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Vážení občané, omlouváme se za změnu termínu plánovaného
vydání březnových Obecních listů. Za tímto faktem není úmysl,
ale nemalé technické problémy s PC technikou a hlavně krátkodobá
nemocnost vyplývající z dlouhotrvajícího zimního počasí. 
-red-
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Skautské středisko Vrdy-Bučice pořádá každoročně již
třináct let v březnu country bál, na který zve nejen své
členy a jejich přátele, ale také všechny milovníky trampské muziky. „Country bál je protiváhou ostatním plesům, kam se musí ve společenském. Tady je oděv nedefinován. Většina z nás, kteří jsme zakládali skautské
středisko, jsme byli čundráci, a tak máme k této muzice
blízko,“ odpověděl na otázku, jak vznikla myšlenka pořádání skautského country bálu, vedoucí střediska Vladimír Poskočil. Letos kromě táborákových hitů od Pavla
Bobka nebo Michala Tučného zazněly i rockové skladky
například od skupiny Katapult. Známé hity si mohly páry
při tanci i zazpívat, a podpořit tak zkušenou country kapelu Brzdaři z Kutné Hory. Kapelní Zdeněk Lebeda na
svou kytaru hraje v této kapele přes čtyřicet let. Bluesgrassové songy má tedy skutečně v rukách, a tak Brzdaři
už pět let neodmyslitelně patří ke skautskému countrybálu. Jejich hudba 16. března bavila v Horních Bučicích
ve statku přesně pět a osmdesát lidí až do druhé hodiny
ranní. A z ohlasů lidí, které Vladimír Poskočil zaznamenal, se všem letošní country bál líbil. 
-zl-

Hornobučickým statkem
znělo country

VÝPISy ZE SCHŮZí
RADY OBCE:
ze dne 11. 3. 2013
Rada obce schválila návrhy smluv a pověřila starostu obce Ing. Herouta jejich
podpisem:
// smlouvu o nájmu nebytových prostor
v č. p. 44 Horní Bučice s TN-GIUARD
SERVIS, Na Mlíčníku 1765, 289 22 Lysá
n./Labem
// smlouvu o nájmu nebytových prostor
v č. p. 251 Dolní Bučice s p. M. Š. Vrdy
// smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. I. Š., Dolní Bučice 251
// smlouvu o výpůjčce sběrných nádob
na odpad (papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony) s a. s. EKO-KOM, Na Pankráci 1685/17, Praha 4
Rada obce souhlasila s vyhlášením záměru obce pronajmout pozemek p. č.
310/5 – zahrada o vým. 280 m2 v k. ú. Vrdy
Rada obce odsouhlasila evidenci odpracovaných hodin členů JPO III – mimořádné práce (instalace protipovodňových zábran, monitoring Doubrava, školení řidičů)
Rada obce doporučila ZO předložit záměr obce na prodej pozemku v k. ú. Vrdy,
p. č. 10/12 o vým. 90 m2 z důvodu rozšíření zahrady).

ze dne 25. 3. 2013
Rada obce schválila návrh na poskytnutí půjčky na podporu rozvoje bydlení
na území obce Vrdy v r. 2013 manželům
M. a J. H. v omezeném rozsahu s ohledem na poskytované záruky žadatele:
a) kap. 06 výměna oken Kč 30 000–, kap.
09 zřízení plynového topení Kč 25 000,–
Rada obce souhlasila se zřízením dětského koutku „Dráček“ v objektu
knihovny v Dolních Bučicích (I.patro),
vč. základního vybavení (předpokládané náklady cca Kč 4000,–). Vedením
kroužku rada obce pověřuje pí Renatu
Křížovou.
Rada obce schválila seznam pracovníků
zařazených v organizační struktuře OÚ
Vrdy od 1. 4. 2013.
Rada obce souhlasila s uvolněním tělocvičny pro TJ Slavoj Vrdy dne 6. 4.
2013 v souvislosti s pořádáním 12. ročníku volejbalového turnaje „Vrdovská
pomlázka“.
Rada obce schválila na základě žádosti
pí Jitky Truksové, ředitelky MŠ 1. Vrdy:
zápis dětí do MŠ na šk. rok 2013/2014 vč.
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zajištění prázdninového provozu v měsících 07, 08/2013.
Rada obce souhlasila s návrhem na uzavření dohody o členství v JPO III Vrdy
(viz. příloha) vč. projednání možnosti
pojištění členů JPO III Vrdy.
Rada obce vzala na vědomí e-mailovou
nabídku pí D. N. na prodejní cenu pozemku p. č. 236/2 v k.ú. Horní Bučice.
Rada obce doporučuje vyvolat s žadatelkou osobní jednání o ceně pozemku.

Zastupitelstvo obce Vrdy

Výpis ze Zápisu
jednání Zastu
pitelstva obce
konaného dne
28. 2. od  17 hodin
v  zasedací míst
nosti Obecního
úřadu Vrdy
Před zahájení samotného jednání zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého p. V. D., který v letech 1983–1990
působil jako předseda MNV Vrdy.
K jednání byli přizváni hosté z firmy
Ethanol Energy a. s. – generální ředitelka
a obchodně – technický ředitel k podání
informace oznámení záměru „Rozšíření skladovací kapacity a blending E85
– 2. podání Ethanol Energy a. s., Vrdy v k.
ú. Vrdy zpracovaného podle přílohy č. 3
k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Původní
záměr s vybudováním 2 nádrží byl přehodnocen na 1 nádrž o objemu 2 500 m3
a byl postoupen ke zjišťovacímu řízení
na KÚ SK. Současné skladovací kapacity jsou poddimenzované. Z ekonomického a ekologického hlediska potřebujeme produkt zaskladňovat a odstranit
tím problematiku s naplněním celého
vlaku cisteren, které se v podniku hromadí, než se mohou vyexpedovat. Překlenout období, kdy celníci nemohou přijet
denaturovat (zejména o svátcích). Dnes
byl testován bezpečnostní provoz – systém musí být funkční a protirizikový.
Podmínkou ZO bylo pohledové hledisko
a požární opatření, které jsou součástí
záměru – snahou je přizpůsobit se trendům – být na úrovni evropských podniků.
Umístění bylo zvažováno na uhelném
složišti jako 1 celek, 1 měření, 1 výdejní

místo, ale bylo nám vyvráceno, že není
potřeba. Na stávající nádrž lze nainstalovat objem o velikosti 2 500–5 000 m3.
Projekt by měl být realizován v r. 2014.
Přestěhovat stávající nádrž není myslitelné – musí jít přes celní sklad (celní
správu). Protipožární ochrana bude vybudována nově. Tato investice představuje náklad 15 mil. Kč oproti zamýšlené nové výstavbě (místo šapita), která
by stála 40 mil. Kč. Rozšířením skladovací kapacity však objem výroby zůstává
stejný. Neplánujeme jednorázově vyexpedovat 3 500 m3, ale potřebujeme získat čas na expedici. Jedná se o obchodně
logistický problém. Zjišťovací řízení pro
lihovar spadá do malé EIA. Kapacitu
o velikosti 5 000 m3 ponecháváme v záloze. Závěrem ředitelka doporučila svolat schůzku na místě samém. Výjimečně
byli k diskusi vyzváni zástupci z řad veřejnosti – bez připomínek. Ing. Herout
– předložil návrh na přerušení tohoto
bodu jednání a na svolání samostatného
setkání s přijetím usnesení o posouzení
záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. Informativní bod ukončil.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pokračování jednání dne 5. 3. 2013
o posouzení záměru „Rozšíření skladovací kapacity a blending E85 – 2. podání Ethanol Energy a. s., Vrdy v k. ú.
Vrdy zpracovaného podle přílohy č. 3
k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů dle zák.
č. 100/2001 Sb.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2012.
Zastupitelstvo schválilo rozbor plnění
příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání
výdajů rozpočtu obce za rok 2012, rozbor hospodaření sociálního fondu obce
za r. 2012, rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – Technických služeb Vrdy, Základní školy Vrdy,
Mateřské školy 1. Vrdy a Mateřské školy
II. Vrdy za rok 2012 vč. hospodařských
výsledků jednotlivých příspěvkových organizací dle návrhu, který tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu předsedkyně finančního výboru
paní Jolany Vysloužilové a zprávu předsedy kontrolního výboru pana Josefa Veselého.
Zastupitelstvo obce schválilo odměny
členům výborů, nečlenům ZO, peněžité
dary členům komisí, nečlenům ZO na
rok 2013 dle předložených návrhů.

Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2013 dle předložené kalkulace:
vodné Kč 34,78 + 15 procent DPH
stočné Kč 17,08 +15 procent DPH
Zastupitelstvo obce schválilo převody
movitého a nemovitého majetku:
a) prodej osobního automobilu Škoda Felicia, reg. zn. 7SO 5388 za minimální
cenu Kč 5 000,–
b) nákup speciálního automobilu CAS
25 – LIAZ 706 RTHP pro JPO V Dolní Bučice za kupní cenu do Kč 55 000,–
c) směnu části pozemku p. č. 469/1 –
ovocný sad v k. ú. Dolní Bučice v majetku
Obce Vrdy za část pozemku p. č. 486/7 –
ostatní plocha/jiná plocha v k. ú. Dolní
Bučice v majetku s. r. o. Goldbeck Prefabeton
d) záměr obce směnit část pozemku p. č.
161/1 – zahrada v k. ú. Vrdy ve vlastnictví
Obce Vrdy za část pozemku p. č. 162/3 –
zahrada v k. ú. Vrdy ve SjM M. a R. Š., při
zachování obslužnosti komunikace
e) záměr obce prodat část pozemku
p. č. 76/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace k. ú. Dolní Bučice
f) pronájem nebytových prostor v č. p. 44
v Horních Bučicích (bez sálu) firmě TN –
GUARD SERVIS, Lysá nad Labem za nájemné 309,– Kč/m 2/rok s tím, že firma
pronajaté nebytové prostory zhodnotí na
vlastní náklad a předloží doklady prokazující zhodnocení nebytových prostor.
Obec odborně posoudí a ve výši vložených prostředků promine nájem na období do jejich vyčerpání.
g) záměr obce prodat pozemek p. č. st. 63
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1 163 m2 k. ú. Vrdy
Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu
obce jednáním o návrhu ceny nemovitého majetku:
a) odkoupení pozemku p. č. 236/2
– ovocný sad o výměře 3 327 m2 od spoluvlastníků D. N. a MUDr. D. K. za kupní
cenu 250 000,– Kč
b) k zamýšlenému prodeji pozemků p. č.
973/5 – trvalý travní porost a p. č. 971/2
– zahrada, vše v k. ú. Vrdy manželům
F. a I. K.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ze SFŽP ČR ve výši 176 878,– Kč
a z fondu soudržnosti ve výši
3 006 939,– Kč na akci „Snížení imisí –
pořízení čistící komunální techniky“.
Vlastní zdroje 353 759,– Kč.
Zastupitelstvo obce přerušilo jednání
v bodě 10) Poskytnutí finančních příspěvků výše uvedeným organizacím,
s tím, že konečné usnesení bude přijato
dne 5. 3. 2013.

Zastupitelstvo obce na základě informací starosty obce schválilo:
a) Dodatek č. 1/2013 k Vyhlášce č. 4 o vytvoření a použití prostředků zvláštního
účelového účtu na podporu bydlení na
území obce Vrdy ze dne 18. 8. 1998
b) poskytnutí příspěvku na zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok
2013 – úhradu prokazatelné ztráty – dopravci Veolia Transport Východní Čechy
a. s. ve výši 230 138,– Kč
c) aby obec nabídla Společenství vlastníků č. p. 113 Dolní Bučice k odkoupení část pozemku p. č. 83/27 k. ú. Dolní
Bučice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) plán zasedání Zastupitelstva obce
Vrdy v roce 2013
b) jmenování p. Karla Kropáčka, Zbyslav,
Havlíčkova 25 kronikářem obce
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 dle předloženého
návrhu.
Starosta obce Ing. Herout přerušil jednání, pokračovalo se v úterý dne 5. 3.
2013 od 17 hodin.
Výpis ze Zápisu z pokračování jednání
Zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2013:

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) výpůjčku a následně bezúplatný převod pozemků p. č. 44/6, 44/7, 44/8,
44/10, 44/12, 35/2, 35/4 a 35/6 v k. ú.
Vrdy. Jedná se o výpůjčku a bezúplatný
převod nemovitostí z vlastnictví státu
do vlastnictví obce Vrdy.
b) omezující a zavazující podmínky,
které budou uvedeny v čl. III. smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí –
pozemků p. p. č. 44/6, 44/7, 44/8, 44/10,
44/12, 35/2, 35/4 a 35/6 v k. ú. Vrdy:
Zastupitelstvo obce
a) vzalo na vědomí informaci zástupců
společnosti Ethanol Energy a. s., Školská 118, 285 71 Vrdy k oznámení záměru „Rozšíření skladovací kapacity a blending E85 – 2. podání Ethanol Energy a. s., Vrdy v k. ú. Vrdy zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
b) schválilo záměr „Rozšíření skladovací kapacity a blending E85 – 2. podání
Ethanol Energy a. s., Vrdy v k. ú. Vrdy“
pro kapacitu 2,5 m3 bez možnosti navýšení.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na
úpravu rozpočtu Obce Vrdy v r. 2013 –
rozpočtové opatření č. 2/2013.

Zastupitelstvo obce schválilo
poskytnutí finančních příspěvků
níže uvedeným organizacím:
Římskokatolické farnosti Čáslav snížit na minimum
OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice Zbyslav 
Občanské sdružení Zbyslav dětem
Junák – svaz skautů a skautek 
TJ Dynamo Horní Bučice
TJ Slavoj Vrdy
TOM Rejnoci – vodácký klub
JK IVAHU Vrdy
LMK Skovice
MO Českého zahrádkářského svaz Vrdy
MO Českého rybářského svazu Vrdy
MS Doubrava Vrdy
Festival Houkání Marek Calík
Neptunovy šípy
Český kynologický svaz
SDH Vrdy
SDH Zbyslav
SDH Dolní Bučice
Agility Primavera Vrdy
celkem



30 000,– Kč
75 000,– Kč
10 000,– Kč
30 000,– Kč
85 000,– Kč
120 000,– Kč
4 000,– Kč
25 000,– Kč
15 000,– Kč
10 000,– Kč
40 000,– Kč
25 000,– Kč
10 000,– Kč
1 000,– Kč
10 000,– Kč
15 000,– Kč
15 000,– Kč
7 000,– Kč
5 000,– Kč
532 000,– Kč

Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

 pozor: Vyváženy budou pouze sběrné nádoby hnědé barvy. Pokud
budou před nemovitostí sběrné nádoby jiné, naplněné bioodpadem naši pracovníci je nevyvezou.
Dbejte prosím níže uvedených informací, co patří a co nepatří
do sběrných nádob na bioodpad. Děkujeme.
patří: zbytky ovoce a zeleniny, květin, pečiva a obilnin, čajové
sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, tráva, listí, zbytky
rostlin a plevelů, větve, piliny, hobliny a další dřevěný materiál,
který nebyl ošetřen lakem či barvou, zbytky jídel rostlinného původu, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat
nepatří: plasty, papír, sklo, plechovky, pleny, zbytky masa, kosti,
popel, porcelán, chemikálie, sáčky od vysavačů, ostatní komunální odpad, psí výkaly

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
 V sobotu 11. května 2013 budou po obci rozmístěny kontejnery
na velkoobjemový odpad:
Vrdy – u zvoničky; Dolní Bučice – u kostela; Horní Bučice – u hřiště
V těchto místech budou kontejnery přistaveny od 8 do 12 hodin.
Prosíme občany, aby odpad přivezli v daném časovém rozmezí
a tím se zamezilo zbytečnému nepořádku po obci.
do kontejneru na velkoobjemný odpad patří:
starý nábytek – křesla, židle, skříně, rozebrané válendy, matrace
podlahové krytiny – koberce, linolea
sanitární keramika – umyvadla, toalety, vany
staré lyže, cyklistická kola, velká zrcadla, kočárky
nepatří sem:
nebezpečný odpad – televize, ledničky, počítače, monitory,
plechovky od barev, nádoby od olejů a ředidel, pneumatiky,
stavební materiály, zemina, suť

AMBULANTNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz se uskuteční dne 14. a 15. května 2013.
Žádáme občany, aby byl odpad připravený
na odvoz v 7:30.
 v úterý 14. května 2013
Vrdy a Dolní Bučice
 ve středu 15. května 2013
Horní Bučice, Zbyslav, Koudelov a Skovice
do nebezpečného odpadu patří:
léky, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky), elektrotechnika,
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje
a nádoby jimi znečištěné, pneumatiky
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Facebooku

Vážení uživatelé
,
po několika intervencích k původu, obsahu a významu stránky, kterou jste
právě otevřeli, chci upřesnit, proč tato aktivita na jedné z nejrozšířenějších sociálních sítí vůbec vznikla. Předně je nutno říci, že stránka Středisková obec Vrdy je čistě soukromou záležitostí. Tedy ne, jak by se někdo
mohl omylem domnívat, že jde o počin řízený Obecním úřadem Vrdy nebo
dokonce Obcí Vrdy. Stránky byly na Facebooku spuštěny 14. září 2012 a jejími správci jsou Miloš Mlynka, Josef Moravec a František Kříž. Správci
samozřejmě podle „Podmínek a zásad služby Facebook“ (www.facebook.
com/policies) a po vzájemné dohodě společně rozhodují, které údaje budou obsahem stránky. Rovněž však nesou, například v občansko-právní rovině, plnou odpovědnost za zveřejněné příspěvky.
Závěrem chci zdůraznit, že hlavní myšlenkou provozování stránky Středisková obec Vrdy je, s využitím moderních systémových technologií, co
možná nejrychleji poskytnout osloveným uživatelům služby Facebook
(a není jich málo), slušnou formou informace o společensko-kulturním
a sportovním dění v naší obci. Prosím, nehledejte za tím ani společenské
či dokonce osobní zviditelnění správců stránky. Takovéto ambice opravdu
nemáme. Přeji hezký den. 
-mly-

foto | Josef Moravec

 Dne 22. a 23. dubna proběhne první svoz bioodpadu v letošním
roce. Další svozy budou jako v minulém roce, vždy po 14 dnech.

foto | Karel Kropáček

SVOZ BIOODPADU

malá vzpomínka na velikonoční výstavu a dětský karneval

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU:

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

únor 2013
28
0
2
0
0
Kč 965 800

únor 2012
35
1
9
0
0
Kč 2 388 100

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

březen 2013
24
1
7
0
0
Kč 2 646 000

březen 2012
21
3
5
0
1
Kč 1 981 900

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

dusíkovo divadlo v  čáslavi
program na duben
The Best Of Kanada
70,– / 50,– Kč
9. 4. od 18 hodin / Nová scéna
RNDr. Vladimír Lemberk / O tom, jaké je to splnit si klukovský zálesácký sen a potulovat se kanadskou divočinou. Skalistými horami
k ledovcům, pobřežním mlžným pralesem k plážím, po břehu azurových jezer...
Návštěvy u pana Greena
300,– / 280,– Kč
10. 4. od 19 hodin / FDA Praha
Jeff Baron / Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se
jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život.
Markéta Cukrová
100,– / 50,– Kč
13. 4. od 18 hodin / Nová scéna
Mezzosopranistka Markéta Cukrová patří mezi nejvyhledávanější
interpretky v oboru barokní hudby. Z českých souborů spolupracuje s tělesy Collegium Marianum, Musica Florea, Collegium 1704,
Czech Ensemble...
Jak se zbavit čerta 
70,– Kč
14. 4. od 15 hodin / Divadlo Na rozHraní Praha
Veselá čertovská pohádka. Pohádka pro malé i velké diváky o tom, jak
se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk.
Ewa Farna
20. 4. od 20 hodin

400,– / 380,– / 350,– Kč

Dívčí válka
369,– / 359,– Kč
23. 4. od 19 hodin / Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
Legendární komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka se za dobu
své existence dočkala více než 3000 repríz. Nyní přichází v novém
zpracování (které však ctí genialitu originálu), v novém mladém
složení...

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
březen 2013
pan Josef Čížek z Vrdů
paní Marie Plesníková z Vrdů
paní Libuše Nádvorníková z Dolních Bučic
paní Vlasta Volencová z Horních Bučic
duben 2013
paní Anna Dalešická z Horních Bučic
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi
pan Jan Lichner z Horních Bučic
pan Miroslav Kopecký z Horních Bučic
paní Helena Koutná z Vrdů
paní Hana Kratochvílová z Vrdů
paní Zdeňka Kubelková z Vrdů
paní Věra Kudrnová z Vrdů
paní Zdenka Stará z Vrdů
paní Alena Žáková z Vrdů

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

Poslední březnovou středu do knihovny zavítala
oceňovaná spisovatelka a ilustrátorka Lucie
Seifertová, která je podepsána pod populárně
naučnými knihami pro děti z oblasti české
historie (většinu jejích knih si můžete u nás
zapůjčit). Nejdříve dětem představila svou
nejslavnější publikaci Dějiny udatného českého
národa (její seriálovou adaptaci můžete
sledovat každou neděli před večerníčkem)
a pak je zasvětila i do tajemství výroby
prostorových obrázků.

v  knihovně bylo živo:

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 /

Herci z projektu Listování navštívili
knihovnu s dramatizací knihy Lichožrouti.

V knihovně se Noc s Andersenem nesla v duchu Půďáků
ze staré školy od Milana Valenty. Všech 21 dětí se dokonce
setkalo i s panem Andersenem a měly možnost ho vyzpovídat. O půlnoci na ně na půdě čekal poklad. Domů si
odnesly krásné škrabošky inspirované hlavními hrdiny
knihy, upomínkové diplomy a sladkosti. Velké díky patří
Zuzce Lebduškové, Nikole Holoubkové a Petře Freitagové,
bez kterých by nocovat v knihovně nebylo možné, a také
rodičům, kteří přinesli dětem něco na zub.
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více fotografií ze všech akcí naleznete na
www.facebook.com/KnihovnaVrdy

Upozornění na nové kroužky:
Dětský koutek Dráček
Otevírá se nový kroužek pro rodiče a děti od 1 do 3 let
pod vedením Renaty Křížové.
kde: Místní knihovna Vrdy, I. patro
kdy: každé úterý od 9 do 11 hodin
s sebou: svačinu, přezůvky a dobrou náladu

Na ZŠ Vrdy proběhla 28. února recitační
soutěž. Sabina Nováková se mohla blýsknout
spoluautorstvím na níže uvedené básni.
Až budeš hledat ticho a klid
a města hluk tě omrzí,
uniknout smíš z těch šedých zdí,
jen ptáků zpěv ti bude znít.
Až dost už budeš míti davů
a sama zatoužíš jen být,
ve stínu korun tiše snít,
pak mech dá polštář pro tvou hlavu.

Program na duben:
16. 4. Pohybové cvičení s básničkami
+ výtvarná dílnička (zápich do květináče)

Až čas ti bude krutým pánem
a spěch a shon tě vysílí,
ta kapka rosy v kapradí,
ukáže cestu mlžným ránem.

23. 4. Pohybové cvičení s básničkami
+ výtvarná dílnička (zvířátka z ruliček)
30. 4. Pohybové cvičení s básničkami
+ výtvarná dílnička (šnek z talíře)

Pletení a háčkování

Až pláč tvůj teskně bude znít
a smutek tvoje srdce sevře,
nad ztrátou milého přítele,
pak musíš z té studánky pít.

Nabízíme také možnost přihlásit se do kroužku ručních
prací pod vedením Jitky Jiránkové.

Hledej v hlubinách svého srdce,
ve hvozdu nejskrytějších přání,
tam, kam se vracíš v usínání,
studánku zrcadlící nebe.

Více informací o obou kroužcích v knihovně.

autor: Martin Pulec, Sabina Nováková

Tip na výlet: Za

krásou zemědělských  strojů,
kterým jsme přenechali dřinu

V prvních jarních týdnech, kdy může
aprílové počasí sem tam přinést deštiv ý
víkend, v yrazte za poznáním do Národního zemědělského muzea v Čáslavi.
Toto muzeum, které je zaměřené na zemědělskou techniku, otevřelo své brány
pro návštěvníky v posledních břez
nov ých dnech. Expozice, zaměřená především na mechanizaci rostlinné v ýroby, energetické zdroje v zemědělství
a dopravu, je na první pohled lákadlem
především pro mužskou část. Avšak unikátní a rozsáhlá sbírka traktorů a historických oradel zaujme i ženy.
Vaši pozornost v rozsáhlé hale zajisté
upoutají parní stroje, traktory, kombajny, mlátičky, ale i práškovací letadla zavěšená nad hlavami návštěvníků
v nové expozici nazvané Dřinu strojům? Dřinu strojům! Nudit se nebudou
ani malé děti, pro které je v muzeu připraven program. Malí návštěvníci si mohou zahrát tematické hry na počítači,
otestovat své znalosti prostřednictvím

elektronického kvízu nebo si nakreslit
traktor. Další z možností je vlastní sestavování různých převodů, skládání puzzle a v neposlední řadě i možnost využití
šlapacích traktůrků.
Muzeum zemědělské techniky sídlí
v areálu bývalého vojenského autoparku.
Nejvhodnější dopravou je zde automobil, kterým najedete na obchvat směrem
na Horky a při druhé možné odbočce
zahnete vlevo. Muzeum je dobře označené. Pokud se rozhodnete jet ze Skovic motorovým vlakem nebo využijete

autobusové dopravy, čeká vás tříkilo
metrová procházka přes Čáslav, kolem
nemocnice ulicí Jeníkovská. V tomto případě však musíte být opatrní při přecházení frekventované silnice.
Výstava Dřinu strojům? Dřinu strojům!
je dobrou ukázkou vývoje zemědělské
techniky v naší zemi. Kromě nově nabytých znalostí z oboru techniky sklízení,
setí a orby si vychutnáte i estetický zážitek z vystavených exponátů, které patří
mezi nejvýznamnější a největší podobné
sbírky v Evropě.
-zl-

otevírací doba:
duben, říjen pouze So, Ne + svátky: 9:00–17:00
květen–září: úterý–neděle + svátky: 9:00–17:00
vstupné:
základní vstupné: 90 Kč
snížené vstupné děti 6–15 let, studenti, senioři do 70 let: 60 Kč
děti 3–6 let a senioři nad 70 let: 25 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 200 Kč
vstup zdarma: osoby ZP, ZTP, ZTP/P a jejich doprovod,
držitelé průkazů AMG ČR, ICOM, ICOMOS
více na www.nzm.cz/caslav

Není jaro jako jaro
V loňském roce jsme téměř nevěděli, kam se schovat před
sluníčkem. Letos jsme byli vděční za závětří a střechu nad
hlavou.
Ani rekordně chladný víkend nám nezabránil, abychom se
snažili jaro vítat a lákat mezi nás. Někteří přijeli i vlakem,
aby si barevnou sobotu nenechali ujít. Barevnou proto, že
byla k vidění různobarevná peříčka (která snad ani v ZOO
na ptácích nejsou běžná). K využití byly připravené různé
barvičky, ubrousky, chlupaté drátky, stuhy a ozdůbky. Pro
menší děti zde byly odlitky sádrových vajec, vejce polystyrénová a dřevěné kolíčky. Zaměřili jsme se na jiné výrobky,
abychom se neopakovali.
Jaro je tak očekávané po dlouhé, letos i tmavé zimě. Jistě
se budeme společně těšit i na to příští s dalšími novými
nápady.
Tímto Vás srdečně zveme na KULIČKIÁDU, která se
koná 20. 4. u „STÁJE ZBYSLAV“ /Na stejném místě, kde
probíhala drakiáda/. Zatrhnout nám ji může snad jen
déšť. /Kdo kuličky nemá a nesežene, na místě budou
k mání, přijde-li včas, tj. ve 14 hodin./
Dobrou mušku, pěkně strávený čas a pro některé připomenutí hezké vzpomínky přeje Ida Kaucnerová a OS Zbyslav
dětem.

vítězné Žirafky
z Madagaskaru
Free club Ivety Littové ZUŠ Čáslav přivezli z první
celorepublikové taneční soutěže 6 pohárů.
Velká gratulace k prvnímu místu!
1. místo Freedarlings – Doba ledová (street dance)
1. místo Freedarlings – Wide Awake (výrazový tanec)
3. místo Freedarlings – Hope, Maybe, Pink
(výrazový tanec, street dance).
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Zbyslavský karneval
Přestože venku svítilo slunce, zima nikterak neopustila svou
vládu a stále silně kralovala a kraluje doposud. To ale ve Zbyslavi
na karnevale 16. ledna nikomu nevadilo. Sál byl příjemně vytopen, nádherně vyzdoben a tým pořadatelů dobře naladěn. Nic nebránilo tomu užít si karneval skvěle – ostatně jako vždy.
OS Zbyslav dětem na svém již třetím karnevale během odpoledne
přivítalo mnoho návštěvníků, kteří zcela zaplnili celý sál. Návštěvníci byli místní i zdaleka, ale všichni měli jedno společné
– děti i rodiče se přišli pobavit. Program byl plný soutěží, legrace
a tancování. Soutěžily nejen děti, ale i dospělí. Maminky i tatínkové si mohli v soutěžích prověřit svou fyzickou zdatnost. Děti si
vysoutěžily mnoho sladkostí, dárečků a hraček. I dospělí byli za
svůj aktivní přístup pěkně odměněni. Barevná škrabka na auto
nebo fleecová čelenka značky Zapa udělá radost každému a sluší
vždy a všude.
Program doplňovala tombola, která obohatila nejednu domácnost nástěnnými hodinami, plyšáky, knihami, hračkami, tužkami, škrabkami na auto, značkovými čelenkami atd. atd. atd.
Prostě ráj.
Krásných masek byla spousta a pro porotu složenou z řad diváků jistě nebylo lehké vybrat, kdo zvítězí. Naštěstí máme kategorií více a mohlo se tak dostat na větší počet soutěžících masek.
Všichni tři vítězové byli odměněni nádhernými dorty, ze kterých
měli velikou radost. Ani ten kdo nevyhrál smutný nebyl, protože
všechny masky byly odměněny marcipánovými muffiny, které zářily pestrými barvami.
Všechno má svůj konec a po několika nádherných hodinách ho
měl i karneval. Bylo to krásné, bylo to fajn a pevně věříme, že za
rok to zase bude skvělé. Ale proč čekat celý rok? Ten, kdo se chce
s námi pobavit, se může během roku těšit na mnoho dalších pěkných akcí. Stačí jen sledovat plakáty a nebo naše webové stránky
www.zbyslavdetem.wgs.cz

Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

z dění
za školními zdmi:

PROJEKTOVÝ  DEN
UMÍME SI  POMÁHAT
Ve středu 13. 3. 2013 proběhl na naší základní škole projektový den „Umíme si pomáhat“. Náplní bylo především
uvědomění si nutnosti pomáhat nejen sami sobě, ale i druhým. V průběhu celého dopoledne byly pro žáky připraveny různé aktivity. Žáci se seznámili s organizací Fantazáci, která spolupracuje s nadací POMOZTE DĚTEM!
Fantazáci, zastoupení panem Leošem Doležalem a Ondřejem Haškem, připravili akci, ve které je nutné nashromáždit co nejvíce PET-víček a jejich přišitím na plátna vytvořit obří 3D kraslici. Naši žáci tedy v průběhu celého dopoledne přišívali víčka a vytvářeli z nich vlastní vymyšlený motiv. Mimo těchto přišitých víček se nám ještě podařilo organizátorům odevzdat cca 110 250 samostatných víček. Další činností dopoledního programu bylo promítání
filmů s protidrogovou tematikou, vyplňování pracovních
listů s náměty o pomoci, výroba tematických žákovských
prací, atd. Někteří mladší žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili navíc také recitace básní v Domě s pečovatelskou službou ve Vrdech. Starší žáci pomohli při nakládání papíru,
který byl v rámci tohoto dne také odvezen do sběru. Za spolupráci, výbornou atmosféru a skvěle prožitý den děkujeme
všem zúčastněným.

Mgr. Dita Sommerauerová

& Mgr. Jaroslava Polgárová

Sběrové akce na ZŠ  Vrdy
Od začátku tohoto školního
roku sbíráme různé druhy
odpadů. K tomuto účelu
jsme dostali přidělenou
místnost u bývalé jídelny.
Tuto místnost jsme zcela
zaplnili a bylo tedy nutné
sběr odvézt.
Firma AVE od nás 13. března
odvezla 1 300 kg papíru (noviny, časopisy apod.), 160 kg
kartonu a 160 kg PET lahví.
Za tento sběr škola obdrží
2 510 Kč.

Dále jsme sbírali víčka od PET lahví. I za
ně jsme mohli získat peníze (2,50/kg),
ale věnovali jsme je na charitu. 60 kg
jsme odvezli na akci „Pro Lucinku“
a přes 250 kg na akci „Pomozte dětem“.
Za to máme dobrý pocit a ten je, jak se
říká, K NEZAPLACENÍ.
19. března od nás firma Asekol odvezla
drobné i velké elektrozařízení a staré
mobilní telefony. V projektu Recyklohraní za to získáme body, stejně jako za
staré baterie, které se chystáme odeslat.
Takže – sbíráme dál! Papír, karton, PET
lahve, víčka, baterie.

Ing. Ludmila Kebzová

Starší přípravk a

Béčko Dospě lí

TJ SLAVOJ  VRDY
ROZPIS  na JARO  2013
Vrdy B

×

Kaňk B

NE

24/03/

15:00

Okřesaneč

×

Vrdy B

SO

30/03/

15:00

Vrdy B

×

SK Církvice

NE

07/04/

16:30

Vrdy B

×

Chotusice B

NE

14/04/

16:30

Horušice

×

Vrdy B

SO

20/04/

17:00

Vrdy B

×

Vlkaneč

NE

28/04/

17:00

Kačina

×

Vrdy B

SO

04/05/

17:00

Vrdy B

×

Žleby

NE

12/05/

17:00

SO

18/05/

17:00

Horky

×

Vrdy B

Vrdy B

×

volno

N. Dvory B

×

Vrdy B

SO

01/06/

17:00

Vrdy B

×

Hostovlice

NE

09/06/

17:00

Záboří

×

Vrdy B

SO

15/06/

17:00

Malešov

NE

21/04/

9:30

Vrdy

NE

21/04/

9:30

Sázava

NE

21/04/

9:30

Vrdy

SO

04/05/

10:00

Uhl. Janovice

SO

04/05/

10:00

Vrdy

SO

25/05/

13:00

Vrdy

SO

25/05/

13:00

Čáslav

SO

25/05/

13:00

Vrdy

SO

01/06/

9:30

Vrdy

SO

01/06/

9:30

Čáslav

SO

01/06/

9:30

×

Malín

SO

23/03/

15:00

Uhl. Janovice

×

Vrdy

NE

31/03/

15:00

Vrdy

×

Vi Sedlec

SO

06/04/

16:30

Vrdy

×

Zbýšov

SO

13/04/

16:30

Kácov

×

Vrdy

SO

20/04/

17:00

Vrdy

×

Malešov

SO

27/04/

17:00

Tupadly

×

Vrdy

NE

05/05/

17:00

Vrdy

×

Žleby

SO

11/05/

17:00

Zbraslavice

×

Vrdy

SO

18/05/

17:00

Vrdy

×

Paběnice

SO

25/05/

17:00

Nové Dvory

×

Vrdy

NE

02/06/

17:00

Vrdy

×

Sp. K. Hora B

SO

08/06/

17:00

Sparta KH A ×
Malešov ×

Křesetice

×

Vrdy

SO

15/06/

17:00

Vrdy ×

Starší žáci
Čáslav C

×

Vrdy

SO

13/04/

Vrdy

×

Kaňk

NE

21/04/ 15:00

Zruč B

×

Vrdy

NE 28/04/ 15:00

Vrdy

×

Malešov

NE

05/05/ 15:00

Vrdy

×

Uhl. Janovice

NE

12/05/ 15:00

Bílé Podolí

×

Vrdy

SO

18/05/

Vrdy

×

Rataje

NE

26/05/ 15:00

Nové Dvory

×

Vrdy

SO

01/06/ 15:00

Vrdy

×

volno

Vrdy × Suchdol
Chotusice × Vrdy

NE

14/04/

14:30

SO 20/04/ 15:00
NE 28/04/ 14:00

Vrdy × Záboří

SO 04/05/ 15:00
SO

11/05/ 15:00

SO

18/05/ 15:00

Vrdy × Štrampouch
Sázava × Vrdy
Vrdy × Křesetice

Vrdy ×
Čáslav ×
Vrdy ×
Sparta KH B ×
Sázava ×
Vrdy ×

Vrdy × Sázava

NE

Vrdy × Uhlířské Janovice

07/04/

10:30

NE

14/04/

10:30

NE

21/04/ 16:00

Vrdy × volno

NE

28/04/

10:30

Vrdy × Čáslav B

ST

01/05/

10:30

Vi Sedlec × Vrdy

Tupadly × Vrdy

NE

05/05/

14:45

Suchdol × Vrdy

ST

08/05/

10:30

Vrdy × Zruč

NE

12/05/

10:30

Rataje × Vrdy

NE

19/05/

13:30

NE

26/05/

10:30

Sp. Kutná Hora B × Vrdy (hr. Hlízov)

NE

02/06/

9:00

Vrdy × Sp. Kutná Hora A

NE

09/06/

10:30

PO

17/06/

17:00

Vrdy × Církvice

Vrdy × Tupadly
Žleby × Vrdy

10:30

SO 25/05/ 15:00
NE 02/06/

10:30

SO 08/06/ 15:00
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Mladší ž áci

Bratčice × Vrdy

13:30

Vrdy ×
Uhl. Janovice ×

M l a dš í
přípr avk
a

Áčko Dospě lí

Vrdy

Čáslav A × Vrdy

KRAJSKÝ  PŘEBOR  2013

I. 13. dubna

VIII. 1. června

1 Zvírotice

Dobříš

29 Dobříš

Zvírotice

2 Šacung B

Český Brod B

30 Český Brod B

Šacung B

3 Vrdy

Nymburk

31 Nymburk

Vrdy

4 Vavřinec

Nové Strašecí

32 Nové Strašecí

Vavřinec

II. 20. dubna

IX. 8. června

5 Dobříš

Nové Strašecí

33 Nové Strašecí

Dobříš

6 Nymburk

Vavřinec

34 Vavřinec

Nymburk

7 Český Brod B

Vrdy

35 Vrdy

Český Brod B

8 Zvírotice

Šacung B

36 Šacung B

Zvírotice

III. 27. dubna
9 Dobříš

X. 15. června
Šacung B

37 Šacung B

Dobříš

10 Vrdy

Zvírotice

38 Zvírotice

Vrdy

11 Vavřinec

Český Brod B

39 Český Brod B

Vavřinec

12 NovéStrašecí

Nymburk

40 Nymburk

Nové Strašecí

IV. 4. května

XI. 22. června

13 Dobříš

Nymburk

41 Nymburk

Dobříš

14 Český Brod B

NovéStrašecí

42 Nové Strašecí

Český Brod B

15 Zvírotice

Vavřinec

43 Vavřinec

Zvírotice

16 Vrdy

Šacung B

44 Šacung B

Vrdy

V. 11. května

XII. 31. srpna

17 Vrdy

Dobříš

45 Dobříš

Vrdy

18 Šacung B

Vavřinec

46 Vavřinec

Šacung B

19 Nové Strašecí

Zvírotice

47 Zvírotice

Nové Strašecí

20 Nymburk

Český Brod B

48 Český Brod B

Nymburk

VI. 18. května

XIII. 7. září

21 Dobříš

Český Brod B

49 Český Brod B

Dobříš

22 Zvírotice

Nymburk

50 Nymburk

Zvírotice

23 Nové Strašecí

Šacung B

51 Šacung B

Nové Strašecí

24 Vrdy

Vavřinec

52 Vavřinec

Vrdy

VII. 25. května

XIV. 14. září

25 Vavřinec

Dobříš

53 Dobříš

Vavřinec

26 NovéStrašecí

Vrdy

54 Vrdy

Nové Strašecí

27 Nymburk

Šacung B

55 Šacung B

Nymburk

28 Český Brod B

Zvírotice

56 Zvírotice

Český Brod B

ona hledá jeho:
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

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

bŘ ezen/duben 2013 | in zerce

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

Šílená accountka hledá
někoho střelenýho pro život.
kontakt: +420 736 241 356

zednické práce:

rekonstrukce budov
 pokládka venkovních,
vnitřních dlažeb
a obkladů
 sádrokartonářské
práce
.
.
.
Jaroslav Crkal
Dolní Bučice
 tel.: +420 602 825 563

grafika pro vyvolené
www.facebook.com/jedenapulgrafika
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redakce: Ing. Miloš Mlynka – mistostarosta@obecvrdy.cz, Josef Moravec – morawitz65@
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