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Dne 30. ledna 2013 se zvedla vodní hladina v řece
Doubravě natolik, že po konzultacích s vedením
společnosti Povodí Labe s. p., pobočka Čáslav,
dále s hrázným na Pařížovské přehradě a po vyhodnocení informací o vývoji počasí, bylo rozhodnuto o instalaci jednoho protipovodňového vaku
v části Vrdy-Lázně a protipovodňových lamel (za pomoci profesionálních potápěčů)
na mlýnském náhonu ve Zbyslavi. Připraveny k okamžitému použití byly i další dva
protipovodňové vaky v Lázních ve směru na Vinici. Ve Zbyslavi byl připraven jeden vak
v části Zbyslav-Polsko, dva vaky na silnici ve směru na Výčapy a jeden vak u mlýnského
náhonu ve Zbyslavi. Do pohotovosti byli vybráni členové SDH Vrdy a SDH Zbyslav.
Neprodleně byl proveden i dohovor s HZS Čáslav o možné výpomoci. Nejhorší prognózy vývoje počasí se naštěstí nepotvrdily a kulminace říčního toku nastala ve čtvrtek 31. ledna o druhé hodině ranní. Z tohoto důvodu nebyl ani důvod k vyhlašování
vyšších stupňů povodňové aktivity pro naši oblast. Skoro všechny úkony spojené s instalací protipovodňových zábran byly poprvé a „naostro“ vyzkoušeny v reálném prostředí a čase. Vše proběhlo bez zbytečných průtahů a časových ztrát. To ve mě vyvolává přesvědčení i do časů budoucích, že v podstatě (až na několik maličkostí, které
jsou momentálně řešeny společností Povodí Labe) budeme schopni úkoly spojené
s protipovodňovými opatřeními zabezpečit. Celou tuto akci a hlavně přístup všech
zainteresovaných hodnotím velice pozitivně a samozřejmě všem děkuji.
-mly-

foto | Josef Moravec
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VÝPISy ZE SCHŮZí RADY OBCE:

č. 28, DNE 27. 12. 2012
Rada obce souhlasila:
// s převodem části finančních prostředků poskytnutých obcí na provoz Základní školy Vrdy v roce 2012 z důvodu
posílení mzdových prostředků pro zaměstnance základní školy; odůvodnění:
mzdové prostředky poskytnuté v roce 2012
KÚ SK dostatečně nepokryly finanční potřeby školy
// s přijetím peněžitých darů pro ZŠ Vrdy
od firem dle darovacích smluv:
a) Foto-Horák Kutná Hora, b) Vratislav Líbal Čáslav
// bez připomínek s udělením licence
k provozování zvláštní linkové osobní dopravy „Žleby – Čáslav – Kutná Hora – EUROPARK (Praha, Štěrboholy) žadateli Veolia Transport Východní Čechy a. s.

zimní údržba komunikací

č. 1, DNE 14. 1. 2013

č. 2, KONANá DNE 28. 1. 2013

Rada obce schválila:
// seznam pracovníků zařazených v organizační struktuře OÚ Vrdy dnem
1. ledna 2013
// předběžnou kalkulaci realizačních
nákladů technické infrastruktury 4 RD
v Horních Bučicích ve výši 472 760,– Kč
// dodatek č. 5 ke Směrnici k finanční
kontrole Obce Vrdy ze dne 21. 2. 2005
// přílohu ke Směrnici o oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví a ke
Směrnici k řídící kontrole TS Vrdy
// členství v Dobrovolném svazku obcí
Mikroregion Čáslavsko v roce 2013
včetně finančního příspěvku ve výši
2000,– Kč
Rada obce doporučila:
// ZO k projednání žádosti pana M. Š.
o směnu části pozemku p. č. 162/3, k. ú.
Vrdy o výměře 65 m2 za pozemek p. č.
162/1, k. ú. Vrdy o výměře cca 130 m2;
rozdíl ve výměře bude doplacen
Rada obce souhlasila:
// s propočtem poměru vodného a stočného pro veřejnou správu z celkového
vyfakturovaného objemu za rok 2012:
a) vodné 470 m3, b) stočné 374 m3
Rada obce vyhodnotila:
// nabídky na nákup nového osobního
vozidla pro potřeby OÚ a schválila nejvýhodnější nabídku firmy PROFI AUTO
CZ a. s. na nákup vozidla ŠKODA Fabia combi Ambition Champion v ceně
248 900,– Kč
Rada obce vzala na vědomí:
// žádost OS Za Záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi na pokrytí
části nákladů vánočního koncertu

Rada obce schválila:
// rozpočtové opatření č. 6/2012
// plán účetních odpisů za rok 2013
// veřejnou výzvu č. 1/2013 na místo
stavebního technika
// vyhlášení výběrového řízení k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jiných staveb na území obce včetně
kritérií pro rok 2013 a dodatku č. 1/2013
k Vyhlášce o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na
podporu bydlení na území obce Vrdy ze
dne 18. 8. 1998; lhůta pro podání žádostí
je od 4. 2. do 20. 3. 2013
Rada obce zamítla:
// připojení se k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet
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havárie kanalizace

Rada obce schválila:
// protokoly o výsledku veřejnoprávní
kontroly příspěvků, které obec poskytla
zájmovým organizacím, církvi a Diakonii Čáslav; kontrolu provedla kontrolní
skupina
Rada obce vzala na vědomí:
// zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 19. 12. 2012
// poděkování Oblastní charity Kutná
Hora za pomoc při organizaci Tříkrálové
sbírky 2013; výtěžek: ve vikariátu Kutnohorsko celkem 380 020,– Kč, z toho Obec
Vrdy 15 749,– Kč
// výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
12/2012 Obec Vrdy
Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

ZPRÁVY  Z OBECNÍHO  ÚŘADU
 Štve vás, že neslyšíte hlášení rozhlasu? Využijte služby SMS InfoKanál! Pomocí krátkých textových zpráv Vám služba umožní zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů. Návod k registraci obdržíte na Obecním úřadě
Vrdy, tel.: 327 397 221, na stránkách obce www.obecvrdy.cz nebo
na stránkách SMS InfoKanál info@infokanal, www.infokanal.cz.
 Ve dnech 11. a 12. ledna a 25. a 26. ledna 2013 se uskutečnily historicky první přímé prezidentské volby v České republice. Nechci
na tomto místě uvádět statistiku a samotný výsledek historické
volby. Chtěl bych touto cestou hlavně poděkovat všem zaměstnancům Obecního úřadu Vrdy a Technických služeb Vrdy, kteří
se podíleli na kvalitní přípravě voleb. Velký dík patří všem spoluobčanům, kteří se podíleli na zabezpečení zdárného průběhu samotných dvoukolových prezidentských voleb.

 Redakční rada Obecních listů, po dohodě s vedením Obce Vrdy,
na své schůzi dne 26. ledna 2013 se usnesla, že tištěná verze
Obecních listů pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav bude roztříděna a distribuována
takto:
1. vydání

// NOVOROČNÍ, leden/únor 2013
vychází pátek 22. 2. 2013
2. vydání // BŘEZEN 2013, vychází středa 3. 4. 2013
3. vydání // DUBEN 2013, vychází pátek 3. 5. 2013
4. vydání // K VĚTEN 2013, vychází pátek 7. 6. 2013
5. vydání // ČERVEN 2013, vychází středa 3. 7. 2013
prázdninová přestávka
6. vydání // Z ÁŘÍ 2013 + školní příloha
vychází pátek 4. 10. 2013
7. vydání
// Ř ÍJEN 2013, vychází pátek 8. 11. 2013
8. vydání	// A DVENTNÍ, listopad/prosinec 2013
vychází pátek 20. 12. 2013
Plánované společenské, kulturní a sportovní akce včetně akcí
pořádaných mimo Kalendář 2013 (vyjde v druhém čísle Oblistů)
budou i nadále zveřejňovány na facebookové stránce Středisková
obec Vrdy nebo na webu obce http://www.obecvrdy.cz/
-red Dvoustým fanouškem stránky Středisková obec Vrdy se 9. 2. 2013
stal Aleš Dolejský. Gratulujeme! Spoluvlastníkem facebookové
stránky obce M. Mlynkou mu byla předána věcná cena.
 Místní knihovna bude v dopoledních hodinách ve dnech 25. a 27.
února 2013 z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení. 
-mly-

foto | Josef Moravec

Jmenovitě za Okrskovou volební komisi č. 1 – Vrdy to jsou:
Mgr. Věra Žerávková, Eva Kášová, Miloslava Trnková, Jindřicha
Nováková, Bc. Lubomír Wohák a Marie Horáková. Za Okrskovou
volební komisi č. 2 – Dolní Bučice: Josef Novotný, Zdeňka Svobodová, Zdeňka Štěpničková, Jaroslava Slavíková, Hana Kobelová
a Lenka Průšová. Za Okrskovou volební komisi č. 3 – Horní Bučice: Antonín Husák, Marcela Dubnová, Milena Podhajská, Anna
Jeřábková, Zdeněk Žák a Jiří Vojáček ml. a za Okrskovou volební
komis č. 4 – Zbyslav: Markéta Šimonková, Jana Petrusová, Darina Bucková a Věra Pelikánová.
-mly-

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

prosinec 2012
29
4
7
3
0
Kč 1 272 000

prosinec 2011
35
5
8
2
0
Kč 1 990 000

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

rok 2012
452
30
123
24
7
Kč 31 312 000

rok 2011
410
35
101
31
2
Kč 27 216 800

leden 2013
42
0
8
1
1
Kč 2 622 500

leden 2012
37
3
10
1
3
Kč 2 341 100

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

Pokus  krádeže
vloupáním
Čáslavští policisté šetří případ pokusu krádeže vloupáním do vodárenského objektu. Dosud neznámý pachatel dne 20. 1. 2013 po 21 hodině v obci
Vrdy – Koudelov vnikl na částečně oplocený pozemek bývalého statku, kde překonal zámek vstupních dveří do prostorů vodárny, kde vše prohledal. Poškozením zámku způsobil škodu v celkové
výši 130,– Kč.

Vloupání
do objektu
bývalé kovárny
Dosud neznámý pachatel se dne
3. 2. 2013 vloupal do bývalé kovárny
v obci Koudelov. Ten nejprve odstranil
visací zámek vstupních vrat a z vnitřních prostor dílny odcizil vřetenové vrtáky do stojanové vrtačky, stranové klíče
a dvě plechové zásuvky. Svým jednáním
způsobil škodu v celkové výši 2 650,– Kč.
Případ šetří policisté z Čáslavi.
por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR
Územní odbor Kutná Hora
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Srdečně gratulujeme všem,
kteří oslavili nebo budou slavit svá jubilea.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Jana Špinarová, evidence obyvatel
leden 2013
paní Helena Barešová z Dolních Bučic
paní Jaroslava Lancová z Dolních Bučic
paní Věra Mračnová ze Zbyslavi
pan Luděk Kracík z Vrdů
pan Pavel Suchý z Dolních Bučic
pan Miroslav Zambal z Vrdů
únor 2013
paní Ludmila Beranová z Dolních Bučic
paní Marta Chadrabová z Vrdů
paní Anna Michálková ze Zbyslavi
paní Ludmila Nedvědová z Dolních Bučic
paní Marie Stiburková z Vrdů
paní Monika Šmídová ze Zbyslavi
pan Josef Knap z Vrdů

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 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Spuštění
katalogu  knih
Od března bude čtenářům k dispozici
katalog všech knihovnou vlastněných
knih. Díky němu si z pohodlí domova
dohledáte, jestli disponujeme knihou
či autorem, o které máte zájem.

Projekt Už jsem
čtenář  – Knížka
pro prvňáčka
I letos se první třída ZŠ Vrdy zapojila
spolu s knihovnou do projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje čtenářskou gramotnost a rozvíjí čtenářské návyky žáků již od první
třídy. Děti budou pravidelně docházet do
knihovny na besedy, autorská i scénická
čtení, čtenářské workshopy atp. Přijďte
hlasovat o nejkrásnější přebal pro knihy,
které prvňáčci vytvoří. Vámi vybraný
malý ilustrátor získá pexeso na motivy
knihy Miloše Kratochvíla Poťouši.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu pro všechny děti je knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně tři
roky koupit. Ve školním roce 2012/2013
je to kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové. (oficiální text
organizace SKIP) Pozor – prvňáčci se
mohou v knihovně až do konce školního
roku registrovat zdarma!

Pozvánky na akce  v knihovně
úterý 26. 2. od 17 hodin:
LiStOVáNí – Lichožrouti
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná i vám
se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky
a z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět
zrcadlí napínavý a vtipný příběh jedné
lichožroutí rodinky, starého mládence
pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta Hihlíka. A tento příběh potěší, jak
je v projektu LiStOVáNí zvykem, všechny
generace, protože přiznejme si – komu
doma nechybí vždycky jedna ponožka?!
Lichožrouti se stali v ocenění Magnesie
Litery Dětskou knihou desetiletí!
(oficiální text projektu LiStOVáNí)
Pro nezasvěcené: LiStOVáNí je projektem herce Lukáše Hejlíka, jedná se o scénické čtení oblíbené u všech věkových
kategorií. Vřele doporučujeme všem čtenářům a hlavně nečtenářům. Účinkují:
Pavel Oubram, Věra Hollá a Tomáš Drápela (www.listovani.cz). Vstup zdarma

pátek 15. 3. od 16 hodin:
Výroba prostorového obrázku
s Lucií Seifertovou
Pro děti i dospělé je na páteční odpoledne připravena netradiční výtvarná
dílna s oceňovanou autorkou, jejíž Obrázky z dějin udatného národa českého,
které jsou původně také prostorovým leporelem, můžete nyní sledovat jako animovaný seriál každou neděli od 18:40 na
ČT1 (www.seifertova.cz). S sebou si vezměte čtvrtku A4, barevné papíry (ideálně lepící nebo lepidlo) a nůžky.
Vstup zdarma
pátek 5. 4. od 20 – sobota 6. 4. do 8 hodin:
Noc s Andersenem
První víkend v dubnu opět proběhne
u dětí velmi oblíbená Noc s Andersenem. Již teď je možné se v knihovně přihlásit. Pozor! Kvůli velkému zájmu letos
přednostně registrujeme čtenáře Místní
knihovny Vrdy a žáky první třídy ZŠ Vrdy.
Více informací bude k dispozici na Facebooku knihovny a stránkách obce.

Petra Horálková

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
V pátek 18. ledna se otevřely dveře Základní školy ve Vrdech
budoucím prvňáčkům i jejich rodičům. Zápis pro příští
školní rok mělo absolvovat více než 50 dětí, a proto jsme
je už od 12 hodin očekávali. Některé děti přicházely s velkými obavami a k slzičkám nebylo daleko, někdy jsme se
naopak setkali s velice jistými a komunikativními předškoláky. Ve vestibulu školy si naše budoucí žáčky převzali
chlapci a dívky z vyšších ročníků. V několika učebnách pro
ně měli připravené úkoly. Při jejich plnění opadla z malých předškoláků veškerá tréma a zároveň se mohli pochlubit tím, co už zvládají. Rodiče se blíže seznámili alespoň
s částí naší školy, prohlédli si vybavení učeben, ale i výstupy
z mnoha školních projektů, které tvoří důležitou součást
výuky a přispívají k rozvoji jednotlivých kompetencí žáků.
Z tváří odcházejících dětí i jejich doprovodu usuzujeme, že
zápisy proběhly úspěšně a předškoláčkům se u nás líbilo.
Už se moc těšíme na 46 nových žáků, které uvítáme v září
v naší škole.

J. Polgárová, ZŠ Vrdy

HORÁM  ZDAR!
V lednu se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili lyžařského výcviku v Bedřichově v Jizerských horách. Ubytování bylo zajištěno v chatě Ludmila, která je umístěna nedaleko sjezdových tratí. V sobotu po
příjezdu jsme se mohli podívat na štafetový závod, který byl součástí programu Jizerské padesátky. Hlavní závod se odehrál za
slunečného, mrazivého počasí v neděli a na jeho počest jsme
se seznamovali s běžkami. Všichni, co byli na horách poprvé,
zvládli výcvik výborně a již druhý den lyžovali na větší sjezdovce.
Moc dobře se celá parta vypořádala s běžkami a malý pohár s čajem po běžkařském výletě na Šámalovu chatu jistě přišel vhod.
V závěru celého týdne byl zorganizován závod na běžkách a ve
slalomu. Poslední večer byli všichni podle výkonu oceněni sladkými odměnami nebo diplomem. Počasí se vydařilo a doufám,
že se akce líbila a snad na ni budou všichni účastníci vzpomínat
s úsměvem.
Jana Francová

momentk a z tur isťáku
, 5. led

Obec Vrdy pořádá

Dětský  karneval
neděle 10. března 2013 od 14 hodin
v sále Kulturního domu ve Vrdech
Doprovodný program:
taneční vystoupení Free club Ivety Littové
DOG dancing – klub agility Primavera Vrdy
soutěž o nejlepší masku a jiné hry
vstupné (dospělí) 30,– Kč
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na | foto Ludmila Franc

ová

ZIMA
Barunka Kodešová, 4. A, ZŠ Vrdy
V zimě se dá dělat úplně všechno. Já
mám ráda lyžování a bobování. Můžeme bruslit, a to je krásný. V zimě ráda
dělám andělíčky ve sněhu. Taky maluju
po ledu. Mám ráda, když jsem venku
a sněží. Můžu stavět sněhuláka a najít,
kde má děda uhlí, abych mu dala knoflíky. Zima je můj kamarád. Můžu zpívat koledy a vymýšlet básně. Líbí se mi
sníh a hlavně stromeček a dárky. Pomůžu mamce ozdobit stromeček a ozdobím i okna. Bude velký úklid, a to je
super. Budu dávat hvězdu na stromek
a rozsvěcet světýlka. Na Vánoce se moc
těším, jsou tak hustý. Baví mě si navlíkat šálu. Je to jako když máš kolem sebe
hada. Taky se hezky leskne sníh a já otevřu pusu a jím ho. Chutná to jako zmrzlina. Líbí se mi, když tancuju ve sněhu
nebo když se dívám z okna, jak padá
sníh. Budu jezdit na kopečku u úřadu.
Někdy se klouzám i po zadku nebo jezdím na takovém modrém kruhu se sněhulákem. Ale v zimě se bojím, aby se
neprolomil led. A určitě se mlží brýle.
Když chodíme ze školy, házíme na sebe
koule, skoro všichni jsou venku, je to zábava. Taky mě baví si navlíkat sněhule,
ale vždycky se bojím, jestli mi ještě budou. Tenhle rok mi babička a děda koupili nové, tak mi budou určitě.
Zima je zkrátka príma!

Tereza Littová | 4.A

Na Tříkrálové sbírce se  vybralo
téměř  šestnáct tisíc korun
Vánoční čas, který většina z nás tráví se svými nejbližšími a přáteli pominul. Posledním vánočním svátkem je i 6. leden, který patří třem králům – Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. První či druhý lednový víkend ale také neodmyslitelně patří od roku 2001 po celé republice Tříkrálové sbírce. I vrdovští skauti rok co rok oblékají bílá prostěradla, nasazují na hlavy královské koruny ze čtvrtky opatřené písmeny K, M a B, černí obličej jednoho člena skupinky a vybavení křídou, kasičkou
a symbolickými odměnami obchází své spoluobyvatele ve Vrdech, Dolních a Horních Bučicích. Každý rok zvoní právě na Vaše zvonky a čekají, zda jim otevřete a přispějete na Tříkrálovou sbírku. Odměnou Vám pak může být nejen zpěv tří malých
králů či královen, nápis K+M+B s novým rokem v závěsu nade dveřmi pro štěstí, ale
také dobrý pocit, že jste hned z kraje nastupujícího roku přispěli lidem, kteří nemají
tolik štěstí a zdraví, jako máte Vy. Drobný či větší finanční příspěvek do zapečetěné
kasičky se symbolem Charity České republiky navíc z velké části zůstává v okrese.
„Celkově je sbírka rozdělená tak, že pětašedesát procent zůstává v regionu a dvacet
procent jde na projekt katolické charity. Letos jde konkrétně částka čtyřicet tisíc korun na kutnohorskou chráněnou dílnu. Deset procent z vybrané částky poputuje na
mezinárodní humanitní pomoc a samozřejmě pět procent jde na náklady spojené
se sbírkou,“ vysvětluje doprovod tří králů vedoucí Tomáš Dvořák každému, koho
účel sbírky zajímá. Dále dodává, že zmíněných šedesát pět procent, které zůstanou
v Kutnohorském okrese, poslouží ve volnočasovém centru Domek a v nízkoprahovém centru Kopretina.
Letos vyrazily tři skupiny, kterým patří velký dík, stejně jako Vám všem, kteří jste
jim otevřeli a do kasičky přispěli. V Horních Bučicích obcházeli skauti Lukáš, David a Kryštof pod dohledem svého vedoucího Tomáše Dvořáka. Hornobučičtí naházeli do jejich kasičky 5 066 korun. Vrdy dostali na starost také skauti. Vedoucí Patrik
Rada s Ráďou, Pavlem a Jardou vybrali 5 523 korun. Trojice skautek zvonila na spoluobyvatele v Dolních Bučicích. Sabča, Leonka a Míša za doprovodu vedoucích Renaty Kratochvílové a Martiny Nalezinkové vybraly 5 160 korun. V odpoledních hodinách celí promrzlí sesypali všichni králové a královny kasičky dohromady a celková vybraná suma tak dosáhla hodnoty 15 749 Kč. Na oficiální stránky Tříkrálové
sbírky byly již vloženy celostátní výsledky sbírky a letos tříkráloví koledníci vysbírali
do svých pokladniček 75 992 002 Kč (stav k 6. únoru). Spolu s výtěžkem DMS z letošního Tříkrálového koncertu (36 131 DMS, což odpovídá 975 537 Kč) činí aktuální
výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 celkem 76 967 539 Kč. V roce 2012 vynesla sbírka celkem 75 256 532 Kč.
Výběrčím i přispěvatelům moc děkujeme. U Vás, u kterých žádná z tříkrálových
skupin nezazvonila, nemusíte smutnit. Příští rok budou zřejmě skauti chodit zase,
a tak jim můžete jít kupříkladu naproti při tříkrálové procházce. 
-zl-

Hornobučický  masopust
Medvědář s medvědem, slamák, mys- je  v ohrožení kvůli malému zájmu

livec, kominík či smrťák patří ke každému správnému masopustnímu průvodu. Chybět ale nesmí ani muzikanti,
kteří hrají k tanci s hospodářem a hospodářkou. Na oplátku za tanec pak musí
majitelé stavení pohostit masopustní
průvod. V chladném počasí, které čtyřicet dní před Velikonocemi panuje, musí
být k dispozici i alkohol na zahřátí. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů
a vrcholí o masopustním pondělí a úterý
čtyřicet dní před svátky velikonočními.
V Horních Bučicích byl letos již po čtvrté
masopust pořádán v sobotu 2. února.
Průvod vyšel po desáté hodině ze statku,
kde vedoucí průvodu Laufr zažádal
o svolení místostarostu Miloše Mlynku,
aby mohli jít vesnicí dům od domu a na
každého zazvonit.
Hornobučický masopust navazuje na tradici ze sedmdesátých let. Místní pamětníci si na obnovenou tradici znovu rychle
navykli a průvodu s úsměvem a pohoštěním každý rok otevírají. Mladší ročníky,
které s masopustem nemají žádné zkušenosti většinou z neznalosti nebo z obav
podle hlavní organizátorky průvodu
Ivany Hulové raději neotevřou. A to by
se podle ní mělo do příštích let změnit,
protože hrozí, že tato tradice v naší obci
opět zanikne. S přípravami průvodu je
mnoho zařizování a starostí. Lidé, kteří
se na této tradici podílejí, to dělají s radostí a elánem. Ten je však po skončení
každého ročníku o trochu menší, jelikož
se vydané úsilí nerovná očekávanému
výsledku. Rozvěšení plakátů, příprava
masek, obstarání kapely, sehnat dostatečný počet lidí, kteří jsou ochotní tuto
tradici obnovovat, to je práce, která zabere více než měsíc před samotným průvodem. Rodáci či přistěhovaní obyvatelé
Horních Bučic se však do masopustní
tradice příliš nezapojují. Pro ty, kteří
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masopustní tradici neznají a příští rok by rádi průvod přivítali, má Ivana Hulová
pár drobných rad: „Nebojte se otevřít, masopustní průvod je tu od toho, abychom
se pobavili, zatancovali si, seznámili se a utužili vztahy na vesnici.“ Dříve bylo tradicí, že se v každé domácnosti nasmažily či napekly koblihy. Dnes už to není podmínkou. Organizátorům spíše záleží na tom, aby se uchovaly masopustní zvyky,
při kterých vám saze od kominíka přinesou štěstí do domu, tancování s medvědem
plodnost, Žid sype peří, aby nesly slepice, slamák se vám postará o hojnost úrody.
Na oplátku jim nabídnete něco na zub a na zahřátí. Kapela navíc zahraje písničku
na přání a pán a paní domu budou provedeni rejem masek. Drobným finančním obnosem se přispívá na hudebníky. Zbylé peníze jdou Jezdeckému klubu Ivahu, jehož
členové celý masopust pořádají. A pokud se o masopustu dozvíte ve chvíli, kdy vám
zazvoní u domu, i tak určitě otevřete. Pár drobných v kapse a lahvinku doma určitě
najdete. Není to však podmínkou, důležitá je chuť se jít pobavit a vyzkoušet masopustní zvyky jako je černění od kominíka a posypání peřím od Žida.
Datum příštího masopustu vychází na 1. března, a tak si již teď můžete poznamenat do kalendářů, že Horními Bučicemi opět projde masopustní průvod. „Pokud
jsou obyvatelé sousedních vesnic zklamaní, že takovou tradici nemají, ať neváhají
a do Horních Bučic na masopust a taneček s maškarami určitě dorazí. Kominík se
s vámi o štěstí podělí a navíc v reji barevných masek zapomenete na starosti a pobavíte se tak, jak bývalo na vesnicích dříve zvykem,“ zve všechny hlavní pořadatelka.
A pokud byste se sami chtěli do průvodu zapojit a proměnit se na bábu s nůší, drába
nebo v koníka, zkontaktujte se s Ivanou Hulovou a nějaká maska se pro vás vždy najde. „Jde jen o to, najít si čas a mít chuť dělat něco jiného, než ležet doma u televize
a nadávat, že se nic neděje,“ dodává Ivana.
-zl-

více na facebooku Střed

isková obec Vrdy

foto | Josef Moravec

Ivana Hulová děkuje obci za podporu, celé své rodině, Janovi Hulovi
ml. za plakáty, za ženicha a za provedení všech tanečnic, Janovi Hulovi
nejstaršímu, který v pětasedmdesáti letech ztvárnil Žida, bratru Janu
Hulovi za vedoucí postavu masopustu zvanou Laufr, členům Jezdeckého
klubu Ivahu: Lence Klemanové za celou přípravu a za medvědáře a jejímu
manželovi za roli zdravoťáka, Monice Pokorné a Renatě Rezlerové za holiče,
Danovi Neumanovi za kulaka, malému Daníkovi za květinového skřítka,
který s Andrejkou Klemanou darovali papírové růže, bratrům Smolárovým
za slamáka a smrtku, Janě Jeníčkové za selku, Zdeňkovi Císařovi za myslivce
a za střelení medvěda, medvědovi za odvahu, neúnavné „dámě“ s miminem
Mílovi Málkovi, kominíkovi Zbyňkovi Špinarovi, Jiřině Štočkové za černošku,
Veronice Bártové za vdovu, cikánům s koňským povozem, Haně Vrbové
za Eržiku a za expresní šití kostýmů patří obrovský dík její sestře Evě Kufrové
a všem, kteří otevřeli a měli chuť se do masopustu zapojit.

Masáž horkými kameny
„Člověk potřebuje několik pohlazení denně,
jinak mu vysychá mícha.“
Eric Berne, zakladatel transakční psychoanalýzy
Počasí přímo vybízí k terapii teplem. Pokud vás při
tom zároveň i někdo namasíruje, ještě lépe. Málokterá masáž dokáže navodit takové pocity jako právě
masáž horkými kameny. Představte si příjemné teplo
pravých lávových kamenů, spojené s vůní speciálního
oleje a dotykem terapeuta. Masáž lávovými kameny je
speciální masáž, kdy terapeut/masér používá hladké,
vyhřívané lávové kameny. Buď jako tak zvanou nadstavbu svých vlastních rukou nebo tím, že je rozmístí
na těle. Zatím co v té dané části tělo prohřívají, masér pracuje na jiné časti těla, přičemž v dlaních také
drží teplé kameny. Tělo je přitom natřeno kvalitním
teplým olejem, a tak je zážitek dokonalý. Teplo je hluboce relaxační a pomáhá zahřát ztuhlé svaly. Terapeut může pracovat hlouběji a rychleji tak dochází
k odstraňování spazmů. Může také nechat vyhřáté
kameny v konkrétních bodech podél vaší páteře, v dlaních rukou, na břiše, nebo dokonce mezi prsty na nohou – zlepšuje se tak tok energie ve vašem těle. Mnoho
terapeutů věří, že kameny mají vlastní energický náboj a celkově klienta „uzemňují“. Terapeutické účinky

TIP NA VÝLET PO OKOLÍ:

těchto masáží spočívají i v uvolnění blokace důležitých bodů na meridiánech a v rozproudění energie v našem těle. Působí blahodárně na
mysl. Obnovený tok energie nejprve uklidní. Klient pociťuje úžasnou
relaxaci a nesmírně slastné pocity bezpečí, kdy starosti a stresy samovolně odplývají. Na konci masáže přichází hluboký klid a vyrovnání.
Tento pocit i účinek vydrží po několik dnů. O blahodárném účinku
kamenů při masážích věděli lidé již před 5 000 lety. Masáže, prováděné pomocí teplých kamenů nebo přikládáním vzácných kamenů na
tělo, byly oblíbené již u starých Inků, Mayů, v Mezopotámii, v Indii
nebo Číně. Horké kameny vyhřívané ohněm byly používány už domorodými Američany k léčbě bolavých svalů. Dnes se však kameny zahřívají ve vodní lázni. Kameny samy o sobě jsou obvykle čedičové. Černá
sopečná hornina absorbuje a udrží velmi dobře teplo. Masáž lávovými
kameny se doporučuje všem klientům, kteří chtějí zakusit neopakovatelný zážitek masáže, klientům, kteří mají problémy se spánkem,
s koncentrací, neschopností se uvolnit, dále podnikatelům, kteří jsou
pod neustálým tlakem a lidem, jež jsou nuceni v krátkém okamžiku
podat špičkový výkon.
Masáž však není vhodná, pokud máte cukrovku, vysoký krevní tlak,
onemocnění srdce nebo berete-li léky na ředění krve. Také v těhotenství, při úpalu a při nepříjemných stavech při menopauze. Důležitá je
vždy komunikace s terapeutem. Mluvte s ním o tom, zda je pro vás tlak
při masáži příjemný, zda vás nic neruší nebo pokud jsou na vás kameny
příliš horké. Neváhejte svého maséra hned upozornit! Jde o to, že každý
má práh citlivosti jiný a pokud jdete na masáž poprvé, uvědomte si, že
terapeut vás nezná. Většinou se ovšem sám na vše vyptá, upozorní a vysvětlí vám, jak masáž bude probíhat. Přijďte se nechat pohladit…

Jarmila Hurtová

Skrz Kaňkovy hory na stoletou  přehradu

Zima se ještě stále nevzdala své vlády,
i když už místy na stromech raší tak
zvané kočičky. Probouzející přírodu můžete pozorovat nejen na zahradě, ale
udělat si výlet do blízkých Železných
hor. Tentokrát bude trasa celého výletu
dlouhá třináct kilometrů. Terén však
není nijak náročný ani kopcovitý. Odměnou za tento turistický výkon bude výhled na přehradu Pařížov i krásná procházka podél Doubravy. Avšak postupně!
Trasa vede z Třemošnice, kam se okruhem také vrátíte, a tak zde můžete na
náměstí nechat zaparkované auto, nebo
se do tohoto městečka můžete dostat lokálkou, která staví ve Skovicích. Trasa
je dobře značená, dá se tedy zvládnout
i bez mapy. Stačí si zapamatovat hlavní
body celého výletu.
Z nádraží či náměstí vyrazíte po žluté
směrem k třemošnickému zámku. Mírným stoupání vejdete do lesa a napojíte
se na trasu červenou. Na rozcestníku Na
Obůrce si můžete povšimnout také kaple
svatého Jana, která prošla rekonstrukcí
a stojí za to, vyšlápnout si pár metrů do
kopce a zblízka si ji prohlédnout. Vedle
ní také stojí informační tabule, která vás
poučí o fauně a flóře v Národní přírodní
rezervaci Lichnice – Kaňkovy hory, kterou budete právě po červené trase proházet. Červená trasa vede přes Kubíkovy

Duby až k Běstvině, ke které zahnete na
rozcestníku Županda a dále se vydáte po
zelené.
Obec Běstvina nabízí dvě architektonické zajímavosti. První z nich je kaple
svatého Jana Nepomuckého. Tato barokní šestiboká kaple byla postavena po
roce 1720 na půdorysu šestiboké hvězdy.
V minulosti byla připsána známému baroknímu staviteli Janu Blažeji Santinimu. Dnes se předpokládá, že to mohl
být i jeho žák a pokračovatel Jan Jakub
Vogler. Santiniho styl však stavbu ovlivnil a není vyloučeno, že byl použit některý jeho původní návrh. Uvnitř kaple
se nalézá na šestibokém podstavci dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého od sochaře Řehoře Thényho. Další stavbou,
která je též připisována slavnému slavnému architektovi Santinimu, je barokní kostel svatého Jan Křtitele. Z Běstviny se dostanete k přehradě Pařížov
po modré. Kousek cesty budete muset
absolvovat po silnici, ale převážná část

vede lesem. Z ničeho nic se před vámi
rozprostře lesknoucí se vodní plocha,
kterou zde zadržuje třicet pět tisíc kubíků kamene. Pohádkový dojem budí
i dvě gotizující manipulační věže na
hrázi. Jedenatřicet metrů vysoká, sto
čtyřicet dva metrů dlouhá a čtyři a půl
metru široká hráz, která reguluje řeku
Doubravu protékající Vrdy, Dolními Bučicemi a Zbyslaví, letos oslaví sto let. I to
může být důvod, proč se na tuto stavbu
zajít velkým okruhem podívat. Zbytek
cesty zpět do Třemošnice zdoláte po
žluté. A jak to má správně být, to nejlepší
si pro vás řeka Doubrava nechá na konec. V závěru cesty půjdete podél jejího
kamenitého koryta téměř až do Třemošnice. Vzrostlé stromy, skalnaté výběžky
a nám všem dobře známá řeka, která
se bystře převaluje přes kameny, které
jí sem tam brání v cestě, to je balzám
na lidskou duši a také krásný kousek
přírody, kde můžete aktivně strávit příjemný den s rodinou či přáteli.
-zl-

Pařížovská přehrada reguluje Doubravu již sto let
novoroční 2013 | st rana 10|11

STALO  SE PŘED PADESÁTI  LETY
| Obyvatelstvo | Během roku 1963 měla obec Vrdy 2.708 obyvatel.
Počet obyvatel rok od roku klesá. Například v roce 1961 trvale u nás
žilo 2.770 obyvatel. Narodilo se 42 dětí, zemřelo 36 lidí, přistěhovalo 73 a odstěhovalo nebo odhlásilo se 125 lidí. Podle zápisů matriky města Čáslavě uzavřelo sňatek 22 dvojic. Z ostatních matričních
úřadů nejsou zprávy.
| Průmysl a řemesla | Cukrovar Vrdy Během roku 1963 odešel z cukrovaru vedoucí výroby s. Šmejkal a za něho byl jmenován Miroslav
Disman. Do funkce I. provozního technika přešel Jan Kroupa. Odešel hlavní ekonom Jaroslav Chudomel a nastoupil Ing. Jiří Novák.
Novým provozním technikem se stal Jiří Kupka. V kampani náhle
zemřel mzdový účetní Stanislav Jouza a na jeho místo nastoupila
Květa Šťastná. Zpracováno bylo řepy 844.963 q, délka kampaně byla
72 dní, s dovážkou 75 dní. Plnění kampaňové normy činilo 103,61 %.
Bylo vyrobeno 163.000 q rafinády. Bylo zlepšeno hydraulické zavírání u kalolisů. Postaven nový elektrický výtah na plnění vápenky
(skipový), dále 3 elektrické výtahy (nákladní i osobní). Provedena výměna trubek a vyzdívky dvou parních kotlů ČKD. Provedeno přemístění a úprava závodní laboratoře, velká úprava na čištění odpadní
vody a to jak po stránce stavební, tak i technologické (řetězovky nahrazeny čerpadly Houser), dále bylo rozšířeno kaliště o 500–600 m3,
jako důsledek silného znečištění dovezené řepy. Kvalifikovaný vrchní
topič dostával ročně 24.549 Kčs a nekvalifikovaný dělník na dvoře
17.953 Kčs. Zaměstnanci bylo podáno a přijato 8 zlepšovacích návrhů s úsporou 25.000 Kčs. Socialistické soutěžení bylo prováděno
jako v letech předchozích. Činnost závodní školy práce pokračovala
za stejných podmínek jako v minulých letech. Postavení žen na závodě zůstal beze změny. Bezpečnost a ochrana při práci byla zajiš
ťována jako v letech minulých. Počet úrazů 17, zameškaných pracovních dní 265. Smrtelný, hromadný nebo těžký úraz nebyl. Předsedou
ROH zvolen Václav Svoboda, jednatelem Miroslav Disman. Předsedou KSČ se stal František Nesládek a jednatelem Oldřich Hauf. Předsedou závodní jednoty Svazu požární ochrany se stal Josef Pospíšil.
Kulturní klub ve Vrdech přešel pod hlavičku cukrovaru. Ve funkci pokladníka zůstal Miroslav Disman a ve funkci hospodáře Jiří Kupka.
Montostav, Dolní Bučice Personální vybavení beze změn (5 administrativních a 6 technických zaměstnanců). Plán se splnil u technických jednotek na 100,1 %, v hrubé výrobě na 95,5 %, ve výrobě
zboží na 96 % a v produktivitě na 98,9 %. Druhy výrobků: střešní
plášť PN 5.75m, PS 5.75m, PV 5.75m, SNS 5,75m, ZNK 5.75m, SZD
10/300m; stropní desky PA, PB, PC, PD, PE, PF; nosníky: trámy N9m;
ostatní výrobky: silážní desky a žebra, kanálové desky. Z investičních staveb byla provedena stavba poloautomatické linky, výrobní
haly pro armování oceli. Plat kvalifikovaného dělníka činil měsíčně 1.620 Kčs a u nekvalifikovaného dělníka 1.240 Kčs. Mezi zlepšovatele v r. 1963 možno zařadit J. Schreibra, J. Škarku, J. Petříčka

a E. Malinu. Soutěžilo 73 zaměstnanců (54 %). Závodní
škola práce nebyla v provozu. V závodě pracují ženy jako
vazačky armatur, v administrativě, v prodejně a vývařovně, asi 8 žen při betonáži. Závod zajišťuje po celý rok
ochranné pomůcky všeho druhu. Závodní organisace
ROH měla 132 členů, z toho 5 nepracujících důchodců.
Požární ochranu zajišťuje šestičlenné družstvo, které
má k disposici motorovou stříkačku, studnu a různé
druhy hasicích přístrojů. CO zabezpečuje 12 členná
skupina. Závodní organisace ROH je členem sjednoceného Kulturního klubu ve Vrdech. Zájem o odborné školení je poměrně malý, projevuje se pouze u dílenských
zaměstnanců.
Cihelna, Dolní Bučice Vedoucím závodu byl Bohuslav
Jelínek, mzdovou účetní Marie Kroupová. Během roku
se přešlo z výroby příčně děrovaných cihel na cihly plné
(29 × 14 × 16,5) z důvodu větší poptávky. Plnění plánu
u technických jednotek 99 %, u hrubé hodnoty výroby
100,8 %, u výroby zboží 100,5 %. Průměrné výdělky činily 1.420 Kčs. Po celý rok chyběli do plánovaného počtu zaměstnanců 2 pracovníci. V tomto roce byla vleklá
tuhá zima. Zaměstnanci vynakládali veškeré úsilí v odkrývce těžní stěny, aby byl zajištěn chod pece a celého
provozu. O školních prázdninách nastoupili brigádníci
z průmyslové školy v Čáslavi. Na jednotlivé čtvrtletí vyhlašovali zaměstnanci sdružený socialistický závazek
na plnění plánu, dodržování jakosti zboží a bezúrazový
provoz. Školení zaměstnanců (topičů u kotle a paličů na
peci, rovnačů a údržbářů) se provádí v rámci podniku.
Podle hodnoty vykonané práce nedosahují ženy po zavedení nové mzdové soustavy z roku 1960 takové odměňování za práci jako muži. V závodě pracuje 15 žen, což se
rovná skoro polovině všech zaměstnanců. Pro nedostatek mužů nastoupily ženy i na taková pracoviště, která
dříve byla vyhrazena mužům. Závod byl rekonstruován
v roce 1953 a výroba se rozjela naplno v příštím roce.
V závodě je ustaveno 9 členné družstvo požární, které
má k disposici benzínovou stříkačku. Veškeré bezpečnostní předpisy při práci jsou dodržovány. Pro malý počet zaměstnanců nepořádají se žádné zájezdy, ale každý
měsíc dával závodní výbor zájemcům vstupenky do divadla v Čáslavi. /pokračování příště/
-jm-

foto | Josef Moravec

Z VýstavY RC  modelů

více na facebooku Střed

isková obec Vrdy

Výstava RC modelů všeho druhu uskutečněná v sobotu
19. ledna v tělocvičně ZŠ Vrdy skončila. První ročník
expozice organizovaný Leteckým modelářským klubem LMK Skovice pod záštitou Obce Vrdy snad splnil
očekávání našich hostů, přátel a nadšenců RC modelářství. Celá příprava a průběh samotné výstavy nebyl
tak jednoduchý, jak se mohlo zdát. Mnoho modelářů
nám přislíbilo účast již před několika měsíci a v posledních dnech nás nechalo na holičkách. Na druhé
straně stála parta RC modelářů, kteří účast přislíbili.
Svoje slovo splnili a svými modely zaplnili tělocvičnu.
Samotný transport obřích modelů, jejich sestavení a vše
co je třeba kolem výstavy uskutečnit, zabralo mnoho
času a úsilí. Těmto kamarádům patří velký dík a obdiv za přístup a odhodlání, se kterým dorazili do naší
obce a společně s členy LMK předvedli své modely. Výstavu jsme se snažili zaměřit jak na statické ukázky modelů, tak ukázky dynamické (halová akrobacie, jízdy
automobilů všeho druhu, ukázky funkčních vznášedel
atd.). Milé překvapení jsme přichystali i pro naše dětské diváky. Mohli vyzkoušet řízení RC automobilů a zalétat si s malými elektro-vrtulníky. Výstava trvala sedm
hodin a po celou dobu se všichni modeláři ze všech sil
snažili bavit diváky. A to nejen u vystavených modelů,
kde společně diskutovali o modelářství, ale také celou
tu dobu měli naši kamarádi ruce na kniplech svých vysílačů a létali či jezdili tak, aby pobavili všechny přihlížející. Nebyla nouze ani o nějaké ty havárie či adrenalinové chvilky. Přesto nedošlo k žádným škodám na
modelech a všichni odcházeli do svých startovních stájí
s úsměvem. O nádherné ukázky dokonalého ovládání se
postarali také modeláři rychlých aut, kteří předváděli
na ploše se svými modely neskutečné kousky. Opakem
byly krásně vymazlené modely kamionů, které důstojně
kroužily po ploše. Jedna akce stíhala druhou. Mohli
jsme shlédnout, jak se v prostoru tělocvičny s ohlušujícím řevem prohání vznášedlo, hned po něm startuje
model na 3D akrobacii a sotva stačí přistát, už jsou na
ploše auta s ukázkami smyků a driftu.
V pozadí celé výstavy skromně stála naše děvčata, která
nám zabezpečovala zázemí a s láskou se starala nejen
o nás modeláře, ale i o naše hosty. Také bych nerad zapomněl na rodiče našich mladých pilotů RC školy, kteří
nám v průběhu výstavy pomáhali s organizací. Celá expozice je dnes pro všechny hezkou vzpomínkou, a naši
modeláři z LMK Skovice už plánují výstavu na rok 2014.
Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit, aby
příští rok byla výstava RC modelů ještě zajímavější. Rádi
bychom Vám v příštím ročníku předvedli, že RC modelářství dnešní doby vyžaduje velké znalosti i dovednosti,
velkou zručnost samotných modelářů a současně drží
krok s moderní technikou – od vyspělé elektroniky, CNC
frézování až k PC programům. Nemohu zde vyjmenovat všechny kamarády, kteří se podíleli na organizaci
výstavy. Byla by to jistě dlouhá řada jmen. Seznam všech
modelářů a organizátorů najdete na webových stránkách našeho klubu LMK-Skovice.cz. Rád bych též poděkoval Obecnímu úřadu ve Vrdech a ředitelství Základní
školy Vrdy za spolupráci a zapůjčené prostory tělocvičny.


Jaroslav Šedivý, předseda LMK Skovice
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Silvestr po Zbyslavsku

Tereza Littová získala
bronz v twirlingu 
a postup
na mistrovství Evropy

Přátelé, kdo 29. prosince nelenil, naparádil se, dorazil, tak ten
dobře udělal, protože ve Zbyslavi na sále to opět žilo. OS Zbyslav
dětem uspořádalo „Silvestrovskou merendu“ pro děti i jejich rodiče. Podmínkou bylo přijít ve společenském úboru a mít chuť nejen se dobře bavit – ale i naučit se něco nového. Co? No přeci tance.
Na programu bylo mnoho tanců, které děti s chutí nastudovaly
a především pak zvládly. A pokud se ptáte, zda se soutěžilo, tak
ano, i to se do programu vešlo. Soutěže, hry, tance, legrace. Během
odpoledne se „zbyslavské virtuální hodiny“ přibližovaly k silvestrovské hodině dvanácté, kterou nakonec dostihly. To, co se dělo
poté, bylo prostě famózní. Přípitky šampaňským, ohňostrojová
show za pomocí prskavek i roztodivná blahopřání do roku 2013.
Pokud jste tuto akci nestihli, neplačte. Bylo to milé, bylo to krásné,
ale nebylo to naposled. V toce tomto, tedy v roce se šťastným číslem 2013, nás čeká mnoho a mnoho bezvadné zábavy i nevšedních zážitků.
Akce první, na kterou Vás všechny srdečně zveme, je náš již tradiční,
vyhlášený, veselý karneval, který je naplánován na 16. března 2013
a bude tradičně na sále v Hostinci U Bucků v pevnosti zvané Zbyslav.
Těšíme se na všechny masky, rodiče, přátele a spřízněné duše a všem
do roku 2013 přejeme pevné zdraví, obrovské štěstí, nehynoucí lásku,
bezbřehou radost a nekonečno hodných lidí kolem sebe.

Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

Hip hop, street dance, kytara a zpěv, to je jen část zájmů,
které devítiletá Tereza Littová má. Před dvěma lety se
jí zalíbil také twirling, což je kombinace gymnastiky
a tance s manipulací hůlky. „V twirlingu musím mít
rovná záda, hlavu nahoře a celé tělo napnuté. Je to podobné jako balet. Navíc se hůlkou se točí kolem hlavy,
ruky nebo kolem celého těla, různě se vyhazuje,“ vysvětluje mi talentovaná Terezka hlavní podstatu tohoto
ne příliš známého sportu. Na tréninky chodí momentálně třikrát týdně. Odměnou však jí bylo umístění na
Mistrovství České republiky v twirlingu, kterého se
účastnila poslední lednový víkend v Litvínově. „Byli
jsme tam od pátku do neděle do večera. Já jsem vystupovala v sobotu v X struttu a v neděli jsem vystupovala ve
skupině.“ Svým sólo výstupem vybojovala 3. místo a se
skupinou Avanti, kterou vede Hana Neumannová, pak
získala stříbrnou medaili za sestavu s názvem Moře.
Umístění na třetí příčce Terezu posunulo na mistrovství Evropy, které se v září koná v Holandsku. Bohužel
výprava s jednou svěřenkyní se pro Základní uměleckou školu v Čáslavi nevyplatí, a tak musí Terezka doufat, že se příští rok na republikovém mistrovství ve twirlingu opět umístí na výherní příčce a evropské klání se
bude konat blíž. Za dva měsíce však Terezka v duu s Vojtou zaútočí na vítězství na šampionát v twirlingu rekvizitami v Klatovech, a tak ji i v sobotu zaměstnávají
tréninky, na kterých zkouší sestavu inspirovanou zpěvákem Michaelem Jacksonem. Terka zatím pouze prozradila, že hlavními rekvizitami bude klobouk, peřina,
deka a skříň. „V duu je dobré, že se porota nekouká jen
na mě, a když něco zapomenu, můžu se koukat na toho OS Zbyslav dětem opět srdečně zve všechny děti, rodiče a přátelé na
druhého,“ přiznává stydlivě nadějná sportovkyně. A tak
Terezce Littové přejme, aby jí vydržel elán, píle a nadšení nejen v twirlingu.
-zl-

III. dětský  karneval

Máte ve svém okolí někoho, kdo zažil něco
zajímavého, je úspěšný ve sportu, hudbě,
má neobvyklé zájmy? Napište svůj tip na rozhovor
na e-mail: ZLebduskova@seznam.cz

16. 3. 2013 od 14 hodin hospoda u Bucků, Zbyslav vstupné 20,– Kč
program: soutěž, hry, tombola, tanec, volby nejlepších masek

NA  SPORTOVNÍM PLESE BYLI
VYHLÁŠENI NEJLEPŠÍ  FOTBALISTI
SLAVOJE ZA ROK  2012
foto | Josef Moravec

mladší přípravka: Nela Truksová, Patrik Kapounek, Matěj Němec
starší přípravka: Vojta Truksa, Tomáš Petr, David Šveřepa
mladší žáci: Štěpán Miláček, Matouš Franc, Lukáš Vančura
starší žáci: Filip Vocl, Michal Dalešický, Lukáš Petr
muži B: Dušan Bajo st., Petr Novák, Eda Vondráček
muži A: Zdeněk Cakl, Martin Doubek, Radek Miláček
tombolu sponzorovali: Slévárna Losenický, Starkl,
J. Hronovský, Servis KH, Termocentrum Čáslav,
Ingpos s. r. o., Ethanol Energy a. s., Ing. Tomáš Čapek,
Made – maso jede, Silnice Čáslav a. s., Agrosdružení
Vrdy – Jiří Jetleb, Maso–Drůbež–Uzeniny s. r. o.,
Kovolis Hedvikov, Mlékárna a tavírna sýrů Salix,
Lepor reklamní agentura, Excalibur Army, Unikom,
Tlapnet, pivovar Bernard, pivovar Rebel, SKD Trade,
vinařství Sýkorovi Čejkovice, Petra Šveřepová – dorty
Děkujeme!

galerie na facebooku Stř
edisk

a kdo si nezaplesal na spor tovním,
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má další šanci

ová obec Vrdy

ze zimních  aktivit
vrdovského SLAVOJe

pilates s Ivetou

...z klu ziště

aerobic – flowtonic – po
wer aerobic – stretchin
g
s Luckou Březinovou,
Mirkou Urbanovou a Věr
kou Szabovou

zveme  vás:

SDH Vrdy a SDH Dolní Bučice
spolu s Obcí Vrdy
pořádají
v sobotu 23. března 2013 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Vrdech

hasičský bál

hraje JEL-BAND Vladimíra Jelínka
vstupné 100,– Kč
rezervace míst na telefonu 773 563 946
po 19 hodině

MontostavTeam snů...

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

Marta Hlaváčková
masérské, rekondiční
a regenerační služby,
masáž je prováděna
masážní emulzí
kontakt:
 420 776 009 249
+
+420 777 796 858

Stavební zámečnictví – Kovovýroba
Ludvík Heizer
Josef Heizer
Smetanovo náměstí 70, 285 71 Vrdy
Obchodní zastoupení fy TRIDO – garážová vrata na míru
výroba a montáž zábradlí, schodů, bran vjezdových vrat
dvoukřídlých i posuvných s elektropohonem i bez
tel: +420 739 396 363, vpo@atlas.cz
www.kovostavhh.estranky.cz

skautský countrybál
Skautské středisko Vrdy-Bučice vás zve
16. března od 20 hodin
do Horních Bučic Na Statek
na tradiční skautský countrybál
do skoku i do ucha hrají osvědčení Brzdaři
vstupné 100 Kč

MUDr. Jiří MACHŮ
všeobecný praktický lékař pro dospělé
Chrudimská 251, 285 71 Vrdy
(Zdravotní středisko)
tel.: +420 734 221 026
ordinacemachu@email.cz
Ordinační doba:
PO 7:30–11:15
ÚT 11:30–15:00
ST 7:30–11:15
ČT 14:00–18:00

| Obecní listy v ydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy |
IČO 00236616 | telefon +420 327 397 221 | fa x +420 327 397 284 | mobil +420 602 595 020
pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 01/2013 vychází 22. února
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 K říž – frantisek.k riz57@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 |

