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Vážení, děkujeme všem přispěvatelům
ale i čtenářům za celoroční přízeň.
Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky
a všechno nejlepší v novém roce 2015.
redakce Obecních listů

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
:
Vážení občané,
je mi velice příjemné, že Vás mohu znovu oslovit a opět jako
starosta naší obce Vrdy. Chtěl bych zdůraznit, „naší společné
obce“. Volbami nic neskončilo, ale právě naopak, začíná práce,
která nemá konce. Její výsledkem musí být spokojenost Vás,
občanů. Jistě všichni víte, že ne všechna Vaše přání dojdou
realizace, ale společně s Vámi se o to pokusím, bez planých
slibů. Chtěl bych Vás ujistit, že jsem se za čtyři roky nezměnil,
že mám svoje zásady, a také svoje chyby. Jsem ale současně
přesvědčen, že sám nic nedokážu. Společně s kolektivem
Rady obce, členů zastupitelstva obce, pracovníků Obecního
úřadu, Technických služeb a konečně i s Vámi se budu snažit
vytvořit i v případě rozdílných názorů tým, který bude tvořit
pro obec a její občany. Říkám to otevřeně proto, že každý má
svobodnou volbu v takovém kolektivu pracovat nebo když nebude chtít tuto zásadu dodržovat alespoň záměrně neškodit.
K tomu jsme již připravili návrhy na výbory a komise zastupitelstva obce a Rady obce, abychom do rozhodovacího procesu
zapojili co nejvíce těch, kteří chtějí pracovat vlastně sami pro
sebe, své sousedy, známé atd. Mám rád občany, kteří chodí
po obci a mají oči otevřené a nebojí se ukázat na to, co se jim
nelíbí. Zvláště to oceníme u zastupitelů obce. Chtěl bych ale
apelovat na to, že prvotním místem k projednání připomínek
a námětů je tu obec a její orgány a především volení funkcionáři, které jste si zvolili.

12/2014

Obcí se jako černá niť táhnou „zaručené informace“,
které nepřidají a hlavně ani já o nich nic nevím. A tak
jenom co zatím vím a bude to asi obec trochu i bolet.
Cyklostezka doplatila zatím na to, že někdo opomněl, že
pro každou stavbu a cyklostezku jako liniovou stavbu nevyjímaje, platí obecné zásady. Především pro stanovení
ceny stavby musí být známé všechny okolnosti, které ji
podstatně ovlivní. V našem případě geologický průzkum,
který ovlivní především cenu založení stavby do terénu.
Další osud po dohodnutém a nutném prodloužení její výstavby bude na rozhodnutí Zastupitelstva obce.
Co se týká úpravy Školské ulice včetně Parku Osvobození.
Stavba je dočasně pozastavena a proběhne zakonzervování
stávajícího stavu. Ptáte se proč? Nevím, kdo je příznivcem navržené úpravy, když někteří radní viděli projekt až nyní. Dva
důvody pro zakonzervování. Je konec listopadu a hlavně takto
rozsáhlé úpravy komunikace a jejího okolí od silnice č. I/17 až
ke kapličce ve Vrdech by si vyžadovalo v prvním kroku provést
to základní. Rekonstrukci tělesa vozovky. Rozhodně budeme
řešit i projektem upravený a občanskou veřejností kritizovaný
průjezdný proﬁl vozovky, který mě byl prezentován jako „bulvár“ spojující místní části obce Dolních Bučic a Vrdů.
Radost nám nedělá ani nedokončená stavební úprava objektu
č. p. 59 v Dolních Bučicích. Všechno je možné, ale já si kladu
nyní například otázku, proč došlo ke změně vytápění jednotek (3 byty a 2 jednotky k podnikání) z etážového topení pro
každou jednotku samostatně na centrální kotelnu včetně centrální přípravy tepelně upravené vody. Nemluvě o tom, že způsob realizace rekonstrukce zdaleka neodpovídá mnohokrát
deklarovanému a jedině možnému způsobu tj. dodavatelem
vzešlým na základě výběrového řízení. Další komentář je myslím v této době bezpředmětný.
Vážení občané, to nejsou stížnosti, ale možná, že právě tady
je potřeba hledat ten skutečný motiv kandidovat ve volbách.
Proto si tímto nestěžuji, ale v podstatě Vás prosím o strpení
k vyřešení uvedených problémů.
Nyní se hlavně rychle přibližuje konec roku, kterému bude
předcházet v podstatě nekrásnější období. Období vánočních
svátků. Dovolte mi proto, abych i touto formou a trochu v předstihu, Vám všem popřál jejich radostné a spokojené prožití
v kruhu svých rodin, blízkých, přátel a kamarádů.
Antonín Šindelář
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VRDY V ROCE 2014
ČSSD
Nezávislí 2014
ČSSD
Nezávislí 2014
ČSSD
ČSSD
ČSSD
Nezávislí 2014
Starostové a nezávislí
Starostové a nezávislí
Starostové a nezávislí
„VIZE 2014“
„VIZE 2014“
TOP 09
KSČM

Šindelář Antonín
Mlynka Miloš, Ing.
Štěrba František
Wittvarová Liběna
Čapek Tomáš, Ing.
Šindelářová Ilja, MUDr.
Veselý Josef
Truksová Jitka
Stýblo Jiří, Mgr.
Stiburek Tomáš
Rada Dušan, MUDr.
Čejka Miroslav
Táborská Iva, MVDr.
Dalešický Pavel
Bochníčková Lenka

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI
TECHNICKÉ SLUŽBY VRDY

68 let
47 let
68 let
47 let
45 let
67 let
55 let
58 let
57 let
41 let
47 let
62 let
54 let
41 let
50 let

ČSSD
bez pol. přsl.
ČSSD
bez pol. přsl.
ČSSD
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.
bez pol. přsl.

starosta
místostarosta
1. radní
2. radní
3. radní
zastupitelka
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitelka
zastupitel
zastupitelka

588 hlasů
515 hlasů
380 hlasů
368 hlasů
443 hlasů
396 hlasů
391 hlasů
340 hlasů
318 hlasů
310 hlasů
310 hlasů
246 hlasů
171 hlasů
168 hlasů
143 hlasů

ULICE ŠKOLSKÁ

Na základě zásadních změn v projektové dokumentaci stavebních úprav ulice Školské dojde k pozastavení veškerých prací.
Stavba bude řádně označena a zabezpečena. Prostor před
č. p. 69 (budova pekárny) bude prozatím uveden do původního
Ke dni 1. října 2014 došlo k podstatné změně ve vedení or- stavu v návaznosti na přepracování projektové dokumentace.
ganizace. Na základě výběrového řízení nastoupil na místo
Petr Marousek, stavební technik
Vedoucího Technických služeb Vrdy, pan Jan Rutter. Vystřídal tak pana Ing. Miloše Mlynku ve vedoucí funkci. Dále dne
30. září 2014 ukončil na základě vlastní žádosti pracovní poměr pan Pavel Truksa a následně do pracovního procesu nastoupil pan Pavel Holoubek. Paní Eva Koberová je od poloviny
ledna 2014 v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
-mly-

DPS 1 a DPS 2
Naši senioři se konečně dočkali. Stavební společnost Václav
Horák – stavební systémy dokončila ke dni 30. listopadu 2014
práce na výměně oken a zateplení fasády obou objektů. Finanční náklady tohoto projektu (včetně výše dotace) zveřejníme po sečtení všech faktur a nákladů na stavby.
-mly-
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PROJEKT PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ SLUŽBY POMÁHÁ
OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát
zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu nebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna
já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí trestného činu se stala také žena z Kutnohorska, pojmenujme si ji
například Eva. Paní Evě po rozvodu její bývalý partner dlouhodobě nehradil soudem přiznané výživné na jejich společnou dceru, přičemž dlužná
částka se vyšplhala až na hranici 100 000 Kč. Paní Eva nepodala trestní
oznámení ze strachu, že by bývalý manžel jejich společnou dceru chtěl
kontaktovat a paní Evu znovu obtěžovat. Nyní zjistila, že se dceru chystá
kontaktovat a že na to má ze zákona i právo. Začala pociťovat silný strach
z nového setkání s bývalým manželem a z toho, že by mohl dceři dokonce
i ublížit. Své dceři přitom opakovaně nabízela možnost setkat se s otcem,
nicméně ta se jasně nevyjádřila, neb si otce nepamatuje. S pocity strachu
a bezradnosti, jak právně řešit svou situaci, se paní Eva obrátila na poradnu pro oběti. Poradkyně nejprve citlivě vyslechla Evin příběh, projevila
soucit při sdílení Eviných pocitů a především pak poskytla právní rady, jak
situaci řešit zejména v oblasti exekuce a podání trestního oznámení. Dále
Evě doporučila, jak zkontaktovat příslušné orgány, a také nabídla pomoc
při sepisování potřebných oﬁciálních žádostí, čehož Eva ráda a s vděkem
využila. Eva dle svých slov pocítila značnou úlevu, když mohla ventilovat
své pocity a získala pocit jistoty, neboť již věděla, jaké jsou její práva a jak
může v této situaci postupovat. Ačkoliv Evin příběh ještě neskončil, začal
se ubírat správným směrem, poradkyně je dále připravena poskytnout Evě
pomocnou ruku při řešení její obtížné životní situace.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně,
náhodně, ale může se jednat i o dlouhodobý jev bez otevřeného násilí, jehož pachatelé mohou být i známí či dokonce příbuzní, podobně jak tomu
bylo u paní Evy. I v těchto případech jsou pocity strachu, bezradnosti, úzkosti či zmaru přirozené, je však důležité nastalou situaci řešit a znovu se
postavit na vlastní nohy. Nejen při těchto situacích Vám může pomoci projekt „Proč zrovna já?“. „Projekt „Proč zrovna já?“, ﬁ nancovaný Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen
na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem těm, kteří se obětí
trestného činu třeba i jen cítí. Je důležité zdůraznit, že veškeré služby
jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny jakékoliv oběti nehledě
na věk, pohlaví, intenzitu způsobené újmy či fázi trestního řízení. Každá
oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být je velmi osobité“, komentuje
projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech
působí poradna také i v Kutné Hoře a to ve středisku Probační a mediační služby ČR na Náměstí Národního odboje 58/6 (budova soudu) a v pobočce Respondeo, o. s. v ulici Česká 235. Poradenství poskytují zkušení,
empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní
a profesionální přístup. Poradny lze kontaktovat telefonicky na číslech
+420 734 362 959, +420 776 561 895, +420 731 588 632, elektronicky skrze
emaily jkomarkova@pms.justice.cz, stekla@pomocobetem.cz, stuchlikova@opnymburk.cz nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských
hodin a to v pondělí a čtvrtek od 8:30 do 15:30 a v pátek od 9 do 11 hodin.
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci,
uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme
zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme
širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním
řízení, takže paleta našich možností pomoci je skutečně pestrá“, uzavírá
Jana Komárková, jedna z poradkyň pro oběti a vedoucí střediska.
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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

říjen
pan Josef Bělský z Dolních Bučic
paní Milada Kopinová z Dolních Bučic
pan Zdeněk Novotný z Vrdů
paní Hana Wittvarová z Vrdů
paní Emilie Zambalová z Vrdů
listopad
paní Evženie Bílková ze Zbyslavi
paní Anna Hronovská z Vrdů
paní Emilie Krulišová ze Skovic
paní Věra Moravcová z Vrdů
pan Zdeněk Mračno ze Zbyslavi
paní Hana Petříčková z Vrdů
pan Josef Vančura z Dolních Bučic
prosinec
pan Ján Csongár z Vrdů
pan Jaroslav Petržílek z Dolních Bučic
pan Ladislav Průša z Dolních Bučic
paní Milena Špatenková z Dolních Bučic

gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková
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Vážení čtenáři Obecních listů, v zářijovém čísle jsme otiskli článek pana
A. Šindeláře z Vrdů „Památník“, který je vzpomínkou na kpt. Františka Pavelku. Telegraﬁsta-výsadkář byl 4. 10. 1941 vysazen na území Protektorátu
k plnění úkolů operace PERCENTAGE. Zásluhu na vybudovaní památníku
měl i pan Mgr. M. Stibůrek z Vrdů, bohužel jeho odhalení se již nedožil.
Dovolte nám ve stručnosti připomenout fakta z této operace.
-redNa začátku čtvrtého roku nacistické okupace, v lednu 1943, se v českých
protektorátních denících objevila pod názvem „Popravení velezrádci“
oﬁciální zpráva ČTK: „…dále byli 11. ledna 1943 popraveni 22 letý František Pavelka z Brna, 36 letý Antonín Krejčí, 46 letý František Kalina
a 51 letý František Grad z Koudelova. Pavelka, který byl v anglickém
žoldu, přišel do Protektorátu se sabotážními úmysly. Měl střelnou zbraň
a rozhlasové vysílací zařízení. Ostatní tři odsouzenci mu poskytli útulek
a vědomě ho podporovali.“

OPERACE PERCENTAGE
František Pavelka se narodil 29. listopadu 1920 v Břeclavi,
kde s rodiči bydlel v Lanžhotské ulici. Otec pracoval jako
telegrafní dozorce, matka byla původem Jihoslovanka.
Od útlého mládí byl F. Pavelka nadaným žákem a studentem, stejně jako fyzicky zdatným sportovcem (cvičil v břeclavském oddílu Dělnické tělovýchovné jednoty). Studia
na Čs. reálném gymnáziu v Břeclavi násilně přerušila
německá okupace v říjnu 1938, takže byl nucen odmaturovat v červnu 1939 na gymnáziu v Hodoníně. Poté se zapsal na Filozoﬁckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
ke studiu ﬁ lozoﬁe a tělocviku, ale nacisté 17. listopadu 1939
české vysoké školy uzavřeli a František si musel hledat zaměstnání. Našel ho na stavebním úřadě v Brně. Se svými
bývalými spolužáky z gymnázia Liborem Zapletalem
a Josefem Machovským připravil plán útěku za hranice.
Ještě s několika dalšími druhy F. Dvořákem, L. Šestákem,
J. Hubičkou a F. Tučkem) pak poslední březnové noci roku
1940 odjeli nákladním vlakem z lanžhotského nádraží na Slovensko. Odtud pokračovali přes Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie, kde se
stali příslušníky Čs. zahraniční armády. F. Pavelka byl zařazen k 3. rotě 2. Čs. pěšího pluku a v červnu 1940 prožil
těžké ústupové boje s německou armádou na řece Marně
a hořkou porážku Francie. Podařilo se mu odplout do Velké
Británie a jeho novou domovskou jednotkou v naší nově
zformované smíšené brigádě se stal 2. pěší prapor ve Walton Hallu. Hned při prvním hromadném náboru dobrovolníků pro zvláštní úkoly v okupované vlasti v červenci 1941
se přihlásil a absolvoval kurs budoucích Československých
parašutistů ve Skotsku. Na své nasazení do akce nemusel
svobodník aspirant F. Pavelka čekat dlouho. Byl vybrán
pro zodpovědný úkol posílení radiotelegraﬁckého spojení
s domovem a zabezpečení pravidelného odesílání zpráv
a informací. Po vysazení měl navázat kontakt s vedoucími
představiteli domácího odboje a předat jim poselství ministra národní obrany Čs. exilové vlády v Londýně gen. Sergeje
Ingra, radiostanici se zásobou krystalů, telegrafní a nový
šifrovací klíč. Poté se měl podřídit jejich rozkazům a jako
radiotelegraﬁsta zajišťovat spojení. Bezpečným přijetím
parašutisty byla pověřena skupina Obrany národa (ON)
a petičního výboru Věrni zůstaneme (PV VZ) v Nasavrkách. Odbojáři pod vedením poštmistra Václava Dostála vybrali místo pro seskok na poli nedaleko
Hradiště u Nasavrk a zabezpečili i světelnou signalizaci.
Večer 3. října 1941 odstartoval z letiště v Tangmere nedaleko Londýna bombardovací letoun Whitley s kanadskou posádkou por. Rona C. Hockeyho
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(později vysazoval i ANTHROPOID, SILVER
A a SILVER B) k provedení operace PERCENTAGE. Během letu stroj třikrát šťastně unikl
nepřátelské protiletadlové palbě a v 01:11 hodin
4. října 1941 byl F. Pavelka vysazen (podle údajů
navigátora) na plánovaném místě. Ve skutečnosti dopadl parašutista asi o 35 km dál u obce
Koudelov nedaleko Čáslavi, ale omyl při vysazení
neměl naštěstí vážné důsledky. S pomocí místních obyvatel se F. Pavelkovi podařilo ještě téhož
dne večer dostat přes Chrudim do Nasavrk, kde
se ho ujal V. Doležal se svými lidmi. V Nasavrkách byla uschována vysílačka a již 6. října odjel
F. Pavelka bez potíží do Prahy. V následujících
dnech se sešel s vedoucími činiteli Ústředního
výboru odboje domácího (ÚVOD) JUDr. Karlem
Bondym, Ing. Josefem Friedlem a škpt. Karlem Veselým-Štajnerem, kterým předal poselství gen. S. Ingra, náhradní krystaly a šifrovací
klíč. Tím splnil podstatnou část
svého úkolu a nyní se měl dát
k dispozici domácímu odboji.
Avšak na podzim 1941 si pražské gestapo načasovalo úder
proti vedoucím složkám ÚVODU
a PV VZ a v polovině října zahájilo rozsáhlou sérii zatýkání
v Praze i na venkově. F. Pavelka
zůstal sám a bez spojení. Gestapo se nejdříve zmocnilo v Nasavrkách jeho vysílačky a na základě výpovědi zatčených nakonec získalo stopu přímo k němu.
Ve 4 hodiny ráno 25. října 1941
vtrhlo komando 10 gestapáků
do Pavelkova ilegálního bytu.
Touto přesilou byl přemožen,
odvlečen do Petschkova paláce
a pak na Pankrác. Následovaly
dny a týdny úmorných výslechů v pankrácké
věznici. F. Pavelka se snažil krýt své spolupracovníky a přiznával jen to, co
již gestapo vědělo. Jako první
zatčený parašutista ze západu
byl nucen vypovídat k otázce výcviku Čs. dobrovolníků v Anglii,
ale uváděl gestapákům smyšlená jména a nebo jmenoval ty,
kteří podle něj nepřicházeli pro
návrat do protektorátu v úvahu.
Ve svém motáku z června 1942
napsal: „Jsa zrazen, nežehrám
a bojuji dál i zde ve světě mříží.
S čistým svědomím, že jsem nezradil nikoho z domácích lidí
a zvlášť a v tom spočívá nyní
můj úkol, nikoho a nic důležitého z Anglie. Chci a zůstávám
do poslední chvíle důstojným
reprezentantem svých kamarádů vojáků.“ Dne 5. srpna 1942
byl F. Pavelka převezen do berlínské věznice
Plötzensee a 19. srpna 1942 odsouzen spolu se
svými třemi spolupracovníky z Koudelova (Antonín Krejčí, František Kalina, František Grad)
německým lidovým soudem k trestu smrti.
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Popravčí sekera ukončila život mladého
parašutisty 11. ledna 1943. Po válce byl
F. Pavelka vyznamenán Čs. válečným
křížem 1939 In memoriam a povýšen
do hodnosti poručíka. Po únoru 1948
dávali někteří historici ve svých studiích
F. Pavelkovi za vinu průnik do organizace PV VZ a rozsáhlé zatýkaní, které
následovalo. Dokonce byl označován
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za zrádce. V dalších letech a po podrobnějším výzkumu všech aspektů operace
PERCENTAGE došlo k zásadnímu přehodnocení těchto tvrdých a neopodstatněných soudů. F. Pavelka zůstal až do své
smrti čestným a odvážným vlastencem.
F. Pavelka byl prvním parašutistou vysa- Pár osvědčených rad a doporučení:
zeným na území protektorátu.
-fk// Do silničního provozu vjíždějte s vozdroj: Jan Břečka; Břeclavští rodáci zidlem pouze očištěným (světla, registve speciálních operacích druhé světové rační značky a skla) a s přezutými pneuválky; vydalo město Břeclav 2001
matikami (zimní pneumatiky, správná
hloubka dezénu).
// Při snížené viditelnosti (mlha, husté
sněžení, hustý déšť) dbejte rozsvícení
mlhových světel.
// Zejména v ranních hodinách předpokládejte zvýšený pohyb chodců
a cyklistů.

NA ULICÍCH K SOBĚ BUĎME OHLEDUPLNÍ

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

KUTNOHORSKO – Nezadržitelně přichází paní „Zima“, z které budou mít zcela
jistě radost zejména děti. Už ne tak velkou radost budou mít řidiči motorových vozidel, kteří se budou muset stále více potýkat s nepřízní počasí. Deštivá rána a první
mrazíky mnozí z nás již zaznamenali, když ještě rozespalí museli škrábat námrazu
ze skel svých aut. Když se k tomu přidá ještě mlha a mrholení, nemluvě o tom, že teprve svítá, přestává být legrace. Mnozí z nás byli jistě někdy svědky dopravní nehody
a mnohdy i střetu vozidla s chodcem.
Někdy účastníci takových nehod kroutí hlavou a kladou si otázku „jak se to mohlo
stát?“. Odpověď zní velice prostě. Totiž tak, že ve většině případů je na vině nepozornost, neohleduplnost nebo nepřizpůsobení rychlosti momentální situaci. Pak je
tedy zcela zbytečně ohrožen lidský život a zdraví a jistě se shodneme, že je to to
nejcennější, co máme. Buďme tedy k sobě ohleduplní a předvídejme.
statistika porovnání /KH/
září 2014
září 2013
dopravní nehody
48
37
s alkoholem
2
2
lehká zranění
14
9
těžká zranění
4
1
úmrtí
1
1
celková škoda
Kč 4 365 500
Kč 1 172 000
nejčastější příčiny: rychlost – 11 případů; předjíždění – 3 případy; přednost
v jízdě – 4 případy; způsob jízdy – 23 případy; střet se zvěří – 6 případů
statistika porovnání /KH/
říjen 2014
říjen 2013
dopravní nehody
41
41
s alkoholem
2
2
lehká zranění
6
10
těžká zranění
1
1
úmrtí
2
1
celková škoda
Kč 4 365 500
Kč 1 172 000
nejčastější příčiny: rychlost – 8 případů; předjíždění – 0 případů; přednost
v jízdě – 7 případů; způsob jízdy – 15 případů; střet se zvěří – 10 případů
statistika porovnání /KH/
listopad 2014
listopad 2013
dopravní nehody
51
40
s alkoholem
2
1
lehká zranění
13
10
těžká zranění
0
0
úmrtí
0
0
celková škoda
Kč 2 810 700
Kč 4 596 600
nejčastější příčiny: rychlost – 8 případů; předjíždění – 1 případ; přednost
v jízdě – 3 případy; způsob jízdy – 24 případy; střet se zvěří – 13 případů

// Při objíždění cyklisty nebo chodce
dávejte včas a zřetelně znamení o směru
jízdy, tím na předjížděného chodce nebo
cyklistu včas upozorníte i řidiče jedoucí za vámi, kteří by je mohli snadno
přehlédnout.
// Snižte adekvátně rychlost jízdy
na frekventovaných komunikacích, zejména ve městě.
// Řidiči, buďte maximálně ohleduplní
k chodcům, věnujte zvýšenou pozornost v místech, kde jsou přechody pro
chodce, zejména děti mají tendenci vbíhat do silnice.
// Chodci, pro vás platí podobné upozornění. Uvědomte si, prosím, že zejména
v tomto období se musí řidiči potýkat
s řadou úskalí, ovladatelnost vozidla
může být snížena povětrnostními vlivy,
výhled z auta je omezen, vozovka může
být v takovém stavu, že se brzdná dráha
auta může výrazně prodloužit.
// Do vozovky proto vstupujte, a to platí
i na přechodech pro chodce, když jste si
zcela jistí, že řidič motorového vozidla
o vás ví, a dle jeho počínání je jisté, že
vám dává přednost. Výrazné barvy oblečení a reﬂexní doplňky by měly být
samozřejmostí.
// Je zcela logické, že pokud se těmito
základními radami a zásadami budeme
řídit a na ulicích vynecháme zbytečné
riskování, ubude výrazně mnohdy zcela
zbytečných nehod a tím i tragédií a neštěstí, která s sebou nesou újmy na lidském životě a zdraví.
por. Mgr. Vendulka Marečková
ÚO PČR Kutná Hora
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POHÁDKOVÝ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD PRO SVĚTLUŠKU
Poslední říjnový den se všichni žáci i učitelé Základní školy ve Vrdech
věnovali dlouho připravovanému projektovému dni. Tématem, kterým
jsme se tentokrát zabývali, byla pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením. Zaměřili jsme tedy svoji pozornost na pomoc dlouhodobému projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světlušce.
V průběhu dopoledne jsme zrealizovali projektovou výuku, při které jsme
prováděli aktivity simulující absenci zraku, vytvářeli tematické výrobky,
zhlédli krátká videa o tom, jak vypadá běžný den nevidomých a jak pomáhají pejskové. Osmáci absolvovali přednášku paní Marcely Adamcové,
majitelky optiky v Čáslavi. Většina žáků se zúčastnila přednášky s praktickými ukázkami od Českého červeného kříže. Pro
prvostupňové žáčky si připravili program členové organizace Fantazáci, kteří smysluplně využívají volný čas
a šíří svým nadšením a energií vlnu optimismu mezi nás.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem, studentům a lidem ze Zá- Pro navození absence zraku jsme využili šátky, kapuce
kladní školy Vrdy, kteří se zapojili do sběru víček pro Michalku. Vaší a klapky na oči, které poskytla ﬁrma www.imario.cz.
pomoci si velmi vážíme a jsme rádi, že jste si na Michalku vzpomněli Za podporu akce a přispění k osvětě mezi žáky všem
a podpořili jste ji tím na cestě ke zdraví. Věříme, že nemoc, která výše jmenovaným děkujeme.
Michalku trápí, brzy porazíme a bude se moci lépe pohybovat a třeba Na dopolední ryze vzdělávací aktivity navázal odposnad i chodit. Víčka, která jste nasbírali, pomůžou opakovat léčebnou lední program, který byl zahájen prodejem drobných
rehabilitaci v Klimkovicích a také pomohou při nákupu speciálních suvenýrů vyrobených našimi žáky a kulturním vystoupomůcek, které pomáhají Míše lépe zvládat strasti nemoci. Každé pením, které připravili žáci 1. stupně. Moderátorky
víčko, které je v pytli, je pro nás nadějí, že se vše otočí k lepšímu. z devátého ročníku vyhlásily výsledky výtvarných soutěží a předaly ceny. Poté se uskutečnil „Pohádkový lamNelze ani slovy vyjádřit, co pro nás vaše pomoc znamená.
pionový průvod pro Světlušku“. Za podpory Obecního
Děkujeme, rodiče Michalky úřadu ve Vrdech, za nemalé účasti dětí i dospělých,
kteří se chtěli podílet na dobré věci, jsme se vydali
informace o tom, jak se Míše daří, najdete na na letiště do Skovic, kde probíhala ukázka práce letecwww.michalka-dmo.webnode.cz kých modelářů, opékaly se buřty a byly vyhlášeny nejoriginálnější masky.
Naše celodenní úsilí se zcela jistě zúročilo při pohledu na radostné dětské obličeje. Částka, kterou se díky laskavým srdcím a dobré vůli všech
zúčastněných podařilo pro Světlušku vybrat, činí 12 957 korun českých.
Věříme, že jsme pomohli rozsvítit alespoň malé okénko těm, kteří naši
pomoc potřebují, a darovali tak nevidomým trochu světla.
Mgr. Ivana Vesecká a Mgr. Dita Štolfová

„VÍČKO K VÍČKU PRO MIŠIČKU“
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CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ VRDY PRO VEŘEJNOST 2014/2015
08:00–10:00 10:00–12:00

12:00–14:00 14:00–16:00

PO

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

ÚT

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

ST

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

ČT

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

PÁ

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

NE

Šedivý /
Ferus
sudý / lichý
LMK /
JPO III

Kábrt / Litová
twirling – děti
soukromá
osoba

17:00–18:00 18:00–19:00 19:00–20:00 20:00–21:00 21:00–22:00

fotbal
starší žáci
TJ Slavoj Vrdy

fotbal
mladší žáci
TJ Slavoj Vrdy

badminton
děti
TJ Slavoj
Vrdy
Samková
karate – děti
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal
děti
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal
děti
TJ Slavoj
Vrdy

volejbal

fotbal
dorost
TJ Slavoj
Vrdy
fotbal

fotbal
žáci
TJ Slavoj
Vrdy

capoeira
kikbox
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal
dorost
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal
děti
TJ Slavoj
Vrdy

TJ Slavoj
Vrdy

Bochníček
ﬂoorbal
soukromá osoba

Littová
pilates
TJ Slavoj
Vrdy

TJ Slavoj
Vrdy
Littová
dance
strong
TJ Slavoj
Vrdy

Franc /
Dalešický
badminton
soukromá
osoba

Havránek
nohejbal
TJ Slavoj
Vrdy

Havránek / Hromek
ﬂorbal
soukromá
osoba

Havránek
nohejbal – děti
TJ Slavoj
Vrdy

Táborský
tenis
TJ Slavoj
Vrdy

SO

16:00–17:00

Rulík
tenis
TJ Slavoj
Vrdy

Gerenda / Brož
capoeira / kikbox – děti
TJ Slavoj
Vrdy

Franc / Dalešický
badminton
soukromá
osoba

správce tělocvičny: Ivana Pecinová

POMÁHÁME, KDE SE DÁ... ČESKO SPORTUJE
10. října 2014 proběhl na Základní škole ve Vrdech
projektový den zaměřený na schopnosti pomáhat
ostatním lidem. V jeho rámci se uskutečnilo několik aktivit. Děti připravovaly víčka pro charitativní
sbírku, vyráběly předměty, kterými by si vyzdobily
školní prostředí. Někteří se pustili do péče o dendrologickou stezku u školy.
Naši nejmenší žáčci se snažili pomoci sami sobě
zdokonalováním v problematice dopravní výchovy.
Na školním hřišti je čekala jízda zručnosti, soutěže
s dopravní tematikou, ve škole potom teoretická
příprava, na kterou jsme využili testy Besipu.
V závěru dne mnozí konstatovali, že pomáhat druhým je fajn a tímto skvělým pocitem vlastně pomáháme i sobě.

Garant projektu na škole: Ing. Josef Štainer
Na základě výzvy se Základní škola Vrdy zapojila v rámci dlouhodobé
kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu do projektu
„Česko sportuje“. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale
v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit do projektu co nejvíce
žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším
stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat
k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.
Začali jsme v rychlém tempu – v den startu registrace do Sazka Olympijského víceboje jsme byli připraveni u počítače, a tím jsme se zařadili
mezi 500 nejrychleji zaregistrovaných škol, a získali tak startovní set
se sportovním vybavením v hodnotě 5 000 korun.
Dalším krokem, který jsme úspěšně zvládli, bylo zapojení co největšího
počtu žáků do plnění disciplín. Dostali jsme se mezi 7 škol v rámci kraje,
které získaly „Olympijskou hlídku“. Termín akce je 5. 12. 2014, naši
školu navštíví Miroslava Knapková a Jarmila Kratochvílová.

PROSI N EC 2014

strana 7.

8. strana

PROSI N EC 2014

PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 315 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz
vánoční dovolená: 15. 12. 2014 – 4. 1. 2015

ČEHO JSTE
BYLI SOUČÁSTÍ
A O CO JSTE PŘIŠLI
Fešák Lukáš Hejlík s neméně krásnou
kolegyní Věrou Hollou přijeli s Merde.
LiStOVáNí i Merde slavilo úspěchy – kdo
by netoužil poznat knihu více smysly.
Ztělesněné tornádo energie (kdo nezažil
asi nepochopí) – ilustrátor Adolf Dudek
strhnul publikum napříč generacemi.
Začátek listopadu patřil Hororové noci,
kde skvělou atmosféru vytvořila samá
ženská strašidla. Protože k nám zavítala i redaktorka Kutnohorského deníku
Lenka Svobodová, mají holky památku
v podobě krásných fotek – navštivte
stránky Deníku. Za nás všechny bych
chtěla moc poděkovat ﬁrmě Lahůdky
Dušek s. r. o. za vstřícnost a přípravu
dárkových balíčků, které posloužily jako
půlnoční poklad. V době krátce po uzávěrce Obecních listů se v knihovně konala také velice zajímavá přednáška
Mgr. Martiny Vrbické ze Studijního
centra BASIC Čáslav na téma Jak zlepšit
vztahy a vychovat úspěšné dítě. Martina
je ředitelkou čáslavské pobočky, kde se
dlouhodobě věnuje dětem a studentům,
kteří potřebují pomoct s učením. Věřím,
že nebude přednáškou poslední. Zatím
co se rodiče vzdělávali, děti si užívaly
při poslechu pohádek a učily se vyrábět
originální záložky. Takto u nás proběhl
Den pro dětskou knihu.
Letos již v říjnu odstartoval projekt Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, při
kterém knihovna každoročně spolupracuje s prvními třídami ZŠ Vrdy. Těm se
otevírá svět, do kterého skrze knihu mohou vejít – setkávají se s autory i ilustrátory, významnými osobnostmi a hlavně
s knihami. V červnu jsou pasováni
na čtenáře a odměněni knihou.
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NENECHTE SI LETOS JEŠTĚ UJÍT
9. 12. LiStOVáNí:
od 16:00 Eliáš a babička z vajíčka (pro děti)
od 17:30 Holčička a cigareta (od 15 let)
Obě představení jsou zdarma. Není to povinnost, ale ze zkušenosti
doporučuji rezervovat si místa, zájem bývá opravdu veliký.
Nuda na mateřské nebo v důchodu? Problémy s výslovností?
Dětský koutek Dráček je otevřen rodičům a prarodičům s dětmi předškolkového
věku. V podkroví knihovny se každé úterý a čtvrtek mezi 9 a 11 hodinou tancuje,
zpívá, tvoří, hraje, dovádí, povídá, relaxuje, seznamuje a kamarádí pod láskyplným vedením Renáty Křížové. Více informací naleznete na:
www.koutekdracek.webnode.cz, 777 265 732, koutekdracek@seznam.cz
Nový kroužek určený pro předškoláčky a prvňáčky Logopedická prevence a výchova řeči probíhá každé pondělí mezi 16:30 a 17:30. Aktivity v kroužku vychází
z práce s říkadly a jednoduchými básničkami. Cílem těchto činností je rozvoj
aktivní a pasivní zásoby dětí, povzbuzení zájmu o komunikaci, logopedická prevence zahrnující rozvoj fonematického sluchu a motoriky mluvidel. Součástí je
i zdokonalování jemné a hrubé motoriky prostřednictvím jednoduchých her.
Kroužek vede Mgr. Jaroslava Polgárová.
Paličkářky také nabírají! Každé úterý se můžete přijít nezávazně podívat a poinformovat se mezi 9 a 12 hodinou. Kurz vede Bc. Jana Kořínková.

ÓDA NA DĚTI

DĚKUJI

Největší radost mi letošní podzim přichystal tím, že po necelých čtyřech
letech působení ve zdejší knihovně začínám sklízet zaseté. Minimálně žáci
současného I. stupně vědí, kde knihovnu
najdou. Úspěch bagatelizovatelný, nicméně stěžejní. Tyto děti také vědí, co
knihovna nabízí, co od ní čekat a že jsou
tam kdykoli vítáni. A tyto děti, vážení
přátelé, se do knihovny vracejí. A třebas
ne hned, ale o to víc se jich vrací a opakovaně. A čtou. A tráví se svými kamarády
v knihovně svůj volný čas. A... Konečně
to začíná fungovat.
Od září se do naší knihovny zaregistrovalo hned 25 dětí. V tuto chvíli statistika uvádí, že dětští čtenáři
do 15 let tvoří dokonce nadpoloviční většinu vrdovského
čtenářstva. Díky děti!

Ráda bych poděkovala všem, kdo si
v dnešní uspěchané době našli čas
a do knihovny přišli, a nebo tam dokonce
přivedli někoho nového – díky paní učitelky, pane učiteli, rodiče, děti a kamarádi. Díky má neoﬁciální pravá ruko,
Veroniko Šimonová.
Velké díky patří také mé rodině za svatou trpělivost, podporu a pomoc. Bez
nich bych si jen stěží mohla dovolit luxus této práce, která mě neskutečně baví
a naplňuje.
V neposlední řadě chci poděkovat odstupujícímu starostovi Ing. Josefu Heroutovi za laskavou a moudrou podporu,
oporu a spolupráci. Konec patosu, uvozovky nahoře.
Krásné, spokojené a klidné Vánoce
a nadcházející nový rok všem!
Petra Kobelová
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SDH VRDY:
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Z NAŠÍ ČINNOSTI
Oddíl skautek a světlušek se společně vydal za památkami hlavního města Prahy. Dobrá orientace
v mapě nás rychle dovedla ke kýženému cíli –
skautské klubovně střediska Prosek, kde jsme byly
ubytované. Jako hlavní cíl jsme si daly otestovat
všechny dopravní prostředky, které hlavní město
nabízí, od metra až po městský autobus. Největší
úspěch sklidilo pražské metro, teda jen do té doby,
než zraky malých světlušek uviděly podzemní
uličku duchů a strašidel, jako jsou například Bezhlavý templář z Liliové ulice, Skřítci z Pražského
hradu, Bezhlavá Laura, Kostlivec z Jánského vršku,
Golem, Čert z Vyšehradu, Vodníci či Nemluvně
z Karlova mostu v muzeu pražských pověstí. I když
už se chýlil listopad ke konci a zima nám trochu
kazila naše plány, přesto se výprava povedla a už
nyní můžeme říci, že krosny v našich skříních nebudou dlouho ležet ladem. =)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2014
Opět po roce se skauti v sobotu 13. 12. 2014 vydávají z Brna do Vídně převzít Betlémské světlo. Světlo
zažehnuté v Betlémě budou následující sobotu,
20. 12. 2014 ve spolupráci se skauty z celé republiky
rozvážet po celé naší vlasti. Také letos ho přivezou
na vlakové nádraží do Čáslavi. Tam si ho převezmou skauti z Ronova, Čáslavi a také z Vrdů. O tento
symbol Vánoc se s Vámi podělí hned na třech místech v obci. Svíčku nebo petrolejku si můžete přijít připálit do výstavní síně Obecního úřadu od 13
do 16 hodin nebo do klubovny skautského střediska
v Tylově ulici č. p. 9 od 13 do 16 hodin. Okolo 15 hodiny si mohou zájemci připálit svíčku i v domě s pečovatelskou službou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Dobročinná akce, kterou pořádaná Charita České
republiky, se ve Vrdech uskuteční 10. 1. 2015. Koledovat menší či větší ﬁnanční dar půjdou děti ze
skautského střediska Vrdy-Bučice. Doufáme, že
nám bude přát štěstí, stejně tak počasí jako v loňském roce. Vybraný výtěžek poputuje na dobrou věc
v rámci střediska RC Kopretina a SASRD v Čáslavi.

S blížícím se novým rokem nastal opět pro každého čas ohlédnout se a zhodnotit ten uplynulý. A jaký byl ten náš, hasičský?
Náročný jako vždy, ale také úspěšný. Kromě již tradičních záležitostí jako jsou vydařené čarodějnice a hasičský bál jsme
v červnu tohoto roku oslavili 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vrdech. Jak se mohli návštěvníci oslav dočíst
v krásné brožuře, kterou pro nás zpracoval pan Karel Kropáček
ze Zbyslavi, historie hasičů ve Vrdech je opravdu pestrá. Jsme
tudíž rádi, že jsme těmito oslavami připomněli práci těch,
kteří se o vznik a fungování sboru starali po tak dlouhou dobu.
O to více nás mrzí malá návštěvnost, kterou jsem již zmínil
v samostatném článku k této významné události. Přesto se nám podařilo v dobrovolné sbírce vybrat příspěvek na dětské oddělení nemocnice
Čáslav ve výši 4 700 Kč. Všem dárcům ještě jednou děkujeme a v příštím
čísle Obecních listů jistě naleznete článeček o samotném předání darů
do rukou ředitele nemocnice a primáře dětského oddělení.
Dalším pozitivem těchto oslav byl zájem některých jedinců z řad dospělých i dětí o vstup do sboru. Tato šance byla okamžitě využita a dospělí
ve velmi krátké době sestavili ženský (vedoucí Helena Slavíková) i mužský tým (vedoucí Luboš Koudelka) pro soutěž v požárním útoku. Zde je
třeba poděkovat SDH Dolní Bučice a SDH Zbyslav za cenné rady a pomoc
při tréninku. Díky nim a nadšení všech členů se nám ještě letos podařilo úspěšně absolvovat soutěž ve Zbyslavi a na Dolnobučickém Soptíkovi.
Pro dětské adepty byla uspořádána náborová schůzka dne 5. 11. 2014.
Zde se k našim třem stávajícím dětem přidalo sedm dalších. Věříme,
že to není číslo konečné a že se řady hasičského potěru ve Vrdech ještě
rozšíří. Případní další zájemci se mohou přihlásit na našich stránkách
www.hasicivrdy.eu, či na e-mailu mh@hasicivrdy.eu.
Z dalších akcí tohoto roku lze zmínit první prázdninový víkend výpomoc
místním skautům při stavbě jejich letního tábora, čištění koupaliště
po sezóně, zalévání stromů v období sucha, výpomoc na Halloweenském
pochodu do Skovic a další.
Nemalým úspěchem v tomto roce bylo získání náhrady za zastaralý automobil Avia DA-12 určený k dopravě mužstva. Díky vstřícnému přístupu ze
strany vedení obce bylo zakoupeno zánovní 9 místné vozidlo Ford Tranzit, které bude ještě dostrojeno hasičským vybavením z dosluhující Avie.
Obdobná situace panuje kolem našeho hlavního zásahového vozidla CAS
25 Škoda 706 RTHP. Zde však musíme setrvat s ohledem na ﬁnanční náročnost a procedurální složitost nákupu jiného vozidla. Věříme však, že
se blýská na lepší časy a snad se i ve Vrdech, jako v řadě jiných obcí dočkáme plnohodnotného pomocníka ve formě modernější cisterny.
A co nás ještě letos čeká? V současné době probíhá příprava techniky
na zimní provoz. S družstvem mladých hasičů navštívíme 3. 12. 2014
stanici hasičů v Kutné Hoře, kde si budou moci prohlédnout veškerou
techniku a vybavení profesionálů. V prosinci to bude již zmíněná návštěva dětského oddělení nemocnice Čáslav, kde se pokusíme dětem
zpříjemnit ne zrovna veselý pobyt předáním dárečků a vybavením pro
oddělení. Na této akci se s námi podílí hasiči ze Zbyslavi, Dolních Bučic
a letos i někteří z vás.
souhrn nejdůležitějších letošních výjezdů JPO III Vrdy:
9. 3. požár travního porostu v obci Vinice
21. 3. požár střešní lepenky na objektu kravína v místní části Koudelov
9. 6. požár elektrické rozvodny v Ethanol Energy, a. s.
28. 6. dohašování pařezů po regulovaném pálení v areálu kravína Vrdy
19. 9. účast na cvičení „Požár třídírny odpadů, skládka AVE Čáslav“
ve spolupráci s HZS
14. 10. hašení zahoření obecní skládky bioodpadu
v areálu bývalé cihelny Horní Bučice
11. 11. preventivní výjezd k zahoření (doutnání)
střechy staré kotelny v Ethanol Energy, a. s.
František Ferus, starosta SDH Vrdy
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ZBYSLAVSKÁ KULTURNÍ MOZAIKA
PROSINEC 2014
13. 12. 2014 od 16 hodin – Rozsvícení vánočního stromu na návsi pod kostelem. Komponovaný pořad, který s místními dětmi připravily členky OS
Zbyslav dětem. O občerstvení a technické zajištění se postarají členové SDH.
Slavnost bude zároveň příležitostí pochlubit se vlastním vánočním cukrovím.
13. 12. 2014 od 20 hodin – Poslední leč – tradiční závěr myslivecké sezóny,
na který zvou členové MS Doubrava Vrdy netradičně na sál hostince U Bucků.
24. 12. 2014 od 13 do 14 hodin – Betlémské světlo bude pro zájemce hořet
v kostele Nejsvětější Trojice.
27. 12. 2014 od 16 hodin – Slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Trojice. Vánoční koledy evropských národů přednese Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster z Přelouče. Akci připravilo OS Za záchranu kostela ve Zbyslavi.

SPOLEK PRO ZDRAVÉ VRDY &
ROK JEHO ČINNOSTI
Je to již více než rok, kdy jsme se rozhodli, že nemůžeme přehlížet určitou
lhostejnost ze strany vedení obce i většiny zastupitelů k životnímu prostředí
v naši obci. Proto jsme sepsali petici
Vážná obava o zdraví, životy a majetek
občanů. Pod tuto petici se podepsalo
ve velice krátkém čase téměř 600 občanů, za což zúčastněným touto cestou
děkujeme.
Bohužel, obsah petice, která byla směrována Zastupitelstvu obce Vrdy, nebyl pochopen. Samou podstatou požadavků vyjádřených v petici bylo, aby se zastupitelé
zastali svých občanů v otázce ochrany
zájmů obyvatel a ochrany životních podmínek v obci. Leč ukřivdění zastupitelé
si petici vyložili po svém – oni v tomto nemohou nic dělat , jim petice nepřísluší
a postoupili petici právně příslušným orgánům. To by bylo nakonec i v pořádku.
Až na to, že se zastupování občanů ani
v nejmenším nechopili. A navíc, a to
protiprávně, poskytli kompletní podpisové archy ﬁrmě Ethanol Energy a. s.
Že to snad není možné!? Ačkoliv se to
jeví jako absurdita, stalo se. A petiční
výbor s tímto postupem zastupitelů bohužel nemohl nic dělat. A odpovědi orgánů státní správy měly téměř shodného
ducha, že Ethanol Energy a. s. téměř
nic neporušuje a že vynaloží značné
prostředky na zlepšení /zřejmě toho, co
neporušuje/.
Tento stav vyústil v jediný logický krok.
K založení Spolku pro zdravé Vrdy, který
má ze zákona vyšší pravomoci při prosazování ochrany životního prostředí.
Spolek tak převzal od petičního výboru

petici, aby mohl přesně pokračovat
v prosazování jejích bodů.
A jak to vidíme nyní? Ethanol Energy a. s.
opravdu vybudovala novou sušičku výpalků, plynovou kotelnu a zásobník
na výpalky. Ono to ostatně byly již rozjeté investiční akce. Zatím jsou všechna
nová zařízení ve zkušebním provozu,
který byl našim bývalým starostou odsouhlasen v trvání jednoho roku. A právě
díky délce zkušebního provozu, je otázka
kontroly dodržování limitů ztížena.
Ale každý ví, zda v oblasti zápachu došlo
ke zlepšení či ne.
A v otázce překračování hluku ﬁrmou
Ethanol Energy a. s. proběhla akreditovanými ﬁrmami již několikrát nezávislá
měření hluku. Pokaždé prokázala téměř
shodné výsledky se závěrem, že hlukové
limity jsou stále zásadně překračovány.
Zhruba o padesát procent!!! A nic se
neděje. Kde je nějaké přijaté opatření
vedení obce? Jak pracuje stavební úřad,
když dostane jasné stanovisko od státního orgánu, že není dodržována projektová dokumentace? Ale takových otázek
by bylo daleko více. Přitom již ve zkušebním provozu nově budovaného lihovaru,
tedy před několika lety, byl provoz na základě překračování hlukových limitů zastaven. Dnes zřejmě nikomu kompetentnímu překračování hlukových limitů
nevadí. Ale nám, jako občanům i jako
členům spolku, ano.
Snad jen kouřivost komínu se zlepšila,
což bohužel nelze potvrdit i v nočních
hodinách. Pravdou ale je, že místo černého či šedého kouře máme nad obcí
oblak páry z nové plynové kotelny. Prostě
nové panorama obce Vrdy.

ww
Na tomto místě se musíme důrazně
ohradit proti tzv. zaručeným „pravdám“
o tom, že nám jako spolku jde jen a jenom o to, zastavit výrobu v EE a. s. Ne!
Nám jde pouze o to, aby činnost EE a. s.
a s ní související doprovodné jevy v žádném případě nepřesahovaly mantinely
stanovené zákonem! Aby zastupitelstvo
potažmo stavební úřad po ﬁrmě působící v katastru obce dodržování státem
stanovených limitů vyžadovaly, a to bez
pardonu.
Nyní k činnosti spolku. Máme fungující
webové stránky, kam se naučili naši spoluobčané chodit, když chtějí vědět, co se
v obci vůbec děje a jak spolek pracuje.
Za největší úspěch SPZV v tomto roce považujeme to, že jsme aktivně připomínkovali sklad tuhých průmyslových hnojiv
v ZZN Polabí. Všechny naše připomínky
byly zapracovány do projektu. Zatímco
obec se nezmohla na nic, my jsme prosadili to, že budou ve skladu instalovány
prachové ﬁ ltry, bude pevnější střecha,
hromady hnojiva se budou přikrývat,
aby se neprášilo. Podlaha bude navýšena
oproti terénu, aby se nemohla do hnojiva
dostat voda ani při povodních. Proběhlo
i posouzení z hlediska bezpečnosti.
Musíme bohužel přes veškeré naše úsilí
přiznat částečnou porážku. Prozatím!
Požadovali jsme totiž po obci revizi evakuačních směrnic pro školu a školky
v návaznosti na speciﬁcká nebezpečí
v souvislosti s činností EE a. s. Zastupitelstvo přijalo 1. července na náš podnět
usnesení k urychlenému vypracování
nového systému včasného varování pro
obyvatelstvo. Jeho vypracováním byl pověřen místostarosta, který si sám stanovil termín do příštího zastupitelstva. Ani
za téměř pět měsíců však obec varovný
systém nemá. Jedná se o jasné nesplnění
usnesení Zastupitelsva obce Vrdy.
Zúročením naší celoroční práce je ta
skutečnost, že místopředsedkyně SPZV,
paní Lenka Bochníčková, byla zvolena
do zastupitelstva obce. Pozitivem je i to,
že mezi novými zastupiteli jsou i další,
kterým otázky řešené naším spolkem
nejsou cizí.
Snad v novém volební období, kdy byl
zvolen nový starosta a téměř polovina
zastupitelstva je obměněna, máme naději, že se doposud přehlíživý postoj
obce k našim připomínkám posune přinejmenším v postoj aktivně podporující.
V to pevně doufáme!
Budeme i nadále bojovat proti všemu,
co zhoršuje a může zhoršovat životní
prostředí v našich obcích. Zároveň budeme rádi za jakékoli upozornění, připomínku, námět, spolupráci...
Spolek pro zdravé Vrdy
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www.lmk-skovice.cz

RC LETEČTÍ MODELÁŘI, CO BYLO A BUDE

KALENDÁŘ AKCÍ 2015

celoročně
dětský letecký modelářský kroužek,
základy akrobacie a halové létání,
výuka odborných předmětů
souvisejících s létáním a modelářstvím,
stavba modelů
letoví instruktoři:
Bc. Jaroslav Šedivý, Roman Krejčí
teoretická výuka: Kuba Lubomír
letní dětské třídenní soustředění
červenec 2015
třídenní soustředění Dětské pilotní RC
školy pod stany v přírodě
letiště LMK-Skovice
plánované výlety s dětskou
pilotní školou a s fandy RC létání
na modelářské akce našich kolegů
– Lipenecký Obr
– Letiště Nesvačily
– Letiště Markéta
25. 1. 2015 leden
výstava RC modelů Vrdy
letadla, auta, lodě a jiné,
ukázky halového létání
ZŠ Vrdy
duben 2015 – čarodějnice
otvírání nebe, V. ročník, 1. kolo
Války v oblacích, combat létání
letiště LMK-Skovice
květen 2015
účast na společenské akci o. s. SOPKA
2007 – obec Havlovice, combatové
soutěžní létání a prezentace LMKSkovice, naší obce Vrdy a pilotní RC
školy, po dohodě s LMK-Skovice,
možná účast našich spoluobčanů
z obce Havlovice okr. Turnov
červen 2015 – V. ročník, 2. kolo Války
v oblacích, combat létání
letiště LMK-Skovice
září – říjen 2015
zavírání nebe , V. ročník, 3. kolo Války
v oblacích, combat létání
letiště LMK-Skovice
říjen 2015
III. ročník procházky přírodou
lampionový průvod z Vrdů na Letiště
LMK-Skovice a zpět, pořádá Obec
Vrdy ve spolupráci s LMK-Skovice
letiště LMK-Skovice
31. 12. 2015
Tradiční Silvestrovské polétání
rozloučení se starým rokem
letiště LMK-Skovice

Blíží se konec kalendářního roku a to je čas bilancování a hlavně plánování na nadcházející období. Ani u RC modelářů to není jiné, a pokud chceme zkvalitnit naší
činnost s mládeží, musíme se podívat na výsledky práce, jež za námi letos zůstaly.
V letošním roce jsme uskutečnili několik leteckých akcí, které přilákaly veřejnost
nejen z obce Vrdy, ale podařilo se nám na RC letecké akce combatového létání, navnadit kamarády, fandy RC létání a rodiče s dětmi mimo hranice okresu i kraje. Těší
nás to tím více, že nejen propagujeme RC létání, ale také naší obec Vrdy.
Letošní rok byl celkem úspěšný a to především v práci s dětmi našeho klubu, v němž
naši mladí modeláři čítají devět pilotů a pilotek RC modelů. Velmi rád bych vyzvednul akce jako: „Výstava RC modelů 2014“, „Combatové létání a čarodějnice“, „Otvírání nebe, combatové létání“, „Zavírání nebe, combatové létání“, podvečery u táboráku s dětmi a rodiči a v neposlední řadě dětský tábor RC modelářů. To jen malý
výčet akcí na našem letišti Skovice. Ostatní menší, ale neméně významné akce,
probíhaly celý rok pod záštitou našeho klubu. Létání v hale, stavění RC combatů
s dětmi, reprezentace našeho klubu a obce na otvírání nebe v Zahájí u Nechálova
ve spolupráci s o. s. SOPKA i létání na soutěžích větroňů, kde naši mladí modeláři
hrdě reprezentovali náš klub. Velkým úspěchem našich dětí je osamostatnění se
v RC létání, kdy jsme si v pilotní škole vychovali zručné RC piloty, kteří již vládnou
modelům s hrdostí jim vlastní. Věřte, že je na co se dívat a jsem hrdý na to, že jsem
mohl být součástí jejich výuky a výchovy v RC létání. Tím naše práce ve výuce nekončí, jelikož RC létání je otevřený proces, kde je neustále co zdokonalovat a učit se.
V průběhu roku jsme přijali nové kamarády a tak místo RC dětské pilotní školy jsme
plynule přešli na dětský letecký modelářský kroužek LMK-Skovice. Proč? Jelikož
nestačí jen děti učit létat, ale musíme je učit stavbě modelů, aerodynamice, elektronice, meteorologii a jiným potřebným znalostem a dovednostem, protože naše
děti nemají jen zájem se naučit létat, ale chtějí být platnou součástí našeho klubu.
Zde je třeba vyzvednou spolupráci našeho klubu s obcí Vrdy, bez které celý projekt
nelze provozovat. Modelářství je drahá záležitost a díky nemalé ﬁnanční podpoře
naší obce, mohou děti z naší obce létat a rozvíjet své dovednosti. Každý, kdo pracuje
dobrovolně s dětmi a věnuje jim svůj volný čas na úkor svého odpočinku a vlastní
rodiny, ten ví, že je to nejen odpovědná, nepřetržitá práce, ale především je to radost ze společně vykonané práce a z pozitivních výsledků, jež za námi zůstávají.
Úmyslně zdůrazňuji za námi, jelikož bez podpory, rodičů našich dětí, vlastní rodiny, kamarádů Romana Krejčího, Luboše Kuby, Olgy Krejčí, Olgy Šedivé a mnoha
dalších, by náš klub těžko mohl uskutečnit tolik společných víkendů s RC modely.
V neposlední řadě patří dík zastupiteli obce Vrdy, našemu kamarádovi a fandovi létání Ing. Miloši Mlynkovi, člověku který podporuje práci s dětmi a je si velmi dobře
vědom, že investice do dětí je investice do budoucnosti nás všech.
Co se stalo, stalo se, zůstávají hezké vzpomínky, ale my však plánujeme dále a těšíme se na nové akce a zážitky. V nejbližší době nás bude čekat společné polétání
Silvestr 2014 a následně již připravujeme akci „Výstava RC modelů Vrdy 2015“.
V našem programu na rok 2015 zůstanou tradiční akce klubu, jako jsou combatová létání, otvírání a zavírání nebe, letní dětské soustředění a lampionový průvod
pořádaný ve spolupráci s Obcí Vrdy. To jsou pro nás a naše návštěvníky již věci tradiční, nově připravujeme dvouletý projekt na stavbu obřího modelu z první světové
války. Bude se jednat o konstrukční model s rozpětím více jak dva metry poháněný
spalovacím motorem. Tento model si budou naši mladí modeláři stavět sami, pod
vedením našich instruktorů a za podpory našich sponzorů. Nejde zde jen o RC model, ale především nám jde o to, naučit naše děti zručnosti při opracovávání leteckých materiálů, naučit je teorii stavby modelů, výpočty, kalkulace a plánování
prací a mnoho dalších užitečných dovedností. Odměnou jim bude obří RC model,
se kterým budou moci létat a předvádět jej na našich akcích. Cíl je jasný, naučit
a zaujmout. Prostě škola hrou.
To vše je jen krátký výčet toho co jsme uskutečnili a co dále chceme v LMK- Skovice
společně s dětmi dokázat. Pokud se chcete seznamovat s naší činností a prací našich
dětí více, navštivte naše stránky www.lmk-skovice.cz, podívejte se na galerie z létání a přijďte podpořit naše mladé kamarády na modelářské letiště Skovice.
Bc. Jaroslav Šedivý
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
15. — 19. 12. 2014 & 26. 12. 2014
výstavní síň OÚ Vrdy
Smetanovo náměstí 200, Vrdy
NABÍDKA RELAXAČNÍCH POBYTŮ
v maďarských termálních lázních
BÜKFÜRDÖ Hotel RÉPCE GOLD****

termín: 31. 1. — 4. 2. 2015
cena: 5 650 Kč
cena zahrnuje: 4 × ubytování, 4 × polopenze
formou bohatého bufetu, vstupné do termálního
areálu (kromě zážitkové části lázní), wellness
ostrůvek v hotelu (plavecký bazén, jacuzzi,
sauna, parní kabina), zapůjčení koupacího pláště,
osušky, služby delegáta, dopravu autobusem
s klimatizací, pojištění léčebných výloh
termín: 19. 2. — 22. 2. 2015
cena: 4 600 Kč
cena zahrnuje: 3 × ubytování, 3 × polopenze
formou bohatého bufetu, vstupné do termálního
areálu (kromě zážitkové části lázní), wellness
ostrůvek v hotelu (plavecký bazén, jacuzzi,
sauna, parní kabina), zapůjčení koupacího pláště,
osušky, služby delegáta, dopravu autobusem
s klimatizací, pojištění léčebných výloh

otevírací doba:
po — pá od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin
pá 26. 12. od 13 do 17 hodin
vyzýváme všechny o zapůjčení vlastních vánočních dekorací,
výrobků nebo památečních záležitostí se zimní a vánoční
tématikou, které budou prezentovány na vánoční výstavě
termín odevzdání: 11. 12. 2014 do 18 hodin
kontakt: paní Marie Prokopová – 720 619 961
nebo sekretariát OÚ Vrdy – 313 035 900

Lahůdky DUŠEK, s. r. o., Michal Dušek
PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍZEŇ
Děkujeme všem zákazníkům za jejich přízeň,
zaměstnancům za loajalitu, vstřícnost i ochotu a skvěle
odváděnou práci. Děkujeme též všem podporovatelům
a řemeslníkům, kteří opravují, udržují nebo se jinak podílejí
na stabilním provozu i růstu firmy. Právě díky vám všem
můžeme dávat zpět a podporovat tak místní akce.
Těšíme se, že se s Vámi uvidíme nejenom ve svátky vánoční,
ale pohodu při nákupech i obědech budete s námi
v plné síle a zdraví zažívat každým dnem i v novém roce.
za firmu Lahůdky DUŠEK, s. r. o., Michal Dušek

Cestovní agentura Věra Nekovářová
Na Magistrále 704, Kolín 2., 280 02
ve spolupráci s CK Hungariatour Písek
kontakt:
+420 724 336 124; mail: nekorelax@seznam.cz
www.nekorelax.cz
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