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úvodník:
Vážení a milí čtenáři Obecních listů,
konec roku 2013 se neodvratně blíží,
a tak mi dovolte pár slov k uplynulým
dvanácti měsícům. Loni jsem na tomto
místě vyslovil přání, aby se vánoční atmosféra přenesla do nového roku. Čas
ukázal, především v mezilidských vztazích, které jsem měl hlavně na mysli,
že to bylo přání velice neskromné. Pro
mě je totiž zcela nepochopitelná zášť,
zloba, agresivita a naprostá absence jakékoli vzájemné tolerance, se kterými
se setkávám téměř denně. Vím, že je to
problém celospolečenský, ale domnívám se, že zrovna v této oblasti není
nutné vyčnívat nad průměr. V souvislosti s tím průměrem si nemohu odpustit jednu poznámku k roku 2013. Byl to
rok, ve kterém jsme měli možnost hned
dvakrát přistoupit k volebním urnám
a ovlivnit tak věci veřejné. Zde jsme se
opět výrazně odchýlili od průměru.
Nová poslanecká sněmovna by podle
nás vypadala poněkud jinak, než nyní
vypadá a pozoruhodný je i poměr vítězství Miloše Zemana v prezidentských
volbách (71,46 : 28,53) oproti celostátnímu výsledku (54,80 : 45,19). Lepšího
výsledku dosáhl vítězný kandidát snad
jen v Novém Veselí, kde posledních deset
let žil. Výše uvedené skutečnosti mě neustále nutí hledat souvislosti mezi strohými daty vypovídajícími o Vrdech, ale
pokusme se o tom zapřemýšlet všichni.
V době kdy připravuji tento článek,
stále ještě probíhá několik investičních akcí a to je vlastně téma, o kterém
jsem chtěl psát především. Za podpory

Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu:

Děkuji všem lidem za hojnou účast na Slavnostním
rozsvícení vánočního stromu. Největší dík patří všem
účinkujícím dětem a samozřejmě všem paním učitelkám z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a také ze ZŠ Vrdy za vynikající přípravu vystoupení. Dále děkuji všem, kteří
se menší či větší měrou podíleli na zdárném průběhu
akce. V tuto chvíli budu doufat, že pro nás všechny
vydrží stromek svítit po celou předvánoční a vánoční
dobu bez poškození. Všem občanům přeji hezké
a klidné vánoční svátky. 
-mly-

Státního fondu životního prostředí finišuje akce „Snížení energetické náročnosti OÚ Vrdy“, což představuje výměnu
oken, dveří a zateplení fasády – letní
výměna střešní krytiny byla financována z vlastních prostředků (náklad
necelých 700 000 Kč). Za podpory SFŽP
proběhl i nákup stroje CITY RANGER
3500 tj. projekt „Snížení imisí – Pořízení čisticí komunální techniky – obec
Vrdy“. Předpokládám, že ještě do konce
roku (bude-li přát počasí) proběhne
1. etapa rekonstrukce chodníků ve Zbyslavi a pochopitelně také „Bezpečná
cesta dětí do školy“, což představuje
přechod pro chodce s poptávkovým semaforem za podpory Státního fondu
dopravní infrastruktury. Společně s tím
probíhá i rekonstrukce autobusové zastávky Dolní Bučice OÚNZ. Ve stejném
prostoru se nachází i multifunkční dům
č. p. 59, jehož rekonstrukce je také v plném proudu. Zcela záměrně zmiňuji
pouze akce, které probíhají a mohou vás
nějakým způsobem omezovat. Zároveň
vás tedy žádám o trpělivost a pochopení

– výsledek snad bude stát za to. Ostatně
již dokončené akce jako ulice K Rybníčku, úprava prostranství před knihovnou a u kulturního domu nebo chodník
v Lázních jsou, věřím, jasným důkazem
toho, že se věci hýbou správným směrem. Rád bych také upozornil na očividnou proměnu sportovního areálu, která
neustává ani teď v zimním období. Zde je
účast obce pouze okrajová, byť se vesměs
jedná o její majetek. Je to ale příklad
velmi dobré spolupráce obce s místní organizací. V této souvislosti musím zmínit
i úspěšné zapojení brigádníků (resp. nezaměstnaných z úřadu práce), neboť se
podíleli na mnohém z výše uvedeného, ať
už prostřednictvím obce, nebo TJ Slavoj.
Věřím, že i v příštím roce najde stát
na podporu tohoto pro všechny strany zajímavého projektu nějaké prostředky. To
je ale už budoucnost a o té někdy příště.
Přestože se s mnohými určitě ještě setkám osobně, dovolím si závěrem popřát
Vám, vážení čtenáři, touto cestou klidné
Vánoce a pevné zdraví v roce 2014.

S úctou Josef Herout

Z činnosti Technických služeb
V letošních letních a podzimních měsících, ostatně jako i po minulé roky, většina
pracovních činností Technických služeb (dále jen TS) Vrdy směřovala na pravidelnou údržbu místní zeleně, údržbu parkových ploch, dětských hřišť a údržbu hřbitovů. Opakovaně se provedlo sekání fotbalového hřiště v Horních Bučicích z důvodu
dlouhodobé technické poruchy oddílové sekačky. Do jaké míry se to povedlo, posuďte sami. Věřte, že zaměstnanci TS Vrdy spolu s brigádníky (z čáslavského úřadu
práce) se doopravdy snažili.
Činnost TS Vrdy byla samozřejmě soustředěna i na svoz a likvidaci bioodpadu. Tady
se musím pozastavit. Valná většina spoluobčanů pochopila a také dodržuje nastavená pravidla svozu bioodpadu. Na druhou stranu se najdou lidi, kteří za žádnou
cenu nerespektují nic. Z toho pramení neúcta k práci druhého a někdy i bezdůvodné verbální napadání obsluhy při prosazování svých osobních zájmů. Přitom by
stačilo jen dodržovat předem stanovená pravidla. Zde máme všichni co zlepšovat.
Nemalou součástí pracovní činnosti
TS Vrdy byla příprava areálu koupaliště
Vrdy na letní sezonu. Kromě pravidelné
úpravy travnatých ploch se provedla základní oprava a úprava velkého i malého
bazénu. Příprava a zprovoznění filtrační
technologie včetně doplnění bazénové
chemie tak, aby vše vyhovovalo hygienickým a provozním normám. Nově byla
vybudována ošetřovna a provedla se finální terénní úprava okolí hřiště plážového volejbalu i se zasetím nové trávy.
V ulici K Rybníčku byla činnost TS Vrdy
směřována na základní výkopové práce
v rámci projektu výstavby nové pozemní
komunikace. Po skončení všech prací
vybranou stavební firmou bylo úkolem
TS Vrdy provést výstavbu propojovacího
chodníku mezi ulicemi K Rybníčku
a Červenomlýnská a závěrečné terénní
úpravy celého okolí. V letošním roce byl
postaven ještě jeden chodník v místní
části Vrdy-Lázně. S velikou pravděpodobností se nám z časových důvodů již letos
nepovede zřídit vjezd k č. p. 252 v ulici
Zbyslavská. Tento projekt je již materiálně zabezpečen a práce budou provedeny v jarních měsících roku 2014. Dále

v ulici K Rybníčku v budově č. p. 130 se
zaměstnanci TS Vrdy podíleli nemalou
měrou na rekonstrukci obecního bytu.
Na přípravě a přestavbě sklepních prostor
Zdravotního střediska v Dolních Bučicích
na klubovnu pro letecké modeláře. V areálu MŠ1 Vrdy vybudovaly TS Vrdy nové
dopadové plochy pod prolézacími prvky
dětského hřiště. Provedly se závěrečné
terénní úpravy obecních pozemků vedle
Kulturního domu ve Vrdech. Dokončila
se výstavba terasy u místní knihovny,
provedla se plánovaná likvidace staré
autobusové zastávky v Dolních Bučicích
a byla také provedena úprava odvodňovacího kanálu ve Zbyslavi. Procento
úsilí se vynaložilo také na přípravách
společenských, kulturních a sportovních akcí organizovaných obcí Vrdy nebo
místními zájmovými organizacemi jako
příprava výstavy dětských prací, výstavy
zahrádkářů nebo výstavy paličkování,
příprava sálu v Kulturním domě Vrdy
na již 20. kurz tance a společenské výchovy. TS Vrdy se podílely na technické
podpoře akcí ve Zbyslavi a před nedávnem i na přípravě předčasných Parlamentních voleb v naší obci.

To je výčet některých akcí, které vyplývají z plánu činnosti TS Vrdy na tento rok.
Na tomto místě ještě musím zmínit neustálou operativní činnost. Likvidace již
skoro pravidelného nepořádku ve všech volně přístupných místech obce. Úklid
po vandalech, letních bouřkách a větrných smrštích. Organizace a realizace svozu
velkoobjemového odpadu, ale také pomoc při svozu nebezpečného odpadu. Nezištná materiální a technická pomoc při zvýšeném stavu místního vodního toku
Doubrava. Dále zakázková činnost ve prospěch občanů obce. Například výkopové
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práce, terénní úpravy, odvoz většího
množství bioodpadu, stavební sutě atd.
Je určitě spousta dalších menších či
větších činností, které se z různých důvodů nedotáhly do konce, nebo se vůbec
neprovedly, ale rozhodně to nebyl úmysl.
Jaká činnost čeká TS Vrdy v období
do konce kalendářního roku 2013?
Hlavní úsilí je zaměřeno na přípravu
techniky a materiálu na zimní období
a s ním spojené práce na likvidaci spadaného listí, na zimní údržbu komunikací a chodníků. Vytvoření dostatečného
množství zásob chemického a inertního
posypového materiálu. Velikou pomoc
očekáváme od nového zametacího vozidla firmy Nilfisk s obchodním označením City Ranger 3500. Toto vozidlo
má také zimní výbavu na úklid sněhu
a na chemický nebo inertní posyp. Obec
Vrdy zametací vůz získala z dotace podpořené fondem Evropské unie v rámci
Operačního
programu
Životní prostředí a byl přidělen k vozovému parku
TS Vrdy. Dodavatelem
a servismanem je firma
SOME Jindřichův Hradec,
s. r. o. Jsem přesvědčen, že
tato technika výrazně pomůže ke zkvalitnění života
v naší obci.
Asi
posledními
úkoly
v roce 2013 bude přestavba
areálu letního kina a technická pomoc při nadcházejících společenských akcí
spojených s vánočními
svátky jako slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a příprava Vánoční výstavy.
Závěrem chci říci, že za poslední období se udělalo opravdu hodně
práce. Jsem přesvědčen, že do budoucna
je určitě co zlepšovat. Ze strany TS Vrdy
je to určitě kvalita a včasnost provedené
práce a ze strany občanů obce dodržování stanovených pravidel a možná kousek tolerance.

Ing. Miloš Mlynka

pověřen funkcí vedoucího TS Vrdy

Petice občanů obce Vrdy
Co s areálem
Letního kina Vrdy? Dne 6. 10. 2013 Obecní úřad Vrdy obdržel petici občanů obce Vrdy z důvodu
Je mi opravdu líto, že tento pro Vrdy tak typický stánek zábavy, ale hlavně filmové kultury, v posledních letech nenaplňuje svůj cíl.
Technický pokrok se bohužel nedá zastavit
a nové technologie promítání filmů jsou pro
rozpočet obce cenově moc drahé. Údržba areálu a samotný provoz zařízení tohoto typu by
byla v dnešní době také velkou zátěží. O filmy
zpracované ve starém formátu byl ze strany
občanů v posledních letech jen minimální
zájem. Za rok 2013 se zde organizoval jediný
koncert dechové hudby, na který si bohužel
našly cestu jen asi tři desítky lidí. Relativně
uklidňovat nás může to, že stejný problém
v současnosti řeší desítky měst a obcí po celé
České republice. Určitě milou, ale kapacitně
omezenou náhradou za letní kino je již osvědčený projekt Místní knihovny. V letních měsících se v prostorách knihovny provozuje
Dětské letní kino. Bližší informace jsou včas
uveřejněny na webových stránkách knihovny.
Jak naložit s dlouhodobě chátrajícím a dostatečně nevyužitým areálem?
Není moc možností jak využít stávající stav
areálu tak, aby se s nízkými náklady na přestavbu a s minimálními náklady na provoz
docílilo jeho dostatečného, nejlépe celoročního využití. Za velice pečlivým uvažováním,
jak se dobrat k výše uvedenému, jsem navrhl
vytvořit v tomto areálu umělý svah s využitím terénního tvaru hlediště a s dojezdovou
plochou za stávajícím pódiem a plátnem,
samozřejmě po jeho odstranění. Se záměrem úpravy areálu letního kina jsem seznámil zastupitelstvo obce na jeho řádném
zasedání dne 24. 10. 2013. Po věcné debatě
zastupitelstvo obce souhlasilo s tímto záměrem a schválilo navrženou změnu.
Ve velice brzké době tedy může v tomto
prostoru vzniknout umělý svah, který bude
sloužit hlavně dětem. V nadcházejícím zimním období k bobování na sněhu (možná
i umělém v případě zakoupení sněžného
děla) a v letních měsících například jako
dráha na BMX nebo skateboard. V rámci
sportovního areálu se tak rozšíří nabídka
o možnost dalšího celoročního pohybového vyžití naší mládeže. Do této doby děti
využívaly tzv. „oblíbené“ místa v obci s výrazným bezpečnostním rizikem vyplývajícím z provozu na místních komunikacích.
V tomto případě takovéto riziko úplně odpadá.
Ochrana zdraví našich dětí je také hlavním
cílem vzniku tohoto druhu sportoviště. Stačí
jen doufat, že všechny přípravné práce půjdou
podle plánu, a že si náš dorost do areálu již
bývalého letního kina najde cestu.



„Vážné obavy o zdraví, životy a majetek občanů v důsledku provozu Ethanol
Energy a. s., Školská 118, Vrdy, z hlediska ochrany životního prostředí“. Na řádném zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2013 bylo schváleno usnesení
o postoupení petice Krajskému úřadu Středočeského kraje, České inspekci
životního prostředí a Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. V příloze zaslala Obec Vrdy otevřený dopis i společnosti Ethanol Energy a. s. Dále
dne 11. 11. 2013 svolal starosta obce mimořádné zasedání rady obce, kterého
se zúčastnili i členové petičního výboru: paní Bochníčková, pan Rudolf, paní
MVDr. Táborská a vedoucí Stavebního úřadu Vrdy pan Martinec. Po projednání nových skutečností k podané petici a po věcné diskusi k navrženému
bodu programu, přijala rada obce Usnesení č. 242, ve kterém doporučila, aby
petice občanů obce Vrdy byla opětovně zařazena do programu jednání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2013. 
-mly-

ADVENTNÍ
DÍLNIČKY

Zprávy
z Tanečního kurzu

S nástupem adventního času se
na ZŠ Vrdy rozjel celoškolní projekt
„adventní dílničky“. Každý týden je
vymezena určitá část jednoho dne
pro tuto činnost, takže si zpříjemníme náš pobyt ve škole při čekání
na Vánoce adventní atmosférou.
Projektové dny jsou zaměřeny
jednak na připomenutí si adventních a vánočních zvyků, tradic,
atmosféry, dále na nutnost lidské
sounáležitosti. Žákům čtvrtých až
devátých ročníků byl tento projekt
představen počátkem listopadu
na školním parlamentu, sami se
poté zapisovali dle svých zájmů
do připravených dílen, ve kterých
budou v průběhu adventu pracovat na dílčích aktivitách. A jaké
dílny máme pro žáky připraveny?
Hudební, výtvarné, jazy
kové, samozřejmě nechybí tvůrčí činnost
při pečení cukroví a vyrábění adventních věnců, jakékoliv zimní
výzdoby či symbolů Vánoc. V jazykových dílnách se žáci dozví mnoho
zajímavostí z vánočních tradic anglicky, německy a v neposlední řadě
také česky mluvících zemí. Žáci si
vyrobí přáníčka a PF 2014 či sehrají
divadelní představení s vánoční
tematikou. Nezapomněli jsme ani
na Tři krále či Hraní Štědrého dne.
Poslední projektový den bude zaměřen na prezentaci výstupů jednotlivých dílen. Každá dílna má
svého vedoucího učitele, který bude
žáky směrovat k dosažení konkrétního cíle dané skupiny.

V sobotu dne 12. října 2013 se konala
I. prodloužená Tanečního kurzu 2013.
Účast byla mimořádná. Začínající taneční páry, kterých je letos 17 (přetrvává
vlna tzv. slabých ročníků), přišli podpořit a také si zatančit rodiče, prarodiče,
kamarádi, ale také některé páry z loňského ročníku. Za velkého potlesku proběhla ukázka vybraných společenských
tanců v provedení 3 tanečních párů
z Taneční školy mistrů Jany a Antonína
Novákových. Zkrátka bylo na co koukat,
možnost si zatančit nebo jen poslouchat
skvělý orchestr EXPO Vrdy pana Františka Štěrby.
V prodeji bude i připravované CD společných fotografií za roky 1994 – 2013. Vše
je směřováno k 20. výročí Tanečního
kurzu pod vedením tanečních mistrů
manželů Novákových.

Jana Špinarová

Ing. Miloš Mlynka
místostarosta obce Vrdy 

Mgr. Dita Štolfová

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

LiStOVáNí:

foto | Kateřina Woháková

Usain Bolt: Můj příběh: 9:58

foto | Martina Čížková

Stálicí knihovního koberce, který znamená svět, je již třetím rokem projekt scénického čtení mladých herců pod spanilým vedením Lukáše Hejlíka – LiStOVáNí.cz.
Pod jamajskými barvami spolu s Lukášem prosvištěl a zazářil i Alan Novotný.
Představení založené na autobiografii nejrychlejšího muže světa Usaina Bolta
opět dokázalo, že pro tyto mladé herce neexistuje tabu jak v beletrii, tak v literatuře naučené. Děkuji všem, kteří se dokázali do našeho kvazi hlediště vměstnat,
za účast a přispění ke skvělé atmosféře. Velké díky patří i paní Katce Wohákové,
která zajistila fotografie z představení.
-kob

Vernisáž fotografií:
Velice příjemně stráveným odpolednem
se stalo to věnované vernisáži fotek Péti
Čížkové. „Pro mě osobně je mnohem
důležitější atmosféra fotky, než její dokonalá kompozice. Snažila jsem se zachytit
nálady a pocity, které mi přijdou na mysl,
pokud mluvíme o knihách. Do snímků
se také značně promítly osobnosti lidí,
kteří stáli před objektivem. Jsem velice
ráda, že knihovna dává možnost mladým
lidem se rozvíjet a z vlastní zkušenosti

fotky z akcí naleznete na: www.facebook.com/KnihovnaVrdy

hlavní roli knih

mohu říct, že člověku to dodá spoustu
motivace. Děkuji všem, kteří mi s realizací pomohli a všem, kteří se přišli podívat.“ Vyjádřila se k výstavě všestranně
nadaná Petra Čížková.
Já naopak moc děkuji Pétě a Verče Šimonové, které neotřelým způsobem pomohly zpestřit stojaté kulturní vody naší
střediskové a přilákaly do knihovny nové
zajímavé lidi.
Výstava potrvá do konce ledna. Těm, kdo
ji ještě neměli možnost vidět, ji vřele doporučuji.-kob-

foto | Lucie Špačková | Kutnohorský deník 

<<

Hororororová
noc v knihovně
Byla noc, byla hluboká / měsíček svítil
z vysoka / a ticho, pusto v dědině / vítr
burácel jedině. (K. J. Erben)
Burácela ale i knihovna. Minimalistické
kostýmy a potemnělá místnost ozářená
jen dominantou sousedícího kostela skýtala ideální prostředí pro zinscenovanou Erbenovu Svatební košili v podání
členek čtenářského kroužku Veroniky
Šimonové. Dech se při ní tajil i zbytku
z dvaceti přenocovatelů, kteří se přišli bát, poslouchat tajemné, napínavé
a strašidelné příběhy z knih, které lze
nalézt v místní knihovně. Díky jim všem
za intenzivní zážitek a milou společnost
mladých lidí, pro které má příběh stále
své kouzlo. 
-kob-

Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku Vám všem
za knihovnu i za knihy přeji jen to nejlepší.

Petra Kobelová
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do zbyslavi:

Konkrétně to bylo 26. října ve Zbyslavi. Ten den se dostala
na svět rozličná stvoření jako například mumie, upíři, loupežníci a jezinky. Nebojte se, nikoho si do světa stínů a temnoty
neodnesli. Naopak, pobavili všechny, kdo přišli. Ten den se
totiž ve Zbyslavi konalo již tradiční Putování za zbyslavským
strašidlem.
Stejně jako v předchozích letech dorazila spousta statečných
dětí i dospělých. Nemyslete si, není to jen tak projít noční Zbyslaví okolo hřbitova. Všude tam totiž číhala rozličná nebezpečenství. Statečné děti si ale se vším poradily. Měly s sebou
rozsvícené lampiony a hromadu odvahy. Hrdinně celou trasu
zdolaly a mohly se tak na konci odměnit buřtíčkem i dárečkem, které pro ně, stejně jako celý večer, připravili členové OS
Zbyslav dětem.
Oheň byl roztopen, buřtíky se pekly a celý večer luxusně vygradoval. I počasí totiž překvapilo a zachovalo se nezvykle velkoryse. Odměnilo nás všechny na tu dobu neuvěřitelně teplým
večerem, který místy evokoval letní atmosféru.
Děkujeme moc všem za účast a prima náladu.

ze zbyslavi:

Strašidelná brána
se opět ( )tevřela!

Slavnostní koncert
slibuje skvělý zážitek

Mgr. Lenka Kabelová
OS Zbyslav dětem V sobotu 28. prosince od 17 hodin se ve zbyslavském kostele
představí Chrámový sbor Slatiňany. Toto vynikající těleso,
řízené sbormistryní Jiřinou Doušovou, má za sebou mnoho
velmi úspěšných vystoupení na řadě míst v republice. Na programu slavnostního koncertu, během kterého se představí
i sólisté, budou skladby J. J. Ryby, G. F. Telemana, J. E. Kypty
a dalších autorů.
Pořadatelem koncertu je Občanské sdružení Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, které se snaží podobnými
akcemi vyvolat zájem o osud této výjimečné stavební památky.
Budeme rádi, uděláte-li si čas na návštěvu vánočně vyzdoSrdečně gratulujeme všem,
beného kostela a necháte na sebe působit krásnou hudbu.
kteří oslavili nebo budou slavit svá jubilea.
Ostatně příležitost k návštěvě zbyslavského kostela se veřejPřejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
nosti naskytne již o Štědrém dnu, kdy zde od 13 do 14 hodin
štěstí a spokojenosti do dalších let.
bude tradičně k dispozici Betlémské světlo.
Jana Špinarová, evidence obyvatel

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA


listopad
paní Anna Bílá z Vrdů
pan Luboš Bureš z Vrdů
pan Jaroslav Jelínek z Horních Bučic
pan Jaroslav Misler z Dolních Bučic
paní Olga Niklová z Vrdů
paní Olga Soudková z Dolních Bučic
prosinec
pan Jaroslav Čížek z Horních Bučic
pan Jiří Luňáček z Dolních Bučic
pan Zdeněk Rulík z Dolních Bučic
paní Milada Setrmayerová z Koudelova
paní Margita Tvrdíková z Vrdů
paní Marta Zajícová z Dolních Bučic
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková

OS Za záchranu kostela N. T. ve Zbyslavi

Bazárek
dětského sortimetnu
První ročník dětského bazárku se konal 29. 10. 2013 ve spolupráci s Místní knihovnou Vrdy, kde se bazárek také uskutečnil. Mile nás překvapily maminky a babičky svým zájmem
o prodej věcí (a tímto jim mnohokrát děkujeme), zároveň
jsme pak byli všichni zklamáni z nízké návštěvnosti nakupujících. Budeme jen doufat, že další ročník bazárku (je v plánu
na jaře) přiláká více lidí.

Renáta Křížová

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

září 2013
37
3
9
1
1
Kč 1 016 500
říjen 2013
40
2
10
1
1
Kč 2 292 500
listopad 2013
40
1
10
0
0
Kč 3 686 600

září 2012
35
2
8
2
0
Kč 4 172 000
říjen 2012
45
2
13
3
0
Kč 3 079 900
listopad 2012
29
1
9
3
0
Kč 1 247 700

V obci Vrdy dosud neznámý pachatel odcizil kanálové rošty.
Ten zřejmě v noci na 12. 11. 2013 v ulicích Markovická, Nerudova, Dukelských hrdinů, Družstevní, 5. Května a Školská
před budovou ZŠ odcizil celkem 9 kusů kanálových roštů
o různých rozměrech. Před hřbitovní zdí u Horních Bučic
navíc pak odcizil betonovo-litinový poklop o průměru 81 cm.
Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 33 tisíc korun.

Z kradeného kola
se dlouho neradoval
Čáslavští policisté sdělili dne 9. 10. 2013 podezření ze spáchání
přečinu „Krádeže“ sedmadvacetiletému muži z Čáslavska.
Uvedený muž měl dne 28. 7. 2013 v obci Vrdy, v ulici 5. května
odcizit z volně přístupného sklepního prostoru odložené a nezajištěné pánské horské jízdní kolo v hodnotě 11 tisíc korun.
por. Mgr. Vendulka Marečková
P ČR, Územní odbor Kutná Hora

konečná tabulka mužů Středočeského přeboru
konečné pořadí dorostu Středočeského přeboru

Ohlédnutí za úspěšnou nohejbalovou sezónou
Remíza, prohra a dvanáct výher. Takovouto bilancí se mohou
Vrdovští nohejbalisté pochlubit v letošním již skončeném ročníku krajského přeboru mužů. Vstup do soutěže vyšel Slavoji
perfektně, když na domácí půdě hladce zvítězil nad největším
konkurentem Lokomotivou Nymburk. Jedinou prohru zaznamenaly Vrdy na hřišti okresního rivala ve Vavřinci a remízu
v závěrečném domácím utkání s Novým Strašecím, kde naplno vypukly oslavy titulu přeborníka Středočeského kraje.
Vítězstvím v krajském přeboru si Vrdy zajistily možnost účasti
v kvalifikaci o II. ligu.

1. TJ Slavoj Vrdy

14

12

1

1

80 : 37

2. TJ Lokomotiva Nymburk

14

10

1

3

73 : 47

3. SK Vavřinec

14

9

1

4

71 : 41

4. SK Šacung ČNES Benešov B

14

5

1

8

52 : 59

5. V V Zvírotice

14

5

1

8

50 : 66

6. TJ Slavoj Český Brod B

14

4

2

8

53 : 66

7. NK Dobříš

14

3

2

9

42 : 74

8. TJ Sokol Nové Strašecí

14

2

3

9

44 : 75

Také dorostenci mají už dohráno.
V krajském přeboru, hraném turna
jovým systémem se umístili na pátém
místě z celkově devíti startujících:
1. Šacung Benešov
2. Sokol Stratov
3. Sokol Slaný
4. Český Brod
5. Slavoj Vrdy
6. Spartak Čelákovice
7. Mnichovo Hradiště
8. Plazy
9. Zaječ ov

Kvalifikace o II. ligu
Čakovice „C“ / Vrdy 5 : 4
Cesta za postupem začala v neděli 3. listopadu v Chabařovicích u Ústí nad Labem. Zde se Vrdy utkaly s vítězem pražské
soutěže, celkem Čakovic „C“. Proti týmu složeného z bývalých
reprezentantů Suchého, Kopeckého či Šimáčka předvedli Vrdy
bojovný výkon, který nakonec stačil k těsné porážce. Nutno dodat, že porážka o jediný bod byla velmi krutá.
Chabařovice / Vrdy 2 : 5
Ve druhém utkání čekal na hosty domácí celek Chabařo25 vic, kde hráli prim převážně mladí dorostenci. Vrdovští
21 hráči se dokázali oklepat z těsné porážky s Čakovicemi
19 a výhrou nad domácími si vybojovali možnost startu
v dodatečné kvalifikaci.
11
O tom, že to Vrdy s druhou ligou myslí vážně vypovídá
11 i fakt, že se právě Slavoj stal pořadatelem dodatečné kva10 lifikace, která se uskutečnila v žehušické sportovní hale.
8 V prvním utkání narazily Vrdy na exligové Mnichovo
Hradiště. Domácí hráči se dostali do vedení 3 : 0, soupeř
7 ovšem nesložil zbraně a snížil na rozdíl jediného bodu.

Jenže domácí si vítězství nenechali vzít a hraní skvělým publikem ukončili utkání
5 : 2. Hráči Mnichova Hradiště již nenašli motivaci a po prohře 3 : 5 s Chotyní, vítězem Libereckého kraje, se jim rozplynula i ta poslední šance k návratu do ligy.
Poslední zápas dne měl rozhodnout o tom, kdo získá poslední volnou vstupenku
do druhé ligy. Po pomalejším rozjezdu nasadili hráči Slavoje k trháku a postupně
svůj náskok navyšovali. Poslední bod vybojoval v utkání jednotlivců K. Filip a odstartoval tak domácí oslavy z postupu. Nohejbalisté TJ Slavoj Vrdy si ve dvoukolové
kvalifikaci vybojovali právo účastnit se v příštím roce II. nohejbalové ligy.
Jsem velice rád, že jsme dokázali to, v co jsme tajně doufali na začátku sezóny.
Postup je oceněním dlouholeté práce všech lidí, kteří se zde kolem nohejbalu točí.
Věřím, že nás tento velký úspěch nakopne, zvýší se zájem o tento sport u mládeže,
širší veřejnosti a v neposlední řadě také u sponzorů. Vrdy se tak stanou historicky
teprve druhým ligovým zástupcem kutnohorského regionu. Tím prvním byl tým
VTJ Čáslav na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.

Mgr. Jan Havránek
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Drazí kolegové, kamarádi modeláři,
fandové RC létání a spoluobčané. Konec tohoto roku se mílovými kroky chýlí
ke konci a za nemnoho dní vstoupíme
do nového kalendářního období. V tento

veřejnosti. Bc. Roman Krejčí, Honza Sodomka a Ing. Luboš Kuba jsou neskutečnými tahouny a vše je vidět na práci, jež
za naším LMK zůstává. Součástí klubu
se staly naše děti a tak k dnešnímu dni
čítáme pět dospělých a pět dětí
od 10 do 18 let.
Jako další pozitivum vidím udržení RC dětské pilotní
školy a nadšení i velký zápal našich dětí,
členů LMK pro RC létání.
Zájmové a neformální vzdělávání, které
je nedílnou součástí naší RC školy, je
určitě důležité pro naše děti a mládež
v našem okolí. Volný čas je významnou
sociologickou a pedagogickou složkou
a jeho smysluplné využívání určitě přispívá k rozvoji osobnosti naší mládeže.
Dále lze kladně ohodnotit akce našeho
LMK, jež se pomalu, ale jistě ve spolupráci s Obcí Vrdy a hlavně zásluhou
Ing. Miloše Mlynky stávají tradicí.
Jde především o RC výstavu konanou
v ZŠ Vrdy v měsíci lednu a na podzim
společně pořádaný lampionový průvod
s opékáním, táborákem a letovými ukázkami na našem letišti Skovice.
Nemohu zde také opomenout bezvadnou
spolupráci s kamarády od RC trucků a to
především Davida Mušku a Pavla Jandu.
Druhým rokem se snažíme úspěšně
spolupracovat při modelářských akcích
konaných jak naším klubem, tak kolegy
od trucků. Je to velké oživení modelářské činnosti a výsledkem jsou bohatší
programy na společných akcích pro děti
a veřejnost.
Za rok 2013 jsme uskutečnili celkem osm
veřejných modelářských akcí, na kterých jsme se setkávali s dětmi a rodiči
z našeho okolí. Pokud si spočítáte čas, jež

Jaký byl rok 2013 v LMK-Skovice
čas lidé bilancují a pozastavují se nad
tím co se povedlo či nepovedlo a co v nadcházejícím období zlepšit, či při nejhorším zachovat, čemu se vyvarovat a jak
pokračovat v rozdělané práci. Nebudu
výjimkou a v krátkosti bych velmi rád
zhodnotil modelářský rok našeho klubu.
Trochu netradičně obrátím sled myšlenek a začnu tím, co považuji za méně
povedené a co chceme v budoucím období zlepšit. Tak jako vše i modelářská
činnost a zázemí modelářů jsou závislé
na finančních prostředcích. To je trochu kámen úrazu při práci s našimi
dětmi. Zrychlit jejich pilotní dovednost,
vypracovat je na soutěže a udělat z nich
samostatné, kvalitní piloty, to je přímo
úměrné finančním možnostem klubu.
Kdo modelaří, jistě mi dá za pravdu,
že RC modelářství je drahá záležitost.
Bohužel se nám nepodařilo získat nové
sponzory, a tak se snažíme fungovat
v rámci vlastních finančních prostředků
členů klubu a z dotace Obce Vrdy, za kterou patří obci velké poděkování. Bez
těchto společných prostředků by jsme
nemohli s dětmi z obce létat vůbec a veřejné modelářské akce by byly pouze
zbožným přáním. V letošním roce máme
také dluh na budování zázemí pro modeláře, modelech a dluh na údržbě našeho letiště a letištní plochy.
Celkově letošní rok, ač nebyl chudý
na modelářské akce, nenaplnil mé očekávání, museli jsme z různých důvodů
vynechat dvě combatové soutěže, jež
byly v plánu klubu. O to více mne mrzí,
že jsme se nemohli zúčastnit combatového létání, jež pořádal Pavel Kovář, náš
kamarád RC modelář ze Zahájí u Nechálova, člen o. s. SOPKA 2007. V neposlední
řadě jsem trochu zklamán z nezájmu dětí
z našeho okolí o možnost ročního kurzu
RC létání, jež konáme každoročně na našem letišti bezplatně od září do června.
Na druhé straně mince jsou ale pozitivní
výsledky, jež převažují a společně nás
těší. To že LMK-Skovice je funkční klub
party nadšených dospělých kluků, to
není samozřejmostí. Proto všem kamarádům, členům LMK patří velký dík, že
od roku 2008, kdy jsme vznikli v nové podobě, jsme se přetvořili v malý ale velmi
stabilní kolektiv, který za sebou nechává
mnoho práce jak uvnitř v klubu, tak vůči

na přípravu a konání modelářských akcí
musíme s kolegy z klubu společně věnovat, musím uznat, že to zase tak málo
opravdu není, vezmeme-li v úvahu, že
vše kamarádi členové našeho klubu a jejich rodinní příslušníci, konají na úkor
vlastních rodin a vlastního odpočinku.
Za to jim určitě patří přinejmenším
poděkování.
Nerad bych zde také vynechal rodiče našich svěřenců, kteří jsou nám vždy nápomocni a vždy přiloží ruku k dílu, pokud
je třeba.
Daří se také neformální spolupráce
s ostatními modeláři z našeho okolí a věřím, že ji ještě v následujícím roce prohloubíme a rozšíříme tak, aby naše akce
byly poutavější a lákaly stále více dětí
a fandů létání z našeho okolí.
Tak jako každý rok, bych zde také rád poděkoval našim manželkám a celým rodinám za pomoc, toleranci a porozumění,
za to, že naše klukovská srdce a zápal
pro RC létání podporují.
Jak žijeme a jak pracujeme v našem
klubu, můžete v průběhu celého roku
sledovat na našich webových stránkách,
které žijí každou akcí a jsou velkou
zásluhou našeho kamaráda Romana
Krejčího.
V neposlední řadě bych moc rád poděkoval za spolupráci naší Obcí Vrdy,
za finanční podporu, jež nám obec na letošní rok poskytla na rozvoj modelářské
činnosti a dětské pilotní RC školy. Tuto
podporu se snažíme společně vracet a to
především našim spoluobčanům, rodičům s dětmi, fandům RC létání, právě
konáním společných akcí nejen na našem letišti LMK Skovice.

Bc. Jaroslav Šedivý

předseda LMK-Skovice

HALLOWEENSKÁ PROCHÁZKA PŘÍRODOU
V pátek 1. listopadu po půl páté se asi 180
členný průvod vydal vycházkovým tempem z ulice Sluneční směr Tupárov do areálu letiště LMK Skovice.
V cílovém místě byla
připravena statická
i letová ukázka
RC modelů a statická
ukázka
hasičského vozidla.
Většina
dětí měla halloweenský kostým
nebo
alespoň
lampion. V doprovodu rodičů se děti
pokochaly
letovými

ukázkami, vyzkoušely si malování
na obličej a na konec si zdarma opekly
vuřta. Podle reakcí a ohlasů účastníků
procházky přírodou se akce vydařila.
Na doporučení si všichni
sebou přinesli dobrou
náladu a s dobrou
náladou se i vraceli
zpět do svých domovů. Tak snad
za rok ahoj. Děkujeme všem účastníkům a všem,
kteří se na akci
podíleli. LMK Čkalov Skovice, ZŠ Vrdy,
SDH Vrdy, ETHANOL
ENERGY, a. s. a obec Vrdy.
-mly-

co všechno můžete ještě letos stihnout
MUDr. Jiří Machů
ordinační doba – prosinec 2013
2.–22. 12. 2013 dle pravidelného rozpisu
23. 12. 2013 07:30 – 11:00 Vrdy
12:00 – 15:00 Červené Janovice
24. 12. – 29. 12. 2013 dovolená
30. 12. 2013 07:30 – 11:00 Vrdy
12:00 – 15:00 Červené Janovice
31. 12. – 1. 1. 2014 dovolená
2. 1. 2014 07:30 – 10:00 Červené Janovice
14:00 – 17:30 Vrdy
kontakty pro akutní případy
záchranka: 155; Nemocnice Čáslav: 327 305 147
Nemocnice Kutná Hora: 327 503 484

Betlémské světlo rozzáří
skautskou klubovnu
Jako každý rok přivezou skauti
i letos do Česka vánoční plamínek
Betlémského světla. Světýlko
je zažehnuto v Betlémě, odkud
se přesouvá do Vídně, a posléze
je rakouskými skauty předáno
skautským delegacím
z celé Evropy.

Obec Vrdy ve spolupráci s MŠ 1
Vrdy, MŠ II Vrdy a ZŠ Vrdy
Vás zve do výstavní síně
Obecního úřadu Vrdy,
Smetanovo náměstí 200

Obec Vrdy
zve děti i dospělé na

na VÁNOČNÍ VÝSTAVU

8. prosince 2013 od 14 hodin
Kulturní dům TJ Slavoj Vrdy

otevřeno
16. – 20. 12. od pondělí do pátku
08:00 –12:00
a 13:00 –18:00 hodin
&
ve čtvrtek 26. 12.
13:00 –17:00 hodin

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
S NADÍLKOU

...kdo jste ji stihnul? my ne...

NEPTUNOVY ŠÍPY
PřEDVÁNOčNÍ ŠIPKOVÝ TURNAJ PRO DěTI
srdečně Vás zveme
v sobotu 21. 12. 2013
do Vinárny Neptun – Tipsport Vrdy
prezentace: od 9 hodin, začátek turnaje v 10 hodin
/ občerstvení zajištěno / cena pro každého /
/ kategorie: mladší 6 – 12 let, starší 12 – 15 let

na závěr něco nečekaného: PF 2014 za redakci

Betlémské světlo bude
k dispozici
ve skautské klubovně
v Dolních Bučicích (Tylova 9)
v sobotu 21. 12.
od 9:30 do 11:30
začněte nový rok s čerstvým
nápisem nade dveřmi:

K+M+B 2014
Začátkem ledna, stejně jako každý
rok, vyjdou do ulic Vrdů a Bučic
malí i velcí koledníci ze Skautského
střediska Vrdy-Bučice. Výtěžek
sbírky poputuje na sociálně
aktivizační službu pro rodiny
s dětmi v Čáslavi a okolí. Sbírka se
uskuteční dne 4. 1. od 9 do 15 hodin.
Doufáme, že ani letos nebudou
kasičky zet prázdnotou a my tak
alespoň malým dílem přispějeme.

a dv e n t 2013 | in zerce
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