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ÚVODNÍK: Před zhruba šesti týdny jsem psal o dětech navracejících se do

Vážení čtenáři,
máte před sebou říjnové v ydání
Obecních listů. Na dvanácti
stranách najdete tradiční rubriky
z obecního úřadu a články
z akcí základní školy, zájmov ých
organizací a sdružení. Hlavní téma
aktuálního čísla se nese v duchu
oslav lidového svátku Helloween,
či chcete-li Dušiček. Knihovna
nás pozve na hororov ý podvečer,
v yzpovídáme mladého tvůrce
komiksu Lukáše Hörmanna nebo
se v ydáme na v ýlet do Lovětínské
rokle. I nadále je inzerce u nás
zdarma. Abychom v yhověli
rostoucímu zájmu o náš měsíčník,
nav yšujeme distribuční síť
o dvě místa – Poštu Vrdy
a Základní školu Vrdy.
-red-

nedílnou součástí je závazek dodržení podmínek tzv. finančního modelu, který predikuje vývoj ceny pro
vodné a stočné na základě nutných finančních potřeb pro zajištění obnovy
majetku (v našem případě ČOV). Tedy
převedeno do srozumitelné řeči to
znamená, že za dobu přibližně dvaceti
let musíme z plateb stočného (kromě
pokrytí provozních nákladů) vytvořit
dostatečnou finanční rezervu na další
příští rekonstrukci. Jinými slovy – nic
není zadarmo, ani dotace.
V souvislosti s akcí „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“ došlo
i k jedné organizační změně a tou je
přesun jak provozování vodovodu a kanalizace, tak i výběru plateb za vodné
a stočné z Technických služeb Vrdy na
obec. Chápu, že si této změny povšiml
jen málokdo. Já ji ale zdůrazňuji záměrně, abych podtrhl skutečnost, kterou si jen málokdo uvědomuje, že totiž
Technické služby Vrdy jsou zcela autonomní příspěvkovou organizací obce,
stejně jako např. základní škola. To je
už ale jiná píseň. Každá mince má dvě
strany. Proti mým nářkům ohledně financí pak stojí moderní čistička odpadních vod, která bude sloužit v příštích minimálně dvaceti letech.

školních lavic a najednou je tu podzim se svou nejnevlídnější tváří. Teplota se nezadržitelně blíží k nule a do toho ještě mlhy a déšť. Čas jako stvořený pro shrnutí akce
roku v naší obci – kanalizaci. Možná to už čtenáři připadá trochu nudné, ale investice v řádu desítek milionů neprobíhá v obci naší velikosti každý týden. Práce pokračují velice dobře a dle časového harmonogramu vstupujeme do závěrečné fáze. V nejbližší době proběhne kolaudace nebo spíše předání části stavby, které si možná někteří z vás i povšimli, tj. kanalizace v části Lázně a ulici K Rybníčku. Sem patří i stavby
přečerpávacích stanic v těchto lokalitách. Nic z toho však běžný občan nevidí (je to
totiž v zemi), a tak může v klidu hlásat, že pro něho obec nic nedělá. Ještě složitější
je to s čistírnou odpadních vod. Pro pořádek uvádím, že se nachází v oblasti dolnobučického mlýna, tedy zcela mimo zorný úhel naprosté většiny obyvatel obce. Zde se
ovšem proinvestuje největší část z oněch cca čtyřiceti milionů korun. Tomu ovšem,
jak jsem již několikrát v minulosti říkal, předcházelo úsilí lidí a také nemalé prostředky z obecní pokladny. Jako příklad bych uvedl cca 400 tisíc, které musela obec
zaplatit v tomto roce za realizační dokumentaci, aby bylo vůbec možné stavět. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla totiž nejen zastaralá, ale i neúplná a tedy v podstatě nepoužitelná. To samozřejmě v konečném důsledku znamená, že budeme muset
zaplatit další statisíce z obecního rozpočtu, protože pokud totiž něco v původní dokumentaci chybělo, jen těžko na to uplatníte změnový list a z dotace to tedy nepokryjete.
Také je potřeba na tomto místě říci, že ani peněženky nás občanů nezůstanou zcela
ušetřeny. Obec jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy, jejichž 

Josef Herout

Výpis ze schůze  Rady obce  č. 22 konané dne  22. 10. 2012
dlužníky za neplnění podmínek (uzavřen byl splátkový kalendář)
b) jednoho dlužníka předat k řešení
právnímu zástupci obce.

Rada obce schválila návrh společnosti
Tractebel Engineering, a. s., pobočka
Pardubice-Zelené Předměstí na pořízení
změny územního plánu obce v souladu
s územně plánovací dokumentací kraje
Rada obce schválila podmínky užívání – zásadami územního rozvoje Středočestělocvičny ZŠ Vrdy na období 10/2012 – kého kraje, které vymezují koridory pro
04/2013 takto:
umístění veřejně prospěšné stavby „2PL
a) děti a mládež do 15 let bez poplatku
22004 Heřmanův Městec – LZ Čáslav –
b) dospělí měsíčně 200,– Kč/h
výstavba produktovodu“.
c) dospělí paušál 100,– Kč/h
d) komerční akce 300,– Kč/h
Ing. Josef Herout, starosta obce
Rada obce schválila návrhy smluv a po- e) květen – září 100,– Kč/h
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce
(dle předběžné dohody).
věřila starostu obce jejich podpisem:
a) Mandátní smlouvu s ENVI Agentura Tradiční turnaje ve volejbale,
Trunda s. r. o., Olomouc – provedení čin- nohejbale a jiné zdarma!
ností a služeb manažera stavby „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“,
práce v systému Bene-fill, aktualizace
FEA, technická podpora
b) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 12_
SOP_01_4120851422 (Vrdy-Lázně, pozemek ppč. 1158/5) s provozovatelem ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín
c) Nájemní smlouvu s p. P. Z. – pronájem
bytu č. 2, Havlíčkova 13, Zbyslav
d) Dohodu o vstupu na pozemek a uložení části stavby „Tlaková kanalizace
pro čp. 41, Vrdy-Pod Vinicí“ s p. Ing. J. C.
a pí B. C., Vrdy, Pod Vinicí 41
e) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 12_CEZDI_04355895
s obchodníkem ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. Odběrné
místo: K Rybníčku čp. 130, Dolní Bučice
f) Smlouvu o umístění koncového prvku
varování a vyrozumění obyvatelstva
s ČR – Hasičským záchranným sborem
SK, Kutná Hora. Umístění rotační sirény
DS977
g) Smlouvu o dílo s firmou Elektromontáže SChel/Stanislav Chadraba, Vrdy.
Dodání silničních stožárů VO.
Rada obce schválila technickou a cenovou nabídku firmy REKOL Kanalsanierung s. r. o., Kolín č. 191012-TV – monitoring a hydročištění kanalizace Vrdy.
Rada obce zamítla nabídku p. P. H., Vrdy
na odkoupení rodinného domu Lázně,
čp. 57.
statistika porovnání /KH/
září 2012
září 2011
Rada obce doporučila ZO k projednání
dopravní nehody
34
34
žádosti Jezdeckého klubu IVAHU Horní
s alkoholem
2
2
Bučice o zaplacení faktury.
lehká zranění
13
10
těžká zranění
1
7
Rada obce projednala stav nedoplatků
úmrtí
0
0
na nájemném ke dni 17. 10. 2012 a rozcelková škoda
Kč 4 322 200
Kč 2 004 100
hodla takto:
a) předat k soudnímu v ymáhání 4
por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora
Děkovný dopis JUDr. Štěpánové

Rada obce schválila zrušení navrhovaného záměru objízdné komunikace
u Zdravotního střediska v Dolních Bučicích.
Rada obce projednala a doporučila ZO
k projednání návrh záměru na odkoupení budovy Kulturního domu Vrdy od
TJ Slavoj Vrdy. Navržená kupní cena
činí Kč 2 000 000 (1 splátka, předmětem
kupní smlouvy nebude žádné omezení
ze strany TJ Slavoj).

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
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ZPRÁVY  Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Koncem září byly pracovníky TS provedeny terénní úpravy v okolí
Domova pečovatelské služby v Dolních Bučicích za finanční podpory
Obce Vrdy.
 Žádost o finanční příspěvek na zabezpečení rozvoje činnosti nekomerčního charakteru v oblasti pravidelné zájmové činnosti, veřejně
prospěšné činnosti pravidelného i jednorázového charakteru a na reprezentaci obce na rok 2013 je nutno podat nejpozději do 30. listopadu
2012! Vzor žádosti a dokument „Zásady pro poskytování…“ najdete
na internetových stránkách obce www.obecvrdy.cz.
 Na hřbitovech ve Zbyslavi, Dolních Bučicích a ve Vrdech byly insta
lovány stojany na konve na zalévání.
 Na hřbitově ve Vrdech byl zrenovován původní pískovcový podstavec pod kříž z roku 1871. Opravu provedl kameník Gabriel Juhász ze
Zbyslavi. K uctění Památky zesnulých byla zároveň na podstavec namontována kompozitní replika kříže. Kříž má výšku 141 cm a je vyroben z epoxido-polyesterových pryskyřic odolných exteriérovým podmínkám a vyztužených skelným a uhlíkovým vláknem. Mezi přednosti patří především jeho minimální údržba, náklady na údržbu po
dobu životnosti, a také jde o materiálově nezajímavý výrobek pro sběratele kovů a starožitností.
 Vyzýváme občany, kteří mají zálibu ve vyšívání, háčkování, pletení,
kreslení, paličkování, pečení a zdobení perníčků, ve výrobě adventních věnců, svícnů, betlémů, sběru starožitností a jiných výrobků s vánoční a zimní tématikou k jejich zapůjčení na tradiční vánoční výstavu. Výrobky do výstavy přineste nejpozději do pátku 7. prosince
paní Janě Špinarové, asistentce starosty obce (tel. 327 397 221,
mob. 734 441 330) nebo paní Marii Prokopové, organizátorce vánoční
výstavy (mob. 720 619 961). Předem srdečně děkujeme.
 Dětská Mikulášská zábava se bude konat v neděli 25. listopadu 2012
od 14 hodin v Kulturním domě ve Vrdech.
 Ve spolupráci se ZŠ, MŠ 1 a MŠ II zveme všechny děti a rodiče na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní besídku žáků školy.
Tu správnou předvánoční atmosféru prožijete v pátek 30. listopadu
2012 v 17 hodin před Základní školou ve Vrdech.
-mly-

Přírodovědné
hrátky
Náplní tohoto zájmového kroužku je
bližší seznámení žáků prvního stupně
s přírodou. Jak již název napovídá, jedná
se o hravou formu výuky, kterou žáci
poznávají živočichy a rostliny pomocí
pexesa, kvarteta, skládání puzzle, programů na interaktivní tabuli atd. O naší
fauně a flóře si nejen povídáme, ale vyhledáváme také zajímavosti v encyklopediích, časopisech, případně na internetu.


Den stromů
Jako každý rok, i letos jsme v polovině
října slavili Den stromů. Tentokrát to
bylo v pátek 19. října. Zapojili se všichni
žáci. Část výuky strávili vyplňováním
pracovních listů a výtvarnými pracemi.
Potom se jednotlivé třídy odebraly k aleji
vedoucí k Tupárovu. Zde má každá přidělený svůj strom. Během školní docházky jej žáci sledují, měří jeho výšku,
obvod kmene, koruny apod. Cílem pozorování je, aby to byl „jejich“ strom i potom, až školu vyjdou a třeba ho ukázali
někdy i svým dětem. Letos nám vyšlo též
počasí a Den stromů se vydařil.

Mgr. Dita Sommerauerová 

Ing. Ludmila Kebzová

Velký úspěch
dětí z kroužku
výtvarné
výchovy
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

Týden knihoven
Od 1. do 5. října probíhal Týden knihoven, u nás
zaměřený na komiks. Zájemci o něj se mohli
dozvědět pár zajímavých informací o historii a principech tvorby komiksu. Někteří si ho
také zkusili nakreslit. Bylo velice těžké vybrat
ten nejlepší, a tak z každého otiskujeme jedno
okno. Celé práce je možné obdivovat v knihovně,
na webových stránkách obce a na facebooku
knihovny /Knihovna Vrdy/. Mohli jste také navštívit náš nově zřízený filmový klub a shlédnout filmovou adaptaci prvního íránského komiksu všech dob Persepolis. Tuto možnost měli
ve středu dopoledne i deváťáci s paní učitelkou
Polgárovou v rámci projektu o Íránu. /Reakci
jednoho z žáků na promítání si můžete přečíst
na vedlejší straně./ Na závěr týdne knihovnu navštívil Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopisu ABC,
který besedníkům přiblížil nejen vývoj komiksu
na české scéně, převážně pak v rámci Ábíčka, ale
také práci šéfredaktora a úskalí vydávání časopisu pro děti a mládež. Zajímavé otázky padaly
během téměř hodinové diskuze po ukončení besedy a každý si domů odnesl speciální vydání komiksového ABC. Objevili jsme mezi sebou i nadějného autora komiksů, Lukáše Hörmanna.
Rozhovor s ním si můžete přečíst na straně 8.
Všem zúčastněným děkuji za velice příjemnou
a tvůrčí atmosféru během celého týdne.

poděkování 
za Čajový dýchánek
Pod tímto lákavým názvem se skrývala obyčejná
brigáda, při níž se opět udělala spousta práce. Děkuji tímto Báře Fílové, Zuzce Lebduškové, Honzovi
Čentíšovi, Sabince Novákové a Lence Horálkové za
čas, který věnovali zvelebení naší knihovny. A nebojte, připravuji další ročníky, již brzy.

ř íjen 2012 | st rana 4|5

Děti z výtvarného kroužku se pod
vedením Stanislavy Šindelářové loni
zúčastnily soutěže „Staň se ilustrátorem“ neziskové organizace Celé
Česko čte dětem tím, že připravily
kresby pro nové vydání knihy Giannia Rodariho Pohádky po telefonu.
„Italského tatínka a jeho dcerku
dělí od sebe mnoho kilometrů. Tatínek má náročnou práci obchodního cestujícího. Přesto se večer co
večer scházejí prostřednictvím telefonu a od jednoho k druhému putují
pohádkové příběhy. Podotkněme, že
v době, kdy Rodari /1920–1980/ svou
knížku psal, byly mobilní telefony
také z říše pohádek. A tak tatínek
holčičce volává z telefonní budky.
Délku pohádky určuje to, kolik má
zrovna v kapse mincí. V sedmi desítkách krátkých příběhů se plní nejdivočejší dětské tužby a sny.“ /zdroj:
w w w.celeceskoctedetem.cz/ Součástí knihy, která v nedávné době vyšla, je i ilustrace Daniela Šindeláře.
Danielovi i paní učitelce moc gratulujeme. Tuto pozoruhodnou knihu
je možné si vypůjčit v naší knihovně.

Hororový
podvečer
v knihovně
pátek 2. listopadu
od 16:00 do 19:30 /nejdéle/
hry o sladké ceny
čtení strašidelných pohádek,
pověstí a hororové klasiky
od 17 hodin promítání
oskarového filmu Drákula
(1992, F. F. Coppola)

Návštěva knihovny
Při návštěvě místní knihovny jsme se setkali se situací
v Íránu. Málokdo z nás věděl, jak je v tomto státě velice
těžké žít a jak je náročný život pro ženy i dívky.
Na počátku nás do problematiky uvedla paní knihovnice.
Povídala nám o muslimském náboženství, kde většina
obyvatel se hlásí k islámu. Něco málo o tomto náboženství
znám, ale podstatu jsem chápal až z vyprávění
a později filmu.
Autobiografický film, který jsme měli možnost shlédnout,
se jmenoval Persepolis. Autorka je Marjane Satrapi,
která napsala a nakreslila první íránský komiks.
Podle něj vznikl celovečerní film.
Satrapi v něm popisuje kruté dětství a dospívání
v Íránu za dob islámské války s Irákem.
Charakterizuje rozdíly vnímání kultury v evropském
a arabském světě. Je tu řada vypjatě dramatických scén,
stejně jako odlehčujících a velmi vtipných.
A občas, i když se smějete, vám dochází, že to vlastně
pro hrdinku samotnou nijak veselé být nemohlo.
Zajímavý, ženský pohled na zcela odlišnou kulturu.
Příjemně mě překvapilo, jak silný zážitek může vyvolat
kreslený film. Jsem rád, že žiji ve svobodné zemi
se svobodnou kulturou, daleko od islámského náboženství.


Jan Pospíšil, IX. třída

z redakční pošty
Vážený pane Kořínku,
stran ukončení činnosti policejní stanice v budově nynější knihovny pláčete
na špatném hrobě, to proběhlo v souladu
s nařízením Ministerstva vnitra ČR. Rekonstrukce této budovy opravdu stála
nemalé peníze a to byl právě jeden z důvodů, proč do ní byla knihovna počátkem roku 2011 přestěhována – aby zůstala využita a nechátrala. Většina následných nákladů spojených s jejím vybavením byly investice nezbytné i v případě ponechání knihovny v patře obecního úřadu. Vždyť například staré regály
(ty tvořily cca 2/3 celkových nákladů na
rekonstrukci interiéru) bývalé knihovny
doslova tančily pod tíhou knih a bylo jen
otázkou času, kdy na někoho spadnou.
A hlavně – investice do knihovny rovná
se investice do vzdělávání, zajištění informačního konfortu veřejnosti a do
dětí. Do čeho jiného už má větší smysl
vkládat peníze?!
Knihovna má plnit funkci komunitního, informačního a kulturního centra obce. S potěšením mohu konstatovat, že se neuvěřitelné stává skutkem konečně i u nás. Jen za září se například do
knihovny přihlásilo 16 dětí a dospělých

Doporučujeme:
Paralelně s Hororovým podvečerem v knihovně se 2. 11.
od 18 do 20 hodin vaše ratolesti mohou zúčastnit také
halloweenských radovánek ve skautské klubovně, která
je naproti knihovně v Dolních Bučicích. Dospělí si pak
mohou „odpočinout‟ v pokroví knihovny při kávě či čaji
sledováním oceňovaného filmu F. F. Coppoly Drákula.
Pokud se vaše děti nebudou chtít zúčastnit programu
ve skautské klubovně ani se s vámi na film dívat, mohou
využít učebny výtvarné výchovy a kreslit si při poslechu
pohádek, číst či hrát si v místnosti dětské knihovny,
nebo na dětském hřišti před budovou knihovny.
Cestopisná beseda o Peru
sobota 24. listopadu od 17 hodin
beseda Tomáše Dvořáka o putování po Peru
promítání fotografií z cesty
/V sobotu 15. prosince se můžete těšit na besedu
s Klárou Suchou, tentokrát o Indii./
Nabídka kurzů práce na počítači
Kurz či kurzy a jejich zaměření budou zorganizovány
na základě poptávky. K dispozici jsou 4 notebooky
/zakoupené z dotace VISK3, kterou poskytuje MK/.
Přihlásit se může kdokoli bez ohledu na věk.
V případě zájmu se obraťte na knihovnu.
Vytvoření databáze místních poskytovatelů služeb
Chtěla bych ještě jednou požádat zájemce o zařazení
do databáze místních poskytovatelů služeb, aby se
ozvali na některý z kontaktů Místní knihovny Vrdy.

v produktivním věku! Kroužky a kurzy,
které knihovna také zastřešuje, využívá
téměř 100 dětí a dospělých.
Dětský koutek byl primárně cílen na rodiče malých dětí, kteří si potřebují například nakoupit nebo dojít k doktorovi
a děti jim nemá kdo pohlídat.
Argument proti internetové kavárně má
pak asi tak stejnou logiku, jako proč mít
ve vsi hospodu, když si pivo můžu otevřít
u televize. Ta byla opět cílena na ty, kteří
z různých důvodů právě hospodu navštívit nemohou či nechtějí – děti, studenty,
ženy a seniory. U této kavárny není důležité připojení na internet (ten mj. poskytuje knihovna ze zákona bezplatně všem
v otevírací době), ale možnost setkávání
se na neutrální půdě, přečíst si noviny či
knihu (nejen) u kávy s přidanou hodnotou wi-fi připojení, které v knihovně můžete využít již nyní.
Obojí, pokud by bylo v budoucnu realizováno, by se zakládalo na nabídnutí
těchto služeb a následné odezvě výše
zmíněných cílových skupin. Zřejmě by
jak dětský koutek tak kavárna fungovaly
souběžně se současnou otevírací dobou
knihovny, vzájemně by se doplňovaly

a byly by zajišťovány buď knihovnicí,
nebo brigádníky. Náklady na jejich provoz jsou potom v podstatě nulové. Vše, co
je potřeba k jejich spuštění, máme. Oba
nápady vycházely ze snahy o maximální
využití prostor budovy a zaplnění bílého
místa ve službách v obci.
Poznámka, že šlo o snahu o umělé nafukování mého úvazku, je absurdní. Už teď
knihovně věnuji spoustu času nad rámec svého úvazku, z vlastní iniciativy.
Dělám to ráda. Navíc, pokud jste se někdy staral o roční dítě, jistě chápete, že
plný pracovní úvazek je s ním nemožný.
Čas, který teď knihovně mohu věnovat
je luxus, za který vděčím prarodičům
svého syna, kterým tímto děkuji, a s černým svědomím na úkor času, který bych
mohla věnovat jemu. Prací knihovnice
se ani při nejlepší vůli zbohatnout nedá,
a proto, kdybych opravdu chtěla za každou cenu na plný úvazek pracovat, věnovala bych se své původní profesi a vyučovala bych angličtinu.
Pane Kořínku, zkuste někdy do knihovny
zajít, ráda vám vše ostatní dovysvětlím.


Petra Horálková, knihovnice

HALLOWEENSKÁ
PROCHÁZKA  PŘÍRODOU
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Bylo krásné páteční odpoledne 19. října. Sluníčko nezvykle hřálo, obloha bez mráčků. Byl by hřích sedět
doma u televize nebo u počítače. Obecní úřad Vrdy
spolu s hasiči, školou a lihovarem naplánoval na tento
den pěší výlet v halloweenských kostýmech a s lampiony do Skovic. Zájemci, asi 50 rodičů a o něco více
dětí, se sešli v půl páté odpoledne ve Sluneční ulici.
Čas si našel i pan starosta s rodinou a paní učitelky.
Úvodního slova se ujal místostarosta obce pan Miloš
Mlynka. Seznámil všechny s programem a zároveň
poděkoval za účast. Během pěti minut se dav pomalu
rozpohyboval směrem k Tupárovu. Dochvilnost je výsadou králů, a tak kdo nepřišel včas, těžce celou skupinku doháněl. Cesta trvala asi půlhodinku. Chvílemi
jsme přeskakovali menší či větší kaluže nebo se vyhýbali blátu. Zkrátka, tak to vypadá, když se člověk vydá
do přírody. Na boty na podpatcích to fakt nebylo. Ve
Skovicích na letišti modelářů nás přivítal vedoucí tamního klubu pan Jaroslav Šedivý. Poté se vznesly k nebi
modely letadel a jejich majitelé nám s nimi předvedli
úžasné akrobatické kousky. Každý si mohl opéct špekáčky a dát si limonádu. Hasiči ukazovali dětem vybavení hasičského vozu. Protože se u stojánky modelů
ještě malovalo na obličej, přibylo nám několik malých čarodějnic a strašidel. Čekali jsme, až se setmí,
abychom mohli s rozsvícenými lampiony vyrazit zpět
k domovům. Tu a tam na nás ze tmy vybafla nějaká
ta strašidla. Cesta byla velmi příjemná. Nad hlavami
nám krásně svítily hvězdy. Prostě romantika. Myslím,
že všichni byli spokojeni a že se všem akce líbila. O takové zážitky v dnešní uspěchané době přeci jde.
Na závěr bych chtěla poděkovat těm, kteří se na konání akce podíleli a přispěli tak k naší spokojenosti.
Jmenovitě Ing. Mlynkovi, J. Šedivému a jeho rodině,
členům LMK Skovice, J. Moravcovi, žákům ZŠ Vrdy
z dramatického kroužku paní učitelky Chejnové, hasičům a hlavnímu sponzorovi Ethanol Energy, a. s.,
zvláště pak panu Ing. Sládkovi.

Mgr. Marcela Palošová

Fotoreportáž ze zabijačkových hodů
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Dětská RC pilotní škola

Pojďte s námi vypustit draky – přesně
touto větou zvali letos členové OS Zbyslav
dětem na svých plakátech, které byly vyvěšeny v širokém i dalekém okolí, všechny
malé i velké nadšence, aby si 3. října přišli
po roce do Zbyslavi vyzkoušet své letecké
dovednosti. Loňská drakiáda pořádaná
na hřišti se setkala s velkým úspěchem.
Letošní drakiáda byla ale ještě o několik
„levelů“ výš. Příroda nám přála. Sluníčko
svítilo, bylo nádherné teplo a přitom foukal famózní fičák. Prostě, jak říká klasik, lepší počasí jsme si nemohli přát. Kolem druhé hodiny odpolední se u zbyslavských stájí (kde se akce tento rok konala)
začali scházet první nadšenci. Kromě milého uvítání čekal na každé dítko rozesmátý marcipánový drak, který úžasně
vypadal a ještě lépe chutnal. Draci, kteří
se nad Zbyslaví vznášeli, byli krásní a létali neuvěřitelně vysoko. Chvílemi jsme
zdařile konkurovali chotusickým Gripenům. Požitky z létání byly obrovské a nekončící. Majestátní vítr foukal skvěle celé
odpoledne. Foukal dokonce tak mocně, že
jsme několikrát hledali draky, jež se rozhodli užít si volnosti. Utrhli se a odletěli
do dáli. Přeborníky v tomto hledání draků
se staly rodiny Šmídových. Přestože se nejedná o příbuzné, draky hledali ti i ti. Martin Šmíd měl štěstí. Draka pokaždé (celkem pětkrát) našel. Dobra Šmíd se tolik
nesmál. Jeho „vietnamský gripen“ pod vedením Tomáše Pankáče odletěl neznámo
kam. Pokud byste ho našli, dopravte ho,
prosím, majiteli. Během odpoledne jsme

byli i svědky boje o záchranu života draka,
který uvízl na stromě. Stateční muži nelenili. Vyšplhali na střechu bývalého kravína (dnes truhlárny) a zachraňovali.
I tato akce dopadla šťastně. Drak byl zachráněn, záchranáři přežili. Po téměř
dvouhodinové letecké show, po mnoha
a mnoha dobrotách, které připravily, napekly a nasmažily členky OS Zbyslav dětem pro všechny účastníky, po mnoha topinkách, které Květa Demčáková neúnavně opékala, přišlo na řadu finále. Vyhlašovali se vítězové a vítězky. Kategorie
byly dvě. Do deseti a nad deset let. Byla tak
vyhlášena dvě první místa a několik druhých a třetích míst. Bylo opravdu těžké
rozhodnout, neb všichni, kdo létali, létali
skvěle. Vždyť na leteckém kolbišti soutěžilo více než 80 lidí. To číslo zní neuvěřitelně! Sami jsme zírali, ale je to tak. Návštěvnost byla bombastická. První místo
v kategorii do deseti let získala Šmíd Family (jedná se o třetí skupinu z několika skupin Šmídů). První místo v kategorii nad deset let získali Kačka s Adamem. Všichni vítězové obdrželi diplomy,
poděkování a DVD. Ti první potom ještě
balíčky plné sladkostí a dárků. Největším Frajerem Drakiády je podle členek
OS Zbyslav dětem Tonda Šmíd, člen Šmíd
Family. Jako jediný přišel s vlastnoručně
vyrobeným drakem, který dobře vypadal
a hlavně i skvěle létal. Doufáme, že příští
rok uvidíme takovýchto draků mnohem
více. Zvláště pak při vědomí, že chystáme
kategorii DČD – Domácí český drak.

Třetího září začal nový školní rok a s ním na našem malém letišti ve Skovicích i první ročník školy RC létání pro děti z obce Vrdy. Myšlenka na výuku létání s RC modely se zrodila před dvěma lety. Až tento rok se nám ale povedlo,
díky našim členům LMK Skovice ve spolupráci s obecním úřadem, zabezpečit
provoz dětské pilotní RC školy. Vytvořit její plynulé fungování je dnes poměrně
náročné – materiálně, finančně, ale též časově (instruktoři se věnují dětem ve
svém volném čase). V současné době máme ve výuce 5 mladých RC pilotů ve
věku od osmi do čtrnácti let. Možná se to zdá být na první pohled málo, ale opak
je pravdou. Žáci létají s cvičným modelem, který sami řídí prostřednictvím vysílače. Ten je spojen s instruktorem létání. Může tak kdykoliv zasáhnout do řízení a předejít kolizi letadla s matičkou zemí. Pokud žáci nelétají, diskutují na
stojánce o konstrukci modelů a teorii létání. Jeden cvičný let trvá přibližně pět
minut. V průběhu výuky uskuteční tři až čtyři lety, což činí skoro dvě letové hodiny. Naši žáci nezůstávají jen u létání. Součástí kurzu je rovněž výuka základů
aerodynamiky, elektrotechniky, mechaniky a meteorologie. To vše musí modelář znát, jak pro kvalitní létání, tak pro to, aby si mohl model postavit a zalétat jej. Rádi bychom touto cestou pozvali naše spoluobčany na letiště do Skovic.
Přijďte se podívat na mladé RC piloty. Rádi vám předvedou, co se už naučili.

Jaroslav Šedivý a Roman Krejčí

Zbyslavská drakiáda
Rádi bychom poděkovali všem, kdo přišli a užili si opravdu krásné slunné podzimní odpoledne plné leteckých výkonů,
dobrot a skvělé nálady. Chceme rovněž
poděkovat majitelům stájí V&V za zázemí a možnost létat na zbyslavské větrné hůrce. Těšíme se na Drakiádu 2013!
Do té doby máme ale mnoho a mnoho
příležitostí, jak a kdy se setkat. Připravte
se na Vánoční tvoření, Dětský karneval
nebo na Zbyslavské strašidlo. Dále pak
vše nové i to co bylo, můžete vyhledat na
webových stránkách:
www.zbyslavdetem.websnadno.cz
Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

Zavírání nebe
aneb III. ročník
Války v oblacích
Počátkem října jsme uskutečnili na letišti LMK ve Skovicích třetí kolo III. ročníku Války v oblacích. Bohužel, jak je už
neblahou tradicí, celé létání combatových modelů provázelo poměrně silné
povětří. Naši modeláři například nemohli vzlétnout na ukázkové lety velkých konstrukčních modelů. I přes to
si dovolíme říci, že celá akce se vydařila a několika desítkám fandů leteckého
modelářství jsme zpříjemnili sobotní odpoledne. Odlétali jsme celkem čtyři soutěžní kola. O adrenalin při vzdušných
soubojích nebyla nouze. Došlo i k několika kolizím modelů jak ve vzduchu, tak
se zemí a bylo nutné poškozená letadla
o přestávkách připravit k dalšímu klání.
Prostor mezi soutěžními lety byl vyplněn
ukázkami dmychadlových stíhačů a jiných rychlých modelů, jež se zdárně potýkaly s povětřím. Několik letových ukázek nám také předvedli žáci místní RC
pilotní školy. Jim patří naše poděkování,
že se vůbec odvážili s instruktorem létat za takových nepříznivých povětrnostních podmínek. Atrakcí se stalo RC létání s instruktorem, čehož využili přihlížející děti i dospělí diváci. Jednoznačný
závěr zněl: „Není to tak lehké, jak se zdá.
A přimět model, aby poslouchal pilota
je kumšt.“ A tak díky vám za přízeň! Těšíme se na další společná setkání s RC
modely na letišti LMK Skovice.

Jaroslav Šedivý a Roman Krejčí

více na www.facebook.com/lmkskovice.ckalov

Rozhovor s  Lukášem Hörmannem:
Chci pomocí komiksů vychovávat
Lukáš Hörmann z Vrdů
se narodil 11. července 1993.
Nyní studuje čtvrtý ročník
Střední průmyslové školy
stavební v Havlíčkově
Brodě. Jeho největším
koníčkem je tvorba
komiksů Rex a přátelé.

Ač je půlka října, sedíme s Lukášem Hörmannem a jeho maminkou na lavičce
u dolnobučičké knihovny a vyhříváme
se na sluníčku. Je pátek odpoledne a Lukáš se právě vrátil z Havlíčkova Brodu,
kde přes týden bydlí na internátu. Lukáš
v rukou drží modré desky, ve kterých má
ukázky ze své komiksové tvorby. Právě
komiks je jeho největší zálibou a okolo
komiksu se bude točit i náš rozhovor.
Lukáš, ač se na svých webových stránkách www.rexapratele.vicko.cz označuje za snílka a idealistu, na mě naopak
působí velice sebejistě a názory má utříděné. Dokonce by je rád v budoucnu pomocí svých příběhů šířil mezi čtenáře
svých komiksů a dával jim tak dobrý příklad, jak se vyhnout drogám a alkoholu.
Lukášova talentu si všimla nejen knihovnice Petra Horálková, která mi dala
na tento rozhovor tip, ale také šéfredaktor časopisu ABC, který vyvěsil Lukášův
komiksový strip (krátký komiks – pozn.
red.) na webových stránkách ábíčka.
Pamatujete si na první impuls k vytvoření komiksu? Bylo to asi v první třídě.
Začal jsem si vymýšlet vlastní příběhy,
protože jsem měl málo kamarádů.
Proč jste si pro vyjádření těchto příběhů
vybral kreslenou formu a ne například
psanou? Kreslení mi připadalo zábavnější. Bavilo mě si to kreslit a obrázky si
potom prohlížet.
O čem byl první nakreslený příběh?
Vždycky to bylo o zvířátkách, která spolu
kamarádila. Hlavní postavou byl flekatý
pes. Dříve jsem ho nazýval jen Pejsek
a pak dostal jméno Rex. Ze začátku příběhy konkrétní smysl neměly. Většinou
to byly jen jednoduché nápady. Teď už
příběh více promýšlím.
Co vás inspirovalo k vytváření příběhů?
Předlohou pro hlavního hrdinu je náš
pes Dáša. Po ní má i fleky. Dášu mám od
malička, a proto jsem dal psa do svých
příběhů. Jako dítě jsem navštěvoval
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dinoparky a měl moc rád dinosaury,
a tak i ti se v příbězích objevují.
Dokázal byste popsat svůj tvůrčí vývoj?
Dalo by se to shrnout označením od pastelek po digitalizaci? Pastelkami jsem kreslil asi po dobu celé základky a v prváku na
střední. Pak jsem dostal nápad udělat novou verzi, začal jsem příběhy promýšlet
a předělávat je do digitální podoby.
V té době jste založil pro svůj komiks
i webové stránky? Ano, kamarád mi tenkrát pomohl založit webové stránky a pomáhá mi s nimi dodnes.
Mátě už nějaké ohlasy? Tušíte, jakou
mají stránky návštěvnost? Návštěvnost
není moc velká, protože o tom lidi moc
nevědí, ale těm, kteří stránky navštěvují,
se to líbí.
Jakou techniku, styl používáte a jak při
tvorbě jednoho dílu postupujete? Nejprve
si obrysy nakreslím tužkou na čtvrtku,
ty se potom obtáhnou černým centropenem. S tím mi pomáhá mamka. Naskenujeme to do počítače, kde se to upraví,
odstraní se nečistoty po tužce a po gumování. Následně to pošlu kamarádce,
která vytvoří bubliny a dopíše text, který
už jsem předem vymyslel, a na závěr
kamarád na počítači komiks vybarví.
Velmi si vážím toho, že mám kolem sebe
lidi, kteří jsou ochotni mi s tím pomáhat a nic za to nechtějí. Já zase rád na
oplátku pomohu jim.
Máte mezi tvůrci komiksů svůj vzor?
Žádný vzor nemám. Většinou jsem se
inspiroval buď tím, co bych rád prožil,
nebo tím, co jsem sám prožil. Nechávám
se inspirovat sám sebou.
A jako dítě jste četl komiksové příběhy?
Četl jsem Čtyřlístky. Ty mě hodně bavily.
Na konci Čtyřlístku byl komiks Rexík,
ten se mi taky líbil.
Čtyřicet let starý komiks Čtyřlístek má
být v nejbližší době zfilmovaný. Líbí se
vám nápad oživit příběhy o Myšpulínovi,
Bobíkovi, Fifince a Pinďovi? Myslím si,
že to není špatný nápad.

Znáte i jiné komiksy, které byly zfilmovány? Viděl jsem Spidermana, ale ten mě
moc neoslovil ani jako komiks.
Který komiksový hrdina je váš nejoblíbenější? V oblibě mám všechny čtyři členy
Čtyřlístku. Nejraději mám ty postavičky,
které jsem si sám vymyslel.
Koukala jsem, že jsou mezi nimi i záporné postavy. Ano, jsou, zatím je nemám úplně domyšlené, ale časem
k tomu dojdu taky.
Co říká vaše rodina a okolí na neobvyklý
koníček, kterému se od dětství věnujete?
Naší rodině se to líbí, kamarádům taky
a říkají, že bych v tom měl i nadále pokračovat. Spolužáci ve třídě to vědí, ale
nijak se k tomu nevyjadřují.
Máte i jiné zájmy, kterým se ve volném
čase věnujete? Dřív jsem rád chodil do
posilovny, ale teď už na to nemám moc
času a věnuji se spíš komiksům. O tělocviku hraji rád basketbal.
Čtete rád? Máte nějaké oblíbené knížky,
autory? Já právě knížky moc nečtu. Raději sám tvořím. Myslím, že jsem inspirovaný dost.
Na svých webových stránkách kromě
svých komiksů prezentujete i své názory
týkající se například kouření a pití alkoholu, které se liší od většinového postoje
dospívajících. Jak vy sám vnímáte svou
generaci? Podle mě jsou lidé v současnosti hodně závislí na alkoholu a kouření.
Mně se to nelíbí, ale tím, že jim to řeknu,
nic nezměním. Já se tohle snažím ukázat v komiksech. Do budoucna bych tam
toto téma chtěl taky zakomponovat, použít své názory, aby to mělo výchovný efekt.
Nyní studujete stavební průmyslovku,
chtěl byste se potom věnovat komiksové
tvorbě profesionálně? Kam směřujete?
To právě ještě nevím, ale komiksům
bych se chtěl věnovat pořád.
Nepřemýšlel jste o vysoké škole s uměleckým zaměřením? Byli jsme se zeptat na
FAMU na dni otevřených dveří a říkali,
že bych byl oproti ostatním žákům znevýhodněný, protože nemám uměleckou
střední školu, ale technickou.
Tušíte, zda se dá v této umělecké oblasti
uživit? Zjišťoval jste si, jaké mají tvůrci
komiksů uplatnění, co obnáší jejich
práce? Nezjišťoval, ale tuším, že bych se
jen kreslením komiksů neuživil. Takový
mám pocit.
Jaké jsou vaše profesní cíle? Já vlastně
zatím žádné nemám. Jen bych chtěl mít
rodinu a takovou práci, abych měl čas
na tvorbu komiksů. Chtěl bych dostudovat stavebnictví a věnovat se mu. Umím
si představit, že bych se tím mohl živit.
Máte nějaké tvůrčí cíle? Především chci
pomocí komiksů a svých příběhů vy
chovávat.
-zl-

STALO SE PŘED PADESÁTI LETY
| Závazky závodů a JZD | K 45. výročí VŘSR a na počest XII. sjezdu KSČ byly uzavřeny socialistické závazky našich závodů a JZD. Pracující n. p. Kovolis
uzavřeli socialistický závazek splnit plánované úkoly
ve výrobě zboží k 20.XII.1962 a vyrobit další zboží
v hodnotě ½ miliónu korun (103,1 %). V cukrovaru
Vrdy bylo uzavřeno 18 závazků jednotlivců a 33 závazků kolektivních. Soutěže se zúčastnilo 85 % zaměstnanců. Úspory činily 63.581 Kčs a závazky splněny na 113 %. Při jarních pracích bylo obděláno
12 ha cukrovky. Za říjen byla splněna výroba krystalu pro export na 160,7 %, výroba kostek na 102 %
a dodávka elektřiny na 276 %. V JZD bylo uzavřeno
61 závazků osobních a 1 celozávodní. Všechny ukazatele byly splněny přes 100 % jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. Sladařský ječmen byl dodán v nejlepší
tržní jakosti. Dodávka brambor byla splněna i přes
dlouhotrvající sucho. Dojivost mléka ani v zimních
měsících neklesla.
| Karibská krise | 21. září 1962 byl ze zasedání MNV
ve Vrdech a od účastníků shromáždění na návsi ve
Vrdech odeslán ministerstvu zahraničí v Praze protest proti připravovanému napadení Kuby USA. Tak
se celý svět ocitl na pokraji světové války. Po jednání
mezi zúčastněnými stranami odvolal president USA
Kennedy blokádu Kuby.
| ČSM | Základní organisace Československého
svazu mládeže ve Vrdech téměř nepracovala.
V únoru byl uspořádán ples. Výroční schůze se nekonala. Prozatímním předsedou byl pověřen Karel
Tomíšek. Koncem září se sešli zástupci ČSM z Vrdů
a Dolních Bučic. Na společné členské schůzi 28. září
bylo sloučení 49 členy schváleno. Předsedou se stal
Josef Habelt a jednatelem Václav Jakeš. Byly ustaveny
odbory politický, sportovní, kulturní a budovatelský.

Naplánované schůze se dodržovaly. V říjnu uspořádán sběr odpadového
železa. Uskutečněn zájezd do Prahy na divadelní hru „Příliš štědrý večer.“ Předsedou ČSM v Dol. Bučicích byl Petr Pavlas a jednatelem Miroslav Vesecký. Při sloučení ČSM měla vrdovská organisace v pokladně
30 Kčs. Předsedou ČSM Horní Bučice byl Jaroslav Petana a jednatelkou
Marie Vargová. Sice se pravidelně schůzovalo, ale činnost nebyla žádná
až na pořádání čajů s hudbou osvětové besedy z Ronova. Členové pomáhali při stavbě kanalisace v obci. Někteří vypomáhali brigádně na
žních. V roce 1962 přijímá předsednictví ČSM Zbyslav Josef Turnovský.
Členů bylo 25. Učňové a studenti platili měsíčně 1 Kčs a zaměstnaní
členové 3–4 Kčs. Mládežníci vypomáhali na žňových a senových brigádách, provedli sběr odpadových hmot, uspořádali dvě taneční zábavy
a jeden ples. Sehráli divadelní představení ze školního života. /pokračování příště/
-jm-

DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV UVÁDÍ
SCREAMERS
12. 11. 2012, 19:00 320, 280 Kč
Kdopak by se konce bál – nový pořad travesti skupiny
Screamers Ladislava Černého.
Z PETROHRADU DO KARÉLIE
14. 11. 2012, 18:00 Nová scéna, 70, 50 Kč
Přednáška s besedou a promítáním fotografií
z cesty Ondřeje Valáška do Karélie
a Benátek severu do Petrohradu.
SAMETOVÝ KONCERT
17. 11. 2012, 19:00 koncert, 250, 220 Kč
Hraje Big´O´band. Exkluzivní hostem bude česká
swingová legenda Láďa Kerndl.
ZÁSKOK
19. 11. 2012, 19:00
Divadlo Járy Cimrmana, 420, 400, 380 Kč
Hra o nešťastné premiéře hry Vlasta. Děj se odehrává
na české vesnici 90. let předminulého století.
KATAPULT
23. 11. 2012, 19:00 koncert, 250, 220 Kč
Turné Radosti života.

SETKÁNÍ 2012
25. 11. 2012, 19:00 200 Kč
Tentokráte s podtitulem Žijeme Londýnem.
Již osmé setkání JUDr. Vlastislava Málka s významnými sportovci.
DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE
26. 11. 2012, 19:00 320, 300, 280 Kč
Divadlo ABC Praha
NA SLOVÍČKO, PANE DOKTORE
29. 11. 2012, 18:00 100 Kč
Zábavný večer s významným gynekologem a sexuologem
MUDr. Radimem Uzlem.
Předprodej vstupenek – 327 312 139,
vstupenky do Dusíkova divadla si
můžete rezervovat a zakoupit také
v Informačním centru na náměstí
Jana Žižky v Čáslavi, tel. 327 300 265,
info@meucaslav.cz
více na www.kulturacaslav.cz

SPOLEČENSKÁ
Práci skautů maří nenechaví zloději RUBRIKA
Mohlo by se zdát, že skauting je jen pro děti a jejich vedoucí, ale za chodem klubovny, ve které se děti na svých schůzkách setkávají, hrají hry a učí se o přírodě, stojí spousta členů skautského střediska. Od jara do podzimu je třeba sekat trávník, a tak Jaroslav Škaloud kromě péče o trávník doma, musí myslet
na úpravu zelené plochy i na dvoře skautské klubovny. Aby nám děti o schůzkách od podzimu do jara nemrzly, je potřeba opatřit hromadu dřeva, a tak je
čas od času potřeba pokácet suché stromy, dopravit je do klubovny a zde je nařezat a naštípat na kousky, které se vejdou do kamen. Samo se to ale neudělá.
Několik víkendů se tak roveři a roverky (členové a členky střediska nad 15 let)
věnují přípravě dřeva na topnou sezónu. Jaké pak je to zklamání, když ti, kteří
svůj volný čas věnují řezání, štípání, uklízení hromad dřeva zjistí, že si k nám
na dvůr skautské klubovny někdo chodí pro dřevo, které je určené na vytopení
kluboven. Opakujícími se krádežemi dřeva to však nekončí. Zmizely i kovové
pláty a rošt z kamen, a tak byly na táboře děti málem o hladu, protože se musela sehnat náhrada uloupených součástek. Tyhle drobné krádeže čehokoli, co
zůstane na dvoře, pak všechny dokážou akorát naštvat, protože je veškeré snažení skautských brigádníků úplně marné.
Hlavním organizátorem těchto brigád, na kterých se zvelebuje klubovna, dvůr
a dělají se nezbytné práce a opravy, je Lukáš Fofoňka. Bojovat musí s leností
a nechutí svých kamarádů vstávat o víkendu před devátou, a pak také bojuje se
zloději, kteří naše společné snažení kazí a Lukášovi přidělávají práci.
Na těchto brigádách se za uplynulý rok udělalo mnoho. Na půdě kluci opravili
podlahu, sehnali a postavili regály, do kterých se ukládá vybavení na tábor.
Pracují na stavbě přístřešku na dřevo. Než však bude tahle stavba zcela postavená a zamčená na deset západů, musí týden co týden pozorovat úbytek dříví.
Kvůli krádežím se tak musí oplotit zadní strana dvora. Na dívkách pak zůstává
údržba kluboven, kuchyně a toalet a drobné práce, jako je natírání. Měsíc co
měsíc se zametá, vytírá, smýčí se pavučiny, aby měly děti hezké prostředí.
A tak prosíme ty, kteří nám naše snažení hatí svými nenechavými prsty, ať
toho zanechají. Na druhou stranu zveme všechny, které zajímá, jak to v naší
klubovně vypadá, aby se přišli podívat. Možnost budou mít například 2. listopadu 2012 od 18 do 20 hodin na Halloweenu. 
-zl-

Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili
svá jubilea v měsíci říjnu 2012.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Jana Špinarová, evidence obyvatel
paní Hana Bromová z Dolních Bučic
paní Věra Hrabaňová z Vrdů
paní Eva Vávrová z Dolních Bučic
pan Jaroslav Braunštejn z Vrdů
pan Vladimír Dušek z Vrdů
pan Adam Laci z Koudelova
pan Vladislav Machek ze Zbyslavi
pan Jaroslav Novotný z Horních Bučic

SLAVOJ VRDY
okresní přebor 2012|2013
12. kolo

sobota 10. listopadu 2012

14:00

Kutná Hora B

Vrdy

13. kolo

sobota 17. listopadu 2012

13:30

Vrdy

Křesetice
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TIP NA  VÝLET  PO OKOLÍ (seriál):

Za krásami
podzimu
do opravené
Lovětínské rokle
Sychravé podzimní počasí nás vybízí být
lenivými, přikrýt se dekou a koukat se na
televizi nebo si číst knížku. Mlha, vlhko
a zima, k tomu rýma, málo slunce, i tak
se dá dívat na podzim, ale je tu i opačný
pohled. Právě ten se vám může naskytnout v Železných horách, které máme
nadosah a díky čugále, která staví ve Skovicích, není pro nikoho problém do této
lokality dojet.
Jen si to představte. V sobotu či v neděli
ráno si namažete svačinu, do termosky uděláte horký čaj, pro dospělé třeba
i s rumem, protože odpadá povinnost
řídit, přibalíte sušenky, vše dáte do batohu, navléknete pohorky, kulich a vyrazíte směr Skovice. Už jen to čekání na
vlak mezi poli s výhledem na celé Vrdy
a Dolní Bučice pohladí na duši. Pro děti
je navíc jízda starým motorákem zážitek. A co teprve když začne ve Žlebech
couvat. A kam vlastně na výlet míříte?
Tentokrát je cílem výletu Lovětínská
rokle, která byla v roce 2007 poničena
orkánem Kyrill a od té doby, ač je tato lokalita bezzásahová, prošla rokle velkou
avšak šetrnou rekonstrukcí.
Projít Lovětínskou roklí můžete několika způsoby. Buď z čugály vystoupíte již
v Ronově nad Doubravou – zastávka a vyrazíte nahoru po červené směrem Žlebské Chvalovice, ve kterých přestoupíte na
modrou a pod hřebenem se vydáte právě
do Lovětínské rokle. Nebo dojedete až
do Třemošnice, celou ji projdete a z náměstí budete stoupat po modré směrem
na začátek Lovětínské rokle. Zde už na
vás čekají nové lavičky se stolem a informační tabule, která prohloubí vaše
znalosti o revíru Lichnice a o Lovětínské rokli. Pokud po cestě nenarazíte na
živého mloka skvrnitého, můžete si jej

prohlédnout v nadživotní velikosti na
fotografii, kde díky své velikosti působí
jako obrovský pravěký ještěr. Začátek Lovětínské rokle je výborné místo pro první
odpočinek a svačinu. Dále vás čeká kilometr a půl chůze po romantické cestě
vyskládané kameny podél zurčícího Lovětínského potoka. Možná vás můžou zaskočit hromady pořezaných kmenů ležících podél cesty nebo i v potoce, avšak
to je právě ona ukázka bezzásahového
území, do kterého je zasaženo jen šetrně
s ohledem na bezpečnost turistů.
V závěru Lovětínské rokle musíte vystoupat na silnici a po ní pokračovat vpravo
po červené směrem do Podhradí. Opuštěním Lovětínské rokle váš výlet nekončí.
Už ze silnice se můžete kochat troskami
středověké Lichnice. Aut tu jezdí málo,
ale přesto buďte obezřetní. Pokud zahnete za autobusovou zastávkou v Podhradí doprava, dostanete se úzkou cestou podél plotu na vyhlídku zvanou
Dívčí kámen, kde se vám naskytne rozsáhlé panorama celého Čáslavska i pohled do hloubky Lovětínské rokle, kterou
jste právě prošli. Zajímavý je i příběh,

který se k tomuto místu váže. Ten si však
budete muset přečíst sami. Na místě,
kde se to vše údajně událo, stejně tato pověst vyzní mnohem lépe. Dále můžete
vystoupat do výšky 480 metrů na zříceninu Lichnice a prozkoumat zbytky tohoto hradu ze 13. století. V závěru výletu
budete už jen klesat po červené směrem Třemošnice. Poslední pamětihodností bude sedm set let starý Žižkův dub,
který se obvodem svého kmene se řadí
mezi pět nejmohutnějších památných
dubů České republiky a podle pověsti se
pod ním při své cestě kolem schovával ve
stínu i český slavný vojevůdce Jan Žižka.
Na rozcestníku Pod Lichnicí se napojíte
na modrou, která vás bezpečně dovede
zpět na nádraží do Třemošnice.
Způsobů, jak projít tuto oblast je samozřejmě několik. Trasa není náročná a je
dobře značená. Téměř na každém druhém kilometru na vás čeká nějaký rozcestník, a tak aniž byste měli mapu, se
můžete projít touto 344 hektaru rozsáhlou Národní přírodní rezervací Lichnice
– Kaňkovy hory a aktivně si užít podzim.

-zlfoto | Jan Čentíš

Jízdní řád Skovice – Třemošnice a zpět pro sobotu a neděli
odjezd Skovice příjezd Třemošnice odjezd Třemošnice příjezd Skovice
07:24 07:47
10:11 10:33
09:24 09:47
14:11 14:33
11:24 11:47
16:11 16:33

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

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: http://www.ethanolenergy.cz

Sponzor Obecních listů
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
tel.: 327 301 111, fax: 327 397 003
e-mail: info@prefabeton.cz

Informace o produktu STROPSYSTEM
800 261 127 /zákaznická linka zdarma/
výroba, doprava a montáž stropů,
balkonů a schodišť z betonových
konstrukčních prvků.
e-mail: info@stropsystem.cz
web: www.stropsystem.cz
Informace o produktu SKELETSYSTEM
800 331 199 /zákaznická linka zdarma/
stavebně-konstrukční řešení pro rodinné,
bytové a řadové domy, občanské
a průmyslové stavby.
e-mail: info@skeletsystem.cz
web: www.skeletsystem.cz

VODOINSTALATÉRSKÉ
A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

Radek Miláček
Sluneční 351, 285 71 Vrdy
e-mail: Milacek.Radek@seznam.cz
mobil: 728 238 576
ř íjen 2012 | in zerce

aneb Železné hory, jak je neznáte
termín: 3. 11. 2012
start: 10:00 od KD Vrdy
rozdání čísel od 9:30
startovné:
50,– / do 15 let // 120,– / závod
180,– / závod + taneček

FIDO cup 2012 vii. ročník

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

trasa: 20–35 km max
pitný režim bude dodržen
kategorie:
a/ od 3 do 99 let
b/ od 99 let a více
c/ koloběžky
v ceně startovného: ovárek, dortíček,
startovní slivovička, pamětní triko
a vstupné na večerní taneček
s kapelou www.velvetblansko.cz
doprovodný program:
14:30–17:00 – bowling, sauna
pořádá: fido sport
přihlášky a rezervace stolů na taneček
na 777 161 101, franctomas@seznam.cz

Hospoda Na Baráku
Tylova 24, Dolní Bučice
kontakt provozní:
Iveta Luňáčková
L.Iveta@email.cz
724 300 778
každý víkend něco
dobrého k jídlu
možnost oslav, večírků,
grilování, uzení, pečení

jede se za každého počasí!
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pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 10/2012 vychází 2. listopadu
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 – ajazvrd@centrum.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 |

