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Tentokráte Vám přinášíme nezvykle
krátké vydání Obecních listů. Důvod je
jasný – začínají prázdniny a dovolené.
Ale o nic nepřijdete. V prostředku léta se
můžete těšit na velký speciál se spoustou
prázdninového čtení.

PŘEJEME VÁM
HEZKÉ LÉTO!
Redakce Obecních listů

ÚVODNÍK
Původně jsem chtěl na tomto místě v krátkosti pouvažovat o přicházející době dovolených, prázdnin a volného času. O tom, že se život v obci rozhodně nezastaví. Nadále totiž budou plným tempem pokračovat práce na dostavbě kanalizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Během léta se také naplno rozeběhnou práce na vybudování parkoviště u Obecního
úřadu, demolici domů čp. 239 a 245 (v sousedství KD Slavoj) a rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Chrudimská.
Několik posledních událostí v obci mě ovšem donutilo k pohledu poněkud jiným směrem. Slovo
informace dnes tvoří běžnou součást slovní zásoby – ne, nelekejte se, nebudu vás poučovat
v oboru, ve kterém se stále cítím doma. Spíše naopak. Ony události mě totiž přinutily k zamyšlení, jak chápeme úlohu informace v každodenním životě. Vůbec jsem totiž nepochyboval
o tom, že člověk, který neumí zacházet s informacemi, neobstojí v současné společnosti, že informace je sdělitelný poznatek či údaj, který má
smysl a snižuje nejistotu. Ale jak se ukazuje, kořeny slova informace asi musíme hledat v latinském „informare“, které znamená „utvářet podobu“ či „formovat“ (nejlépe k obrazu svému).
Jedině takto si mohu vysvětlit tzv. petici rodičů
žáků současných prvních tříd proti sloučení
těchto tříd ve třídě druhé. Dle sdělení vedení
školy se nic takového nechystá a já dodávám,
kde se vzala tato informace? Ověřil si ji někdo?
Nebo jsme schopni podepsat se pod cokoli? A nakonec, co by se vlastně stalo? Porušil by snad někdo něco? Rozhodně ne! Z podobného soudku je
i další příklad. Před časem Rada obce rozhodla
objednat u firmy DAP Services a. s. průzkum
spokojenosti dětí v mateřských školách pomocí

metody Barvy života. Bohužel, tato skutečnost byla rodičům prezentována
jako „testování“ jejich dětí. Rodiče ke svému rozhodnutí žádnou další informaci nehledali a ve velké většině celou věc odmítli. Proč se alespoň nepodívat na stránky www.materinky.eu? A když ne, tak si přinejmenším přečíst ohlasy a zkušenosti z míst, kde průzkum proběhl. A já se ptám, komu
slouží takto přetvořená podoba informace? Dětem určitě ne! Podobně bychom se mohli ptát, kdo nebo co stojí za podivnou reportáží zveřejněnou
na webu Novinky.cz ohledně drůbežárny Skovice? Proč je obec zatahována
do soukromého sporu? A můžeme pokračovat dál. V minulém čísle jste si
mohli přečíst článek „Již přes rok jsme sousedem“, ve kterém generální ředitel společnosti Ethanol Energy a.s. Ing. Martin Kubů popsal trefně skutečnost, že se firma nachází ve středu nejen obce, ale i zájmu jejich obyvatel.
Na jednání Zastupitelstva obce 14. června t. r. jím byla opět. Obchodní ředitel firmy Ing. Josef Sládek totiž seznámil zastupitele se záměrem „Rozšíření
skladovací kapacity a blending E85“ Ethanol Energy a. s. (tento byl mimochodem 4. 6. 2012 zveřejněn na Úřední desce a několikrát oznámen místním rozhlasem, ale do jednání Zastupitelstva obce na něj nereagoval byť jediný občan). Po chvilce se rozeběhla poměrně bouřlivá debata, kde skupina
zastupitelů požadovala tzv. „velkou EIA“, aniž by byla schopna ostatním poskytnout informaci o významu těchto slov, resp. zkratky. Pak se nutně naskýtá otázka, jde tady skutečně o blaho a bezpečnost občanů, nebo o laciný
populistický trik, který se může hodit? A to jsem se domníval, že alespoň trochu rozumím informatice a informacím.
Závěrem bych Vám, vážení čtenáři, chtěl popřát klidné prožití léta, které
nám, jak doufám, dopřeje hodně slunečných dní. Na dovolené vám přeji klid
a dostatek odpočinku. Našim školákům přeji – a malinko závidím – krásné
prázdniny plné dobrodružství, báječných zážitků a věřím, že načerpají nové
síly, aby v září opět mohli zasednout do školních lavic a pustit se do dalšího
získávání nových informací.
Josef Herout

VÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 25. května 2012 bylo páteční odpoledne, v krátké době podruhé, věnováno krásné společenské události. Opět jsme vítali malé občánky do řad obyvatel naší obce. Rodiče do rukou pana starosty obce Ing. Josefa Herouta slíbili, že společně vychovají ze svých dětí čestné občany a tento slib stvrdili
podpisem do pamětní knihy naší obce. Slavnostního aktu vítání občánků
se zúčastnili: Zuzana Kučerová, Vojta Horák, Dominik Šranko, Norbert Kobela, Tomáš Kotrba, Matěj Zadina a Eduard Vondráček.
-mly-

Výpis ze schůze Rady obce  č. 12 konané dne  4. 6. 2012
Rada obce vzala na vědomí:

Rada obce schválila:

// ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2012/2013: MŠ 1 Vrdy – přijato 11 dětí, MŠ II
Vrdy – přijato 13 dětí
// oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství Praha o posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření skladovací kapacity a blending
E85“ Ethanol Energy a. s., Vrdy, zařazeného do kategorie II.
Informace o oznámení je rovněž zveřejněna v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, http://www.
cenia.cz/eia pod kódem STC1549. Datum vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn
na internetových stránkách www.kr-stredocesky.cz.
// informaci Středočeského kraje, náměstka hejtmana pro oblast dopravy o zrušení výpovědí dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost na území kraje (po 1. červnu 2012 pokračuje veřejná doprava ve stávajícím rozsahu)
// informaci ministra financí o kompromisní variantě zákona
o rozpočtovém určení daní, jejíž podstatou je posílení sdílených daní obcí o 12 mld. Kč ze státního rozpočtu a schválení
tzv. protischodkového balíčku
// ústní žádost předsedkyně OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi a předsedy Osadního výboru Zbyslav
o zvážení finanční pomoci s rekonstrukcí jihozápadní báně
kostela ve Zbyslavi; písemná žádost bude předložena Zastupitelstvu obce Vrdy k projednání.

// Dodatek č. 1/2012 k Provoznímu řádu tělocvičny ve Vrdech
ze dne 5. 9. 2011, kterým se mění v čl. VI. Provozování sportovní činnosti, odstavec 4
// program jednání Zastupitelstva obce Vrdy, které se bude konat dne 14. 6. 2012 od 18.00 hodin
// návrhy smluv a pověřila starostu obce Ing. Josefa Herouta
jejich podpisem:
smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorem
smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení v ul.
K Rybníčku 130, Dolní Bučice k distribuční soustavě do napěťové hladiny s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s prodávajícím P&L spol. s r. o.
(doplnění traktoru Kioti EX 50 HST
// plán účetních odpisů na rok 2012: přívěs Trip 3500 (navýšení o 165 660,– Kč) a snížení ceny traktoru Kioti o příslušenství (podkop) – vrácen (175 536,– Kč).

Klidné léto

Rada obce souhlasí:
se stanovením výjimky a navýšení počtu zapsaných dětí v MŠ II
Vrdy (I. a II. třída ze 24 dětí na 25 dětí); kapacita MŠ je 50 dětí.
Rada obce jmenuje:
komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na obsazení místa
vedoucího TS Vrdy na základě vyhlášeného výběrového řízení
č. 3/2012.

Ing. Josef Herout, starosta obce

Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

Na pracovní schůzce mezi Obcí Vrdy, Policií ČR – Obvodním oddělením
Čáslav a bezpečnostní agenturou Trim Security s.r.o. byla podrobně vyhodnocena tzv. bezpečnostní situace v naší obci. Po zkušenostech z předešlých let byly vytipovány již osvědčené, ale též nové lokality v místních
částech obce, ve kterých se s větším či menším zájmem zdržuje hlavně
naše mládež. Z důvodu prevence se na období následujících letních měsíců Obec Vrdy a agentura Trim Security s. r. o., za podpory P ČR, dohodli
v rámci monitoringu obce na zvýšeném úsilí ze strany bezpečnostní
agentury, tak jak vyplývá z Doplňku ke smlouvě o dílo ze dne 1. června
2012. Ke zlepšení situace po čas letních měsíců je potřebná i široká podpora ze strany Vás, občanů. V případě narušení podmínek standardního
soužití, rušení nočního klidu nebo z jiných důvodů, prosím, volejte Policii ČR (158 nebo 112), bezpečnostní agenturu Trim Security s. r. o.
(724 757 785) nebo místostarostu obce (602 595 020).
-mly-

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání /KH/

květen 2012

květen 2011

36

36

1

1

lehká zranění

9

10

těžká zranění

2

3

dopravní nehody
s alkoholem

úmrtí
celková škoda

0

0

Kč 2 183 500

Kč 1 890 500

por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora
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OS Zbyslav dětem
a prázdniny
Léto je tady a s ním i prázdniny.
OS Zbyslav dětem připravilo tyto akce:
30. 6. 2012:
Výtvarná dílna. Pletení z papíru. Terasa restaurace U Bucků od 14 hodin. Zveme všechny, kteří
mají zájem naučit se plést z papíru. Je to jednoduchá a levná technika, kterou si lze vytvořit
obal na květník, krabičky apod. Pro děti je připraveno překvapení, z kterého budou mít určitě
radost. Činnost je vhodná pro děti různého věku.
Materiál a pomůcky jsou pro Vás připravené.
Dílna je pro děti zdarma, dospělí 20,– Kč.
14. 7. 2012:
Za pirátským pokladem. Podrobnosti se dozvíte
z plakátů. Přijďte se svými i cizími dětmi. Jen
pro ně se uskuteční hra se spoustou úkolů, na jejímž konci najdete pravý pirátský poklad.
Na Vás a hlavně na Vaše děti
se těší členové OS Zbyslav dětem.
Mgr. Zdeňka Lázničková

NA ZBYSLAVSKÉ
JEVIŠTĚ  SE VRÁTILI
HERCI
Od doby, kdy tu před zhruba padesáti lety
sehráli své poslední představení ochotníci z místního spolku Doubravan, nevstoupila na divadelní pódium sálu zbyslavského hostince U Bucků noha herce.
Zdejší „prkna (v tomto případě spíš prkénka), která znamenají svět“ se dočkala v pátek 8. června, kdy na nich členové brněnského Divadla Klauniky sehráli „představení, které prodlužuje život“ s názvem Don Quijote de la Ancha.
Kus nezapře, že jeho aktéři se „vyučili“
u Bolka Polívky. Popisovat děj tomu, kdo
představení neviděl, je téměř nemožné.
Vše totiž bylo založeno na slovní a situační komice a improvizaci. Jen díky
tomu se mohlo stát, že v závěru hry se
na pódiu vedle dvou hlavních (a jediných) herců pohybovala asi desítka bosých diváků, vtažených do děje (budiž
Bohu žalováno, že to byla polovina všech
přítomných). Z hlediska návštěvy mělo
představení, které se uskutečnilo z iniciativy obecního úřadu, velkou smůlu.
Kromě hlavní překážky – lidské pohodlnosti – mu nepřálo počasí (krátce před
začátkem se spustil liják), ani další okolnosti, mezi nimi především fakt, že ve
stejném čase probíhalo střetnutí našich
fotbalistů s Ruskem na ME. Ti, co zmíněné překážky překonali, se však královsky bavili.

Karel Kropáček

foto: Vojtěch Nezbeda

ZBYSLAVŠTÍ HASIČI
SLAVILI 120. NAROZENINY
Za krásného počasí první letní soboty v tomto roce ožilo hřiště ve Zbyslavi oslavou
hned dvou výročí, spojených s existencí zdejšího sboru dobrovolných hasičů. To důležitější se váže k červenci roku 1892, kdy dvacet šest místních obyvatel sbor založilo. To druhé připomíná významnou událost v životě sboru, který na domácí půdě
hostil 25. června před pětaosmdesáti lety účastníky Župního sjezdu hasičské župy
Čáslavské – Zelinkovy. Pro hasičskou tradici je příznačné, že letošních oslav se zúčastnili reprezentanti většiny sborů, které tu hostovaly i v roce 1927. Po slavnostním
zahájení, spojeném s oceněním zasloužilých členů sboru, se o první bod programu
postarali hasiči z jednotky PO ve Vrdech, kteří předvedli ostrý zásah na hořící objekt. Vše – od nahlášení požáru na dispečink přes povolání jednotky až po samotný
dojezd a útok byla samozřejmě jen názorná ukázka (i když plameny byly opravdové).
Poté následovala soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo sedm družstev dospělých a šest týmů dětí. V přestávce mezi jednotlivými koly se představili záchranářští kynologové z Pardubic. Vyhlášením vítězů (vyhráli muži ze Starkoče, starší
děti ze Semtěše a mladší ze Zbyslavi) ovšem oslavy neskončily. Pokračovaly dlouho
do noci a nálada byla opravdu vynikající. A tak již jen zbývá poděkovat všem, kdo se
na přípravě náročné akce podíleli. Vedle spřátelených požárních sborů z Vrdů, Dolních Bučic a okolních vesnic v první řadě Obci Vrdy, která pomohla materiálně i finančně. A samozřejmě všem Zbyslavákům, kteří „své“ hasiče podporují.


Karel Kropáček

DĚTSKÉ
FILMOVÉ LÉTO
LETNÍ ANGLIČTINA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

kontakt:
telefon / 315 555 507 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

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 / od 2. března
/ mimo prvních pátků v měsíci /
Kontakt:
telefon / 315 555 507 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Pakliže se chcete přes léto zdokonalit v anglickém jazyce, přihlaste se do
kurzu za bezkonkurenční cenu, který
bude probíhat o prázdninách ve čtyřech
termínech a to následovně:
Dospělí (začátečníci):
výuka 1× za 14 dní: středa 19–21 h
v termínech 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8.
cena 300,– Kč za celý letní kurz
Děti (4.–8. třída):
výuka 1× za 14 dní: sobota 10-12 h
v termínech 14. 7., 28. 7., 11. 8. a 25. 8.
cena 150,– Kč za celý letní kurz
Přihlásit se můžete v knihovně.

Report: Jiří nebo  George  Voskovec?
Děkujeme našim rodinám a rodině pana starosty, že se již tradičně zúčastnily akce
pořádané knihovnou. Pokud máte pocit, že nejste o možnostech návštěvy kulturních
akcí dostatečně informování, sdělte mi to, prosím, na telefonním čísle 775 626 188.
Přeji vám krásné prožití prázdninových dní.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



Srdečně gratulujeme těm,
kteří oslavili svá jubilea v měsíci červnu 2012.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Jana Špinarová, evidence obyvatel
paní Božena Dismanová z Dolních Bučic
pan Antonín Janák z Dolních Bučic
pan Ladislav Jiřík ze Zbyslavi
pan Emil Malina z Vrdů
pan Stanislav Šindelář z Vrdů
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Brány letního kina ve Vrdech letos zůstanou uzavřeny a to z důvodů, o kterých jste se mohli dočíst v Obecních
listech ze září 2011. Jen ve stručnosti – byly jimi velice nízká návštěvnost a zastaralá a nevyhovující technika. Pro výjimečnou atmosféru promítání pod širým nebem vznikla myšlenka zorganizovat zkušební pásmo
projekcí pro děti, které by o podobné,
ryze prázdninové, zážitky neměly přijít. Na začátek jsou připraveny tyto
animované snímky:
Kocour v botách
čtvrtek 5. 7.
a
Koralína a svět za tajnými dveřmi
čtvrtek 19. 7.
Nejen děti si tak budou letos moci
vychutnat pohádky v netradičním
prostředí dětského hřiště u Místní
knihovny Vrdy v Dolních Bučicích.
Začátky promítání budou ve 21:30.
Vstupné bude symbolických 10,– Kč
pro děti i dospělé. O tom, zda má
tento projekt budoucnost a bude pokračovat v druhém měsíci prázdnin,
popř. v dalších letech, nerozhodne nikdo jiný než vy, případní návštěvníci.
Více informací o projektu a filmech
včetně trailerů naleznete
na http://www.obecvrdy.cz/aktuality-96/detske-filmove-leto

Z REDAKČNÍ POŠTY
Dětský den v Horních Bučicích
Dne 2. 6. 2012 jsme měli tu čest, jako Letecký modelářský klub,
zúčastnit se Dětského dne v Horních Bučicích. Ač jako tradičně
počasí přálo spíše pouštění draků a vítr ohýbal stromy, naši piloti předvedli několik letových ukázek. Dětská očekávání nelze
zklamat strachem z povětří a s tím jsme také na tuto akci vyrazili. Sody, Rychlík, Prófa, Pepík a David předvedli bravurní
polétání i za tak šílených podmínek. Stíhačky, Combaty a akrobaty proháněli po obloze a hrdě bojovali s povětřím. Kluci, díky
Vám za prezentaci modelářství na veřejnosti. Nedílnou součástí
našich ukázek bylo předvedení leteckého trenažéru, videoprezentace a v neposlední řadě povídání si o modelech s dětmi a rodiči. Celkově je nutno říci, že pořadatelé Dětského dne odvedli
bezvadnou práci a bylo opravdu nač se dívat. No prostě den k potěšení dětských srdcí a tak to má být. Pro nás modeláře velmi
příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.


Jaroslav Šedivý, předseda LMK Skovice

Dětský den s Primaverou
Tento rok náš klub dostal opět pozvání k účinkování
na Dětském dni v Horních Bučicích. Rádi jsme přijali. Byla to příležitost, aby Primaveráci představili
nově sestavený program pro veřejnost. Šest členek
klubu se svými psy nacvičily dogdancingové ukázky,
ve kterých pejsci pobavili diváky triky a dovednostmi
a při hudbě jim opravdu se svými paničkami „zatančili“ i s použitím různých rekvizit. Všichni přihlížející
mohli vidět, že pejsky různých plemen od kolie až po
maličkou čivavu je možné naučit vlastně téměř cokoliv. Nakonec se i děti zapojily do vystoupení a proměnily se v živé překážky, které jeden z pejsků překonával. Doufáme, že se všichni dobře pobavili a těšíme se
na další setkání s příznivci klubu agility Primavera.
Kristýna Průšová

o pouti se nesla vůně guláše a dobrá nálada
Na sobotní dopoledne 9. června vyšlo počasí jako
na objednávku a vydrželo po celý den. Probíhal
právě nultý ročník soutěže ve vaření guláše. Odvahu předvést své kulinářské umění našlo nakonec 5 kuchařů-amatérů, kteří se před Kulturním domem a Restaurací Slavoj ve Vrdech postarali o vskutku slušnou pouťovou zábavu pro
asi stovku spoluobčanů. Jakými všemi možnými
způsoby se dá připravit pokrm zvaný Guláš? To
jsme nakonec všichni viděli. Podle reakcí přítomných se celá akce napoprvé mimořádně povedla jak ze strany soutěžících, tak diváků. Porota (všichni přítomní z řad publika, kteří ochutnali vzorek z každého guláše), nakonec rozhodla, že vítězem 0. ročníku Gulášení Vrdy se po
právu stal pan Josef Papoušek. Jemu i ostatním
soutěžícím gratulujeme!
Nezbý vá než upřímně poděkovat hlavnímu
sponzorovi soutěže, generálnímu řediteli společnosti Ethanol Energy a. s. panu Ing. Martinu
Kubů, soutěžícím i divákům v roli porotců za vytvoření pohodového prostředí. Dle ohlasů většiny přítomných se můžeme těšit na příští oficiální první ročník.
-mly-

BILANCOVÁNÍ
NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

zpráva o mateřské 
škole  1 ve vrdech

Ani jsme se nenadáli a stojíme před koncem školního roku.
Děti si odnesou domů vysvědčení, které pro ně bude zhodnocením jejich úspěchů či nezdarů. I my učitelé se ke konci školního roku ohlížíme za tím, co se v uplynulém období povedlo
nebo co nás ještě čeká. Třebaže před námi stojí řada dalších
úkolů a výzev, můžeme říct, že v letošním roce se mnohé podařilo. O akcích, které provázely každodenní běžnou výuku,
jsme se snažili informovat prostřednictvím Obecních listů
průběžně. Přesto je ještě celá řada věcí, které stály mnoho
úsilí a o nichž by bylo možné se zmínit.
V letošním školním roce se nám podařilo úspěšně završit projekt Moderní škola financovaný z Evropských fondů pro rozvoj školství. V jeho rámci bylo vybaveno 7 učeben interaktivní
tabulí, zmodernizovalo se vybavení pro výuku fyziky a velice
podstatně se obnovil fond pro rozvoj čtenářské gramotnosti
dětí. Doufáme, že naše malé čtenáře přilákají nové knihy pro
první čtení, ale zaujmou jistě i encyklopedie a své uplatnění
budou mít i jazykové slovníky. Další součástí celého projektu
bylo vytvoření velkého množství výukových materiálů pro jednotlivé předměty, které přispějí ke zpestření výuky a umožní
učitelům i žákům zapojovat do vyučovacích hodin moderní
technologie. Podstatnou změnu zaznamenala výuka zeměpisu. Od začátku školního roku mohli žáci využívat na tento
předmět vyhrazenou učebnu, která byla vybavena nejen novým školním nábytkem uzpůsobeným pro skupinovou práci,
ale i novými pomůckami. Součástí této učebny je rovněž interaktivní tabule. Dále byla dokončena úprava hřiště ve venkovním areálu školy. Okolí školy doplnila dendrologická stezka,
která je v začátku budování a měla by se dále rozrůstat. Byli
bychom rádi, kdyby veškeré zmodernizované vybavení školy
podpořilo naše snahy o zajímavé a podnětné vyučování. To,
jak dlouho a hlavně jakým způsobem bude našim žákům sloužit, závisí však především na jejich chování vůči školnímu
majetku.
V závěru chceme všem našim žákům, jejich rodičům i příznivcům školy popřát krásné prázdniny plné slunečných dnů.

Mgr. Jaroslava Polgárová

S blížícím se koncem školního roku zpestřujeme našim
dětem pobyt v mateřské škole i aktivitami, které se konají
mimo areál MŠ.

ŽÁCI ZŠ SE DOKÁŽÍ
PROSADIT V RŮZNÝCH
ZÁJMOVÝCH OBLASTECH
Ve čtvrtek 10. května se žákyně Základní školy Vrdy zúčastnily zdravotnické soutěže v Kutné Hoře. Naši školu reprezentovaly K. Antošová, V. Csongárová, V. Hudečková, K. Kořínková,
N. Miláčková a A. Veľasová. Na několika stanovištích měly
dívky dokázat své znalosti a hlavně praktické dovednosti v oblasti ošetřování různých druhů poranění. V poměrně náročné
soutěži nakonec obsadily krásné 3. místo.
K dosaženému úspěchu gratulujeme.

Mgr. Jaroslava Polgárová
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22. 5. 2012
nejstarší děti byly na výletě v Čáslavi, cestu měly zpestřenou.
Ze Skovic jely vlakem a zpět se vrátily autobusem.
29. 5. 2012
se konal školní výlet se všemi (i malými) dětmi do Chotusic
na letiště. Děti viděly start a přistání letadel, vybavení
hasičského auta a ukázku dravých ptáků.
Odtud jsme se přemístili do Habrkovic na zvířátka.
Viděli jsme vystoupení cvičených tygrů.
1. 6. 2012
měly všechny děti svátek (MDD). A my jsme jim připravili
den soutěží a zábavy. Nechyběla ani sladká odměna.
22. 6. 2012
zakončili jsme školní rok slavnostním rozloučením s dětmi,
které od nás odejdou v září do 1. třídy základní školy.
Všem přejeme hezké prázdniny!
Jitka Truksová, ředitelka MŠ 1

Václava Maršounová (druhá zleva)

Nohejbalový
oddíl
TJ Slavoj Vrdy
Vás zve na tradiční Posvícenský
nohejbalový turnaj trojic, který se
uskuteční v neobvyklém termínu

21. července
od 8:30

IN MEMORIAM VÁCLAVA MARŠOUNOVÁ
Poručík pilot Václava Maršounová (28. 9. 1932, Vrdy – 5. 6. 1954, Vrdy), pilotka Čs. vojenského letectva, pilotní žákyně první skupinky 2. roje velitele por. Karla Kolegy,
členka IC 53 (Ikar club) a členka dívčí letky 2. turnusu zahynula před osmapadesáti lety při výkonu letecké činnosti. Při letu z Olomouce do Klecan s typem K-65 Čáp
prováděla nálety na rodný dům ve Vrdech a narazila do stromů na zahradě. V letadle
přítomný mechanik přežil.
-mly, jmzdroj: http://www.ikar53mor.websnadno.eu/DIVCI-LETKA.html

Za domácí oddíl nastoupí mimo jiné
slovenská reprezentantka a mistryně
světa Daniela Peruňská.
Občerstvení zajištěno.

TJ SLAVOJ VRDY – AC SPARTA PRAHA INTERNACIONÁLOVÉ
Vrdy, sobota 2. června 2012, 17:30
Oslavu kulatých 40. narozenin
zahájil vrdovský fotbalista Vratislav
Matyáš, když s týmem domácího
Slavoje sehrál přátelské utkání
s internacionály Sparty Praha.
Ta přijela v sestavě: Jiří Bobok –
Aleš Bažant, Jan Berger, Jaroslav
Kotek, Josef Pešice, Petr Prokop,
Petr Vrabec, Josef Jarolím, Tomáš
Skuhravý, Radim Holub, Vladimír
Táborský. Trenér: Jaroslav Bartoň.

-jm-

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

Naše produkty
Bezvodý líh kvasný
Technický alkohol (min. 80%)
Přiboudlina (max. 15 % ethanolu)
 Odstředěné lihovarské výpalky
Lihovarské mláto
 Suché lihovarské výpalky
DDGS (forma sypká vs. granulovaná)
 Zahuštěné lihovarské výpalky
Lihovarský sirup

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

Inzerce zdarma
pro každý den
Petr Kremlík
U Sokolovny 87, 285 71 Vrdy
tel.: 602 467 173
e-mail: info@inzert-online.cz
www.inzert-online.cz
červ en 2012 | in zerce

O prázdninách pojedeme určitě
k babičce a někam na výlety.
Nejraději bych jela na výlet do zoo
a také stanovala s kamarádkami.

Michal Zolman, 10 let

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

Eliška Antošová, 11 let

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

Anketa: Co plánujete na prázdniny?

sídlo společnosti:
Školská 118, 285 71 Vrdy
fax: +420 327 300 523, tel: +420 327 300 553
e-mail: info@ethanolenergy.cz
web: http://www.ethanolenergy.cz

Sponzor Obecních listů

O prázdninách pojedu na
tábor, ještě sice nevím kam,
ale určitě pojedu. Rád bych
se podíval do Prahy do
Dinoparku a rád bych stanoval.
Taky určitě někam pojedeme
na dovolenou s našima.

Pojedu s mamkou
na taneční tábor
a potom také
s rodinou na
dovolenou k moři
do Chorvatska.
Ještě bych třeba
chtěla jet na výlet
do akvaparku
do Prahy.
Tereza Littová, 9 let

Vlastička Nezbedová, 4 roky

Pojedeme k moři a na chatu,
taky do kina a akvaparku.
-zl-
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