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Škola volá!
Je po prázdninách.
Pro žáky a studenty začíná desetiměsíční práce
na získávání nových, pro život důležitých vědomostí.
Prvňáčkům ZŠ Vrdy přejeme, aby se jim ve škole
líbilo a dobře dařilo. Ostatním žákům a studentům
všech věkových kategorií přejeme úspěšný vstup
do nového školního roku a hodně studijních úspěchů.
Všem učitelům a učitelkám přejeme v práci se žáky
a studenty hodně trpělivosti.
-red-

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
ačkoliv by se mohlo zdát, že je „okurková sezóna“, neplatí to kamenů naší existence. Používejte ji prosím vždy s rozmyslem
ale pro každého a vždy. Zabrat nám dávalo téměř tropické a hlavně, šetřete s ní. A když jsem u vody, musím se zmínit
o koupališti. Asi se povedl výběr obsluhy a personálu. Počasí
počasí, za kterého probíhají další práce a akce.
nám přálo, i prostředí bylo příjemné. A tak si myslím, že jsme
Obdrželi jsme další dotaci, a to na rekonstrukci zvonice ve Vr- obci rozhodně ostudu neudělali.
dech. Také si to již zaslouží. Návrh Ing. arch. Petříčka bude Období po prázdninách bude pro obec obdobím doháněním,
realizován ještě do konce letošního roku. Stále nevíme, zda nesmyslně stanovených termínů ukončení akcí s dotací.
obržíme dotaci na Revitalizaci zeleně na sídlišti Sluneční. Do této kategorie patří i dokončení cyklostezky, a to přechoAle co nás mrzí, je nepřidělení dotace na chodníky v Horních dem železničního svršku u Koudelova a dopravním i orientačBučicích. Tuto dotaci budeme pochopitelně opakovat pro ním značením. Také to musí být dopracováno, jako dodatek
příští rok. V krátké době zahájíme ozelenění cesty ke Skovi- původního projektu. Je příznačné, že odvaha podle některých
cím a „remízku“ z dotačního titulu. A aby byl výčet úplný, lidí začíná tam, kde by měla začínat a končit projektová přizahájili jsme akci „Zateplení KD Vrdy“, která nás bude stát pravenost. Ale dost již. Cyklostezka slouží občanům, a to je
asi nervy a peníze. První překvapení přišlo při snímání vrch- to hlavní, na co mnozí z nich oprávněně čekali. Budeme se
ního záklopu stropu v I.NP. Nosné trámy pod prkny záklopu ještě snažit její trasu upravit, například odpočívadlem u lípy.
a škvárového násypu jsou mírně napadené, a tak bylo nutné V tomto prostoru by mohlo být i vhodné místo pro připomenutí
provést vyztužení každého nosnéhu trámu fošnou 80/220 mm si pana Drahokoupila, starostu a rodáka z Dolních Bučic, ale
a ochranný nástřik. Dodatečnou tepelnou izolaci proto polo- především milovníka a propagátora cyklistiky ve století páry.
žíme na vydrátkovaný rošt, abychom si vytvořili podmínky pro Vážení, předpokládám, že jste podle svých možností využili
dodatečnou montáž parozábrany rekonstruované stropní kon- prázdniny k regeneraci sebe samých a svých rodin. Proto Vám
strukce I.NP. Uvedený stav resp. skutečnost nepřinese jen fi- přeji, aby se Vám všem ve zbytku roku vše dařilo.
Zdraví Vás Antonín Šindelář
nanční náklady, ale především čas. Proto jsme nuceni uspořá- 
dat první lekce tanečních v náhradních prostorách zasedačky
Obecního úřadu. Není to nic příjemného, ale „přehlédnout“
skutečnost stavu konstrukce, nepatří snad do kategorie stavebních odborníků.
Je konec prázdnin, což pojali již tradičně a velice příjemně
ve Zbyslavi, dnem pro pobavení dětí, hasičů, sportovců a občanů. Dá se také říci, že akce „Rozhýbejte naše děti“, přinesla
něco nového, příjemného a rozhodně bude stát za zopakování
v příštím roce a za poněkud pozměněných organizačních podmínek. Naopak vyhořela přehlídka beatových kapel. A tak lze
konstatovat, že prázdninové období proběhlo celkem v klidu,
což umocnil i odpovědný přístup občanů v průběhu omezené
spotřeby vody z vodovodu.
Děkuji a zároveň Vás prosím, neberte současný stav jako vítězství nad přírodou. V našem případě nad vodou. Považujte
i nadále vodu a především vodu pitnou, za jeden ze základních
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PLÁNOVANÉ
Z ČINNOSTI TS VRDY
Ve třetím čtvrtletí roku 2015 technické
KULTURNĚslužby zajišťovaly úklid obce, udržování pořádku na obecních pozemcích
-SPOLEČENSKÉ
a drobné zakázkové činnosti ve prospěch občanů obce, dále potom praviA SPORTOVNÍ AKCE
delnou údržbu provozu sauny, bowlingu
KDE BUDOU TANEČNÍ a posilovny.
V NÁSLEDUJÍCÍM
Se začátkem léta se hlavní náplní práce
24. 2. 2015 – rada obce dle dohody s ta- stalo sekání travnatých ploch a úprava
OBDOBÍ:
září
// 5. 9. : zahájení Tanečního kurzu
v zasedačce Obecního úřadu Vrdy
// 5. 9. : fotbalový turnaj Zlatá
ve sportovním areálu ve Vrdech
// 12. 9. : Dolnobučický soptík
ve sportovním areálu v Horních Bučicích
// 25. 9. : od 16 hodin beseda
s Ivankou Devátou v knihovně
říjen
// 5. – 11. 10. : Týden knihoven
v místní knihovně
// 8. 10. : LiStOVáNí
15:30 Flouk a Líla
16:30 Pražská svatba
// : výstava Má vlast
// 24. 10. : Loučení s cyklistickou
sezonou 10. ročník FIDO CUP 2015
// : termín bude upřesněn
Posvícenecká zábava v KD Zbyslav
// : termín bude upřesněn
Zavírání nebe na letišti LMK Skovice
// 28. 10. : kladení věnců k 97. výročí
založení Českoslovenké republiky
// 30. 10. : Halloweenský pochod
z Vrdů do areálu letiště LMK Skovice
// 31. 10. : Halloweenská noc
ve Skautském středisku Vrdy-Bučice

nečními mistry Antonínem a Janou
Novákovými schválila mimořádné opatření k organizaci Tanečního kurzu 2015
z důvodu přijetí dotace na akci zateplení
Kulturního domu v obci Vrdy schválené
zastupitelstvem obce dne 11. 6. 2015 a plnění podmínek dotačního titulu takto:
a) na dobu určitou vymezeny náhradní
prostory pro výuku tance (1. – 5. lekce)
– zasedací místnost Obecního úřadu
ve Vrdech, Smetanovo nám. 28, Vrdy
– I. n. p.; (foto, kamera, občerstvení
zajištěno)
1. prodloužená – opravený sál
Kulturního domu ve Vrdech

b) cena kurzovného výpomoc – doplnění
stavu přihlášených tanečníků z minulých ročníků – poplatek stanoven ve výši
500 Kč/osoba se zavazující účastí po celou dobu konání tanečního kurzu; poplatek je splatný do 4. 9. 2015 v hotovosti
na pokladně OÚ nebo bezhotovostně
na účet č.: 10726161/0100, v. s. 33922111,
k. s. 423 – do popisu uvést příjmení,
jméno – taneční výpomoc
c) zajistit informovanost rodičů
a přihlášených tanečních párů

STAV HOSPODAŘENÍ OBCE
ke dni 30. 6. 2015
příjmy skutečnost – 28 296 598 Kč; z toho příjmy:
daňové – 17 024 308 Kč, nedaňové – 4 154 882 Kč, kapitálové – 168 550 Kč
a přijaté transfery – 6 948 858 Kč
plán příjmů v roce 2015 je 54 520 978 Kč, průběžný stav plnění je 51,9 %
výdaje skutečnost – 32 294 130 Kč; z toho výdaje:
běžné – 25 030 683 Kč a kapitálové – 7 263 447 Kč
plán výdajů v roce 2015 je 57 799 133 Kč, průběžný stav plnění je 55,87 %

záhonů a parků. Především bylo třeba
sestříhat živé ploty a dřeviny, které začátkem léta měly velké přírustky, a bylo
třeba razantního sestřihu. Zejména keře
na Smetanově náměstí a ulici 5. května
se dočkaly po letech sestříhání a tím prosvětlení a zpřehlednění celého prostoru.
K vyčištění a zpřehlednění došlo také
naproti poště a kolem cesty ke školce.
Důsledně jsme provedli postřik proti
plevelům a vyčištění chodníků a krajnic
ulic v obci.
Úprava zeleně, i když ne tak radikální,
proběla také v parcích v obci. Doufáme,
že letošní horké a suché léto nezpůsobilo zejména na parkových porostech
moc velké škody. I když jsme se snažili
zavlažovat, nevím, zdali se nám povedlo
některé rostliny náročnější na závlahu
zachránit. To se ukáže na jaře, po přezimování porostů.
Nainstalovali jsme nové kolotoče a provedli opravy a nátěry vybavení dětských
hřišť u knihovny v Dolních Bučicích,
v Horních Bučicích v parku a ve Zbyslavi.
Pomáhali jsme také s úklidem a následnou úpravou kolem nově zatepleného bytového domu na Sluneční ve Vrdech.
Také ve Zbyslavi došlo k vyčištění svahů
u hlavní silnice od náletu, které pomohlo zpřehlednění komunikace a prosvětlení prostoru v obci.
Za kulturním domem ve Vrdech jsme
zbourali torzo bývalé kotelny zničené
požárem a v současné době stavíme
kotelnu novou, která bude lépe vyhovovat provozu a zapadá do celkové rekonstrukce, ze které právě probíhá výměna
oken, a zateplení celé budovy.
Na začátku léta byla otevřena cyklostezka. Na úklidu a úpravě okolí jsme
se také podíleli, zejména v Koudelově
se upravily zanedbané prostory u napojení na stávající cyklostezku od Čáslavi.
I když úprava okolí a její dodělání dá ještě
hodně práce, doufám, že bude sloužit
ke spokojenosti široké veřejnosti již nyní.
Horké léto přálo využití nově rekonstruovanému koupališti. Snažili jsme
se závlahami udržet zelenou trávu, což
v letošním extrémně suchém létě nebylo
lehké. Otevřeno bude do konce srpna.

saldo příjmů a výdajů – 3 997 532 Kč
saldo na plánovaný stav příjmů a výdajů – 3 278 155 Kč
hotovost běžných na účtech je celkem 9 559 157 Kč
náklady ve sledovaném období činily 18 647 000 Kč
výnosy ve sledovaném období činily 22 998 000 Kč
zisk – 4 351 000 Kč
-mly- 
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vedoucí TS Vrdy Jan Rutter

Z REDAKČNÍ POŠTY:

Z Á Ř Í 2015

Dobrý den pane Kříž,
prohlížel jsem si Obecní listy, jichž jste redaktor a také vím,
že vlastníte řadu historických fotografií i dokumentů naší obce.

Foto je z roku 1936, kdy můj otec začal provozovat řeznickou živnost. Jmenoval se
František Březina, nar, 5. 7. 1905. Dům je až na malé změny stejný i dnes a stojí
ve Školské ulici č. p. 190. Do dnešní doby v něm žije a bydlí naš rod. Tedy já se svou
rodinou a také můj syn Miloš Březina se svou rodinou.
Na fotografii je z leva: František Březina, vedle něho jeho dcera Božena Březinová,
nar. v roce 1930, která nyní žije v domově důchodců v Humpolci. Dále moje teta
a zcela v pravo Josef Rodr, který se u otce učil řeznickému řemeslu. Pan Josef Rodr,
byť pocházel ze Smidar, zůstal ve Vrdech a bydlel v Markovické ulici.
Osud našeho řeznictví byl takový, že v roce 1950 bylo řeznictví v akci znárodňování zábráno státem. Stroje odebrány a obchod byl začleněn do národního podniku
MASNA. Moje maminka v něm prodávala až do roku 1960. Po roce 1960 byla prodejna zavřena, protože maminka onemocněla a přešla do invalidního důchodu.
Já osobně pamatuji hodně z té doby a mimo jiné i to, že našimi zákazníky byla Vaše
babička paní Vokálová.
V případě, že fotografie poslouží malému osvěžení historie a když obohatí Vaši
sbírku, budu jen rád. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.

S pozdravem Bohuslav Březina, Vrdy, Školská 190
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GRATULUJEME:
Srdečně gratulujeme všem, kteří
oslavili nebo budou slavit svá jubilea.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jana Špinarová, evidence obyvatel
říjen
pan Bedřich Bílý z Vrdů
paní Anna Fedoruková z Vrdů
paní Anna Horáčková z Dolních Bučic
pan Miroslav Licek z Vrdů
paní Jana Minaříková z Vrdů
pan Zdeněk Řehounek z Dolních Bučic
paní Jiřina Vilímová z Dolních Bučic
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
Liběna Wittvarová, Jitka Truksová,
Marie Hejbalíková, Marek Calík,
Jiří Kořínek a Petr Jeřábek

103 LET

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Nejstarší občanka obce paní Růžena
Šmídová se dne 10. srpna 2015 ve zdraví
dožila 103 let. Srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví do dalších let.
O májové obchůzce ve Zbyslavi si zatančila s chutí sobě vlastní i s „rychtářem“
panem Tomášem Turnovským.  -redfoto Ka rel Kropáče

k

foto Karel Kropáček

V sobotu dne 13. června 2015 pan starosta Antonín Šindelář
slavnostně přivítal tyto děti jako naše nové občany:
Samuel Špatenka, syn Lucie a Daniela Špatenkových, bytem Dolní Bučice
Andrej Hořák, syn Andrey Olachové a Martina Hořáka, bytem Dolní Bučice
Jáchym Fiedler, syn Ivany a Lukáše Fiedlerových, bytem Dolní Bučice
Jakub Kučerák, syn Jany Šoltové a Pavla Kučeráka, bytem Vrdy
Vít Kasáček, syn Miroslavy a Davida Kasáčkových, bytem Vrdy
Amálie Králová, dcera Kataríny Oláhové a Václava Krále, bytem Koudelov
Zdeněk Salavec, syn Lucie Kučerové a Zdeňka Salavce, bytem Zbyslav
Tomáš Čarný, syn Marie Oláhové a Tomáše Čarného, bytem Dolní Bučice
Antonín Pavlas, syn Veroniky a Antonína Pavlasových, bytem Dolní Bučice
Tereza Brožová, dcera Radky a Karla Brožových, bytem Horní Bučice
Kateřina Múdra, dcera Kateřiny Forštové a Miroslava Múdreho, bytem Vrdy
Aneta Švadlenková, dcera Lucie a Stanislava Švadlenkových, bytem Dolní Bučice
Jan Kopp, syn Lenky Žďárské a Jana Koppa, bytem Dolní Bučice
Lukáš Toman, syn Lenky a Lukáše Tomanových, bytem Vrdy
-mly-
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POZVÁNKY:
25. 9. 2015 | 16.00:
beseda s Ivankou Devátou
známá herečka a spisovatelka
o sobě i svých knihách

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

REPORTY:
Charitativní kočičí bazar
Milí kočičí přátelé a kamarádi!
JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME všem,
kteří se do charitativního bazaru jakkoli
zapojili! Jak charitativní knižní bazar
nakonec dopadl? Do útulku byl dne 6. 7.
odevzdán finanční obnos 3 453 Kč, dále
6 ks konzerv (+ 2 velké), 33 kg granulí,
2 čisticí prostředky, 28 kapsiček, 15 kg
kočkolitu a 10 kočičích hraček. Za útulek
charitativní výtěžek převzala dcera toho
času hospitalizované paní Homolkové,
Jana Grigarková.

říjen: Má vlast cestami proměn: Národní putovní výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá
k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší
země v zahraničí. /zdroj: cestamipromen.cz/

LiStOVáNí
8. 10. | 15:30 FLOUK A LÍLA (Petra Dvořáková)
| 16:30 PRAŽSKÁ SVATBA a jiné erotické povídky (Zdenek Merta)

Dětské letní kino
Extremní teploty, ale i rekordní návštěvnost kina pro děti – to by mohla být
bilance na konci letošního léta. Návštěvnost téměř 400 diváků na 8 promítání nás
velice mile překvapila. Děkujeme za Vaši
přízeň a budeme se těšit zase příští léto!

KNIHOVNA VRDY = KNIHOVNA ROKU?
Místní knihovna Vrdy byla nominována do hodnocení
celostátního kola státní ceny Knihovna roku 2015.
Státní cenu Knihovna roku každoročně uděluje Ministerstvo kultury. Naše
knihovna byla nominována v kategorii základní knihovna, ta je určena
především knihovnám v menších obcích, jako vyjádření veřejného uznání
této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné
umístění v soutěži Vesnice roku. Krajská komise se ovšem, vzhledem k zásadním změnám, které knihovna v posledních letech prodělala, rozhodla
nominovat ji mimo rámec soutěže Vesnice roku.
Již sama nominace je významným úspěchem, neboť ve Středočeském
kraji existuje na 800 knihoven. Výsledky budou vyhlášeny během říjnového
Týdne knihoven.
Držte prosím knihovně palce!
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Hledáte rychlý způsob vyhledávání
v právních předpisech?
Chcete mít okamžitý přehled
o aktuálních změnách?
Potřebujete pomoci se smlouvou
či najít platný tiskopis?
Představujeme Vám Konzultanta
– elektronickou databázi
právních předpisů!
Přijďte si ji vyzkoušet již dnes
do naší knihovny.

Z Á Ř Í 2015

LITERÁRNÍ KOUTEK
Jak babička s dědečkem
začali chodit do školy
Jednoho dne babička dědečkem zjistili,
že už nic neumí, ani do šesti počítat! Ale
řekli si, že tedy půjdou do školy. Tak mě
poprosili, abych jim pomohl vybrat aktovku. Bylo to těžké, ale na konec jsme
vybrali XXXL tašku. Potom jsme koupili všechno možné – penál, fixi, ořezávátko... Najednou bylo 1. září a babička
s dědečkem šli do školy. Asi za půl roku
už uměli sčítat a odčítat do čtyřiceti.
Měli také samé jedničky, protože paní
učitelka Popletená byla strašně hodná.
Kontroloval jsem jim úkoly – byly lehké!!!
Zanedlouho už byli ve škole 9 let. A mohli
se vrátit ke svým povoláním, byli chytřejší než ostatní spolupracující!!!
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DĚTSKÝ DEN
Obecní úřad Vrdy dne 6. června 2015 pořádal tradiční „Dětský den“ v areálu fotbalového stadionu TJ Dynamo Horní Bučice. Všem pořadatelům, dobrovolníkům
a všem členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce
patří velký dík. Svým dílem k dobré náladě přispěla i dobrá hudba a perfektní moderování v podání pana Pavla Bečána nebo dětský skákací hrad a dětský kolotoč
pana Miloše Hoffingera. Dále příprava a provedení dětských soutěží pod taktovkou
paní Patákové. Ukázka výcviku psů ze ZKO Vrdy, ukázka dravců a ručních palných
zbraní z 21. zTL Čáslav. A samozřejmě ukázka požárního útoku v podání nejmenších hasičů z SDH Vrdy. Děkujeme také paní Štěpničkové, paní Jeřábkové a paní
Stiburková za výborně připravený guláš.
-mly-

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych se trošku poohlídla zpátky na konec školního
roku. Vrátila bych se k výstavě výtvarních prací dětí z obou mateřských školek, žáků
základní školy a dětí z výtvarního kroužku paní Mgr. Jany Machkové.
Uspořádat tuto výstavu byl nápad místostarosty pana Ing. Miloše Mlynky. S jeho
přičiněním jsem společně se svými kolegyněmi paní Boženou Luňáčkovou a paní
Janou Padruňkovou dala dohromady výstavu, která byla nadmíru zajímavá. Děti
malovaly zvířátka, květiny, kostely, portréty a mnoho dalších věcí ze života. Jak říkám já, obrázky jak od malíře. Každý obrázek, který jsem měla několikrát v ruce,
než našel to správné místo, měl své kouzlo. Moc krásné byly obrázky na téma:„Svět
Afriky našima očima“ nebo „Z pohádky do pohádky“. Opravdu nádherné! Obrázků
bylo vystaveno více jak čtyři sta. Škoda jen, že se nepřišlo na výstavu podívat více občanů. Že my dospělí si nedokážeme udělat chvilku času, abychom viděli, jak ti naši
nejmenší krásně malují. Protože, věřte mi, z každého obrázku na vás dýchne radost.
A když potom slyšíte:„Maminko, tenhle obrázek jsem namaloval já!“ a přitom tomu
cvrčkovi září očka, je to zážitek. Jen mě opravdu mrzí, že těch maminek a tatínků,
babiček a dědečků nepřišlo více. Tak snad někdy příště. Budeme se na vás moc těšit.
A těm, kteří přišli, moc děkujeme.

Co si myslí lednička
Už zase mě otevírají. Já jsem pořád zaneprázdněná. Ráno i večer, pořád! Jeden
leze na sýr, který se pořád ztrácí a ten
větší si tam chodí na utopence a salámy.
Jenže to není všechno, zjistila jsem, že ta
paní, co mě nejvíc ze všech vyprazdňuje,
se jmenuje maminka. Bere si ze mě
různá másla, zeleninu, mléko a bujóny.
Ale má to i svoje výhody! Jednou za čas
mě naplní, nejvíc před Vánoci, to jsem
úplně k prasknutí až po strop narovnaná
lososem, majonézou a masem. To se mi
líbí. Po týdnu: Už zase jsem prázdná! Ach
jo!!!


Filip Wohák, 5. třída ZŠ 

POVÍDKA:
O ZLÉM ENATOLOVI
A SPRAVEDLIVÉ ŠVADLENĚ

na shledanou při některé další výstavě
Marie Prokopová

knížete, na jeho zelený trávník po nocích zalévaný. Ostatní
poddaní sušili na rozkaz knížete své zahrádky a bazény.
Snažil se sice Enatol shodit část viny na svého souseda Goldbecíka, ale spravedlivou neoklamal, neboť věděla, že ten je
hodný a slíbil, že bude ještě hodnější a hlavně dává chleba jejímu synovi.
I povolala svým zastupitelským kouzlem do boje proti zlému
mocné síly, Káháesku a Čižpku, aby tyto zarazily jeho podlé
rejdy. Chtě nechtě musely do boje. Ale ouha, zákeřný Enatol
měl silnější zbraně – nepřekročené limity. Síly poslané spravedlivou musely sklonit svá razítka a odejít s nepořízenou.
Stačily jen zkrátit jeho chapadlo, kterým sál vodu z řeky, ale
voda za pár dní stoupla a zesláblý Enatol znovu pije a sbírá síly
k dalším zlým skutkům.
Není to konec pohádky, milé děti, spravedlivá švadlena se
nevzdá a již se chystá do dalších bitev, aby vyhladila toto zlo,
i kdyby to mělo stát živobití Enatolových poddaných. Vždyť
dobro musí zvítězit nad zlem, ať to stojí, co to stojí. A její rudí
bratři jí slíbili křeslo v družině vládců a bude moci snáze srazit hlavu Baboušovi a s ním zahyne i zlý Enatol.

Žila byla v malém knížectví jedna spravedlivá švadlena. Když
přemýšlela o svém životě, zjistila, že není nic, co by po ní zůtalo pro věky budoucí. Vše, co již ušila, se rozpadlo, či nepadlo
a vyhodilo se. I rozhodla se tedy činit dobro. Nejen pro sebe,
ale i pro všechny ostatní, ať chtějí nebo ne. Pocházela z rudého
rodu a její bratři jí pomohli do druženy knížete.
Obklopila se svými věrnými, založila místo na síti a hledala,
kterak se vepsat do dějin. A protože dobro bojuje vždy se zlem,
našla snadno ve své blízkosti zlého Enatola. Zloducha převelikého. Ten vysával své poddané, aby zajistil prospěch svému
otci Baboušovi, jehož hlava sahala až do oblak a chapadla
nejen do jeho, ale i do cizích království. Platil sice daně knížeti a financoval i kočár pro jeho poddané, i dárky dával jeho
spolkům. Nic platno. Nezachránilo to Enatola před hněvem
spravedlivé švadleny.
Jala se hledat zloduchovy chyby a slabiny. Seznala, že páchne,
vše kolem sebe znečišťuje, hlučí a považte – v dobách sucha
krade lidem vodu! Sotva že zbylo hodnému Slavošovi, synovi 

/nepodepsáno uvízlo v redakční poště/
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LOUČENÍ
ZARUČENĚ BEZ SLZ
Tradičnímu Loučení s prázdninami,
které ve Zbyslavi uspořádaly 29. 8. 2015
místní spolky, přálo nejen počasí, ale
i přízeň účastníků a diváků. Dopoledních her a soutěží, které skvěle připravili členky a členové OS Zbyslav dětem,
se zúčastnilo více než padesát dětí(!), samozřejmě nejen ze Zbyslavi. Odpoledne
proběhlo v režii dobrovolných hasičů
– v disciplíně požární útok se utkalo 14
družstev (5 týmů dětí, 4 žen a 5 mužů)
z pěti sborů. Tradičně se hrála i kopaná
o „Zbyslavský drn“ a večer pak patřil
společnému posezení při dobrém jídle
a pití. 
Karel Kropáček

foto Ka rel Kropáče

k

I VE ZBYSLAVI CTÍ TRADICI
Poslední dubnový den končil i ve Zbyslavi „pálením čarodějnic“. Hojnému počtu diváků se hned v úvodu představila
skupina čarodějniček (a jednoho čaroděje), která si vysloužila
nejen potlesk, ale i sladkou odměnu. O den později vztyčili
hasiči na návsi patnáctimetrovou máj. I při této příležitosti
se sešlo početné publikum. Sobota 2. května 2015 pak patřila
tradičnímu stavění májí po vsi. Na téměř sedmihodinovou obchůzku se vypravila skupina krojovaných žen, nechyběli ale
ani mužští tanečníci. S „rychtářem“ Tomášem Turnovským
si zatančila i paní Šmídová, která letos oslaví 103. narozeniny.
Ani na jedné z uvedených akcí, na jejichž organizaci se podíleli členové místního sboru dobrovolných hasičů a Spolku
za záchranu kostela ve Zbyslavi, samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení. O májích tak tekla „zelená“ i z minimaxu.
Zbyslavští ale neopomněli ani uctít památku obětí světových
válek. Během pietní akce u pomníku padlých tak 7. května
2015 odpoledne k věnci, věnovanému obcí, přibyly i květiny
od místních obyvatel.
Karel Kropáček
Poznámka redakce: Touto cestou se osobně omlouvám
panu Karlovi Kropáčkovi a všem zbyslavským občanůn
za chybu při koncipování obsahu červnového vydání Obecních listů. Opravdu nedopatřením jsem nezařadil příspěvek pana Karla Kropáčka. Se zpožděním tak činím nyní.

Miloš Mlynka
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ROZPIS SCHŮZEK:
Světlušky /dívky od 1. do 5. třídy/
vedoucí: Nikola Holoubková,
Renata Kratochvílová, Tereza Stehnová
schůzky: každý pátek od 16:00 do 17:30
kontakt:
tverka@seznam.cz
728 351 877
kratochvilova.renata@seznam.cz
Rok se s rokem sešel a skauti z našeho střediska Vrdy-Bučice vyrazili na 24. ročník 736 211 806
letního skautského tábora. Těšili se všichni, děti na spoustu her, zábavu a kamarády a dospělí na odpočinek a oživení vzpomínek, kdy sami jezdili na tábor hrát Vlčata /kluci od 1. do 5. třídy/
hry a užívat si bezstarostného dětství. Počasí nám přálo, občas moc, ale správný vedoucí: Jaroslav Škaloud, Michal
skaut a hlavně skautský vedoucí se nenechá ničím zaskočit, a tak se naše hry pře- Dvořák, Jiří Horálek a Pavel Pelikán
sunuly do řeky a stínu lesa. Ochlazení napomohly i melouny a litry vody. Program orientační schůzka:
tábora rozdělený podle věkových kategorií byl jako každý rok rozmanitý. Po louce první týden ve středu od 16:30
pobíhaly malé kouzelnice z Bradavic, které se učily létat na koštěti, vařit lektvary kontakt:
nebo uspávat tříhlavého psa Chloupka. Občas se mezi ně zamíchala vlčata v roli skaloud@gmail.com
středověkých bojovníků asasínů. Skauti úspěšně poráželi prstenové přízraky, aby 737 507 226
nakonec zajistili mír ve Středozemi. Skautky pátraly na dobrodružných výpravách JosepeIV@seznam.cz
606 726 768
do historie po „tatíčcích“ našeho milovaného skautingu.
Tábor ale nebyl pouze hon za poznáním a zábavou, občas bylo nutné přiložit ruku pelcek@email.cz
k dílu a připravit například dříví do kuchyně, stanu nebo na táborák, což je ovšem
Skautky /dívky od 6. do 9. třídy/
spíše zábava, stejně jako výroba loučí nebo stavba dřevěného zázemí tábora.
vedoucí:
Dva týdny nám všem utekly jako voda a zbyly už jen vzpomínky. To, že jsou hezké, Barbora Fílová, Kristýna Kořínková
je více než jasné. Všichni vedoucí odjížděli sice unavení, ale spokojení, plní zážitků schůzky: každý pátek od 16:00 do 18:00
a nápadů, co podnikneme za rok, čím tábor vylepšíme a jak naše malé účastníky kontakt:
opět překvapíme. Snad zbývá tedy jediné – přát si, ať se za rok na táboře sejdeme opět baruscha@email.cz
736 283 747
v hojném počtu a louku společnými silami zaplníme stany, zábavou a smíchem.

baruscha & tomislaf & zuzka
Skauti /kluci od 6. do 9. třídy/
vedoucí: Tomáš Dvořák a Patrik Rada
schůzky: každý pátek od 17:00 do 18:30
kontakt:
tomislaf@seznam.cz
728 578 838
patrikrada@centrum.cz
607 859 541

JAK NÁM BYLO NA TÁBOŘE

isko Vrdy-Bučice
ebooku: Skautské střed
sledujte nás také na fac
proti kostelu)
a 9, Dolní Bučice (na
adresa klubovny: Tylov
mů žete těšit?
A na co se předběžně
Halloween
drakiádu, listopadov ý
napří klad na říjnovou
betlémské světlo
nebo na předvánoční
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SUCHO DOKÁŽE POTRÁPIT DNES,
STEJNĚ JAKO V ROCE 1947

SUCHO DOLEHLO
TÉMĚŘ NA KAŽDÉHO
Z NÁS. OPRAVDU?

Sucho v letošním roce si asi v ničem nezadá se suchem v roce 1947. Asi každý se již
setkal s tím, že v roce 1947 bylo největší sucho, které v té době nikdo nepamatoval.
A letošní rok je minimálně v našem okolí taktéž velmi suchý. Tak jak to tedy je a jak
to bylo?
Opět jsem nahlédla do kronik obce Dolní Bučice a Vrdy.
Kronikář popisuje rok 1947 takto:
Zima byla tuhá, vrstvy sněhu (20–30 cm) se udržely až do konce února. Když přišla
obleva, země byla ještě do hloubky promrzlá a voda povrchem utekla do řek. Z polí
dvorů Koudelov a Skovice se voda hrnula přes zahradu a stodolu Ant. Zíty a vylila
se do ulice 28. října, odkud proudila po státní silnici směrem k železnému mostu.
8. 3. byla v obci záplava. V řece se nakupilo množství ledových ker a v katastru dolno-bučickém je vojsko náložemi uvolňovalo. Jaro se zdálo velmi příznivým. Počasí bylo
slunné a takovým zůstalo až do listopadu. V této době pršelo jen slabě. 18. a 25.
května, v červnu 6. a 16. o něco víc a 9., 11., 19. července průměrně 6,8 mm. V srpnu
a září byly srážky nepatrné. Pršet začalo teprve 5. listopadu. To potvrzuje i pamětník pan Josef Mareš ze Semtěše, ročník 1929. K doplnění podzemních vod však prý
podle jeho vzpomínek došlo až v únoru dalšího roku. Pan Mareš se vždy zajímal
o počasí a po mnoho let pravidelně zaznamenává teplotu a srážky v Semtěši. A to, že
by se letošní rok mohl velmi podobat roku 1947 jsem od něj slyšela již někdy na začátku července. Podle něj první senoseč byla dobrá, ale otavy již nebyly. Což silně
připomíná letošní rok. Sklidilo se letos sice nadprůměrně obilí, ale nelze očekávat,
že by cukrová řepa dohnala přírůstky či kukuřice byla vůbec vhodná ke sklizni. Co
udělá ovoce na stromech, uvidíme. Ale je tu jistý rozdíl. Podle pana Mareše i podle
kroniky byly zaznamenány nejvyšší teploty 32 stupňů. Letošní rok nás však potrápil rekordními teplotami. Vyskytovaly se teploty okolo 38 stupňů. A to po mnoho
dní. Snad je již za námi stav, že řekou Doubravou teklo 16. 8. 2015 jen 25 litrů
za sekundu. Za nízký průtok je považováno, když teče řekou 280 litrů za sekundu
a méně. Asi nikdo nepamatuje tak zoufalý pohled na naši řeku. Je tu i velký rozdíl
v tom, že letošní zima byla poměrně suchá. Dle kroniky obce Dolní Bučice (opět cituji) byly průměrné teploty v září 1947 28 stupňů Celsia a v říjnu 18. Vody bylo málo
a muselo se s ní šetřit. Krmení pro dobytek ubývalo a rolníci byli nuceni většinu
kusů odprodati. V roce 1947 žně začaly počátkem července a před koncem měsíce
byly ukončeny. Zrna i slámy bylo málo. Po žních na polích nebylo trochu, trochu zeleně. Orat a sít se nemohlo, poněvadž bylo vše přeschlé. Zdálo se, že již pršet vůbec
nebude. Počátkem listopadu však nastal obrat a všechny polní práce byly dokončeny.
Zásob však bylo málo z letošní sklizně. Již v letních měsících se vláda postarala o dodávku obilí a krmiv ze SSSR, kterážto dodávka byla zvětšena počátkem prosince.
Brambory byly dovezeny z Rumunska. Tím byla výživa národa zabezpečena. Dle
kroniky byla sklizeň oproti ostatním letům o 50 % nižší. Výnos u pšenice byl jen
13 q z hektaru. Kampaň v cukrovaru začala 20. října a končila 28. listopadu. Jetele
a luceny bylo velmi málo a otavy žádné. Ceny zemědělských pracovních sil se pohybovaly od 8 do 10 Kč za hodinu. V obci Dolní Bučice bylo přibližně 75 krav, 28 koní,
19 prasnic, 123 koz. Ve Vrdech bylo 64 koní, 455 hovězího dobytka, prasat 403, 239
koz, 1294 slepic. U několika zemědělců byla zjištěna obrna vepřů. Pošlo přibližně
70 kusů jen v Dolních Bučicích. Cena masa byla hovězí 35–48 Kč za kg, vepřové
44–53 Kč za kg. Med byl za 60–80 Kč za kg. Na Homolce bylo na podzim vysazeno
MNV přes 500 ovocných stromů (třešně a višně). Velké množství stromů bylo tento
rok vysázeno i u státní silnice a na pozemcích obce u Golčova Jeníkova.
Necháme se překvapit jak rok 2015 budeme hodnotit na jeho konci. Všichni jistě
doufáme, že extrémní sucho skončilo.

Lenka Bochníčková

Mnoho lidí se chová v letošním suchém
a teplém létě jak jim zdravý rozum velí,
neboť ví, že voda se v továrně vyrobit
nedá. Mnoho samozásobitelů znepokojuje stále nižší a nižší hladina vody
v jejich studních. Trávníky jsou téměř
všude zprahlé, ostatní vegetace živoří.
Řekou teče asi nejméně vody, co kdy pamatujeme. Ostatně jsme byli již dávno
vyzváni, abychom neplýtvali vodou.
K této výzvě většina přistoupila zodpovědně. O to horší je fakt, že velkoodběratel vody z řeky Doubravy, který
má povolení na odběr neuvěřitelných
600 000 m3 za rok, a skutečně třeba
v roce 2013 odebral 580 tisíc kubíků,
tedy Ethanol Energy a. s., stále vodu odebírá. Odebírá ji i v okamžiku, kdy průtok
řekou Doubravou klesl pod 300 litrů
za sekundu, což je hraniční hodnota,
která firmu dle smlouvy opravňuje k odběru vody. Pod tuto hodnotu se průtok
Doubravy snížil dle informací z povodí
Labe již na začátku července. Ale jestli
si někdo myslí, že to zabránilo lihovaru
v odběru vody z řeky, tak je vedle. Před
zraky pracovníků odboru životního prostředí v Čáslavi bylo čerpadlo vytaženo
ze řeky, firma dostala zákaz čerpání,
údajně dostane i pokutu. A to je vše. Vodu
z řeky již opět a bez skrupulí čerpá dále.
Dokonce pracovníci firmy ponořili čerpadlo hlouběji, aby nenasávalo vzduch.
Mimochodem průtok řekou Doubravou
v době psaní článku kolísá od 33 do 253
litrů za sekundu.
Je mi z toho smutno. Ale musím se ptát.
Komu to prospívá? Jestliže vychcípají
ryby a ostatní živočichové v řece, koho
to zajímá? Kdo za to ponese vinu? Jenom
extrémní teplo? Lihovar nás stále jen
přesvědčuje o tom, že on nemusí dodržovat nic a nikdy.
Takže lidé šetřete! Neboť kdo šetří, má

Lenka Bochníčková
za tři. A nebo také...

Lenka Bochníčková doufáme, že extrémní sucho skončilo.
Necháme se překvapit jak rok 2015 budeme hodnotit na jeho konci. Všichni jistě
rok vysázeno i u státní silnice a na pozemcích obce u Golčova Jeníkova.
MNV přes 500 ovocných stromů (třešně a višně). Velké množství stromů bylo tento
8. strana Z Á Ř Í 2015
44–53 Kč za kg. Med byl za 60–80 Kč za kg. Na Homolce bylo na podzim vysazeno
70 kusů jen v Dolních Bučicích. Cena masa byla hovězí 35–48 Kč za kg, vepřové
koz, 1294 slepic. U několika zemědělců byla zjištěna obrna vepřů. Pošlo přibližně
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Z ČINNOSTI SDH VRDY
V červnovém vydání Obecních listů jsme si připomněli již
tradiční pálení čarodějnic probíhající pod taktovkou SDH
Vrdy. A co se událo od této akce doposud? Před námi byl blížící se konec školního roku. Děti se těšily na prázdniny, rodiče na dovolenou. Pro místní sdružení dobrovolných hasičů
byl však odpočinek v nedohlednu. Dovolte mi, abych vás alespoň ve stručnosti informoval o aktivitách SDH Vrdy i JPO III
v tomto období.
V květnu se uskutečnil společný trénink našich mladých hasičů s dětmi ze Zbyslavského družstva. Opět došlo k výměně
zkušeností a děti ze Zbyslavi nám předali mnoho cenných rad.
Dne 5. 6. 2015 jsme po dohodě s ředitelkou MŠ 1 Vrdy zajistili
ukázku pro ty nejmenší. Děti měly možnost vyzkoušet si hašení proudnicí, osahat si techniku a dostalo se jim odpovědí
na jejich všetečné dotazy. Zajímavé pro ně bylo i předvedení
hasičů v plné výstroji včetně dýchací techniky. Tradičně největší úspěch sklidilo vodní dělo.
Následovala velmi náročná sobota 6. 6. 2015. V ranních hodinách vyrazila část sboru s vozidlem CAS 25 na oslavy 125. výročí založení hasičského sboru v Semtěši. Zde jsme uctili památku všech, kteří se v minulosti podíleli na vzniku a chodu
tohoto sboru a zúčastnili jsme se i spanilé jízdy hasičské
techniky. Následně jsme se přesunuli do Horních Bučic, kde
byl v plném proudu Dětský den. Tam na nás již čekal zbytek
našich členů včetně dětského družstva. Na této akci naše děti
poprvé předvedly na veřejnosti požární útok a byla to ukázka
důstojná. Bohužel při dalším pokusu selhala technika, což
není nic divného s ohledem na její věk, a tak jsme alespoň
ochlazovali účastníky vodou z děla. Večer pak vyrazilo smíšené družstvo na noční soutěž v požárním útoku do Potěh. Zde
jsme obsadili krásné 6. místo z 22 účastníků.

strana 9.

Sobota 20. 6. 2015 byla méně náročná. Část sboru zajistila
postavení našeho stanu pro Slavoj Vrdy, který pořádal zábavu
a hned poté se uskutečnil poslední předprázdninový trénink
mladých hasičů. V červnu jsme ještě stihli ukázku pro ZŠ
Vrdy na jejich tematickém dni v prostorách místního hřiště
a 27. 6. 2015 jsme vypomáhali skautům při stavbě jejich tábora v Libické Lhotce.
Ani v období prázdnin jsme však mnoho klidu neměli. Dne
18. 7. 2015 se naše družstvo dospělých zúčastnilo noční soutěže v netradičním požárním útoku v Suchdole. Získali jsme
2. místo ze šesti družstev. Nutno podotknout, že na takové akci
se hodnotí podle poněkud jiných kritérií, ale v tomto případě
je důležitá zábava jak pro hasiče, tak pro diváky.
Z důvodu dlouhotrvajících veder a následného sucha nás
v dalším období čekala spousta práce. Starosta obce pan Šindelář sestavil krizový tým, který řešil nedostatek vody a další
nebezpečné faktory v době zvýšeného rizika požáru. Byl sestaven plán možných odběrných míst tak, aby nedocházelo
k použití ani litru pitné vody. Pomoc nám a hlavně pak obci
nabídly místní velké firmy. Se šetrným přístupem ke spotřebě
vody jsme také zajistili každý druhý den zalévání trávníku
na koupališti. Zde jsme využívali vodu z dětského bazénku,
který se musí z hygienických důvodu obden vypouštět a voda
vyměnit. Na tomto zalévání se z velké části podílely naše děti,
které opravdu poctivě chodily a snažily se pomáhat, seč mohly.
Pro ně byla odměnou možnost se po zalévání vykoupat a pro
návštěvníky koupaliště příjemné prostředí se zelenou trávou.
Z další činnosti v tomto horkém období lze vzpomenout čištění studní na žádost vlastníků nebo požární dozor ve firmě
Ethanol Energy, a. s.
Na závěr bych ještě rád zmínil členku našeho sboru paní Helenu Slavíkovou. Ta byla delegována jako rozhodčí na večerní
požární soutěž v Nových Dvorech na den 22. 8. 2015. Jednalo
se o její první veřejné vystoupení v této úloze a zvládla ji bravůrně, blahopřejeme!

Z ČINNOSTI JPO III VRDY:
18. 5. požár autobusu v SKD Trade – jednotka nezasahovala
4. 6. nácvik používání dýchací techniky při zátěži
17. 6. cvičení v prostorách ZŠ Vrdy na téma dohledávání a evakuace osob,
jednotka zajišťovala rozvinutí proudů k hašení požáru
14. 7. požár skládky AVE Čáslav – jednotka prováděla dopravu vody a hašení
ve spolupráci s ostatními jednotkami, s ohledem na rozsah požáru
se jednalo o složitější zásah a strávili jsme v místě požáru 9 hodin
22. 7. požár kombajnu na poli u obce Borek – po příjezdu na místo jsme
obdrželi informaci, že požár byl pouze malého rozsahu a uhasili jej
zemědělci pomocí ručních hasicích přístrojů
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ETHANOL ENERGY, a. s.
ROZHOVOR S VÝROBNĚ-TECHNICKÝM ŘEDITELEM
ing. RICHARDEM ZETKEM
Pane řediteli, můžete úvodem shrnout historii lihovaru?
Dnešní lihovar stojí na místě, kde v roce 1856 pan Scholler
postavil cukrovar. Poslední majitel cukrovaru pan Moťka se
rozhodl zrušit cukrovar a do jeho prostor vestavět lihovar s využitím mnoha původních technologií. Tento částečně nový
provoz byl zkolaudován v roce 2010. V polovině roku 2011 změnil lihovar majitele a dnes je vlastněn rovným dílem dvěma
akcionáři, z toho jedním zahraničním. Je nejmenším průmyslovým lihovarem v ČR, který vyrábí etanolové biopalivo a některé lihovarnické výrobky.

Na tuto problematiku je jednoduchá odpověď. Výrobce biopaliv, který se chce uplatnit na našem i zahraničním trhu, musí
být certifikován oprávněným certifikačním orgánem.
Cílem této certifikace je ověření úspor produkce skleníkových
plynů při výrobě a použití ve srovnání s klasickými fosilními
palivy. Požadovaná minimální úspora je 35 %. Mezinárodní
audit za rok 2014 u nás prokázal úsporu ve výši 53,11 % a letos se pohybujeme v úsporách skleníkových plynů okolo 58 %.
Čísla tak hovoří jasně ve prospěch biopaliv.
Jaký je vztah lihovaru k životnímu prostředí ve svém okolí?
Náš kladný vztah k životnímu prostředí je patrný ze „Zprávy
o stavu a vývoji životního prostředí v roce 2014“. Ta je volně
přístupná na našich internetových stránkách.
Rád bych se zastavil u jednotlivých vlivů na životní prostředí.
Začněme třeba vodami. Vodu potřebnou pro naši technologii
odebíráme z řeky a více než 65 % vody po vyčištění vracíme
zpět do řeky. Akreditovaná laboratoř nám pravidelně provádí
rozbory vypouštěných i čerpaných vod. Všechny sledované

To byla historie. Jaká je současná situace?
Po organizačních změnách ve vedení firmy v roce 2014 se podařilo stabilizovat tým pracovníků. Zaměstnáváme přímo asi
80 zaměstnanců a další jsou na náš provoz navázáni v rámci
služeb pro naši společnost. Polovina zaměstnanců je místních, nebo z nejbližšího okolí. Podařilo se ustálit a zrovnoměrnit provoz jednotlivých technologických celků. To se povedlo
hlavně díky investicím do optimalizace technologie. Výsledkem stabilizace zaměstnanců a plynulosti provozu je zefektivnění výroby, snížení spotřeby uhlí a dalších surovin a v neposlední řadě i snížení nákladů na výrobu, snížení dopadů
na životní prostředí v okolí firmy, jakož i zvýšení ekonomické
stability firmy.
Jaké jsou plány do budoucna?
Budete rozšiřovat výrobu, nebo se dále rozvíjet jiným směrem?
Rozšiřování výroby neplánujeme a nikdy jsme ani neplánovali.
Provozujeme ve Vrdech technologii, která byla postavena ještě
před vstupem současných akcionářů. Naprostá většina investic, které jsme provedli, byla cílena na zmírnění ekologických
dopadů. Nejde o částku malou, za poslední období jsme proinvestovali asi 200 milionů korun. Jestliže původní kompletní
vestavba lihovaru údajně stála p. Moťku asi 400 – 500 milionů
korun, tak jsme do zlepšení provozu a jeho ekologizace investovali vlastně skoro polovinu celé původní investice. Když se
po firmě dnes podívám, jsou zmíněné investice zřetelné a mohou je vidět i ti, kteří naši firmu navštíví např. při tzv. Dnech
otevřených dveří, které organizujeme pro veřejnost. Hlavními
cíli pro budoucnost je za prvé efektivní využití kapacity při
dodržení veškerých legislativních požadavků a za druhé další
snížení energetické náročnosti výroby. Cílem je současně také
minimalizace dopadů provozování výrobního areálu na bezprostřední okolí firmy. Průběžně se snažíme o snížení emisí
vypouštěných do ovzduší i snížení zátěže vlivem dopravy.
Neplánujeme žádné investice do navýšení výkonu destilace,
a tím navýšení výroby lihu, ani do navyšování skladovacích kapacit lihu. Původně diskutovaný projekt na míchání benzínu
v areálu firmy byl již před dvěma roky zcela zastaven a nebudeme se k němu vracet. To je ale dlouho známá věc.

limity znečištění s velkou rezervou plníme. V mnoha parametrech dokonce vypouštíme kvalitnější vodu, než čerpáme
z řeky Doubravy. Když budeme pokračovat kvalitou ovzduší,
tak nesmím opominout naši novou sušárnu lihovarnických
výpalků. Tato investice v hodnotě přes 120 miliónů korun
přinesla výrazné snížení emisí a odstranění zápachu ze sušení. Snížením spotřeby páry jsme snížili množství spáleného
uhlí, a tím i množství emisí. Jak ukázala autorizovaná měření
výduchů z kotlů i z technologie, splňujeme veškeré emisní limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Přesvědčili se o tom
i pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří u nás
naposledy provedli kontroly v květnu a červnu 2015. Odpady
jsou také samostatnou kapitolou. Se snížením spotřeby uhlí
jsme podstatně snížili i množství odpadů. Naše produkce
jiných nebezpečných odpadů je zanedbatelná. Nedosahuje
ani desetinu procenta z celkových odpadů. Veškeré odpady
jsou samozřejmě předávány specializovaným firmám k dalšímu užití, nebo likvidaci. Zatím ještě stále řešíme problémy
Je používání biopaliv ekologické? Prý jeho výroba vyprodu- s nedodržováním limitů u hluku v nočních hodinách. Ačkoli
kuje více skleníkových plynů, než se ušetří při používání fo- jsme provedli v poslední době řadu rozsáhlých a nákladných
silních paliv.
opatření k dosažení těchto limitů, i přes výrazné zlepšení se
nám to zatím nepodařilo v případě nočního hluku. Denní
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limity s rezervou plníme a u nočních
limitů překračujeme ve Sportovní ulici
o cca 3 dB, tj. o méně než 10 %. Takže
jsme připravili další návrh opatření, jak
dosáhnout rychle i tohoto limitu. Velké
očekávání spojujeme se spuštěním další
čistě ekologické investice za 12,5 milionů korun, kterou právě dokončujeme.
To je odprášení a odhlučnění příjmu surovin, což bude mít významný pozitivní
vliv právě na ulice Školská a Sportovní,
a to jak na hluk, tak i na prach.
Provozujete kotle z roku 1935. Ty asi
nebudou příliš ekologické. Budete řešit
obnovu energetického zdroje s ohledem
na emisní limity v letech 2018 a 2020?
Víme, že tyto kotle i přes modernizaci
v minulých letech a pečlivou údržbu
nemají šanci bez masivní investice plnit emisní limity připravované pro roky
2018 a 2020. Máme zpracovanou studii
alternativních řešení energetiky jako
celku. Nyní studii vyhodnocujeme a hledáme optimální variantu se zapojením
i nově vybudovaných moderních plynových kotlů. Víme, že každé řešení, pro
které se rozhodneme, musí s rezervou Jak hodnotíte vztah lihovaru s obcí?
splňovat emisní limity roku 2020.
Chceme být dobrým sousedem. V rámci naší permanentní snahy o trvalé snižování dopadů našeho působení v obci průběžně navrhujeme a nabízíme svému okolí
S modernizací energetiky souvisí
projekty, které mohou zpříjemnit a zlepšit kvalitu života v našem sousedství. Aktui modernizace čistírny odpadních vod.
álně máme připravený projekt osázení zelení a vzrostlými stromy ulice Sportovní
Je tu varianta modernizace čističky od- ve Vrdech, kdy naší snahou je jednak omezit hlukové vjemy z areálu, ale také zlepšit
padních vod s jímáním bioplynu a spalo- vizuální pohled ze strany populárního sportovního areálu do našeho provozu. Přivání tohoto plynu v kotli. Tato varianta pravujeme i další projekty, které jsou zatím ve stádiu rozpracování, o kterých můmá několik kladů. Snížíme spotřebu pa- žeme pohovořit později. Již dlouhodobě se však také podílíme na projektu revitaliliv, ale především uzavřením reaktoru zace ulice Školská, kde jsme připraveni podpořit osázení zelení a stromy na straně,
čističky zamezíme možnému úniku bio- která přiléhá k areálu. To vše v souladu se schváleným projektem úprav této hlavní
plynu, a tím i zápachu.
třídy v obci. Stejně tak v několika variantách nabízíme možnost revitalizace tzv. řepníku, kdy jsme se zavázali k jeho nevyužívání pro potřeby provozu, a to v návaznosti
Co uděláte pro trvalé plnění
na úspěšné dokončení investice do ekologické plynové sušárny mokrých výpalků,
hygienických limitů hluku?
čímž byla ukončena potřeba skladování mokrého mláta na těchto plochách.
Provedli jsme již poněkolikáté opakovanou identifikaci dominantních zdrojů Podporujete činnost spolků a zájmových organizací v obci?
hluku pomocí akustické kamery. Při- Jsme přesvědčeni, že volené obecní orgány jsou nejlepším reprezentantem zájmů
pravujeme ve spolupráci s odbornými a potřeb různých spolků, klubů, zájmových sdružení a iniciativ. Ročně přispíváme
firmami další úpravy některých našich obci na tyto aktivity, protože nejsme, neumíme a nechceme být posuzovatelem
zařízení. Hluk je složitý v tom, že při správnosti podpory té či oné aktivity v katastru obce. Vedle toho je naší prioritou
každém dosaženém snížení se postupně rozvoj mladé generace, a proto finančně a materiálně podporujeme místní školu
objeví další menší zdroje, které před- a mládežnická sportovní družstva.
tím nebylo možné identifikovat. Tento
postup je bohužel často zdlouhavý, ale 
Pane řediteli, děkujeme za rozhovor.
jiné technické řešení, než postupná eli- 
(redakčně kráceno) -redminace všech zdrojů, není možné. V této
souvislosti musím zmínit, že dokončením již započaté investice „Odprášení
příjmu surovin“ dojde k dalšímu snížení
Poznámka redakce:
nejen prašnosti, ale i hluku ve Školské
Ing. Richard Zetek, Ph.D. pracuje ve firmě Ethanol Energy, a. s.,
ulici. Další připravované úpravy na chlaod 1. října 2014. Vykonává funkci výrobně technického ředitele.
dicích věžích a výsadba zeleně ve SporVe firmě má na starost technologii, údržbu, energetiku, investice
tovní ulici nám přinesou další snížení
a rozvoj společnosti. Narodil se v červnu roku 1966 ve Valašském Meziříčí,
hluku. Cílem je trvalé plnění všech hygivystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou obor anorganické
enických limitů hluku.
technologie. Inženýr Zetek je ženatý a má dva syny.
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TJ SLAVOJ VRDY:
FOTBAL
Vážení příznici sportu ve Vrdech, tímto
článkem bychom chtěli zrekapitulovat
uplynulou sezonu 2014/15 a seznámit
Vás se změnami v ročníku následujícím.
Dále bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem
ve svém volném čase podílejí na chodu
klubu, ať už to jsou realizační týmy,
členové výboru, ale i rodiče našich, zejména nejmladších členů, kteří je doprovází na všechny zápasy. Obrovské
poděkování patří samozřejmě také všem
sponzorům a obci Vrdy, kteří nám výrazně pomáhají s finančním zajištěním
klubu, případně servisem potřebným
pro fungování oddílu.

komentář trenéra:
Uplynulou sezonu mohu hodnotit jako vydařenou, protože jsme skončili na 4. místě
v okresním přeboru, což je naše nejlepší umístění za posledních sedm let. V tomto
období proběhla postupná obměna hráčského kádru. Pozitivní je, že v týmu nemáme nikoho na hostování z jiných klubů, vše hrajeme s našimi kluky. Budoucnosti
se snad obávat také nemusíme, protože máme kvalitní dorost a někteří z dorostenců
již s námi trénují a hrají. Občas se samozřejmě, stejně jako v jiných oddílech, potýkáme s účastí na trénincích, zejména z důvodů pracovní zaneprázdněnosti, ale
s tím bohužel nejde nic dělat, dnes je práce pro každého na prvním místě. Jsem rád
za to, že si kluci vytvořili dobrou partu a je vidět, že je hrát fotbal ve Vrdech baví.

„A“ tým dospělých – Okresní přebor KH
trenér: Karel Truksa; asistenti: František Žerávek, Kamil Hájek; vedoucí: Jaromír Vocl
rk. tým
záp
+
0
skóre
1 Zruč
26
19
2
5
65:27:00
2 Sedlec
26
16
5
5
56:25:00
3 Malešov
26
12
7
7
45:35:00
4 Vrdy
26
9
10
7
58:37:00
5 Zbraslavice
26
11
6
9
50:35:00
6 Sparta K. Hora B
26
10
7
9
63:40:00
7 Tupadly
26
12
4
10
59:36:00
8 Sázava B
26
8
8
10
38:55:00
9 Chotusice
26
9
6
11
32:48:00
10 Malín
26
9
4
13
46:57:00
11 Paběnice
26
7
7
12
44:49:00
12 Uhl. Janovice B
26
9
3
14
43:10:00
13 Zbýšov
26
7
5
14
36:18:00
14 Kaňk
26
3
8
15
36:16:00

body
59
56
46
43
41
41
41
36
36
33
31
31
31
21

pk

„B“ tým dospělých – IV. třída skupina A
trenér: Jaroslav Procházka; vedoucí: Petr Prokop, Jaromír Vocl
rk. tým
záp
+
0
1 Štrampouch
24
24
0
2 Církvice
24
15
5
3 Vrdy B
24
14
1
4 Záboří
24
11
4
5 Bratčice
24
11
4
6 Okřesaneč
24
10
5
7 Zbýšov B
24
10
4
8 Horní Bučice
24
11
2
9 Chotusice B
24
10
3
10 Potěhy
24
8
3
11 Hostovlice
24
5
5
12 Horušice
24
4
2
13 Vlkaneč
24
3
2

body
72
53
44
39
38
38
37
35
34
29
22
16
11

pk
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0
4
9
9
9
9
10
11
11
13
14
18
19

skóre
114:19:00
80:36:00
72:57:00
46:36:00
71:57:00
72:06:00
51:08:00
68:08:00
55:59:00
36:56:00
42:16:00
30:14:00
PM 09:20:00

3
3
6
2
4
1
4
3
2
3
1
5
4

3
1
2
1
3
3
1
2
2
2
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Soutěž dorostu vzhledem k nedostatku
týmů na Kutnohorsku byla sloučena
s okresní soutěží OFS Nymburk.
Vzhledem k tomu, že Slavoj Vrdy skončil z týmů okresu Kutná Hora v tabulce
nejvýše, byla nám nabídnuta možnost
postupu do krajské soutěže, kterou jsme
akceptovali.
Dorost – Okresní přebor KH / Nymburk
trenér: David Plašil; vedoucí: Aleš Chudomel
rk. tým
záp
1 Ostrá
20
2 Vrdy
20
3 Dymokury
20
4 Chotusice
20
5 Kostomlaty
20
6 Malešov
20
7 Tatce
20
8 Straky
20
9 Loučeň
20
10 Žleby
20
11 Všechlapy
20
Soutěž starších žáků byla složena ze základní a finálové části. Našim žákům se
podařilo zvítězit v základní části a poté
prošli úspěšně finalovým „pavoukem“
a zápase o mistra okresu se utkali se Sokolem Nové Dvory, který porazili na hřišti v Hlízově výsledkem 4:2.
Od příští ročníku tedy budou i starší žáci
bojovat o body v I. A třídě středočeského
kraje.

+
15
15
14
14
10
9
8
7
4
3
1

0
3
2
1
0
1
3
4
1
3
0
2

2
3
5
6
9
8
8
12
13
17
17

komentář trenéra /zdroj: Svoboda info/:
„Vyhráli jsme základní část o pět bodů.
Myslím si, že herně jsme byli na tom lépe
než ostatní mužstva, i když Nové Dvory
se v závěru sezony hodně zvedly a dotahovaly se na nás. Sezonu hodnotím ale
velmi kladně,“ konstatoval vrdský kouč
a prozradil plány do nového ročníku:
„Končí u nás asi pět, šest hráčů, ale
máme dobrou základnu mladších žáků,

Starší žáci – AUTOKELLY – AUTOSKLA JANEČEK Okresní přebor KH
trenéři: Václav Franc, Jan Růžička; vedoucí: Dušan Truksa
rk. tým
záp
+
0
1 Vrdy
20
16
2
2 Křesetice
20
15
0
3 Nové Dvory
20
11
2
4 Suchdol
20
8
4
5 Čáslav
20
3
1

2
5
7
8
16

skóre
53:29:00
85:34:00
64:28:00
67:48:00
75:49:00
64:50:00
70:46:00
45:25:00
59:16:00
27:23:00
30:47:00

body
48
47
43
42
31
30
28
22
15
9
5

pk

takže se nebojím toho, že by ve Vrdech
starší žáci nebyli.
konečné pořadí finálové skupiny:
1. Vrdy
2. Nové Dvory
3. Křesetice
4. Posázaví
5. Suchdol
6. Čáslav

skóre
93:14:00
77:34:00
50:33:00
52:38:00
26:31:00

body
50
45
35
28
10
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komentář trenérů:
Do sezony jsme vstoupili vítězstvím ve Zruči n/S, následoval remízov ý zápas
v Uhlířských Janovicích a prohra v Kutné Hoře. Poté už se ale kluci rozehráli
a do konce soutěže neokusili hořkost porážky. Nejlepším střelcem soutěže se navíc stal David Sveřepa s 45 vstřelenými brankami. Za první místo obdržel tým
Mladším žákům se podařilo okresní od sponzora soutěže firmy Belsport sadu dresů.
přebor také vyhrát, když pozoruhodný Závěrem ještě zmíním úspěch v podobě třetího místa na turnaji „Kaba cup 2015“
je zejména počet vstřelených branek 166 v Horních Počáplech, kdy v silné konkurenci týmů např. z Mělníka, Slaného, Kralup
proti 35 obdrženým.
jsme obsadili třetí místo.
Mladší žáci – BEL sport Okresní přebor KH
trenéři: Dušan Truksa, Vladan Šonka
rk. tým
záp
1 Vrdy
24
2 Sparta KH
24
3 Záboří
24
4 Zruč
24
5 Uhl. Janovice
24
6 Ledeč n.S.
24
7 Sázava
24
8 Malín
24
9 Nové Dvory
24
10 Malešov
24
11 Chotusice
24
12 Čáslav
24
13 Sedlec
24
Starší přípravka – Okresní přebor KH:
V kategorii starší přípravky se konečné
pořadí nevyhodnocuje. Hraje se turnajovým způsobem, celkem bylo přihlášeno
17 mužstev a odehrálo se 14 kol.
trenéři: Václav Kříž, Jan Koryťák

+
20
18
16
16
14
14
12
6
6
5
5
3
3

0
3
1
2
1
4
4
4
3
2
3
2
6
1

1
5
6
7
6
6
8
15
16
16
17
15
20

skóre
166:35:00
100:32:00
83:53:00
101:46:00
87:36:00
91:48:00
109:03:00
76:11:00
44:21:00
61:56:00
42:37:00
46:42:00
30:06:00

body
63
55
50
49
46
46
40
21
20
18
17
15
10

pk

FOTBALOVÁ
(R)EVOLUCE

Počínaje dnem 1. 7. 2015 byla odstartována „FOTBALOVÁ REVOLUCE“. Zásadní změny spočívají především ve vytvoření nového informačního systemu,
který začnou všechny kluby hrající organizovanou kopanou využívat. Všechny
kluby tedy musí mít ve svém areálu zajištěný přístup na internet a patřičnou
výpočetní techniku, protože veškerá zápasová agenda bude vedena pouze v elekkomentář trenérů:
Trénování ml. přípravky je hlavně o tom jak zaujmout ty nejmenší a přivést je k fot- tronické podobě.
balu a obecně ke sportu. To se nám docela daří, během roku k nám chodili rodiče se svými dětmi, že by to jen zkusili a nakonec většina zůstala. Dokonce k nám v praxi to znamená:
na fotbal chodí i šest dívek. Pro nás nejsou výsledky na prvním místě. Děti se totiž Zápisy o utkání se budou zaznamenávat
dokážou radovat i z jednoho vstřeleného gólu a já si myslím, že když děti něco baví pouze do informačního systému – oproti
minulosti se nebude nic před zápasem
a mají z toho radost, je to ta správná cesta.
Tímto bych chtěl ještě poděkovat všem rodičům, že svoje malé fotbalisty vozí na tré- vypisovat ručně nebo tisknout.
Výsledky budou díky záznamům do IS
ninky a zápasy.
dostupné takřka ihned po utkání.
komentář předsedy klubu Milana Tomíška:
Při pohledu na tabulky hodnotím sezonu jako velice úspěšnou a musím tedy předně Veškeré přestupy, hostování atd. se bupoděkovat všem aktivním členům za reprezentaci Slavoje, ale i obce Vrdy – vždyť dou řešit prostřednictví informačního
kdy naposled jsme přihlásili dva týmy do krajské soutěže. Zároveň doufám, že si za- systemu – odpadá dojíždění s každým
chováme i pro další ročník podporu našich fanoušků a případně budou navštěvovat přestupní lístkem na krajské pobočky
fotbalového svazu, stejně tak zasílaní donaše zápasy ještě v hojnějším počtu než doposud.
Pro sezonu 2015/16 máme do soutěží organizovaných OFS Kutná Hora přihlášeny kumentů poštou
dva týmy dospělých, mladší žáky, starší a mladší přípravku. V krajské soutěži I. A
Veškeré platby vůči fotbalovému svazutřídě budou působit naši starší žáci.
Díky spolupráci s Dynamem Horní Bučice se nám podařilo přihlásit dokonce dva (poplatky za rozhodčí, startovné, platby
týmy dorostu, když „A tým“ bude hrát také I. A třídu (na hřišti ve Vrdech) a „B tým“ DK a STK) se budou připisovat na sběrje přihlášený do okresního přeboru KH/Nymburk a svoje domácí zápasy odehraje nou fakturu, která se bude proplácet
jednou měsíčně – rozhodčí tedy nebude
v Horních Bučicích.
Dále se připravujeme na zavedení nového informační sytému FAČR – „Fotbalovou vyplácet oddíl po zápase, ale fotbalový
svaz vždy jednou měsíčně
(r)evoluci, níže bych stručně popsal o co se vlastně jedná:
Mladší přípravka – Okresní přebor KH:
V kategorii mladší přípravky se konečné
pořadí nevyhodnocuje. Hraje se turnajovým způsobem, celkem bylo přihlášeno
13 mužstev a odehrálo se stejný počet
soutěžních kol.
trenéři: Karel Truksa, Milan Tomíšek

14. strana

Z Á Ř Í 2015

Z Á Ř Í 2015

st rana 15.

AHOJ KAMARÁDI
Je konec konec prázdnin a tím se nám
také blíží další RC dětská pilotní škola.
Je to prosté. Od 1. září 2015 náš modelářský klub Skovice, bude znovu otevírat
již čtvrtý ročník dětské pilotní školy dětí
od devíti let, z naší obce Vrdy a okolí. Celý
základní výcvik RC létání je pod záštitou
našeho klubu a veškeré potřebné zázemí
žákům poskytne LMK-Skovie.cz. Nabízíme kolektiv mladých kamarádů, který
vám mladým přátelům umožní vstoupit
do dětských snů o létání.
Kontaktujte nás a zabezpečte si včas
volná místa na nadcházející školu RC
létání.
Bc. Jaroslav Šedivý
www.lmk-skovice.cz

OD SOUMRAKU DO SVÍTÁNÍ
16. ROČNÍK POSVÍCENSKÉHO
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC

ROZHÝBEJME
NAŠE DĚTI
Ráda bych poděkovala všem sponzorům
i těm, kteří nám věnovali pro děti upomínkové předměty. Velké díky lidem,
kteří mě podporovali a pomáhali.
A samozřejmě velké poděkování dětem
a rodičům, kteří se v hojném počtu
zůčastnili. Moc si toho vážím a slibuji
připravit příští rok druhý ročník.

Lenka Kutílková

Letošní ročník proběhl netradičně v noci za svitu umělého osvětlení
od pátečního soumraku do sobotního svítání. Změna to byla velmi
vítaná, hlavně z důvodu vysokých teplot. Soupeřící sestavy tvořili
neregistrovaní i ligoví hráči (hráčky). Deset družstev bylo nejdříve
rozděleno do dvou základních skupin, kdy osm nejlepších postoupilo
do závěrečného play off. Nejlépe si vedla sestava kolem zástupce extraligového Šacungu Benešov Lukáše Flakse, která ve finále přetlačila
Hlinsko. Medailové pozice doplnil zástupce domácího Slavoje Vrdy,
kde po boku Jana Havránka a Radoslava Franka zazářil mladý Dominik Lengál. Nepopulární bramborová medaile zbyla pro družstvo Martina Červinky, zástupce prvoligového Žďáru nad Sázavou. Závěrečné
vyhlášení proběhlo již v brzkých ranních hodinách, v sobotu 15. srpna.
Děkujeme našim partnerům: Agroslužby Jetleb, hospoda U Vavřince,
obec Vrdy a TJ Slavoj Vrdy.
konečné pořadí:
1. Šacung Benešov: L. Flaks, I. Buřvalová, J. Holý
2. Hlinsko: D. Urubčík, R. Urubčík, D. Novotný
3. Vrdy „A“: J. Havránek, R. Frank, D. Lengál
4. Žďár nad Sázavou: M. Červinka, L. Šrejma, T. Netolický
5. Opočnice: J. Kyliánek, M. Říčan, K. Filip
6. Vrdy Ω: M. Němec, L. Vavřina, R. Fendrichová
7. Kometa Brno: M. Havránek, S. Kleinerová, M. Kolouch
8. Zrziny: T. Mlynka, M. Netušil, M. Bělský
9. Třeba: A. Brož, K. Brož, J. Havránek st.
10. Čáslav: R. Kristín, P. Ďurana, D. Vykypěl 

Jan Havránek
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KR UŽKY

čas výuky

AJ: úplní začátečníci
AJ: pokročílí (falešní) začátečníci
AJ: mírně pokročilí
AJ: děti

pondělí
úterý
středa
úterý

HV: d
 echové nástroje
klavír
HV: country kytara

dle dohody s lektorem
úterý
od 15:15
začátečníci
14:00
pokročilí
15:00
začátečníci
16:00

první informační hodina

středa

18:00–19:30
18:00–19:30
18:00–19:30
17:00–18:00

kurzovné měsíc / Kč

7. 9.
2. 9.
3. 9.
8. 9.
8. 9.

300
300
300
150

9. 9.

100
100

pátek

15:30–16:30

2. 10.

0

výtvarná výchova I
výtvarná výchova II

čtvrtek
pátek

12:30–15:00
13:00–15:30

10. 9.
11. 9.

100
100

POZOR NOVÉ
ŘEMESLNÉ DÍLNY A DÍLNIČKY
(pro děti již od 2 let)
paličkování a šitá krajka
dospělí (i pro úplné začátečníky)

čtvrtek

čtenářský kroužek (od 1. třídy)

turistika regionu (1. stupeň ZŠ)

pondělí

logopedická prevence a výchova
řeči (předškoláčci a prvňáčci)

bude upřesněno
na informační schůzce

modelářský kroužek

úterý

školáci
předškoláci

úterý

15:00–16:30
16:45–17:30

9:00–12:00

12:30–16:00

17:00–18:30

9. 9.
8. 9.
14. 9.
sraz před budovou ZŠ VRDY
čtvrtek 10. 9. 14:00
suterén
zdravotního střediska
8. 9.

mladší děti – od 4 let
středa
15:00–16:00
tělocvična ZŠ VRDY
starší děti – od 9/10 let
středa 16. 9. 15:00
pátek
14:30–16:00
Není-li uvedeno jinak, výuka vždy probíhá v budově knihovny – Tylova 25, Dolní Bučice – vedle kostela.

100
300
10
100
více informací:
David Kasáček
604 871 208

taneční kroužek

100

Dětský koutek Dráček
www.koutekdracek.webnode.cz
www.facebook.com/koutekdracek
pořádá

bazárek dětského oblečení a bleší trh
kde můžete zpeněžit věci, které se vám doma nahromadily, zabírají místo a je vám líto je vyhodit

čtvrtek 17. 9. od 14 do 18 hodin
výstavní síň obecního úřadu ve Vrdech

více informací na facebookových
nebo internetových stránkách Dětského koutku Dráček

máte zájem o prodej? prodej je zdarma
rezervujte si svá místa nejpozději do 14. 9.
na tel.: čísle 607 880 763, pí Dušková

| 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. 04/2015 vychází 11. září 2015 | 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 – mistostarosta@obecvrdy.cz, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz |
| grafika: Andrea Michálková – jedenapulgrafika@email.cz | tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz |
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