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Za mnohem větší účasti občanů a také za daleko
příznivějšího počasí, než jaké bylo v minulém roce,
jsme v páteční podvečer 30. listopadu opět v naší
obci rozsvítili vánoční strom. Akce se, myslím,
až na několik důležitých „maličkostí“ vcelku
vyvedla. Dobře víme, co a jak zlepšit. Nejdůležitější
věc se však stejně podařila. V jednom okamžiku
a na jednom místě se nezávazně sešly rodiny,
sousedi, kolegové či kamarádi a známí. V dnešní
uspěchané době je to velice milé. Děti z mateřských
školek nám nadmíru hezky zazpívaly vánoční koledy
a žáci základní školy svým Betlémem připomněli,
že nastal adventní čas.
Všem, jež svým dílem přispěli ke zdárnému
průběhu slavnostního rozsvícení vánočního stromu,
patří velký dík! Občanům srdečně děkujeme
za opravdu překvapivě hojnou účast.
Hezké vánoční svátky!
-mly-

SLOVO STAROSTY:
Adventní číslo Obecních listů je poslem,
který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy posledního měsíce letošního
roku. Rok 2012 uběhl rychleji než voda
v ohrázkované Doubravě a přede mnou
stojí opět složitý úkol – alespoň velmi
krátce se za ním ohlédnout. Úkol je to
o to složitější, že je doba adventní, kdy se
nehodí pranýřovat neplatiče či vést polemiku s chytráky, kteří by vše již dávno
vyřešili a ve Vrdech bychom si žili jako
na zámku. Pro obec byl tento rok především ve znamení práce na již mnohokrát zmiňovaném projektu Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod. Jsem velice rád, že tento úkol
se podařilo splnit a celá stavba je ve stádiu předávání do zkušebního provozu.
Řada dalších věcí se také povedla a jsem
s nimi spokojený. Byla dokončena revitalizace Parku Míru, průběžně probíhá
rekonstrukce veřejného osvětlení, obec
získala stavební povolení na úpravu autobusové zastávky v Dolních Bučicích
a dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Bezpečnou cestu do
školy, takže celý tento prostor dozná
v příštím roce významné změny, atd.
Nastartována byla přeměna obecního
úřadu, ať už jde o jeho chod, nebo i budovu a její okolí. Spousta další práce na
nás ale čeká v příštích letech. V červenci
se v místní knihovně uskutečnilo setkání vedení obce s občany. Děkuji všem,
kteří se tohoto setkání zúčastnili. V podobných aktivitách proto budeme pokračovat i v příštích letech (nejbližší setkání
nás čeká hned počátkem příštího roku
nad novým územním plánem). Za sebe
budu rád, když si občané ke mně najdou
cestu i mimo oficiální akce. Loni jsem si
na tomto místě posteskl nad podivným
způsobem financování obcí. V této věci
došlo k pozitivnímu posunu – změna zákona o rozpočtovém určení daní by naší
obci měla přinést přece jen vyšší příjem
na jednoho obyvatele. Přesto nebude,
a to nejen podle ekonomických prognóz,
příští rok nijak jednoduchý.
Vážení čtenáři, přeji vám všem, abyste
konec roku zvládli bez velké nervozity
a stresu. Přeji vám také klidné a pohodové prožití Vánoc v kruhu svých blízkých. V době Vánoc mívají lidé k sobě
blíže, chovají se k sobě slušněji a ohleduplněji. Přál bych tedy sobě i vám všem,
aby nám tyto krásné vlastnosti spolu
s pevným zdravím vydržely po celý příští
rok 2013.

Josef Herout
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VÝPIS ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRDY KONANÉHO DNE 26. 11.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VRDECH
Starosta obce Ing. Josef Herout přivítal přítomné na předposledním jednání
a konstatoval, že dnešní jednání bylo
řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomno
bylo 12 členů zastupitelstva obce, omluveni Mgr. Procházka, Ing. Jelínek, p. Kováč (viz prezenční listina).
Převody movitého a nemovitého majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené převody nemovitostí:
a) prodej nákladního automobilu PRAGA
V3S (dosud v užívání JPO V Dolní Bučice), typ T912, 72 kW/2100 ot/min. za
kupní cenu 50 000,– Kč
b) záměr obce prodat pozemky p. č.
973/5 a 971/2, k. ú. Vrdy s tím, že záměr
obce bude zveřejněn na úřední desce.
Upravené zadání územního plánu Vrdy
Zastupitelstvo obce v souladu s § 47 odst.
5 stavebního zákona schvaluje upravené
zadání územního plánu Vrdy.
Zrušení Dodatku č. 3/2012 ke Zřizovací
listině Technických služeb Vrdy (doplňková činnost)
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
č. 35/2012 ze dne 6. 9. 2012, kterým byl
schválen Dodatek č. 3/2012 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace Technických služeb Vrdy ze dne 15. 12. 2005 (doplňková činnost).
Návrh vyhlášky o místním
poplatku za TKO
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku
pro rok 2013 činí 550,– Kč.
Příprava rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podklady pro přípravu návrhu rozpočtu
obce pro rok 2013.
Informace starosty obce
a) Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce k upravené projektové dokumentaci na stavbu „Sklad kapalného
hnojiva DAM Areál Vrdy“ dle návrhu,
který tvoří přílohu tohoto usnesení
b) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělených do rozpočtu
kraje na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obci na rok 2012 – pro
JPO III Vrdy ve výši 10 344,– Kč; pro
JPO V Dolní Bučice ve výši 2 400,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2012 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu usnesení.
Závěr
Starosta obce Ing. Herout poděkoval
všem přítomným za účast a připomněl,
že závěrečné jednání ZO v tomto roce se
koná dne 20. 12. 2012.
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.
 Před čtyřmi měsíci byly spuštěny FB stránky Středisková obec Vrdy na
adrese www.facebook.com/StrediskovaobecVrdy. Pokud budete chtít
i Vy přidat svá fotografická alba nebo události z obce a okolí, kontaktujte vlastníky stránky nebo pište na mailové adresy: mistostarosta@
obecvrdy.cz nebo morawitz65@gmail.com
 Během měsíce listopadu proběhla kontrola stavu a čištění stávající kanalizace ve vybraných částech obce.
 Ve středu 21. listopadu byl ukončen svoz bioodpadu pro letošní rok. Svoz
bude opět zahájen v jarních měsících 2013. Občané budou včas a řádně
informováni.
 V pátek 30. listopadu byla ukončena výstavba nového veřejného osvětlení
na rozhraní ulic Smetanovo náměstí a Markovická.
 Technické služby provedly úpravu krajnice vozovky v ulici Markovická.
Silnice je tak opět v parametrech své původní šířky. Byl odvezen roky
ukládaný a již zatravněný nános zeminy, který zasahoval cca 50–70 cm
do vozovky. Úpravou se tak zlepšila průjezdnost komunikace. Hlína byla
použita k dorovnání terénu ve Sluneční ulici.
 Do konce letošního roku bude ukončena největší investiční akce za posledních několik let v naší obci: „Dostavba kanalizace a intenzifikace
ČOV“. Rovněž bude dokončena výstavba nového veřejného osvětlení
u státní silnice č. I/17 v Dolních Bučicích na pravé straně komunikace
ve směru na Chrudim.
 Zastupitelstvo obce Vrdy na svém řádném zasedání 27. listopadu 2012
rozhodlo většinou hlasů o výši ročního poplatku za tuhý komunální odpad (TKO) pro rok 2013 na jednu osobu trvale hlášenou v obci a za jeden
objekt k rekreaci. Částka činí 550,– Kč. Sazba poplatku vychází z Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na rok 2013 je tvořena ze zákona pevnou roční částkou a činí 250,– Kč a dále částkou 300,– Kč. Dle novely zákona o místních poplatcích může být tato částka stanovena až do výše
750,– Kč. Částka vychází ze skutečných nákladů obce za rok 2011. Výdaje
obce za TKO na jednoho občana trvale hlášeného v obci a za jeden objekt k rekreaci dosáhly minulý rok výše 569,– Kč. Relativním úspěchem
je fakt, že za několik posledních let se ve Vrdech podařilo (i přes zrušení
samolepících štítků) radikálně snížit nedoplatky. Ke dni 27. 11. 2012 činili nedoplatky za TKO u zhruba 160 osob 79 902,– Kč. Vyzýváme občany,
kteří nezaplatili částku 500,– Kč za rok 2012, aby tak urychleně učinili.
 V listopadu byly také dokončeny sadové výsadby nového parčíku V Lázních společně s terénními úpravami parku a stavbou chodníku se zámkovou dlažbou.
 V prosinci opět probíhají odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby nahlásili stav vodoměrů u svých nemovitostí na telefonní čísla 327 397 221
nebo 734 757 776. Stavy můžete též zasílat formou SMS na číslo
734 757 776 ve tvaru: č. p. nemovitosti a stav vodoměru nebo na mailovou adresu vhs@obecvrdy.cz, a to nejpozději do čtvrtka 20. prosince
2012. Pokud nenahlásíte stav vodoměrů do tohoto data, bude proveden tzv. technický výpočet. Ten se však nemusí shodovat se skutečným
množstvím odebrané vody.
 Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve
Zbyslavi, který se uskuteční ve středu 19. prosince 2012 od 18 hodin. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor studentů Gymnázia a Střední pedagogické
školy v Čáslavi.
 Plamínek Betlémského světla bude pro všechny zájemce hořet na Štědrý
den od 13 do 14 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi.
-mly-

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

listopad 2011
36
4
5
2
1
Kč 1 275 000

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

listopad 2012
29
1
10
3
0
Kč 1 247 700

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

ŘEDITELSTVÍ ZŠ  INFORMUJE:
ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLE
zápis  žáků do  1. ročníku  ZŠ  Vrdy Prosinec je měsíc, který nám dospělým přináší
v pátek 18. ledna 2013 od 12 do 18 hodin
Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2013 dovrší 6. rok
věku. Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného
kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů
s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
o způsobilosti nástupu dítěte do školy. Rodiče nebo zákonní
zástupci se dostaví s dítětem k zápisu v uvedeném termínu
a přinesou s sebou: svůj občanský průkaz, rodný list dítěte,
vyplněný dotazník.
zapisují se děti z obcí: Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice,
Zbyslav, Výčapy, Vlačice, Starkoč, Lovčice a Zaříčany,
případně i dalších obcí podle přání a zájmu rodičů
Zápis se uskuteční v budově Základní školy Vrdy.
bližší informace:
telefon: 775 556 207, 775 556 208, e-mail: reditel@zs-vrdy.cz
Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy

DOLNOBUČICKÁ POBOČKA SKD TRADE
PŘIVÍTALA místní  školáky
Dne 7. listopadu se žáci osmých a deváté třídy zúčastnili exkurze ve firmě
SKD Trade v Dolních Bučicích. Žáci mohli vidět výrobu miniautobusů
i elektromobilů a poznat tak jednotlivé stupně technologického procesu.
Nakoukli také do lakovny, která je překvapila svou velikostí a čistotou. Dozvěděli se, že ve společnosti pracuje 20 zaměstnanců. Výroba se ale bude
rozšiřovat. To zaujalo zejména chlapce, kteří chtějí studovat na Odborném
učilišti dopravním v Čáslavi v oborech automechanik, autotronik a karosář. Žáci ocenili možnost prohlédnout si autobusy i uvnitř, zjistit na jaký
pohon jezdí a v elektromobilech si dokonce sednout za volant. Díky této exkurzi získali žáci spoustu nových informací a mohli se podívat do zajímavého provozu.
Mgr. Zdeňka Jelínková

plno shonu, pro děti zase očekávání a těšení se na
dárky.
Adventní dobu zahájil Obecní úřad Vrdy příjemnou tradicí – rozsvícením vánočního stromu. Naši
žáci spolu s dětmi mateřských škol pomohli navodit tu správnou atmosféru básničkami a písničkami. Mnozí příchozí obdivovali i živý betlém.
Ve škole se celý prosinec nesl v duchu řady akcí, které
jsme pro žáky připravili. Zdaleka však nešlo jen o to,
abychom nějak zaplnili čas. Všechny akce úzce souvisí s výukou a s kompetencemi, které se u dětí snažíme prostřednictvím našeho ŠVP rozvíjet.
Jednou z prvních akcí byla přednáška PhDr. Ivana
Doudy. Ten je ve svém oboru, tj. problematice
drog, osobou nejpovolanější. Třebaže jsme očekávali více příběhů z praxe, byla jeho přednáška přínosná a děti ji přijaly kladně.
Mikulášskou nadílku v ZŠ letos zajistila pro první
stupeň paní učitelka Chejnová se žáky dramatického kroužku. Žáci devátého ročníku pak obešli
se svým čertovským průvodem zbytek školy a zavítali i do školy mateřské. Zvláště nejmenší děti musely překonat strach a možná i trému, aby si vzpomněly na básničky, ale zaslouženou odměnou jim
byla drobná sladkost.
Příjemným zpestřením předvánoční atmosféry
byla akce s názvem Predátoři kolem ptačích budek. Jednalo se o netradiční zpracování ekologické
problematiky. Program, při kterém si děti mohly
zblízka prohlédnout nejen zástupce ptačí říše, ale
i jejich predátory, se všem moc líbil. Nás zase velice potěšila slova organizátorů akce, jimiž vyjádřili pochvalu našim dětem, které byly hodnoceny
mnohem lépe než na některých jiných školách.
Mezi dalšími akcemi můžeme jmenovat návštěvu
Kutné Hory, kde byl připraven program s názvem
Betlémování, prohlídku Skanzenu Veselý Kopec
či návštěvu Hlinska. Všechna
tato místa přímo dýchala vánoční atmosférou a program
zde připravený se snažil dětem
připomenout vánoční zvyky
a tradice.
Myslíme si, že prostředky,
které musí rodiče do těchto
aktivit pro děti investovat, se
opravdu vyplatí, neboť každý
prožitek je pro žáka daleko
přínosnější než pouhý učitelův
výklad.
V závěru našeho příspěvku
nám dovolte popřát všem
krásné prožití svátků a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce.
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J. Polgárová, ZŠ Vrdy

foto | Líbal Čáslav
foto | Karel Kropáček

TANEČNÍ 2012 SKONČILY
Taneční kurz pro začátečníky – absolventy základních škol
jste zahájili první zářijový týden. Počasí venku lákalo spíše
na koupaliště, ale Vy jste se oblékli do společenských šatů,
ve kterých Vám to mimořádně slušelo a za doprovodu rodičů a příbuzných vyrazili na první hodinu. Možná s donucením, pocitem nudy a možná byly i výjimky. Po úvodním slovu starosty obce Ing. Herouta převzali zodpovědnost za výuku profesionální mistři tance Antonín a Jana Novákovi. Na první nejisté krůčky, když spustily tóny blues, si
vzpomene dnes s úsměvem asi každý z Vás. Podzimní čas

pomalu plynul, pak přišla první, druhá prodloužená, Věneček…
Vy jste se vytrvale zdokonalovali, poznávali se a možná prožívali
i první lásky. Bylo milé sdílet s Vámi Vaše úspěchy. Podzim se nepozorovaně překulil, za okny hustě sněží. Je adventní čas a závěr
tradičního vrdovského kurzu tance se nachýlil. Budeme hodnotit, vzpomínat a pokračovat v tradici z podzimu 1968, kterou zavedli taneční mistři manželé Holanovi. Ti zde kurzy tance a společenské výchovy vedli až do roku 1992. O tom, zda se stane příští
rok ve Vrdech pro taneční mistry Novákovy jubilejní, rozhodnete
Vy rodiče a Vaše děti!
Jana Špinarová, asistentka starosty

Pouzdro s pozdravem
pro příští  generace

Zimní údržba

je připraveno k uložení
Ve zbyslavském kostele Nejsvětější Trojice se 31. října večer
odehrála malá slavnost. Za přítomnosti představitelů obce
a členů OS Za záchranu kostela tu byly do nerezového tubusu
uloženy dokumenty, přibližující příštím generacím naši současnost. Akce souvisí s rekonstrukcí první ze dvou bání kostela. Při její loňské demontáži byla v plechové makovici nalezena schránka s listinami z let 1837, 1848 a 1967 – z roků,
kdy zde probíhaly opravy. Vzhledem k jejich špatnému fyzickému stavu byly tyto písemnosti předány do péče Státního
okresního archivu v Kutné Hoře. Do nového tubusu byly uloženy listiny stručně popisující průběh rekonstrukce báně,
dále jsou zde vyjmenováni současní církevní i světští představitelé – od těch nejvyšších až po farní a obecní úroveň. Ti,
kdo jednou schránku otevřou, naleznou uvnitř i poslední výtisky Obecních listů, soubor platných mincí či doklady vztahující se k historii obce – k loňským oslavám 870 let od první
písemné zmínky o Zbyslavi a letošní připomínce 120. výročí
založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Vzkaz, nadepsaný „Těm, kdo přijdou po nás“, bude ještě před koncem
roku vložen do zrekonstruované makovice. Jak dlouho bude
čekat na své otevření nelze předpovědět, všichni doufáme,
že to bude co nejpozději.
Karel Kropáček

Povinnosti ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
a novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, které pro obec vyplývají a týkají se
zimní údržby chodníků a komunikací ve vlastnictví obce, jsme
připraveni provádět následovně. Na blížící se zimní období jsme
připravili několik novinek, které by Vám občanům měli usnadnit
překonávání nástrah na namrzlých chodnících a zasněžených
komunikacích.
V letošním roce se nakoupil zcela nový druh posypového materiálu tzv. „Ice-Melt“, který je založený na přírodní bázi. Vyznačuje
se velmi nízkou hmotností (10 litrů váží cca 6 kg a ošetří 150 m2
plochy) a je vysoce účinný na ledu i sněhu. Jde o materiál, který
rozpouští led až osmkrát rychleji než posypová sůl. Účinkuje do
teploty -50 °C a působí až po dobu tří dnů. Po kontaktu této látky
se zamrzlou vodou dochází k chemické reakci, která uvolní velké
množství tepla. V nadcházejícím zimním období bude nový posypový materiál používán na rizikových a frekventovaných místech, jakými jsou autobusové zastávky, chodníky u DPS nebo prostranství před oběma MŠ a ZŠ. Výhodou tohoto materiálu je to,
že po zametení nezanáší kanalizační řad, jelikož plave na hladině. Mimo jiné je také účinný i jako absorbent vlhkosti na venkovních květinových záhonech. Snad se nám povede s pomocí nového posypového materiálu v kombinaci s osvědčenými a zažitými postupy, inertním posypem a samotným úklidem sněhu dostatečně snížit riziko nebezpečí náledí a námrazy na minimum.
U Zdravotního střediska v Dolních Bučicích umístíme plastovou
nádobu (zásobník) na zimní posyp se záměrem zvýšení rychlosti
a četnosti posypových zásahů zejména v době kalamitních stavů.
V blízké budoucnosti bychom chtěli dle finančních možností obce
doplnit technický park o vybrané komponenty, které nám za stejnou dobu umožní provést větší objem prací při úklidu sněhu. Vše
výše uvedené úkoly zabezpečují pro naši obec Technické služby
(TS) Vrdy. Zkusme se v nadcházejícím zimním období všichni bez
rozdílu obrnit trpělivostí a vzájemnou tolerancí. Výsledkem má
být málo problémové a ohleduplné plnění úkolů spojené se zimní
údržbou obecních chodníků a komunikací jak ze strany TS Vrdy,
tak ze strany nás občanů.
-mly-

KALENDÁŘ AKCÍ Leteckého modelářského klubu  SKOVICE NA ROK 2013
Celoročně |:
pilotní dětská škola RC létání; základy akrobacie a halového létání;
výuka odborných předmětů, modelářství; letoví instruktoři: Jaroslav Šedivý,
Roman Krejčí; teoretická výuka: Lubomír Kuba, Jan Sodomka
Letní soustředění |:
třídenní soustředění Dětské pilotní RC školy pod stany v přírodě;
termín a místo budou upřesněny
Výlety |:
dětská pilotní škola spolu s fandy RC létání navštíví modelářské akce našich
kolegů: 16. Lipenecký Obr 2013 (www.lipeneckyobr.cz), Letiště Nesvačily,
Letiště Markéta; termíny budou upřesněny
Sobota 19. ledna 2013 |:
výstava RC modelů, letadel, automobilů a lodí
ukázky halového létání v tělocvičně ZŠ Vrdy
Duben 2013 |:
IV. ročník Otvírání nebe, 1. kolo Války v oblacích a Combat létání
na letišti LMK Skovice.
Květen 2013 |:
společenská akce Sdružení Občanů Pořádající Kulturní Akce SOPKA 2007 o. s.,
Havlovice (www.sopka2007.cz) – Combat soutěžní létání a prezentace LMK
Skovice, Obce Vrdy a Dětské pilotní RC školy; po dohodě s LMK Skovice se akce
mohou zúčastnit i zájemci z řad našich spoluobčanů; termín bude upřesněn
Červen 2013 |:
dětský den v Horních Bučicích – letové ukázky malých modelů a 3D modelů,
Combat létání; nábor do II. ročníku pilotní RC školy z řad malých dětských
zájemců; IV. ročník Otvírání nebe, 2. kolo Války v oblacích
a Combat létání na letišti LMK Skovice
Září 2013 |:
IV. ročník Zavírání nebe;
3. kolo Války v oblacích a Combat létání na letišti LMK Skovice
Říjen 2013 |:
Halloweenská procházka přírodou II – pěší výlet v kostýmech a s lampiony
z Vrdů do Skovic a zpět; pořádá Obec Vrdy ve spolupráci s LMK Skovice;
sponzoruje Ethanol Energy a. s.
Prosinec 2013
úterý 31. 12. – tradiční Silvestrovské polétání
rozloučení se starým rokem na letiště LMK Skovice

JEDNA ETAPA
KONČÍ A HURÁ
DO ROKU 2013

Blíží se konec roku 2012. Ač nerad bilancuji, přesto mi dovolte pár slov k uplynulému modelářskému roku na našem letišti LMK Skovice. Na letošní rok jsem
si s kamarády-modeláři stanovil hlavní
úkol – pracovat s dětmi a pro děti z Vrdů
a okolí. Zda jsme společně tento závazek
splnili, mohou ohodnotit právě jen děti.
Po náročných přípravách začal první
ročník Dětské pilotní RC školy. V ní nejde jen o samotné létání s modely. Jde
o celkové vzdělávání dětí v oblastech, jakými jsou meteorologie, elektronika, aerodynamika a mnoha dalších. Stranou
nezůstává ani veřejnost. Díky součinnosti s Ing. M. Mlynkou, Ing. J. Sládkem
a J. Moravcem se vyvedla společenská
akce na našem domovském letišti nebo
výstava koordinovaná modeláři z Vrdů
a Dolních Bučic. Úspěšně nastartovala
spolupráce se Základní školou Vrdy (halová akrobacie v tělocvičně školy). Pevně
věřím, že akce, které jsou na příští rok
připraveny, budou obcí podpořeny, abychom vám tak mohli nabídnout spoustu
dalších příjemných zážitků s našimi RC
modely.
LMK Skovice však není jen pouhým názvem klubu. Jsou za ním konkrétní lidé,
Bc. Jaroslav Šedivý, předseda LMK Skovice přátelé, kamarádi. Svůj veškerý volný
www.facebook.com/lmkskovice.ckalov čas věnují svému koníčku – RC modelářství. Se ctí reprezentují klub i mimo
obec. Zkrátka, rádi se podělí s ostatními
zájemci o krásu RC modelů na modré obloze. Na letišti potkáte RC pilota Bc. Romana Krejčího, instruktora Dětské pilotní RC školy, Ing. Luboše Kubu a Jana
Sodomku, lektory školy. Nesmím zapomenout na naše skvělá děvčata, jež stojí
v pozadí na všech klubových akcích. Zabezpečují, zpříjemňují a zkulturňují letové dny na modelářském letišti. Nemohu zde vyjmenovat všechny, kterým bych rád poděkoval. Byl by to jistě
dlouhý výčet. A tak mi nezbývá než se
v novém nadcházejícím roce 2013 těšit
na všechny príma fandy RC modelářství.


Bc. Jaroslav Šedivý

předseda LMK Skovice
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INFORMACE POLICIE ZASE o něco zkušenější
V sobotu 27. října se ve Zbyslavi na skládce bioodpadu konalo praktické cvičení
ČESKÉ REPUBLIKY hasičských jednotek SDH z Vrdů, Dolních Bučic, Zbyslavi a Starkoče. Předmětem
Používání zábavné pyrotechniky:
S blížícím se koncem roku mnozí z občanů nakupují zábavnou pyrotechniku,
kterou chtějí konec starého roku a nástup nového oslavit. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří
si ji zakoupí.
Jak předejít zranění při
používání pyrotechniky:
// zábavnou pyrotechniku nakupovat ve
stálých prodejnách
// nekupovat zboží, na kterém chybí
návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy
nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti
// výrobky kupovat jen v původním
balení
// při používání se vždy řídit návodem
// při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé
// s pyrotechnikou nemanipulovat pod
vlivem alkoholu
// v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobenou pyrotechniku
// pyrotechniku nesvěřovat do rukou
dětem ani po odpálení
Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je
třeba vždy postupovat dle návodu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných
místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují. Malé děti a domácí zvířata by občané na tyto atrakce z důvodu
bezpečnosti neměli brát s sebou. Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika
tříd nebezpečnosti. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží
se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku.
Pyrotechniku zařazenou do II. třídy nebezpečnosti, tj. rakety, petardy, světelné
fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty,
gejzíry a další, mohou prodejci prodat

cvičení byl teoretický i praktický nácvik hašení požáru stohu požárním útokem
formou obchvatu. To vše z důvodu zamezení možného rozšíření požáru na okolní
porosty. Hlavním cílem cvičení bylo prověřit možnosti dálkové dopravy vody z obecního vodovodního řadu vzdáleném asi 600 metrů pomocí čtyř motorových stříkaček a hadic k stálému doplňování cisternové stříkačky CAS 25. V dalším pak prověřit připravenost jednotlivců, procvičit součinnost cvičících jednotek a prověřit
spolehlivost vyčleněné hasičské techniky. Závěrem lze konstatovat, že úkoly byly
bezezbytku splněny. Řešení některých dílčích nedostatků bude předmětem vyhodnocení velitelem cvičení Luďkem Heizerem spolu s návrhem na jejich odstranění.
Zbývá jen poděkovat všem velitelům jednotek SDH za příkladnou přípravu cvičení
a především všem cvičícím za osobní přístup a kvalitně odvedenou práci.
-mlypouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně
prodejné nejsou, mohou je koupit pouze
občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů. Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populární.
Příchod Nového roku oslavuje tímto způsobem stále více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bezpečně
a neohrozit tak sebe ani své okolí.

Mějte své věci neustále pod kontrolou:
// muži, vše důležité noste v náprsních,
popřípadě v uzavíratelných kapsách,
nikoli v zadních kapsách kalhot
// ženy, nenechávejte peněženku a jiné
cennosti navrchu tašek či kabelek,
noste kabelku pokud možno u těla a vy
užijte různá zapínání a zdrhovadla
// nenoste své osobní doklady v peněžence a nemějte při sobě větší finanční hotovost
// identifikační číslo platební karty
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
// v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež
oznamte a kartu zablokujte
// zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu, tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na
zádech, kam nevidíte
// uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej stále na očích
// nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly
// při ukládání zboží do zavazadlového
prostoru vozidla mějte své osobní věci
a zavazadla stále na očích
Někteří kapsáři maskují svou rychlou
ruku bundou, kterou mají přes ni hozenou. Stanete-li se svědky kapesní
krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například podáním svědectví
Policii ČR.

Kapesní krádeže
K jednomu z nejkrásnějších období
v roce patří také velký shon, nákupní horečka a starosti s výběrem těch správných dárků. Blíží se však také období, na
které se těší ještě někdo. Rozzářené oči
radostí mají i kapsáři! Přišel jejich čas.
V minulosti jsme již opakovaně informovali o zvyšujícím se počtu kapesních
krádeží v obchodních domech, navzdory
prováděné prevenci (novinové články,
rozhlas, varovné relace v obchodních
domech). Jejich počet opět vzrůstá. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený
o chybějících dokladech či peněžence
dozví často až mnohem později a zcela
na jiném místě, než ke krádeži došlo.
O pachateli a jeho popisu nemá obvykle
ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se 
por. Mgr. Vendulka Marečková
nestali obětí kapesních zlodějů?
 Policie ČR, Územní odbor Kutná Hora

KYNOLOGOVÉ BILANCUJÍ

Akce se opět vydařila!

Rok 2012 byl pro naši Základní kynologickou organizaci velmi
úspěšným. Na jaře musely být sice z důvodu nemocí a zranění
našich psů odvolány zkoušky z výkonu dle Národního zkušebního řádku ČKS, ale vše jsme si vynahradili v létě. V červenci
jsme pořádali zkoušky podle zkušebního řádku Kynologické
jednoty a ze sedmi psů naší ZKO všech sedm zkoušku složilo.
V září se konaly náhradní zkoušky za neuskutečněné jarní, ke
kterým nastoupili čtyři naši psi, a všichni zkoušku úspěšně absolvovali. V červnu jsme vystoupili s ukázkou výcviku na Dětském dni v Horních Bučicích, v Hostovlicích a také na akci
Sportovní den s koňmi v Kozohlodech. Sezónu jsme ukončili
vystoupením na Voříškiádě v Kolíně. Všechna vystoupení měla
velice pozitivní ohlasy. Několik našich členů nás během roku
úspěšně reprezentovalo na zkouškách z výkonu v Týnci nad
Labem a Kolíně, kde vždy obsadili přední místa. Další se zúčastnili výstav. A tak se stalo, že v našem klubu cvičí hned několik národních a dokonce mezinárodních šampionů krásy
a klubová sbírka medailí a pohárů z výstav či závodů se rozrostla do neočekávaných rozměrů. Také výcvik pro veřejnost
se ukázal jako velmi úspěšný. Výcvikem prošla řada štěňat
i starších psů a mnozí docházejí za psími kamarády dodnes.
Jedinou vadou na kráse byla letní vichřice, která značně poškodila naši klubovnu. Nicméně již v září jsme začali s její renovací a to položením dlažby v prostorách klubovny. S opravami budeme samozřejmě pokračovat i v příštím roce.

Zdeňka Nová, předsedkyně ZKO Vrdy

Ida Kaucnerová:
Dobrá vůle zvítězila!
Přes problémy větší i menší,
být spolu nám zřejmě svědčí.
Zdraví všichni také nebyli.
Tímto děkuji všem,
co s námi v sobotu třetího listopadu pobyli.
Počasí jsme si mohli vybrat i horší,
ale co bychom chtěli, když ve vsi zrovna straší.
Navštívili nás lidičky z blízkého i dalekého okolí.
Vítr s nimi i s námi zápolil.
Potmě mohli zahlédnout i kousek Zbyslavi,
úsilí společně u ohně i se špekáčkem oslavit.
Lidé byli překvapeni, že ani ten není k zaplacení.
Miloučké byly na nás pochvaly,
tímto však nechci nás rozhodně přechválit.
I excelentní herecké talenty se objevily,
mzdou jim byly obdivy, které jste projevili.
Hrdé mohly být děti s rodiči navzájem,
s takovým přístupem jistě vše vyhrajem.
Děti byly znalé, rodiče akční,
po takových rodinách náš stát jistě lační.
Pomohli si se znalostmi o Kytici a Erbenovi
a ti druzí v ponurý večer něco se doví.
Dospělým děkujeme za podporu formou hojné účasti
a přejeme ze svých dětí jen samé radosti.
Dětem děkujeme za statečnost, otužilost a skvělé výkony
a přejeme jen spokojené a zdravé rodiny.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
a do něj se těšíme na společný krok.
Společně vykročíme nejpozději v březnu
na tradiční maškarní veselici.
Na shledanou v březnu!

Mik, Mik, Mikuláš, přišel s čertem na koláč.
Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel za vraty.
Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu.
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otevírací doba:
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 /
kontakt:
telefon / 315 555 507 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Hororový
podvečer

Děkuji všem, kteří se v pátek
2. listopadu přišli do knihovny bát
a soutěžit. Doufám, že se v tak
krásném počtu sejdeme i příští rok,
kdy v knihovně přespíme a budeme
se bát až do rána. Velké díky ovšem
patří paní Marii Zadinové, Martinovi
Zadinovi a Michalovi Oláhovi
za pomoc při úklidu po strašidlech,
paní Zadinové pak děkuji také
za vynikající občerstvení.

Otevíráme
nový kurz
paličkování

Cestopisná
beseda o  Indii
s  Klárou  Suchou

První informační schůzka proběhla
12. prosince od 10 hodin v knihovně.
Kurz povede paní Kořínková.
Bližší informace v knihovně.

V sobotu 15. prosince od 17 hodin se uskuteční poslední letošní akce v knihovně.
Bude jí beseda o Indii s antropoložkou
Klárou Suchou, která se Indií již několik let zabývá a pravidelně se tam vrací.
Beseduje se v podkroví knihovny.

Dovolená
v knihovně

do pondělí 17. prosince 2012
do páteku 4. ledna 2013, včetně
Za knihovnu, knihy a lektory kroužků
a kurzů všem přeji klidný advent,
bohaté Vánoce a šťastný, zdravý
a spokojený nový rok 2013. Lidé, čtěte!


Petra Horálková

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
listopad 2012:
paní Jaroslava Čížková
z Horních Bučic
prosinec 2012:
paní Zdenka Šimonová z Vrdů
pan Karel Miláček z Vrdů

Skautskou drakiádu
zavalil sníh, a tak
vznikla sněhulákiáda

Halloweenská strašidla
řádila ve skautské klubovně
S halloweenskými oslavami se ve Vrdech a okolí roztrhl pytel. A to
je dobře. Jen ať se děti trochu straší a hlavně baví. Avšak skautský
halloween má v obci nejdelší tradici a od roku 2003 chodí stále víc
dětí, aby si prošly strašidelné bludiště, plnily tajuplné disciplíny
a nechaly se zmalovat k nepoznání. K nepoznání se promění vždy
i skautská klubovna. Konkurovat může dokonce i doupěti hraběte
Drákuly. Všude visí pavučiny, temná zákoutí vzbuzují strach, sem
tam se mihne obrovský pavouk. Po zdech se komíhají hrůzostrašné
stíny. Za svitu svíček musí v tomto děsivém prostředí děti plnit podivné úkoly pod dohledem příšer. S Bludičkami bloudí vystrašené
děti temným bludištěm plným nástrah, s Andělem smrti mastí
karty jako o život, mrtvá nevěsta v zakrvácených šatech sleduje,
jak roztřesené dětské prstíky skládají halloweenský obrázek, kreslit
strašidla musí děti u smrťáka, který má u sebe obrovskou zakrvácenou sekeru. Své disciplíny tu má i oběšenec a kostlivec. Úkryt mohou vystrašené děti najít snad jen v osvětlené místnosti u hodných
čarodějnic. Jedna věští příznivou budoucnost a druhá maluje na
nevinné dětské obličejíky obrovské pavučiny, hrůzné pavouky, bradavice a další zrůdnosti. Když dojde místo na obličeji, nabízí děti
k malování ještě ruce a občas i pupíky. U hodných čarodějnic se
však nemohou schovávat věčně, a tak musí sebrat všechnu odvahu
a prolézt nebezpečnou obří pavučinu, které se nesmí dotknout. Na
vše přísně dohlíží strašlivý zombie. Nic není tak hrozné, jak se na
první pohled zdá. Děti jsou za svou odvahu sladce odměňovány a výborně se baví, stejně jako rodiče a také skautská strašidla, která se
budou těšit zase za rok v naší děsuplné skautské klubovně. 
-zl-
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Už to tak bývá, že když skauti organizují drakiádu,
většinou nefouká vítr. Na to už jsme si zvykli a absenci větru jsme nahrazovali rychlým běháním.
Draky jsme vždy do vzduchu nějak dostali. Letos ale
bylo všechno jinak. Nejenže nefoukalo, ale den před
plánovanou drakiádu napadl sníh. Na sraz do skautské klubovny nikdo z veřejnosti nedorazil a někde
se nám zapomněly i všechny světlušky. Malou účast
jsme přisoudili měnícímu se času a také poblázněnému počasí. To bychom ale nebyli ti praví skauti,
abychom si s rozmary počasí neporadili. Vždyť
máme heslo: Buď připraven!
Letošní drakiádu měly na starost naše nové roverky.
Kika, Týna a Terka svolaly do společenské místnosti
všechny zúčastněné se svými draky a u roztopeného
krbu, ze kterého sálalo teplo, zkrátka improvizovaly.
Namísto létání dětem zadaly disciplínu stavění sněhuláků. Mezitím co se děti draly z klubovny na sněhem zasypaný dvůr, holky začaly hodnotit draky alespoň podle tvarů, velikosti, barev, ocasu, aerodynamiky a originality.
Venku už se účastníci drakiády vyžívali a seberealizovali ve stavění sněhuláků. Pokud si myslíte, že takový sněhulák vzniká jen pomocí tří různě velikých
sněhových koulí, menších kuliček na ruce, hrnce
a mrkve na nos, tak se mýlíte. Kreativitou totiž
skauti, skautky a především vlčata nešetřili. Nejmenšího, zato nejpropracovanějšího a rozhodně nejoriginálnějšího sněhuláka měli Honza, David a Pavel.
Vznikl sněhulák lyžař. Druhá půlka skautů se naopak rozhodla pro svalnatého a velkého sněhuláka
podle vzoru svého vedoucího Tomáše. Břišní svaly,
které se měly původně rýsovat na pomyslném břichu,
se ale spíše podobaly poprsí. To nevadí, alespoň nás
to všechny pobavilo. Skautky pomocí sombrera a suché trávy stvořily mexického sněhuláka. Denis Litt
s vedoucími od světlušek, s Renďou a Niky, které zůstaly bez svých svěřenkyň, navrstvili sněhovou kopu,
kterou ozdobili přírodninami. Více se do stavby sněhuláka ponořily obě vedoucí než nováček. Vytvořily
se nám tu i bratrská dua Šípových a Šulcových. Kluci
Šípovi postavili sněhuláka ve tvaru robota a Dáda
s Pavlem se pustili do stavby sněhuláka, který byl
větší než oni. Všem stavebním týmům samozřejmě
pomáhali jejich vedoucí.
Stavbu doprovázela koulovačka mezi dětmi, která
se postupem času obrátila i proti vedoucímu. Mokré
rukavice a promrzlé ruce nám naznačily, že je čas
přesunout se zpět ke krbu. Zde už čekaly organizátorky Kika, Týna a Terka s diplomy a sladkými odměnami za draky. Je to asi náhoda, ale nakonec každý
tým tvůrců draků získal nějaké vítězství. A tak nakonec i přes nepřízeň počasí dopadla drakiáda, tedy
spíše sněhulákiáda dobře. A kdo ví, jestli tím nevznikla další skautská tradice…
-zl-

STALO SE PŘED
PADESÁTI LETY/dokončení/

Betlémské světlo ve  Vrdech
Jako každý rok přivezou skautky a skauti i letos do Česka vánoční plamínek Betlémského světla. Lidé si jej mohou převzít od soboty 22. prosince,
kdy ho budou skauti a skautky rozvážet do všech koutů republiky. Chtějí
tak co nejvíce domácnostem nabídnout novodobý symbol Vánoc – světýlko
symbolizující mír a přátelství.
Plamen již tradičně putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos se tak stane 15. prosince ve
farnosti Altlerchenfeld a Česi nebudou chybět. V pátek 21. prosince světlo
v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha převezme od skautů a skautek arcibiskup Dominik Duka a další významné osobnosti. Den poté – v sobotu 22. prosince – se Betlémské světlo „rozjede“ vlaky do celé republiky.
Ve Vrdech si můžete Betlémské světlo vyzvednout ve skautské klubovně
(Tylova 9, Dolní Bučice) 22. prosince od 14 do 17 hodin.

Michaela Škaloudová

HISTORIE A SOUČASNOST
VE FOTOGRAFII
Obchod Bohumila Urbacha (dříve koloniál Aloise Broda) na křižovatce
ulic Tylova, Rudé armády (dnes Chrudimská) a Na Kozinci (ul. 28. října)
v Dolních Bučicích. Záběr byl pořízen od budovy obchodu Aloise Velehradského (dnes objekt hostince KaSS). Stavební změny v průběhu více než padesáti let, kdy byly fotografie pořízeny, jsou více než zřetelné.
-jm, fk-

| Svazarm Vrdy | Radiový kroužek pracoval přechodně v ZDŠ v zimním období. Střelecký kroužek po odchodu vedoucího ustal v činnosti, proto
se členové nemohli zúčastnit okresního přeboru.
Účast branců na výcviku byla průměrná. Během
roku provedena výměna legitimací. Členové, kteří
se nezúčastňovali práce v závodní organisaci a členové neplatící byli z členského seznamu vyškrtnuti. Ze 110 členů jich zbylo 45. Členské známky
byly po 8 a 5 Kčs. Po vyúčtování zbylo v pokladně
173,40 Kčs. Na úpravě střelnice pro malý zájem se
nepracovalo. Předsedou Svazarmu byl Karel Píta.
| Odbočky SČSP | Odbočky Svazu československosovětského přátelství byly v Dolních Bučicích, Kovolise, ve Vrdech a Zbyslavi. Odbočka SČSP v Horních Bučicích ustala ve své činnosti a úplně se rozpadla. Odbočka v Dolních Bučicích pracovala ze
všech odboček na území obce Vrdů nejlépe. Vedl
ji předseda Karel Kosina a jednatel Josef Kavřík. Výše příspěvku činila 5, 10, 15 a 20 Kčs. Na
začátku roku měla 78 členů a koncem roku 83
členů získaných náborem. Členové se zúčastňovali všech akcí pořádaných v obci a prací v JZD během roku. Lidový kurs ruštiny (LKR) vedený Ludmilou Kodešovou měl 15 posluchačů. Z přednášek byly nejzajímavější: Sovětské a československé
ovoce (přednášel s. Nováček z Čáslavě), kterou navštívilo 55 zahrádkářů ze sousedních obcí a přednáška Kosmické lety (pplk. Soukeník z Čáslavě).
Odbočka Zbyslav měla jednotný příspěvek 10 Kčs.
Měla 20 členů. Tři členové přibyli z řad ČSM. Předsedkyní byla Anna Michálková a jednatelem Zdeněk Turnovský. Odbočka SČSP v Kovolise v Dol.
Bučicích měla 52 členů. Předsedou byl Václav Peterka z Vrdů a jednatelem Karel Kutil z Dol. Bučic.
Činnost se omezila na vybírání příspěvků a účast
na podnicích pořádaných v obci. Zakoupené zájezdové známky se rozdaly všem členům. Ve SČSP
Vrdy byl předsedou František Činčera, jednatelkou Eliška Horáková. Členů 43. Činnost žádná.
/příště rok 1963/
-jm-

Na  VII. ročníku
Fido  Cupu
V sobotu 3. listopadu nasedlo na svá
kola před Kulturním domem ve Vrdech
více než sto dvacet cyklistů všech věkových i zdatnostních kategoriích. Ač
to zpočátku vypadalo na deštivou projížďku, počasí se nakonec nad účastníky sedmého ročníku Fido Cupu smilovalo, před startem přestalo pršet a v závěru se jelo za svitu slunce. Trasy byly
naplánovány dvě. Pro ty zkušenější vedla
trasa přes les od Semtěše do Svobodné
Vsi se zastávkou na Obřích postelích, což je příhodné místo
pro odpočinek. Cyklisté si zde
za odměnu mohli prohlédnout
skalní útvar pokrývající plochu
o sedmnácti hektarech. Žulové
výchozy se rozpadají na velké
balvany, které svým tvarem připomínají obří peřinu či polštář a odtud pochází pojmenování Obří postele. Byl to přeci
jen závod, a tak ne všichni setrvali na místě k odpočinku delší
dobu, ale spousta závodníků
si chtěla užít především jízdu
podzimní krajinou. Dalším
okamžikem odpočinku po strmém stoupání v lesích byl sjezd
do Svobodné Vsi. Závěrečná rovinka přes Brambory, Vlačice
a Horní Bučice pak byla překvapivě ztížena únavou a také větrem, který cyklistům z polí foukal do tváří a brzdil jejich sportovní výkony. Krom cyklistů zde
však byli i dva účastníci na koloběžkách. Celou trasu stojmo
si vychutnal zakladatel a hlavní
organizátor Fido Cupu Tomáš
Franc a spolu s ním Zbyněk
Holub. Pro méně vášnivé cyklisty a děti
vedla trasa shodně před Vinaře a vyhlášený kopec, ale od Semtěše se tito závodníci odklonili a nechali kopce Železných
hor těm více zkušeným. Odměnou všem
cyklistům byl výborný oběd se zákusky
a také ceny. Pro cyklistky byl připraven
gymnastický míč a cyklisti a děti si odnesli pamětní trička. Kdo neměl po celé
této jízdě unavené nohy, mohl si je ještě
protáhnout na bowlingu, v sauně nebo
večer na taneční zábavě v Kulturním
domě, kde především k tanci a pro unavenější také k poslechu hrálo duo Velvet zaručené hity. Kdo se jedné či obou
akcí zúčastnil, tak si první listopadovou
sobotu užil. Horší to bylo zřejmě v neděli, kdy účastníky závodu bolely nohy

galer ie | www.facebook.com/StrediskovaobecV

rdy

odstartovalo přes sto dvacet závodníků
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a tanečníky kromě nohou možná i hlavy, Od začátku se přípravná skupina hodně
protože nálada byla bujará a sedmý roč- rozšířila. Na přípravách tohoto ročníku
ník Fido Cupu se řádně zapil.
se podílelo asi 15 nadšenců – tisk map,
startovní čísla, značení trasy, příprava
Jak vznikl nápad organizovat
jídla, sponzorské dary, úklid, organizace
vrdovský Fido Cup?
večerní zábavy…
To si již nevzpomínám, ale začínali jsme Co se vám na letošním
rodinnou vyjížďkou s přáteli na ukon- ročníku nejvíce líbilo?
čení cyklistické sezony.
Hodně nás překvapila hojná účast. Ze
Pro koho Fido Cup je?
128 závodníků trasu, nebo její část, proPro každého, kdo chce prožít nevšední jelo 30 dětí. Doufám, že by stejná účast
zážitek a poznávat krásy našeho okolí.
byla i za deštivého počasí. Je škoda, že se
Jakým způsobem vymýšlíte trasu?
téměř polovina účastníků nepřihlásila
Podle aktuální předpovědi počasí předem na uvedené kontakty, abychom
a přání některých účastníků: jen rovně mohli zajistit dostatečný počet startova s kopce.
ních čísel, triček a jídel. Termín FIDO
Kdo všechno se na přípravách
CUP VIII bude 2. 11. 2013. Těšíme se na
každého ročníku podílí?
další společné poznávání Železných hor.

-zl-

foto | Josef Moravec

tIP NA VÝLET PO OKOLÍ (seriál):

Odpočiňte si na
Obřích postelích
Kdo se nezúčastnil Fido Cupu nebo jel
zkrácenou trasu a přišel o výhled na
skalní útvar nazvaný Obří postele, nemusí zoufat. Udělejte si zimní procházku na Obří postele sami a možná
se vám naskytne i pohled na opravdu
bíle povlečené duchny. Vánoční čas
není jen o dárcích, cukroví a úklidu. Rodina by měla být především spolu a společný čas si můžete užít nejen na gauči
u pohádek nebo u stolu. A tak vezměte
auto a vyrazte na výlet. Vyjeďte po silnici přes Svobodnou Ves směrem na Litošice a nad serpentinami zaparkujte
u lesa. Napojte se na zelenou turistickou
trasu. Je dobře značená a vede po štěrkové cestě lesem. Na Obří postele pak
dojdete po žluté turistické trase, na kterou vás upozorní rozcestník. Celá cesta
měří téměř dva kilometry a není nijak
náročná. Na Obřích postelích můžete
například posvačit a vypít si horký čaj
z termosky. Je zde hezké sezení s výhledem na skalní útvar. Cestu si můžete ozvláštnit třeba krmením lesní zvěře. Pokud máte doma zásoby domácích jablek,
kukuřici nebo usušený chleba, můžete
po lese vytvořit kupičky potravy pro zvířata. Ta vám budou určitě vděčná a děti
tahle dobročinnost bude bavit. Pokud se
vám nechce jet až na Obří postele, můžete v zimě vyrazit i do okolí svého bydliště a na pole či do remízku můžete dát
potravu zvířatům. Jablka, mrkve, suchý
chleba či kukuřici však nevažte nikam
provázky natož drátkem, abyste nenapáchali víc škody než užitku. Přeji Vám
hezké prožití vánočních svátků a v příštím roce plno zážitků na výletech.

-zl-

foto | Jan Čentíš

přinesla změnu ve vedení  Slavoje
Na pátek 9. listopadu byla do Kulturního
domu ve Vrdech po několika letech opět
svolána Valná hromada TJ Slavoj Vrdy.
Zahájení se ujal její předseda pan Antonín Šindelář. Jako hosta přivítal starostu
obce Ing. Josefa Herouta a všechny přítomné členy tělovýchovné jednoty. Celé
jednání probíhalo podle navrženého
programu. Po volbě Návrhové, Mandátové a Revizní komise se volili Ověřovatelé zápisu a Zapisovatel. Stávající předseda Výkonného výboru Valné hromady
Šindelář ve svém projevu vysvětlil situaci současného systému financování
sportu a samotného toku financí do takzvané „nižší úrovně sportu“, který prakticky neexistuje. Slavoj Vrdy je v podstatě
bez dotací z ČSTV. Dále ve svém projevu
zhodnotil stav a nedávné úpravy stávajících sportovišť (travnatých fotbalových

ploch, nohejbalového hřiště a tenisových
kurtů) jakož i zlepšení podmínek v zázemí jednotlivých oddílů. Krátce zmínil
současný stav převodu pozemků, na kterých je fotbalové hřiště, z majetku České
republiky zpět do majetku Obce Vrdy.
Paní Lucie Březinová předložila výsledek hospodaření za rok 2011. Konstatovala, že Slavoj hospodařil se ztrátou
a dnešní finanční situaci označila za
špatnou. V rámci výčtu hospodaření jednotlivých oddílů, tj. fotbalového, nohejbalového, tenisového, volejbalového a oddílu aerobiku, zdůraznila nutnost hledání dalších zdrojů příjmů. Po zprávách
o činnosti oddílů představila nové kandidáty na členství ve Výkon ném výboru
Valné hromady TJ Slavoj Vrdy. Po základních pokynech způsobu hlasování byla
odhlasována tajná volba. Z výsledku
volby V V TJ Slavoj Vrdy vzešel jako nový
předseda a jednatel pan Pavel Dalešický,
místopředsedou byl zvolen pan Antonín

Šindelář a hospodářkou paní Lucie Březinová. Za členy výboru byli zvoleni: pan
Miloš Březina, pan Jan Havránek, pan
Jan Kříž a pan Milan Tomíšek. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!
V závěru Valné hromady byla panem Šindelářem vysvětlena situace kolem Kulturního domu. Jeho údržba a případné
investice by neúměrně zatěžovaly již tak
napnutý rozpočet Slavoje. Dlouhodobě
není možné tento stav udržet. Ing. Herout předložil nabídku Obce Vrdy k odkoupení Kulturního domu za částku pohybující se mezi dvěma až dvěma a půl
miliony korun. Polovina smluvené kupní
ceny by byla zaplacena hotově, zbývající
část v ročních splátkách dle dohody. Na
základě této informace proběhla diskuse, po které následovalo tajné hlasování. Valná hromada poté pověřila k jednání s Obcí Vrdy o prodeji Kulturního
domu a příslušného pozemku nově zvolený výkonný výbor.
-red-

MIKULÁŠSKÁ AEROBICMANIA

POSLEDNÍ VRDOVSKÁ SMEČ

První prosincovou sobotu jsme po přestávce navázali na tradici víkendových cvičení nejen pro ženy. Po první hodině
zumby naší domácí cvičitelky Ivety Littové se představili brněnští hosté Lenka Velínská a Roman Ondrášek. Jsou to špičkoví čeští prezentéři nejrůznějších forem skupinového a individuálního cvičení, kteří si ve svém programu mezinárodních kongresů našli čas přijet do Vrdů. Jejich cvičení bylo příjemným obohacením pro všechny aerobikové nadšence. Děkujeme všem účastníkům a doufáme, že nám zůstanete věrni
i při dalších akcích.

Lucie Březinová, oddíl aerobiku TJ Slavoj Vrdy

Volejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy pořádá již 11. ročník
předvánočního sportovního turnaje
15. prosince 2012 od 8:30 do 15:30
V tělocvičně ZŠ ve Vrdech vám pořádající tým VO Vrdy
představí družstva z Mladé Boleslavi,
Čáslavi a Golčova Jeníkova.
Občerstvení zajištěno!
Přijďte fandit vrdovským volejbalistům!

NEPTUNOVY ŠÍPY <<< ---------<<
PřEDVÁNOčNÍ ŠIPKOVÝ
TURNAJ PRO DěTI
srdečně Vás zveme
kdy: sobota 22. 12. 2012
kde: Vinárna Neptun – Tipsport Vrdy
prezentace od 9 hodin
začátek turnaje v 10 hodin
kategorie: mladší 6–12 let, starší 12–15 let
občerstvení zajištěno, cena pro každého

foto | Josef Moravec

každý čtvrtek od 16:45 na zimním stadionu v Kutné Hoře
1. sezonu žádné poplatky ani příspěvky
možnost zapůjčení výstroje, tréninky v ideálních časech
nejrychlejší kolektivní sport

sršni hledají nové  sršně |---- >>>>

kontakt: oddíl ledního hokeje Sršni Kutná Hora
Michal Procházka, předseda oddílu
tel.: 736 443 637, prochy@khnet.info, www.sksrsni.cz
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cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ  Vrdy  2012 | 2013
správce: Ivana Pecinová a Jana Kvasničková
09:00–11:00 14:00–15:00

po
ÚT
st
čt
pá

16:00–17:00

17:00–18:00 18:00–19:00
ženy
Březinová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

fotbal / žáci
Papoušek
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

fotbal / přípravka
Truksa
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

karate / děti
Samková
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

fotbal / přípravka
Truksa
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

hasiči
Ferus
2 hodiny
JPO III Vrdy

capoeira
Gerenda
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / dospělí
Chadraba
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

19:00–20:00

20:00–21:00 21:00–22:00

zumba
Littová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

florbal
Bochníček
1,5 hodiny
Soukromá osoba

fotbal / nohejbal
Maryško
1,5 hodiny
Soukromá osoba
capoeira
Gerenda
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

volejbal
Březina
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / žáci
Chudomel
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy
fotbal / dospělí
Chadraba
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

florbal
V. Havránek
2 hodiny
Soukromá osoba

zumba
Littová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

badminton
Franc / Dalešický
1,5 hodiny
Soukromá osoba

nohejbal
J. Havránek
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal
Kříž
2 hodiny
Soukromá osoba

fotbal / dorost
Kleman
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

so

tenis
Rulík
2 hodiny
Soukromá osoba

badminton
Franc / Dalešický
1,5 hodiny
Soukromá osoba

VRDY : KŘESETICE 3 : 0 (1 : 0)
foto | Josef Moravec

ne

15:00–16:00

VRDY B : Z ÁBOŘÍ NAD LABE
M
4 : 1 (3 : 0)

galerie | ww w.facebook.com/Stre
disk

ovaobecVrdy

14. ročník plavání o vánočního kapra
Český svaz potápěčů OCTOPUS CLUB Starý Kolín
a OS červeného kříže Kutná Hora si dovoluje pozvat
děti od 2 do 16 let do areálu plaveckého bazénu v Kutné Hoře
22. 12. 2012 od 10 do 12 hodin /prezentace v 10:30/
s sebou: plavky, ručník, mýdlo a dobrou náladu

těšit se můžete na: závody v plavání v různých kategoriích, nafukovací raft, doplňkové soutěže ve vodě i na suchu, záchranu
tonoucího a jeho resuscitaci, ukázky a možnost vyzkoušet si
potápěčskou techniku a v neposlední řadě na lov živého vánočního kapra
více informací: 602 405 527, www.janok.cz

PF 2013
Přejeme Vám krásné vánoční svátky,
do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti, osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci
Ethanol Energy

myslivecký ples – poslední leč
pořádá MS Doubrava Vrdy

15. prosince 2012 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Vrdech
hraje pan Pecka z Turkovic – TECHNICS
vstupné 100 Kč, bohatá tombola

II. ročník turnaje karetní hry PRŠÍ
pořádá Hospoda Na Baráku, Tylova 24

RESTAURACE SLAVOJ – KD VRDY POŘÁDÁ:
 pondělí 24. prosince od 10 do 14 hodin ŠTĚDRÝ DEN
 úterý 25. prosince od 10 hodin tradiční karetní turnaj BULKA
2012, srdečně jsou zváni hráči a milovníci této karetní hry!
 čtvrtek 27. prosince od 10 hodin I. ročník turnaje v pokru,
startovné 100 Kč
 pondělí 31. prosince 2012 od 20 hodin SILVESTR 2012
další informace získáte z připravovaných plakátů
kontakt: Monika Kořínková – 777 579 956

15. 12. 2012

zápis od 12, start 13 hodin
startovné 100,– Kč
hraje se vyřazovacím systémem
ceny pro 1. – 3. místo
kontakt – Iveta Luňáčková:
L.Iveta@email.cz, 724 300 778

Přijďte si zakoulet!
Bowling Sokolovna Vrdy – k dispozici
2 dráhy s automatickým stavěním kuželek,
elektronická počítadla umožňují hru
současně 8 osobám na každé dráze
provozní doba:
středa a čtvrtek 16–22 hodin
pátek a sobota 14–23 hodin
ceny od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013:
14–18 h 220,– Kč; 18–23 h 250,– Kč
Vstup na sportoviště pouze v obuvi
k tomuto určené, kterou Vám zapůjčíme.
Rezervace míst na telelefonu 731 786 962

Vánoční výstava
probíhá ve výstavní síni OÚ Vrdy
Smetanovo náměstí 200, Vrdy
v termínu od 17. – 21. 12. a 26. 12. 2012
otevírací doba:
PO–PÁ: 8:00 – 12.00 a 12:30 – 18:00
ST 26. 12.: 13:00 – 16:00
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SPOKOJENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
V NOVÉM ROCE HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
PŘEJE REDAKCE

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. 11/12/2012 vychází 15. prosince
2012 | 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 |

