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...každý se podepisuje, jak umí...

du be n

Úvodní slovo starostovo:
Vážení občané,
dnešní příspěvek bude stručný a budu se snažit, aby byl i věcný.
Zastupitelstvo obce Vrdy schválilo rozpočet na rok 2015, který
je zveřejněn na stránkách obce. A tak jenom k některým akcím. Stáhli jsme z programu ROPu žádost o rekonstrukci
Kulturního domu. Hlavním důvodem byl velmi krátký termín
na dokončení akce s rizikem nesplnění termínu dokončení
(09/2015). Ostatní důvody jsou nepodstatné. Dlužno dodat, že
objekt KD stojí v centru obce a jistě by stálo za to, aby jste se
i vy občané, mohli spolupodílet na způsobu jeho řešení.
Pro cyklostezku jsou dokončeny zemní práce a vše je připraveno k provedení úpravy respektivě stabilizace podloží. Trochu s podivem se objevil „problémek“. Cyklostezka končí
před železniční tratí v místě vyústění cyklostezky na silnici
z Koudelova do Skovic. Musíme jen doufat, že se nám vše opět
podaří dohnat. Školská ulice bude upravena před objektem
„Pekárny“ s tím, že dojde k propojení na stávající chodník
u č. p. 281. Jistě neušlo pozornosti občanů ani provádění úprav
cesty do Skovic a pročištění remízku. Je to příprava na vysázení nové zeleně v obou lokalitách.

Něco málo o dotačních titulech. Zatím jsme podali žádost
o dotační titul na „Zateplnení KD Vrdy“. Důvod je na snadě.
Zateplení je v souladu s navrženou úpravou objektu. Pokud dotační titul vyjde, budeme šetřit tepelnou energii o něco dříve.
Další dotační titul byl podán na ozeleněnění zmíněných lokalit cesty do Skovic a remízku. V podstatě obdobná žádost bude
podána na ozelenění lokality Sluneční. Snahou bude upravit
tuto lokalitu. Rekonstruovat panelovou vozovku k č. p. 351
a 352. Vybudovat spojovací chodníčky s osazením obecního
mobiliáře. V tomto případě jsme vedeni představou, že v této
lokalitě žije dost obyvatel, kteří si zaslouží hezké prostředí.
V neposlední řadě je připravena žádost na dotaci pro výstavbu
chodníku v Horních Bučicích od objektu č. p. 62 k bývalé prodejně Jednoty.
Úkolů není rozhodně málo. Již v zimních měsících jsme
vybourali podlahy v kravíně tak, aby byl objekt připraven
na úpravy, vyhovující představám provozu Technických služeb Vrdy a odpadového hospodářství obce. Veškerý materiál
byl nadrcen a bude používán při terénních úpravách v obci.
Závěrem bych chtěl opět upozornit na dodržování pořádku
v obci. Veřejné plochy, zelené plochy obzvláště, nejsou určeny
k parkování motorových vozidel nebo uskladnění materiálu.
Není to žádné vyhrožování, ale když může valná většina obyvatel pořádek dodržovat, bude nutné ten zbytek vhodným způsobem přesvědčit. Děkuji za pochopení. A té většině, kterých
se poslední věty netýkají, děkuji o to více.

Antonín Šindelář, starosta obce
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SBĚR
SVOZ BIOODPADU
AMBULANTNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO Dne 7. a 8. dubna 2015 proběhne první NEBEZPEČNÉHO
svoz bioodpadu v letošním roce. Další
svozy budou jako v minulém roce, vždy ODPADU
ODPADU

po 14 dnech.
První svoz bude probíhat výjimečně se koná dne 12. a 13. května od 07:30
v úterý a středu, další vývoz bude v pondělí a úterý.
léky, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky),
pozor: Vyváženy budou pouze sběrné ná- elektrotechnika, ledničky, mrazničky,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
Vrdy 
u zvoničky doby HNĚDÉ BARVY!
Dolní Bučice
u kostela Jiné sběrné nádoby, naplněné biood- znečištěné, pneumatiky
Horní Bučice
u hřiště padem naši pracovníci je nevyvezou!
Koudelov
u vývěsky Dbejte prosím níže uvedených infor- žádáme občany, aby byl odpad
mací co patří a co nepatří do sběrných připravený na odvoz v 7:30
Na tato místa budou kontejnery přista- nádob na BIOODPAD. Děkujeme.
úterý 12. května 2015
veny v době od 8 do 12 hodin. Žádáme
Vrdy, Dolní Bučice
občany, aby odpad přivezli v daném ča- patří:
sovém rozmezí a tím se zamezilo zbyteč- zbytky: ovoce a zeleniny, květin, pečiva
a obilnin, čajové sáčky, kávová sedlina
středa 13. května 2015
nému nepořádku po obci.
včetně papírových filtrů, tráva, listí,
Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov, Skovice
zbytky rostlin a plevelů, větve, piliny,
hobliny a další dřevěný materiál, který
do kontejneru na velkoobjemný odpad
nebyl ošetřen lakem či barvou, zbytky
patří:
jídel rostlinného původu, seno, sláma,
starý nábytek – křesla, židle, skříně,
podestýlka z chovu drobných zvířat
válendy, rozebrané, matrace,
podlahové krytiny – koberce, linolea,
nepatří:
sanitární keramika
plasty, papír, sklo, plechovky, pleny,
– umyvadla, toalety, vany
zbytky masa, kosti, popel, porcelán,
staré lyže, cyklistická kola,
chemikálie, sáčky od vysavačů a ostatní
velká zrcadla, kočárky
komunální odpad, psí výkaly
nepatří:
nebezpečný odpad – televize, ledničky,
,,Pořádek dělá přátele“
počítače, monitory, plechovky od barev, 
nádoby od olejů a ředidel, pneumatiky,
stavební materiály, zemina, suť
V sobotu dne 18. dubna 2015 budou
rozmístěny kontejnery na
velkoobjemový odpad po obci.

Kácení stromů
I v letošním roce došlo v katastru
obce ke kácení stromů. Na základě
doporučení Komise životního prostředí obec Vrdy přistoupila ke kácení některých nevhodně vysazených, v některých případech nebezpečných a také nemocných stromů.
Borovice před vstupem do ZŠ Vrdy,
které vytvářely celodenní stín
ve třídách 1. stupně, nemocné borovice a smrky v areálu místního
koupaliště, přerostlé a nebezpečné
topoly v části Vinice vedle areálu
cvičiště pro pejsky, nemocný a nebezpečný topol v areálu fotbalového
stadionu, atd. Náhradní výsadba
bude řešena v jarních nebo podzimních měsících. 
-mly-
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DOTACE NA ČINNOST MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2015
žadatel

rok 2014

žádaná částka

navrhovaná částka

Rybářský svaz – MO Vrdy
Záhradkářský svaz – MO Vrdy
Tom Rejnoci Vrdy
OS za záchranu kostela NT Zbyslav
Český kynologický svaz ZKO Vrdy
Římskokatolická farnost Čáslav
JK Ivahu Horní Bučice
Oblastní charita Kutná Hora
LMK Skovice
Klub modelářů Vrdy
OS Zbyslav dětem

40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
30 000,00 Kč

60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
60 000,00 Kč
15 000,00 Kč
51 500,00 Kč
42 000,00 Kč
0,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč

50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
1 500,00 Kč
8 000,00 Kč
0,00 Kč
40 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč

SDH Vrdy
SDH Zbyslav
SDH Dolní Bučice
Junák Vrdy – Dolní Bučice
Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy
TJ Dynamo Horní Bučice
TJ Slavoj Vrdy
Neptunovy šípy
Věnovanka o. s.
Agility Primavera Vrdy
OS SPZV
Nemocnice Čáslav
Diakonie Čáslav
celkem

40 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
263 000,00 Kč
365 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
975 500,00 Kč

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
65 000,00 Kč
54 000,00 Kč
62 000,00 Kč
65 000,00 Kč
338 630,00 Kč
1 500,00 Kč
76 000,00 Kč
37 000,00 Kč
16 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 098 630,00 Kč

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
54 000,00 Kč
60 000,00 Kč
65 000,00 Kč
316 630,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
857 630,00 Kč

poznámka

nedodaná žádost

dobročinný příspěvek od občanů

z toho 85 000,00 Kč – investice
absence propagace obce Vrdy
dobročinný příspěvek obce Vrdy
dobročinný příspěvek obce Vrdy

Z činnosti TS Vrdy
V prvním čtvrtletí roku 2015 technické
služby zajišťovaly úklid obce, udržování pořádku na obecních pozemcích
a drobné zakázkové činnosti ve prospěch občanů obce, dále potom pravidelnou údržbu provozu sauny, bowlingu
a posilovny.
Jako každoročně se svážely vánoční
stromky, připravoval se kulturní dům
na kulturní a společenské akce, taneční
a plesy organizované obcí Vrdy nebo
místními zájmovými organizacemi.
Podíleli jsme se na úklidu restaurace
a na přípravách pro její částečnou rekonstrukci. Hned na začátku roku nám dalo
hodně práce odstraňování následků požáru přístavby Kulturního domu ve Vrdech, kde se nalézaly hospodářské prostory restaurace a kotelna. Toto zařízení
nezbytné pro chod Kulturního domu
bylo nutno zabezpečit na zimu.
Jelikož byla mírná zima a úklid sněhu
a údržba komunikací a chodníků nezabrala tolik práce, mohli jsme se věnovat
jiné činnosti. Hodně úsilí nám zabralo
vyklizení lesíku a prostoru kolem cesty

u čistírny odpadních vod v Dolních Bučicích. Také jsme rozšířili zpevněné plochy a příjezdové cesty na samotné čistírně. Zde nás čeká ještě zpevnění příjezdové
cesty přes lesík.
Vyčistili jsme také parčík ve Zbyslavi v Hradební ulici. Ve Vrdech v ulici Školská
se doupravily travnaté plochy u nově vybudovaného chodníku a provedl se úklid
po stavbě. Z ozdravných a bezpečnostních důvodů se provedl ořez a zkrácení
uschlých a přerostlých částí stromů, keřů a jiné zeleně po celé obci. Po předchozím
povolení také vykácení některých stromů. V Dolních Bučicích se upravil terén kolem domů s pečovatelskou službou, u kterých proběhla rekonstrukce. Dále u domu
č. p. 59 v ulici Chrudimská jsme spolupracovali na dokončení přestavby celého domu.
Ve Vrdech v bývalém areálu JZD, jehož část obec odkoupila a kde má být v budoucnu
sídlo Technických služeb Vrdy, se likvidovaly hromady stavební suti a výkopového
materiálu. Dále probíhala demolice bývalého teletníku, jehož budova byla v havarijním stavu.
V současnosti technické služby připravují techniku na jaro a na svoz biologického
odpadu. Pracovnice technických služeb připravily úspěšnou a velmi hezkou velikonoční výstavu.
Jan Rutter, vedoucí TS Vrdy
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Velikonoční
výstava 2015

XXII. kurz
tance a společenské výchovy
Taneční kurz 2015 pro mládež jako každoročně pořádá obec Vrdy.
Kurz proběhne tradičně v KD ve Vrdech pod vedením tanečních mistrů
Antonína a Jany Novákových s živou hudbou EXPO Františka Štěrby.

Autorky expozice Marie Prokopová, Božena
Luňáčková a Jana Padruňková společně
s patronem výstavy Obcí Vrdy srdečně děkují
těmto vystavovatelům z řad občanů obce:
Boženě Bromové, Marii Bromové, Blance
Kvasňové, Evě Kvítkové, Heleně Lickové,
Olze Rolencové, Věře Řehounkové, Marii Stiburkové, Marii Šedivé, Zuzaně Bělské, Jitce
Duškové, Jitce Dvořákové, Veronice Fraňkové, Bohdaně Havránkové, Ludmile Kostelecké, Mgr. Janě Machkové, Lucii Miseciusové, Ivetě Nagyové, Miroslavě Novotné,
Vendule Perntové, Ivě Plškové a Martinnovi
Skalickému. Dále děkují dětem a učitelkám
obou mateřských škol i žákům a učitelkám
základní školy. A my všichni občané moc
děkujeme samozřejmě autorkám výstavy
za opět skvěle odvedenou práci.
-mly-

zahájení 5. 9. 2015 v 18 hodin
Taneční s osvědčenou tradicí – s námi poznáte, že tanec není nuda,
ale skvělá zábava. Naučíte se Blues, Foxtrot, Waltz, Čaču, Rumbu, Jive,
Mazurku, Tango, Slowrock, Valčík, Polku, Country a některé další tance
a variace do jednotlivých tanců.
poplatky:
kurzovné pro páry do 31. 5. 2015 
Kč 3000 (1500 / osoba)
kurzovné pro 1 osobu do 31. 5. 2015 
Kč 1600
kurzovné pro páry od 1. 6. 2015 
Kč 3300 (1650 / osoba)
kurzovné pro 1 osobu od 1. 6. 2015 
Kč 1700
gardenka s místenkou 
Kč 700
(14 lekcí á 50 Kč včetně prodloužené, věnečku a plesu)
jednorázové vstupné:
dospělí Kč 50 (9 běžných lekcí á 3 hodiny, tj. 17 / h)
Kč 70 (4 prodloužené lekce á 4 hodiny, tj. 20 / h + Mikulášská 3 h)
děti Kč 20 (jednotné vstupné)

rozpis lekcí:

přihlášky:
1. elektronicky
vyplňte on-line přihlášku na webových stránkách www.obecvrdy.cz
2. osobně
v sekretariátu OÚ Vrdy, pondělí a středu v době 07:00–11:30 & 12:30–16:30
3. telefonicky
na číslech 313 035 901, 734 441 330
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
6. lekce
7. lekce
8. lekce
9. lekce
10. lekce
11. lekce
12. lekce
13. lekce
14. lekce

4. strana

05. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
03. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.
07. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.
5. 12.

du be n 2015

18—21 hodin
18—21 hodin
18—21 hodin
18—21 hodin
14—17 hodin
18—22 hodin
18—21 hodin
14—17 hodin
14—17 hodin
18—22 hodin
14—17 hodin
18—22 hodin
14—17 hodin
18—22 hodin

I. prodloužená

II. prodloužená
věneček
mikulášská
závěrečný ples

SPOLEČENSKÁ 
RUBRIKA
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
duben
paní Miluše Ficková z Vrdů
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi
pan Jaroslav Kabela ze Zbyslavi
paní Věra Knapová z Vrdů
pan Alois Švehlík z Vrdů
květen
paní Jitka Ašenbrenerová z Dolních Bučic
paní Olga Emanovská z Horních Bučic
paní Stanislava Habeltová z Vrdů
pan Antonín Chudomel z Horních Bučic
pan Miroslav Jakeš z Vrdů
paní Zdeňka Kebzová z Vrdů
paní Jaroslava Krejčová z Vrdů
paní Květoslava Lichnerová z Horních Bučic
pan Josef Špína z Dolních Bučic
pan Lubomír Štěpán z Vrdů
pan Karel Zajíc z Dolních Bučic
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
Liběna Wittvarová, Jitka Truksová,
Marie Hejbalíková, Marek Calík,
Jiří Kořínek a Petr Jeřábek

du be n 2015

nezmeškejte:
DUBEN
30. 3. — 3. 4. velikonoční výstava
ve výstavní síni Obecního úřadu ve Vrdech
10. 4. vydání čísla Obecních listů 2/2015
25. 4. rybářské závody pro děti, mládež
i dospělé (rybník Dolní Bučice)
18. 4. Otevírání nebe na letišti LMK Skovice
KVĚTEN 
7. 5. vydání čísla Obecních listů 3/2015
7. 5. kladení věnců
k 70. výročí ukončení 2. světové války
30. 5. dětský den
v areálu fotbalového hřiště Horní Bučice
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ČERVEN 
5. 6. vydání čísla Obecních listů 4/2015
5. 6. pasování prvňáčků na čtenáře v rámci projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v místní knihovně
13. 6. vítání občánků v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vrdech
15.—19. 6. výstava výtvarních prací dětí z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a žáků ZŠ
Vrdy za školní rok 2014/2015 ve výstavní síni Obecního úřadu Vrdy
/termín bude upřesněn/ slavnostní vyřazení a šerpování žáků
9. ročníku ZŠ Vrdy na Obecním úřadě Vrdy
20. 6. 2015 fotbalový turnaj mladších žáků
v prostoru sportovního areálu ve Vrdech
20. 6. 2015 taneční zábava se skupinou PUNC v prostoru
sportovního areálu ve Vrdech (v případě nepříznivého počasí v KD Vrdy)
26. 6. 2015 zahájení promítání Dětského letního kina
v místní knihovně (od 21 hodin)
27. 6. 2015 Gulášení 2015
soutěž ve vaření guláše ve sportovním areálu ve Vrdech

Informace velitele 21. zTL Čáslav
„Chtěli jsme vás informovat o hlavních úkolech naší základny pro letošní rok.
Kromě těch standardních, jako je obrana vzdušného prostoru České republiky, nás
čeká v letošním roce akce „DOD 2015“, na kterou dne 23. 5. 2015 srdečně zveme
všechny občany. Je to přehlídka letecké techniky a Air Show. S tím spojené pravidelné nácviky vysoké pilotáže pro vybrané „display“ piloty L -159 a JAS-39 Gripen.
Čeká nás účast na největším mezinárodním leteckém cvičení na našem území
od 90. let. Cvičení „Lion Effort 2015“ je pro státy užívající letouny JAS-39 Gripen,
jehož vyvrcholením bude právě „DOD 2015“, zaznělo z úst velitele základny plukovníka Hromka v úvodu zasedání s představiteli okolních měst, městysů a obcí.
„V rámci cvičení bude ze základny denně působit 28 letounů ve dvou vlnách (v období od 12. 5. 2015 do 21. 5. 2015, mimo dny pracovního klidu). Nebudeme však
okolním městům a obcím působit větší hlukovou zátěž, než kterou působíme vzlety
a přistáními našich letounů v rámci běžné letové akce“, dodal plukovník Hromek.
Bude se totiž létat každý den pouze ve dvou vlnách – v dopolední v 11 hodin a v odpolední v 15 hodin. V průběhu cvičení nebude probíhat běžný letecký výcvik. Tak
uvidíme... (pozn. red.). Letová činnost v rámci ochrany vzdušného prostoru České
republiky a vzdušného prostoru zemí Severoatlantické aliance bude pokračovat bez
přerušení. To znamená, že cvičné a ostré starty hotovostních letounů Jas-39 Gripen
budou probíhat standardně.

Dětský
jarní bazárek
Dětský koutek Dráček, Vás srdečně zve
na Dětský jarní bazárek, který se bude
konat dne 26. 4. 2015 od 14 do 17 hodin
ve výstavní místnosti Obecního úřadu,
Smetanovo náměstí 200. Zájemci o prodej, rezervujte si svá prodejní místa
u paní Křížové (777 265 732) nebo paní
Duškové (607 880 763).
-red-

do zbyslavi
o 100 let zpět

Vážení čtenáři Obecních listů, spolek
za záchranu kostela Nejsvětější Trojice
ve Zbyslavi si pro letošek předsevzal
uspořádat výstavu o životě Zbyslavi
„Lion Effort 2015“ – letecké cvičení pro uživatele letounu JAS-39
v minulém století. Zaměřit se chce na běžný život
GRIPEN (GUG) a další pozvané národy (Švédsko, Maďarsko, Thajsko, obyvatel této až do šedesátých let samostatné obce.
Polsko, Německo a Česká republika).
Protože ale ani tenkrát vesnice nežila odtržena
Vyčleněná letecká technika ve prospěch cvičení:
od svého okolí, je pravděpodobné, že i v leckteré miCZE 		
6 × JAS39 		
(4 × letové)
mozbyslavské domácnosti se najdou fotografie nebo
CZE 		
8 × L-159 		
(8 × letové)
jiné dokumenty, které tento život vykreslují.
CZE 		
1 × Mi-171 		
(1 × letové)
Členové spolku by uvítali Vaši ochotu takový mateCZE 		
2 × Mi-24		
(2 × letové)
riál zapůjčit. Tam, kde to bude jen trochu možné,
CZE 		
1 × CASA 		
(1 × letové)
pořídíme si pro výstavní účely kopie, každopádně
SWE		
12 × JAS-39 		
(8 × letové)
budeme se zapůjčenými doklady zacházet s maxiHUN		
5 × JAS-39 		
(4 × letové)
mální ohleduplností. Že se vše v pořádku vrátí majiPOL		
2 × F16			
(2 × letové)
teli, považujeme za samozřejmý závazek.
NATO		
1× AWACS		
(1 × letové)
Pokud se rozhodnete přispět k úspěchu této akce,
Letecká technika Německa a AWACS bude působit z území Německa.
ozvěte se, prosíme, na telefon 728 324 736 (Jana
Příslušníci Thajského letectva budou využívat leteckou techniku,
Machková), 737 379 679 (Tomáš Turnovský) nebo
která bude k dispozici na 21. zTL Čáslav.
605 123 430 (Karel Kropáček).
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo přiblížit
Letové úsilí ve dnech cvičení „Lion Effort 2015“:
se úspěchu výstavy o historii obce, pořádané v roce
11. 05. 2015
Přílety
2009, tehdy ji během tří dnů navštívilo více než 500
12. 05. 2015 21. 05. 2015
Letové dny
osob. Proto vám již předem děkuji jménem Spolku
23. 05. 2015
Účast na Air Show („DOD 2015“)
Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice Ve Zbyslavi.
24. 05. 2015
Odlety

25. 05. 2015
Odlety 
-mly- 
Karel Kropáček
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Táta – čtenář roku

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

Ohlédnutí
za březnem
Během března, měsíce čtenářů,
v knihovně proběhlo celkem devět
akcí. Mezi nejoblíbenější se bezesporu
zařadilo promítání pohádky a loutkové
divadlo adresované nejmenším dětem.
Mezi stálice již patří Noc s Andersenem,
letos jsme slavili výročí narození
H. Ch. Andersena a Jana Drdy. Večerem
nás provedli také manželé Smolíkovi
a jejich kniha Na hradě Bradě. Tradičně
již děkujeme Lahůdkám DUŠEK &
dušek za poskytnutí cen do soutěží,
všem maminkám za občerstvení pro
malé nocležníky. Verče Šimonové
a Kačce Joštové za nedocenitelnou
pomoc během akce, díky holky!

Autem, na kole, po laně, lodí i stopem
a především po svých jsme cestovali
po západě USA! Na dobroudružné
cestě od Californie po Utah přes
velehory, hluboké kaňony, pobřeží
i vyprahlé pouště jsme poznali krásy
americké přírody i ruch velkoměst.
Jiří Horálek: cestopisná beseda
Po americkém středozápadě (15. 3.)
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Gratulujeme tatínkům, kteří se stali čtenáři roku naší knihovny. Jsou jimi Jan
Breu, David Kasáček a Jan Táborský. Všichni tito pánové splnili nemilosrdná kritéria pro nominaci: průkazku knihovny, nezletilé děti a aktivní zapojení se do dění
v knihovně. Za to, jak se svým dětem věnují a jdou jim vzorem, jim patří velké díky.
Tátové svým dětem totiž málo čtou. Více než polovině dotázaných dětí čte nejčastěji
knížku jejich maminka (58 %) a na druhém místě byla jmenována babička (19 %).
Na úplném chvostu tabulky se objevili tátové, kteří svým dětem čtou pouze v 16 %
případů! Na druhé straně platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní
vztah ke čtení. Čtením se svým dětem přibližujeme a tátové by tak měli této příležitosti využívat mnohem častěji. (zdroj www.skip.cz) Zde se sluší poděkovat také
Ivanu Kebzovi, potažmo rodinnému pivovaru Bernard, za poskytnutí živé vody a triček pro naše věrné čtenáře. Taťkové, číst se vyplatí!

Výstavy
současné
i budoucí
V této chvíli chodby knihovny
zdobí pohádkové bytosti dětí
z výtvarného kroužku paní
Mgr. Jany Machkové.
Všechny na ni srdečně zveme.
Od 15. května je vystřídají práce
Adama Rady. Adam studuje
na SUPŠ a VOŠ Turnov obor
Broušení a rytí drahých kamenů
a v současné době je přijat
na Akedemii výtvarných umění
v Praze, malířský atelier
profesora Michaela Rittsteina.

Připravujeme:
26. 6. od 21:30 | Dětské letní kino 
první promítání
(promítat budeme vždy v pátek,
v červnu a červenci od 21:30 a v srpnu
od 21:00, program bude upřesněn)
25. 9. od 16:00 | Ivanka Devátá
beseda a autorské čtení
se známou herečkou a spisovatelkou

Úspěchy žáků
základní školy
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Uplynulé měsíce probíhaly na naší základní škole nejen ve znamení získávání vědomostí a dovedností, ale i přípravy na to, aby žáci ukázali, co všechno už umí. Velmi
nás potěšilo, že naši žáci výborně obstáli ve velké konkurenci mnoha škol v oblasti
vědomostní i sportovní.
Děvčata z prvního stupně reprezentovala v krajském kole florbalové soutěže Think
Blue Cup v Praze a vybojovala zde krásné čtvrté místo. Nejlepší hráčkou našeho
týmu byla vyhlášena Vendula Joštová (5. B). V únoru probíhala okresní kola olympiád, na nichž se také naši žáci umístili na předních místech. Na olympiádě v anglickém jazyce nás reprezentovali dva žáci. Matěj Holoubek (6. B) obsadil sv ým
brilantním výkonem 1. místo a Tomáš Vaněk (9. tř.) byl ve své kategorii pátý. Radim
Procházka (6. A) zase prokázal skvělé znalosti v oblasti zeměpisu a v okresním kole
této olympiády se umístil na třetím místě. Velkou radost nám udělal také Martin
Chtěli bychom opět poděkovat, všem stu- Kubeš (5. A), který v Tylově divadle v Kutné Hoře předvedl své recitační dovednosti
dentům, dětem a lidem, ze ZŠ Vrdy, že si a přivezl diplom za první místo v soutěži mladých recitátorů.
Všem žákům, kteří se těchto soutěží účastní, děkujeme za skvělou reprezentaci
na Michalku víčkem vzpomněli.
Mgr. Jaroslava Polgárová
Celkem se Vám podařilo nasbírat 81 kg. školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Vaší pomoci si velmi vážíme a jsme rádi,
že jste si na Michalku vzpomněli a podpořili jste ji tak na cestě ke zdraví. Věřím, že nemoc, která Michalku trápí,
brzy porazíme a bude se moct lépe pohybovat a třeba snad i chodit.
Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat léčebnou rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních pomůcek, které pomáhají Míše
lépe zvládat strasti nemoci. Každé víčko,
které je v pytli, je pro nás nadějí, že se vše
otočí k lepšímu. Nelze ani slovy vyjádřit,
co pro nás Vaše pomoc znamená.

Víčko k víčku
pro Mišičku:

Děkujeme, rodiče Michalky.
Informace o tom, jak se Míše daří,
najdete na:
ww w.michalk a-dmo.we
bnode.cz

z naší činnosti… 

Střediskové hory v Hlinsku

Dlouho jsme si lámali hlavu, kam vzít děti na hory, aby to nebylo tak daleko a při
tom počasí, co vládlo v únoru, byl sníh. Přemýšleli jsme dlouho a urputně až se
vloudila myšlenka Hlinska, protože když je tam sjezdovka, mohl by tam ještě pořád,
nebo teprve už, sníh být. V pátek se naše středisko, které je v posledních měsících
dost početné (my jsme za to rádi), snažilo vměstnat do obecního autobusu. Byl to
celkem nadlidský úkol, protože co dítě, to jedny boby nebo saně a ač je v autobuse
cca 45 míst k sezení, my seděli po 3.
Celý víkend probíhal ke vší spokojenosti, jídlo, společné hry a k večeru pár písniček
na dobrou noc. V sobotu odpoledne bylo na programu očekávané sáňkování. Zprvu
to vypadalo dost beznadějně, protože v okolí klubovny žádný sníh, v okolí lesoparku
také žádný, až nás napadlo zkusit sjezdovku. Všichni to ve zdraví přežili, dokonce
ani naše sjezdové prostředky nepřišly k újmě a myslím, že historek, které doma slyšeli rodiče, bylo nespočet. Víkend utekl jako voda v rybníce a my se v neděli po obědě
vraceli zpět do Vrdů. Doufáme, že se výprava líbila, byla spokojenost a příští rok
bude účast stejná, ne-li větší.
:-)
hradnikova
ww w.facebook.com/michalk a.za
du be n 2015
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Naše obec ve fotkách & dokumentech
Na tomto místě vám budeme pravidelně přinášet okénko
do historie v rubrice „Naše obec ve fotkách a dokumentech.“ Pohled do současné a dávné historie naší obce. Budeme procházet stoletími a roky, které nebudeme zcela
záměrně řadit chronologicky za sebou. Samozřejmě doufáme, že Vás naše nová rubrika zaujme a vrátí do vzpomínek, do Vašeho dětství a mládí. Budeme také rádi
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za pomoc při doplňování informací a k popiskům k fotografiím.
Uvítáme rádi i vaše dobové záběry, pohledy nebo dokumenty k zápůjčce a otištění v Obecních listech.


František Kříž
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S psychtronikem
a proutkařem
panem Novotným opět
v Semtěši a ve Starkoči
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evangelický. Ještě těsně po roce 1620 se zde podávalo podobojí /krev – víno a tělo páně – oplatka/. Majitel Žehušického
panství hrabě Thun tento starkočský kostel nabízel semtěšským evangelíkům, ale ti toto odmítli a postavili si kostel
vlastní. Přesto se prý pan hrabě neurazil a věnoval semtěšským evangelíkům dřevo na vazbu kostela. A jak to tedy je?
Jsou chodby i ve Starkoči? Ano, pan Novotný pomocí virgulí
naměřil chodbu vedoucí od věže kostela východním směrem.
Strop chodby je v hloubce 4,3 a vysoká je 1,9 metru. Chodba
vede přímo do vrat domu.
Že se s virgulí dá vyřešit mnoho různých problémů a otázek
je nepochybné. Když už měl pan Kareta možnost být přítomen
práci psychotronika, požádal pana Novotného o pomoc. Na pozemku domu po prarodičích se prý měl nacházet sklep po starém dávno zbouraném domě. Virgule v rukách odborníka obvodové zdi sklepa velmi rychle odhalila. Jako zastupitel Semtěše požádal ještě o rozluštění problému obce, kam se ztrácí
voda, která z kopce tekla podzemním kanálem do strouhy
a najednou již žádná voda do strouhy nedoteče. Příčinou je zával tohoto kanálu. Místo, kde tento problém nastal, bylo záhy
odhaleno.
A až někdy pojedete přes Semtěš vězte, že lípa, která roste
na rohu pozemku fary, na nároží křižovatky, je stará 290 let.

Při hledání podzemních chodeb v Semtěši se panu Novotnému vloni v létě nepodařilo projít kostel. Jen připomenu, že
v Semtěši jsme pomohli zaznamenat velké množství podzemních chodeb. Jednak to jsou chodby, které vedly od tvrze a potom byly nalezeny i chodby, které mířily ke kostelu. Proto chtěl
pan Novotný prozkoumat prostor kostela. Tak jsme si zapůjčili
ohromný klíč od kostela i s klíčníkem panem Karetou. Dostali
jsme se na místo, které již není běžnému člověku přístupné,
protože se bohoslužby konají již jen v Pelíškově síni. Kostel
nás nesmírně překvapil svojí světlostí, zachovalostí interiéru
a tím, že tam je naprosté sucho. Ten, kdo by tam hledal nějaké obrazy a sochy, byl by zklamán. Je to evangelický kostel
a ty byly vždy podstatně skromnější. Ale nás hlavně zajímaly
chodby. Vně kostela bylo zaznamenáno několik chodeb, které
ústily do prostoru za oltářem. V hloubce 2 m se nachází strop
chodby, která vede až do prostoru pod kazatelnou, která je
v levé části kostelní lodi. Tam je velký dutý prostor. Ale co je 
nejzajímavější? Z kostela do tohoto podzemního systému ne- 
vedou žádné schody. Ale vysvětlením by mohlo být třeba to,
že tyto chodby a podzemní prostor nepatřil k tomuto kostelu,
ale k dřevěnému tolerančnímu kostelíku, který vznikl v roce
1783. To je o osmdesát let dříve, než byl postaven současný
evangelický kostel. Zřejmě ani po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II si nebyli příznivci evangelického náboženství jisti, že nebudou perzekuováni. Proto se podzemní
chodby mohly hodit.
Pamětník pan Mareš z Husince mě přivedl na myšlenku, jestli
nějaká chodba nevede i do kostela ve Starkoči. Neboť kostel
v Semtěši byl podle pana Mareše do bitvy na Bílé hoře také

Lenka Bochníčková
za Spolek pro zdravé Vrdy

Bude Ethanol Energy a. s. vyrábět i po 7. 7. 2015?
No na tuto otázku vám odpovědět nedokážu, ale přesto mohu poskytnou dost
informací na vysvětlenou.
Lihovar totiž na konci loňského roku
požádal o vydání tzv. Integrovaného povolení. To je povolení, které musí mít každá továrna, která poškozuje životní prostředí. Toto povolení nutí všechny znečišťovatele životního prostředí k tomu,
aby zaváděli co nejpokrokovější technologie ve smyslu co největší ochrany životního prostředí. A Ethanol Energy a. s. ho
musí získat od Krajského úřadu Středočeského kraje právě nejpozději k 7. červenci 2015. Bez tohoto povolení nemůže
vyrábět. Je to stejné, jako kdybyste neměli technickou na autě.
Obec Vrdy, Spolek pro zdravé Vrdy, stejně
jako několik dalších úřadů, které dozorují neporušování životního prostředí,
je účastníkem řízení o vydání tohoto povolení. Komise životního prostředí a ekologie při OÚ Vrdy zpracovala a schválila

vyjádření k tomuto záměru. Rada obce
všechny připomínky komise zvážila,
schválila a odeslala na kraj jako vyjádření obce. Spolek pro zdravé Vrdy taktéž
odeslal připomínky, které se hodně podobaly vyjádření obce. Prostě skutečnost
je jenom jedna.
Nebylo možné nechat bez povšimnutí,
že se lihovar pokusil si nechat jen tak
mimochodem povolit zdvojnásobení
výroby. Stejně tak jsme připomínkovali
to, že lihovar permanentně nedodržuje
hlukové limity. To jsou dvě nejzávažnější
připomínky. Byly samozřejmě i jiné /zápach, kotelna z roku 1935, atd./, ale tyto
dvě stačily na to, že krajský úřad – odbor
životního prostředí vydávání tohoto povolení přerušil na rok nebo do doby, než
lihovar dodá potřebná povolení k navýšení výroby a začne dodržovat hlukové
limity. Jestli se nás obyvatel Vrdů někdo opravdu zastal, tak to byla Krajská
hygienická stanice oblastní inspektorát

v Kutné Hoře. Vzhledem k podstatnému
nedodržování hlukových limitů vydala
nesouhlasné stanovisko s vydáním integrovaného povolení. Na druhé straně
se musím zmínit o tom, že třeba taková
Česká inspekce životního prostředí naprosto ignorovala i zjevné nedostatky
v předkládané dokumentaci a nevadilo jí
překračování emisních limitů.
Stejně tak jako každý motorista musí mít
technickou kontrolu a emise na autě kterým jezdí, mělo by být naprostou samozřejmostí, aby totéž splňovala i továrna.
Pokud váš automobil nesplňuje předpisy
pro provoz, nepomůže vám s vydáním
osvědčení příslib technikovi, že uvažujete o koupi nové káry byť s těmi nejmenšími emisemi!!!

Lenka Bochníčková

za Spolek pro zdravé Vrdy
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Obezřetnost se vyplatí
Koncem měsíce března 2015 zahájila Policie České Republiky
tradiční preventivně informační kampaň „Obezřetnost se vyplatí“, která je zaměřena na kapesní krádeže. Cílem kampaně
je, aby si lidé dávali pozor na své osobní věci. Ke kapesním
krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde
se pohybuje větší množství osob, tedy nejen v nákupních centrech, ale i v prostředcích městské hromadné dopravy, na sportovních a kulturních akcí, v restauracích, na nádražích apod.
Aby lidé neumožnili kapsářům přístup ke svým věcem, stačí
někdy velice jednoduché opatření. Je třeba mít na paměti, že
například peněženka nesmí být pro zloděje snadno přístupná.
Tomu lze předcházet i tím, že peněženku umístíme do vnitřní
kapsy kabelky, kabelku zapneme na zip a budeme ji nosit
na přední části těla. Musíme se také vyhnout situaci, kdy naše
peněženka bývá položena v otevřené tašce na nákupním vozíku nebo nám kouká ze zadní kapsy kalhot a my se věnujeme
výběru zboží. Toto jsou situace, kterých dokáže zloději velice
rychle využít.
Při parkování motorového vozidla je základním pravidlem nenechávat žádné věci uvnitř vozidla. Je třeba nenechávat ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost zlodějů. Dále se velice
často stává, že řidič vyloží nákup z nákupního vozíku do automobilu, vozidlo neuzamkne a jde vrátit vozík zpět do obchodu.
Také to je příležitost pro zloděje. Za loňský rok policisté řešili
11 případů kapesních krádeží. Z toho byla jedna objasněna.
Od začátku ledna do půlky měsíce března 2015 vyšetřují 9 případů těchto krádeží, z toho není zatím žádná objasněna.
„Neusnadňujte zlodějům práci! Jsou většinou tam, kde je nejméně čekáte. Buďte obezřetní a dávejte si pozor na své osobní
věci!“

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ

V prosincovém čísle Obecních listů jsme vás informovali o založení družstva mladých hasičů. K dnešnímu dni má toto
družstvo 11 členů. Pro náš sbor je to významná událost. Je
třeba vychovat novou generaci, která bude pokračovat v naší
dosavadní práci. Nejedná se o nic lehkého, neboť spektrum
potřebných znalostí je velmi široké a ne každý je ochoten se
stále něco učit. Můžeme však konstatovat, že po pěti měsících
práce s našimi dětmi nás nikdo neopustil a složení družstva
zůstalo beze změn. O jeho chod se stará především vedoucí
Jana Slavíková, ale každé schůzky se účastní další členové
sboru, kteří pomáhají se zajištěním všeho potřebného. A co
jsme už s naším hasičským potěrem stihli? Na prvních schůzkách ještě v minulém roce jsme děti seznámili s naší technikou a vybavením, navštívili jsme stanici HZS v Kutné Hoře,
kde si mohly prohlédnout a hlavně prolézt všechna auta profesionálních hasičů. Velitel jednotky JPO 3 Vrdy Ludvík Heizer
pro děti zajistil zábavnou formou první seznámení se se zásadami požární ochrany. Při něm se dozvěděly o hlavních
příčinách požárů, jejich likvidaci a mnoho dalších informací.
V novém roce jsme zahájili teoretickou přípravu v oblasti požárního sportu. Děti se seznámily se systémem požárního
útoku, přípravou vybavení a prakticky si vyzkoušely práci
s nářadím. Další schůzka se věnovala topografii. Nyní jen
čekáme na vhodné počasí, abychom mohli zahájit praktický
výcvik venku. Na poslední schůzce 11. 3. 2015 jsme absolvovali návštěvu stanice záchranné služby v Čáslavi. Tam pro nás
personál v čele s lékařkou připravil kompletní prohlídku sanitky i s praktickou ukázkou vybavení. Součástí návštěvy bylo
i školení z resuscitace. Při něm si každý člen osobně vyzkoušel
srdeční masáž na figuríně.
preventivní rady a informace
A co do budoucna? V sobotu 28. 3. se chystáme na mimořádk problematice kapesních krádeží naleznete:
nou schůzku venku, spojenou s přípravou na velikonoční
http://w w w.policie.cz/clanek/preventivni-informace-ka- svátky, a pro zpestření si i něco dobrého opečeme. Jak jsem již
pesni-kradeze.aspx
zmínil, těšíme se na teplejší počasí, abychom mohli společně
s družstvem dospělých zahájit praktický nácvik požárního
více informací o preventivně informační kampani
útoku. No a v neposlední řadě se děti mohou těšit na víken„Obezřetnost se vyplatí“ naleznete:
dové stanování. Jsme rádi, že můžeme touto formou přispět
http://www.policie.cz/clanek/obezretnost-se-vyplati.aspx
alespoň trochu k výchově mládeže, a je pro nás odměnou, když
to naše děti baví.
více informací k informační kampani

František Ferus
„Automobil není trezor“ naleznete:

Jednatel SDH Vrdy
http://w w w.policie.cz/clanek/auto-neni-trezor-a-zabezpeceni-automobilu.aspx

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí P ČR Kutná Hora
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Pobytový zájezd
do Chorvatska
Ostrov VIS – ostrov palem a rybářů
Hotel ISSA*** | 19. 6.—30. 6. 2015
cena: 12 490 Kč
ostrov VIS má rozlohu 90,3 km2, asi 4 300
obyvatel. Nemá vlastní vodu, dováží se
v cisternách. Nejvyšším bodem je HUM
(587 m) na jihozápadě ostrova.
Část vnitrozemí tvoří úrodné pole,
zemědělsky plně využívané (vinná réva,
ovoce, zelenina, olivovníky), jsou zde školky
palem ve volné přírodě – jediná pěstírna
v přímoří. Hlavní význam má rybolov
(zpracování ryb v Komiže).
hotel ISSA*** se nachází v západní části
zátoky VIS, hned vedle starých hradeb
starobylého města ISSA.
vybavení: restaurace, aperitiv batr, kavárna,
TV místnost, výtah, parkoviště, WI-FI
ubytování: 2 lůžkové pokoje se sprchou,
WC, SAT TV, telefonem, fénem, balkon
s výhledem do parku, možnost přistýlky
stravování: snídaně a večeře formou bufetu
pláž: oblázko-kamenitá,
betonová plata 30 m, sprchy na pláži
sport: tenisové kurty, plážový volejbal, stolní
tenis, minigolf, možnost půjčení jízdních kol
bazen: ne
trajekt: Split-Vis – 2 hodiny 20 minut
Cestovní agentura Věra Nekovářová
Na Magistrále 704 , 280 02 Kolín 2
+420 724 336 124, nekorelax@seznam.cz

Spolek historického šermu a dobových tanců Beřkovští
ze Šebířova ze Semtěše pořádá v termínu: 3. 8. — 7. 8. 2015

Příměstský historický tábor
sraz každý den mezi 07:30 a 08:00 před budovou knihovny
svačinu s sebou, oběd bude zajištěn
vyzvedávání dětí dle domluvy
program od 08:00 do 15:30

Po

středověké hry – házení kroužků, vrchcáby, dáma, mlýn,
házení podkovou, házení polenem, dovedností hry

Út

středověké výtvarné dílny – výroba keramických nádob, opasků
a ozdob z kůží, malování erbů, vyšívání, pletení na dutince atd.

St

výlet

Čt

středověká prázdninová škola
– míry a váhy, runové písmo, psaní husím brkem atd.

Pá

středověký den – poznáte život našich předků
– olympiáda, hry, karneval
změna programu vyhrazena v případě nepřízně počasí
cena 950 Kč zahrnuje: pomůcky, oběd 5 ×,
úrazové pojištění, dozor, výlet, doprava, vstupné
další informace:
na berkovstizesebirova@seznam.cz nebo telefonu 702 95 44 25
Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 25. 6. 2015
na adresu Beřkovští ze Šebířova, Semtěš 40, 286 01 nebo na výše
uvedený email. Částku za tábor, prosím, zašlete do 25. 6. 2015
na účet č. 2769 32 90/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol = datum narození dítěte nebo lze zaplatit
v hotovosti na adrese u Mgr. R. Brtníkové, Semtěš 40

www.nekorelax.cz
ve spolupráci s CK Relax Adriatic Ostrava

otevírání nebe 2015
sobota 18. 4. od 13 hodin
letiště Skovice
OpenSKY Skovice
letové a statické ukázky, AirCombat
přátelské zahájení nové sezóny
LETKA ASIO OTUS 2008
www.LMK-Skovice.cz

Mgr. Kolínová Renáta, tel.: 469 619 110, 777 619 110
r.kolinova@kovolis-hedvikov.cz, www.kovolis-hedvikov.cz
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