měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávan
Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrd
pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Doln
Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice
Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy
Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydá
vaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem
Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Doln
Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice
Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy
Zbyslav | měsíčník v ydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník v
dávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | zá ří | 9/2012 |

z radnice
dění v knihovně
pro pamětníky
ze školy
něco od vás
z místních kroužků
a ze sportu

ÚVODNÍK
Prázdninové dva měsíce, období, které se zcela
vymyká celoročnímu standardu, jsou za námi.
Novému řediteli naší školy Jiřímu Stýblovi se do
lavic vrátili opálení, odpočatí, byť trochu rozjívení žáci, kteří se předhánějí se ve vyprávění zážitků z nejrozličnějších míst celé Evropy, nebo
alespoň z kutnohorského okresu. Nám odrostlejším na bilancování teď asi zatím nezbývá čas,
musíme se totiž vrátit do zaběhlých kolejí, do našich denních stereotypů. Za dlouhých zimních
večerů nám vše připomenou stovky fotografií
z nejrůznějších přístrojů a na požádání předložíme i jiné dokumenty o tom, kde všude jsme byli
a jak krásně jsme se měli.
Já si ale dovolím v následujících řádcích nečekat na zimu a pokusím se ve stručnosti popsat
prázdninové události v obci. Začnu tam, kde
jsem skončil v červnu, tedy informacemi a jejich řekněme distribucí. Několik desítek z vás
se už zaregistrovalo do služby SMS InfoKanál,
která byla spuštěna počátkem července. Jednou z prvních akcí, na kterou tato služba upozornila, bylo představení „Plánu rozvoje obce“.
Na zvyklosti naší obce mimořádně velká účast
a vcelku konstruktivní diskuse mě opravdu potěšily. V průběhu července byl realizován projekt
„Úprava okolí Obecního úřadu“. Vzniklo zde 10
podélných parkovacích míst, včetně stání pro invalidy. K některým komentářům, ozývajících se
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V letním v ydání Obecních listů, které bylo
letos koncipováno jako prázdninov ý speciál,
jsme vám přinesli spíše oddychové čtení
z proběhlých kulturně sportovních akcí nebo
ze vzpomínek na různá v ýročí vztahující
se k obci. Zářijové číslo se nám podařilo
napěchovat zajímav ým obsahem, ale jak
už datum v tiráži napovídá, na stáncích
se Obecní listy 9/2012 objevují až 12. října.
Za prodlevu se všem nedočkav ým omlouváme
a malou útěchou budiž fakt, že jedním
z důvodů je i zařazení školní přílohy
s organizačním schématem pro školní rok
2012–2013. Je naší milou povinností poděkovat
všem přispěvatelům, jež doposud obohatili
sv ými články obsahovou náplň měsíčníku,
ať jde o vrcholné manažery místních podniků,
učitele a žáky, členy neziskov ých organizací
či ochotné a nadšené pisatele ze zájmov ých
kroužků apod. Kdybyste navíc i v y ostatní
chtěli přidat nějaký váš postřeh, budeme rádi.
Protože, jak říká s oblibou herec Miroslav
Donutil, pořád se něco děje.
-jm-

především z restaurací – stávající prostor příčné nebo šikmé stání neumožnil, zmizela řada všudypřítomných panelů a v neposlední řadě věřím, že
už nebude zatékat do suterénu budovy OÚ, jak tomu bylo v minulosti. Doufám spolu s autorem projektu Ing. Bartůňkem a majitelem firmy LŠL stavby
Čáslav, která stavbu realizovala, Jiřím Lebduškou, že v podobném duchu
a kvalitě budeme pokračovat dál. Vždy se ale někde musí začít, jinde pokračovat atd. Ostatně parkovací záliv v Družstevní ulici je onoho pokračování
důkazem a zároveň spolu s mobiliářem tečkou za revitalizací parku Míru.
Dalším hodně viditelným počinem v průběhu prázdnin byla demolice dvou
objektů v bezprostřední blízkosti Kulturního domu Slavoj. Ta byla v plánu
řadu let. Dnes došlo k realizaci a nutno říci, že vzhled obce se tím příliš nezlepšil, ale bohužel výše zmíněný objekt KD je majetkem tělovýchovné jednoty Slavoj a obec jen těžko může investovat do cizího majetku, byť má jakýkoli význam. Řečeno sportovní terminologií – míček není na naší straně.
Tím se plynule dostávám ke sportu a dalšímu počinu, který je hodný pozoru,
a tím je znovuvybudování beachvolejbalového hřiště v areálu koupaliště.
Podle Miloše Březiny, který je léta tahounem vrdovské odbíjené a který má
také podíl na celé akci, se jedná o nejlepší hřiště svého druhu na Kutnohorsku. Do jara bude upraveno i jeho okolí, proto prosím omluvte hlínu za telefonní ústřednou – v průběhu podzimu najde uplatnění právě v okolí hřiště.
Od sportu ke kultuře. Místní knihovna uspořádala v průběhu prázdnin několik open air dětských filmových představení, které kromě jiného měli průměrně větší návštěvnost než loňská labutí píseň letního kina, a věřím, že
příští rok bude vše ještě lepší. A konečně také jsou věci, které sice málokdo
vidí, ale dotýkají se každého z nás. Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod postoupila do závěrečné fáze, byť s problémy, které se přímo netýkají stavby. O tom budu ale případně podrobněji informovat až za oněch
výše zmíněných zimních večerů. Velmi zajímavá byla, především technicky,
bezvýkopová oprava kanalizace ve spojovací uličce mezi ulicemi Sluneční
a Dukelských hrdinů. Mohl bych ještě pokračovat, ale protože nemám tyhle
výčty rád, spíše vám, odpočatým školákům i dospělým, přeji, ať se daří po
prázdninách minimálně tak dobře jako před nimi.
Josef Herout

VÝPIS ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRDY 
I. Zahájení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout přivítal přítomné a konstatoval, že v pořadí již třetí jednání
v tomto roce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomno 13 členů Zastupitelstva
obce (dále jen ZO), omluven pan J. Veselý, p. M. Kováč se nedostavil (viz prezenční listina). ZO je usnášeníschopné.
Návrh programu a podklady pro jednání
obdrželi členové ZO v elektronické podobě. Zpráva ověřovatelů zápisu ze dne
14. 6. 2012: p. Ing. M. Mlynka, pí L. Wittvarová – zápis souhlasí, p. M. Kováč
ověří dodatečně.
Usnesení č. 27/2012 | ZO určuje ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce
p. Ing. Miloše Mlynku a pí Jolanu Vysloužilovou. Návrhová komise ve složení:
předseda: p. Mgr. Tomáš Franc, členové:
p. Ing. Jindřich Jelínek, p. Tomáš Stiburek. Starosta obce p. Ing. Josef Herout
konstatoval, že s níže uvedeným programem dnešní schůze byli všichni seznámeni. Návrh na doplnění programu nebyl vznesen.
PROGRAM
I. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu,
jmenování nových ověřovatelů zápisu,
volba Návrhové komise.
II. Kontrola usnesení. Diskuse, usnesení.
1. |Dostavba kanalizace a intenzifikace
ČOV. Diskuse, usnesení.
2. |Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce
a rozbor čerpání výdajů rozpočtu
obce za uplynulé období. Diskuse,
usnesení.
3. |Přijetí dotace na akci „Bezpečná
cesta dětí na silnici I/17“. Diskuse,
usnesení.
4. |Převody
nemovitostí.
Diskuse,
usnesení.
5. |Dodatek č. 3/2012 ke Zřizovací listině Technických služeb Vrdy ze dne
15. 12. 2005 (doplňková činnost). Diskuse, usnesení.
6. |Plán rozvoje obce. Diskuse, usnesení.
7. |Informace starosty obce. Diskuse,
usnesení.
8. |Rozpočtové opatření č. 2/2012. Diskuse, usnesení.
9. |Diskuse pro veřejnost.
10. |Závěr.
Usnesení č. 28/2012 | ZO schvaluje Návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení: předseda: p. Mgr. Tomáš
Franc, členové: p. Ing. Jindřich Jelínek,
p. Tomáš Stiburek.
Usnesení č. 29/2012 | ZO obce schvaluje
návrh programu jednání.
II. | Kontrola usnesení. Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout
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konstatoval, že přijatá usnesení jsou průběžně plněna.
Usnesení č. 30/2012 | ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání ZO s tím, že jednotlivá usnesení
jsou průběžně plněna.
1. | Dostavba kanalizace a intenzifikace
ČOV. Diskuse, usnesení. Starosta obce
p. Ing. Josef Herout předložil k projednání Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
– TDI“ se zhotovitelem ENVI Agentura
Trunda s. r. o, Olomouc. Vyjádřen nesouhlas hradit další finance na krytí nákladů správce stavby do doby ukončení
provádění stavby – Kč 49 000,– bez DPH
za každý měsíc s odvoláním na článek
5.4.1 původní smlouvy. V případě nepodepsání smlouvy Ing. Trunda čeká protinávrh nebo činnost ukončí, důležité
je, aby stavba běžela. Ze závěru vyjádření AKSK Pardubice ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi Obcí Vrdy a společností
ENVI Agentura Trunda s. r. o. je patrné,
že nelze hovořit o naplnění podmínky
stanovené v bodě 5.2.1.3 smlouvy, která
by opravňovala zhotovitele k předložení návrhu na změnu sjednané ceny.
Podmínka bude uplatněna po uplynutí
24 měsíců od zahájení samotné stavby.
O změně ceny by měla existovat vzájemná shoda smluvních stran a v případě navýšení ceny dokonce samotný dodatek ke Smlouvě o dílo.
Usnesení č. 31/2012 | ZO bere na vědomí
vyjádření projektanta pana Ing. Pavla
Čuby k akci „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“ a neschvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV – TDI“.
2. | Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce
a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce
za uplynulé období. Diskuse, usnesení.
Starosta obce p. Ing. Josef Herout vyzval pí Hanu Čejkovou k rozboru rozpočtu. Příjmy ke dni 4. 9. 2012 činí celkem Kč 27 217 tis. Kč, tj. 47 % plnění
rozpočtu (předmětem plnění jsou např.
dotace z evropských fondů na kanalizaci
– 5 041 tis. Kč, půjčka ze SFŽP 593 tis. Kč
aj.). K dnešnímu dni je situace jiná. Došlo k přesunu finančních prostředků na
dotaci ČOV (změna je předmětem rozpočtového opatření). Faktury jsou uhrazeny v částce nad 10 mil. Kč (DPH cca
2 mil. Kč neodvádíme, jak nárokujeme,
ale v rozpočtovém opatření se DPH nevykazuje). Výdaje: čerpání 18 956 tis. Kč, tj.
28 % plnění rozpočtu (do 31. 7. 2012 byla
uhrazena jedna faktura stavební společnosti HOCHTIEF CZ ve výši Kč 2 838 tis.

>>

Proplacení předcházelo posouzení faktury SFŽP a dotčenými orgány na obci
při kontrolních dnech).
Usnesení č. 32/2012 | ZO schvaluje rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za plynulé období dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
3. | Přijetí dotace na akci „Bezpečná
cesta dětí na silnici I/17.“ Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout
informoval o schválení finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezpečná cesta dětí
na silnici I/17“ a předložil ke schválení
přijetí příspěvku, jehož výše bude upřesněna na základě zpracované projektové
dokumentace. Dále konstatoval, že silnice č. I/17 je plně ve správě ŘSD. V tisku
došlo k dezinformaci (uveřejněn přechod u lékárny). Jedná se ale o přechod
u dnešní pizzerie, který splňuje parametry 7,5 metrů, ten bude osazen semafory.
Usnesení č. 33/2012 | ZO bere na vědomí
informaci o schválení finančního příspěvku pro rok 2012 ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci „Bezpečná cesta dětí na silnici I/17“ a zároveň schvaluje přijetí tohoto příspěvku.
Výše finančního příspěvku bude upřesněna na základě zpracované projektové
dokumentace.
4. | Převody nemovitostí. Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Herout předložil ke schválení níže uvedené záměry
obce na převod nemovitostí:
a) vyhlášení záměru Obce Vrdy prodat
stávajícím nájemníkům bytové jednotky
v domě čp. 160 v ulici Školská ve Vrdech
za cenu 2 350,– Kč/m 2 podlahové plochy
bytu. Zveřejněno na úřední desce dne
7. 9. 2012, sejmuto z úřední desky bude
8. 10. 2012
b) pravidla pro prodej bytů v domě
čp. 160, ulice Školská, Vrdy
c) vyhlášení záměru Obce Vrdy prodat
stávajícím nájemníkům bytové jednotky
v domě čp. 220 v Nerudově ulici ve Vrdech za cenu 4 240,– Kč/m2 podlahové
plochy bytu. Zveřejněno na úřední desce
dne 7. 9. 2012, sejmuto z úřední desky
bylo 8. 10. 2012
d) pravidla pro prodej bytů v domě
čp. 220, ulice Nerudova, Vrdy stávajícím nájemníkům a prodej neobsazeného bytu nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena bude činit 350 000,– Kč/
neobsazený byt
e) podmínky a postup prodeje neobsazeného bytu v domě čp. 220, ulice Nerudova, Vrdy

KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VRDECH
f) směnu pozemku ppč. 526/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
52 m2 ve vlastnictví obce za část pozemků ppč. 570 zahrada a ppč. 571
ostatní plocha, zeleň, ve vlastnictví manželů J. a E. P., s tím, že záměr obce bude
zveřejněn na úřední desce
g) prodej pozemku ppč. 650/1 orná půda
o výměře 5 495 m2, k. ú. Vrdy s tím, že
záměr obce bude zveřejněn na úřední
desce
h) bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Zbyslav: ppč. 215/1, výměra 933 m2
ostatní plocha, dobývací prostor; ppč.
258/29, výměra 341 m2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha;
ppč. 555/4, výměra 137 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace; ppč. 563/1, výměra 4 978 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace; ppč 566/3, výměra 61 m2
ostatní plocha, ostatní komunikace
z vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha do
vlastnictví Obce Vrdy
i) prodej části pozemků ppč. 526/1
ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú.
Zbyslav a ppč. 214 trvalý travní porost,
k. ú. Zbyslav manželům M. a E. Š., manželům V. a Z. N. a zájemci J. K. ZO schvaluje kupní cenu převáděných pozemků
50,– Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady s převodem pozemků spojené.
Usnesení č. 34/2012 | ZO schvaluje body
a), b), c), d), e), f), h). ZO neschvaluje
bod g). ZO schvaluje kupní cenu převáděných pozemků 50,– Kč/m 2 s tím, že
kupující hradí náklady s převodem pozemků spojené.
5. | Dodatek č. 3/2012 ke Zřizovací listině Technických služeb Vrdy ze dne
15. 12. 2005 (doplňková činnost). Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout, předložil ZO ke schválení návrh Dodatku č.3/2012 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace TS Vrdy ze
dne 15. 12. 2005, o zřízení doplňkové
činnosti (sekání trávy, terénní a úklidové práce, drobné stavební úpravy pro
veřejnost a organizace, doprava s účinností od 1. 10. 2012). Poptávka po službách je, problematická bývá sezóna (snížené počty zaměstnanců TS z důvodu
čerpání dovolených). Prvořadé jsou
úkoly směrem k obci.
Usnesení č. 35/2012 | ZO schvaluje Dodatek č. 3/2012 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technických služeb Vrdy ze dne 15. 12. 2005 dle návrhu,
který tvoří přílohu tohoto usnesení.
6. | Plán rozvoje obce. Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout

předeslal, že k návrhu zpracování „Plánu
rozvoje obce“ proběhlo jednání v měsíci
červenci v knihovně za účasti zpracovatele Atelier M.A.A.T., s. r. o., Tábor zastoupený Ing. arch. Martinem Jirovským,
Ph.D., MBA. Jedná se o formální záležitost a je potřeba rozhodnout, zda ve vybraných věcech dále jednat, např. zřízení školního autobusu by bylo smysluplné, prospěšné celému regionu.
Usnesení č. 36/2012. | Zastupitelstvo
obce:
a) bere na vědomí souhrn akčních plánů
AP l – 23
b) pověřuje starostu obce sestavením
akční skupiny pro plánování, realizaci,
kontrolu akčních plánů
c) ukládá starostovi obce zapojit do realizace akčních plánů angažované jednotlivce, zástupce organizací, odborníky
d) ukládá starostovi obce prezentovat výsledky akční skupiny pro plánování minimálně pololetně formou veřejných besed pro občany a zastupitele
7. | Informace starosty obce. Diskuse,
usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef Herout, informoval o:
a) zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Sklad kapalného hnojiva DAM areál
Vrdy“ v k. ú. Dolní Bučice, zařazeného
do kategorie II. Návrh stanoviska obce
předložil p. Zdeněk Duben, stavební
technik (viz příloha). Stavba se dělí na
3 části – stáčení hnojiva z vagonů (prostor vlečky), vlastní zásobník 75 m3 (stávající nízkopodlažní budova) a výdejní
stojan (nádvoří areálu). Pouze v případě
jímky hrozí vzedmutí. ZO s návrhem stanoviska souhlasí bez požadavku zahájení zjišťovacího řízení.
b) přijetí finančního daru od společnosti
Ethanol Energy a. s., Školská 118, 285 71
Vrdy ve výši 100 000,– Kč na organizaci
kulturních a sportovních akcí obce a na
veřejné osvětlení
c) veřejném osvětlení v ulici Chrudimská: stav je kritický, instalace nových světel v druhém týdnu měsíce září v úseku
od přechodu pro chodce k parku. Přechod bude osvětlen, zvýrazněn; veřejné
osvětlení na Smetanově náměstí (od bývalé Agrobanky k OÚ): bude provedena
výměna kabelu, zapůjčené LED světla
d) záměru obce pronajmout nebytové
prostory v čp. 251 Dolní Bučice za účelem poskytování lékařské péče (praktický lékař pro dospělé, vybudování nové
ordinace)
e) změně svozového dne TKO firmou
AVE Čáslav s účinností od 5. 10. 2012,
a to každý sudý a lichý pátek (informace

bude zveřejněna všemi dostupnými prostředky). Poplatek za svoz se bude schvalovat v prosinci 2012. Bioodpad: stav začíná být neudržitelný, množství odpadu
přibývá, sváží se i jiné nádoby (černé
barvy), které nejsou určeny pro bioodpad. Měli bychom se zamyslet nad zpoplatněním tohoto nadměrného odpadu;
občané by měli více kompostovat
f) Petici na ochranu osob a majetku i životního prostředí v lokalitě Vrdy-Lázně
podané za petiční výbor pány J. H.,
Ing. L. Š. a F. K. Jedná se o celospolečenský problém, který se ve Vrdech nevyřeší (viz též požadavek na zrušení NATO
– letecký provoz v Chotusicích). Institut
přechodného pobytu neexistuje; v některých nemovitostech je hlášeno k TP
19 osob a jiný objekt je 40 × soudně zastaven. Hygienik preventivně nepřijede
nebo jen kvůli potkanům. Problém byl
se žloutenkou, která zde naštěstí nepropukla (jednotlivec byl ve styku s nakaženou osobou mimo obec). SÚ Vrdy může
nařídit z moci úřední kontrolu objektů.
Usnesení č. 37/2012 | ZO na základě informací starosty obce:
a) schvaluje stanovisko obce k předloženému oznámení záměru „Sklad kapalného hnojiva DAM v areálu Vrdy“ bez požadavku zahájení zjišťovacího řízení
b) schvaluje přijetí finančního daru od
společnosti Ethanol Energy a. s., Školská 118, 285 71 Vrdy ve výši 100 000,– Kč
na organizaci kulturních a sportovních
akcí obce a na veřejné osvětlení
c) ukládá starostovi obce, aby zahájil
jednání s Městem Čáslav, majitelem širokoprofilové kopané studny ST-1 umístěné na pozemku ppč. 364/2 v k. ú.
Horní Bučice o převodu na Obec Vrdy,
a to v případě, že po dokončení a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu,
který obec v současné době provádí,
bude tato studna vyhovovat jako posilující zdroj pitné vody pro obecní vodovod
d) bere na vědomí Petici na ochranu
osob a majetku i životního prostředí,
která byla doručena dne 4. 9. 2012 na
Obecní úřad Vrdy
8. | Rozpočtové opatření č. 2/2012. Diskuse, usnesení. Starosta obce p. Ing. Josef
Herout vyzval pí Hanu Čejkovou, hospodářku k rozpravě k bodu 8: v příjmové části
jsou zapojeny skutečné příjmy, celkem
448 335,– Kč; rozpočtované výdaje navyšujeme na celkem 448 335,– Kč (rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu).
Usnesení č. 38/2012 | ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.    >> str. 4

<< str. 3
9. | Diskuse pro veřejnost. Starosta obce
p. Ing. Josef Herout vyzval přítomné
k diskusi.
Pan Ing. Milan Vítek, předseda OV Horní
Bučice požádal o úpravu dolní části křižovatky (v období dešťů je situace neúnosná), která měla být řešena v rámci dotačního titulu zřízení nových chodníků.
Odpověděl starosta obce: Máme připravenou projektovou dokumentaci, žádost
o dotaci byla podána a neschválena.
Pan Karel Kropáček požádal o dovybavení SDH Zbyslav. Vznesl připomínky
k nesrovnalostem v akčních plánech
(kanalizace není ve Zbyslavi) a v požárním řádu Zbyslav (nesouhlasí počet
členů, vozový park). Dále požádal o vyřešení cesty dětí na autobus z ul. Wolkerova; chodí se po neupravené krajnici silnice z důvodu budování protipovodňových hrázek. Odpověděl starosta
obce: V případě AP se jedná o pracovní
verzi a požární řád aktualizujeme, prvořadým úkolem ve Zbyslavi jsou chodníky
a čekárny.
10. | Závěr. Starosta obce p. Ing. Josef
Herout poděkoval všem přítomným za
účast a zasedání ukončil. Připomněl, že
příští jednání ZO se koná 1. 11. 2012.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
//
V měsíci říjnu 2012 proběhne svoz
nebezpečného odpadu společností AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o., pobočka Čáslav-Nové Město následovně:
16. 10.
v místních částech Vrdy a Dolní Bučice
17. 10.
m. č. Horní Bučice, Zbyslav,
Koudelov a Skovice

Svoz komunálního odpadu provede

Ing. Josef Herout, starosta obce AVE CZ s. r. o., Čáslav takto:
 Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce
12. 10.
m. č. Vrdy, ulice Pod Vinicí,
Horní Bučice, Koudelov, Skovice.
Změny svozových dní odpadu v obci byly
vynuceny změnami svozových tras.

Nově otevřené
prodejny
v naší obci:
Prodejna potravin Horní Bučice
otevřeno po–ne od 7 do 19 hodin.
Prodejna potravin a drogerie Vrdy
otevřeno po–ne od 6 do 19 hodin.
Nová otevírací doba Zahradnictví Vrdy
otevřeno po –pá od 8 do 17 hodin,
též v sobotu od 8 do 12 hodin.
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//
Informujeme o vytvoření nové FB
stránky Středisková obec Vrdy na adrese
www.facebook.com/StrediskovaobecVrdy
Uživatelé přidávají fotografická alba
a události z obce a okolí. Například koncem září byl celkový dosah oslovených
uživatelů za týden 1 477 (29,3 %).
Pokud budete chtít i Vy přidat své příspěvky, kontaktujte vlastníky stránky
nebo pište na e-mailové adresy:
mistostarosta@obecvrdy.cz
morawitz65@gmail.com
-mly//
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 a to dle dokumentu „Zásady pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce“ schváleného Zastupitelstvem obce Vrdy ze dne 5. května 2011.
Neúplné žádosti nebo žádosti podané po
termínu nebudou akceptovány! Vzor žádosti a dokument „Zásady pro poskytování…“ najdete na internetových stránkách obce www.obecvrdy.cz.
//
Využijte služby SMS InfoKanál, která
umožňuje zasílání důležitých informací
v krátkých textových zprávách na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů. Doposud využívá tuto službu přes
šedesát občanů. Návod k registraci najdete v letním vydání Obecních listů
č. 7/8/2012, na Obecním úřadě Vrdy,
tel.: 327 397 221, info@obecvrdy.cz,
www.obecvrdy.cz a na stránkách SMS
InfoKanál info@infokanal.cz, www.infokanal.cz, www.facebook/smsinfokanal

foto | František Kříž

Plánovaná technologická zarážka
v lihovaru – příspěvek ke spolehlivosti a ekologizaci provozu
Na konci měsíce června společnost Ethanol Energy a. s. provedla plánované odstavení technologie výroby lihu z důvodu
uskutečnění dlouhodobě připravované
údržbové akce, která se v lihovaru organizovala pod pracovním názvem Zarážka 2012. Tento pracovní projekt sledoval tyto cíle: (1) odstranit závady a opotřebení vzniklé na zařízení v důsledku
dlouhodobého jedenáctiměsíčního provozu a tím maximalizovat technickou
spolehlivost výrobního zařízení; (2) provést identifikovaná zlepšení technologií
a procesů a práce na zařízeních v provozu, které povedou k dalšímu snížení
případné hlukové a pachové zátěže areálu firmy Ethanol Energy. Zarážka 2012
byla prvním takto rozsáhlým a komplexním opravárenským a údržbovým projektem od uvedení technologie do provozu v roce 2007 a po její řádné kolaudaci. V letech 2007–2011, kdy technologie
vyráběla etapovitě, bylo možné potřebné
opravy provádět pouze v nastalých výrobních pauzách. V letošním roce, v prvním roce kontinuálního provozu technologie, se však situace podstatně změnila. Provoz je nepřetržitý a tak na údržbářské a opravárenské práce bylo vyčleněno 35 kalendářních dnů, a již 31. července muselo být výrobní zařízení opět
připraveno k provozu. O zásadním rozsahu oprav, revizí a zlepšení zařízení
svědčí i výše finanční částky na tuto akci
vyčleněné – ta činila téměř 10 milionů
korun. V čem se vylepšil provoz lihovaru po proinvestování této částky? Jaké
úpravy se provedly ke snížení hlukové
zátěže a případného zápachu z areálu
lihovaru? Především je třeba říci, že se
zásadně zvýšila technická spolehlivost
a stabilita provozu celého technologického zařízení. To je nejdůležitější faktor
pro udržení výroby v ustáleném chodu,
který má následně přímý vliv na vysokou
bezpečnost provozu a eliminaci případných přechodně omezených vlivů či zátěží v areálu závodu, nebo v jeho bezprostředním okolí. Specializované externí

pro další snižování hlukové zátěže, a to
zejména instalace dalších protihlukových izolací v celém areálu závodu
a protihlukového krytu na výduchu dmychadlovny čistírny odpadních vod (ČOV),
protihlukové úpravy vrat a dveří v areálu, obnovy protihlukových sítí na hladině vody nádrže chladících věží atd. Pro
snížení případné pachové zátěže byl přemístěn výduch ventilátoru zásobníku suchých výpalků z atmosféry do sběrného
potrubí ke kotlům, kde bude vzdušnina
čištěna spalováním. Provedena byla intenzifikace sušárny výpalků s cílem eliminovat skladování lihovarského mláta
v prostoru bývalého řepníku. Toto využití naší plochy již tak nebude potřeba
a veškeré běžné manipulace budou probíhat uvnitř areálu a v suchém stavu ve
formě DDGS. Byly také revidovány a vyčištěny všechny nádrže pro odstraňování
případných zahnívajících úsad, víka nádrží byla opatřena novým těsněním. Byla
provedena revize ohřívače a vypírací kolony odpadního oxidu uhličitého pro zvýšení účinnosti vypírky zbytkového etanolu. Zásadním krokem v intenzifikaci
ČOV byla výměna celého aeračního systému aerobního reaktoru, což povede
nejen k dalšímu snížení možné pachové
zátěže z tohoto technologického bloku,
ale i ke zvýšení čistoty vypouštěných odpadních vod a dosahování kvalitativních
limitů ještě hlouběji pod zákonem stanovené normy, kterou společnost i před
tím s rezervou dosahovala. Také energetika se dočkala velkých změn a investic.
Za vše hovoří kompletní výměna ekonomizéru kotle K-2 a vynašeče škváry kotle
K-1 s celkovou hodnotou 1,5 milionu korun. V současné době společnost Ethanol
Energy a. s. přizvala ke spolupráci v pokračování procesu dalšího snižování případné pachové zátěže areálu specializovanou firmu, která tento měsíc učiní
nová měření všech výduchů technologie
a ostatních potenciálně pachově zátěžových prostor v areálu. Na základě provedených měření budou eventuálně navržena dostupná a technicky proveditelná
opatření pro další pozitivní posun v této
problematice.
Zarážka 2012 skončila. Avšak nyní jsou
již shromažďovány podklady na přípravu Zarážky 2013, která je naplánována na stejný červnový termín jako letošní akce. S nabytými zkušenostmi
bude její průběh jistě plynulejší, podstatně kratší a rozsah provedených prací
ještě širší, s větším zaměřením na preventivní údržbu všech zařízení.

firmy, nebo přímo výrobci a dodavatelé
zařízení, provedly mimo jiné komplexní
revize a opravy všech čerpadel v technologii (v hodnotě cca 1 milion korun),
výměny těsnění a desek pro zvýšení kapacity deskových výměníků pro podporu kondenzace a chlazení technologických medií vedoucí ke snížení rizika
možných úniků do ovzduší při investici
800 000,– Kč. Dále byly obnoveny nepropustné nátěry vany chladících věží pro
snížení potřeby doplňování vody z řeky
Doubravy a provedeny revize všech
elektromotorů, míchadel, dopravníků,
mlýnů, odstředivek atd. Komplexní opravou prošla i sušárna lihovarského mláta
(800 000,– Kč). Bylo vyměněno potrubí
armatur v délce cca 100 metrů a nahrazeno nerezovým materiálem.
Dalším neméně důležitým cílem bylo
provést taková opatření, která povedou
k dalšímu snížení intenzity hlukové
a pachové zátěže areálu. Primární snahou společnosti Ethanol Energy je, aby
i přes umístění podniku ve středu obce
Vrdy o výrobních aktivitách nezúčastněný člověk ani netušil. Pro uskutečnění
tohoto cíle byl vyměněn poslední „starý“
motor a ventilátor na chladicích věžích
za nový dvourychlostní moderní stroj,
který přináší snížení hlukové hladiny
o více než 3 decibely. Hodnota akce dosáhla částky 650 000,– Kč. Rovněž byla
uskutečněna první etapa instalace protihlukové izolace v provozním souboru
Destilace. Tyto práce budou dále pokračovat nyní v podzimních měsících. Byly
vyměněny šnekovnice dopravníků mokrých výpalků, které pracují ve venkovním prostředí a jejich opotřebení též
způsobovalo nadměrný hluk a technologické problémy spojené s nadměrnou výrobou lihovarského mláta. Více než padesát segmentů fermentační technologie bylo upraveno tak, aby zamezilo změnám v kvasném procesu. Ani tím však
naše aktivity v oblasti životního prostředí nekončí. Je na místě zmínit i další  Ing. Martin Kubů, člen Představenstva
společnosti Ethanol Energy a. s.
rozpracovaná a připravovaná opatření 

ETHANOL ENERGY OTEVŘEL SVŮJ PROVOZ VEŘEJNOSTI
Na čtvrtek 20. září naplánovalo vedení společnosti Ethanol Je mi velice líto a dost mě mrzí, že občané, kteří se neEnergy a. s., Vrdy akci „Den otevřených dveří“ pro zájemce z řad ve- gativně vyjadřují k provozu a vůbec k existenci lihořejnosti. Tuto jedinečnou příležitost v dopoledních hodinách s ra- varu, nevyužili nabízené možnosti…
-mlydostí využili žáci osmého a devátého ročníku základní školy. Odpoledního času využilo ve čtyřech prohlídkových skupinách asi 90 občanů naší obce. Za všechny, kteří se exkurzí zúčastnili, musím konstatovat, že akce se, z pohledu zaměstnanců podniku, náramně povedla. Byli jsme potěšeni jejich otevřeností a vstřícností. Bezezbytku
byla všem zájemcům vysvětlena celá provozní problematika a zodpovězeno velké množství i nepříjemných dotazů. Děkuji průvodcům po
areálu podniku, generální ředitelce Ethanol Energy a. s. Ing. Haně
Jílkové, obchodně-technickému náměstkovi Ing. Josefu Sládkovi
a hlavnímu technologovi Ing. Tomáši Vácovi, za milý a pro mnohé
přínosný čas strávený v jejich akciové společnosti.

KOUPALIŠTĚ  VRDY
A JEHO PROVOZ V LETOŠNÍM ROCE

foto | Josef Moravec

Na provoz areálu a technologického zařízení přeji koupaliště ve Vrdech bylo na rok 2012 v obecním rozpočtu vyčleněno 600 000,– Kč.
V této částce jsou započítány celoroční náklady na provoz zabudované technologie úpravy vody, spotřebu elektrické úpravy energie
a vody, na rozbory vody, chemické prostředky, na terénní úpravy
a péči o veřejnou zeleň. V neposlední
řadě též na platy
sezónních brigádníků. Celkové
náklady na provoz ke konci měsíce září 2012
činily zhruba
370 000,– Kč. Celkové příjmy ze
vstupného a zápůjček činily
116 000,– Kč.
Vzhledem k příznivému počasí v průběhu léta je to docela dobrý výsledek. Co tomu
předcházelo? V letošním roce Technické služby Vrdy opravily samotnou vanu bazénu, která byla v havarijním stavu. Vykazovala zjevné
průsaky a tím i ztráty napouštěné vody. Pracovníci TS rovněž provedli terénní úpravy svahu, jeho opětovné zatravnění travní směsí
a opravy nevyhovující části betonové dlažby kolem bazénu. Do sezónní údržby je nutné zahrnout nátěry obou bazénových van, sprch,
laviček a stolů na stolní tenis. Zde je na místě upřímně poděkovat
všem zaměstnancům technických služeb za práci na předsezónní
přípravě areálu koupaliště.
Úsilím TS a nemalým přispěním dobrovolníků z volejbalového oddílu TJ Slavoj Vrdy se investičním nákladem 91 684,– Kč podařilo
v areálu koupaliště vybudovat a zprovoznit úplně nové a musím zdůraznit, že i velice pěkné hřiště na plážový volejbal. Zbývá dodat, že
v nadcházejícím zimním období se dokončí terénní úpravy, aby se
v jarním období příštího roku vysela nová tráva. Všem, kteří se podíleli na vzniku nového sportoviště, děkuji a ostatním přeji, aby jim
dlouho a dobře sloužilo.
-mly

fotogalerie na facebook Koupaliště Vrdy a Středisková obec Vrdy
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foto | Josef Moravec

TANEČNÍ 2012
Již druhým rokem jsme úspěšně zahájili taneční kurz
pod hlavičkou obce, který se tradičně koná v Kulturním domě ve Vrdech. Základy tance a společenské výchovy profesionálně vyučují taneční mistři Antonín
a Jana Novákovi z Kutné Hory za hudebního doprovodu
taneční skupiny EXPO Františka Štěrby. Příprava k zahájení kurzu sice představuje půlroční práci, ale oceněním pro nás všechny zainteresované je, když slyšíme, že
naše taneční mají dobré jméno. O tom svědčí například
nadpoloviční účast mládeže z blízkého okolí, ale také
z Prahy. Taneční kurz se koná do 8. 12. 2012 každou sobotu od 14 hodin. Zveme Vás srdečně k účasti!


Jana Špinarová, organizátor kurzu

foto | Renata a Aneta Čížkovy

Z ČINNOSTI SDH A JPO III VRDY
náměstí. Část jednotky se přesunula do
ulice Ovocná v Dolních Bučicích, kde došlo k výpadku přečerpávací stanice kanalizace a k následnému zaplavení spodní
části ulice. Tento úsek byl zhruba za hodinu předán JPO V Dolní Bučice, která
zajišťovala odčerpávání vody do třetí hodiny ranní. Jednotka Vrdy dále pokračovala v čerpání sklepa v ul. Nová v Dolních Bučicích. Ironií osudu bylo, že voda
zaplavila i hasičskou zbrojnici pod budovou Obecního úřadu ve Vrdech.
29. 7. 2012, 08:00 Na žádost obyvatel
bylo provedeno čištění sklepa po zaplavení v bytovce na ulici 5. května a celodenní čerpání vody z fotbalového hřiště
TJ Slavoj Vrdy.
18. 8. 2012, 17:24 Požár skládky AVE
Čáslav. Došlo k zahoření odpadu v horní
části skládky Čáslav, místní část Hejdof.
S ohledem na rozsah požáru jednotka
vyčkala dle pokynů na místě a po rozhodnutí velitele zásahu byla poté ze zásahu odvolána.
31. 8. 2012, 01:55 Požár nákladního
vozidla na státní silnici I. třídy č. 17
ve směru Vrdy – Podhořany. V lokalitě na
„Bělováku“ došlo k požáru motorového
prostoru nákladního vozidla s návěsem.
Ten se postupně rozšířil na celý tahač.
Členové jednotky zajišťovali jak hašení
vozidla jedním proudem ve spolupráci
s HZS, tak dopravu vody.
13. 9. 2012, 14:31 Prověřovací cvičení a simulovaný požár plnírny plynů v Čáslavi,
ulice Táborská 1542. Cílem cvičení bylo
zajištění prostoru otevřeného skladu
plynových lahví. Jednotka Vrdy zajišťovala spolu s dalšími jednotkami ochlazování lahví v daném úseku. Po ukončení
cvičení zaměstnanci plnírny seznámili

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

1. 1. 2012, 01:09 Požár travnatého porostu, pravděpodobně nedbalost dětí při
odpalování pyrotechniky. Jednotka odvolána během výjezdu.
7. 1. 2012, 17:33 Požár osobního vozidla
v garáži v Semtěši čp. 116. Po zaparkování vozidla do samostatně stojící garáže
došlo k jeho vznícení. Jednotka byla zapojena do hašení požáru.
20. 1. 2012, 05:07 Požár osobního vozidla před domem v Bílém Podolí čp. 161.
Jednotka byla odvolána během výjezdu.
18. 2. 2012, 01:40 Požár v bytové jednotce v ul. A. Jiráska 1175/4, Čáslav.
Kouř na chodbě. Pokynem operačního
centra byla jednotka odvolána v průběhu
výjezdu.
4. 3. 2012, 13:30 Požár skládky pneumatik v Koudelově. S ohledem na rozsah požáru zabezpečovali příslušníci JPO III
jak samotné hasící práce, tak čerpání,
doplňování a dopravu vody. Po uhašení
požáru zabezpečovala jednotka ve spolupráci s JPO V Dolní Bučice a Zbyslav monitoring požářiště po dobu několika dní
ve stálých směnách.
17. 3. 2012, 11:43 Požár rozvodné skříně,
Vrdy-Lázně čp. 57. Po příjezdu na místo
bylo ve spolupráci s HZS Čáslav zjištěno
vyhoření jističe v rozvodné skříni domu
bez dalších následků.
6. 7. 2012, 20:45 Odstraňování následků
větrné smrště. Likvidace spadlých
stromů u obce Druhanice a ve Vrdech.
Po vyhlášení výjezdu se jednotka vydala
dle pokynů operačního směrem k Druhanicím, kde měla odstranit stromy
spadlé na komunikaci ve směru Čáslav
– Žehušice. Již během cesty odstraňovali členové jednotky průběžně porosty
nacházející se na komunikacích. Po příjezdu na místo byly pomocí motorových
pil odstraněny spadlé větve a zajištěno
zprůjezdnění vozovky. Poté se pokračovalo v odstraňování dalších stromů jak
v okrsku, tak v samotné obci Vrdy.
24. 7. 2012, 15:30 Požár pole a přilehlého porostu v katastru obce Bílé Podolí
vinou technické závady na kombajnu.
Došlo k požáru kombajnu. Požár se následně přenesl na strniště a porost lemující okraj pole. Jednotce byl vyčleněn
úsek v délce cca 100 m. Zde zajistila uhašení jednotlivých ložisek.
28. 7. 2012, 18:30 Čerpání vody ze zahrad
a sklepů. Odstraňování následků přívalového deště. Z důvodu nefunkčního rozvodu elektrické energie (a tím i nefunkčního systému svolávání JPO III) vyjela
jednotka na přímý telefonát k čerpání
vody ze zahrady a sklepa na Smetanově

všechny přítomné s prostory provozu,
což přispívá k orientaci při případné mimořádné události.
16. 9. 2012, 20:30 Požár stohu balíků
slámy v obci Podhořany. Vzhledem k povaze a rozsahu požáru se provádělo monitorování okolních prostor. Po převzetí
požářiště HZS Východočeského kraje
byla jednotka Vrdy ze zásahu odvolána.
Více na www.hasicivrdy.eu


František Ferus, starosta SDH Vrdy

Z uvedeného výčtu výjezdů a samotných zásahů vyplývá, že členové SDH
(JPO III) Vrdy na nudu opravdu netrpí. Aby toho nebylo málo, tak dokáží
s precizností sobě vlastní úspěšně absolvovat plánované praktické cvičení
na téma „Manipulace, instalace a naplnění protipovodňových vaků“, zorganizovat Hasičský bál i tradiční Čarodějnice. Za to, jak přistupují ke všem
úkolům, jim patří veliký dík! V závěru
musím připomenout ještě jednu důležitou událost. V sobotu 8. září 2012 se
konal ve Vrdech tradiční Posvícenský
turnaj neregistrovaných hráčů. Jednomu z přímých účastníků se v průběhu turnaje udělalo nevolno. Touto
cestou upřímně děkuji členům SDH
Vrdy, jmenovitě manželům Radkovi
a Martině Jeřábkovým, za velký podíl
při záchraně jeho života a za poskytnutí první pomoci. Tento počin byl velice kladně hodnocen i ze strany profesionálních záchranářů z Městské
nemocnice Čáslav. Opravdu klobouk
dolů! Dík patří také panu Františku
Ferusovi za perfektní přístup při organizaci pomoci a přivolání RZS. -mly-

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

červenec 2012
50
2
10
1
2
Kč 3 101 100

červenec 2011
40
5
18
5
0
Kč 5 989 000

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

srpen 2012
44
4
24
3
0
Kč 3 344 000

srpen 2011
45
4
10
3
0
Kč 2 599 500

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

Co knihovna /krom jiného/
nabízela a nabízí:

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

1/ přístup na internet zdarma
2/ wi-fi zdarma
3/ vyřazené knihy zdarma
4/ 	odběr knih,
které už doma nechcete
5/ 	možnost zapůjčení knih
z jiných knihoven z celé ČR
6/	bezbariérovost
/včetně WC pro vozíčkáře/
7/ 	roznášku knih seniorům
a nemohoucím zdarma
Novinky v knihovně:
1) stojan na kola a lavička
2) 	notebook vybavený sluchátky
a optickou myší
3/ 	tisk, kopírování,
skenování a faxování
/dle ceníku Knihovního řádu/
4) 	Filmový klub
Místní knihovny Vrdy
/registrován v červnu 2012/

Plánované akce:
Hororový podvečer v knihovně
2. ročník: pátek 2. listopadu
od 16 do 19 hodin, z mateřských
důvodů letos bez přespání (těšit
se můžete na příští rok); literárně
halloweenské/dušičkovské hry
a soutěže o sladké ceny (zaměřeno
na děti 1. stupně); čtení z knižní
hororové klasiky (pro všechny
nebojsy bez rozdílu věku); promítání filmové hororové klasiky:
Drákula (od 17 h, horor/ romantický/ drama/ thriller, USA, 1992,
130 min, režie: Francis Ford Coppola, hrají: Gary Oldman, Winona
Ryder); vstup zdarma
občerstvení:
uvítáme (pra)rodičovskou iniciativu v podobě sladkých rakviček,
věnečků a krvavých nápojů!
Cestopisná beseda o Peru
sobota 24. listopadu od 17 hodin
beseda Tomáše Dvořáka o putování
po Peru, promítání fotografií z cesty
Cestopisná beseda o Indii
sobota 15. prosinec od 17 hodin
beseda Kláry Suché o putování
po Indii, promítání fotografií z cesty
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Nové technické vybavení knihovny
/nb, sluchátka, myš, PC reprosoustava, multifunkční tiskárna,
plátno a projektor/ bylo zakoupeno
díky dotaci Ministerstva kultury
VISK3 2012.
Nabídka kurzu práce na počítači
– intenzivní (víkendový či jednodenní): Kurz nebo kurzy a jejich
zaměření (např. programování,
základy práce na internetu, internet pro seniory, základy práce
s Wordem) budou zorganizovány
na základě poptávky. K dispozici
jsou 4 plně vybavené notebooky pro
první 4 zájemce bez vlastního počítače. Nabídka platí pro všechny věkové kategorie! V případě zájmu se
obraťte na knihovnu.
Vytvoření databáze místních
poskytovatelů služeb
Sháníte doučování angličtiny
nebo matiky? Potřebujete opravit
kolo? Rádi byste vypomohli s hlídáním dětí nebo venčením psa? Jste
ochotní donést nemocné sousedce
nákup? Máte nadúrodu a je líto
vám ji vyhodit nebo byste naopak
raději koupili rajčata od souseda
než ze supermarketu? Pokud ano,
knihovna by vám ráda vyšla vstříc
zprostředkováním kontaktů pomocí
vytvoření databáze poskytovatelů

služeb v blízkosti vašeho bydliště.
Chtěla bych proto požádat ty, kteří
jakékoli služby nabízejí, nebo o někom takovém vědí a doporučili
by ho i ostatním, aby se ozvali na
některý z kontaktů Místní
knihovny Vrdy.
Kroužky / přehled v tabulce >>
Důležité informace:
Dramatický kroužek se pro letošek
bohužel neotevře vůbec.
Kroužek Pohádkové zpívání
se ke dni uzávěrky OL neotevřel.
Turistický kroužek letos probíhá
každý týden. Děti jsou vyzvednuty
pí. Francovou v družině, tašky si nechávají ve škole, kde si je po návratu
z výletu opět vezmou. Trasy jsou
vyvěšeny na webu obce a fyzicky
v knihovně. Každý účastník dostane
na prvním setkání kopii tohoto seznamu tras od paní Francové.
Výtvarná výchova od 13 hodin je
určena žákům I. stupně, skupina
od 15 hodin žákům II. stupně přednostně, lze se ovšem dohodnout
na výjimkách.
Přihlášku si můžete vyzvednout
v knihovně nebo vytisknout doma
ze stránek obce. Přihlásit nebo
odhlásit se z kurzu či kroužku je
možné po předchozí domluvě
kdykoli během roku.
Platby: Kurzovné zůstává stejné
jako v loňském roce, ale platí se
nově ne u lektorů, ale v knihovně
v otevíracích hodinách.
Účastní-li se výuky hry na hudební
nástroj více než 1 student, snižuje
se cena pro každého ze 150,– Kč/h
na 100,– Kč/h.
Platí se vždy nejdéle do konce
měsíce, ve kterém byl kroužek
či kurz navštěvován. Kurzovné
je možné uhradit i jednorázově
až do prosince.
Délka vyučování:
Vyučovací hodina HV u p. Krincvaje trvá 45 min, lze ji po dohodě
rozšířit o 15 min hudební teorie.
Vyučovací hodina HV u sl. Šáfrové
trvá 60 min a zahrnuje nezbytnou
hudební teorii. Cena u obou zůstává 150,– Kč/měsíc.
Angličtina trvá 90 min, cena
za měsíc kurzu přesto zůstává
na bezkonkurenčně nízké ceně
300,– Kč/měsíc.
Výtvarná výchova trvá 2 × 60 minut.

KROUŽKY A KURZY PRO ROK 2012/2013
kroužek / kurz // lektor

měsíční kurzovné skupina

čas výuky

děti a studenti dospělí
Turistika a zajímavosti regionu

10 Kč

20 Kč 1.–3. třída

// Ludmila Francová
Výtvarná výchova

100 Kč

úterý / 13:30–16:30

– I. stupeň

// Jana Machková
Hudební výchova
/ piano, flétna, klarinet, saxofon /
+ hudební teorie v rámci hodiny

pondělí / 12:00–16:00

4. třída–dospělí

čtvrtek / 13:00–15:00

II. stupeň

čtvrtek / 15:00–17:00

150 Kč 300 Kč úterý od 15 hodin – po individuální dohodě
s P. Horálkovou nebo A. Krincvajem

// Aleš Krincvaj
Hudební výchova – začátečníci
(kytara, piano, flétna)

150 Kč

– klavír

pondělí / 17:30–18:30

kytara

čtvrtek / 17:30–18:30

// Adéla Šáfrová
Zpěv a pohádkové zpívání / I. stupeň

150 Kč

–

pondělí / 16:15–17:15

// Adéla Šáfrová
Jazykový kurz – angličtina
// Pavlína Horká

150 Kč 300 Kč I. skupina / dospělí – začátečníci

pondělí / 19:30–21:00

II. skupina / dospělí – začátečníci středa / 19:30–21:00
III. skupina /
dospělí – úplní začátečníci

sudý týden / pondělí
18:00–19:30
lichý týden / středa
18:00–19:30

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili
svá jubilea v měsíci září 2012.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

paní Marie Doleželová z Vrdů
paní Libuše Charoustová z Vrdů
paní Olga Kožená z Vrdů
paní Olga Krejčová ze Zbyslavi
paní Jaroslava Krumlová ze Zbyslavi
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Jiřina Nesládková z Horních Bučic
paní Emilie Rodrová z Vrdů
paní Miroslava Vančurová z Dolních Bučic
pan Zdeněk Šercl z Vrdů
Jana Špinarová, evidence obyvatel

foto | Karel Kropáček

JUBILANTKA SE STOVKOU NA DORTU

Letošní desátý srpnový den vyhlíželi doslova
všichni Zbyslaváci. Zmíněné datum, jenže s letopočtem 1912, má totiž zapsáno v rodném
listu tamní obyvatelka paní Růžena Šmídová. Tato až neuvěřitelně vitální žena oslavila svoji stovku jen o den později v sále místního hostince. Jinam by se totiž ten dav gratulantů sotva vešel. Mezi prvními byl i starosta Vrdů Ing. Josef Herout. Dárků byla
spousta, přípitky nebraly konce stejně
jako radost, že se jubilantka dočkala tak
výjimečného věku ve zdraví a v záviděníhodné svěžesti. Paní Růžena Šmídová je
rodačkou z Bernardova. Do Zbyslavi přišla
ve svých osmadvaceti letech a prožila zde
roky veselé i smutné. Narodily se jí tu čtyři
děti, vedle kterých se starala ještě o dva vyvdané syny. Před lety tu však také pochovala
nejen manžela, ale i svého nejstaršího syna.
Přežila i všech šest svých sourozenců. Přesto
jí nechybí optimizmus a chuť prožívat každý
další den naplno. Od dětství vyplňovala její život především práce a péče o rodinu. Nejprve
doma, kde musela zastat nemocnou maminku,
později v hospodářství, do kterého se přivdala.
Jak sama říká, na nějaké koníčky nebyl nikdy
čas, jedna láska ji ale provází celým životem až
do dnešních dnů: četba. Dodnes přečte jednu
až dvě knihy týdně! Dodejme, že na čtení sice
používá brýle, ale obejde se i bez nich. Tak jako
trvale neužívá žádné léky. Zato ji můžete téměř
denně potkat při nejméně hodinové procházce
po vsi. Návod pro ty, kdo si chtějí uchovat svěžest i ve vysokém věku: udržovat v kondici duši
Mgr. Ludmila Francová, komise bytová a sociální OÚ Vrdy i tělo. Co dodat? Snad jen přání pevného zdraví
Video z oslavy můžete shlédnout na a pohody, vždyť stovkou přece nic nekončí!
www.videofilmkh.cz/100let_pani_Smidove_HD.htm

Karel Kropáček

Auta se sjíždějí do hospůdky U Bucků ve středočeské vesničce Zbyslav. Paní
Růžena Šmídová slaví své sté narozeniny. A protože je v širokém okolí nejstarší, nechybějí kamery, fotoaparáty, mikrofony. Nechybíme se svou gratulací ani my. Oslavenkyně se narodila jako nejmladší ze sedmi dětí a život rozhodně jednoduchý neměla. Těžká práce v zemědělství, krávy, koně, kozy, prasata. Šest dětí, ty dvě si do manželství přivedl manžel paní Růženy, vdovec,
ostatní se narodily v průběhu několika let. Manžel ani tři její děti se bohužel
dnešní slávy nedožili. Ale prázdno tu rozhodně není. Tři potomci, sedmnáct
vnoučat, dvacet pět pravnoučat, k tomu i zástupci obecního úřadu – to už je
pořádný počet gratulantů. „Já piju nejvíc mlíko a vaječný koňak, ale dneska
si vínem přiťuknu“ usmívá se jubilantka. „Jím, co mi uvaří a starají se o mě
moc dobře“ odpovídá na mou zvídavou otázku, co nejraději obědvá. Pochvala
míří k jednomu ze synů, u kterého paní Růžena žije. Vstává kolem osmé ráno,
usíná kolem osmé večer. A skoro pořád čte. Přečte týdně i dvě knížky, které
jí ochotná sousedka pravidelně přináší z knihovny. „Když jsem byla mladší,
neměla jsem na čtení moc času, teď si to užívám. To víte, že přišly v životě
i horší chvilky, tak už to bývá. Když byl manžel v nemocnici a já měla na starost celé hospodářství, bylo to moc těžké. Ale děti se snažily mi pomáhat,
a tak jsme to nakonec zvládli.“ Příbuzní se shodují, že babička je moc čiperná. Každodenně chodí na procházky, navštěvuje svou kamarádku v nedaleké vesnici, a když jí nedávno ujel autobus domů, ušla ty dva kilometry pěšky.
Před několika lety se moc zlobila, když jí z obavy, aby si neublížila, zakázali
jezdit na kole. Na televizi se nedívá, stará se rozbila a novou už nechtěla, raději si čte. Občas si zazpívá, chodí do kostela, letos si v hospodě zatančila sólo.
Paní Šmídová je čestnou občankou své vesnice. Jako nejstarší má dokonce
„právo prvního výkopu“ při fotbalovém turnaji, který se tu každoročně koná
u příležitosti zahájení nového školního roku. Přestože hůř slyší, tvrdošíjně
odmítá nosit sluchátka, a tak nám nezbývá, než mluvit pořádně nahlas. Mou
otázku, na co se nejvíc těší, slyší ale dobře. „Jsem ráda, že je mám všechny
kolem sebe, a že si na mě vzpomněli.“ A její recept na dlouhověkost? Brát život tak, jak přichází, a dívat se na všechno z té veselejší stránky. Popřáli jsme
paní Šmídové hodně zdraví a pomalu jsme se vytratili ze sálu. Velká rodinná
sláva právě začíná…




NEJSTARŠÍ
OBYVATELKA OBCE
OSLAVILA
STÉ NAROZENINY
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STALO SE PŘED PADESÁTI LETY

HISTORIE A SOUČASNOST
VE FOTOGRAFII
Pohled do Husovy ulice z ulice Dukelských hrdinů
ve Vrdech. Snímek vlevo dokládá čilou stavební aktivitu
na přelomu 60. a 70. let minulého století,
ten vpravo byl pořízen letos v červnu.
-jm, fk-

| Masové organisace a spolky | Veřejně politická činnost vzniklého územního celku Vrdy byla od roku 1960 řízena z jednoho
centra. Na základě usnesení vyšších stranických orgánů byl
na všeplenární schůzi komunistů ze závodů, JZD a vesnických
organisací zvolen 11 členný místní výbor KSČ. Tento orgán
byl centrem politické, ekonomické a kulturní činnosti v rámci
průmyslových závodů, JZD a masových organisací sdružených
v Národní frontě (NF). Místní výbor plně odpovídal a řídil 10
stranických organisací, kde prostřednictvím členů strany
těchto organisací byly zabezpečovány úkoly na všech úsecích
veřejně politické, ekonomické a kulturní činnosti. Největší
pozornost byla věnována složkám NF, MNV a zabezpečování
úkolů státního plánu ve sloučeném JZD. Zdrcující většina pracujících uznává vedoucí úlohu KSČ. Tato skutečnost byla dokumentována celou řadou akcí pořádaných stranickými orgány. Jsou to májové oslavy, kde v průvodu vedle místních občanů za účasti sousedních obcí bylo 5–6000 účastníků. Podobně tomu bylo i na veřejných schůzích pořádaných stranou,
na kterých hovořili referenti z pověření strany, mezi nimi
i předseda Místního výboru KSČ s. Josef Pavlas. Na těchto projevech byla hodnocena práce všech pracujících a kriticky ukazováno na nedostatky a současně jak je řešit. Pod vedením MV
KSČ byly dosahovány dobré výsledky MNV, kdy obec Vrdy obdržela čestný název „Vzorná obec okresu Kutná Hora“, kdy JZD
se řadí mezi nejpřednější družstva v okrese. Dobré zkušenosti
MV KSČ se postupně uplatňují jak v MNV, tak v dalších společenských organisacích. Vliv se uplatňuje i ve zlepšené účasti
na zasedání MNV a v zabezpečování úkolů v „Akci Z“ řízené
MNV. Tak došlo k vybudování školní stravovny při ZDŠ ve Vrdech, utvoření Kulturního klubu a adaptaci budovy pro mateřskou školu a utvoření družiny mládeže.
Na základě přímého zásahu stranických orgánů se slibně rozvíjejí služby obyvatelstvu na úseku péče o pracující ženu, na
úseku obchodních sítí, zdravotnických služeb a rozvoj komunálních služeb MNV. Celá řada činovníků pracuje ve vyšších
stranických orgánech. Patří mezi ně tajemník OV KSČ Karel Ašenbrener, Jaroslav Kruml, Čeněk Kábela, Václav Tomíšek. Členem rady ONV je Antonín Šindelář a Josef Pavlas pracuje ve funkci předsedy Okresní odborové rady a je členem
Ústřední rady odborů. Pro celou obec byly vytvořeny místní výbory u všech masových organisací a spolků, kromě Národní
fronty, poněvadž prakticky v naší obci neexistují další politické
strany kromě KSČ. Jen v ojedinělých případech jsou jednotlivci zastoupeni Stranou lidovou. /pokračování příště/ -jm-

Rozhovor se Zdeňkem Procházkou :
Novému vedení  školy přeji,
ať jim to  šlape!

TŘETÍHO ZÁŘÍ
SE OPĚT OTEVŘELY
DVEŘE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Největší obavy, ale současně i zvědavost a očekávání se zračily v očích prvňáčků. V letošním roce jich zasedlo do
školních lavic celkem 26. Paní učitelka
Martina Janáková je přivítala nejen
vlídným slovem a milým úsměvem, ale
i hrou na kytaru a rázem byly všechny
obavy pryč. K uvítání prvňáčků se připojili i naši nejstarší žáci. Jan Pospíšil, Adriana Veľasová a Matěj Hurda
předali hned u vchodu malou kytičku
a popřáli mnoho úspěchů. Všichni žáci
9. ročníků pak navštívili prvňáčky následující den, aby se s nimi blíže seznámili, předali dáreček a provedli
je po škole. Tento patronát nejstarších
žáků nad nejmladšími školáky funguje
v naší škole již několik let a je velmi pozitivně hodnocen nejen vyučujícími
obou ročníků, ale i dětmi a rodiči.
Všem našim žákům přejeme do nového školního roku mnoho sil na učení
a samé dobré známky.

Mgr. Jaroslava Polgárová
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Se Zdeňkem Procházkou, dnes již
bývalým ředitelem Základní školy
ve Vrdech, jsem se blíže seznámila
až v deváté třídě, coby žákyně matematiky. S odstupem času mu
musím poděkovat za jeho tvrdé
studijní metody, kterými nutil
všechny své žáky matematiku pochopit. Bez počítání to zkrátka nejde. Zásadový je Zdeněk Procházka nejen
ve výuce matematiky. Dodržel totiž slib,
který mi dal, když jsem se s ním domlouvala na rozhovoru pro Obecní listy. Slíbil,
že mi stejně moc neřekne. Třikrát jsem
musela vypnout během rozhovoru diktafon a na některé otázky se zdráhal odpovědět. Nechce vířit poklidné vody. Ale nakonec nechal mě i čtenáře Obecních listů
o trochu víc poznat toho učitele matematiky, který šest a čtyřicet let vzdělával děti
z Vrdů a okolních vesnic a který dvacet let
vedl místí základní školu a vedl ji dobře.
Vím, že máte rád počty a čísla, a tak se
chci zeptat, zda jste zkoušel spočítat, kolik přibližně dětí, učitelů a učitelek prošlo pod vaším vedením? Počítat jsem to
nezkoušel, ale některým mým žákům už
je víc než šedesát let, takže jich bylo dost.
Proč jste si vybral učitelství? Po ukončení gymnázia v Čáslavi moje představy
o budoucím povolání byly poněkud jiné,
nakonec jsem vystudoval Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity, nastoupil dráhu učitele. Na Základní škole Vrdy
jsem působil čtyřicet šest let, z toho dvacet let jako ředitel školy. Dnes jsem rád,
že jsem toto povolání mohl vykonávat.
Kdybyste se nestal učitelem, jaký obor
vás lákal? Strojařina.
Říká se, že jsou děti rok od roku horší, je
to podle vás skutečně tak, nebo si pouze
určití jedinci dovolí větší prohřešky proti
školnímu řádu? Jedná se pouze o jedince, protože se dá říct, že se s dětmi dá
vyjít, pokud se k nim najde určitá cesta.
Byl jste spokojený s prací dětí a s prezentací školy na veřejnosti? S prezentace
školy na veřejnosti samozřejmě radost
mám a byl jsem rád, když se škola dobře
prezentovala.
Váš celý pracovní čas jste strávil v ženském kolektivu. Mělo to nějaké výhody?
Když je kolektiv dobrý, je jedno, jestli je
smíšený, nebo jestli převažují třeba ženy.
Když kolektiv dobře pracuje a je ochoten
spolupracovat, tak tam nevidím rozdíl.

Zdeněk Procházka se narodil
10. 11. 1946 v Čáslavi. Vystudoval
Pedagogickou fakultu Karlovy
univerzity obor Matematika –
Základy průmyslové výroby.
Má dvě dcery a je dvojnásobným
dědečkem. Nyní je v důchodu.
Muži by se za vaši učitelskou kariéru
dali zřejmě spočítat na prstech. Kdysi
nás bylo na škole sedm. V poslední době
jsme byli tři.
Proč se muži nehrnou do učení? Z důvodu ekonomických a společenského
postavení. Jestliže se absolvent střední
školy vůbec přihlásí na vysokou školu se
zaměřením na učitelství a absolvuje ji,
hledá uplatnění mimo obor, případně na
výběrové střední škole.
Stýská se vám po práci nebo si zaslouženě užíváte volno? (zamyslí se) Matematiku jsem učil rád.
Nosíte u sebe ještě stále kalkulačku?
Nenosím. Nemusím. Mám to všechno
tady, v hlavě. (následně mě zkouší z násobení a já nemám šanci)
Doháníte nyní záliby a zájmy, na které
jste neměl kvůli práci čas? Kdysi jsem
se věnoval sportu, běhal jsem stovku
a dvoustovku, dělal jsem atletiku, a tak
teď jezdím na kole a věnuji se vnoučatům a rodině.
Máte nějaké plány do budoucna, nějaké místo, kam byste se chtěl podívat?
Na světě je celá řada zajímavých míst,
kam bych se chtěl podívat.
Za vaši dlouholetou práci pro základní
školu vám starosta Josef Herout na setkání občanů v místní knihovně poděkoval a daroval hodinky. Potěšilo vás to?
Měl jsem z toho radost. Děkuji mockrát.
Hodinky jsou perfektní.
A co by vám do budoucna ještě udělalo
radost? Důležité je, aby člověk po zbytek
života, který tady je, byl zdravý a nic ho
netížilo.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří mě podporovali a pomáhali mi.
Především všem členům pedagogického
sboru, ostatním spolupracovníkům i žákům školy, dále zřizovateli školy, Obci
Vrdy a některým dalším příznivcům
a přátelům školy. Novému vedení školy
přeji hodně štěstí, zdraví, pevné nervy
a ať jim to šlape.
-zl-

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
VE STÍNU TOTEMU

UŽ  POTŘETÍ
SE VE VRDECH HOUKALO

I když mluvit o stínu není přesné, v sobotu 1. září se totiž nad
zbyslavským hřištěm sluníčko neukázalo. Jeho škoda – mohlo
vidět pravé indiánské loučení s prázdninami, které pro děti
ze vsi a okolí připravili členové (zejména pak členky) místního sboru dobrovolných hasičů. Vzduchem létaly šípy i tomahawky, po trávníku se pohybovalo několik desítek indiánů
nejrůznějšího věku. Kdo neměl kostým, byl alespoň pomalován válečnými barvami (někteří nesli toto označení i po celý
příští den). Později odpoledne se na trávníku odehrál tradiční
fotbalový zápas o „Zbyslavský drn“ mezi svobodnými a ženatými. Čestného výkopu se opět zhostila paní Šmídová, která
nedávno oslavila sté narozeniny. A přáli bychom čtenářům vidět tu perfektní ránu! O vítězství ženáčů nakonec rozhodly penalty, ale závěrečná tekutá dýmka míru vše urovnala, takže
u mučednického kůlu neskončil ani rozhodčí. Navzdory počasí se akce vydařila, jistě i díky dobrému jídlu a dostatku tekutého občerstvení. Tak zase za rok!
Karel Kropáček

Sportovní areál Slavoje Vrdy ožil třetí srpnovou sobotu třetím ročníkem festivalu Houkání. Příjemnou změnou
oproti předchozím ročníkům byla pestrobarevnost hudebních žánrů, do kterých se mohli návštěvníci zaposlouchat.
Od punku přes rock okolo popu až po elektro a reggae muziku. Jednalo se o velmi vydařený ročník, a to díky krásnému počasí a prostředí, kde se festival konal. Do Vrdů letos zavítaly kapely SKYLINE, Jaksi Taksi, O5 & Radeček,
Madame Butterfly, Šatlava, VSPH, Dirty Way nebo Ready Kirken. Svou stage zde mělo Radio HEY! Coby pořadatelé bychom
rádi poděkovali Obci Vrdy za spolupráci při přípravách i při samotném konání festivalu. Velký dík patří Slavoji, představitelům společnosti Ethanol Energy a. s. a dobrovolným hasičům.
Za velkou duševní podporu jsme vděční našim přítelkyním
a kamarádům. Houkání se tak pro nás stalo snovým festivalem. Doufáme, že i pro návštěvníky a naše fanoušky se stane
oblíbenou hudební akcí, na které se budeme každoročně scházet. V těchto dnech s radostí začínáme připravovat program
čtvrtého ročníku.

Mára Calík z Civilní Obrany

www.civilniobrana.cz

 foto | Karel Kropáček

Slavnostní výkop provedla stoletá paní Šmídová

ZBYSLAVSKÉ STRAŠIDLO
3. LISTOPADU 2012
Na akci vás zve Občanské sdružení Zbyslav dětem

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
v dolních bučicích
Krásné rozloučení s prázdninami v maškarních kostýmech si uspořádaly samy
děti z ulice Mládežnické a Větrné v Dolních Bučících. Děti si užily krásné odpoledne se spoustou zábavy, tancem a večerním strašidelným překvapením. -fk-

DUSÍKOVO DIVADLO ČÁSLAV UVÁDÍ

VÁNOCE V SRPNU? PROČ NE?!
Bylo to jako z toho starého vtipu, kde se Pepíček ve škole
chvástá, že o prázdninách doma slavili Vánoce. Po otázce jak
je to možné jenom odpoví, že sestra má rakovinu. Naštěstí
nikdo z přítomných žádnou smrtelnou nemocí netrpěl, tak
jsme si jen recesivně zkrátili čekání na pravé Vánoce. Nikdo
pořádně neví, kde a jak vznikla myšlenka uspořádat Vánoce
v srpnu. Ale proč ne? Domnělý Štědrý den 24. (srpna) vycházel
zrovna na pátek a hospoda Na Baráku to vzala všechno pěkně
od podlahy. Salát odpočíval v lednici, kapr se smažil na pánvičce, cukroví a chlebíčky na nás číhaly na talířkách, rum voněl a poctivě se střídal s vaječným koňakem. Dokonalá idylka!
Ani stromeček s malinkými dárečky nechyběl. A když zazněly
první tóny notoricky známých vánočních koled a písní, byla to
téměř dokonalá imitace Vánoc. Ale opravdu jenom téměř. Tropické teploty, které ten den vládly, byly ubíjející. My jsme se tím
však nenechali rozhodit a nasávali atmosféru Vánoc i s opocenými čely. Takže, šťastné a veselé přeji Vám! A ty pravé prosincové ať jsou naplněny stejným klidem a pohodou jako ty naše
srpnové.
Martin Hejný
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JOSEF ZÍMA a YVETTA SIMONOVÁ
9. 11. 2012, 19:00 | koncert | 220 Kč
Společný koncertní program stálic české populární hudby
u příležitosti 80. narozenin Josefa Zímy. Účinkuje skupina
J. Sládka.
Předprodej vstupenek
+420 327 312 139
albrechtova@kulturacaslav.cz, divadlocaslav@seznam.cz
Vstupenky do Dusíkova divadla si můžete rezervovat
a zakoupit také v Informačním centru na náměstí Jana Žižky
v Čáslavi, tel.: +420 327 300 265, info@meucaslav.cz
více na www.kulturacaslav.cz

POZNÁVÁME PŘÍRODU
Typickými biotopy tohoto obojživelníka jsou mělké, vegetačně
hustě zarostlé stojaté vody na dobře osluněných místech.
Obývá také periodické nádrže. Na rozmnožištích se samci
ozývají „u…u…u“ („Vejš, Radime“ – Na samotě u lesa). Ještě
napovím, že na ventrální straně (tj. na břichu) nese nápadné
červenavé až oranžové skvrny.
-jmřešení hádanky naleznete níže 

>>

foto | František Kříž

>> řešení hádanky: kuňka obecná

TŘI VESELÁ PRASÁTKA
14. 10. 2012, 15:00 | Divadlo Minaret | 70 Kč
Barevná pohádka pro rodiče s dětmi
s písničkami Jaromíra Nohavici.
FÍGL
17. 10. 2012, 19:00 | Divadlo Ungelt | hrají: Alena Vránová,
Václav Postránecký a Marta Vančurová | režie: Ladislav Smoček | 350, 320 Kč
Příběh baviče, který se náhle ocitne ve složité soukromé i profesní situaci. Ačkoli jde ve hře o velice závažná témata, je
psána s typickým anglickým humorem a záleží na divácích,
kterou stranu mince si z představení odnesou…
RADŮZA + kapela
23. 10. 2012, 19:00 | koncert | 290, 270 Kč
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů,
od roku 2003 získala tři sošky zlatých Andělů, které jí udělila
Akademie populární hudby v kategoriích Zpěvačka roku, Objev roku a Folk & Country, získala ocenění v anketě Český slavík jako Skokan roku.
KAMILA MOUČKOVÁ: BARVY ŽIVOTA
25. 10. 2012, 18:00 | Nová scéna | 100 Kč
Večer nejen pro seniory. Paní Kamila Moučková – legenda
televizní publicistiky bude vyprávět o svém životě, o práci v televizi i před rozhlasovým mikrofonem.
SLET BUBENÍKŮ 2012
3. 11. 2012, 20:00 | AMP Praha | 280 Kč
Naprosto ojedinělý a unikátní projekt letos vstupuje do jubilejního 11. ročníku. Základ tvoří hráči na klasické bicí,
ty podpoří latinsko-americká rytmika, africký styl, arabské
bubny a indické hudební nástroje. Atmosféru dotvoří kytarista Zdeněk Bína.
NA PALOUČKU / loutková revue
4. 11. 2012, 15:00 | Loutkoherecká skupina Loudadlo | 100 Kč
Skupina spolupracuje s Českou televizí na pořadech pro děti
Studio kamarád a Hřiště 7. Hosty pořadu jsou dvě slavné pohádkové postavičky JŮ a HELE.

Z redakční pošty
Dobrý den,
nedá mi to nevyjádřit se k zamýšlenému akčnímu projektu rozvoje naší
obce Vrdy a okolí. Když dovolíte, zastavím se u jednotlivých kapitol. Adaptace parků pomocí žáků místní školy
je obrovský nesmysl. Kdy to ti žáci budou dělat? Ve vyučování těžko, nebude
čas, nebudou rodiče-dobrovolníci,
ti budou v práci! Po vyučování také
těžko, dojíždějící odjedou, místní odejdou domů, do družiny a podobně. A to
už vůbec nehovoříme o samotném sekání trávy. Malé děti se sekačkou? Historie lihovaru je podobně scestný projekt. Ročně vyhodit 50 000 Kč se možná
nezdá mnoho, ale za 10 let je to s lihovarem srovnané, zvlášť když si promítneme, že lihovar si vlastní reklamu
už provozuje a doplnit něco na webové
stránky obce vlastně nic stát nebude.
Takže kde skončí těch 500 000 Kč? A výstavku udělá a zaplatí obec. Zajeďte
si do Třemošnice, jak skončily vynaložené finance na Berlovu vápenku.
Malý zájem, žádné peníze ze vstupného, zastupitelé rozhádaní, vzhledem k finanční pomoci EU se musí do
budoucna dotovat. Já vidím jasnou
paralelu! Jít v dnešní době do úvěru je
ošemetná věc. Je vidět, že bývalé vedení
obce se úspěšně popralo s touto skutečností. Proto bych důkladně rozmýšlel jak vynaložit každou korunu. Víte,
co občany třeba ve Zbyslavi opravdu
trápí? Je to kostel v dezolátním stavu!
Co se poradit s restaurátory, Obnovou památek v Kutné Hoře a investovat do toho čas a finance. Ten kostel
si to zaslouží určitě víc a návštěvnost
ruku v ruce se Zbyslavskou mozaikou
by se určitě zvýšila. Nehledě na Vaše
stesky, že odpadové hospodářství zatěžuje rozpočet. Určitě se zvýší platby
jako daně z nemovitostí, takže obec
neprodělá, ale může, když se bude zabývat projekty jako výstavba motelu
a restaurace v Dolních Bučicích. Vypadá to, jako že si někdo chce zbudovat pomník. Taková nehorázná zbytečnost! Restauraci Vám přejede přes
den podnikatelsky Jiří Dušek, vždyť
i pan Sviták už přestal přes týden vařit a večeře nikoho neuživí. Vykupte
„Kulturák“ od Slavoje a adaptujte
ho. A dále. Kdo si koupí parcelu na
stavbu rodinného domu na bývalém
řepníku? Jenom blázen. Stará ekologická zátěž nebezpečného odpadu na
pozemku, každodenní hluk, zápach.
Vždyť sami píšete, že provoz lihovaru

nesmí a nebude narušen. Už teď je mi
těch odvážlivců líto. Zeptejte se obyvatel Sportovní ulice na jejich každodenní utrpení. Knihovna už stála tolik, že je celá skoro ze stříbra. Nejprve celková rekonstrukce v hodnotě
cca 7 mil. korun a naděje, že v obci
bude oddělení Policie ČR. Když se pak
Policie „vypařila“, umístila se tam
knihovna. Tomu jsem tleskal. Některé
věci se úspěšně rozjely, ale dětský koutek? To mi připomíná útulky za socialismu. A internetová kavárna? Opět se
ptám, pro koho a nač vynakládat nemalé finance v dnešní době, když má
každý doma internet? Spíše za tím vidím snahu zaměstnat někoho za každou cenu na plný úvazek. Nyní se pustím, ale jen velmi opatrně, doslova na
tenký led. Když se podepisoval souhlas
se vznikem nového hnutí, které se soustřeďovalo kolem pana Mlynky, slyšel
jsem spoustu nápadů a podnětů, s kterými nešlo než nesouhlasit. Mimo jiné,

že na obci doposud pracují nekompetentní lidé a je jich tam moc, bratříčkování, že jeden dává práci druhému. A výsledek po dvou letech současného vedení radnice? Zavedla se
pokladna, sedí tam tři i čtyři a pracují pouze dva dny v týdnu. Přijmulo
se několik dalších lidí, např. hlavní
ekonom. Nechci pouze kritizovat. Jsou
věci, které se hnuly kupředu. Zbourání
domů u Kulturního domu, plán na obnovu ekosystému, návrh na pěší a cyklistické spojení Dolních a Horních Bučic, zatraktivnění koupaliště, kanalizace v části obce Lázně a další. Nutné
je zainteresovat do projektů velké průmyslové podniky v obci (Goldbeck Prefabeton, Ethanol Energy, nově SKD
Trade). A potom se může adaptovat
leccos. Třeba Mateřská škola II, která
to už opravdu potřebuje. I s družinou.
Vždyť tam přece chodí naše děti.


Jiří Kořínek, Vrdy 408

SETKÁNÍ LÁZEŇÁKŮ
Od roku 1997 se řada z nás setkávala pouze na Husově mostě ve Vrdech při hrozících povodních, kde jsme s nejistotou sledovali vzrůstající hladinu řeky Doubravy.
Uplynulo patnáct let, povodní bylo nespočet a řady obyvatel této lokality se změnily.
Proto Jiří Havránek přišel s návrhem uspořádat první sobotu v září sraz rodáků
a obyvatel ulice Lázně. Na domluvenou čtvrtou hodinu odpolední se pod zamračenou oblohou sešli první příchozí. Z domovů se přemístily židle, stoly, a aby se nesedělo „na sucho“, tak i něco proti hladu a žízni. Sraz se netýkal pouze současných
obyvatel, ale i těch, kteří se už dávno odstěhovali. Ti byli obzvlášť vítáni. Celkem se
nás sešlo okolo padesáti. Zpočátku se diskutovalo nad dobovými fotografiemi, poté
došlo na volnou zábavu. Nálada se rapidně zvedla, když Miroslav Havránek zmáčkl
měch své heligonky. To už došlo i na taneční kreace a sborový zpěv. Byť počasí příliš nepřálo, ještě hodinu po půlnoci se málokomu chtělo domů. A když jsme se přeci
jenom rozcházeli do svých domovů, začali jsme plánovat další ročník.

Miroslav Havránek st.

Vrdovští skauti se do  Račího
údolí vrací rádi jen zastesklo těm nejmenším vlčatům
Čtrnáct prvních prázdninových dní si
užili vrdovští skauti a skautky ve věku
od osmi do třiceti let na své oblíbené
louce v Račím údolí nedaleko Libice nad
Doubravou. Celých čtrnáct dní nepotřebovaly děti ani mp3 přehrávače nebo
iPody, protože když se jim zastesklo po
hudbě, tak si prostě zazpívaly. Nechyběl
jim ani facebook, twitter či icq, protože
si spolu mohly popovídat tváří v tvář. Nepotřebovaly televizi, playstation a ani počítač s hrami, protože hrály hry naživo
a spolu. A i když neměly tyto děti na táboře čtrnáct dní nic z výdobytků moderní doby, ani elektřinu či teplou vodu
tekoucí z kohoutku, nevypadaly, že by
nějak strádaly. Naopak. Chutnalo jim.
Smály se. Celý den běhaly po louce a po
lese, hrály hry, získávaly nové poznatky
o přírodě, dýchaly čerstvý vzduch, koupaly se v Doubravě, která je čistá tak, že
v ní stále přežívá rak říční. Starší děti,
tedy skauti a skautky, se musely zapojit
při stavbě stanů a také při přípravě jídel.
A v obou případech jim to šlo skvěle.
Celých čtrnáct dní přijímali všichni členové tábora rozmary letního počasí.
Vpodvečer, když se olověně šedá mračna
přihnala nad vysoké bílé indiánské
stany, když nebe začaly křižovat blesky
a v dáli burácely hromy, když vítr rozkymácel celý les, sesedli se všichni v kuchyňském stanu a při svitu luceren
buď hráli stolní hry, nebo svým zpěvem doprovázeli kytaru. A když se přeci
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a světluškám po mamince a po domově,
jejich smutek rychle zahnalo řezání
dřeva nebo nějaká hra.
Právě díky hrám se z vlčat stali Robinsonové a ze skautů husitští válečníci. Dokonce si postavili i pevnost s padacím
mostem. Když mezi sebou bojovali, navlečení do dobových kostýmů vlastní
výroby, proměnila se louka v bitevní
pole. Husité vymýšleli taktiky boje a obě
strany toužily po vítězství. Světlušky se
s Alenkou dostaly do říše divů a skautky
zažily spoustu dobrodružství při cestách časem.
Na táboráku vyprávěl jeden ze zakladatelů vrdovského skautského střediska,
bratr Petr Dvořák, jak objevili naši táborovou louku. Popisoval, jak na první pohled věděli, že tohle místo je tak krásné
a vhodné pro táboření, a že sem se bude
každý rád vracet. Když popisoval, jaké
byli začátky skautování ve Vrdech, ve tvářích dětí bylo vidět, ačkoliv je už jiná doba
a oni mají i jiné zájmy než je jen skaut, že
jsou rádi, že patří do skautského společenství. Bylo na nich znát, že na tábory,
kde není žádný velký komfort a i oni se
musí podílet na jeho chodu a pracovat,
budou jednou vzpomínat v dobrém. -zlPřijďte se podívat na schůzku
do skautské klubovny v Dolních
Bučicích naproti kostelu
světlušky / dívky od 6 do 11 let
pátek od 15:30 do 17:00
skautky / dívky od 11 do 15 let
sudý pátek od 16:00 do 18:00
vlčata / chlapci od 6 do 11 let
středa od 16:30 do 18:00
skauti / chlapci od 11 do 15 let
pátek od 17:00 do 18:30

TIP NA VÝLET PO OKOLÍ (seriál):

ZHLÉDNĚTE
DREZURU ŠELEM
V HABRKOVICÍCH

Už jste někdy stáli tváří v tvář tygrovi
nebo třítunovému hrochovi? Pokud
ne a chtěli byste, nemusíte ani do Afriky a ani do ZOO v Praze či v Jihlavě.
Stačí zajet do minizoo v Habrkovicích
za Rohozcem. Na průzkum habrkovického Ringellandu mohou vyrazit rodiny
s dětmi, zamilované páry, kamarádky či
babičky s vnoučaty. Tento výlet je totiž
skutečně pro všechny a bavit to bude nejen malé děti.
Každou sobotu a neděli od dubna až do
konce října mohou návštěvníci habrkovické minizoo zhlédnout představení
s cvičenými šelmami. Za tento neuvěřitelný zážitek zaplatí dospělí sto korun
a za děti padesátikorunu. Jinak je vstup
po celý týden od 10 do 18 hodin zdarma.
Majitelé a provozovatelé jsou však rádi
za každý finanční příspěvek, protože
péče o velké kočkovité šelmy je náročná
a to i finančně.

tradiční
skautská
Drakiáda

Skautské středisko Vrdy-Bučice Vás srdečně zve na tradiční drakiádu. V neděli
28. října 2012 dorazte s dětmi a draky
koupenými či vlastnoručně vyrobenými
v 9:00 do skautské klubovny, nebo o něco
později k dolnobučickému rybníčku,
a užijte si dopoledne plné létajících i padajících draků a her. Na závěr skautské
drakiády budou nejlepším, nejšikovnějším, ale i těm méně zručným dračím pilotům uděleny odměny. Po tak náročné
sportovní disciplíně, kterou bezesporu
pouštění draků ve větrném podzimním počasí je, leckomu vyhládne. Proto
si doneste své oblíbené špekáčky, a než
se všichni rozprchneme po konci drakiády (v 11 hodin) do tepla našich domovů,
vychutnejte si s námi na ohni opékanou pochoutku. Těšíme se na Vás a Vaše
draky.
-zl-

V případě zájmu skupiny nad deset osob
jsou však po telefonické dohodě ochotni
v Ringellandu uspořádat drezuru zvířat
v jakýkoliv den. A tak můžete připravit
pro děti či všechna vnoučata velké překvapení i ve všední den po škole.
V Habrkovicích na vaši návštěvu čekají
kromě obrovského hrocha Davídka,
také tygři, lvi a puma. Vidět můžete dále

lamy, kozy, dikobrazy a spoustu morčat,
která bydlí v pohádkových chaloupkách.
Dětem se bude určitě v minizoo líbit.
Dospělé možná zarazí malé prostory, ve
kterých zvířata žijí. Avšak na péči majitelů a zaměstnanců je skutečně znát, že
se zvířatům věnují s láskou. Právě oni
vám ochotně vše ukážou, vysvětlí a provedou vás habrkovickým Ringellandem.

-zl-

SKLIZEŇ  NA ZAHRÁDKÁCH

Skončil měsíc září a my máme již téměř sklizeno. Brambory, papriky, rajčata, cibuli, česnek, mrkev, celer, petržel, ostružiny, maliny… Letos byla úroda krásná.
Jediné, co nás dost překvapilo, byl česnek. Ten skoro všem vymrznul, a tak jsme
museli dosadit nový a to hned zjara. Dalším negativním faktorem byl déšť. Nedávné přívaly deště některým z nás opršely hlínu z brambor a my jsme se báli,
aby nezačaly zelenat. Ale všechno dobře dopadlo. Brambory jsou už uskladněny
a jsou dobré. Na zahrádkách vyrostly i krásné květiny, které každému z nás udělaly nemalou radost. Teď zbývá ještě otrhat jablka, postupně dotrhat zbývající papriky, rajčata a vytrhat řepu. Potom ještě plevel, uklidit skleníky, následně zorat,
případně pohnojit ovčím hnojem. V listopadu zasadíme česnek a budeme doufat,
že nám opět nevymrzne. Mně a dětem udělaly největší radost malé okrasné dýně,
které nám teď zdobí parapet u dveří. Některé dáme do školky, kde si děti s učitelkami udělají podzimní výzdobu. Přes zimu opět načerpáme sílu a na jaře hurá
na zahrádku sázet, plevelit a chvíli i relaxovat.

Pavla Samková, předsedkyně ČZS Vrdy

foto | František Kříž a Josef Moravec

DOLNOBUČICKÝ SOPTÍK
HASIL LETOS OSTOŠEST
„A přece budu požárníkem!“ ozýval by se dráček Soptík druhou zářijovou sobotu na stadionu ve Vrdech.
A jeho sen by se jistě vyplnil. Pravda, plyšový Soptík
mezi návštěvníky i samotnými soutěžícími chodil, ale
oheň nechrlil ani věci nezapaloval. Letošního, v pořadí už třetího Soptíka se totiž zúčastnilo rekordních
17 hasičských družstev. V kategorii dospělých soutěžilo 12 a v dětské kategorii 5 družstev. Z těch dvanácti
dospěláckých to bylo 8 družstev mužských, 3 ženská
družstva a jedno družstvo smíšené. Chyběl snad už
jen drak Dejmal. Soupeřilo se ve dvou klasických požárních útocích podle pravidel, přičemž jeden útok
byl netradiční (v převlecích). Ten ale sklidil tradičně
obrovský úspěch. V areálu jsme ještě pro nejmenší
měli vskutku pěkný nafukovací autodrom s motokárami, v kterých se vyřádilo mnoho malých závodníků.
Samozřejmostí byly domácí klobásky z udírny a gulášek. Nechyběly ani nějaké ty sladkosti pro nejmenší.
Hlavní cenu, putovní pohár, předal vítězi osobně starosta obce pan Ing. Josef Herout.
Umístění v kategorii dospělých: 1. SDH Žlebské Chvalovice (muži), 2. SDH Semtěš (muži), 3. SDH Starkoč (muži), 4. SDH Bílé Podolí (smíšené družstvo),
5. SDH Lipovec (muži), 6. SDH Dolní Bučice (muži),
7. SDH Labětín (muži), 8. SDH Semtěš (ženy), 9. SDH
Chotusice (muži), 10. SDH Starkoč (ženy), 11. SDH
Zbyslav (muži), 12. SDH Dolní Bučice (ženy).
Umístění v dětské kategorii: 1. SDH Starkoč, 2. SDH
Zbyslav, 3. SDH Semtěš, 4. SDH Chotusice (starší
děti), 5. SDH Chotusice (mladší děti).
Náš sbor děkuje sponzorům: SKD TRADE, a. s. Praha
pobočka Dolní Bučice, Obec Vrdy, LESS & TIMBER s. r. o., ZZD Čáslav, Hobbymarket HEROLD
Kutná Hora, Českomoravská stavební spořitelna,
a. s. pobočka Čáslav-Staré Město, Jaromír Horký JH
masna Dolní Bučice, s. r. o., MO ČSSD Vrdy, Dita Veselá Ovoce – Zelenina, obchod Dolní Bučice.


Viktor Hospodka, SDH Dolní Bučice
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VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
TOM 3103 REJNOCI 2012
První týden v červenci se uskutečnil vodácký putovní tábor TOM
3103, Rejnoků na řece Berounce. Během plavby jsme zažili opravdu
všechny radosti i strasti vodáckého putování. Zpočátku malou vodu,
ale zato průhlednou, poté letní bouři, při které létaly stany a padaly
přívalové srážky, které parádně zvedly řeku Berounku. Za vyššího
stavu vody nám stoupl adrenalin při sjíždění šlajsen, zklidněním
pro nás byla plavba překrásnou přírodou chráněné oblasti kolem
řeky Berounky. Nezapomněli jsme navštívit majestátní hrady Krašov, Křivoklát a Karlštejn. Připomenuli jsme si kraj krásných srnců
a zlatých úhořů v muzeu Oty Pavla. V Berouně jsme neopomenuli
pozdravit Chaloupkovy medvědy a jedno odpoledne jsme strávili
v tamějším aquaparku. Tábor byl velmi rozmanitý a mladí Rejnoci
si ho skutečně užili. 
S pozdravem Luboš

TŘEBĚTÍNSKÁ PEJSKIÁDA
Dalším naším výletem, byla společná výprava koncem června do
obce Třebětín. Pro všechny účastníky to byla první Pejskiáda, na
kterou jsme se vydali a určitě budeme nadále navštěvovat takovéto
akce se spoustou zábavy. Na cestu se vydala K. Průšová s Bordie
(border kolie) a Britou (kříženec), které se zúčastnily téměř všech
disciplín. Dále se nám předvedla Mája (kolie) s paničkou A. Karpíškovou a naše juniorská dvojice Emilka (čivava) s L. Krasnayovou.
Sluníčko svítilo už od brzkých ranních hodin. Někteří z nás se stačili za celý den „krásně“ spálit. I přes to se snažili dál a pokračovali v soutěžích. V první disciplíně O nejhezčího psa se bohužel neumístil nikdo z Primaveráků. A to máme pejska krásného každá!
Druhou disciplínou byl Pejsek šikulka. Našimi zástupci zde byla K.
Průšová s Bordie. Předvedly krásné vystoupení a sklidily velký potlesk. Porota ale byla přísná a k jejím oblíbencům zřejmě nepatřily. Třetí disciplíny se zúčastnili všichni psí zástupci Primavery
s paničkami. Byla jí Překážková dráha pro psy, jinými slovy agility,
které trénují všichni Primaveráci. Zde se nám podařilo vyhrát zasloužené 2. místo pod vedením K. Průšové a Bordie. Se čtvrtou disciplínou s názvem Chytač piškotů měla na mále Brita. Ta se dostala
do druhého kola, ale poslední hozený piškot byl mimo a tudíž nám
vítězství uteklo jen o chlup. Na poslední chvíli se přihlásila Lucka
s Májou, která přemluvila Áju, aby si půjčila jejího psa. Lucinka si
to chtěla prostě zkusit. Na vítězství to nebylo, ale natolik tato dvojice zaujala pořadatele, že si odnesly pohár a spoustu dalších cen
za soutěž Pes pořadatele. Den se vydařil a nikdo nakonec neodjížděl s prázdnou.

Kristýna Průšová, klub agility Primavera Vrdy

ZBYSLAV NA VODĚ
Po mnoha akcích uspořádaných pro ostatní si členové
OS Zbyslav dětem řekli, že poslední srpnový víkend by
bylo prima uspořádat jednu jen pro sebe. Užít si společně
konec léta a oslavit tak všechno to, co se jim doposud podařilo. Vymyslet cíl výletu bylo úkolem pro Zdenu Lázničkovou, která si s tím poradila jako vždy skvěle. Jet na vodu,
na řeku Sázavu, to bylo přesně to, co všechny nadchlo –
zvláště pak tu většinu, která „na vodě“ nikdy nebyla.
Do města Sázavy jsme se dopravili auty a pak už slíbená
romantika mohla začít. Cesta „čugálou“ do Ledečka, kde
na nás čekaly kánoe a raft, byla moc krásná. Z oken vlaku
bylo vidět nejen na řeku, která na nás čekala, ale i na
její okolí, které je skutečně nádherné. Kánoe, raft, vesty,
pádla a barely byly připraveny na břehu Sázavy a tím začal ten opravdový zážitek. Všichni, ať zkušení či nezkušení, se chopili pádel a už se jelo. Zpočátku se řeka mohla
pyšnit více kameny než vodou. To ale nikoho neodradilo.
Vody postupně přibývalo a jízda se stávala plynulejší a romantičtější. Břehy plné stromů, keřů, chat a skal jsme
míjeli přiměřenou rychlostí a mohli jsme se tak kochat
a kochat. A nejen to. I na občerstvení a prima přestávky
v restauracích a na březích došlo. Na trase nás čekalo
i několik jezů, kde jsme naše dopravní prostředky museli většinou přenést, ale na jednom jsme se „pochlapili“
a sjeli ho. Nadšení nebralo konce. Cíl v Sázavě jsme neminuli. Hurá! Ani nikdo nevjel na jez, který byl označen několika smrtkami! A hlavně, nikdo se „neudělal!!!“ Poté,
co jsme lodě vyčistili, jsme se s nimi rozloučili a pozdním
obědem ve vyhlášené a příjemné restauraci „Na Marjánce“ jsme završili velmi krásný den. Se slibem, že tohle si fakt musíme zopakovat, jsme se rozloučili a vyrazili auty po vlastní ose do svých domovů. Díky Zdeno, za
famózní nápad!

Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

PROVOZNÍ DOBA SOKOLOVNY VRDY
bowling středa, čtvrtek

fitness

sauna

fido cup  2012

16:00–22:00

vstupné: 14:00–18:00

220,– Kč/h

pátek, sobota

14:00–23:00

18:00–23:00

250,– Kč/h

středa, čtvrtek

16:00–22:00

pátek, sobota

14:00–22:00

muži

středa

16:00–22:00

pátek

14:00–22:00

ženy

vstupné: 25,– Kč/h /dospělí
10,– Kč/h /děti do 15 let
vstupné: 90,– Kč/den /dospělí
50,– Kč/h /děti do 15 let

čtvrtek 16:00–22:00

20,– Kč/h /děti MŠ

sobota

20,– Kč /zapůjčení
druhého prostěradla

14:00–22:00

provoz sauny zahájen ve středu 3. 10. 2012

kontakt:

mobil /731 786 962

VÍTĚZSTVÍ V ŠIPKAŘSKÉ
SOUTĚŽI ZŮSTALO DOMA <<< ------------<< V prvním ligovém zápase soutěže ČAKS Středočeského kraje 2012/2013 družstvo
domácích Tipsport bar U Dvou bláznů Vrdy hostilo DC Netopýry Záboří nad Labem.
Hrálo se 18 jednotlivých her na dva vítězné legy. Zápas byl velmi napínavý a tým
ve složení Miroslav Múdry, Zdeněk Žák, Jana Slavíková, Aleš Šíp, Pavel Holoubek,
Radek Jeřábek a Michal Jeřábek nakonec vyhrál 11 : 7. www.sipky.org/cs/caks-asa

-jm-

NOHEJBAL
KRAJSKÝ PŘEBOR
JEDNOTLIVCŮ

POSTSKRIPTUM

aneb Železné hory, jak je neznáte
vii. ročník
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
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
jede se za každého počasí!

Každý s odstupem času vzpomíná na doby, kdy naši tátové a dědové na Zlaté pondělí hráli posvícenské turnaje. Na nich se bavila celá obec. Máme velký zájem se
k těmto časům vrátit, ale zatím se to daří jen částečně. Velká zásluha patří hlavně
ženám, Lázeňákům pod vedením Milana Neséta a hasičům SDH Vrdy. Pevně věříme, že příští roky se k těmto jmenovaným týmům přidají další. Ve Vrdech se nepořádá žádná Neckiáda nebo podobné humorné akce, na které by se místní těšili celý
rok. Využijme tedy pěkné sportovní zázemí, které se nám nabízí. Odhoďme stud
předvést se trochu jinak.
Miroslav Havránek st.

V sobotu 23. září uspořádal nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy krajský přebor
jednotlivců dorostu a žáků. V konkurenci 14 mládežníků si nejlépe vedli ve
starší kategorii odchovanci z Chabeřic,
kdy ve finále více vůle po vítězství pro- galerie: www.svoboda.info/galerie/sport1/ www.facebook.com/strediskovaobecVrdy
jevil J. Šťastný před svým oddílovým kolegou M. Závorkou. V mladší kategorii
žáků zvítězil v napínavé třísetové bitvě
F. Schneider ze Stratova před hráčem
Šacungu Benešov P. Chejnem. Všem hráčům gratulujeme a přejeme přesnou
mušku do dalších zápasů.
Dorost
Šťastný J. (Chabeřice Star), Závorka M.
(Chabeřice Star), Schneider F. (TJ Sokol
Stratov), Nalezinek T. (TJ Slavoj Vrdy)
Žáci
Schneider F. (TJ Sokol Stratov), Chejn P.
(Šacung Benešov), Krunert Š. (Šacung
Benešov), Vlasák J. (TJ Slavoj Český
Brod), Krunert M. (Šacung Benešov),
Brož A. (TJ Sokol Stratov), Havránková
D. (TJ Slavoj Český Brod), Vach M. (TJ
Slavoj Český Brod), Šperlík J. (Šacung Benešov), Ševčík R. (TJ Slavoj Český Brod).

Jan Havránek

nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy
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Jednotlivé zápasy:

Dvě hřiště obsadili v sobotu 1. září hráči starších přípravek na otevřeném turnaji v kopané – Memoriálu
Antonína Šindeláře st. O celkové prvenství bojovalo
šest družstev.
pořadí turnaje: 1. Čechie Dubeč A, 2. Spartak Hrdlořezy, 3. Slavoj Vrdy, 4. Čechie Dubeč B, 5. FK Čáslav,
6. FK Uhlířské Janovice
nejlepší hráč: Adam Nový (FK Čáslav)
nejlepší brankář: Jan Hronovský ml. (Slavoj Vrdy)
nejlepší střelec: Vladimír Liška (Spartak Hrdlořezy)
– 16 branek
Dušan Truksa a Jan Hronovský

POHÁR Z MEMORIÁLU

9:00–9:25 FK Čáslav : Slavoj Vrdy

5:5

9:15–9:40 FK Uhlířské Janovice : Spartak Hrdlořezy

1:1

9:30–9:55 Čechie Dubeč B : Čechie Dubeč A

1:9

10:00–10:25 Slavoj Vrdy : Spartak Hrdlořezy

3:4

10:15–10:40 FK Čáslav : Čechie Dubeč B

3:5

10:30–10:55 Čechie Dubeč A : FK Uhlířské Janovice

7:1

11:00–11:25 Čechie Dubeč B : Slavoj Vrdy

5:7

11:15–11:40 Spartak Hrdlořezy : Čechie Dubeč A

1:9

11:30–11:55 FK Uhlířské Janovice : FK Čáslav

1:7

12:00–12:25 Slavoj Vrdy : Čechie Dubeč A

1:7

12:15–12:40 Čechie Dubeč B : FK Uhlířské Janovice

4:2

12:30–12:55 FK Čáslav : Spartak Hrdlořezy

5:6

13:00–13:25 FK Uhlířské Janovice : Slavoj Vrdy

1:5

13:15–13:40 Spartak Hrdlořezy : Čechie Dubeč B

7:5

13:30–13:55 Čechie Dubeč A : FK Čáslav

7:0

SI ODVEZLA ČECHIE DUBEČ „A“

www.svoboda.info/galerie/sport1/

OKRESNÍ PŘEBOR
2012/2013:
8. kolo sobota 13. října 2012

16:00

Žleby

Vrdy

9. kolo sobota 20. října 2012

15:30

Vrdy

Zbraslavice

10. kolo sobota 27. října 2012

14:30

Paběnice

Vrdy

11. kolo sobota 3. listopadu 2012

14:00

Vrdy

Nové Dvory

fk
více na w w w.a

TJ DYNAMO HORNÍ BUČICE
vs. AFK BRATČICE
5 : 0 (2 : 0)
Neděle  16. září  2012 >

bratcice.cz

foto | Josef Mora

vec

malá KOPANÁ 2012
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Heizer hájící barvy domácích hasičů.
První tři vítězové byli odměněni věcnou
cenou. Na základě odehraných zápasů
jsme vytvořili 2 skupiny. V první (finálové) se hrálo o 1.–4. místo: Kulturák vs.
Ethanol Energy a GO-NO vs. Sportbar.
Druhá skupina hrála o 5.–8. místo: Lázeňáci vs. Zdenda tým Zbyslav, Poupata
vs. Hasiči Vrdy. Nejprve mužstvo Kulturáku porazilo Ethanol Energy a Sportbar
celek GO-NO. Do finále postoupil Kulturák a Sportbar. Mezitím se připravovalo
„předčasné finále“ mezi Poupaty a místními hasiči. Zmožení celodenní únavou
se po vzájemné dohodě utkání odehrálo
v čase dvakrát 5 minut. S vítězným pokřikem pak hřiště opouštěl tým Poupat.
Radek Jeřábek si z tohoto zápasu odnesl
takového moncla, za který by se nemusel stydět žádný vizážista. Utkání ve skupině o páté až osmé místo muselo být
v průběhu zápasu nenadále ukončeno
z důvodu zdravotní indispozice lázeňského gólmana. Poté Jury rozhodla, že
ostatní zápasy druhé skupiny se už dohrávat nebudou a rovnou se bude pokračovat v zápasech o první až čtvrté
místo. O třetí místo si to rozdal Ethanol
Energy s celkem GO-NO. Po konečném
hvizdu odcházeli z trávníku spokojenější
hráči Ethanolu, kteří zvítězili 1 : 0. V netrpělivě očekávaném finále chtěl každý
z týmů zvítězit. I když nehráli aktivní
(registrovaní) hráči, duch humoru zůstal kdesi zapomenut a prim zde hrála
prestiž a touha po vítězství. Nakonec se
po 24 minutách hrací doby radovali z výhry příznivci Kulturáku.

V závěru posvícenského turnaje došlo
ještě na pár soutěží. Nejprve byl vyhlášen
nejstarší hráč. Stal se jím pan Bohouš Běhounek (Lázeňáci) – 68 let. Nejtěžším
hráčem se po důkladném převažování
na osobní váze stal pan Zdeněk Tichák
(GO-NO) – 117 kg. Oba si odnesli věcné
ceny. Nejsympatičtějším družstvem se
jednomyslně stala Poupata ve složení
Helča, Renča, Anďa, Janka, Janička, Ivča,
Danča, Lenka, Míša a Marťa s malými
roztleskávačkami Anetkou a Terezkou.
Za toto umístění převzaly věcnou cenu.
Konečné umístění
1. místo Kulturák
2. místo Sportbar
3. místo Ethanol Energy
4. místo GO-NO
5. místo Zdenda tým Zbyslav
6. místo Poupata
7. místo Hasiči Vrdy
8. místo Lázeňáci
Sponzoři: GOLDBECK Prefabeton s. r. o.,
Ethanol Energy a. s., Agrosdružení Jiří
Jetleb & syn, Pekařství Schrothová Magdalena Vrdy, Obec Vrdy. Všem srdečně
děkujeme! Bez jejich přispění by nebylo
možné uskutečnit turnaj v takové velikosti, jako jsme si představovali. Za organizátory akce bych chtěl také poděkovat paní Jeřábkové, Štěpničkové a Stiburkové, které po celý den smažily čerstvé
domácí bramboráčky.



Miroslav Havránek st.
nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy
foto | František Kříž a Josef Moravec

V sobotu 8. září uspořádal nohejbalový
oddíl Slavoje už 4. ročník Posvícenského
fotbalového turnaje v malé kopané pro
neregistrované muže a ženy. Posvícení
bylo sice kalendářně o týden dříve, ale
vzhledem k tomu, že nebylo volné hřiště,
musel být turnaj chtě nechtě oddálen. Po
určitých připomínkách z minulých let
byly zakoupeny pěkné poháry pro první
tři umístěné týmy a jeden výstavní putovní pohár, na kterém budou zaznamenáni vítězové všech ročníků. Do turnaje se přihlásilo celkem osm týmů: vrdovské ženy – Poupata, hospody Kulturák
a Sportbar, Lázeňáci, Hasiči Vrdy, Zdenda
tým Zbyslav, GOLDBECK + Nohejbal Vrdy
zvaný GO-NO a letos poprvé i zástupci
společnosti Ethanol Energy a. s. v čele
s generální ředitelkou Ing. Hanou Jílkovou. Jejich zbrusu nové, kanárkově žluté
dresy s nažehlenými puky byly v jasném
svitu slunečního rána nepřehlédnutelné.
Své soupeře se hned snažili zastrašit bojovným transparentem s nápisem ETHANOLU BORCI ROZDAJÍ VŠEM VELKOU
PORCI! V tu dobu se však u výčepního kiosku posilovala Poupata. S hlasitým popěvkem „My jsme ty nejkrásnější holky
z JéZetDé, říkají to všichni sousedé“ oslňovala všechny soupeře svými vzorovanými šatovými zástěrami dederon, pruhovanými podkolenkami a šátky chránící hlavu v hlavičkových soubojích.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin.
Hrálo se na dvou trávnících.
Na první zápas nastoupila Poupata se
Zdendou týmem, který po vzoru ragbistů
Nového Zélandu předvedl maorský rituální tanec Haka. Ženy měly podobný
„bojovný“ nástup doprovázený holčičími
cheerleaders – roztleskávačkami. Od
úvodního hvizdu bylo jasné, že s Poupaty
to nikdo nebude mít jednoduché. Měla
prostě svoje pravidla, do kterých si nenechala kecat. Hýřila takovým elánem,
až se zdálo, že jich hraje více než povolený počet 5 + 1. Navyklé z domácích galejí soupeře zastavovaly stylem „ruce –
nohy“, s kterým si leckdo nevěděl rady.
Inženýr Martin Kubů z Ethanol Energy
se podivoval nad hráčskými praktikami Poupat s poznámkou „…asi neuměj počítat do pěti“. V základních skupinách došlo k velkému překvapení. Poupata porazila Sportbar 7 : 4. Na otázku
„jak je to možné?“ lídr Sportbaru odpověděl, že prostě nenašli účinnou taktiku
na hru žen. Po odehrání skupin se soutěžilo v rychlostním pití piva (0,5 l). Za
každý tým nastoupil jeden hráč. Strhující měření sil bleskurychle vyhrál Josef

Výsledky na 1. místech

REPORTÁŽ  Z CYKLISTICKÉHO ZÁVODU
DOUBRAVA-VYSOČINA TOUR 2012
katefogrie

závodník

team

čas

Ø rychlost

110 km M40

Petr Pilnáček

HSK Cycling team

2:48:20

39,24 km/h

110 km M30

Jakub Kavalír

SK Žamberk tessuti sport

2:48:22

39,24 km/h

110 km M60

Ladislav Vlček

SK Cyklosport Kern

2:52:02

38,40 km/h

110 km M50

Pavel Kuda

Haibike

2:52:05

38,39 km/h

110 km Junioři

Vít Schmidt

Agro Kolín

2:55:21

37,67 km/h

110 km Ženy

Michaela Pecinová Agro Kolín

3:09:09

34,92 km/h

110 km M70

Stanislav Mrkvica

Sokol Sokolnice

3:44:38

29,41 km/h

40 km Muži

Matěj Volf

Varnsdorf

0:59:45

37,15 km/h

40 km Ženy

Iva Fabiánová

HSK Cycling team

1:06:38

33,32 km/h

40 km Děti

Kamila Janů

Velosport Valenta

1:13:37

30,16 km/h

Mistr světa Miloš Fišera odstartoval
6. ročník Doubrava – Vysočina Tour. Nejprve poslal na trať 110 km 63 závodníků,
po deseti minutách vyslal 47 závodníků
na trať dlouhou 40 km. Dětského závodu se zúčastnilo 17 dětí ve čtyřech kategoriích.

Na zkráceném dětském okruhu v kategorii 1 zvítězila Lucie Procházková (čas
2:00), na okruhu v 2. kategorii kraloval
Mikuláš Smetánka (1:22), v dalších kategoriích se na prvních místech umístili:
Jakub Mittner (2:23) a Lukáš Dalešický
(3:22).
-jm-

výsledkové listiny na htt

foto | Josef Moravec

p://dv t.717.cz

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

Sponzor Obecních listů
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
tel.: 327 301 111, fax: 327 397 003
e-mail: info@prefabeton.cz
Výrobní program tvoří tři skupiny výrobků
stropní a stěnové panely pro systémy
GOBA mateřské firmy GOLDBECK GmbH
konstrukční stavební systém
STROPSYSTEM GOLDBECK – řešení
stropní, schodišťové a balkonové konstrukce
konstrukční soustava SKELETSYSTEM
GOLDBECK – stavebnicový systém pro
jednoduchou výstavbu rodinných,
řadových a bytových domů, občanských
a průmyslových staveb využívající subtilní
železobetonové prvky
Informace o produktu STROPSYSTEM
800 261 127 /zákaznická linka zdarma/
výroba, doprava a montáž stropů,
balkonů a schodišť z betonových
konstrukčních prvků.
e-mail: info@stropsystem.cz
web: www.stropsystem.cz
Informace o produktu SKELETSYSTEM
800 331 199 /zákaznická linka zdarma/
stavebně-konstrukční řešení pro rodinné,
bytové a řadové domy, občanské
a průmyslové stavby.
e-mail: info@skeletsystem.cz
web: www.skeletsystem.cz

VODA

TOPENÍ

ODPADY

Jaroslav Hronovský
U Sokolovny 153
285 71 Vrdy

kontakt: +420 731 116 675,
+420 731 116 680, +420 731 116 683
Z ÁŘÍ 2012 | in zerce

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

špica pizza express
PIZZA BENITTO

RESTAURACE
A PENZION U SVITÁKŮ

Chrudimská 45, Dolní Bučice
otevírací doba:
úterý–neděle
od 10 do 21 hodin

držitel Členského listu
pro rok 2012 bronzové úrovně
Klubu Plzeňského Prazdroje

polední menu:
od 12 do14 hodin
pizza + nápoj zdarma
bohatý výběr
27 druhů pizza
3 druhy salátů
a 2 druhy baget
rozvoz Vrdy a okolí zdarma
objednávky na telefonu:
+420 608 566 466

Velkopopovický
Kozel 11° Medium
Radegast 10°
Pilsner Urquell 12°

22,– Kč
20,– Kč
30,– Kč

Otevírací doba: úterý–neděle:
17:00–23:00 hodin
Chrudimská 51, Dolní Bučice
vaclavsvitak@seznam.cz
+420 736 671 405

>> na ZABIJAČKOVÉ HODY
vás zve RESTAURACE SLAVOJ KD VRDY
 sobota 20. 10. 2012 po celý den
 ovar, jitrnice, prdelačka, zabijačkový guláš
naše produkty lze objednat předem u obsluhy na baru

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. 9/2012 vychází 12. října
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 | Elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách
obce: www.obecvrdy.cz/obecni-listy | sponzor GOLDBECK Prefabeton s. r. o. |

