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JIŽ PŘES ROK
2 JSME SOUSEDEM
3 V květnu uplynul jeden rok od doby, kdy byla finálně ukončena akvizice výrobny bioethanolu
3|4 společnosti Ethanol Energy a. s. Z původně skoro
opuštěného závodu, u kterého zcela reálně hrozil
5|6 osud obdobných projektů v ČR, a které jsou dnes
buď předmětem zájmu konkurzních správců,
6|7 nebo nebyly nikdy zcela dostavěny či dokončeny,
je tu po roce fungující závod, který od svého zno8|9 vuspuštění v srpnu/září 2011 zpracoval skoro

70 000 tun surovin, vyrobil necelých 28 mil. litrů
bezvodého lihu, přes 8 tisíc tun DDGS a další tisíce tun mláta a lihovarského sirupu.
Každý začátek, zvláště ten opakovaný, není lehký
a v lihovaru to platí dvojnásob. Často se při této
příležitosti hovoří o okolním prostředí, vnějších
podmínkách, nelehké konkurenci, technických
faktorech apod. Ale to vždy je a vždy bude při jakékoli lidské činnosti či podnikání či prosté snaze něco dokázat. Lehké doby jsou již za námi, tedy pokud kdy nějaké
byly. Vlastní obnovení provozu se neobešlo bez problémů.
Vývoj na komoditních trzích, dovozy lihu do EU, neklidné
ekonomické prostředí ale i silná zima, postavily firmu, zaměstnance i vlastní výrobní jednotku před mnohé těžké
zkoušky. Ale nic netrvá věčně. Mrazivé teploty opadly a výsledkem neustálého zlepšování výkonnosti je dnes stabilně
dosahovaný výkon na úrovni 80 % maximální kapacity lihovaru. A tak Ethanol Energy a. s. dnes produkuje denně kolem 170 m3 bioethanolu, který je expedován zákazníkům
v železničních cisternových vozech a v podstatně menší
míře v automobilových cisternových vozech koncovým příjemcům, zejména rafineriím a zpracovatelům působícím
na českém, ale i zahraničním trhu. Společnost si v tomto
směru vytkla jeden z marketingových cílů, jehož podstatou
je rozšiřování produktového portfolia. S produkcí místního
lihovaru se tak úspěšně seznámili nejen místní výrobci pohonných hmot, ale i zájemci z Polska, Německa, stejně jako
výrobci alkoholických nápojů nebo firmy využívající kvasný
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA
kde všude jsou Obecní listy k mání:

| 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 |
Redakce Obecních listů chce touto cestou vyjádřit poděkování
společnosti GOLDBECK Prefabeton s. r. o. za finanční příspěvek. Firma se nemalou měrou podílí na tom, že Obecní listy
budou i nadále vycházet jako měsíčník. Děkujeme!

>> str. 2

<< str. 1 líh pro technické aplikace. Cestu k zákazníkovi si za
necelý rok našly i sekundární produkty výroby – lihovarské výpalky do segmentu krmivářství a do segmentu bioplynových stanic s co nejekonomičtějším
výsledkem. Směle tak lze říci, že v obchodní oblasti
jsme dnes tam, kde jsme chtěli být. Hodně práce stále
čeká v lihovaru v oblasti technického zlepšování provozu, úprav technologie a dílčích nových investicích
směrem ke zlepšování provozu nebo další ekologizaci výroby. Nemalé cíle si tak musíme klást před pravidelnou roční zarážkou, která začne za necelý měsíc a v rámci které lihovar projde nemalou revitalizací a zdokonalením provozu. Již částka přes 10 mil.
korun, která je plánována na zlepšení provozu je potvrzením, že cílem bude moderní, efektivní a ekologický provoz, jež bude mít perspektivu v konkurenčním prostředí středoevropského regionu.
Co je však na prvním místě, to jsou lidé, ať již vně
firmy nebo pracovní tým a kolegové uvnitř podniku.
Ti uvnitř tuto výzvu vzali za svou na maximum. Především díky nim se mohla čísla uvedená výše zapsat
do účetních knih společnosti. Většina z nich zná ještě
historické provozy cukrovaru – ti dnes asi porovnávají rozdíly mezi cukrovarem a lihovarem. Ti noví,
protože pro dalších 30 kolegů v tomto regionu znamenalo obnovení výroby šanci získat nové pracovní
místo, mohou buď srovnávat prostou příležitost najít si pracovní pozici, nebo srovnávají své předchozí
působení s perspektivou a zázemím naší integrované
skupiny. Všem je třeba vyslovit dík za neutuchající
entuziasmus, snahu a ochotu pracovat v novém prostředí, v jiných podmínkách. S novým akcionářem tak
přispět k plnění záměrů a cílů společnosti Ethanol
Energy a.s. Poděkování patří všem pracovníkům, bez
nichž je každá firma jen hromadou strojů. Náplň, živost, úspěch a zdar přinesou právě oni. A zde přinesli
mnoho pozitivního, za což jim patří hluboké díky.

Velký dík a uznání patří i těm v okolí a celé obci.
Víme sami dobře, že jsme tzv. „uprostřed“. Snažíme se však maximálně, aby to bylo znát co nejméně. Jsme uprostřed nejen polohou, ale i v centru zájmu, názorů a vnímání. Vnímání mezi průmyslovým závodem, který je na jedné straně
pracovní příležitostí pro mnohé obyvatele z okolí,
plátcem místních poplatků a daní, subjektem, který
tu a tam něčím přispěje a pomůže nebo jen tím,
kdo překáží, ruší či prostě jen z principu vadí na
straně druhé. Vynakládáme úsilí k tomu, abychom
se z místa „uprostřed“ postupně posouvali pozitivním směrem. Cesta k úspěchu a k dosažení výše
zmíněných priorit není jednoduchá či okamžitá.
Bude nějaký čas trvat, než se společnost dostane na
takovou úroveň, že bude vnímána všemi svými zaměstnanci a především vnějším okolím pouze a jen
pozitivně, ačkoliv jméno obce Vrdy se částečně díky
společnosti Ethanol Energy a. s. zaneslo do různých
zákoutí celého světa.

Ing. Martin Kubů

Generální ředitel Ethanol Energy a. s.

ad  CAUSA:
PĚSTÍRNA MARIHUANY
V HORNÍCH BUČICÍCH
V dubnových Obecních listech jsme vás informovali o tom, jak policejní zásahové jednotky StčK a OŘ P ČR provedly 18. dubna t. r. zásah v budově bývalé hornobučické samoobsluhy, kde byla odhalena
a zlikvidována nelegální pěstírna marihuany. Podle sdělení Okresního ředitelství P ČR v Kutné Hoře je případ uzavřen. Pachatelé byli
usvědčeni ze skutkové podstaty nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle zákona č. 40/2009
Sb. (trestní zákoník). Vyšetřovací spis byl předán Státnímu zastupitelství v Kutné Hoře.
-red-

Krádež nafty
V uplynulých dnech v obci Zbyslav někdo odcizil naftu. Pachatel překonal uzamčené víčko palivové nádrže u odstaveného
bagru a z nádrže odčerpal 50 litrů motorové nafty v celkové hodnotě 1 800,– Kč. Svým jednáním způsobil škodu v celkové výši
3 800,– Kč. Případ šetří policisté z Čáslavi.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem

duben 2012

duben 2011

45

39

2

2

lehká zranění

15

7

těžká zranění

4

3

úmrtí

1

0

Kč 2 771 000

Kč 3 158 000

celková škoda

por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora
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Výpis ze schůze  Rady obce č. 10 konané dne  7. 5. 2012
Rada obce schválila:
návrhy smluv a pověřila starostu obce
Ing. Herouta jejich podpisem:
a) Dodatek ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu
s KB a. s., pobočka v Kolíně
b) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku
na stavební práce a realizaci stavby
„Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“
se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s., Praha
c) Darovací smlouvu s Městskou nemocnicí Čáslav
(finanční dar obce 20 000,– Kč)
d) Smlouvu mandátní č. 1/MS/12 – autorský dozor
při provádění stavby „Vrdy-Lázně, tlaková kanalizace“
se zhotovitelem ProVak, v. o. s. Kutná Hora
// návrh vnitřní směrnice č. 1/2012 Zásady a postupy
při zadávání veřejných zakázek
// plán účetních odpisů na rok 2012
// nákup křovinořezu na sekání veřejné zeleně ČOV,
přečerpávacích stanic a vodojemu;
// plán zdraví a bezpečnosti – politika BOZP firmy
(zásady a principy systému řízení BOZP);
// reálnou hodnotu zbytkových pozemků
v Obci Vrdy – 50,– Kč/m2
Rada obce projednala:
// stížnost pana R. H. na šíření zápachu, která bude řešena
s vedením lihovaru společnosti Ethanol Energy a. s., Vrdy
// žádosti o byty, které doporučila předložit
bytové komisi k projednání
// žádost pana V. M. o pronájmu nebytových prostor k uložení bicí soupravy a zkoušek hudební skupiny. Bude nabídnut prostor ve zdravotním středisku v Dolních Bučicích
Rada obce projednala a schválila:
a) použití nakoupených miniknížek a pexes do soutěží
a dárků pro čtenáře (např. pasování prvňáků na čtenáře aj.)
b) registrační poplatek pro žáky 1. tříd ZŠ zdarma,
pokud se přijdou zaregistrovat do místní knihovny
do konce školního roku 2011/2012

c) nákup 40 ks židlí
d) cenovou nabídku výroby nábytku (regály, nástavba stolu,
stůl kancelářský, nástěnka – sklo, pojízdný regál) Zakázkového truhlářství Pardubice – SAV nábytek spol. s r. o.,
Turkovice. Větší část zakázky bude hrazena z výtěžků
hracích automatů.
Rada obce jmenuje, v souladu s § 166, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pana Mgr. J. S. ředitelem příspěvkové
organizace zřizované obcí Vrdy, Základní škola Vrdy, okres
Kutná Hora se sídlem Školská 108, 285 71 Vrdy, IČ 75032791,
na základě konkurzu konaného dne 26. 4. 2012 s účinností
od 1. 8. 2012 na období šesti let do 31. 7. 2018, a ukládá starostovi obce podepsat jmenování pana Mgr. J. S. ředitelem
Základní školy Vrdy, okr. Kutná Hora.
Rada obce odvolává z funkce vedoucího Technických služeb
Vrdy Ing. I. K. ke dni 31. 5. 2012 a pověřuje starostu obce
vypsáním výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího
příspěvkové organizace TS Vrdy.
Rada obce ukládá zadat vypracování PD na akci „Rozšíření
vodovodu ul. Červenomlýnská – Transelko“ více zájemcům.
Rada obce vydala souhlasné stanovisko žadatelům ke zřízení
fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu.
Rada obce vzala na vědomí:
// žádost OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice
ve Zbyslavi o finanční příspěvek ve výši 500–600 tisíc,
která bude předložena Zastupitelstvu obce k projednání
// absolventské šerpy pro 9. ročníky ZŠ zajištěné školou
// zápis ze schůze Osadního výboru Zbyslav ze dne 3. 4. 2012
// žádost pana M. S. o využití části pozemku p. č. st. 4/1, k. ú.
Vrdy na parkoviště pro vlek (pozemek je v majetku Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha)
// akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt
„Snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky“.



Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

ŘEZ STROMŮ 
JE JEDNOU Z DŮLEŽITÝCH ČINNOSTÍ PÉČE
O STROMY  V NAŠÍ KULTURNÍ KRAJINĚ
Ze Zápisu z jednání Komise pro rozvoj
obce a ekologii ze dne 9. ledna 2012 vyplynulo, že na žádost pana místostarosty
obce Ing. Miloše Mlynky komise doporučila provést ošetření vzrostlých a nebezpečných stromů odbornou firmou. Koncem měsíce dubna byly ošetřeny vybrané
stromy v obci Vrdy. Jednalo se o pět javorů u mateřské školy, šest lip u základní školy, pět lip u lihovaru, jeden javor u obecního úřadu, tři lípy na křižovatce ul. S. K. Neumanna, dvě lípy u kostela v Dolních Bučicích a šest okrasných
třešní ve Zbyslavské ulici.

Byly provedeny tyto zákroky: bezpečnostní řez (odstranění suchých a nalomených větví) pro zajištění provozní
bezpečnosti, zdravotní řez (komplexní
ošetření stromu zahrnující například
odstranění vlků – sekundárních výhonů
a větví se sníženou vitalitou, potlačení
konkurenčních výhonů, odlehčení dlouhých větví atd.), instalace bezpečnostních vazeb u jedinců s narušenou stabilitou, úprava výšky podchodného a podjezdného profilu u stromů na frekventovaných místech a výchovný řez u jednoho mladého stromku u kostela.
>> str. 4

<< str. 3 Pro všechny tyto zásahy je vhodným termínem počátek vegetace. Stromy okamžitě reagují na provedený zákrok
a vytvářejí kalus (zával = hojivé pletivo v ráně), „plačící“ druhy stromů
(ty, které v době vegetačního klidu mají
silný mízotok, např. javory) už „nepláčou“ – neroní mízu. Okrasné třešně,
stejně jako většina ostatních peckovin,
řez špatně snášejí a trpívají klejotoky.
V době květu je pro ně řez nejšetrnější
a stromy se s ním nejlépe vyrovnávají.
K zajištění stromů s narušenou statikou byla použita dynamická vazba z dutého polyesterového lana s garantovanou nosností systému 2 tuny a životností
10 let. Vazba byla instalována volně, aby
umožnila volný přirozený pohyb koruny
a zachytila až mezní výkyvy, při kterých by se strom mohl rozlomit. V dalším období by bylo dobré v obci provést
výchovné řezy mladých výsadeb. Jedná
se o nejdůležitější a také nejlevnější zákrok, při kterém by se strom měl zapěstovat tak, aby vytvářel přirozenou korunu s bezpečným větvením a do budoucna už nevyžadoval žádné složité zákroky ani instalaci nákladných bezpečnostních vazeb.

Michal Kindl

Český certifikovaný arborista
 Lesnická a dřevařská fakulta MU, Brno

VEŘEJNÝ  PROSTOR JE OBRAZEM
SPOLEČNOSTI: Park  Míru ve  Vrdech

Každý park je součástí celé sítě veřejných
prostorů, ulic, uliček, náměstí a plácků.
Je určen k potkávání a setkávání lidí,
je přístupný všem a otevřený vždy. Jako
občané jsme se naučili krášlit a úzkostlivě chránit svá soukromá a uzavřená
prostranství, musíme se však zamýšlet
i nad tím, co očekáváme od veřejného
prostoru v obci. Veřejná prostranství vypovídají o lidech, kteří je obývají, a jsou
stejně tak jejich, jako místa soukromá
a uzavřená. Na začátku roku 2011 se vedení obce Vrdy, v čele s panem starostou,
rozhodlo, že se pustí do rekonstrukce
a revitalizace zeleně veřejného prostoru
v Parku Míru. Prvním krokem bylo formulování záměrů a požadavků, následovalo hodnocení stávající zeleně z hlediska bezpečnostního, zdravotního, estetického a hygienického. Dále bylo třeba navrhnout úpravy na rekonstrukci Parku Míru tak, aby
plně vyhovovaly současným provozním nárokům,
ale i požadavkům obyvatel, kteří zde bydlí, přímo
park využívají nebo jím procházejí. Posléze bylo
nutné řešit problémy se stávajícími břízami, zaobírat se otázkou parkování, pochozích tras, odpočívadla a mobiliáře. Záměrem bylo zachovat přehlednost plochy a doplnit zeleň o vhodné malokorunné druhy stromů.
Na základě podkladů z roku 2008 byla vypracována „Aktualizace inventarizace zeleně, Park
Míru“ (Ing. Anna Stočesová, autorizovaný krajinářský architekt, únor 2011). V březnu 2011 bylo
vedením obce objednáno vypracování projektové dokumentace „Návrh sadových úprav – Park
Míru – obec Vrdy“ (Ing. Anna Stočesová, autorizovaný krajinářský architekt, březen–červen 2011).
Projektová dokumentace obsahuje plán kácení
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a ošetření stávajících dřevin, studii návrhu sadových úprav, návrh sadových
úprav a vytyčovací výkres. V červnu 2011
podala obec Vrdy žádost o nadační příspěvek (Nadace ČEZ) a na základě předložené dokumentace dostala nadační
příspěvek z Grantového řízení Stromy
2011 ve výši 145 290 Kč. Obec se zavázala realizaci výsadeb dokončit k datu
31. 5. 2012. Celková plánovaná hodnota realizované zeleně sadových úprav
Parku Míru je 535 963 Kč, hodnota zpevněných ploch a mobiliáře je odhadována
na cca 180 000 Kč. Realizaci sadových
úprav provádí příspěvková organizace
Technické služby Vrdy, předvýsadbovou
péči o rostliny a vlastní výsadbu pečlivě
provádí paní M. Prokopová pod odborným dohledem autorky projektu. Celkem bylo vysázeno 22 listnatých stromů
a téměř 1 000 kusů keřů a trvalek. Navržené stromy středního vzrůstu: Acer platanoides Crimson King, javor mléč červenolistý; Acer pseudoplatanus Brilliantissimum, javor klen růžovobíle pestrý;
Gleditsia triacanthos Sunburst, dřezovec trojtrnný žlutolistý. Navržené stromy
malého vzrůstu, kulovitého tvaru: Acer
platanoiodes Globosum, javor mléč kulovitý a Fraxinus excelsior Nana, jasan
ztepilý kulovitý.
Po dokončení všech stavebních úprav dojde k dorovnání terénu a dosetí trávníku.
Umístěním mobiliáře bude prostor připraven zpříjemnit občanům obce Vrdy
jejich každodenní potkávání a setkávání.
Ing. Anna Stočesová

autorizovaný krajinářský architekt

80 let od založení  Místní organizace
Českého rybářského svazu ve  Vrdech

Před osmdesáti lety (v roce 1932) vznikla
Místní organizace ČRS ve Vrdech.
„Kdybych ale nebyla já, nemohla by tato
organizace spatřit světlo světa. Já totiž
svou přítomností umožňuji rybářům
provozovat jejich sport a záliby, ale i občanům poskytuji možnost čerpat z mé
přítomnosti, dávám ráz krajině a mnohým jsem vnukla pouto k tomuto kraji,
zejména těm, kteří se zde narodili. Dovolte mi, abych se čtenářům Obecních
listů v krátkosti představila. Jsem slečna
a mám krásné dívčí jméno. Jmenuji se
Doubrava a někteří z vás mi říkáte také
Doubravka. Ti, kteří mě mají rádi, se
o mě zajímají. Mají starost, zda jsem
v zimě nepromrzla, zda mám v létě dostatek vody k zajištění života vodních živočichů, zda jsem ukázněnou řekou při letních deštích a jarním tání sněhu a ledu.
Mám radost, když mě lidé navštěvují,
prochází se po mých březích a těší mě,
když jim mohu pomoci. Na druhé straně
mě trápí, když si mě někteří lidé pletou
s odpadkovým košem či smetištěm a na
břehy nebo přímo do mého toku vhazují
různé odpadky a znečišťují mě. Zrodila
jsem se v rašeliništích ve Žďárských vrších u obce Radostín v nadmořské výšce
626 metrů. Na lukách přijímám vodu
z různých potůčků a pomalu se zvětšuji.
Jedním z přítoků, které mne posilují, je
přítok z Malého Dářka. Je to rybník v těsném sousedství Velkého Dářka, kde se
rodí moje sestřička, také slečna s hezkým jménem Sázava. Z malého potůčku
jsem se stala malou řekou, napájím
rybník jménem Řeka a v zápětí u obce

Ransko rybníky Ranský a Pobočný. Zde
nabírám krásu a sílu. Úsek mezi Bílkem
a Chotěboří se nazývá Údolí Doubravy –
tam jsem prý podle znalců nejkrásnější.
Klidný a meandrující tok vystřídám řadou vodopádů, překonávám skalní přírodní prahy a místy mám prudký nespoutaný tok. Vždyť klesám od svého pramene až do Vrdů o 401 metrů a to hlavně
v úseku Železných hor. Potom se přes
luky a pole ocitám v obci Pařížov, kde
se zklidním vtokem do vodní nádrže.
Po opuštění přehrady se ještě vyskotačím
řečištěm plným kamenů a balvanů přes
Mladotice až k Ronovu, kde se ze mě
stane klidná a rozumná řeka neboli řeka
takzvaného středního toku. Dále pokračuji přes obce Žleby, Vrdy, Zbyslav, Bojmany a Žehušice do Záboří, kde se vlévám do Labe ve výšce 198 metrů nad mořem. Celá moje životní pouť měří 90 kilometrů, na které sestoupám o 428 výškových metrů. Právě průtokem obcemi
Vrdy a Zbyslav umožňuji občanům i rybářům využívat mé nabídky. Mohou lovit ryby, starat se o mě a kochat se přírodou v mém okolí. Vím moc dobře, že rybáři jsou se mnou spokojeni a mají mě
rádi. Jistě i oni přispějí v tomto článku
o mých přednostech. Vaše Doubrava.“
(s pomocí knížky …tam, kde teče Doubravka autorů Marie Hruškové, Zdeňka
Sejčka a Jaroslava Turka).
Vážení spoluobčané,
představila se nám naše řeka Doubrava,
která svojí přítomností umožňuje, vedle
procházek, nám rybářům vykonávat

rybářský sport, dává našemu okolí nezaměnitelný ráz a pro mnohé se stala srdeční záležitostí. V úvodu řeka uvádí, že
jenom díky ní mohla organizace rybářů
vzniknout. Má pravdu. Naše místní organizace si totiž v letošním roce připomíná 80 let od svého založení. Lov ryb
samozřejmě existoval daleko dříve, ale
formu řádných a organizovaných spolků
získal v Českých zemích až v 19. století
podporou v zákonech. V roce 1852 upřesňuje rybářský zákon podmínky k lovu
ryb a dokonce pojednává v § 68 o zřízení
a chránění funkce rybmistra s právem
veřejné rybniční stráže, který bude svěřené povodí hájit. Devátého října 1883
byl vydán zákon o rybářství, který stanovil, kdo je oprávněn lovit ryby, pojednával o rybářských lístcích, a v § 16 popisuje způsob, jak bude postupováno při
zjištění lovícího bez rybářského lístku.
Ale nyní zpět ke vzniku naší rybářské organizace. V roce 1932 se několik rybářů
z Vrdů a Bučic rozhodlo založit rybářský
spolek. Ustanovili výbor, zvolili si předsedu, kterým se stal pan Mrkvička, majitel řeznictví ve Vrdech, a podali přihlášku k zaregistrování u Poříčního
svazu v Německém (dnes Havlíčkově)
Brodě. Od tohoto roku rybářský klub ve
Vrdech existuje. V roce 1936 došlo ještě
k jedné významné události. Vedle našeho klubu začal působit ještě jeden rybářský spolek. Mezi těmito spolky však
vznikaly různé nesváry, a tak se zástupci obou rybářských sdružení velice
rozumně domluvili, že se sloučí v jeden
rybářský klub. K tomuto sloučení došlo
26. ledna 1936. Jednání proběhlo v hostinci pana Alberta Pfeifera ve Vrdech
(dnes Restaurace Slavoj KD – pozn. redakce) a na Valné hromadě při hlasování nebyl nikdo proti. Z dnešního pohledu lze říci, že zvítězil zdravý rozum.
Dnes je naše místní organizace součástí
Českého rybářského svazu, který slučuje rybářské organizace v celé České republice, koordinuje činnost územních
svazů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc organizačním jednotkám,
organizuje územní rybolov a prosazuje
zájmy svazu a jejich členů. Místní organizace ČRS ve Vrdech má vlastní právní
subjektivitu, vystupuje a jedná v právních vztazích vlastním jménem a má
samostatnou majetkovou odpovědnost.
K 1. březnu 2012 máme registrovaných 167 členů, z toho 4 ženy a 14 dětí
a mládeže do 18 let. Naše MO obhospodařuje revír 411 018 „Doubrava 2“, který
má délku povodí 14 kilometrů o rozloze 18 ha. Revír začíná u mostu v Žehušicích a končí u Korčického jezu v k. ú.
Žleby. K revíru patří rybníček Na ostrově

>> str. 6

<< str. 5 v k. ú. Dolní Bučice o rozloze 0,3 ha. Rybník na Vinici a sádky v Dolních Bučicích
využíváme k chovu ryb na zarybňování
našeho revíru. V minulosti nebylo organizované zarybňování na řece prováděno, ale nyní je zcela běžné a vzhledem
ke společnému rybolovu povinné. Do našeho revíru vysazujeme kapra, štiku,
candáta, lína, ostroretku, úhoře a bílou
rybu. Za rok 2011 jsme provedli zarybnění v celkové hodnotě 80 000,– Kč. Řeka
Doubrava byla v minulosti známá svým
hojným výskytem úhoře. Ale různé vodní
stavby se staly překážkou pro přirozenou
migraci úhoře a navíc plošné onemocnění tohoto druhu krevnatkou úhoří zavinilo značný pokles úhořů v českých
řekách. Proto jsme se přihlásili do projektu „Státního intervenčního zemědělského fondu“ na zarybnění revíru úhořem říčním z prostředků EU. Již po tři
roky vysazujeme 3 kg úhořího monté, jehož cena se pohybuje kolem 41 000,– Kč.
Pro svoji činnost využíváme rovněž finančních příspěvků poskytovaných Obcí
Vrdy. Jenom díky těmto prostředkům
jsme mohli provést opravu hráze rybníku na Vinici, opravu můstku a propadliny u rybníku Na Ostrově v Dolních Bučicích, odbahnění náhonu i nákup dalšího zařízení nezbytného pro chod naší
organizace. Děkujeme Obecnímu úřadu
ve Vrdech za spolupráci a pomoc naší organizaci. Pravidelně pořádáme rybářské
závody v lovu na udici. V letošním roce
jsme v sobotu 28. dubna uspořádali společné závody pro děti a dospělé. Celkem
se jich zúčastnilo 44 soutěžících, z toho
36 dospělých a 8 dětí. K výročí založení
naší MO jsme připravili hodnotné ceny –
audio věž Hyundai a řadu rybářského náčiní. První místo obsadil Štefan Vančura
z Tupadel, druhé místo pak Radek Poskočil z naší domovské organizace.
Při lovu ryb a pochůzkách kolem řeky
nás neustále znepokojuje znečišťování
toku a jeho břehů. Někdy je zjištění až katastrofické. V poslední době jsme objevili
v řece televizor, uhynulé domácí zvíře,
o plovoucích drobných předmětech ani
nemluvě. Proto jsme spolu s Obecním
úřadem Vrdy uspořádali v měsíci dubnu
úklid břehů řeky.
Rádi ve svých řadách uvítáme všechny
zájemce, kteří mají chuť věnovat se rybaření. Zvláště pokud se jedná o děti a mládež. Bohužel, v posledních letech nám
dětí ubývá a průměrný věk členů se zvyšuje. Rybaření je krásný sport v přírodě
na čerstvém vzduchu. Neobyčejná jsou
rána u vody, kdy se příroda probouzí
ze spánku do krásného slunného dne.

Bohuslav Březina

předseda MO ČRS, Vrdy
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Den  Země v základní škole
V pátek 27. dubna se na Základní škole ve Vrdech uskutečnil tematický den související s oslavou Dne Země. Je tedy možné, že jste potkávali po vsi skupinky dětí s jejich
vyučujícími nebo od budovy školy zaslechli veselý hlahol. Někoho by mohlo napadnout, že to byl den, kdy se žáci neučili, a tudíž ho zbytečně promarnili.
Skutečnost je však jiná. Celý den byl pečlivě připraven pod vedením paní učitelky
Ludmily Kebzové, která vykonává funkci koordinátorky ekologické výchovy. Do příprav se velkou měrou zapojili i žáci 9. ročníků, kteří v rámci dlouhodobého projektu Děti učí děti vymysleli a realizovali program pro žáky tříd 1. stupně. Nešlo
o nic jednoduchého, neboť veškeré aktivity musely splňovat požadavky ekologického
zaměření. Děti si tak vyzkoušely praktické třídění odpadů, poznávaly přírodniny,
skládaly věty o využití recyklovaných materiálů nebo kreslily obrázky. Zároveň dostali všichni žáci možnost seznámit se s dendrologickou stezkou, jež začíná vyrůstat v okolí školy. Za sponzorskou pomoc při jejím vzniku patří naše velké poděkování společnosti Goldbeck Prefabeton, s. r. o., zvláště panu Jindřichu Fofoňkovi. Vytvoření obsahu informačních tabulí k jednotlivým stromům však již plně zajistili
sami žáci 9. tříd během výuky předmětu aplikovaná ekologie.
Další činností tohoto dne bylo rozmístění budek pro ptáky. Naši žáci je při pracovním
vyučování vyrobili, ale vlastní umístění pomohl realizovat Obecní úřad Vrdy a Technické služby Vrdy. I jim patří naše poděkování za všechny formy spolupráce a pomoci.
Malá skupinka žáků 8. třídy se vydala vyčistit místní studánku. Vzhledem k tomu,
že nám přálo i počasí a sluneční paprsky nás provázely celým dopolednem, byl náš
Den Země úspěšný. Děti se mnohému přiučily, aniž by si to uvědomily a nás vyučující příjemně překvapili vycházející žáci. Ke svým nejmenším spolužákům byli
vstřícní, trpělivě vysvětlovali a povzbuzovali.
Mgr. Jaroslava Polgárová

Děti z vrdovských mateřských
škol s úspěchem bojovaly
o  Žehušický pohárek
V pátek 11. května sportovně nadaní žáčci obou vrdovských mateřských škol vyrazili porovnat své síly s ostatními dětmi do tělocvičny Základní školy v Žehušicích v soutěži Žehušický pohárek. „Nápad vznikl před třemi lety, když přišla nabídka zúčastnit se soutěže mezi školkami, a tak jsme si řekli, že to zkusíme tady v Žehušicích. Potom nás napadlo, proč nepozvat i školky z okolí. Nazvali jsme to Žehušický pohárek, protože pro základní školy pořádáme Žehušický pohár. Každý rok přibývají další školky, takže se tento nápad ujal,“ sdělila
Jana Červinková, která spolu s žáky sportovních her celé závody pro nejmenší
děti připravila.
Ředitelka školy Yvetta Zemanová děti přivítala a povzbudila k sportovnímu výkonu všech pět soutěžních týmů ze školek z Bílého Podolí, z Žehušic, z Chotusic
a obou vrdovských mateřinek.
Děti soutěžily v pěti sportovních disciplínách, a tak museli co nejdále dohodit
tenisovým míčkem, skákaly v pytlích, běhaly slalom mezi kužely trasu dlouhou
pětadvacet metrů, skákaly do dálky z místa a také házely tenisovým míčkem na
cíl. Vše jim poctivě stopovali a metrem měřili žáci žehušické školy, kteří navštěvují sportovní hry. Filip Pechar z Mateřské školy 1 ve Vrdech se statečně vrhl na
první disciplínu. „Nejvíc mi půjde házení míčkem, trénoval jsem. Nebojím se
žádné disciplíny,“ pochlubil se Filip.
Kromě Filipa se nezalekli soutěžních disciplín ani ostatní žáčci z MŠ 1, a tak
si zpátky do Vrdů odvezly krásné druhé místo. I děti z MŠ II se snažily. V modrých a červených tričkách byly v tělocvičně, kde se závody konaly, k nepřehlédnutí a do sportovních výkonů vkládaly maximum svých sil. Za to je jejich učitelky vždy nezapomněly odměnit pochvalou a pohlazením. Další odměnou pro
ně pak byla bronzová příčka. Zlaté prvenství uhájily domácí děti z žehušické
mateřinky. 
-zl-

NAŠE PRVNÍ ÚČAST V OBLASTNÍM
KOLE SPORTOVNÍCH HER PRO DĚTI
Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
V pátek 11. května se zúčastnilo deset dětí z naší mateřské školy, pod vedením
paní učitelky Ivy Lebduškové a v doprovodu maminky jedné ze závodnic Aleny
Loužilové, sportovní akce „Žehušický pohárek“, která probíhala v ZŠ Žehušice.
Pět chlapců a pět holčiček ze dvou tříd „Sluníček“ a „Berušek“ reprezentovalo
naši mateřskou školu v pěti sportovních disciplínách. Přestože to byla vůbec
první účast na takovéto sportovní akci, děti si počínaly velice odvážně a umístily se na krásném 2. místě. Měly z toho velikou radost. Pogratulovat jim přišel
pan starosta Ing. Josef Herout a odměnil je sladkostmi. Poděkování a velká gratulace patří celému týmu.

Jitka Truksová, ředitelka Mateřské školy 1 ve Vrdech

Další úspěchy našich sportovců
Žáci 7.–9. ročníků ZŠ Vrdy se ve čtvrtek 26. dubna zúčastnili okresního kola
fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár 2012. Zde obsadili vynikající
druhé místo. Velkého úspěchu dosáhlo naše mužstvo i v oblastním kole soutěže
McDonald’s Cup, který se uskutečnil 9. května, tam se sportovci se umístili
na 1. místě a postoupili do okresního kola. Neméně úspěšní byli chlapci a dívky
4.–5. tříd reprezentující naši školu ve vybíjené. Všem zúčastněným k jejich sportovním výsledkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ludmila Francová

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

Chystané akce:
Jiří nebo George Voskovec?
23. června od 18 do 22 hodin
Pásmo věnované Jiřímu Voskovcovi.
Projekce dokumentárního filmu Libuše
Rudinské Můj otec George Voskovec
(2011), poslech gramofonových
desek s rozhovory V&W, ukázek z her
Osvobozeného divadla a toho
nejlepšího z hudby Jaroslava Ježka.
vstupné 70,– Kč
Listování Pachateli dobrých skutků
28. června od 16 hodin
Scénické čtení projektu Listování
z pentalogie Miloše Kratochvíla
Pachatelé dobrých skutků s Pavlem
Oubramem a Věrou Hollou, zaručeně
pobaví děti, mládež i dospělé. Všechny
díly si můžete půjčit v naší knihovně.
vstup zdarma
Jsem vyřazená kniha – chcete mě?
V sobotu 30. června od 14 do 16 hodin
bude možné si vybrat z více než 3 000
vyřazených knih v prostorách bývalých
knihoven – na obecním úřadě ve Vrdech
a v Horních Bučicích.
Více informací v knihovně.
tyto knihy jsou zdarma
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Jan Vlasák svérázným a zábavným líčením nevšedních zážitků a postřehů
ze své cesty vlakem, stopem a na kole po Bajkalu a Sibiři zaujal všechny
příchozí. Jeho knihy si můžete půjčit v naší knihovně,
nebo si je za bezkonkurenční ceny koupit tamtéž.

foto: Luboš Sobotka

Bajkal a přes  Sibiř domů ...na kole!

9. června 2012 od 12 hodin před Kulturním domem Restaurace Slavoj Vrdy

0. ročník soutěže

ve vaření guláše
budete vařit nebo jen ochutnávat? přijďte...

v sobotu 9. června ve 12 hodin

před Kulturní dům Restaurace Slavoj Vrdy

závazně se přihlaste včas,

ať v tom nemáme guláš!
nejpozději do 25.

května 2012 na telefonu 602 595 020
nebo mejlu mistostarosta@obecvrdy.cz [Ing. Mlynka]

pravidla soutěže budou vyvěšena v KD Vrdy
a v bufetu Džitro Lahůdky Dušek v Dolních Bučicích

vyhlášen bude jeden vítěz, který obdrží věcnou cenu
v průběhu soutěže budou pro děti na dětském hřišti
připraveny pouťové atrakce

120. výročí založení
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbyslavi oslaví své výročí v sobotu 23. června
2012. Bližší informace k oslavám najdete na připravovaném plakátu, který
bude včas distribuován. Program bude vyhlášen místním rozhlasem a webovým rozhlasem na internetových stránkách obce.
-mly-

Hlavní myšlenkou soutěže je předvést
své kulinářské umění a mít možnost porovnat ho s ostatními soutěžícími, zároveň je dobrou příležitostí se sejít, vytvořit dobrou náladu a pobavit hodnotící
diváky. Hlavní cenou pro všechny bude
hezky strávený sobotní pouťový čas. Cenou pro vítěze bude kromě spokojených
a najedených hodnotitelů také putovní
pohár v podobě vařečky na podstavci. Pro
všechny soutěžící jsou pak připraveny
drobné ceny hodící se k přípravě guláše.
Občerstvení zajištěno po celý den
v místní restauraci KD TJ Slavoj Vrdy,
dále skákací hrad pro děti a příjemná reprodukovaná hudba.
-mly-

DON QUIJOTE de la Ancha
Představení, které
prodlužuje život
Vážení přátelé, do Vaší obce zavítá přední
světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
(nejhranější představení v Evropě).
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii
pana Bolka Polívky můžete zhlédnout
v pátek 8. června 2012 od 20 hodin
v Kulturním domě ve Zbyslavi.
Představení přináší pohodu, spoustu
smíchu a také milé dárečky.
Těšíme se na Vás!
vstupné: dospělí 50,– Kč, děti zdarma
Představení se uskuteční v rámci projektu
COMENIUS 2012 – Podpora kultury s EU.

POZVÁNKa
NA VÝSTAVU
Obecní úřad Vrdy zve všechny děti a rodiče,
čekají vás ukázky z činnosti zájmových organizací naší obce:
RC modely – statická a dynamická ukázka
pilotování na trenažéru |Letecký modelářský klub Skovice|
sportovní výcvik psů |Základní kynologická organizace č. 329 Vrdy|
psí parkúr, dogdancing, dogfrisbee |klub agility PRIMAVERA Vrdy|
drezura, parkurové skákání, voltiž |Jezdecký klub IVAHU Vrdy|
bojová umění |Sokol Shotokan Karate dojo Čáslav|
požární technika a věcné prostředky požární ochrany |SDH Vrdy|
Ke zpříjemnění Dětského dne přispěje hudba Pavla Bečána, dále
skákací hrad a kolotoč. Akce proběhne za přispění MO ČSSD Vrdy.

Obecní úřad Vrdy pořádá
výstavu výtvarných prací všech žáků
MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy, ZŠ Vrdy a Výtvarného
kroužku při Místní knihovně Vrdy.
Vystaveny budou vybrané profilové
výtvarné práce na různá témata, které děti
samostatně vytvořily v průběhu končícího
školního roku. Zveme všechny děti, rodiče
a prarodiče na zajímavou výstavu!
Výstavní síň Obecního úřadu Vrdy
Smetanovo náměstí 200
otevřeno denně od 8 do 17 hodin
od 25. do 29. června 2012
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

Otevírání nebe
Combat čarodějnice  2012
VE SkovicÍCH
V sobotu 28. dubna jsme na našem modelářském letišti LMK Skovice uskutečnili třetí ročník Války v oblacích. Letecký den započal statickou ukázkou
našich RC modelů a povídáním si s návštěvníky o RC létání. V úvodu našeho m
odelářského dne nás navštívil místostarosta obce pan Ing. Miloš Mlynka, kterému tímto zároveň jménem LMK Skovice děkujeme za prezentaci klubu na
veřejnosti. Během letového dne jsme
uskutečnili čtyři kola III. ročníku soutěže
combatového létání. Ve vzduchu se bojů
zúčastnilo celkem osm pilotů. Program
leteckého dne však byl nepříjemně ovlivněn silným povětřím, a tak konstrukční
RC modely našich pilotů celý den zůstaly pouze na letových stojánkách. Zájemci si nemohli ani vyzkoušet pilotování modelů systémem učitel – žák. Počasí nám nedovolilo vzlétnout s velkými
konstrukčními modely. Byli jsme nuceni

návštěvníky ochudit rovněž o létání 3D
akrobatů a velkých válečných polomaket konstrukčních modelů. Na druhé
straně bych rád poděkoval všem pilotům
combatové soutěže i pilotům Jet RC modelů. Svojí zručností a svým nasazením
létali pro návštěvníky letiště i za takto
nepříjemných povětrnostních podmínek a předvedli to nejlepší ze svého leteckého umění. Při vzdušných soubojích
přinesl silný vítr nemálo adrenalinových
chvil a několik modelů zůstalo „navždy
zavrtáno v zemi“. Sólové létání a skupinové létání RC modelů za silného povětří
je opravdovou pilotní dovedností a odvahou. Na závěr dne jsme plánovali pálení
čarodějnic a posezení u ohně s dětmi,
avšak kvůli přetrvávající nepřízni počasí
nám ani tato aktivita nebyla dopřána.

Pevně věřím, že na červnovém setkání
druhého kola Války v oblacích na našem letišti budeme všem našim příznivcům a fandům RC létání moci vynahradit poněkud zjednodušený dubnový program. Děkuji tímto všem kolegům-přátelům a návštěvníkům za účast na leteckém dni ve Skovicích. V průběhu akce
nás postupně navštívilo kolem sedmdesáti osob, což na naše malé modelářské
letiště je poměrně hezká návštěvnost.
Jaroslav Šedivý, předseda LMK Skovice

ČARODĚJNICE ve vrdech
Rok se s rokem sešel a nastal čas „Pálení
čarodějnic“. V naší obci se tato akce již
tradičně odehrává v režii místního hasičského sboru. Tento ročník byl však
zcela výjimečný a to hned z několika důvodů. Největší změnou byl přesun celé
akce z oblíbeného místa u koupaliště
do zdejšího sportovního areálu. Konkrétně na plochu bývalého zimního stadionu. Důvodem přemístění akce bylo
dokončení stavby protipovodňových hrázek a s tím spojené terénní úpravy prostoru před koupalištěm. Vybraná lokalita ve sportovním areálu byla po dlouhých úvahách v podstatě jedinou možností kam se uchýlit. Nové místo rovněž
poskytuje sociální zázemí, zásobování
elektrickou energií, vodou, možnost
výjezdu jednotky při mimořádných událostech apod. Spoluprací s obecním úřadem a dalšími subjekty se podařilo odstranit většinu problémů, s kterými jsme
se potýkali. A tak v pondělí 30. dubna
v 16 hodin mohli přijít první mrňouskové, pro které se tato akce hlavně pořádá. S potěšením jsme sledovali, jak
dětí přibývá, a s radostí sobě vlastní využívají program, který byl pro ně připraven. Za doprovodu dětských písniček absolvovaly doprovodné soutěže „O nej…
dětskou čarodějnici“ připravené místním skautským střediskem, prověřovaly
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svoji dovednost v požárním útoku na
cvičné terče a jejich všetečné pozornosti
neunikla ani hasičská technika. Před
samotným zapálením hranice ve večerních hodinách si mohly děti opéci (v doprovodu rodičů) vuřty na menším ohništi a zároveň byly vyhlášeny výsledky
dětské soutěže. Večerní program probíhal tradičně v družné zábavě podpořené
letos živou hudbou v podání rockové kapely Apeiron. Celý program se s přispěním dobrého počasí vydařil, o čemž
svědčila hojná účast okolo 500 návštěvníků. Nechyběl ani ohňostroj. V závěru
bychom rádi poděkovali všem, bez nichž
by se tato akce letos nepodařila. Kromě
hlavních pořadatelů – SDH Vrdy a Obec
Vrdy jsou to: Technické služby Vrdy
(příprava prostor, technické zázemí),
skautky ze Skautského střediska Vrdy-Bučice (dětské soutěže), MO ČSSD Vrdy (finanční příspěvek na ohňostroj), pánové
Homolka, Jetleb a Jablečník (zapůjčení
techniky) a pan Horký (zapůjčení chladírenského vozu). Poděkování patří též
S. Chadrabovi a J. Hronovskému za elektro-technický dohled. Osobně bych rád
poděkoval všem členům SDH Vrdy za
množství odpracovaných hodin a úsilí,
jež věnovali, na úkor svého volného
času, přípravě náročné akce.
František Ferus, starosta SDH Vrdy

Májová tradice 
se ve  Zbyslavi
spolehlivě ujala

V ZÁŘÍ OTEVÍRÁME PILOTNÍ ŠKOLU
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že od 1. září 2012 na letišti LMK
Skovice otevíráme první ročník pilotní školy RC modelů pro děti a mládež
od 10 do 15 let. Vážní zájemci se prostřednictvím svých rodičů mohou hlásit u předsedy LMK Skovice, kde obdrží podrobné informace k dětské RC
pilotní škole. Velmi rádi bychom vychovali nové mladé RC piloty a zároveň
ukázali široké veřejnosti krásu RC létání. Pilotní škola Vašim ratolestem
nabídne nejen samotné létání, ale seznámí je též s historií letectví, se základy aerodynamiky a stavbou modelů. Těšíme se na Vaší přízeň a na další
setkání při letových dnech na našem letišti.

Jaroslav Šedivý, předseda LMK Skovice

Čarodějové a čarodějničky se dočkali sladké odměny.

Začalo to již 28. dubna cestou do lesa pro
„ústřední“ máj. Pak následovalo tradiční pálení čarodějnic na hřišti, které spolu se zbyslavskými připravili dobrovolní hasiči z Dolních Bučic. A přišel první máj a s ním stavění
ozdobené máje na dvoře místního hostince.
Asi 15 metrů vysoký strom byl i letos vztyčen
klasicky pomocí bidel, tedy bez použití jakékoliv mechanizace. Vlastní stavění májek spojené
s obchůzkou vsi bylo tentokrát posunuto na sobotu 5. května, aby se ho mohli zúčastnit i chalupáři a pak – potřeba volného dne je po takové
akci více než odůvodněná. Pohostinnost hospodářů a hospodyň je totiž obrovská a všemu
odolat opravdu nelze. Od samého poledne, kdy
„rychtář“ převzal z ruky starosty Vrdů Ing. Josefa Herouta potvrzené zbyslavské „obecní
právo“, obracely se oči účastníků krojovaného průvodu stále častěji k tmavnoucí obloze.
Ta byla nakonec ještě poměrně milosrdná, déšť
spustila až téměř na samém konci obchůzky.
Ke cti všech zúčastněných – muzikanty nevyjímaje – budiž poznamenáno, že ani ta sprška
jim nezabránila poctivě dokončit obchůzku.
V černí liják byl ale, kromě únavy z šestihodinového putování vsí a s ním spojené konzumace zejména kapalných dobrot, jednou z možných příčin slabší návštěvy májové veselice.
Ti, co dorazili, se ale královsky bavili jak při
tanci, tak při předpůlnoční dražbě máje.
Další „Máje“ jsou tedy šťastně za námi. Nezbývá než poděkovat všem, kdo s jejich přípravou i průběhem měli co do činění – dobrovolným hasičům, členkám OS Za záchranu kostela a vlastně všem obyvatelům Zbyslavi. Dík
patří i panu Lebduškovi a OÚ Vrdy za poskytnutí techniky na dopravu májek. A za rok pod
zbyslavskou májí opět nashledanou!

Karel Kropáček

Pro tento den se Zbyslav „trhla“ od Vrdů.

S rychtářem si s chutí zatančila i nejstarší obyvatelka Zbyslavi.

STALO SE PŘED PADESÁTI LETY
Zemědělství JZD Vrdy obdělávalo 1107,44 ha orné půdy. Koncem roku
mělo 282 členů, z toho trvale činných bylo 118 mužů a 147 žen. V rostlinné výrobě pracovalo 158 členů (74 žen) a v živočišné 87 členů (69 žen).
Odpracováno bylo 53.200 pracovních jednotek a v živočišné 53.257 prac.
jednotek. Celkem odpracováno 137.000 prac. jednotek. Na brigády připadlo 11.200 hodin. Sklidilo se z 231,67 ha 8.480 q pšenice (36,4 q hektarový výnos), žita z 37,89 ha 1210 q (31,9 q h.v.), ječmene ze 181,11 ha
6.803 q (37,6 q h.v.), ovsa z 23,40 ha 618 q (26,4 q h.v.), hrachu z 3,30 ha
103 q (31,2 q h.v.), bobu z 5,05 ha 101 q (20 q h.v.), máku z 13,19 ha 71 q
(5,4 q h.v.), cukrovky z 207 ha 55.667 q (268,9 q h.v.), čekanky ze 2 ha
159 q (80 q h.v.), brambor raných ze 7,35 ha 982 q (133,6 q h.v.), ostatní
ze 67,34 ha 7917 q (117,6 q h.v.). Kromě toho se pěstovala řepa krmná,
zelenina, jetel červený, vojtěška, jarní směsky, kukuřice na siláž a zelené krmivo a krmná kapusta. Luk vlastnilo družstvo 19,85 ha, pastvin
6,18 ha. Ze zelenin se pěstoval celer, kapusta, květák, okurky salátové
(1 ha) a nakladačky (5 ha), petržel a zelí bílé. Ovoce z ovocných stromů
sklízelo JZD z 1.700 švestek, z 1.000 třešní a ze 200 višní, z 1.000 jabloní
a 330 hrušní. Celkem bylo dodáno a prodáno 505 q ovoce. K 31. prosinci
1962 mělo družstvo 1038 kusů skotu (krav 518 ks), 1393 prasat (121 prasnic), 32 koní a 4.780 ks drůbeže (3.634 slepic). Nadojeno 851.517 l mléka,
snůška činila 359.843 ks vajec. Ze záhumenků dodáno na účet družstva
4.819 l mléka, 49.797 kusů vajec a 743 kg skotu živé váhy. Členové JZD
vlastnili 1.921 slepic, 74 hus, 3 krůty, 16 kachen, 12 krav, 15 ks skotu celkem, 210 prasat, 85 koz a 3 ovce.
V roce 1962 zakoupeny dva obytné domy ve Vrdech a v Dolních Bučicích pro členy družstva v ceně 58.000 Kčs. Dokončena stavba mostní
váhy v hodnotě 38.205 Kčs a stavba kravína na farmě ve Zbyslavi v hodnotě 657.162 Kčs, dále kolna na nářadí v ceně 29.160 Kčs. Za 5 traktorů
bylo zaplaceno 99.000 Kčs a za řepný kombajn 41.000 Kčs. Na výuku
5 učňů uvolněna částka 36.000 Kčs, na rekreaci členů a kulturní podniky pro členy družstva věnována částka 48.000 Kčs, na knihy a časopisy 4.800 Kčs. Družstvo bylo zařazeno do typu družstev s vyšší úrovní
a členům vyplácena pevná odměna. Kulturnímu klubu byla věnována
částka 5.000 Kčs, příspěvek sportovnímu klubu Slavoj ve Vrdech a Dynamu v Hor. Bučicích činil 800 Kčs. Do kulturního fondu vložena částka
75.000 Kčs a do sociálního fondu 280.000 Kčs. Na úrazové pojištění zaplaceno 43.000 Kčs a za dovolenou členům vyplaceno 57.000 Kčs. Pět
členů družstva bylo členy MNV ve Vrdech.
Hospodářství Koudelov obhospodařovalo 373 ha zemědělské půdy,
z toho 354 ha orné půdy. Na hospodářství pracovalo 50 zaměstnanců.
Z toho bylo 20 zaměstnanců v živočišné výrobě. Ošetřovali celkem 324
kusů skotu a 653 žírných vepřů. Na hospodářství byl snížen stav koní na
9 kusů vzhledem k většímu použití mechanizačních prostředků. Investiční výstavba byla rozdělena do dvou etap: v jarním období byla postavena nová bytová jednotka o čtyřech bytech a provedena další údržba
dílen. Na mateřskou školku byla dána další investiční částka na zlepšení vybavení, jelikož dětí zaměstnanců hospodářství bylo více, neboť
v r. 1962 byl proveden na hospodářství Koudelov přesun zaměstnanců
původu cikánského, a proto muselo dojít k rozšíření školky. V rostlinné
výrobě byla věnována větší péče řepě cukrovce a ostatním obilovinám.
Naturální fond byl mnohem větší oproti rokům minulým. Zaměstnanci
byli odměňováni zájezdy, rekreacemi i finančně. ZO KSČ s DV ROH a vedením hospodářství zajišťovali pravidelné porady zaměstnanců, aby byli
vždy řádně informováni o hospodaření. Také v tomto roce byla umožněna zaměstnancům další výhoda. Byl požádán hlavní podnik Jednoty,
aby veškeré potraviny byly dováženy pojízdnou prodejnou na naše hospodářství vždy ve čtvrtek ve 12 hodin, aby zaměstnanci nemuseli dojíždět
na nákupy do Čáslavě. Tím se podstatně snížil počet absencí.
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Na hospodářství Horní Bučice se od roku 1962 věnují pouze živočišné výrobě. Rostlinná výroba byla
přiřazena do hospodářství Výčapy. Celkem bylo na
hospodářství 185 kusů hovězího dobytka, z toho
84 ks krav, 29 telat do 3 měsíců, 32 jalovic, 40 ks
hovězího na žír. Nadojeno mléka celkem 167.898 l
(plán byl 150.000 l), dodáno 143.463 l (plán
135.000 l), vyrobeno celkem 14.277 kg (plán 10.000
kg) hovězího masa. Celkem v živočišné výrobě pracovalo 18 zaměstnanců. Všechen skot byl ustájen ve
čtyřech stájích. Zaměstnanci se zúčastnili soutěže
v rámci statku a umístili se na třetím místě. Investiční výstavba nebyla žádná.
Včelařství Základní organisací pro zdejší včelaře
zůstává Čáslav (založena roku 1901). Poněvadž včelaři dostávají zlevněný cukr pro zimní krmení včelstev, jsou povinni každoročně odvádět na státní dodávku z každého včelstva 1,5–2 kg medu. Ta byla
překročena. Úly jsou umístěny na zahrádkách u rodinných domků. Včelařským důvěrníkem zůstává
Josef Stýblo z Vrdů.
Myslivost Lidová myslivecká společnost sloučené
obce Vrdů hospodařila na 2.037 ha. Členů bylo 35.
Ročně se vysadilo několik set různých křovin. Elektrická líheň byla v činnosti. K oživení krve se do revíru každoročně vypouští kohoutci koroptví a ramlíci. Zneškodněno bylo 5 lišek, 2 tchoři, 5 hranostajů, 14 lasic, 3 pytlačící psi a 29 koček, 1 jestřáb,
7 šedivek, 3 vrány černé a 63 strak. Za poslední
3 roky bylo odchyceno a zastřeleno 28 kusů srnčího,
897 koroptví, 897 bažantů a 1715 zajíců. Výborové
schůze se konaly měsíčně a členské 2 × v roce.
Rybářství Spor s MNV Podhořany o nájemní
smlouvu byl ukončen dohodou. Nájemné zvýšeno ze
100 Kčs na 250 Kčs, dále se spolek zavázal k provedení různých úprav. Vojenskou jednotkou z Čáslavě
bylo odstřelem vytvořeno na horním toku Doubravy
12 umělých tůní. Rybník v Lovčicích byl vyloven
a část ryb vysazena v Doubravě (190 kg). Na udici
vyloveno 673 kusů (641 kg) ryb. Největším úlovkem
byl kapr 5,5 kg těžký a štika 4,20 kg. Povolenek bylo
vydáno 66 ročních, 4 měsíční, 3 čtrnáctidenní, 9 týdenních, 4 denní, 24 pro mladistvé a 37 dětských
za sběr. Spor s místním cukrovarem o znečištěnou
vodu v Doubravě a uhynutí ryb je dosud v řízení.
Porybný hlásí případy pytláctví v úseku Zbyslav.
Na ZDŠ byl proveden výcvik mladých rybářů v zájmovém kroužku za vedení Fr. Topinky. Organisace
měla koncem roku 69 členů. Nově přijato 7 členů,
2 členové zemřeli. Celkem bylo přijato 6.352 Kčs, vydáno 11.026 Kčs. Hotovost činila celkem 9.675 Kčs.
/pokračování příště/
-jm-

1. máj  1976
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KDY  JE
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VE VRDECH
Srdečně gratulujeme těm,
POUŤ?
kteří oslavili svá jubilea v měsíci květnu 2012.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.

Jana Špinarová, evidence obyvatel

paní Stanislava Budínová z Dolních Bučic
paní Ludmila Horká ze Zbyslavi
paní Marie Horká z Vrdů-Pod Vinicí
paní Jaroslava Jelínková z Vrdů
paní Anna Šimánková ze Zbyslavi
paní Hana Tomíšková z Dolních Bučic
pan Emil Malina z Dolních Bučic

Datum vrdovské pouti se odvíjí od
Poutní slavnosti ve farním kostele
Narození Panny Marie ve Žlebech.
Letos byl obřad konán o 6. velikonočním týdnu v sobotu 19. května,
kdy je zároveň spojen s tradiční
Žlebskou poutí. Pouť ve Vrdech
se slaví od roku 1786. Tehdy byly
„ku faře Žlebské přifařeny Vrdy,
dvory Skovice a Koudelov“.
Mnozí si vzpomínají na Šulcovi,
kteří k nám do vsi ještě před listopadovým převratem vždy přikočovali s kolotočem, houpačkami
a střelnicí. To jsme hned věděli,
že je u nás pouť. A kdy se tedy ve
Vrdech pouť slaví? Před 10. nedělí
v mezidobí, to znamená tři týdny
po Žlebské pouti, letos 9. června.

-jm-

foto: Karel Kropáček

Tip na výlet
po okolí  (seriál):
Zbyslavská
mozaika

VÍTALI JSME
NOVÉ  OBČÁNKY
Dne 5. května 2012 bylo prosluněné
sobotní dopoledne věnováno krásné
společenské události. Vítali jsme
malé občánky do řad obyvatel
naší obce. Rodiče před zraky pana
starosty Ing. Josefa Herouta slíbili,
že společně vychovají ze svých dětí
čestné občany a tento slib stvrdili
podpisem do pamětní knihy obce.
Slavnostního aktu vítání občánků
se zúčastnili: Nikola Fišerová,
Jakub Doubek, Natálie Vítková,
Zuzana Kosnarová, Štěpán Kolář,
Antonín Kolář, Dominik Picek,
Lukáš Fuksa a Petr Havránek.

-mly-

TJ SLAVOJ VRDY ×
AC SPARTA PRAHA
Internacionálové
2. 6. 2012 od 14 hodin
na stadionu TJ Vrdy
vstupné: muži 50,– Kč
ženy a mládež dobrovolné

dětský LETNÍ
VODÁCKÝ  TÁBOR
BEROUNKA 2012
Prázdniny a oddílový tábor se blíží! Týden budeme putovat po řece Berounce,
krajem Oty Pavla a zlatých úhořů. V okolí
řeky vystoupáme na mohutný hrad Křivoklát a Karlštejn, zříceninu hradu Krašov a Týřov, navštívíme řadu zajímavostí
geoparku v CHKO Český kras.
Vodácká tábořiště:
Dolanský most – Liblín – Zvíkovec –
– Branov – Nižbor – Srbsko
1.–8. července 2012
Pořadatel: TOM REJNOCI 3103 Vrdy
Tábor je určen pro děti od 10 do 16 let
Cena: 2 350,– Kč
Do ceny tábora jsou zahrnuty následující
náklady: doprava dětí vlakem, ubytování
v kempu, doprava v místě, vstupné do
objektů, jídlo po celou dobu tábora, doprava materiálu a lodí, oddílový příspěvek na rok 2012, tj. 150,– Kč. Cena tábora
musí být uhrazena do 15. 6. 2012 v hotovosti nebo na účet 112283383/0300. Dítě
je přihlášeno až v okamžiku odeslání
kopie dokladu o zaplacení tábora spolu
s vyplněnou přihláškou na níže uvedenou adresu, e-mail nebo osobně.
kontakt:
Ing. Václav Musílek,
ul. 5. května 373, 285 71 Vrdy
vasekmusilek@seznam.cz
mobil: 721 235 612
více na http://tom-rejnoci.webnode.cz/
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Skoro každý sní o letní dovolené či prázdninách u moře, ale ne všem se poštěstí
letos k moři vyrazit. Je to jen slabá náhrada písečných pláží, ale i tak si můžete zpestřit jedno slunečné odpoledne
procházkou nebo cyklovýletem s dětmi,
partnerem nebo třeba se psem do míst,
kde moře zanechalo před pětašedesáti
miliony lety svůj otisk.
Udělejte si výlet do Zbyslavi. Nejen, že
si budete moci na vlastní oči prohlédnout, jak má Doubrava v této vesnici
nově zpevněný břeh, ale také můžete navštívit Zbyslavskou mozaiku. Na konci
Zbyslavi před hřištěm zahněte doprava
a jděte až na konec cesty, kde vás na
první pohled upoutá malý kousek rulové skály na travnaté stráni. Tento kamenný pozůstatek křídového moře se
nazývá Zbyslavská mozaika. Přírodní
památka je tvořena pěticentimetrovou
vrstvičkou slepence, který vytváří mozaiku. Ve vápnitém tmelu mezi jednotlivými valounky se nachází i zkamenělí
živočichové. Ti jsou však pouhým okem
neviditelní. I přesto nebudete v ýletu
na Zbyslavskou mozaiku litovat, protože je od jara až do podzimu obklopena
množstvím lučních květin a kombinace
chladné skály s barevnou vegetací nabízí opravdu uklidňující scenérii.
Tuto přírodní památku však kromě mechu, který se musí pravidelně odstraňovat, ničí také vandalové například kresbami cihlou, nebo návštěvníci, kteří si
chtějí odnést kamínek na památku. Tak
se prosím jen pokochejte a užijte si příjemný výlet k pozůstatkům křídového
moře.
-zl-

<< kolo

<

TJ SLAVOJ VRDY  ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO JARA 2012
Zruč nad Sázavou – Vrdy
SO
02. 06. 2012 17:00
OKRESN Í
24 Křesetice – Horní Bučice
SO
02. 06. 2012 17:00
Horní Bučice – Zruč nad Sázavou
NE
10. 06. 2012 17:00
PŘEBOR
SO
09. 06. 2012 17:00
25 Vrdy – Malín
Nové Dvory – Vrdy
NE
17. 06. 2012 17:00
26 Malín – Horní Bučice
SO
16. 06. 2012 17:00
24
25
26

Vrdy B – Žleby B

NE

03. 06. 2012 17:00

18

Horní Bučice – Malešov

NE

03. 06. 2012 10:15

Kaňk – Vrdy + Bílé Podolí

NE

03. 06. 2012 10:15

18

Rataje nad Sázavou – Vrdy + Horní Bučice

SO

09. 06. 2012 15:00

24
25
26

Vrdy – Nové Dvory

NE

03. 06. 2012 15:00

Vrdy – Sparta Kutná Hora B

NE

10. 06. 2012 15:00

Uhlířské Janovice – Vrdy

NE

17. 06. 2012 11:45

IV. TŘÍDA sk . A

Vrdy B – Vlkaneč

NE

10. 06. 2012 17:00

Hostovlice – Vrdy B

SO

16. 06. 2012 17:00

dorost

starší žáci

mladší žáci

Přijďte povzbudit naše sportovce. Budeme rádi za Vaši návštěv u. -mly-

MLADŠÍ ŽÁCI
SLAVOJE PŘEHRÁLI
SOKOL CHOTUSICE
Vrdy : Chotusice 9 : 0 (3 : 0)
Chudomel (4), Bíža (2), Čech (1),
Miláček (1), Franc (1).
Dalešický M. – Čech D., Váša L.,
Hendl F. – Lengál D., Miláček Š.,
Franc M. – Chudomel M.,
Bíža V., Plašil O.
Trenéři: Plašil D., Chudomel A.
Müller M. – Krča J., Roubíček M.,
Roubíček J. – Vais D., Žilka Š.,
Vrba V. – Kadlec L.
Vedoucí mužstva: Roubíček D.
Rozhodčí: Mojžíš M.

-jm-

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

Hostinec Na Statku Horní Bučice
Jiří a Eva Kebzovi
www.nastatku.eu
mobil: +420 721 662 238
Rebel – havlíčkobrodské pivo 10°, 11°, 12°
| opékání vepřového masa | grilování |
| venkovní posezení | soukromé akce |

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
kv ěten 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

PSÍ SALON

Profi – Photos

Kristýna Průšová

MARKÉTA MUSILOVÁ

Zahradní 204, 285 71 Vrdy
Mobil +420 728 421 431
www.strihanipsu-vrdy.webnode.cz

Fotoateliér Žehušice
www.marketa-photos.cz
mobil: +420 777 142 118

TEPLÉ ZAPEČENÉ KŘUPAVÉ CHUTNÉ BAGETY
|Šunková | Anglická slanina | Gyros | Salámová | Klobásová |
|Boloňská | Mexická | Česneková | Sýrová |
velká 57,– Kč, malá 47,– Kč
Restaurace Slavoj – KD, Monika Kořínková
Smetanovo nám. 294, 285 71 Vrdy, mobil +420 777 579 956

Restaurace a Penzion U Svitáků
držitel certifikátu 0392 za vynikající péči o čepované pivo 2008
držitel Členského listu pro rok 2011 bronzové úrovně Klubu
Plzeňského Prazdroje
Velkopopovický Kozel 11° Medium
21,– Kč
Radegast 10°
20,– Kč
Pilsner Urquell 12°
29,– Kč
Otevírací doba: úterý–neděle: 17:00–23:00 hodin
Chrudimská 51 Dolní Bučice
e-mail: vaclavsvitak@seznam.cz, mobil: +420 736 671 405

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. 5/2012 vychází 31. května
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

