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OBCE VRDY NAJDETE NA ADRESE
www.obecvrdy.cz

foto | Josef Moravec

Začátkem roku 2014 připravenost Technických služeb (dále jen TS) Vrdy směřovala na pravidelnou zimní údržbu.
Z důvodu letošní absence sněhu se pracovníci TS Vrdy mohli zaměřit na jiné
plánované úkoly.
V měsíci lednu a únoru to byly práce
na terenních úpravách v areálu
tzv. „Kravína“ v ulici Markovická. Jednalo se o hrubou přípravu pozemku
na uskladnění části techniky a technických prostředků, která se do současné
doby nacházela na pozemku obce Vrdy
v objektu TS Vrdy tzv. „60“. Tento pozemek byl obcí Vrdy řádně prodán do osobního vlastnictví a je nutné, aby byl pro potřeby nového majitele uvolněn do konce
března. Dodavatelským způsobem se
TS Vrdy podílely na výkopových pracech
v rámci projektu výstavby vodovodu
Transelco v Dolních Bučicích. V Kulturním domě ve Zbyslavi zahájily opravu
místnosti bývalé knihovny a došlo také
na stavební úpravy v místnosti masérny
na Zdravotním středisku ve Vrdech.

:Z ČINNOSTI TECHNICKÝCH SLUŽEB VRDY:
Co nás čeká a nemine do poloviny roku 2014? Tak především úkoly, které přímo
vyplývají ze zadání v zřizovací listině TS Vrdy. Údržba travnatých ploch, parkové
zeleně a místních hřbitovů, svoz a likvidace bioodpadu, udržování pořádku na obecních pozemcích, drobná zakázková činnost ve prospěch občanů obce. Pravidelná
údržba a provoz sauny, bowlingu a posilovny v objektu Sokolovna. Příprava areálu
koupaliště ve Vrdech na letní provoz. Údržba travnatých ploch, provedení základních oprav a nátěrů velkého i malého bazénu. Zprovoznění ﬁltrační technologie,
výměna ﬁ ltračního písku včetně doplnění bazénové chemie tak, aby vše vyhovovalo
hygienickým a provozním normám. Odstranění dlouhodobě provizorní panelové
cesty a výstavba nové přístupové a obslužné komunikace do areálu koupaliště ze
směru od nohejbalového kurtu. Nově vystavíme slibovaný vjezd k č. p. 252 v ulici
Zbyslavská a v ulici Sluneční závozem a terénními úpravami zlikvidujeme dvě
velké a dlouhodobě nevyužívané septikové nádrže. V Dolních Bučicích provedeme
terénní úpravy břehu rybníka a také se budeme podílet na opravě hrázky.
Dále se budou TS Vrdy intenzivně podílet na přípravách společenských, kulturních
a sportovních akcí organizovaných obcí Vrdy nebo místními zájmovými organizacemi. Čeká nás příprava Velikonoční výstavy, výstavy dětských prací a podíl na přípravě květnových voleb do Evropského parlamentu.
Ing. Miloš Mlynka, pověřen funkcí vedoucího TS Vrdy
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HISTORKA
K ZAMYŠLENÍ
Z NE TAK DÁVNÉ
DOBY
Na chvilku se vrátím do předvánočního období. Dne 21. prosince
2013 něco málo po 15 hodině,
zřejmě nedopatřením, zahořel obsah kontejneru v aréalu hřbitova
ve Vrdech. Na tomto místě chci
hlavně poděkovat paní Němcové
z Vrdů, která upozornila na vzniklou situaci. Na opačné straně je až
zarážející, jak někteří naši občané
nemají zájem... Je jim absolutně
jedno, co se v obci děje. Klidně
se projdou nebo projedou kolem,
neprojeví ani minimální zájem
a otáčejí hlavu raději na druhou
stranu. Absolutně bez snahy něco
řešit, či nějak pomoci. V jeden moment dosahovaly plameny do výšky
až dvou metrů a hrozilo, že zahoří
i místní márnice. Společnými silami se mně a panu Ferusovi podařilo zmírnit intenzitu zahoření
do příjezdu profesionálních hasičů
z Čáslavi. Hasiči následně dostali
požár již plně pod kontrolu. V noci
provedli jeden kontrolní výjezd,
ale již bylo vše v pořádku. Děkuji
za spolupráci i Policii ČR z Čáslavi.
Vrdovská hasičská jednotka nezasahovala. V tuto dobu byla řádně
vyjmuta z pohotovosti z důvodu
předem nahlášené poruchy na zásahovém vozidle. Prosím, buďme
do budoucna v tomto ohledu maximálně opatrní. A občanům, kteří
se zachovali popsaným způsobem
vzkazuji, zamyslete se trochu nad
svojím počínáním.
-mly-

SLIBY SE MAJÍ PLNIT...

Z REDAKČNÍ POŠTY
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE:

Omlouvám se všem obyvatelům obce, všem čtenářům a petičnímu výboru za opravdu neúmyslnou a nepravdivou informaci,
kterou jsem uvedl v článku „Petice občanů obce Vrdy“ v minulém čísle Obecních listů. Správně měla být uvedena informace,
že petice byla obcí Vrdy postoupena společnosti Ethanol Energy
v plném znění i s podpisovými archy. Pro úplnost zde uveřejňuji
i kopii originálu „Petice – Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů“.
-mly-

Spolek pro zdravé Vrdy, o. s. oznamuje všem občanům, že zahájil činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Vznik tohoto občanského sdružení přímo navazuje na petici „Vážná
obava o zdraví, životy a majetek občanů“. Předsedou Spolku
pro zdravé Vrdy, o. s. je pan Jaroslav Rudolf, tel.: 604 976 441.
Spolek přivítá spoluobčany, kteří jsou ochotni pracovat
pro zlepšení životního prostředí v obci i jejím okolí. Více
informací naleznete na webových stránkách sdružení
www.vrdy-spzv.webnode.cz
Jaroslav Rudolf, předseda SPZV, o. s.
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EKOLOGICKÉ INVESTICE
V LIHOVARU
V PLNÉM PROUDU
Rok 2013 byl pro společnost Ethanol Energy a. s.
a její okolí zásadní. Byly vybrány, odsouhlaseny
a zahájeny klíčové investice pro roky 2013–2014
ve výši přesahující 210 milionů korun s cílem
stabilizovat výrobu a minimalizovat její vliv
na okolní prostředí. I když společnost veškeré
legislativní limity plní na stanovených úrovních
vzhledem k umístění provozu je otázka ekologie
prvořadá.
Dvě největší investiční akce (co do objemu
investovaných prostředků i důležitosti) jsou:
Sušárna lihovarských výpalků tzv. DDGS
(investice v hodnotě 125 milionů Kč)
Vybrali jsme Swiss Combi, což je nejlepší dostupná technologie
na trhu. Nejen, že jde o velmi efektivní proces sušení, používající
ekologický zemní plyn, ale pozitivních efektů má mnohem více.
— Nový systém kondenzace sníží potřebu instalovaných chladících věži o cca 20 %, tj. dojde jednak ke snížení hlukové
zátěže, jednak k omezení z dáli viditelného výstupu z chladících věží v podobě páry.
— Použití vlastního spalování zemního plynu sníží potřebu
páry vyráběné z hnědého uhlí, tedy množství spalovaného
uhlí o cca 25 %
— Snížení potřeby uhlí přinese méně manipulace na vlečce
a snížení prašnosti z vykládky uhlí a dávkování do kotlů
— Instalovaná termická oxidace pachů bude znamenat spálení
veškerých organických sloučenin, tedy nulovou produkci
pachů
— Nová sušárna bude sušit veškerou produkci lihovarských výpalků, tzn. bude ukončena produkce vlhkých lihovarských
výpalků – mláta, které mohlo mít zejména v letních měsících
doprovodné pachové projevy v těsném okolí lihovaru. Stejně
tak dojde k ukončení výroby sirupu a tím ukončení potřeby
jeho expedice, čímž dojde k radikálnímu snížení expedic
z areálu závodu.
Instalace plynové kotelny k produkci páry
(investice v hodnotě 30 milionů Kč)
Pára potřebná pro technologii je dosud vyráběna na třech hnědouhelných kotlích s účinností spalování cca 65 %. I přes to, že
díky výše zmíněné nové sušárně bude zapotřebí páry méně než
dosud, rozhodli jsme se k doplnění technologie o dva plynové
kotle renomované ﬁrmy Bosch s účinností na úrovni 96 %.
Obdobně jako v případě sušárny výpalků dojde ke snížení přímé
potřeby tuhých paliv, s následnými efekty spojenými s logistikou a manipulací s uhlím.
S ohledem na tato fakta je nutné zmínit, že emise vypouštěné
do ovzduší povedou v obou případech k prokazatelnému poklesu a budou mít jednoznačně pozitivní vliv na ekologizaci jak
vlastního areálu, tak okolí.
Předpokládané termíny dokončení staveb, odzkoušení jednotlivých částí a uvedení do provozu je v závěru první poloviny roku
2014, a tak nezbývá než si přát zdárné dokončení a uvedení
těchto investičních akcí urychleně do provozu tak, aby byla společnosti umožněna prezentace funkčnosti těchto technologických zařízení v rámci Dne otevřených dveří, který v druhé polovině roku již tradičně pořádáme a na který Vás tímto srdečně
zveme.
Ing. Martin Kubů, generální ředitel

JAK SE NALOŽILO
S DLOUHODOBĚ
CHÁTRAJÍCÍM
A DOSTATEČNĚ
NEVYUŽITÝM AREÁLEM
LETNÍHO KINA
S opravdu minimálními náklady a v krátkém časovém úseku se areál přestavěl na umělý svah.
Z důvodu totální absence sněhu se tento prostor
v zimním období nevyužil. V nadcházejícím jarním období se provede ﬁnální úprava terénu a zasetí travního semene. Na přelomu měsíců května
a června tohoto roku bude areál plně zpřístupněn
dětem a veřejnosti, například jako dráha na BMX
nebo skateboard.
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce Vrdy
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

prosinec 2013
45
2
5
2
1
Kč 2 170 500

prosinec 2012
29
4
7
3
0
Kč 1 277 000

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

rok 2013
472
13
78
15
7
Kč 33 837 400

rok 2012
452
30
123
24
7
Kč 31 317 000

příčiny – shrnutí:
rok 2013 – nejvíce nehod „způsob jízdy“
(např. nedodržení bezpečné vzdálenosti)
nedodržení správné rychlosti
přednost v jízdě
a střet se zvěří
rok 2012 – nejvíce nehod „způsob jízdy“
(např. nedodržení bezpečné vzdálenosti)
nedodržení správné rychlosti
přednost v jízdě
a střet se zvěří

222 nehody
109 nehod
59 nehod
51 nehoda
206 nehod
139 nehod
57 nehod
20 nehod

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

leden 2014
24
0
9
0
1
Kč 1 695 500

leden 2013
43
0
6
2
1
Kč 2 632 500

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

únor 2014
39
6
17
1
0
Kč 3 333 100

únor 2013
29
0
2
0
0
Kč 980 800

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

leden
paní Marie Bláhová z Vrdů
paní Jaroslava Magerová z Dolních Bučic
pan Karel Pleva z Dolních Bučic
paní Libuše Rulíková z Dolních Bučic
paní Jiřina Viltová z Vrdů

únor
paní Božena Havelková z Vrdů
pan Josef Knap z Vrdů
pan Jiří Kremlík z Vrdů
paní Jaroslava Levinská z Vrdů
pan Jiří Minařík z Vrdů
paní Věra Slavíková z Dolních Bučic
paní Alena Víznerová z Horních Bučic
pan Josef Volenec z Dolních Bučic
paní Jana Zikmundová z Horních Bučic

březen
paní Gabriela Janáková z Dolních Bučic
paní Jiřinka Kupková z Horních Bučic
pan Josef Mráz z Koudelova
paní Anna Pavlasová z Dolních Bučic
paní Alena Štohanzlová z Dolních Bučic

gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková

OMLUVA
Omlouváme se nejbližší rodině,
že jsme v posledním vydání
Obecních listů mezi jubilanty
zařadili p. Jaroslava Jelínka
z Horních Bučic, který se svých
75. narozenin již nedožil.

por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí P ČR Kutná Hora
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OBDOBÍ
VZDORU DÍTĚTE:
Ve čtvrtek 27. 2. se od 16 hodin konala
v knihovně v Dráčku velmi vydařená
přednáška na téma období vzdoru
dítěte s paní doktorkou Havašovou.
Tímto bych chtěla poděkovat jí i všem
zúčastněným maminkám a babičkám.
Na další besedu s paní doktorkou
se můžeme těšit během května.
Křížová Renata

SPORTOVNÍ PLES
VE ZKRATCE:
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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 / 315 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

ÚŽASNÉ WORKSHOPY
S JITKOU ROSICKOU
Samo nebe nám seslalo šikovnou a pedagogicky nadanou Jitku Rosickou. Děti
měly už dvakrát možnost se rukodělně vyřádit a odnést tučňáky, sněhuláky nebo
vločky. A měli jste vidět ty košíky a podnosy, které jsme si odnášeli z prvního kurzu
košíkářství. Jitka se, stejně jako dobří holubi, bude vracet vždy poslední pondělí
v měsíci na dětské pracovní dílny a třetí sobotu v měsíci k potěše nás dospělých
(viz chystané akce).
15. 3. / 13:00–18:00 /
Košíkářství II. – krabice výtvarné dílny pro děti:
Nenechte si ujít už ani
jeden z Jitčiných kurzů.
Kurzovné je 200 Kč
+ nákladny na materiál.
Závazné přihlášky
podávejte nejpozději
do 12. března na
www.czech-remesla.eu
nebo v knihovně.
Více informací tamtéž.

6. strana

Společně budeme vyrábět z vatových polotovarů jarní zápichy do květináče.
24. března 2014 / 15:30–16:30 / (2.–4. třída )
pomůcky: nůžky, psací potřeby
cena: 40,– Kč / 1 účastník
Na překližkových polotovarech si vyzkoušíme, jak nás poslouchají barvičky.
24. března 2014 / 17:00–18:00 (děti od 10 let)
pomůcky: tenký štětec, kelímek na vodu
cena: 50,– Kč / 1 účastník
/přihlášky v knihovně/
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JE A BUDE – POZVÁNKY:
21. 3. od 17:00 / Beseda s Jiřím Dědečkem
Jedinečná příležitost setkat se s legendou. Jiří Dědeček je všestranným písničkářem, literátem, překladatelem a také předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Dědeček
sám na svých stránkách návštěvníky láká na „čtení a hraní
pro dospělé ve Vrdech“. A když dodám, že mistr přislíbil účast
právě na Mezinárodní den poezie... Jestli tohle není znamení,
pak už nevím.

17. 2.–27. 6. / výstava „1968 – Naděje nebo boj o moc?“
Výstava zapůjčená Ústavem pro studium totalitních režimů
dokumentuje, jak se okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy dotkla městské části Praha 6.
Výstava bude oﬁciálně zakončena v pátek 27. června (Den památky obětí komunistického režimu) promítáním ﬁ lmu Hořící keř, který před pár dny ze čtrnácti nominací na Českého
lva proměnil neuvěřitelných jedenáct.

CESTOPISNÁ
BESEDA O NEPÁLU
Petr Pavliš nás zprostředkovaně provedl
Nepálem. Za všechny zúčastněné
děkuji za vyčerpávající (čti informačně)
přednášku a velice příjemně strávený
podvečer. Pokud byste se chtěli dozvědět
více nebo Vás „přepadla cestovatelská
vášeň“ (jak říká pan Pavliš), ráda Vám
na něj poskytnu kontakt.

KURZ RUŠTINY
NOVÝ ČAS VÝUKY
Od března se dospělí zájemci
(začátečníci) o ruský jazyk mohou přijít
podívat na zkušební hodinu každou
středu od 14 hodin.

LiStOVáNí
20. leden 2014 / Petr Morkes: Komisař
Vrťapka / Dan Brown: Inferno
Lukáš Hejlík s Věrou Hollou hned
po ránu nadchli prvňáčky scénickým
čtením Komisaře Vrťapky. V podvečer
pak zachránili svět minimálně pro
knihovnu napěchovanou k prasknutí.

OBEC SPUSTILA
NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
Máte-li nějaký tip na akci, důležitou
událost nebo zajímavost v obci nebo
v blízkém okolí, zasílejte je, prosím,
na webadmin@obecvrdy.cz. Pokud
naopak budete chtít být informováni
o dění v obci, zaregistrujte se ve spodní
části webové stránky. Budeme Vám
zasílat informační e-maily.
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INTERAKTIVNÍ
VÝUKA
NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE VE VRDECH
Interaktivní výuka je moderní metodou
práce s dětmi ve školách. Tato forma
vyučování je pro žáky mnohem
zábavnější, zapojuje je více do celého
vyučovacího procesu, a proto zvyšuje
i jejich motivaci k učení.
Také na naší základní škole využíváme
všechny tyto progresivní formy
vyučování. Podle interaktivních
učebnic se vzdělávají naši nejmenší
žáčci v 1. a 2. třídách v českém jazyce
a prvouce. Pro příští rok máme
připraveno rozšíření jejich využití
i pro další ročníky 1. stupně. Starší žáci
se setkají od následujícího školního
roku s interaktivní učebnicí v hodinách
zeměpisu a chemie.
Interaktivní výukové programy nám
pomáhají i při práci se žáky s různými
výukovými problémy.
Pro co nejlepší využívání uvedených
materiálů byly na škole dovybaveny další
třídy interaktivními tabulemi. Celý
učitelský sbor bude rovněž proškolen
v práci s interaktivními materiály
nakladatelství Nová škola, s nimiž
máme velmi dobré zkušenosti.

ÚSPĚCH FLORBALISTŮ
Žáci naší základní školy se zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve ﬂorbalu. Na turnaji krajského kola této soutěže obsadila družstva chlapců i dívek krásné 4. místo. V družstvu chlapců bojovali tito žáci
1. stupně: F. Dalešický, J. Hronovský, Š. Miláček, D. Mužátko, D. Šveřepa,
L. Karkoš a T. Dalešický. Na postupu do krajského kola se také podíleli:
A. Nový, T. Petr, D. Jeřábek, M. Kubeš a M. Němec.
Ve skupině dívek hájily naši školu tyto sportovkyně: V. Joštová, K. Plašilová,
A. Poláková, N. Truksová, A. Šrámková a Š. Kvasničková.
K velkému úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Jaroslava Polgárová

Ve škole se ale mění i mnoho dalšího.
Podstatnou úpravou prošel vestibul
školy, kde byly nainstalovány vitríny.
Ty poslouží pro prezentaci výrobků
z vyučování a současně jsme získali
vhodný prostor pro poháry a další
ocenění, jež si přivezli naši žáci
z různých soutěží.
Připravuje se i změna umístění
nápojových automatů a rekonstrukce
sociálních zařízení pro děti.
Věříme, že všechny tyto aktivity přispějí
nejen ke zpříjemnění prostředí školy,
ale i k dalšímu rozvoji žáků.
Jaroslava Polgárová
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VRDOVŠTÍ SKAUTI ANI
V ROCE 2014 NEZAHÁLÍ
Nový rok zahajují členové zdejšího skautského střediska od malých světlušek a vlčat, přes skauty a skautky
po rovery a vedoucí, kteří dělají zodpovědný dohled,
jako tři králové, kteří od obyvatel Vrdů, Dolních a Horních Bučic vybírají drobné i větší ﬁnanční dary. Ty se
letos rozdělí konkrétně na pomůcky pro Klub Dobrý
den, na stavební úpravy ve Středisku rané péče, na přímou podporu ohrožených dětí v Domku Čáslav, také
na projekty rodinného centra Kopretina, čáslavským
dobrovolníkům a na pomoc do Indie. Letos čtyři tříkrálové hlídky vybraly 17 761 Kč. Ti, kteří otevřeli
a přispěli, byli odměněni tradiční koledou a nápisem
na dveře, který symbolizuje požehnání Krista.

Kromě dobrých skutků se všichni členové střediska rádi společně baví, k čemuž měli příležitost na střediskových horách.
Pětadvacet dětí s deseti dospělými strávilo od 14. do 16. února
povedený víkend na skautské základně Maděra ve Žďárských
vrších. Ačkoliv letošní střediskové putování na hory za sněhem
postrádalo právě sníh, náladu to rozhodně nikomu nezkazilo,
jelikož se víkendová hra nechala inspirovat cimrmanovským
Dobytím severního pólu. A protože jdou i vrdovští skauti s dobou, na počítači si postupně děti vyslechly všechny stěžejní
momenty putování české výpravy na severní točnu. Podle toho
také ve smíšených skupinách plnili tito dobyvatelé prazvláštní
úkoly, při kterých došlo také na jedení psů, skládání písní
proti trudomyslnosti a rozmrazování profesora McDonalda
pomocí všeho oblečení, které se v družinách vyskytovalo. Při
putování na skalní útvar zvaný Perníčky jsme dokonce narazili
i na zbytky sněhu a zledovatělou cestu, a tak se děti dočkaly
i oblíbeného koulování a klouzání. Chvílemi to vypadalo, že
byl severní pól skutečně dobyt. Tento společný vydařený víkend
byl zakončen závody se psím spřežením. Avšak protože jsme
psy snědli v sobotu, musely být zapřáhnuty děti. Velkým dobrodružstvím byla také společná jízda obecním autobusem, který
všechny účastníky bezpečně vrátil ke svým rodičům. Za což
mnohokrát děkujeme.
Dívčí část skautského střediska také každoročně 22. února slaví
tzv. Den sesterství neboli Thinking day (Den zamyšlení) jako
památku narození zakladatele skautingu a zakladatelky dívčího skautingu, kteří se oba shodně narodili 22. února, avšak
Robert Baden-Powell roku 1857 a jeho žena Olave Baden-Powellová o 32 let později. Je již tradicí, že se světlušky, skautky, roverky a vedoucí sejdou společně a užijí si nejen společné hry, ale
také si povídají o skautingu a o přátelství, které právě ve skautu
vzniká. Letos si dívky setkání ozvláštnily turnajem ve společenských hrách, hrami ve tmě, prohlížením starých skautských
kronik a čtením Lingvistických pohádek od Petra Nikla.
A jelikož skauting není jen o hrách a chození do přírody, i když
to je na něm asi to nejlepší, vlčata a světlušky se již pomalu připravují na dubnové okresní závody. A tak děti o schůzkách věnují čas procvičování skautských znalostí a dovedností, aby se
nejen zúčastnily, ale třeba také mezi konkurencí z Kutné Hory,
Uhlířských Janovic či Ronova zvítězily.
Zuzana Lebdušková
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Z ČINNOSTI MÍSTNÍ
ORGANIZACE ČRS
Dne 1. března 2014 se v Kulturním domě ve Vrdech uskutečnila Výroční schůze místních rybářů. Z Výroční zprávy
o činnosti jsem vybral to nejdůležitěší. Dle vyúčtování odebraných členských známek k 31. 12. 2013 měla naše organizace 146 dospělých členů, z toho 6 žen. V kategorii mládež je celkem registrováno 20 členů, z toho dětí do 15 let
věku bylo 14. Naše organizace měla ke konci roku 2013
celkem 166 členů, z toho držitelů průkazu ZTP je 11.
Novými členy naší organizace od roku 2013 je pan J. Wymer a mezi dětmi P. Šimonková, D. Mužátko, V. Poner
a M. Šmíd. Na převodku do MO Čáslav odešel pan Kotěra.
Bohužel navždy naše řady opustili pan J. Horký z Dolních
Bučic, pan Z. Šercl z Vrdů a pan J. Malina z Dolních Bučic,
který byl dlouholetým členem rybářské stráže. Čest jejich
památce.
V letech 2011 a 2012 se pro nezájem dětí rybářský kroužek neuskutečnil. Na začátku školního roku 2013–2014
provedl vedoucí rybářského kroužku pan Husák společně
s ředitelem základní školy panem Stýblem nábor nových
rybářů. K našemu velkému překvapení se přihlásilo 9 dětí,
z kterých 6 kroužek v současné době pravidelně navštěvuje. Využili jsme nabídku Obecního úřadu a rybářský
kroužek se schází v Místní knihovně v Dolních Bučicích.
Brigádní činností naší organizace zajišťujeme údržbu
a opravu chovných zařízení, sekání travin a úpravu stávajících porostů. Nedílnou součástí jsou výlovy ryb na sádkách v Dolních Bučicích a rybníku na Vinici. O její fungování se starají pan Fofoňka a pan Novák.
V roce 2012 proběhla akce na zlepšení životního prostředí
nazvaná „Úklid břehů řeky Doubravy“ pořádaná naší organizací za velkého přispění OÚ Vrdy. Tento rok chceme
pokračovat podobnou akcí, která by přispěla ke zlepšení
životního prostředí v našem okolí.
Jistě jste si také všimli, že projít po pravém břehu řeky
Doubravy od císařského mostu do Říček je téměř kaskadérský výkon. Pěšinka, která tam po dlouhá desetiletí byla,
je zarostlá náletem a kopřivami. Naším záměrem při této
úklidové akci je pokusit se zprůchodnit tuto pěšinu, aby
sloužila tak jako v minulých letech. Jak se nám to povede,
to záleží na tom, kolik nás přijde. Předběžným termínem
je sobota 5. dubna 2014.
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V minulém roce se již tradiční rybářské závody uskutečnily
v neděli 28. dubna na sportovním rybníku Na ostrově v Dolních Bučicích. Stejně jako v roce 2012 byly závody společné
pro děti, mládež i dospělé. Celkem se zúčastnilo 45 soutěžících, z toho 36 dospělých a 9 dětí. Z členů naší organizace
to bylo 21 rybářů. První místo mezi soutěžícími obsadil
J. Dušek s 16 metry nachytaných ryb, druhé místo J. Švára
s 10,5 metry a třetí byl člen naší organizace P. Poskočil
s 9,5 metry úlovků. Tento rok se rybářské závody uskuteční
v sobotu 26. dubna a budou společné pro dospělé, mládež
a děti. Všichni jste srdečně zváni.
Na začátku loňského roku jsme na OÚ Vrdy podali žádost
o ﬁnanční příspěvek na činnost naší organizace. Zastupitelstvo obce Vrdy nám schválilo částku 42 000,– Kč. Příspěvek
jsme použili na nákup mulčovače VARI, křovinořezu a multifunkční tiskárny. Zbylé ﬁnanční prostředky byly použity
na rybářské závody. Byly za ně nakoupeny ceny, občerstvení
a ryby. Dle dohody s OÚ o poskytnutí ﬁnančního příspěvku
jsme v řádném termínu, t. j. do 30. listopadu 2013 předali faktury a provedli vyúčtování. Již od roku 2010, tak jako většina
MO, využíváme nabídku Státního intervenčního zemědělského
fondu na zarybnění revírů ČRS úhořem z prostředků EU. Vysadili
jsme, tak jako v minulých letech 3 kg úhořího monté v hodnotě
kolem 41 000,– Kč, které bylo hrazeno v plné výši. Naše organizace zaplatila pouze 5 000,– Kč za vypracování projektu. Bohužel
v tomto roce dotace skončí a ČRS bude muset vysazování úhořího
monté řešit z vlastních zdrojů sám s nemalým přispěním MO. Tak
jako každý rok, tak i v roce 2013 proběhly v listopadu prověrky
hospodaření s pracovníky SÚS ČRS Praha. Za naší organizaci se
jich zúčastnili pan Podhajský, pan Stiburek a pan Novotný. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo provedeno ﬁnanční vyrovnání za prodané členské známky a povolenky. Protokol je založen
na SÚS ČRS Praha. Na závěr bych chtěl upozornit na změnu v popisech revírů, která platí i pro rok následující. SÚS ČRS se pro tuto
změnu rozhodl z důvodu úspory ﬁnančních prostředků.
Dovolte mi, abych všem členům jménem výboru v roce 2014 popřál bohaté úlovky a krásné zážitky při lovu ryb na všech rybářských revírech, které navštěvujete.
Volby do výboru a dozorčí komise na volební období 2014–2017:
přímo byl zvolen předseda: pan Petr Podhajský
dalšími členy výboru byli zvoleni: pan Josef Loužil, pan Karel
Raichl, pan Tomáš Stiburek, pan Michal Starý, pan Zdeněk Jošt,
pan Antonín Husák, pan Jan Novák a pan Jiří Binder
dozorčí komise byla zvolena ve složení:
pan Josef Heřmánek, pan Ladislav Průša a pan Jindřich Fofoňka
Karel Raichl
„Petrův zdar“
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LETECKÁ MODELAŘINA
V roce 1985 jsem poprvé vystavoval ve Vrdech plastikové modely letadel... Takto začínal článek v Obecních listech otištěný v únoru 2012. Nikdo z nás v té
době ještě netušil, co v nás vzpomínka na věčně ulepené ruce, barvou znehodnocené tepláky a spontání
nervové kolapsy pubertou narušené psychiky, vyvolá.
Začalo to nevinným tlacháním na téma „jó to za našich mladých let jsme měli prd a jaké z něj byly, panečku, kuličky“. Pokračovalo to přes posun v technikách modelaření a končilo to tím, jak nám všem ujel
vlak. Po druhé výstavě plastikových modelů, konané
17.–18. 11. 2012 jsme přešli od prázného tlachání k činům. Jelikož jsme byli na začátku tři, nic nebránilo
tomu, abychom založili občanské sdružení pod názvem Klub modelářů Vrdy, o. s. Od tohoto okamžiku
jsme začali hledat nové prostory vhodné ke klubové
činnosti. Jako blesk z čistého nebe na nás zapůsobila
nabídka suteréních prostor, s kterou přišel místostarosta pan Mlynka. Již po první
prohlídce jsme se jednohlasně shodli na tom, že „tady to půjde“. Tímto začala téměř
roční adaptace těchto prostor, jež byla provedena v našem volném čase a za pomoci
TS Vrdy. V průběhu úprav se počet dospělých členů ustálil na sedmi lidech. Provoz klubovny byl zahájen 1. modelářským workshopem, konaným ve dnech 7.–8. 2.
2014. Návštěvníci měli jedinečnou možnost se seznámit s technologií stavby plastikových a papírových modelů letadel, pozemní a železniční techniky.
Rodiče s dětmi měli nejen možnost se podívat na výtvory modelářů, ale zároveň si
i zkusit něco malého postavit. Některé děti jsme tak nadchli, že okamžitě projevily
zájem o členství v kroužku mladých modelářů působícím v rámci našeho občanského sdružení. Členství v kroužku je bezplatné a rodiče uhradí pouze základní
vybavení nářadím a startovní stavebnici v celkové ceně cca 500 Kč.
Schůzky kroužku se konají každé úterý od 17:00 do 18:30. V blízké budoucnosti
bude kroužek navštěvovat sedm dětí. Pokud projeví zájem o členství v Klubu modelářů, o. s. i dospělí, jsou předem vítáni. Tento rok se chystáme v prostorách klubovny
na již třetí výstavu modelů včetně těch, které postaví naši mladí modeláři. Během
roku budeme mimo jiné stále zdokonalovat pracovní prostředí tak, aby dětem i nám
vyhovovalo z hlediska osvětlení, ventilace a požární bezpečnosti. Na závěr bychom
rádi poděkovali OÚ Vrdy za příkladnou pomoc s řešením problémů spojených s adaptací a provozem klubu. Bez této spolupráce by žádný klub, ani kroužek nevznikl.
David Kasáček a Michal Hospodka, členové klubu

DĚTSKÝ KARNEVAL VE VRDECH

LMK SKOVICE

Jsem velice potěšen nebývalým zájem o Dětský karneval pořádaný obcí Vrdy v Kulturním domě ve Vrdech, jak ze strany dětí,
tak i ze strany jejich rodičů. Nezbývá nic jiného, než poděkovat
všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a provedení a těšit se
na příští ročník. Zvláštní poděkování patří paní J. Špinarové
a paní M. Prokopové. Dále panu P. Bečánovi, panu M. Moravcovi, děvčatům z Free clubu I. Littové a paní M. Kořínkové.
-mly-

Všem lidem, kteří se podíleli na přípravě a provedení
výstavy RC modelů dne 21. ledna 2014 v tělocvičně ZŠ
Vrdy, patří veliký dík. Největším dílem přispěl pan Jaroslav Šedivý a redakce mu touto cestou děkuje i za Vás,
čtenáře.
-redfoto z výstavy naleznete na:
www.lmk-skovice.cz & fb Středisková obec Vrdy
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COUNTRY BÁL
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

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

TRIM SECURITY s. r. o.
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
NADEMLEJNSKÁ 651/7
109 00 PRAHA 9-HLOUBĚTÍN
+420 724 757 785
+420 606 832 318

Skautské středisko
Vrdy-Bučice pořádá:
tradiční country bál
hrají: BRZDAŘI
22. března od 20 hodin
Horní Bučice Na Statku
vstupné: rovných 100 korun

KADEŘNICKÝ
SALON MAJKA
zveme vás
do nově otevřeného
kadeřnického salonu
pro dámy, pány i děti
a s možností docházky
i k Vám domů

Marie Antošová
Čáslavská 20
Horní Bučice
tel.: 739 324 368

MASÁŽE LENKA — Lenka Švehlíková — tel.: 721 058 087
nově otevřené masážní studio v budově Zdravotního střediska
Vrdy zahajuje činnost 10. března

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

klasická masáž — záda, šíje, horní a dolní končetiny
— celotělová masáž
lymfatická masáž — obličej, horní a dolní končetiny
— celotělová masáž
medová masáž — indická masáž hlavy
— antistresová masáž
Základy zdravého cvičení a prodej dárkových poukázek

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

-jm, mly, fk-

| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy |
IČO 00236616 | telefon +420 327 397 221 | fax +420 327 397 284 | mobil +420 602 595 020
pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 01/2014 vychází 12. března 2014
za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři | vydavatel si vyhrazuje právo
případného krácení, jazykové korektury a výběru poskytnutých příspěvků | nevyžádané
rukopisy nevracíme | redakce: Ing. Miloš Mlynka – mistostarosta@obecvrdy.cz, Josef
Moravec – morawitz65@gmail.com, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz |
|graﬁ ka: Andrea Michálková – jedenapulgraﬁ ka@email.cz |
|tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz|

distribuční místa | Obecní úřad Vrdy | Smíšené zboží Domino, Vrdy | obchod Student – Jiří Šafář, Dolní Bučice | DUŠEK &
dušek – lahůdky, potraviny, masna | Hostinec U Bucků, Zbyslav | „Na Statku“ Horní Bučice | Místní knihovna Vrdy | Pošta Vrdy
Základní škola Vrdy | elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz/obec-1/obecni-listy/

in zerce
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