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Rekonstrukce domu č. p. 59
Dům č. p. 59 v ulici Chrudimská, místní část Dolní
Bučice, který je v majetku obce Vrdy prochází celkovou
rekonstrukcí. Práce na výměně oken byly zahájeny již
v listopadu minulého roku. Jarní práce byly zahájeny
v letošním březnu a ukončeny by měly být na přelomu
měsíců června a července 2014. Provádějí se dispoziční
úpravy vnitřních prostorů. V přízemí vzniknou prostory
na dvě provozovny a jeden byt. Na patře vznikají tři
samostatné bytové jednotky různých rozměrů, které
budou zájemcům nabídnuty k odkoupení. Nově se budují
rozvody vody, elektro rozvody a odpadní rozvody. Práce
probíhají i na zateplení celého objektu. Celkové náklady
na rekonstrukci objektu č. p. 59 se pohybují kolem tří milionů korun a práce s tím pojené provádí firma Kompres
s. r. o. Kolín a Realitní a stavební společnost Čáslav. 

Petr Marousek, stavební technik Obecního úřadu Vrdy

Dopravně–bezpečnostní
akce PČR na Vrdovsku
Na základě dohody mezi Obecním úřadem Vrdy a Obvodního oddělení PČR Čáslav, proběhla dne 8. dubna 2014 v naší obci preventivní dopravně-bezpečnostní akce. Akci provedli jako jeden
tým, příslušníci Ood. PČR Čáslav, Dopravní inspektorát Kutná
Hora a příslušníci Městské policie Čáslav. Policisté se zaměřili
hlavně na řidiče motorových vozidel, na dodržování předepsané
rychlosti, kontrolu technického stavu, povinné výbavy vozidla
a v neposlední řadě na kontrolu přítomnosti omamných a psychtropních látek, speciálním přístrojem na detekci OPL. Výsledkem
bylo celkem 26 přestupků v dopravě z toho 4 přestupky byly oznámeny na Odbor dopravy Městského úřadu Čáslav k dalšímu projednání. Ostatní přestupky byly řešeny uložením blokové pokuty
v celkové výši 8 400 Kč. Kontrola odhalila jednoho řidiče, který
řídil motorové vozidlo v době zákazu řízení. Nejvyšší překročení
povolené rychlosti v měřeném úseku bylo naměřeno u ZŠ ve Vrdech 44 km/h (povolena rychlost 30 km/h) a v měřeném úseku
ve Zbyslavi 66 km/h (povolena rychlost 50 km/h). Pozitivní informací je, že v průběhu kontroly nebyla zjištěna ani jedna osoba,
která by řídila pod vlivem alkoholu nebo OPL. S vysokou pravděpodobností se preventivní akce podobného typu budou plánovat
i do budoucna.


npor. Mgr. Lubomír Vilímek, vedoucí oddělení PČR Čáslav
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DOTACE NA ČINNOST ORGANIZACÍ V ROCE 2014
žadatel

žádaná / navrhovaná částka / Kč

rozdíl / Kč

schváleno / Kč pozn.

Rybářský svaz – MO Vrdy

50 000

40 000

40 001

40 000

Záhradkářský svaz – MO Vrdy

10 000

5 000

5 001

5 000

5 000

5 000

5 001

5 000

OS za záchranu kostela NT Zbyslav

70 000

20 000

20 001

20 000

Český kynologický svaz ZKO Vrdy

10 000

10 000

10 001

10 000

Římskokatolická farnost Čáslav

51 500

1 500

1 501

1 500

JK Ivahu Horní Bučice

35 000

0

1

0

Tom Rejnoci Vrdy

Oblastní charita Kutná Hora

10 000

0

1

0

LMK Skovice

45 000

40 000

40 001

40 000

0

0

1

0

OS Zbyslav dětem

36 000

30 000

30 001

30 000

SDH Vrdy

50 000

40 000

40 001

40 000

SDH Zbyslav

30 000

25 000

25 001

25 000

Klub modelářů Vrdy

SDH Dolní Bučice

10 000

10 000

10 001

10 000

Junák Vrdy – Dolní Bučice

45 000

40 000

40 001

40 000

Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy

50 000

40 000

40 001

40 000

TJ Dynamo Horní Bučice

278 000

263 000

263 001

263 000

TJ Slavoj Vrdy

380 000

365 000

365 001

365 000

Neptunovy šípy

1 000

1 000

1 001

1 000

Věnovanka o.s

30 000

10 000

10 001

10 000

Agility Primavera Vrdy

30 000

10 000

10 001

10 000

0

10 000

10 001

10 000

Nemocnice Čáslav
Diakonie Čáslav
Celkem

10 000

10 000

10 001

10 000

1 236 500

975 500

975 501

975 500

1

2

3

pozn.: 1 nedoloženo vyučtování za rok 2013; 2 nebylo žádáno; 3 dobrovolná částka

Co nového v ekologické výchově na ZŠ?

V únoru si žáci školy vybrali, které zvíře
ze Záchranné stanice Lipec – Obora
Žleby, chtějí adoptovat. Stal se jím dvouletý sameček fretky domácí, který se
jmenuje Barny. 1 500 Kč na adopci jsme
získali ze sběru odpadů. Pátého května
jsme byli na exkurzi ve žlebské oboře,
abychom Barnyho poznali.
Další novinka je velmi povzbudivá – získali jsme titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně. Titul
uděluje Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj. Je za činnost školy v oblasti
ekologické výchovy – neboli environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(EV VO). Z celého kraje, kde je přes 1 200
škol, si nyní titul zasloužilo asi 90 škol.
I v tomto školním roce pokračujeme
v projektech RECYKLOHRANÍ (sběr baterií, elektrozařízení, tonerů, soutěže
s recyklační tematikou), AVE – SOUTĚŽ
ŠKOL (sběr papíru, PET lahví, víček).
Dendrologická stezka u školy se zatím
týká 10 druhů stromů a chceme pokračovat. Stromy, které u školy nejsou, kupujeme – opět využíváme peníze za sběr
odpadů.
Ing. Ludmila Kebzová
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1

2

3

4

5

zcela bez
zápachu

slabý neobtě
žující zápach

obtěžující
zápach

silně obtěžující
pach

nesnesitelný
pach

8

4
3

Sluneční ulice

30

Sportovní ulice

18

vrátnice EE nákladní

18

9

Dům pečovatelské služby

24

6

Ovocná ulice

30

Posouzení zápachu v obci Vrdy a Dolní Bučice
nepotvrdilo jako jediný zdroj zápachu
lihovar Ethanol Energy a. s.
V průběhu měsíce března byly předány stížnosti
na Obecní úřad ve Vrdech týkající se obtěžujícího zápachu pocházejícího údajně z Ethanol
Energy a. s. Vedení obce informovalo zástupce
firmy a protože obecně veškeré pachové vjemy,
často označované jako nesnesitelný nebo obtěžující zápach, jsou spojovány s lihovarem Ethanol
Energy, rozhodlo vedení společnosti monitorovat
sílu a zdroje pachů v pevně stanoveném čase a určené lokalitě po delší období.
23. března proběhla schůzka s vedením obce, zástupci Sdružení pro zdravé Vrdy a zástupci společnosti Ethanol Energy. Společně bylo dohodnuto
ustanovení týmu, který se bude věnovat posouzení pachů, místa, kde bude zkoumáno a pravidelný čas. Tým byl stanoven dohodou všech stran
jako 3 členný složený z 1 zástupce Sdružení pro
zdravé Vrdy, z 1 zástupce obecního úřadu a z 1
zástupce Ethanol Energy. Jako místa měření byla
dohodnuta ulice Sluneční, Sportovní, nákladní
vrátnice Ethanol Energy, okolí Domu pečovatelské služby a ulice Ovocná. Měření bylo stanoveno
pravidelně v 7:00 a 18:00 hodin původně navrženo
na 7 až 10 dnů, na základně požadavku Sdružení
pro zdravé Vrdy poté prodlouženo na dobu 14 dnů.
Zahájení bylo naplánováno na 7. 4. ráno.
Pro vlastní analýzy bylo částečně využito metodiky odpovídající způsobu stanovení vlivu zápachu na okolí i autorizovanými firmami a znalci
v tomto oboru. Tým měl k dispozici tabulku, kam
bylo měření na jednotlivých místech zaznamenáno, kromě případného zjištěného zápachu bylo
zapisováno i počasí a hlavně směr a síla větru,
aby bylo možné dovodit, zda je to jeden z faktorů,
který může případný vjem pachu ovlivnit. Jako
kritéria pro sílu zápachu byla stanovena škála –
1 zcela bez zápachu, 2 slabý obtěžující zápach,
3 obtěžující zápach, 4 silně obtěžující zápach,
5 nesnesitelný pach.
Měření bylo nakonec na základě žádosti ze strany
Sdružení pro zdravé Vrdy překvapivě zkráceno
a prováděno pouze 5 dnů, tedy celkem 10 měření.
Zde jsou souhrnné výsledky měření (10 měření ×
3 členové týmu = maximální počet 30 hlasů)

A ještě jeden úkol si tým vytyčil, v případě identifikace zápachu se pokusit
identifikovat zdroj. Když bychom udělali opět shrnutí, jednalo se zejména
o tzv. štůlu v areálu EE, výpalky v areálu EE a obecní ČOV
Přestože jak ukazuje tabulka nebyl nikde identifikován zápach v úrovni
4 a 5, a taktéž nikde zápach z technologie výroby, vedení Ethanolu
Energy a. s. rozhodlo o vybagrování a vyčištění štůly jako jednoho možného potenciálního zdroje zápachu. Práce byly ihned zahájeny v týdnu
od 14.dubna a dokončeny byly do 14 dní.
Chtěla bych ještě poděkovat členům týmu paní Bochníčkové, paní Rudolfové a paní Dalešické, které byly ochotny věnovat svůj volný čas na monitorování zápachu a samozřejmě vedoucím výroby EE, kteří se na akci
podíleli včetně zajištění logistiky celé akce na náklady společnosti. Protože se ukázalo, že zdroje zápachu v obci jsou podstatně různorodější, než
se na začátku zdálo přímým obviněním lihovaru coby jednoznačného
a jediného zdroje, je škoda, že společností Ethanol Energy a. s. navržený
a všemi účastníky schválený projekt nakonec byl předčasně ukončen, protože mohl přinést ještě více zjištění a informací všem v obci a v okolí.

Ing. Olga Marečková, Ethanol Energy, a. s.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

březen 2014
39
2
6
1
0
Kč 1 833 200

březen 2013
24
1
7
0
0
Kč 2 646 800

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

duben 2014
27
3
8
1
0
Kč 1 356 200

duben 2013
29
1
3
1
1
Kč 2 051 300

por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí P ČR Kutná Hora
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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

Místní koupaliště
Letošní sezona koupání se nezadržitelně a mílovými kroky blíží. Je již v této
době nezbytné provést úpravy a opravy celého areálu koupaliště. V rámci přípravných opatření se provedla již nutná celková výměna písku ve filtračním
zařízení technologické části bazénu s celkovými náklady 210 000 Kč. Provedla se běžná oprava a nový nátěr samotné vany velkého bazénu a dětského
bazénu. Nátěry laviček a schůdků. Proběhla terénní úprava v okolí kurtu plážového volejbalu a výsevu nové travnaté plochy. Po dlouhých letech se povedlo
odstranit již nepotřebnou přístupovou panelovou cestu s následnou úpravou
podloží a výsevem nové trávy. Areál místního koupaliště je až na malé úpravy
již v této době určitě připraven k provozu. Zbývá vybrat plavčíky, napustit
vodu, získat certifikát o způsobilosti a vybrat provozovatele občerstvení. Rada
obce na svém pravidelném zasedání dne 28. dubna rozhodla, že letošní provoz bude zahájen v pondělí dne 16. června 2014. 
-mly-

SPOLEK PRO ZDRAVÉ VRDY 
OSÁZEL OKOLÍ VCHODU NA HŘBITOV
Náplní spolku není pouze poukazování na poškozování životního prostředí,
ale chce se aktivně podílet na jeho zlepšování v rámci svých možností.
Spolek provedl zahradní úpravu kolem vchodu na hřbitov ve Vrdech. Práce
i veškeré sazenice keřů, trvalek i sklalniček jsou darem SPZV obci. O tyto nově
založené záhony se bude starat dalších pět let.

Lenka Bochníčková

Revitalizace Parku svobody
V měsíci dubnu letošního roku byla odstraněním starých stromů a keřů zahájena 1. etapa revitalizace parku Svobody v místní části Dolní Bučice. Celkové
náklady na úpravu parku dosáhnou cca na 200 000 Kč. Druhá etapa bude
provedena v měsících říjen a listopad 2014.

Petr Marousek, stavební technik Obecního úřadu Vrdy
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duben
paní Anna Dalešická z Horních Bučic
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi
paní Marie Procházková z Dolních Bučic
pan Josef Železný z Dolních Bučic
květen
paní Hana Březinová z Vrdů
paní Emilie Heiserová z Dolních Bučic
paní Eva Kabelová ze Zbyslavi
paní Ludmila Kroutilová z Dolních Bučic
pan Jiří Misler z Vrdů
paní Marie Podávková z Dolních Bučic
pan Vladimír Starý ze Skovice
paní Božena Vobořilová ze Zbyslavi
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková
Děkujeme všem přátelům, známým
a kamarádům mého manžela Jiřího
Duška, kteří se s ním v tak hojném počtu
přišli naposledy rozloučit. Zároveň
děkujeme za květinové dary a projevy
soustrasti. Ilona Dušková s rodinou
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Čarodějnice 2014
Pořadatel: SDH Vrdy ve spolupráci s Obcí
Vrdy a Spolkem čarodějnic Vrdy
Program pro děti: čaropuzzle, čarodějnický slalom, házení čarokroužků, zavírání čarosklenic – péče o přísady pro
čarování, překonávání pavučiny, překážková čarodráha, šišky do čarokoše,
skákání v čaropytli, čaroprolejzačka.
Pro perfektní styling čarodějnic byl připraven kosmetický Čarosalon s čaroozdobami. Místní hasiči připravili pro
děti požární útoky a stříkání na čaroterč.
Vuřty pro děti zdarma! Vyhlášení soutěže
O nejkrásnější čarodějnice. Od 20 hodin
vystoupení rockové kapely BARON beat
ze Ždírce nad Doubravou. Děkujeme
všem dětem a občanům obce za opravdu
početnou účast a děkujeme také všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu
akce. Tak opět za rok, ahoj.
-jm-



foto | Josef Moravec

Velikonoční
výstava
Autorky expozice Marie Prokopová
a Jana Padruňková společně s patronem
výstavy Obecním úřadem srdečně děkují těmto vystavovatelům z řad občanů
obce: Boženě Bromové, Věře Holoubkové, Evě Hospodkové, Janě Kořínkové,
Blance Kvasňové, Evě Kvítkové, Heleně
Lickové, Aleně Lišovské, Olze Rolencové,
Věře Řehounkové, Věře Slanařové, Marii Stiburkové, Marii Šedivé, Janě Špinarové, Marii Zárubové, Janu Caklovi
a Františku Křížovi. Dále děkují dětem
a učitelkám obou Mateřských škol ve Vrdech a žákům a učitelkám Základní
školy ve Vrdech. A my všichni občané
moc děkujeme samozřejmě paní Marii Prokopové a paní Janě Padruňkové.
-mly-

Velikonoční jarmark na ZŠ Vrdy
V pátek 11. dubna 2014 ve 13 hodin se otevřely dveře Základní školy ve Vrdech
a mnoho nadšených rodičů, prarodičů, žáků, příbuzných, známých či kamarádů
se přišlo podívat a také nakupovat opravdu zdařilé výrobky, které si žáci nejen sami
vyrobili, ale také sami prodávali. A že vybírat bylo skutečně z čeho!
Žáci vložili do celé akce mnoho úsilí, snahy, ochoty a mimo jiné také dobré srdce,
neboť celou akci konali na podporu nadace „Pomozte dětem“. Symbol této nadace
„kuře v kruhu“ bylo také dominujícím motem, neboť někteří žáci si sami vyrobili
kostým kuřete, do kterého se převlékli a provázeli školou. Ovšem hlavním a pravděpodobně nejlákavějším poutačem bylo obří kuře v kruhu, v němž se postupně prostřídali dva žáci a jedna žákyně naší školy. Všechna „kuřata“ byla naprosto úžasná,
jedinečná a zaslouží si obrovskou poklonu a dík za celodenní snahu a píli.
A kolik se tedy našim žákům podařilo celkem pro nadaci získat? Nádherných
20 073 Kč! Tato částka předčila všechna naše očekávání a jsme skutečně hrdi
a pyšni na to, že pracujeme ve škole, kde se děti bez jakéhokoliv přemáhání snaží ze
všech sil pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují.
Touto cestou bychom tedy chtěli poděkovat nejen všem kolegům, kteří se na této
akci podíleli, ale hlavně našim dětem, neboť dokázaly, že mají dobré srdce a slušné
vychování a splnily smysl a cíl celé akce, který zněl: „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM!“

Mgr. Dita Štolfová

Záhon č. 317
Úprava záhonu před bytovkou č. p. 317 ve Vrdech
je dílem paní Marie Prokopové a paní Aleny Žákové.
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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

pozvánky :

Dětské letní kino
Na programu pro letošní Dětské letní
kino se ještě pracuje. Naleznete jej v nejbližší době na www.obecvrdy.cz/volny-cas/. Jisté ale je, že první promítání proběhne již v den vysvědčení.
27. 6. / 21:30 Mikulášovy patálie

Výstava
„1968 – Naděje
nebo boj o moc?“
a film Hořící keř
Stále je možné navštívit výstavu dokumentující životy lidí ovlivněné okupací
v srpnu 1968. Výstava bude zakončena
promítáním filmu Hořící keř v sobotu
28. 6., tedy den po avizovaném termínu.
Původně zamýšlené datum postoupilo
své místo první pohádce v rámci Dětského letního kina.
28. 6. / 21:30 Hořící keř

reporty :

Noc
s Andersenem
Komisař Vrťapka spolu s investigativní novinářkou Hermínou opanovali
knihovnu. Necelá třicítka mladých
nadějných detektivů strávila noc řešením zapeklitých případů a ti nejúspěšnější se mohli těšit z výhry krásné
knihy.
Velké díky patří Verče Šimonové
za vstřícnost, trpělivost a pomoc s organizací, Katce Wohákové, Lucce Březinové a mamince Filipa Vargy za zajištění občerstvení pro nocležníky.

Výtvarné dílny
pro děti s Jitkou
Rosickou

Výstava
ohrožených
druhů

26. 5. se můžete těšit na další výtvarné
dílny s paní Jitkou Rosickou, jsou věnované dětem od 1. do 9. třídy, ale podívat
se může přijít každý. Bližší informace
o programu a přihlášky budou k dispozici od 19. 5. v knihovně a na stránkách
obce. Prosím jen, abyste svůj zájem
o účast opravdu dali do knihovny včas
vědět, dílny se mohou konat pouze, je-li
nahlášen dostatečný počet zájemců. Děkuji za pochopení.

Žáci II. stupně ZŠ Vrdy, světlušky ze
Skautského střediska Vrdy-Bučice
a jejich dospělý doprovod měli možnost prohloubit své znalosti v oblasti
ohrožených druhů rostin a zvířat
na stejnojmenné výstavě, která byla
v knihovně k vidění během měsíce
dubna. Děkuji především Lídě Kebzové a Renatě Kratochvílové, které
tato setkání zorganizovaly.
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Jiří Dědeček
v knihovně aneb
Umíte zahrát
taky rokendroly?
„A umíte zahrát taky rokendroly?“ bezelstně se zajímala holčička z první třídy.
V zápětí se už knihovnou nesl trylek o pavoukovi na stěně. Písničkář a všestranný
literát zpestřil den nejen dětem v rámci
projektu Knížka pro prvňáčka. V podvečer mu vyselo na rtech i dospělé publikum. Jiří Dědeček je totiž krom jiného
také studnicí nevšedních historek ze života a vtipným společníkem.
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Závody vlčat a světlušek
Za velbloudem
2014: Naši skautíci
do pražské ZOO
porovnali síly i mysl
s ostatními dětmi z okresu V neděli 20. dubna se skautky ze střediska Vrdy-Bučice připojily
Letošní okresní závody pro světlušky a vlčata organizovali
12. dubna bratři a sestry z Uhlířských Janovic. Tentokrát se
celý závod odehrával v lese u starého statku v Sudějově, kde
mezi dětmi při slavnostním nástupu pobíhalo menší stádo
koz. Závody tedy začaly s úsměvem na rtech, protože zvědavé
kozy, které prohledávaly batohy i kapsy u kalhot, budily veselý
rozruch mezi dětmi i dospělými.
Jedenáct závodních týmů, mezi kterými byl i jeden pětičlenný
dívčí a jeden pětičlenný chlapecký z našeho střediska, mělo
za úkol ochránit kouzelné dračí vejce a projít začarovaným
lesem a splnit všechny úkoly, jak nejlépe dovedou. Cesta začarovaným lesem tak prověřila jejich mysl, zručnost a hbitost.
S kouzelným dračím vejcem, které se jim nesmělo za žádnou
cenu rozbít, zdolávali disciplíny jako je určování rostlin a zvířat, zatloukali hřebíky, zdolávali překážkovou dráhu s lanovou lávkou (Kuba Binder i se zlomenou rukou), psali adresu
na pohled (což kluci trénovali ještě těsně před startem), orientovali mapu podle buzoly nebo balili knihu či skládali tričko.
Skauting je totiž pro život, a tak vede malé
děti nejen k životu v přírodě, ale i k pořádku.
Důležitá je taky týmová spolupráce a ohleduplnost, a proto byli závodníci bodovaní i za své
chování na stanovištích. Kamarád, kterému
zrovna jedna disciplína nejde, se totiž nepeskuje, ale naopak se mu fandí a motivuje k vyšším výkonům.
I vedoucí, kteří se před závody s dětmi pilně
připravovali a trénovali všechny skautské dovednosti, malé závodníky podpořili
a za snahu na trase chválili, i když se v první
trojce neumístili ani kluci, ani holky. Nikomu
to ale nevadilo. Děti si to užily, strávily slunečný den na čerstvém vzduchu, zúročily natrénované znalosti a navíc dostaly za odměnu
zmrzlinu. Největší zážitek měly ze samotného
závodu, mečících koz a taky z obrovské trampolíny, na které neúnavně skákaly vyjma závodu celou dobu.
Za dva roky a snad ve větším počtu budeme
mít více štěstí ve hře ...a třeba obsadíme
i jednu z medailových pozic.

Zuzana Lebdušková

k dalším dobrovolníkům z pražských středisek a pomohly připravit v ZOO Praha návštěvníkům bohatý program – ukázku
skautského tábora spolu s tematickými úkoly, například chytání velbloudí hlavy do lasa či třídění velbloudí potravy podle
barev a především menší vzpomínkovou besedu na dobrodružství z roku 1945 – záchranu zatoulané velbloudí samice.
Těsně po válce našla u Golčova Jeníkova parta skautů zatoulaného, volně se pasoucího velblouda. Neváhali a rozhodli se
opuštěnému zvířeti pomoci. „Ulovili“ ho do lasa, poslali dopis pražské ZOO a následně zorganizovali pěší pouť do Prahy
dlouhou 99 km, na které si ve štafetách skauti z různých oddílů velbloudici Pepitu předávali. Cesta vedla přes Čáslav, kde
si velblouda všiml tehdy třináctiletý Miloš Forman, který se
přidal ke karavaně skautů směřující do Prahy. Byl to tehdy pro
něj zážitek. …„My kluci z Čáslavi jsme ho měli odvést do Kutné
Hory,“ popsal Forman ve své autobiografii nazvané: Co já vím?
Dále přes Kutnou Horu, Kolín, Úvaly až do pražské Tróje, kde
velblouda slavnostně předali do rukou chovatelů ZOO Praha.

Barbora Fílová
foto | Městské muzeum a knihovna Čáslav
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Tajemné chodby pod kostelem Nejsvětější Trojice
Před časem jsme od pana pplk. v.v. Josefa
Novotného z Dolních Bučic, proutkaře
a psychotronika, slyšeli, že hledal podzemní chodby pod kostelem Nejsvětější
Trojice. Toto nás velmi zaujalo. Byla by
škoda, aby o této pozoruhodné historické
památce nevěděli i ostatní obyvatelé našich obcí a milovníci tajemna a historie
vůbec. Rozhodli jsme se, že pomůžeme
zaznamenat souřadnice chodeb, které
pan Novotný nalezne.
Pan Novotný byl již mnohokrát přizván
k pátráním po chodbách, hrobech, zakopaných sochách či jiných předmětů.
Třeba jste viděli v televizi pátrání
po hrobu Jakuba Krčína z Jelčan. Třeba
u vás pan Novotný hledal vodu či geopatogenní zóny.
Zajímalo nás, jak vlastně pan Novotný
přišel na to, hledat zrovna zde podzemní
chodby. Celé to začalo tím, že obyvatelé
domu č. p. 5 ve Zbyslavi, který
je označován jako katovna, potřebovali najít pramen vody.
Pan Novotný našel nejen vodu,
ale i podzemní prostory. Před
vrátky je chodba v jedenáctimetrové hloubce a má strop
dva metry vysoký. Od katovny
vede chodba přímo k soše,
která je vpravo od schodiště
do kostela. Ve vzdálenosti
3 m vpravo od sochy je strop
chodby 16 metrů hluboko. Než
nás však chodba od katovny dovede až k soše, je zde odbočka
doleva ke statku č. p. 58. Další
odbočka z přímého směru je
u sochy, vede vlevo přes odpočívadlo na schodech /hloubka
22 metrů/ a pokračuje ještě
dál mezi památníkem a rohem zahrádky č. p. 63, pod
č. p. 131 a dále rovně z kopce.
Přetíná ulici Hradební v její
spodní části. Poslední zaměření této chodby bylo pod zídkou vpravo u odbočky na Bílé
Podolí v ulici Jiráskova. Zde
se chodba již dostává pomalu
k povrchu, je již jen ve čtyřmetrové hloubce. Zřejmě
chodba ústila někde v polích za silnicí.
Kolem sochy vede chodba přímým směrem přes hřbitov a celý kopec před vraty
č. p. 80 a 81 /17 metrů pod povrchem/ až
ke Starkočskému potoku pod kopcem.
Nejmohutnější chodba však vede ze
zákristie kostela, pod bránou na hřbitov směrem za školu, kde v dávných
dobách bývala tvrz. Svědčí o tom i název ulice Hradební. Pod kostelem je
chodba v hloubce 4 metry, v blízkosti
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školy je potom hloubka 6 metrů. A tato
chodba je opravdu prostorná, jak pan
Novotný poznamenal, projel by i kočár.
Vzhledem k tomu, že dále vede chodba
bohužel přes soukromé pozemky, nelze toto zdokumentovat. Chodba, která
odbočuje nedaleko od katovny do dvora
statku, vede zřejmě stále rovně přes zahrady dolů z kopce. Pan Novotný ji opět
zaměřil u č. p. 91 u zastávky autobusu.
Zde má chodba dva metry v průměru a je
v hloubce 4,5 metru. Je zřejmé, že kopec
pod kostelem je plný tajemství. Můžeme
se jen dohadovat, k čemu chodby sloužily
a kdo je nechal vybudovat.
Při mapování podzemních chodeb jsme
měli to štěstí, že pan Veselý šel větrat kostel. Ochotně nám umožnil vstup do kostela, takže pan Novotný mohl prohledat
i prostor kostela. V kostele je roztroušeno

několik hrobů a jedna velká hrobka před
pravým bočním oltářem. Před oltářem
je schodiště do hrobky. V zákristii vyúsťuje nejmohutnější z chodeb. Toto vše
jen umocnilo ohromný dojem, který
na nás kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi udělal. Je opravdu nádherný.
Pan pplk. v.v. Josef Novotný dokáže pomocí pružiny a drátů hotové zázraky. Například mu lípa, která je před věží školy,
prozradila, že je stará již 264 let. Ale to je
ještě mladice proti dubu, který roste už
513 let vedle hřbitova před č. p. 64. Své
dovednosti cvičí pan Novotný již od dětství, kdy ho učil hledat vodu pomocí
proutků jeho děda. Říkal mu, že se musí
snažit opravdu vodu najít. Aby až lidé kopáním vodu nenajdou, nenakopali jemu.

Lenka Bochníčková

Spolek pro Zdravé Vrdy
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Naše historie a několik vět o hospodářských,
průmyslových a obchodních poměrech na čáslavsku
3. P ivovary: Právovarečné měšťanstvo v Čáslavi, Fr. Jos. Auegsperg v Tupapo I. světové válce

dlech, nadační velkostatek v Ronově n. D.
V následujícím článečku se krátce a stručně vrá- 4. Sušárny na čekanku: Antonín Štefan v D. Bučicích, Emil Pick v Čáslavi
/tyto 2 podniky i výroba cikorky/, Jaroslav Výborný ve Zbyslavi a Bedřich
tíme zpátky do doby více jak 90 let vzdálené — tedy
Váša ve Starkoči
do našeho kraje po skončení I. světové války, kdy se
ještě nezačal stavět železobetonový most přes řeku 5. Továrny na potraviny: Emil Pick a spol. v Čáslavi ne pokrmový tuk,
kosmos, margarin a cikorku, Pomona, továrna na zužitkování ovoce
Doubravku ve Vrdech
a zeleniny v Čáslavi, spol. s. r. o., Karel Zástěra, majitel drogerie a technický lučebník v Čáslavi,
Obce Vrdy a Dolní Bučice v té době patřily do politického okresu čáslavského, který měl ráz převážně 6. Cihelny: Jaroslav Čapek v D. Bučicích, František Skřivánek v Čáslavi,
Ferdinand Stoupa v Čáslavi,
zemědělské oblasti. Z polních plodin se pěstovala
na Čáslavsku hlavně řepa, pšenice, ječmen, hrách, 7. Mlýny: Josefa Bláhy ve Žlebech, Josefa Kořínka v Ronově n. D.
řepka, čekanka a kmín. Za dob míru před 1. svě- 8. Parní pily: Josef Štamberg v Dolních Bučicích, Lustig a Pick v Čáslavi
tovou válkou představovala úroda kmínu čtvrtinu 9. Strojírny a slévárny: slévárny Václava Losenického v Čáslavi, Václav Řehák v Čáslavi, Čeněk Havelka v Žehušicích, František Čáp v Hedvikově.
veškeré rakouské produkce. V povodí Doubravky se
pěstovala zelenina, hlavně okurky, mrkev, zelí a ci- 10. Koželužství: Karel Beutl v Čáslavi
bule, u Žehušic bylo asi 20 měr (cca 3,8 ha) vinic,
které poskytovaly víno poměrně dobré jakosti. Z do- Dále je uveden přehled velkostatků v samosprávném okresu čáslavském
mácího zvířectva tu byl chov koní a skotu, místy ovcí v roce 1921: Damírov – majitel tamní zádušní, Filipov – František Klea drůbeže. Na poměrně dobré úrovni bylo rybníkář- eborn, Kluky – majitel Richard Daczický, Nové Dvory – majitel Quido
ství – např. velkostatek augsspergský měl 17 rybníků. Thurn, Podhořany – majitelka Klára Riedlová, Ronov n. D. – nadace hraIntenzivní pěstování cukrovky vyvolalo potřebu běte Caretta Milesima, Žehušice – majitel Osvald Thun Salm, Žleby – macukrovarů, které patří mezi ty větší v Rakousku- jitel Fr. Jos. Auersperg, Sedlec – majitel Karel Schwarzenberg
-Uhersku a i v nové republice Československé a některé i mezi nejstarší cukrovary v republice, neboť 8. dubna 1893 byla v Čáslavi ustavena 111 živnostníky „Řemeslnicko-Živcukrovar hostačovský byl založen již v polovici nostenská beseda“, která měla být střediskem živnostenstva, kde (podle
19. století, cukrovar žlebský v r. 1851 a ohromná části zápisu z této schůze) by se ku společným poradám scházeli a pracorafinerie vrdovská v r. 1858. Tato rafinerie denně vali na povznesení stavu.
zpracovávala cca 1 300 q řepy, 1 300 q suroviny. I. světová válka (1914 – 1918) ochromila a zničila mnoho zejména malých
V kampani 1920 – 1921 bylo ve Vrdech zpracováno výrobců a živnostníků. Výbor Řem.-Živn. besedy, aby povzbudil živnost390 132 q řepy, suroviny 99 579 q a 89 450 q rafinády. níky a obchodníky čáslavského okresu, přispěl k lepšímu a vyššímu odBěhem kampaně bylo v cukrovaru zaměstnáno 17 bytu výrobků uspořádal „Tržnici a výstavu řemeslných a průmyslových
úředníků a 890 zřízenců a dělníků. Na služném výrobků“ v Čáslavi ve dnech 13. – 28. srpna 1921, a to v prostorách Sokoa mzdě bylo v této kampani vyplaceno 2 565 000 Kč. lovny. Úspěšné akce se v rámci 94. vystavovatelů zúčastnili Bohumil AuPro srovnání – v letech 1996 a 1997, kdy cukrovar gustin, čalouník a dekoratér, Dolní Bučice u Čáslavi, Štefan Antonín, tovlastnila společnost Cukrovar Vrdy, s. r. o. byla kapa- várna kávových konserv a cikorky, Dolní Bučice a Cukrovar Vrdy u Čáslavi
Ing. Stanislav Jukl, dr. h.c., duben 2014 / -fkcita zpracování přibližně 2 500 tun řepy denně. Su- 
šením čekanky se zabývaly na čáslavsku 4 závody,
z toho dva vyráběly i cikorku. V činosti bylo několik Použitá literatura:
cihelen, a to jednak pro obchod a jednak cihelny vel- Průvodce tržnicí a výstavou průmyslových a řemeslných výrobků polit.
kostatků, které vyráběly pouze pro vlastní spotřebu. okresu čáslavského ve dnech 13. – 28. srpna 1921 v Čáslavi v Sokolovně,
Mlýny byly provozovány na Doubravce, na Hosta- tiskem Josefa Frengla v Čáslavi, 1921; Automatizace, číslo 06/2005 – Rečovce, Brslence a Klejnarce... Pro zpracování konstrukce řídícího systému v cukrovaru Vrdy; Národní Technické Mudřeva zde byly četné parní pily.
zeum – Archiv NTM, sbírka cukrovarnických archiválií 1839 – 1940
Důležitou základnou pro podporu živnostníků
a podnikatelů jsou peněžní ústavy, které byly v Čás- míry délkové – víte že:
lavi čtyři – městská spořitelna, záložna čáslavská, loket český = 59,14 cm – 59,3 cm = 3 pídě po 19,71 cm
okresní hospodářská záložna a filiálka hospodář- píď = 8 palců po 24,64 mm = 10 prstů = 40 zrnek po 4,92 mm = 19,71 cm
ské úvěrní banky.
střevíc = stopa = 4 dlaně = 29,6 cm až 31,32 cm
pěst = 4 palce = 9,856 cm (míra pro výšku koně)
Níže je uveden přehled vybraných – větších prů- míle česká = 12 600 loktů = 7,126 km = 7,4985 km
myslových a hospodářských podniků politického kročej = 1 ½ lokte, ale také 2 lokte
okresu čáslavského s důrazem na obec Vrdy dlaň = 4 prsty = 7,88 cm
a Dolní Bučice a jejich okolí:
palec, později coul = 2,46 cm
1. 
Cukrovary: Firma Schoeller a spol., akciová sáh = 3 lokte = 1,778 m
společnost ve Vrdech, František Josef Auersperg provazec = 52 lokte
ve Žlebech a Hostačově, František Wiesner hon = 5 provazců = 153,76 m
a spol. v Močovicích.
prut = 8 loktů
2. Lihovary: Ing. Pick v Čáslavi, Fr. Jos. Auergsperg látro (hornická míra) = 3–4 lokte
ve Žlebrech, nadační velkostatek v Třemošnici, rybářský provazec = 22 lokte
velkostatek ústavu bývalých šlechtičen na Hradě /Pro osvěžení paměti budeme tuto rubriku uvádět na pokračování
pražském v Dobrnici
i v dalších vydáních Obecních listů./
kv ět e n 2014
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Otevírání nebe 2014 LMK- Skovice
Ranní sluníčko a teplo nám napovídalo,
že oproti předpovědi nepříznivého počasí nám dnešní den bude přát. V brzkých ranních hodinách jsme se zapojili
do rušných příprav a doháněli veškeré
práce, od kterých nás vyhnal skoro celodenní déšť předešlého dne. Posekat,
uválcovat, vytyčit bezpečnostní zóny,
připravit statické ukázky a naplánovat
soutěž combatového létání a další nutná
zabezpečení letového dne se rozjely plným proudem. V dopoledních hodinách
přijeli první kamarádi z o. s. SOPKA
2007 Nechálov pod vedením dlouholetého kamaráda RC modeláře Pavla Kováře, na Combatové létání. Následovali
kamarádi s RC trucky na statické ukázky
v čele s Davidem Muškou a Vlastou Radilem Ježurou. Blížila se hodina dvanáctá
a tím i zahájení letového dne a letiště
se začalo zaplňovat jak návštěvníky, tak
dalšími kamarády modeláři. Kamarád
Mirek Kozel se synem jsou pravidelnými
návštěvníky našich letových dní a jejich
nové překrásné modely i excelentní letové ukázky dokážou diváky opravdu
zaujmout. V nepolední řadě nás navštívil
i Pavel Štěpin RC modelář, který se vydal
podobnou cestou jako náš modelářský
klub a zaměřil svoji práci s RC modely
především na děti. Ještě před oficiálním
zahájením Combatové soutěže si všichni
RC piloti museli vyzkoušet povinné létání se svými modely z důvodu bezpečnosti a seznámení se s naším letištěm.
Každý z RC pilotů dostal bezpečnostní
pokyny, jak a kde provozovat svůj model
a za jakých podmínek. Na vše dohlíželi
a vydatně pomáhali naši mladí modeláři
a to jak junioři z LMK-Skovice, tak noví
členové Dětské pilotní školy LMK-Skovice. Během dne jsme odlétali pět kol
combatové soutěže a o adrenalin nebyla
nouze. Deset bojovně naladěných RC pilotů na startovní čáře se svými mechaniky – to byla vřava. Start a první modely
se řítí k zemi po srážce v zápalu boje
o protivníkovu stuhu. Opravy modelů,
rychle znovu na start, vzlet a rychle
do dalších vzdušných šarvátek. Sedm
minut boje, vyhodnocení letového kola,
oprava šrámů na modelech a příprava
do dalších bojových letových kol.
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Ač vše vypadá na velkou rivalitu, opak
je pravdou. Celým combatovým létáním
se nesla jen a jen kamarádská nálada.
Mezi každým soutěžním kolem RC combatů jsme se mohli pokochat letovými
ukázkami ostatních RC modelů. Nově
jsme mohli shlédnout obří vrtulník Romana Krejčího místopředsedy našeho
modelářského klubu, který vrtulník řady
600 právě zalétává, a do budoucna se
můžeme těšit na překrásný maketový
model. Dále se oblohou nesl úchvatný
zvuk Migu-29 Mirka Kozla, který sním
předváděl 3D létání, a to opravdu bezchybně. Skutečnou lahůdkou byl Vojta
Kozel se Zlínem a další a další modely
od malých něco kolem padesáti centimetrů až po více dvoumetrové drobečky. Pavel Štěpina nám ukázal, že svoje kouzlo
mají i velké větroně a je na co se dívat.
Jelikož se na nás celé odpoledne smálo
sluníčko, letových ukázek bylo opravdu
dosti. Chvílemi jste se také mohli podívat, jak se na přistávací dráze letiště prohání RC čtyřkolky aut a to až padesáti
kilometry v hodině a kličkují mezi vytvořenými překážkami. Velkou zajímavostí
otevírání nebe bylo předvedení flight
personal videa (FPV), což jsou 3D brýle,
které vám umožní realistický pohled pilota z kabiny RC modelu. Každý návštěvník si během dne mohl vyzkoušet tento
nevšední zážitek. V průběhu dne nás
navštívilo více jak šedesát návštěvníků,
což je na náš malý klub velmi příjemné.
V podvečerních hodinách nás ještě přijel navštívit kamarád Pavel Janda se
svým Truckem. Moc rád bych poděkoval za krásné odpoledne všem návštěvníkům, organizátorům a kamarádům
RC pilotům. Přátelská nálada se nesla
celým odpolednem, a když se vše hezky
daří, vždy se musí tak trošku něco pokazit. Tak už to bývá. Na večerní hodiny
jsme plánovali pálení vatry, bohužel počasí se zhoršilo a bouřková mračna nás
strašila. Podvečerní váhání za nás rozhodl přicházející déšť, a tak se musíme
všem návštěvníkům, přátelům a kamarádům omluvit, že tato část programu
nabyla naplněna. Bohužel ne naší vinou.
Ještě jednou všem velký dík za krásné
odpoledne a těším se na další setkání.

V závěru povídání mi dovolte ještě
poděkovat za podporu rozvoje dětského RC modelářství představitelům naší obce Vrdy a především
člověku, bez kterého by mnoho našich projektů vůbec neexistovalo,
Ing. Milošovi Mlynkovi. Mnoho
věcí je pouze o tom chtít je konat,
mít vůli je vykonat a to se nám zatím společně daří. Pokud přeje počasí, potkáte na našem letišti každý
sobotní i nedělní podvečer někoho, kdo
brázdí svým modelem oblohu. Přijďte se
podívat s vašimi dětmi a popovídat si nejen o modelech.

Bc. Jarodslav Šedivý

předseda LMK-Skovice

Oslava fotbalu
ve Vrdech
Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy si
Vás, vážení občané, dovoluje pozvat
na oslavy 90 let výročí založení kopané
ve Vrdech, které se budou konat v sobotu
dne 21. června 2014 ve všech prostorech
místního sportovního areálu. Program
bude zahájen v 9 hodin fotbalovými zápasy všech našich mládežnických týmů.
V odpoledních hodinách bude program
pokračovat zápasem domácí „Staré
gardy“ proti „Staré gardě“ Dynama
Horní Bučice. Program vygraduje utkáním domácího A-týmu dospělých proti
výběru okresu. V domácím dresu se
objeví i místní odchovanec a bývalý prvoligový hráč pan Petr Papoušek. V průběhu oslav také vystoupí Freeclub Ivety
Littové. Pro děti bude k dispozici po celý
den zdarma skákací hrad a kolotoč. Připraveny budou i dětské soutěže v čase
od 10 do 12 hodin. Na nohejbalovém
hřišti se odehraje od 10 hodin soutěžní
utkání druhé ligy mezi Slavojem Vrdy
a TJ Slavia Orlová. Ve zbylých prostorách
areálu budou probíhat i exhibiční utkání
v tenise a plážovém volejbalu. Součástí
akce bude i výstava dobových fotografií
s fotbalovou tématikou.
Občerstvení pro návštěvníky bude samozřejmostí včetně pochoutek z udírny
a grilu.
Oslavy budou ukončeny volnou zábavou,
o kterou se postará kapela PUNC přímo
v prostoru sportovního areálu. V případě nepříznivého počasí proběhne
závěr oslav v sále v Kulturního domu
ve Vrdech.

Milan Tomíšek, předseda výboru

fotbalového oddílu TJ Slavoj Vrdy

Z ČINNOSTI MÍSTNÍ
ORGANIZACE ČRS
V měsíci dubnu se uskutečnily dvě akce pořádané
naší organizací. Nejprve se jednalo o úklid břehů
řeky Doubravy, která navázala na podobnou iniciativu před dvěma lety. Opět jsme požádali Obecní
úřad ve Vrdech o pomoc s materiálním zabezpečením celé akce (umístěním kontejneru u mostu
na silnici č. 1/17 a jeho odvoz). Čištění řeky probíhalo po obou březích od Husova mostu ve Vrdech
po vakuový jez u Císařského mostu. Úklidu se zúčastnilo 15 osob. Snad jsme alespoň malou částí
přispěli ke zlepšení životního prostředí v našem
blízkém okolí a naplnění pocitu, že se řeka nestává
smetištěm.
V sobotu 26. dubna 2014 se na rybníku Na ostrově
v Dolních Bučicích za krásného počasí uskutečnily
již tradiční rybářské závody, kterých se zúčastnilo
49 lovících rybářů. Z tohoto počtu bylo 43 dospělých a 6 dětí. Členů naší organizace bylo 24. Díky
sponzorům se soutěžilo o velmi hodnotné ceny.
Závod byl rozdělen na dva stejné poločasy s přestávkou na občerstvení. Vítězem se stal pan Miroslav
Charvát, který vyhrál motorovou pilu. Na dalších
místech se umístili Zdeněk Wittvar, Jan Dušek
a Pavel Netolický. Určitě ještě stojí za zmínku šesté
místo, teprve desetiletého Dominika Mužátka,
který se v konkurenci zkušených dospělých rybářů
neztratil. Celkem se umístilo 28 závodníků.
Samostatnou skupinou byli naši začínající rybáři,
kteří navštěvují rybářský kroužek pod vedením
pana Antonína Husáka. Ten je na schůzkách postupně zasvěcuje do rybářské teorie, učí je poznávat
ryby, seznamují se s rybářským řádem, zkouší si vázání háčků, rybářských uzlů atd. Na rybářských závodech si také mohli vyzkoušet něco z praxe. Ryby
si pro tentokrát postavily hlavu, kterou neobměkčilo ani začátečnické štěstí a nebraly. Doufáme, že
tyto první nezdary je neodradí a při rybařině ještě
prožijí spoustu krásných zážitků.

Turistická trasa po Zbyslavi
V historických pramenech můžeme najít již ve 12. století první písemné
zmínky o Zbyslavi. Vy to nevíte? Ale ano, ve Zbyslavi je totiž mnoho věcí,
které jinde nenajdete. Zbyslavká mozaika – vzpomínka na křídové moře.
Kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi – stavba patřící na seznam kulturních památek. Zbyslavský Špýcharový dům – vzpomínka na rozkvět obce.
A co dnes? Každý má svůj dům, svou zahradu. Ano, je to pěkná obec. A jak
se tu Obecní úřad stará o čistotu? Na dvou místech jsou tu kontejnery.
Prima!!! Vidíte – není si co více přát. Ale přeci jen………. Víte, co najdete
na konci té kdysi úchvatné Zbyslavi?
Začněte u kostela, jděte (bohužel nemáme zatím turistické značení)
směrem k bývalému špýcharu, u cedule „PŘÍSNÝ ZÁKAZ SKLÁDKY“ se
rozhlédněte. Už tady vás čeká první podpis naší nové doby. A co že to je?
Haldy suti, kamení, stavebního odpadu. Prostě prima podíváníčko!
Nebojte se, tím turistická trasa Zbyslav nekončí. Jdeme dál. U zdí špýcharu, který se pozvolna rozpadá, objevíme pytle odpadu, včetně starých
záchodových mís a možná i WC-zbytků. Opravdu pěkné!
Stále se nebojte – jdeme dál. Postupujeme okolo bývalého kravína. Cesta
je to pěkná, rozmanitá. Téměř vesnička středisková. Můžeme nalézt
mnoho plastových částí aut – včetně sedaček (ve Zbyslavi je zřejmě
mnoho šikovných rukou pracujících na starých autech a toto se jim asi už
„nevešlo“ do tříděného odpadu). Dále můžeme spatřit i odpadové roury,
shnilá jablka, plasty všeho druhu, části židlí. Prostě – „současný bordel
všeho druhu“. Jinak se to tiž ani nazvat ani nedá...
Možná jsme neprošli všechna místní zákoutí. (Kdyby něco – příště napíšeme.) Ale i tak: Nestojí Vám za to Zbyslav navštívit? Tolik rozmanitých
podivuhodností se totiž najde pouze na málo místech. Třeba ve Vrdech
(chudáci naši) byste je hledali marně. Ten „bordel“ máme totiž u nás
ve Zbyslavi. Jen nevíme, máme-li být hrdi či nehrdi. Jak již se ptal Neruda:
„Kam s ním?“ Ale pozor – my ve Zbyslavi již vlastně víme: Do Zbyslavi!!!

Mgr. Lenka Kabelová, Mgr. Zdeňka Lázničková

...z Odemykání doubravy 2014

sponzoři akce:
Obecní úřad Vrdy; GOLDBECK
Prefabeton s. r. o.; PetArt JH s. r. o.;
CH CATERING s. r. o.; MAPES spol. s r. o.;
Termocentrum; Kaprňák – Petr Havlíček
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tiskárna
V+ CH
Sponzor Obecních listů
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
tel.: 327 301 111, fax: 327 397 003
e-mail: info@prefabeton.cz
Výrobní program tvoří tři skupiny výrobků
stropní a stěnové panely pro systémy
GOBA mateřské firmy GOLDBECK GmbH
konstrukční stavební systém
STROPSYSTEM GOLDBECK – řešení
stropní, schodišťové a balkonové konstrukce
konstrukční soustava SKELETSYSTEM
GOLDBECK – stavebnicový systém pro
jednoduchou výstavbu rodinných,
řadových a bytových domů, občanských
a průmyslových staveb využívající subtilní
železobetonové prvky

Trim Security s. r. o.
Bezpečnostní agentura
Nademlejnská 651/7
109 00 Praha 9-Hloubětín
+420 724 757 785
+420 606 832 318

tiskopisy všeho druhu
Ivan Vopelák
Dukelských Hrdinů 145
281 23 Starý Kolín
tel.: 321 764 169
mobil: 603 475 229
e-mail: v_a_ch@volny.cz

Informace o produktu STROPSYSTEM
800 261 127 /zákaznická linka zdarma/
výroba, doprava a montáž stropů,
balkonů a schodišť z betonových
konstrukčních prvků
e-mail: info@stropsystem.cz
web: www.stropsystem.cz
Informace o produktu SKELETSYSTEM
800 331 199 /zákaznická linka zdarma/
stavebně-konstrukční řešení pro rodinné,
bytové a řadové domy, občanské
a průmyslové stavby
e-mail: info@skeletsystem.cz
web: www.skeletsystem.cz
kam v létě za a-peironem:
kdo nás neslyšel ve Vrdech či na Vinici,
může si za námi udělat výlet v létě:
26. 7. Bousov
1. 8. Kraskov
Naše produkty
Bezvodý líh kvasný
 Technický alkohol (min. 80 %)
 Přiboudlina (max. 15 % ethanolu)
 Odstředěné lihovarské výpalky
Lihovarské mláto
 Suché lihovarské výpalky
DDGS (forma sypká vs. granulovaná)
 Zahuštěné lihovarské výpalky
Lihovarský sirup
sídlo společnosti:
Školská 118, 285 71 Vrdy
fax: +420 327 300 523
tel.: +420 327 300 553
e-mail: info@ethanolenergy.cz
web: www.ethanolenergy.cz

jestli ještě něco přibyde, můžete sledovat na
www.a-peiron.wz.cz
nebo na našem facebooku

Středisková obec Vrdy
Informace o aktuálním dění v naší obci
najdete také na facebookových stránkách:
Středisková obec Vrdy

-jm, mly, fk-
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