů korun. Poslední investice do protihlukových stěn stála 11 mil. Kč a přinesla deﬁnitivní vyřešení plnění limitů hluku ve
Školské ulici a další výrazné zlepšení ve
Sportovní ulici. Pro rozpoznání dalších
možných zdrojů hluku byla nakonec pozvána i zahraniční expertní pomoc (odborné pracoviště Technické univerzity
v Košicích) s technologií tzv. akustické
kamery. Co se týče zápachu, tak vypořádání připomínek státních orgánů
a veřejnosti v rámci posuzování EIA
přineslo uložení dalších povinností společnosti nad rámec původních provozních limitů či povinností. Souhlasné
závazné stanovisko k předložené tzv.
„Velké EIA“ bylo vydáno po dodržení
všech zákonných lhůt následně po
tomto projednání a tak v nejbližší době
bude obnoveno řízení o IPPC. Tento
proces byl novým projednáním EIA významně zpožděn, jelikož první žádost
o IPPC byla předložena již v roce 2014.
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Následný postup k získání IPPC
Dne 25. 7. 2016 bylo vydáno společnosti
Závazné stanovisko k posouzení vlivů
na životní prostředí záměru společnosti
Ethanol Energy a.s. na provoz výroby
bioethanolu na úrovni projektované kapacity max. 57 670 tun/rok bezvodého
bioethanolu, kterou stávající technologie umožňuje.
Jako první krok po vydání stanoviska
EIA bude rychlé dopracování a doplnění
“základní zprávy“. Toto dopracování by
mělo být dokončeno a předáno na krajský úřad do konce září. Následně po
překontrolování úplnosti tohoto dokumentu bude obnoveno přerušené projednávání naší žádosti o IPPC.
Předpokládané ukončení celého procesu a v ydání integrovaného povolení
je na konci roku 2016 nebo začátku
roku 2017.
Zápachová komise
Na základě připomínek občanů na zápach v obci jsme se rozhodli aktivovat
komisi, která bude v určených bodech
monitorovat a identiﬁ kovat zápach
v obci. Stanovili jsme čtyři body tak, abychom podchytili všechny směry. Je to
ulice Sportovní, Větrná, Svobody a S. K.
Neumana.
Členové komise jsou jednak zaměstnanci, schopní případně ihned identiﬁ kovat zdroj zápachu, tak i přizvaná
nezávislá veřejnost. Do naší zarážky,
do 1. 8. 2016 byly uskutečněny již čtyři
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kontroly. Dvakrát nebyl zaznamenán
žádný zápach. Jednou jsme zaznamenali v ulici S. K. Neumana zápach pravděpodobně z kanalizace mimo ﬁ rmu
a slabě byly cítit výpalky. Podruhé byla
prokazatelně cítit fermentace a slabě
výpalky ve Sportovní ulici.
Od najetí výroby po zarážce činnost
této komise pokračovala a k pravidelné
činnosti se vrátí po stabilizaci výroby.
(V současnosti je provoz silně ovlivněn
nedostatkem vody v řece Doubravě).
Jasným cílem činnosti této komise je napomoci identiﬁ kaci zdrojů případného
zápachu a přijetí adekvátních a cílených
opatření k jeho zamezení.
Plánovaná další protihluková opatření
Poslední měření hluku za pomoci akustické kamery ukázalo nutnost provést
některá dodatečná opatření k trvalému
plnění nočních zákonných limitů hluku
a to především v ulici Sportovní. Denní
limity jsou již více než rok s rezervou
stále plněny.
Nová, dodatečná protihluková opatření,
která budou provedena nebo jsou již
v realizaci:
• Dodělání protihlukové stěny u čerpadel provozu P55-01 tak, aby se hluk
odrážel do protihlukových stěn
• Výměna motoru šneku DS61-05
• Instalace odsávání a chlazení úpravny
páry
• Nová, lepší izolace dveří na bývalé
sušárně
• Instalace tlumičů vzduchu na pneu
pohony
• Rozšíření protihlukové stěny na horním patře na destilaci
• Vyplnění prostupu mezi skladem výpalků a chladícími věžemi s cílem
eliminovat šíření hluku a odrazy od
střechy skladu
• Výměna dmychadla na ČOV
• Další kontrola vibrací ventilátorů
ChV a jejich přenastavení odbornou
ﬁrmou
Izolace střechy na jednotce destilace
nehořlavým podhledem, omezujícím šíření hluku
Klíčové investice pro další
omezení zápachu
Firma věnuje velkou pozornost také
omezování možných zdrojů zápachu.
V oblasti protizápachových opatření je
jednou z hlavních investic projekt „Snížení zápachu z výrobních procesů lihovarnických výpalků Ethanol Energy a.s.“
ve výši 22 mil. Kč. Na tento projekt jsme
předložili žádost o poskytnutí podpory
na SFŽP a projekt byl úspěšně přijat.
Další uvažovanou akcí, která bude mít
pozitivní dopad na nejbližší okolí Ethanolu Energy, je využití tepla z páry
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odcházející komínem sušárny DDGS.
Realizací investice ve výši cca 45 mil.
Kč dojde k významnému omezení výstupu páry z komína sušárny DDGS
a k redukci případných pachových stop.
Revitalizované vodní plochy nás
drží nad vodou (zatím)
Loňský suchý rok upozornil na nutnost
vytvoření zásoby vody pro překlenutí období, kdy v řece Doubravě není dostatek
vody. Požádali jsme vodoprávní úřad
o povolení revitalizovat naše stávající
vodní plochy. Nejdříve to byla odkalovací nádrž, kam je svedena znečištěná
dešťová voda. Ta je následně po vyčištění na čističce odpadních vod vrácena
do Doubravy.
Následovala retenční nádrž. Ta má po
dokončení a bude mít po naplnění zádrž cca 27 000 m3 čisté vody. Voda v retenční nádrže po jejím naplnění bude
neustále připravena pro naši potřebu,
kdy v řece Doubravě nebude dostatek
vody. Zatím se nám ji podařilo naplnit
jen z minimální části. Úplné naplnění
retenční nádrže se předpokládá do
konce roku 2016.
Klíčem jsou energie – uhlí ve ﬁrmě
skončí s koncem roku 2017
Ethanol Energy získává teplo potřebné
k výrobě lihu z hnědého uhlí na 3 roštových kotlích s rokem výroby 1935.
Tyto kotle prošly za dobu své životnosti
mnoha opravami a úpravami a plně vyhovují současným legislativním požadavkům na emise. Od 1. 1. 2018 dojde
k dramatickému zpřísnění emisních
limitů pro energetické zdroje. Naše společnost intenzívně pracuje na náhradě
současné hnědouhelné energetiky.
Nová kotelna bude mít účinnost výroby
tepla přes 90 % a bude s rezervou plnit
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přísné emisní limity roku 2018 i po roce 2020. Původní projekt s instalací uhelné
ﬂuidní kotelny byl opuštěn a tím tak deﬁnitivně skončí skoro stoletá tradice spalování uhlí v tomto areálu.
Co je nového po celopodnikové odstávce 2016?
V rámci celopodnikové odstávky se podařilo několik významných akcí a dokončení
oprav, mimo jiné na sušárně. Byla s konečnou platností dokončena oprava kompenzátoru. Švýcarská dodavatelská ﬁrma provedla důkladnou revizi současného
stavu. Technik kvitoval dobrý stav zařízení bez zjevných vad, které by mohly negativně ovlivnit chod sušárny. Pro zlepšení provozu, především v průběhu odstavu
zařízení, jsme instalovali dodatečné zkrápění venkovního vodorovného potrubí vodou. Současně jsme zkontrolovali a vyměnili i další kompenzátory na všech potrubních spojích. Toto by mělo eliminovat občasný výskyt kouře v důsledku neočekávaného odstavení zařízení při výpadku elektrického proudu. Veškeré plynové rozvody
a vlastní plynový hořák jsme nechali podrobit revizí odbornou ﬁrmou z Německa.
Byla provedena kontrola a opětovné precizní nastavení veškerých bezpečnostních
prvků zařízení.
V průběhu odstávky byly jako každoročně zkontrolovány a vyčištěny veškeré deskové
výměníky. U mnohých výměníků byla opravena těsnění a vyměněny děravé desky.
Tímto opatřením dojde k eliminaci případných úkapů z výměníku a omezí se případný zápach z ukapávajícího materiálu.
Na trase mokrých výpalků do sušárny došlo k nahrazení druhého dopravníku
s vnitřními ložisky za kaskádu 3 kratších dopravníků bez vnitřních ložisek, zamezení průhybů šneku dopravníku a tím ke snížení hlučnosti. Dále byl rekonstruován
třetí dopravník tak, aby byla podstatně snížena jeho hlučnost. Hlučný pohon dopravníku byl nahrazen pomaloběžným tichým izolovaným motorem.
Byla provedena výměna některých čerpadel za menší a hlavně méně hlučná, což se
ihned projevilo zklidněním provozu po najetí výroby. Došlo k vyčištění kouřovodu
a zlepšení odtahu komína, což přinese jistě zlepšení i tak vyhovujících emisních
limitů kotelny. Došlo i k vyčištění odsazovacích zón popílku v kouřových cestách
uhelných kotlů. Tímto dojde ke snížení rychlosti proudění spalin, zlepšení účinnosti odlučování popílku a dalšímu snížení vlivu na životní prostředí.
Podstatně se zlepšil stav ploch v areálu, kdy zejména plocha před skladem DDGS
a kolejový přejezd u tohoto skladu byl nově vybetonován a tím tak došlo k eliminaci
případného zápachu z výpalků, které nebylo možno uklidit na dříve nezpevněné
ploše.
Jedním z problémových technologických uzlů byl chod chladicích věží. Během odstávky byla provedena revize celého zařízení, vyčištění a proměření. Na dvou motorech byly zaznamenány zvýšené vibrace, a proto byla u nich preventivně vyměněna
ložiska. Výměnou ložisek a následným seřízením vrtulí došlo ke zklidnění chodu
celého systému chlazení. Snížily se vibrace a tím se snížil i hluk. V průběhu zarážky byla také provedena generální oprava čerpadel chladícího okruhu za účelem
snížení vibrací hluku při jejich provozu. Dále byla provedena revize a rekonstrukce
vnitřní výstroje aerobního reaktoru BČOV, následně byl reaktor nově zaočkován aktivním kalem.
Během roku probíhají pravidelně dle
plánu revizí zákonné revize vyhrazených technických zařízení a prověrky
zařízení. Nejvíce těchto revizí je soustředěno do termínu odstávky. Úspěšně
skončily revize tlakových nádob stabilních, pojistných ventilů, protiexplozivních pojistek, detektorů hořlavých
plynů, komína 65m, hasicích přístrojů,
požárního vodovodu, požárních klapek,
požárních ucpávek a kontrola elektrické
požární signalizace.
Provoz společnosti byl tak po plánované
zarážce plně připraven na provoz a přinesl další zlepšení vlivu provozu na životní prostředí na své okolí.
Ing. Richard Zetek, Ph.D.,
výrobně technický ředitel
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Hospodáři chovají hovězí dobytek pro tah a mléko, jež odvádějí do
čáslavské mlékárny a vepřové na maso. Kozy spatříme jen v menších
zemědělských podnicích, ovce se nechovají, ježto není pastvin. Krmnou základnu tvoří převážně domácí plodiny: jetel, vojtěška, luční
seno, ječmený oves, brambory, krmná řepa, chrást a odpadky cukrovarnického průmyslu, řízky a melasa. Drůbežnictví má jen místní
význam neboť jde o chov pro vlastní potřebu, vejce odebírá čáslavská
mlékárna. Zemědělství trpí-jako jiné oblasti-nedostatkem pracovních sil. Mlýny tu byly tři: dva ve Vrdech a jeden v Dolních Bučicích,
jenž pochází z XIII. stoleti. Pohonnou energií jim odedávna dávala
Doubravka. Po modernizaci je pohonnou silou také pára a elektřins.
V mlýnech se mele obilí pro mnoho vesnic.
Nejvýznajmnějším odvětvím průmyslovým jest však cukrovarnictví,
jež tu nalézá nejvýhodnější podmínky pro svůj rozmach. Kraj rodí cukrovku znamenité jakosti. Kvalita řepy, která se měří podle množství cukru vyrobeného ze 100 kg
suroviny, je tu o 0,5 procent lepší než zemský průměr v Čechách. Hranice výkupní
oblasti ohraničují obce: Kněžice, Žleby, Čáslav a Lochy. Dodávky surového cukru
plynou ze surováren v Hostačově a Ovčárech. Vrdovský cukrovar je totiž surovárnou
i raﬁnerií. Vápno, potřebné při výrobě cukru, dodávají lomy v Závratci a Práchovicích po železnici a lnové dráze, dřevěné obaly dodává místní pila: nyní se používá
i obalů papírových. Černé uhlí z Ostravy a hnědé z Duchcova se dopravuje drahou.
Cukrovar zaměstnává síly stálé a v době kampaně i sezonní (až 10krát více), takže
počet pracovních sil za kampaně činí téměř polovinu všech obyvatel obou obcí. Příležitostnými pracovníky, jsou zejména řemeslníci, jejichž pracovní sezona skončila
(zedníci, malíři pokojů apod.) a drobní zemědělští pracovníci. Většina jich pochází
z okolí, jen asi 40 osob ze Slovenska. Vrdovská raﬁnerie jest položena nejjihovýchodněji v celých Čechách, na samý okraj řepné oblasti. To jí zaručuje jakési monopolní
postavení, jež ovšem nyní, kdy veškeren odbyt řídí centrálně Svaz pro řepu a cukr,
není již tak důležité, ale v minulosti hrálo velikou roli. Tím si vysvětlíme, proč v kraji
vzniklo několik cukrovarů. V Dolních Bučicích byl dokonce zřízen cukrovar ve vzdálenosti asi 300 metrů od cukrovaru vrdovského, ale byl r. 1911 jako konkurenční
podnik vykoupen a zrušen. Zrušen byl i cukrovar ve Žlebech. Odbytiště tvoří okresy:
Čáslav, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Ledeč, Pelhřimov, Tábor a Třeboň. Spotřeba jejich se odhaduje nyní na 70.000 q a výroba cukrovaru kolísá kol 80.000 q cukru. Valná část výroby může tedy být umístěna
v oblasti tarifně výhodné. Zbytek se exportuje. V roce 1946 dosáhly výroba i export
rekordní výše. Místní dráha Čáslav – Třemošnice má význam nejen pro cukrovar,
ale i pro ostatní hospodářský život. V době kampaně se doprava na ní zdvojnásobuje:
přiváží se surový cukr, dále písek, dříví, uhlí, koks, vápno a odváží se –„bílé zlato“.
Cikorie se začala v kraji pěstovat intenzivněji od r. 1870. Roku 1872 byla místní škrobárna a výrobna syrobu přeměněna ve výrobu cikorie postavením sušky. Značka
cikorie bývá předmětem zájmu hopodyň a tak cikorie továrníka Štefana proslavila
jméno Bučic záhy po celých Čechách. Tato továrna skýtala pracujícim možnost stálého zaměstnání, rolníkům zaručovala odbyt čekanky a vyvolala v život další sušárny ve Zbyslavi a Starkoči. Za poslední války továrník Štefan podnik prodal a nyní
se v něm vyrábějí jednak léčiva, jednak cikorie.
Kraj intenzivně zemědělsky hospodařící neobešel se ovšem bez opravny hospodářských stojů, jež se zaměstnává i námezdním mlácením. V době konjuktury pracovalo
v ní až 15 lidí. Ale půda dala vzniknout i jiné výrobě: první cihelna byla již vybudována r. 1876. Roku 1919 byla přeměněna na strojovou. Hlíny i vody je v místě dostatek,
ale uhlí se musí dovážet. Cihelna zaměstnávala až 75 lidí, po zavedení a následkem
jiných opatření počet pracovníků ovšem poklesl. V době řepné kampaně jsou cihlářští dělníci zaměstnáni v cukrovaru a tvoří tak reservoár cukrovarských pracovních sil. Cihelna umístí své výrobky hlavně na Čáslavsku, Kutnohorsku, Chrudimsku a Pardubicku. Poptávka po cementovém zboží vedla k založení cementárny již
v r. 1908, ač tu není domácí suroviny. Ale rychlá auta a dobrá silnice odstraňují tento
nedoststek. Již od r. 1881 pracuje v Dolních Bučicích pila, jež nyní zaměstnává 58 lidí
z nejbližšího okolí. Vyrábí bedny, obaly a krabice pro cukrovar, truhlářské a stavební
hranoly, pražce a vyhýbková dřeva, krabičky na cukroví i měkké řezivo a prkna. Surovinu dováží z lesních velkostatků v Ronově n. Doubravou, z okresu kutnohorského
i ledečského. Také pila skýtá obyvatelstvu kraje dobrou pracovní příležitost.
Hospodářský rozvoj kraje umožňují tedy řeka, úrodná půda, zásoba i blízké výskytiště pomocných hmot, pracovitost obyvatelstva a příznivé spoje. S tímto rozmachem
souvisí i rozvoj kulturní: škola, biograf, obecní knihovny a knihkupectví, jež šíří
vzdělanost v nejvýchodnějších obcí čáslavského okresu.
-fk-

VRDY - BUČICE
Ing. Karel Blažej (Z hospodářsko-zeměpisné studie) r. 1948
Dvě okolnosti jsou důležité pro vývoj
těchto vesnic: půda, dílo přírody a silnice Praha – Čáslav – Chrudim – Vysoké
Mýto, dílo lidských rukou.
Půda vhodná pro pěstování řepy cukrovky, byla přirozeným základem tamějšího cukrovaru, jenž si přímo vynutil
stavbu místní dráhy jednak pro dovoz
pomocných hmot (vápenec ze Závratce),
jednak pro spojení s hlavní tratí Praha
Kolín (1869). Spojení se světem podnítilo
pak vznik dalších výroben: 1881 založena pila, 1894 byla dosavadní škrobárna
přeměněna ve výrobnu cikorie („První
česká továrna na cikorku, kávové přísady
a obilné kávy„), 1906, resp. Již 1886 založena cihelna, 1908 při ní cementárna.
Tento rozmach průmyslu si vynutil zlepšení a rozšíření dopravních spojů (například 1913-15 silnice Čáslav - Heřmanův
Městec). Dobré silnice a rovinatý kraj
usnadňovaly nejen dopravu surovin a
zboží, ale i osob. Nejprve se vžilo a rozšířilo jízdní kolo, hojně používané zaměstnanci průmyslu, bydlícími v okruhu 10
km. Tato okolnost způsobila, že se z původní dílny Jos. Železného stala roku 1920
opravna a posléze 1938 výrobna jízdních
kol, jež dobře prospívá, ač se musí všecky
suroviny a polotovary dovážet.
Půda jest ornice znamenité jakosti a je
pečlivě odělána. Lesy v kraji již dávno vymizely a zbyla po nich jen jména, např.
Bučina, Bučice apod. Lesní porosty
kromě místních hájů a vzdálenějších
obor-spatříme na úpatí Železných hor.
Nejvíce se pěstují: cukrovka, obiloviny,
čekanka a brambory. Nejméně se vyplácí
pěstování řepky a máku, jež trpí mrazy
a škůdci. Nejúrodnější jest naplavená
půda v poříčí Doubravy. Každoroční
jarní povodně na této milé říčce ustaly,
když byla r. 1910 zřízena v Pařížově přehrada. Ježto kraj není od západu chráněn ani lesy, ani vrchy, má nepříznivou
větrnou polohu, jež neprospívá místnímu ovocnářství. Ale přesto se rozvinulo zásluhou drobných zahrádkářů,
řemeslníků a učitelů, kteří získali i větší
rolníky. A tak tu nalézáme sady ořechů,
višní, třešní a aleje švestek.
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S PRÁZDNINAMI SE VE ZBYSLAVI LOUČILI
PIRÁTI I HASIČI

stev
Celkem osm dr už
.
rta
pa
na
jed
a přesto

Poslední srpnová sobota patřila ve Zbyslavi již tradičně „Loučení s prázdninami“. I tentokrát se o jeho pořádání podělily
všechny tři místní spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Zbyslav
dětem a spolek Za záchranu kostela. Dopoledne jako vždy
patřilo dětem. Námořníci svedli v řadě soutěžních úkolů boj
s piráty, aby se pak oba týmy vydaly na hledání ztraceného pokladu. Radost z jeho nálezu byla veliká, vždyť pro každého se v
truhle našel pěkný dárek.
Odpoledne se pak na zbyslavském hřišti odehrál závod družstev v požárním útoku. V jejím druhém kole se museli soutěžící
doslova prosekat dveřmi, přesněji velmi tuhou dřevotřískovou
deskou, umístěnou v rámu. Ušetřena tohoto úkolu nebyla ani
družstva dětí, na ně ovšem čekaly „dveře“ pouze z kartonu.
Soutěž dětských týmů přinesla nejvíce radosti mladým hasičům ze Starkoče, kteří porazili slibně se rozvíjející družstvo

Vrdů i domácí Zbyslav. Dospělým závodníkům „vytřelo zrak“
jediné ženské (jen mírně muži posílené) družstvo Dolních
Bučic. Druzí byli hasiči ze Starkoče, třetí skončili muži z Dolních Bučic, třetí byla Zbyslav a čtvrté Vrdy.
Hasiče pak na trávníku vystřídali fotbalisté, kteří v utkání svobodných proti ženatým bojovali o cennou (a kompletně jedlou) trofej – „Zbyslavský drn“.
Ale ani pak se účastníci soutěží a jejich diváci nerozešli –
přátelské posezení při dobrém jídle a pití se protáhlo dlouho
do noci.
Karel Kropáček

kladem
Sláva, tru hla s po
je na světě!
malým ot vorem
Je s podivem, ja k
.
se hasič protáhne
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ROZVRH
pondělí

kurzovné
měsíc

místo
konání

předškoláčci

100,00 Kč

knihovna

1. třída

50,00 Kč

knihovna

minimální věk
úterý

středa

čtvrtek

pátek

12:4515:15

12:4515:15

minimum
účastníků
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DĚTI
výtvarná výchova

Mgr. J. Machková

hudební výchova
(klavír a dech. n.)

A. Krincvaj

hudební výchova –
kytara (začáteč.)

K. Dolejší

13:3014:30

2. třída

50,00 Kč

knihovna

hudební výchova –
kytara (pokrač.)

K. Dolejší

14:3015:30

obsazeno

50,00 Kč

knihovna

hudební výchova –
kytara (pokrač.)

K. Dolejší

17:0018:00

obsazeno

50,00 Kč

knihovna

100,00 Kč

knihovna

1. třída

100,00 Kč

knihovna

15:0520:00

hudební výchova –
jednotlivci
15:3017:00

řemeslné dílny

K. Dolejší

zobcová ﬂétna

K. Dolejší

13:3014:30

od 5 let

50,00 Kč

knihovna

dramatický kroužek

K. Dolejší

14:3015:30

2. třída

50,00 Kč

knihovna

angličtina – I. st.

P. Horká

14:4515:45

1. stupeň

50,00 Kč

knihovna

angličtina – II. st.

P. Horká

15:4516:45

2. stupeň

50,00 Kč

knihovna

logopedický kr. a
náprava řeči

Mgr. J. Polgárová

od 5 let

50,00 Kč

ZŠ Vrdy –
uč. č. 19

turistický kroužek

Mgr. L. Francová

1. stupeň

75,00 Kč

sraz u ZŠ
Vrdy

taneční kroužek –
I. st.

T. Francová

1. stupeň

70,00 Kč

ZŠ Vrdy – tv

taneční kroužek
–3+

T. Francová

13:0014:00

3 – předškoláci

50,00 Kč

ZŠ Vrdy – tv

taneční kroužek –
II. st.

T. Francová

14:0016:00

2. stupeň

100,00 Kč

ZŠ Vrdy – tv

šachy

J. Reichel

2. třída

50,00 Kč

knihovna

čtenářský klub

V. Šimonová

16:0017:00

2. třída

0,00 Kč

knihovna

angličtina – úplní
začátečníci

P. Horká

bude
upřesněno
dle zájmu

300,00 Kč

knihovna

angličtina – falešní
začátečníci

P. Horká

300,00 Kč

knihovna

angličtina – mírně
pokročilí

P. Horká

300,00 Kč

knihovna

angličtina – středně
pokročilí

P. Horká

18:0019:30

300,00 Kč

knihovna

angličtina – maturitní příprava

P. Horká

bude
upřesněno
dle zájmu

150/300 Kč

knihovna

španělština

Mgr. Š. Radová

300,00 Kč

knihovna

paličkování

Bc. J. Kořínková

300,00 Kč

knihovna

15:0016:00
13:0016:00
14:1516:00

16:0018:00

DOSPĚLÍ
18:0019:30
18:0019:30

18:0019:30
8:00-11:00
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jícího septiku
Odstranění stáva
tu
ho vstupu do objek
vé
no
a vy budování
e
Oprava kana lizac
městí
ná
o
ov
an
Vrdy Smet

du
kana lizačního ra
Vý stavba nového
k budově MŠ II.

PŘÍPRAVKA KARATE DOJO VRDY
cvičení dětí od 5 do 12 let

rkovacího stání
Začátek oprav pa
u Bowlingu Vrdy

První trénink je ve středu 14. 9. 2016
Co budeme cvičit?
základy karate přizpůsobené dětem,
disciplína, pohybová zdatnost,
strečink, pružnost,
rychlost, posilování zábavnou formou,
cvičení s nářadím, kotouly,
skoky přes švihadlo,
cvičení s míčem ...
Kdy a kde budeme cvičit?
Každou středu od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Vrdy
Co si vzít sebou?
Tepláky, tričko, obuv do tělocvičny,
malé pití – voda bez bublin
Kolik se platí?
100 Kč na školní rok
Zájemce o cvičení přivítáme
kdykoliv během školního roku
Hlavní trenérka: Pavla Samková, 720 226 223
Pomocný trenér: Karel Samek, 728 101 411
Bližší informace na emailu: kpavlas@seznam.cz nebo na
http://pripravka-karate-dojo-vrdy.webnode.cz/

vná plocha
Dokončená odsta
ch
de
Vr
u bowlingu ve

| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616 | telefon +420 313 035 900 | mobil +420 602 595 020 |
| pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 03/2016 vychází 10. října 2016 | za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři |
| vydavatel si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové korektury a výběru poskytnutých příspěvků | nevyžádané rukopisy nevracíme |
| redakce: Ing. Miloš Mlynka – milos.mlynka@obecvrdy.cz, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz, Tomáš Hnátek – TH.Tomas@email.cz,|
| Michal Dušek michal.dusek@centrum.cz | graﬁ ka: Lucie Musilová – lucie.musil@seznam.cz, Andrea Michálková – jedenapulgraﬁ ka@email.cz |
| tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz |
distribuční místa | Obecní úřad Vrdy | Smíšené zboží Domino, Vrdy | obchod Student – Jiří Šafář, Dolní Bučice | DUŠEK
& dušek – lahůdky, potraviny, masna | Hostinec U Bucků, Zbyslav | Místní knihovna Vrdy | prodejna Smíšeného zboží Horní
Bučice | benzínová čerpací stanice Dolní Bučice | elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz
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