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slovo starosty
Vážení čtenáři,
po delší době jsem se rozhodl informovat o dění
v obci z pohledu radnice. Nezvykle a proti tradici
mnoha předchozích let jsme začali rok na základě
zastupitelstvem schváleného rozpočtu obce, tradičně koncipovaným jako vyrovnaný. V minulosti se
první čtvrtletí vždy pracovalo s rozpočtovým provizoriem. Tolik na úvod.
Dovolte mi ale ještě pár slov k roku 2012, tedy roku,
který byl pro obec ve znamení největší investiční
akce posledních let, tedy dostavby kanalizace v části
Lázně a ulici K Rybníčku a především totální rekonstrukce ČOV v celkové hodnotě zhruba 40 mil. korun.
Počátkem roku byly všechny
tři části akce uvedeny do zkušebního provozu. Protože
bychom se stavbou rádi seznámili širší veřejnost, chysročník soutěže
táme spolu se zhotovitelem –
ve vaření guláše
firmou Hochtief – uspořádat
jakýsi „Den otevřených dveří
na ČOV“. Termín bude včas
oznámen.
A tím jsme se přenesli do současnosti. Demolici truhlárny
v Tylově ulici jistě nikdo nepřehlédl. V této souvislosti
snad jen – žádný motorest
ani nic podobného zde obec
stavět nebude. Při tvorbě nového územního plánu obce
se hovoří o tom, že celý prostor bude řešen územní
studií – uvidíme.

povodně zas a znovu 2|3
ze školy & školky4|5
kultura mezi knihami6
něco visí ve vzduchu
8
pár drobných chvatů
9
mezi koněm & psem
10
léto na zámku
11
a konec
12
proběhne 20. července
od 12 do 17 hodin
na prostranství před
KD TJ Slavoj Vrdy

1.

Po několika letech se opět rozsvítila Chrudimská
ulice v průmyslové části – nové sloupy a úspornější
svítidla jsou součástí dlouhodobé snahy o zvyšování bezpečnosti této komunikace. Následovat bude
úprava autobusové zastávky Dolní Bučice OÚNZ
a doufejme i poptávkový semafor z dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury – akce „Bezpečná
cesta do školy“.
Zcela nová bude zanedlouho i ulice K Rybníčku.
Ještě letos bude zahájena realizace projektů Školská
ulice a chodníky Zbyslav. O čistotu obce se už brzy
bude starat zametací vůz (projekt podpořen ze Státního fondu životního prostředí). Ze stejného zdroje
je podpořen i projekt „Komplexní úspora energie
veřejné budovy OÚ Vrdy“, který zahrnuje kupříkladu
výměnu oken, zdrojů vytápění a fasády budovy OÚ.

Stranou by neměly zůstat ani další akce
jako například rekonstrukce bytových
i nebytových prostor v majetku obce, alespoň částečná úprava cesty do Skovic
a v neposlední řadě příprava řešení odkanalizování části Zbyslav. Jak ale víte, nejsem příznivcem podobných výčtů.
Raději vám na tomto místě popřeji krásnou a klidnou dovolenou, ale zároveň doufám, že se s mnohými z vás uvidím na některé akci pořádané v průběhu prázdnin
u nás ve Vrdech (a myslím tím všechny
jejich části).
S úctou Josef Herout

podmínky soutěže:
vlastní nádoba
(kotlík nebo hrnec)
na 5 litrů guláše
prezentace účastníků:
v 11 hodin před KD
možnosti přípravy:
na vlastním plynovém
vařiči nebo na vlastními
silami zabezpečeném
přímém ohni
základní surovina:
hovězí nebo vepřové
maso (poskytnuto
sponzorem
na základě přihlášky
a přání soutěžícího),
ostatní druhy masa
a ingredience si
zajišťuje soutěžící.
Soutěž je otevřena
všem zájemcům z řad
veřejnosti. Pořadatel si
vyhrazuje právo omezení
počtu soutěžících
z důvodu bezpečnosti
a velikosti soutěžní
plochy. Zájemci volejte
do 10. července 2013
na telefon 602 595 020.
-mly-

povodně zas a znovu
V noci z pondělí 24. 6. na úterý 25. 6. 2013 se vlivem nepříznivého počasí začala zvedat hladina řeky Doubravy, jejich
přítoků a hladina přehrady Pařížov. K tomuto stavu proběhla
nezbytná opatření jako je instalace protipovodňových vaků,
dále úplná uzavírka silnic Vrdy/Vinice, Dolní Bučice/Zbyslav
a Zbyslav/Výčapy a nezbytné pytlování písku spojené s přečerpáváním vody s povrchové kanalizace. Voda vlivem vytrvalého
deště dosáhla na II. stupeň povodňové aktivity a kulminovala
kolem půlnoci. Na základě provedených opatření proběhla následná noc docela hladce. Dnem 26. 6. se zvýšená hladina řeky
Doubravy začala dostávat pomalu do normálu. Práce na zprovoznění uzavřených silnic a na likvidaci protipovodňových
vaků proběhly v pátek 28. 6. Žádné škody na zdraví či majetku
občanů nebyly hlášeny. Hrázky, zídky, protipovodňové vaky
a činnosti s nimi spojené jsou otestovány naostro ještě před
samotnou kolaudací díla. Ta by podle všech dostupných informací měla proběhnout ve druhé polovině letošních prázdnin.
Zkušenosti s jejich funkčností jsou neustále konzultovány
s pracovníky Povodí Labe. Občané si mohli poprvé udělat
vlastní úsudek sami... Všem zainteresovaným patří dík.  -mly-

Pomoc po povodních 2013
Materiální pomoc (s příspěvkem našich občanů)
ze sbírky okresu Kutná Hora byla odeslána dne
10. června 2013 Centru humanitární pomoci ve Štěchovicích, dne 13. června 2013 Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Mělník, humanitární pomoc Obecnímu úřadu Hořín byla odeslána dne 14. června 2013.
Odesílání materiální pomoci se realizovalo po dohodě
s Krizovým štábem Středočeského kraje na základě
požadavků obcí postižených povodní. Po termínu ukončení činnosti humanitárního místa u HZS Kutná Hora
t.j. dne 19. června 2013 v 18 hodin je možné předat materiální pomoc Českému červenému kříži na adresu
Benešova 149, Kutná Hora, tel.: 327 512 655 v pracovní
dny v době od 7 do 15 hodin.
-mly-

če rv e n/ec 2013 | st rana 2|3

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

duben 2013
26
1
4
0
1
Kč 2 771 000

duben 2012
45
2
10
4
1
Kč 2 099 300

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

květen 2013
52
1
19
0
1
Kč 3 468 000

květen 2012
36
2
9
2
0
Kč 1 989 300

por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora

Nábor
nových policistů:
Krajské ředitelství policie Středo
českého kraje přijímá do služebního
poměru příslušníka Policie České
republiky nové uchazeče
základní požadavky:
// starší 18 let
// státní občanství ČR
// bezúhonnost
// dobrý zdravotní stav
// fyzické předpoklady
// není členem politické strany
nebo politického hnut
// u končené střední vzdělání
s maturitou
// nevykonává živnostenskou
nebo jinou výdělečnou činnost
// n
 ení členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které
vykonávají podnikatelskou činnost

Uchazeči budou podrobeni náročnému
přijímacímu řízení, které se skládá
z psychologických testů, zdravotních
prohlídek a testů fyzické zdatnosti.
Rádi v našich řadách přivítáme
všechny mladé a perspektivní jedince
se zájmem o atraktivní a mnohdy
adrenalinové zaměstnání, které nabízí
ve všech ohledech dokonalé zázemí
a možnost kariérního růstu.
kontakty na pracoviště náboru
nových policistů:
Ing. Jaroslav Novák +420 974 875 400
Mgr. Věra Hurdová +420 974 861 750
Miluše Chomátová +420 974 861 764
sekretariát: +420 974 861 409
gsm: +420 724 210 547
email: stcoppv@mvcr.cz
fax: 974 870 830
adresa: Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Na Baních 1535
Praha 5-Zbraslav, PSČ 156 64

zveme vás:
ochutnávejte zdarma!
v rámci Farmářského léta s Českým rozhlasem Region
ve středu 31. července od 15 do 17 hodin na hřišti
nebo při extrémně ošklivém počasí v Kulturním domě

Skauti pomáhali
po povodních
na Nymbursku
Ačkoliv se pro tentokrát ničivá povodeň
na počátku června vyhnula vyhnula Vrdům a Zbyslavi a napáchala škody v místech nám vzdálených, vrdovští skauti,
stejně tak jako skauti po celé republice,
neváhali a nabídli svou pomoc v zasažených oblastech. Materiální pomoc putovala záhy po povodních do vesnic Křinec,
Budiměřice za Nymburkem a o víkendu
zamířila do vesnice Rašovice i pracovní
síla. Ačkoli se zprvu zdálo, že o šestici
práce chtivých skautů (Lukáše Fofoňky,
Markéty Těthalové, Tomáše a Michala
Dvořákových, Zuzany Lebduškové a Jiřího Horálka) i navzdory dohodě již starosta a dobrovolní hasiči zájem nemají,
nakonec se práce našlo víc než dost. Manželé Radek a Lucie Dlabalovi, rodiče dvou
malých dětí, kterým stála špinavá voda
v nově zrekonstruovaném domě tři dny,
byli vděční za každou ruku, která se přidala k úklidu. Dětské hračky bylo potřeba
vydezinfikovat, dřevem pracně obložené
stěny a podlahy musely pryč stejně jako
sádrokartonové zdi a omítka. Síla skautů
se v neděli hodila hasičům i ke stavění
hráze z pytlů s pískem, protože předpověď počasí nebyla stále příznivá.
Stejně tak, jako bylo pro skauty samozřejmé osobně pomoci s popovodňovým
úklidem, neváhali narychlo po požádání v místní firmě Goldbeck Prefabeton poskytnout darem košťata, kýble, lopaty. Děkujeme Lence Tomanové, která
s námi po telefonu o tomto daru jednala
a ochotně vše zařídila. Dík patří i společnosti LŠL-stavby a Tomáši Čapkovi
za velké množství pracovních a ochranných rukavic, paní Olze Čentíšové, Ivě
Lebduškové, Aleně Neradové a rodině
Holoubkových za Savo Original a Janu
Čentíšovi za odvoz úklidového mate
riálu do Budiměřic. 
-zl-

& hurá na koupaliště

Dne 1. července 2013 bylo pro veřejnost otevřeno místní
koupaliště. Po nezbytných stavebních opravách vany koupaliště, povinných nátěrech, zprovoznění filtrační technologie,
po úpravě zeleně a otevření stánku s občerstvením se opět
Těšit se můžete na ochutnávky poctivých středočeských vý- po roce můžeme těšit na příjemně strávené chvíle v tomto
robků z produkce farmy a bohatý program se soutěžemi areálu. Zbývá jen přát si sluneční a teplé počasí...
o ceny. Podrobnější informace ve vysílání ČRo Region nebo 
-mlyna stránkách www.cesky-rozhlas-region.cz.

PROJEKT SÁM SEBOU
PROTIDROGOVÁ
PREVENCE
& VZTAHY
MEZI ŽÁKY V ZŠ

Učíme moderně
Ve školním roce 2013/2014 přivítáme
v naší škole dvě třídy nových prvňáků.
Abychom při jejich vzdělávání vyhověli
co nejvíce požadavkům dnešní doby a zároveň jim pobyt ve školních lavicích zpříjemnili, rozhodli jsme se o maximální
podporu interaktivní výuky u těchto nejmladších žáků.
V naší škole máme díky projektu EU
„Moderní škola“ kvalitní vybavení pro
tento způsob výuky. Žáci v prvních třídách budou plně využívat techniku. Mohou pracovat pomocí speciálního pera,
které umožňuje nejen psát a kreslit, ale
i přemísťovat objekty, doplňovat, přiřazovat slova, obrázky, písmena, číslice.
Pro prvňáky je nově připraven interaktivní slabikář a výuka prvouky bude také
vedena touto formou.

Základní škola Vrdy
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Díky Obecnímu úřadu ve Vrdech, který
škole poskytl finanční prostředky, se
v rámci minimálního preventivního pro
gramu uskutečnil projekt „Sám sebou.“
Tento projekt probíhá v rámci celé školy
pod vedením manželů JUDr. Karla
Kašpara a PaedDr. Zdeňky Kašparové již
řadu let. Žáci se v něm průběžně vzdělávají
v oblasti sociálně-patologických jevů, společně řeší problémy šikany ve třídách a také své individuální problémy.
V letošním školním roce navštívili Kašparovi celkem osm tříd.
Po konzultaci s třídními učitelkami se vždy zaměřili na aktivity a úkoly, které třídní kolektiv potřeboval řešit nejvíce. Byly
to zejména vztahy mezi spolužáky, vzájemné ničení pomůcek,
nadávky, posměšky. Oba lektoři vždy své závěry sdělili třídním
učitelkám, vedení školy a výchovnému poradci. Z každé aktivity
také vyhotovili pro třídní učitelku písemnou zprávu, se kterou
se seznámí rodiče na třídních schůzkách. Žáci naší školy tyto
akce velmi vítají, těší se vždy na každou další a já doufám, že učitelům v jejich nelehké práci pomohou. V rámci tohoto projektu
jsme mohli také uskutečnit mimoškolní dvoudenní výukový
program pro žáky osmých ročníků v rekreačním středisku Konopáč u Heřmanova Městce. Spolu s lektory PaedDr. Zdeňkou
Kašparovou a JUDr. Karlem Kašparem probírali žáci například
tato témata: práva a povinnosti dětí, listinu základních práv
a svobod apod. Získali rovněž informace související s jejich
základními povinnostmi ve smyslu zákona o rodině (povinnost ctít a respektovat rodiče, podílet se na chodu domácnosti)
a školského zákona, včetně upozornění na existenci nepsaných
(morálních) povinností dětí vůči rodičům. Problematika jednotlivých práv a povinností byla pro názornost vždy doplněna praktickým příkladem.
Během akce byla vytvořena příjemná atmosféra,
žáci byli pozitivní, spokojení, byli aktivní, dobře spolupracovali, vzájemně komunikovali, diskutovali.
Také uvedli, že se jim program líbil, bavilo je společné povídání, video, zaujaly je příběhy. Program
byl podle nich poučný, zajímavý a varovný. Závěrem
bychom chtěli poděkovat radě a zastupitelům obecního úřadu, že díky finančním prostředkům, které
na tyto akce poskytují, můžeme projekt Sám sebou
uskutečňovat.

Mgr. Zdeňka Jelínková

výchovná poradkyně

sběr

dpadů na zš vrdy

Na naší škole se v rámci environmentální výchovy věnujeme také
sběr u odpadů. Již 5 let se zúčastňujeme všech akcí v projektu Re
cyklohraní. Zde sbíráme staré baterie, mobily, drobné i velké elektrozařízení a plníme různé soutěžní úkoly. Letos jsme si za body „vydělané“ v tomto projektu pořídili dva stolní fotbaly a ceny pro nejaktivnější třídy.
Novinkou tohoto školního roku je Soutěž škol ve sběru druhotných
surovin, kterou vyhlásila firma AVE Čáslav. Celkem jsme ve dvou sběrech odvezli 2 520 kg papíru a umístili jsme se na 3. místě. Toto množství představuje asi 8 kg papíru na 1 žáka. Mimoto jsme odevzdali
nemalé množství PET lahví a víček.
Ing. Ludmila Kebzová

Malé ohlédnutí
za uplynulým školním
rokem 2012/2013
v Mateřské škole 1
Školní rok utekl jako voda a už se zase blíží prázdniny.
V naší mateřské škole jsme s dětmi prožili spoustu příjemných chvil. Snažili jsme se jim pobyt co nejvíce
zpestřit besídkami, hravými aktivitami, pravidelnými
společnými aktivitami dětí, rodičů a učitelek nebo
školními výlety, divadelními představeními, saunováním, plaváním nebo oslavou Mezinárodního dne dětí,
na který jsme jim připravili různé soutěže a nechyběla
ani sladká odměna.
Zúčastnili jsme se také 4. ročníku „Žehušického
pohárku“, oblastního kola sportovních her pro děti
z mateřských škol, které se konalo v tělocvičně ZŠ
J. V. Sticha-Punta v Žehušicích. Naše děti zde obsadily
krásné 2. místo z pěti zúčastněných mateřských škol
a získaly pohár a diplom o umístění.
Odměnou pro nás učitelky bylo, že děti měly radost ze
všech prožitých aktivit a odcházely domů vždy spokojené a plné dojmů.
Ještě nás čeká slavnostní rozloučení s dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy základní školy. Na památku od nás si odnesou dáreček. Toto loučení je vždy
dojemné, protože se s dětmi neradi loučíme. Ale budeme jim přát, aby se jim ve škole líbilo a hlavně dařilo. A my se budeme těšit na nové děti, které k nám
nastoupí 1. září 2013. Do té doby přejeme všem hezké
prázdniny a hodně sluníčka.



chceš-li se stát
Vikingem
vítej na tvrzi na zbyslavském hřišti
v sobotu 13. 7. od 14 hodin
zve tě OS Zbyslav dětem

Jitka Truksová
ředitelka MŠ 1

Beseda:
Proč (ne)jsem komunistou
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 /

Od pondělí 1. 7. bude v naší knihovně nainstalována putovní výstava
Ústavu pro studium totalitních režimů s názvem Zkouška odvahy –
Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let, výstava tu bude
na prázdninové měsíce a první dva týdny v září.

telefon / 3
 15 555 507 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

V pátek 6. 9. od 16 hodin proběhne ku příležitosti ukončení výstavy beseda. Chystáme také předčítání ukázek z knih, které mají úzkou spojitost s danou problematikou (např. K. Čapek: Proč nejsem komunistou,
I. Klíma: Moje šílené století atp.). K nahlédnutí budou i svazky z majetku
knihovny autorů jako Stalin, Gottwald nebo Lenin.

Dětské letní kino
Nejen že v letošním roce navážeme
na úspěšný nultý ročník Dětského
letního kina, ale promítání přibude
i další rozměr. Do příběhu vás
vtáhneme úvodním čtením z knižní
předlohy promítaného filmu a dozvíte
se pár zajímavostí a pikantností ze
zákulisí. Všechny nabízené filmy mají
velice kvalitní knižní předlohu a velkou
péči jsme věnovali i výběru adaptace,
která je vždy filmovou lahůdkou.
28. 6. od 21:30:
Hobit: Neočekávaná cesta
5. 7. od 21:30:
Hugo a jeho velký objev
19. 7. od 21:30:
Karlík a továrna na čokoládu
2. 8. od 21:00:
Legenda o sovích strážcích
16. 8. od 21:00:
Čarodějův učeň
30. 8. od 21:00:
Tintinova dobrodružství
Další příjemnou změnou je i nulové
vstupné na všechna promítání jak pro
dospělé, tak pro děti. Účast na promítání je omezena pouze, tak jako v loňském roce, kapacitou prostor knihovny
v případě nepřízně počasí, kdy jsme nuceni promítat uvnitř. Z čehož vyplývá,
že opět promítáme za jakéhokoli počasí.
Správně jste si také jistě všimli toho, že
promítací den se přesunul ze čtvrtka
na pátek.
Na webových stránkách knihovny naleznete recenze filmů i knih a také informace ke všem titulům i jejich adaptacím.
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Brána
kroužků
(\)tevřená

Sháníme
učitele
>> hry na kytaru

V sobotu 7. 9. mezi 14. a 16.
hodinou se můžete zaregistrovat
do kroužků, které pro
nadcházející školní rok chystáme.
Budete mít také možnost
pohovořit si s některými lektory.

Prosíme vás tímto o pomoc
při hledání učitele hry na kytaru.
Pokud znáte někoho, kdo by ji
mohl vyučovat, obraťte se, prosím,
na knihovnu osobně nebo přes
některý z výše uvedených kontaktů.

Špatnou zprávou je, že ani
tentokrát neotevřeme dramatický
kroužek. Ohrožena je i výuka hry
na kytaru (viz další příspěvek).

Relaxační
cvičení
s Eliškou
Vlasákovou

Výstava
paličkářek
nejen
o paličkování
Ve dnech od 16. do 22. září budete
moci ve výstavní síni ve Vrdech
zhlédnout práci žen a dívek
z kurzu paličkování pod vedením
Bc. Jany Kořínkové. Paličkářky
ukáží práce, které zvládly
od ledna, kdy kurz začal, a také ty,
kterými se v čase volna zabývají.

První setkání v úterý 9. 7.
v knihovně. S sebou pohodlné
oblečení a podložku.
Více informací na místě.

Týden knihoven
Již 17. ročník celostátní akce
na podporu čtení a knihoven
oslavíme i u nás:
mezi 30. září a 6. říjnem.
1. 10. Listování: Myši patří do nebe
Zbytek programu bude doplněn.

Vítání občánků
16. 5. 2013

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
červen
paní Jiřina Česalová z Dolních Bučic
paní Věra Holoubková z Dolních Bučic
paní Marie Lhotová z Dolních Bučic
paní Vlasta Veselá z Vrdů
paní Hana Víšková ze Zbyslavi
červenec
paní Zdenka Borková z Horních Bučic
paní Marie Bromová ze Zbyslavi
paní Věra Heizerová z Vrdů
paní Hana Heřmánková z Dolních Bučic
paní Alena Šenková z Vrdů
srpen
pan Jiří Bárta z Vrdů
pan Václav Dalešický z Vrdů
paní Milada Dopitová z Dolních Bučic
pan Dezider Kováč z Horních Bučic
pan Jiří Novák z Dolních Bučic
paní Anna Pavlasová z Dolních Bučic
paní Ermína Pospíšilová ze Zbyslavi
paní Danuše Semínková z Dolních Bučic
paní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
pan Miloš Víšek ze Zbyslavi
pan Zdeněk Wittvar z Vrdů

Přivítáním a úvodním slovem místostarosty obce se zahájila slavnost vítání nových občánků. Po krátkém vystoupení
dětí z MŠ a projevu starosty obce došlo
k samotnému slavnostnímu aktu se
zápisem do Pamětní knihy obce Vrdy.
Atmosféru nádherně doplňovala hudba
v podání pana Štěrby. Pro tentokrát jsme
mezi sebe vítali tyto občánky:
Petr Píža, Martin Černý, Tomáš Sukup,
Nikol Kropáčková, Tomáš Breu, Anastázie Hartová, Jakub Dušek, Daniel Ruszó,
Jakub Vesecký, Jakub Chadraba, Tobiáš
Bezchleba a Veronika Polívková
Přáním mnoha zdraví, štěstí a spokojenosti do života, předáním Prvního konta
Poštovní spořitelny každému novému
občánku se základním vkladem od Obce
Vrdy a poděkováním rodičům za přijaté
pozvání na tento obřad se malá slavnost
ukončila.-mly-

létáme
Pracujeme a  
s dětmi
Je tomu více než rok, co jsme v našem Leteckém Modelářském Klubu Skovice pomýšleli na založení RC pilotní dětské
školy. První myšlenky se v našem LMK nesetkaly s příliš velkým nadšením a ohlasem. Nebylo nic, co by nás nutilo pracovat s dětmi a spolupracovat s rodiči z našeho okolí. Ovšem
potřeba oživení naší činnosti a snad i rozšíření členské základny našeho modelářského klubu právě mladými chlapci či
děvčaty, (novými RC piloty vychovanými naší budoucí školou),
bylo tím, co způsobilo změnu myšlení našich členů. Uvnitř
klubu delší dobu probíhala živá diskuze, zda takto odpovědný
a náročný úkol máme vložit na svá bedra. Nešlo jen o finanční
náročnost leteckého modelářství, ale také především o obrovskou investici volného času, který musí naši instruktoři dětské
pilotní školy věnovat „školnímu“ víkendovému létání, na úkor
vlastních rodin.
Slovo dalo slovo a verdikt zněl „tak to tedy zkusíme“, no a stalo
se. Prvním úkolem bylo provést finanční rozpočet na rok provozu RC pilotní dětské školy. Bylo nám jasné, že z vlastních
prostředků klubu a finančních prostředků rodičů dětí, nejsme
schopni takto finančně náročný úkol uskutečnit. Oslovili jsme
místostarostu naší obce Vrdy, Ing. Miloše Mlynku a požádali
obecní úřad Vrdy o finanční pomoc. Zde musíme velmi pozitivně ohodnotit přístup obecního úřadu. Společně s dotací
z obecního úřadu Vrdy a vlastními prostředky členů klubu
jsme usoudili, že tento projekt lze realizovat a zahájili jsme
nábor do RC pilotní dětské školy. I přes rozsáhlou propagaci
(plakáty, letáky, informace na webových stránkách) nás zpočátku poměrně nemile překvapil nezájem mezi dětmi a rodiči. Mylně jsme předpokládali velký zájem o RC letecké modelářství právě ze strany školní mládeže. Přes to, že se davy dětí
do létání nehrnuly, získali jsme v prvopočátku čtyři nadšené
chlapce a jedno děvče, se kterými jsme zahájili RC letecký výcvik. Velmi rychle jsme zjistili, že pět žáků je v podstatě limit,
který jsou naši instruktoři schopni zvládnout. Také se ukázalo,
že je prakticky minimální rozdíl mezi výší financí potřebných
pro zakoupení modelářského materiálu
pro dvě, nebo pro pět dětí. Uskutečnili
jsme nákup cvičného modelu, nákup vysílače a dalších nutných modelářských
potřeb, domluvili sponzorskou podporu
ze strany členů našeho klubu a pustili se
do práce.
Od začátku jsme věděli, že nechceme
zůstat jen u čistého létání, ale že naším
záměrem je a bude i obecné vzdělávání
našich dětí. A tak jsme v neletovém období zařadili i pravidelnou výuku, jako
například základy meteorologie, základy
elektrotechniky, základy aerodynamiky
RC modelů, základy stavby RC letadel.
Velkým překvapením pro nás bylo, že
i teorie byla tím, co naše děti zaujalo
a po celý rok se aktivně zapojovaly nejen do vlastního létání, ale projevovaly
zájem i o přednášenou teorii, bez které
se žádný opravdový RC letecký modelář neobejde. V průběhu celého roku se
děti naší RC pilotní dětské školy i jejich
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rodiče aktivně zapojili do všech modelářských akcí na našem
malém letišti a děti se staly právoplatnými členy LMK Skovice.
Perná práce dětí i instruktorů RC pilotní dětské školy padla
na úrodnou půdu a od letošního července otvíráme druhý ročník pro děti z naší obce a okolí.
Kdo pracuje s dětmi ví, že jejich vedení není jen zábava, ale
především neskutečná zodpovědnost a nepřetržitá práce
všech zúčastněných. Je „jednoduché“ něco začít, avšak udržet
trend, úroveň a nezklamat zúčastněné, o to více děti, to chce
odvahu a odhodlání. Dnes jedno víme jistě – nelitujeme, že
se tato myšlenka zrodila a že se nám ji povedlo zrealizovat
a velmi nás těší, že jsme zaujali a především získali několik
dětí z našeho okolí pro RC létání. Naše práce v RC pilotní dětské škole je odměněna neskonalým optimismem dětí, jejich
neutuchajícím zájmem o něco nového a především upřímným
přátelstvím, které rozjasnilo oblohu nad naším modelářským
letištěm. Jsme velmi rádi, že můžeme dělat něco užitečného,
nabídnout dětem aktivní trávení volného času a snad je tím
i vychovávat a chránit před nežádoucími sociálně patologickými jevy, jež se bohužel prolínají jako pavučina všude
v našem okolí, celou společností. Věříme, že do budoucna se
nám s podporou sponzorů povede vybudovat pro děti a naše
modeláře i návštěvníky kvalitní zázemí (posezení, toalety,
přístřeší), jednoduše řečeno kulturní prostředí pro aktivní
trávení volného času na našem letišti. Chtěli bychom se především soustředit na práci s dětmi a nabídnout jim a jejich rodičům po celý rok zázemí, kde se mohou aktivně věnovat svému
koníčku, kde vzduchem „plují“ RC koráby různých kategorií,
prostředí, kde lze odpočívat a získávat nové kamarády a přátele. Těšíme se na další modelářské období s modrou oblohou.
Přijďte se podívat mezi nás, na naše malé letiště a přesvědčit
se, že toto nejsou jen slova, že to je skutečná nepřetržitá práce
několika málo kamarádů modelářů z LMK-Skovice.


Jaroslav Šedivý, předseda LMK-Skovice

PŘÍPRAVKA
KARATE DOJO VRDY
cvičení dětí od 5 do 10 let
Tento oddíl vznikl v říjnu 2012. Cvičíme
základy karate přizpůsobené dětem, dále
pak cvičíme s míčem, pohybovou zdatnost,
strečink, protahování, rychlost, posilujeme zábavnou formou atd.
Jsme členem TJ Slavoj Vrdy, kterému děkujeme za nemalý finanční příspěvek na oddílové trička pro děti,které měli z toho
obrovskou radost. Do oddílu nám chodí
19 holek a 25 kluků. Zatím se nám nesešly
všichni najednou. V průměru přijde na trénink cca 20 – 25 někdy i 30 dětí. Naučili se
základy chování v dojo-tělocvičně a umí
základní techniky karate např.: oi-zuki =
úder, age-uke = kryt, zenkutsu-dachi =
postoj, mae-geri = kop a umí také japonsky počítat do 10.
Povedlo se nám i první veřejné vystoupení
na Dětském dni v Horních Bučicích, který
se konal v sobotu 1. 6. 2013. Navzdory deštivému počasí se nám sešlo 17 dětí. Evička
a Jiřík Burešovi, Sárinka Bláhová, Kubík
a Filip Spěvák, Kubík a Lukášek Suchý, Davídek Litt, Filip Dluhý, Honza Nerad, Kája
a Barča Egerová, Eliška a Natálka Samková, Adélka Dolejská a Jirka s Jakubem
Rubešovi. Děti zacvičili perfektně a za to
jim byl od nás odměnou malý plyšák. Příště
snad vyjde i lepší počasí.
Zpestřením našeho pravidelného tréninku
bylo oddílové soutěžení dne 19. 6. 2013.
Děti házely míčky do malého basketbalového koše, strefovaly kuželky, kličkovaly
s pálkou mezi kužely, strefovaly se míčkem
do brány, zkusily opičí dráhu na čas a ještě
dvě časovky. Vše bylo spravedlivě obodováno a vyhodnoceno. A zde jsou výsledky:
Všem děkujeme za účast a gratulujeme vítězům. Poděkování patří i rodičům za pomoc při organizaci oddílové soutěže. Závěrem chceme všem dětem popřát krásné
prázdniny, ať se nikdo nezraní a těšíme se
na ně první středu v září 2013.
Pokud máte zájem, aby Vaše dítě chodilo
také cvičit, přijďte se nezávazně podívat
začátkem školního roku do tělocvičny ZŠ
ve Vrdech. Cvičíme každou středu od 16
do 17 hodin. Letáčky budou v září vyvěšeny
a mrkněte také na naše webovky:
www.pripravka-karate-dojo-vrdy.webnode.cz
nebo zadejte karate Vrdy.



Pavla Samková, trenérka
e-mail: kpavlas@seznam.cz

I. kategorie děti od 3 do 5 let
1. místo a sošku karatisty + diplom: Viktorka Machová
2. místo a medaili + diplom: Nelinka Jeřábková
3. místo a medaili + diplom: Natálka Samková
4. místo a plyšáka: Emička Svitáková
II. kategorie děti do 6 let
1. místo a sošku karatisty + diplom: Lukáš Suchý
2. místo a medaili + diplom: Jakub Suchý
3. místo a medaili + diplom: Adam Šíp
4. místo a plyšáka: Ondřej Buňata a Eliška Samková
5. místo a plyšáka: Jakub Spěvák
6. místo a plyšáka: Barča Egerová
7. místo a plyšáka: Jiřík Bureš
III. kategorie děti do 7 let
1. místo a sošku karatisty + diplom: Adélka Doubková
2. místo a medaili + diplom: Dominik Šubrt
3. místo a medaili + diplom: David Litt
4. místo a plyšáka: Sárinka Bláhová
5. místo a plyšáka: Patrik Forejt
IV. kategorie děti do 8 let
1. místo a sošku karatisty + diplom: Tomáš Duong
2. místo a medaili + diplom: Terezka Svitáková
3. místo a medaili + diplom: Kája Egerová
4. místo a plyšáka: Míša Sukupová
V. kategorie děti do 9 do 13 let
1. místo a sošku karatisty + diplom: Honzík Nerad
2. místo a medaili + diplom: Jakub Rubeš
3. místo a medaili + diplom: Jiří Rubeš
4. místo a plyšáka: Dan Jeřábek a Šimon Doubek

nábor dětí od 5 do 10 let
Co budeme cvičit?
základy karate přizpůsobené dětem, disciplína, pohybová zdatnost, strečink,
pružnost, rychlost, posilování zábavnou formou, cvičení s nářadím, kotouly,
skoky přes švihadlo, cvičení s míčem…
Kdy a kde budeme cvičit?
každou středu od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ Vrdy
Co si vzít s sebou?
tepláky, tričko, obuv do tělocvičny, malé pití – voda bez bublin
Kolik se platí? 100 Kč na školní rok
zájemce o cvičení přivítáme kdykoliv během školního roku
hlavní trenérka : Pavla Samková /720 226 223/
pomocný trenér: Karel Samek /728 101 411/
asistentka trenérů: Eva Bláhová /736 602 251/
bližší informace na emailu: kpavlas@seznam.cz
nebo na www.pripravka-karate-dojo-vrdy.webnode.cz

I. Vrdovská
Zprávičky z jezdeckého klubu IVAHU voříškiáda
Klub má dnes 7 koní na statku v Horních Bučicích, ale tímto naše kapacita
opravdu končí. Zájem o členství a ustájení koní v našem klubu je, ale prostory
nestačí a již teď nevyhovují.
Další 4 koně patří do našeho
klubu a reprezentují ho na závodech. Klub má dnes 31 členů
z toho je nejmladší roční Jiřinka.
Sezóna sena je v plném proudu.
Ono nakrmit 7 koní je dosti náročný koníček jak fyzicky, tak
finančně. Tímto děkujeme za jakoukoliv pomoc, ať je to přívoz
trávy i sena nebo tvrdý chléb
…a další samozřejmě uvítáme,
stačí zavolat.
Naši koníci mají týdenní tréninkový plán, který je rozdělen na skokovou práci, práci ze
země, práci na posílení svalstva,
a taky samozřejmě jeden den
volna, kdy se koníci pouze pasou
a odpočívají. Tímto bychom také chtěli
poděkovat rodině pana Čapka za propůjčení pastviny.
Široká veřejnost se s námi a našimi
koníky mohla setkat jako již tradičně
na deštivém dětském dnu v Horních
Bučicích. I přes nepřízeň počasí většina
dětí čekala na své svezení na koni.
Klub věnoval poukaz na jezdeckou hodinu pod vedením trenéra. Většina dětí
byla smutná, že tento poukaz byl pouze
jeden. Nemusí být však nikdo zklamaný,
protože náš klub kdykoliv každého
rád uvítá a dárkový poukaz lze u nás
zakoupit.
Činnost našeho klubu můžete sledovat
na vývěsce u paní Slanařové, kde jsou
kontakty a o dalších novinkách vás budeme informovat v dalším čísle Obecních listů.

Další sezóna je v plném proudu, zima
byla dlouhá a počasí moc nepřálo tréninku koní. Nejdříve bylo mokro a potom zmrzlo. I přesto jsme stačili natrénovat na naše zatím 1. závody v nedalekých
Žehušicích. Zúčastnili se jich naši dva
koníci a naše trenérka Monika Pokorná
měla zaslouženou radost z úspěchu.
Parkuru s vodičem se zúčastnil Daneček Neuman. Hana Vrbová s Corellim
obsadila krásné 3. místo a Renata Rezlerová s Tarrem sice shodili poslední skok
a tím pádem na umístění nedosáhli, ale
oba předvedli ukázkový parkur. Po ochozech se nesla chvála o přiježděnosti našich koníků, a to je obrovský kus práce
naší trenérky Monči, která tráví většinu
svého volného času s námi na jízdárně.
Za to jí patří od všech členů velký dík.
Naše další závody se konaly v Lohenicích u Přelouče, kde opět jela Reneta
a s Tarrem skákali parkur ZL, což je 

výška 110 cm.

11. 5. 2013 se na našem cvičišti ve Vrdech-Vinici konala historicky první vrdovská voříškiáda a to nejen pro voříšky.
Počasí nám, bohužel, nepřálo, ale přesto
se sešlo dost nadšenců, kteří si dopoledne s pejsky pěkně užili. V rámci programu vystoupili členové ZKO s ukázkami výcviku poslušnosti začátečníků
i pokročilých, výcvikářka Jana Vrkoslavová se psem Bartem a se speciálními
cviky posunkové poslušnosti a pomoci
psovodovi při přepadení. Předveden
byl také výcvik obran od začátečníků
po již vycvičené policejní psy. Na závěr pak Zdeňka Nová s fenkou Eileen
předvedly krátké vystoupení dogfrisbee
a dogdancingových prvků. Po ukázkách
následovala výstava pejsků v kategoriích
„Děti a psi“ (vítěz Marek Neuman a pes
Faun), „Pejsci všech plemen s PP“ (vítěz
Věnka Černá a pes Athos) a „Pejsci všech
plemen bPP“ (vítěz Zdeněk Novotný
a pes Argo ). Hlavní kategorií byla volba
„Největšího psího sympaťáka“, kterou
u diváků vyhrál nalezenec Beníček dočasně umístěný u Jany Vrkoslavové. Jeho
největší výhrou však bylo to, že díky naší
voříškiádě získal ještě téhož dne nový
domov, milující páníčky a kamarádku
Kerbie. Všichni, kteří se umístili, získali
pěkné ceny, za které velmi děkujeme
sponzorům akce. 
Zdeňka Nová

Přejeme všem krásné léto,
koníci a lidičky z JK IVAHU
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Tip na výlet:
Výlety na hrady a zámky patří k létu stejně
jako zmrzlina nebo komáří štípance. Zámek ve Žlebech však nabízí v letní sezoně
víc než jen klasické prohlídky od úterý
do neděle v čase od 9 do 17. Šermířské vystoupení zpestří návštěvu novogotického
zámku v těchto třech termínech vždy
od deseti hodin (2. 7. – 7. 7., 16. 7. – 31. 7.,
1. 8. – 1. 9.). Ukázka šermířského umu
je součástí I. a II. okruhu. Okruh první
představí návštěvníkům reprezentační
sály, salóny východního a jižního křídla
horního zámku, ukázku zbrojnice, renesančního arkádového nádvoří s ochozy,
zámecké kaple Navštívení Panny Marie.
K vidění je také kuchyně a nově zpřístupněná Andělská chodba a rokokový
Dóžecí salón. Druhý okruh nazvaný „Život na zámku“ zavede zájemce do nově
zrekonstruovaných interiérů západního
a severního křídla horního zámku. K vidění jsou soukromé pokoje knížecí rodiny a hostinské apartmány, ukázka dobové hygieny a každodennosti na šlechtickém sídle. Podíváte se i do Velké věže
s vyhlídkovým ochozem, ze které sestoupíte do středověkého hradního sklepení,
navštívíte zámecké divadlo s historickou
scénou i s rozsáhlou sbírkou kostýmů.
Navíc je součástí prohlídky i náhled
do řady dosud nepřístupných prostor.
V nabídce je také okruh třetí. Ač bez
šermířské ukázky, můžete poznat, jak
se žilo v knížecích rezidencích. Třetí
okruh prochází všemi čtyřmi palácovými křídly horního zámku, reprezentačními sály a salóny, soukromými
komnatami knížecí rodiny a hostinskými apartmány, zámeckou zbrojnicí
s ojedinělou sbírkou zbraní, kuchyní,
nádvořím a zámeckou kaplí.
Pokud už jste zámek ve Žlebech někdy
navštívili, můžete si to zopakovat tentokrát za svitu hvězd při noční prohlídce.
V pátek 5. a v sobotu 6. července a také
30. srpna se bude po dvacáté hodině
v prostorách zámku vyšetřovat zločin
a vy se můžete stát součástí zápletky
odehrávající se ve 30. letech minulého
století.
Třetí tip je pro milovníky divadla pod
širým nebem. Dva srpnové večery (pátek 9. 8. a sobota 10. 8.) budou věnovány
Zkrocení zlé ženy. Tuto shakespearovskou komedii ztvární divadelní soubor Ty-já-tr-K.O, který promění na dvě
a půl hodiny žlebské zámecké nádvoří
v severo
italský Padov, kde se odehraje
příběh o lásce a nenávisti mezi muži
a ženami.

Užijte si léto na zámku ve Žlebech
Ačkoliv jsou prázdniny teprve na svém začátku, naplánovat si můžete již teď poslední srpnový podvečer, který zasvětí na zámku ve Žlebech Hradozámecké noci.
Od 18 hodin zde začne putování „Po stopách zločinu na aristokratickém sídle“.
Beze zmínky by neměl zůstat ani zámecký park, ve kterém se vlévá řeka Hostačovka
do Doubravy. Projít se můžete ve stínu staletých stromů, zaposlouchat se do šumění
vodopádu, anebo zavítat do obory za vzácnými bílými jeleny a na ukázku cvičených
dravců. Krásné prázdniny vám přeje Zuzana Lebdušková.

informace o cenách vstupného
a otevírací dobu naleznete na:
www.zamek-zleby.cz
nebo www.oborazleby.cz

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

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
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* předprodej: Vrdy – papírnictví Jakeš, Čáslav – infocentrum,
Kutná hora – infocentrum, Třemošnice – knihovna,
poštou – festival houkání@seznam.cz, www.houkani.cz
| 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. 04/2013 vychází 4. července
2013 | uzávěrka příspěvků je 15. dne příslušného měsíce | 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, Zuzana Lebdušková
zlebduskova@seznam.cz | grafika MgA. Andrea Michálková – jedenapulgrafika@email.cz
tisk Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, St. 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 | Elektron ická
verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz/obecni-listy |

