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Rozum zůstává stát
Dovolte mi krátké zamyšlení o postoji „neznámých“ občanů k obecnímu (společnému) majetku. Na jedné straně snaha Obecního úřadu
a TS Vrdy o neustálé vylepšování a zkrášlování veřejných prostranství
a parkové zeleně. Na straně druhé bezohlednost, vlastní obohacování,
chcete-li krádeže a v některých případech vandalismus „neznámých“ občanů naší obce. Co k tomu chci říci? Je nad slunce jasné, že ekonomická situace a životní úroveň u většiny občanů klesá. Ve velké míře samozřejmě
ne jejich vinou. To ale neznamená, že se teď hromadně zaměříme na
drobné přestupky v rámci dobrých mravů a začneme si přivlastňovat to, co
nám nepatří, ale má sloužit všem. Mám na mysli právě sezónní nebo trvalou parkovou výsadbu. V mnoha případech budu asi těžko vinit pouze naši
mládež. Poslední dobou se stále častěji stává terčem zájmu tu a tam vysazená kytička nebo malý stromek. Vše samozřejmě pečlivě vytaženo nebo
vykopáno (k dalšímu využití) z veřejného záhonu. Je mi z toho smutno.
Ti, kteří tuto činnost čas od času provádějí, by si měli uvědomit, že touto
formou ukrajují z našeho společného krajíce, nehledě na mravní a etickou
stránku věci. Co závěrem? Snad jen vyjádřit přesvědčení, že se tento nešvar
z naší obce postupně vytratí.

Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

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 |

Na Pomlázkové byla skvělá zábava a tak hustá, že
by se dala krájet. Proto musely být do skleněných
výplní dveří proraženy vzduchové průduchy kvůli
účinnějšímu odvětrávání. A na to je třeba si pořádně posvítit!

Výpis ze schůze Rady obce Výpis ze schůze Rady obce
č. 8 konané dne 5. 4. 2012 č. 9 konané dne 16. 4. 2012
/// Rada obce schválila uvolnění finančního příspěvku k výuce protidrogové a psychologické problematiky v ZŠ Vrdy
– projekt „Sám sebou“.
/// Rada obce schválila záměr obce o zakoupení přívěsu Trip
3500 k traktoru KIOTI.
/// Rada obce schválila nabídku firmy DAP Services, a. s. Ostrava ze dne 4. 4. 2012 na diagnostiku mateřinek.
/// Rada obce souhlasila se zrušením autobusové čekárny ve
Vrdech. Jde o stavbu na soukromém pozemku.
/// Rada obce souhlasila s odstraněním retardérů v ul. Školská. Návrh bude předložen Správě a údržbě silnic Středočeského kraje a MěÚ Čáslav, odboru dopravy.
/// Rada obce doporučila ředitelkám MŠ předložit nový návrh
na zajištění organizace prázdninového provozu.
/// Rada obce schválila návrh směrnice k aplikaci přecenění
majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů
vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 403/2011 Sb.,
kterou se mění vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění vyhl. č. 435/2010 Sb.).
Rada obce vzala na vědomí:
žádosti o přidělení bytu, popř. koupi bytu v čp. 220 Vrdy,
které budou předloženy bytové komisi k projednání

před dovolenou
nezapomeňte >>
děti  potřebují  svůj pas!
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost
cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů.
Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k v ycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. K v ycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu
použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o v ydání občanského průkazu také pro občany
mladších 15 let.
-mly-

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

/// Rada obce ukládá, na základě protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené firmou ON-OK Libina, s. r. o.
v kontrolovaném subjektu TS Vrdy, odstranění závad uvedených v bodě 13) ostatní služby organizace – provedení
kalkulace na jednotlivé činnosti (porovnat náklady, výnosy, provést legislativní a účetní úpravy s dopadem do daňové oblasti).
/// Rada obce zamítla vyhlášení konkurzu na obsazení místa
ředitele MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy.
/// Rada obce souhlasila, aby údržbu dětského hřiště v části
obce Horní Bučice a Zbyslav zajišťovali brigádníci z řad
veřejné služby.
/// Rada obce schválila finanční zajištění akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2012 na hřišti ve Vrdech takto: 6 000,– Kč
za hudební produkci a 2 000,– Kč za občerstvení pro děti.
/// Rada obce schválila přidělení bytů na základě doporučení
bytové komise takto: panu M. O. v čp. 130 Dolní Bučice
a panu J. L. v čp. 13 Zbyslav.
/// Rada obce souhlasila se žádostí Obce Vinaře dlouhodobě
pronajmout část pozemku p.č. 945/1, k.ú. Vrdy k veřejnému užívání ve prospěch obyvatel Obce Vinaře. Záměr
obce bude zveřejněn a po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění předložen Radě obce ke schválení.
/// Rada obce schválila defektoskopické měření stavu koroze stožárů veřejného osvětlení firmou ElektroM Kladno
v úseku ulic Chrudimská, Sportovní a Školská.
/// Rada obce schválila po předešlém doporučení Komise pro
rozvoj obce a ekologii ze dne 9. ledna 2012, provedení plánovaných ořezů u vybraných stromů v katastru obce Vrdy
odbornou firmou Hortiflora registr s. r. o.
/// Rada obce souhlasila se žádostí SDH Zbyslav o zapůjčení
sálu hostince U Bucků ve dnech 5.–6. 5. 2012 z důvodu
Májové veselice.
Rada obce schválila:
a) směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání v mateřské škole
b) kritéria pro přijímání dětí do MŠ
c) organizaci zajištění prázdninového provozu MŠ
v měsících červenec–srpen 2012
d) dohody o provedení práce pro členy JPO III Vrdy
(likvidační práce po požáru v Koudelově)
Rada obce vzala na vědomí:

/// protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly na základě pověření zřizovatele obce Vrdy v subjektech TS Vrdy, MŠ 1
statistika porovnání
březen 2012
březen 2011
Vrdy a MŠ II Vrdy
dopravní nehody
31
28 /// nabídku Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s. Kutná Hora k zásobování území pitnou vodou
s alkoholem
2
2
s napojením na skupinový vodovod č. III Vlačice, Výčapy,
lehká zranění
6
8
Zaříčany, Bojmany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice
s posílením vodovodů Vrdy a Zbyslav. Nabídka zahrnuje potěžká zranění
1
2
moc pro zařazení do dotačních programů včetně vypracoúmrtí
1
0
vání potřebných formalit
celková škoda
Kč 1 980 400
Kč 1 267 600
/// zápis z jednání Komise bytové a sociální ze dne 28. 3. 2012

Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce
por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora 
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TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Nedílnou součástí školní práce se v současné době stává i testování úrovně vědomostí a dovedností žáků. Testování žáků pro školní rok 2011/2012 probíhá v několika etapách. Navržené oblasti testování a podmínky hodnocení pomohou ověřit
postupy práce podle stávajícího školního vzdělávacího programu FLORIAN a poskytnou zpětnou vazbu nejen vedení školy, ale především samotným v yučujícím.
Žáci poznají, jak si stojí v testovaných oborech. Nutno podotknout, že testy nejsou
jen souborem teoretických úloh, ale zaměřují se na všeobecný přehled a praktické úkoly, které žáci v yužijí v každodenním životě. Testovaní žáci získají individuální zprávu o sv ých v ýsledcích a osvědčení o absolvování standardizovaných testů. Součástí zpráv y je přehled získaných bodů v jednotliv ých oblastech,

analýza v ýsledků jedince a doporučení,
na které oblasti vzdělávání se má dotyčný zaměřit. Žáci tak dostanou nejen
zprávu o počtu dosažených bodů, ale
i srovnání s žáky z jiných škol. Mohou
tedy reálně posoudit své možnosti. Výsledky testování jsou centrálně v yhodnoceny a porovnány s ostatními školami. Naše škola získává souhrnné v ýsledky, které v yužívá pro vnitřní evaluaci v oblasti hodnocení vzdělávání a naplňování cílů v ýuky.

Jeden  z úspěchů
Testování Gepard společnosti Scio proběhlo na naší škole začátkem února. Zapojili se do něj žáci 5. a 9. ročníků. Žáci
prověřili své informační dovednosti
– především schopnost pracovat s informacemi, vyhledávat potřebné údaje a využívat je pro řešení praktických úkolů.
V uvedených testech dosáhli naši žáci
velmi dobrých výsledků v celostátním
srovnání. Skončili na krásném 52. místě
z 1009 škol zapojených do projektu. Znamená to, že většina žáků dosáhla ohodnocení INFOznalec a INFOprofík. Věříme, že i v dalších oblastech se jim povede stejně dobře.
Mgr. Ivana Múčková, koordinátorka ŠVP
Srovnání v rámci celé ČR
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INFOprofík
INFOznalec
INFOuživatel
INFOprůzkumník
INFOzačátečník
zúčastněné třídy

1100

1000

900

800

VRDY V KULTURNÍM
KALENDÁŘI

700

600

500

400

300

200

Česká pošta, pobočka Vrdy
Školská 106, 285 71 Vrdy, tel. +420 327 397 209

Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Čáslavsko“ vznikl nabízí:
v roce 2007 a v současné době sdružuje dvanáct obcí. Jeho
 Úrazové či životní pojištění
hlavním posláním je spolupráce a vzájemná výměna inforpro dospělé, děti nebo celou rodinu
mací mezi obcemi v oblasti cestovního ruchu, zdravotnictví,
Povinné ručení, havarijní připojištění
sociální péče, školství a ochrany životního prostředí. Ve spoPojištění staveb a domácnosti
lečném kalendáři kulturních, společenských a sportovních
Pojištění odpovědnosti
akcí můžeme listovat a nacházet události i z naší obce. -jmPenzijní připojištění
Více na http://www.mikroregioncaslavsko.cz/kalendar.html
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Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pošty Vrdy.

Horní  Bučice:
VODOHOSPODÁŘSKÉ PRÁCE  NA
Policie ČR odhalila NÁHONU VE ZBYSLAVI POKRAČUJÍ
V rámci stavebního objektu SO 08 – Zbyslav – zídky (levý břeh) byly kona  zlikvidovala
strukčně navrženy tyto objekty: zídky č. 1 až 17, hrazení náhonu, hrazení
pěstírnu marihuany propustku a objekt stavidla. Ohledně zídek byly v místě náhonu navrženy
Dne 18. dubna 2012 ve 12:10 nastal v Horních Bučicích u bývalé samoobsluhy rozruch. Zásahovou
jednotkou Správy Středočeského kraje a jednotkou Okresního ředitelství Policie ČR Kutná Hora
(na základě příkazu Okresního soudu v Kutné
Hoře) byla provedena prohlídka prostor v č. p. 90.
Následně zde byla odhalena nelegální pěstírna
marihuany. V noci ze středy na čtvrtek byla bývalá samoobsluha střežena hlídkou Policie ČR.
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 10 hodin pokračovala
prohlídka, která byla ukončena ve 13:30 včetně
zajištění nalezeného materiálu a všech stop.
Podle § 85 odst. 2 trestního řádu byla prohlídce
přítomna i nezúčastněná osoba, místostarosta
obce Vrdy Ing. Miloš Mlynka. „S případem jsem
byl řádně seznámen a byl jsem poučen o nezveřejňování podrobností. Zápis o postupu jednotek
Policie ČR a o samotném nálezu jsem podepsal
osobně. V tuto chvíli je vše v rukách Policie ČR,“
uvedl Mlynka. Pěstírna marihuany v Horních
Bučicích byla zásahovou jednotkou zlikvidována
a pěstitelé jsou nyní vyšetřováni. „Tento případ je
ještě stále v šetření a v současné době k tomu nepodáváme informace, až bude případ uzavřený
a vyslechnuty všechny zúčastněné osoby, tak budeme tyto informace publikovat a oznámíme to
veřejnosti,“ vysvětlila současnou situaci mluvčí
Okresního ředitelství Policie ČR Kutná Hora,
por. Mgr. Vendulka Marečková.
České zákony pěstování marihuany nedovolují.
Držení této omamné látky v množství do patnácti gramů je bráno jako přestupek, nad patnáct
gramů se již jedná o trestný čin, při kterém hrozí
i několikaleté vězení. 
-red-
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železobetonové úhlové opěrné zdi s tloušťkou stěny 40 cm realizované
z vodostavebního betonu (C30/37-XC4-XF1-XA1) s max. průsakem 50 mm
dle ČSN EN 12 390-8, které jsou založeny na již vybetonovanou podkladní
vrstvu C12/15. Vlastní objekt hrazení náhonu bude mít za účel zajistit prostor stávajícího náhonu proti zaplavení vodou z Doubravy, ke kterému dochází potrubím stávající propusti 3000/1500 mm. To je docíleno vybudováním nového ŽB čela propusti, které bude slícováno s čelem i dnem stávajícím. Použitým materiálem je vodostavební beton dle ČSN EN 12 390-8.
Čelo bude v úseku dna náhonu založeno 1,5 m pod úroveň tohoto dna,
v úsecích mimo koryto náhonu pak 2,5 m pod úroveň terénu. Čelo bude ve
své spodní části a do vzdálenosti 1,0 m od líce výtoku šíře 0,8 m, nad touto
úrovní je pak navržena šíře 0,3 m. Podloží objektu bude zatěsněno a stabilizováno štětovnicovou stěnou. Celková délka této stěny bude 20,5 m. Štětovnice budou přikotveny k ŽB konstrukci čela. Vrch čela bude osazen zábradlím výšky 1,1 m s antikorozní povrchovou úpravou. Do ŽB konstrukce
čela budou osazeny vodící a kotevní prvky mobilního hrazení. Koryto náhonu bude opevněno kamenivovým pohozem tl. 30 cm, jehož vrchní vrstva
bude oseta travní směsí.
Dále je v úseku náhonu pod objektem elektrárny, do pravého břehu náhonu, zaústěno potrubí DN 1200 mm. V rámci navrženého objektu hrazení
propustku bude toto potrubí v celé své délce pročištěno, popř. sanováno.
V místě vyústění potrubí do koryta náhonu bude na stávající potrubí napojeno potrubí nové, které bude na svém opačném konci vyústěno v objektu
výtoku. Výtoková část objektu se skládá z čela a křídel zatrubnění, které definují spolu se stabilizačním prahem koryto výtoku. Na návodní líc čela zatrubnění bude osazeno vřetenové šoupátko DN 1200 mm s ručním ovládáním. Koryto náhonu bude v definované části opět opevněno pohozem drceným kamenivem a vrchní vrstva oseta. Součástí objektu je i realizace těsnících stěn – ŽB zídky tl. 40 cm (beton C30/37 dle ČSN EN 12 390-8), které
zatěsní v definovaném úseku prostor pod navrženými zídkami č. 14 a 15.
Stavidlo je navrženo jako členěné. Jeho drážky jsou provedeny z válcovaných U profilů, jež slouží zároveň k uložení pohybových mechanismů. Tabule stavidla je provedena pouze pro dolní část hrazeného otvoru, na výšku
1,65 m od dosedacího stavidlového prahu. Horní část je řešena jako ŽB
stěna spojující oba břehové pilíře. Pilíře jsou navrženy z vodostavebního
betonu jako úhelníkové stěny. Součástí
objektu jsou schodiště (beton C12/15,
C20/25) a ocelové zábradlí. Podloží objektu bude zatěsněno štětovnicovou stěnou o délce 19,0 m. V definovaném úseku
náhonu dojde k plynulému přechodu ze
stávajícího příčného profilu korytem náhonu na příčný profil definovaný v profilu navrženého stavidla. Tento úsek koryta bude opevněn záhozem z lomového
kamene tl. 70 cm s proštěrkováním, uloženým na vrstvě štěrkopískového filtru
tl. min. 20 cm. Stavební objekty části B –
Zbyslav, stavby Doubrava, Vrdy – Zbyslav,
zvýšení ochrany obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu projektoval v roce 2009
VH-TRES spol. s r. o., České Budějovice.
Generálním projektantem je Atelier
AURUM s. r. o., Pardubice.

Emil Hrdlička

fa Zvánovec a. s., České Budějovice

Hornobučičtí  si  musí 
na rozpadající  se
vozovku zřejmě
zvyknout
JAK SE STAVÍ PŘECHOD PRO  RYBY
Rybí přechod (rybovod) je zařízení, které umožňuje snadnou migraci vodních živočichů přes jezy, hráze nebo v okolí malých vodních elektráren.
Účelem výstavby těchto migračních zařízení na vodních tocích je obnovit nebo zajistit oboustrannou průchodnost migračních bariér ve vodním
toku v souladu s biologickými a ekologickými nároky vodních živočichů.
Toho lze dosáhnout několika způsoby. K nejznámějším a nejpoužívanějším typům patří kaskádový rybovod. Takový byl navržen a v současné době
realizován v rámci projektu Doubrava, Vrdy – Zbyslav, zvýšení ochrany
obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu. Stavba pod Císařským mostem v Dolních Bučicích u tzv. „Zadňáku“ je rozdělena na dvě etapy: a) technologická
a stavební část vakového jezu Pöyry Environment a. s., b) rybí přechod, břehové úpravy v nadjezí a podjezí a na vtoku do náhonu. Konstrukce rybího
přechodu byla prováděna ze souboru staveb jako první. Sloužila při zajímkování prostoru vakového jezu spolu s mlýnským náhonem jako zařízení
pro převádění vody přes staveniště. Definitivně byl rybí přechod vybaven
kamennými prahy a vystrojením až po dokončení jezové konstrukce.
Projekce VH-TRES s. r. o. počítala s pravobřežním rybím přechodem o celkové délce 61 metrů. Typově byl navržen komůrkový kamenný skluz.
Ve spádu je formován do komůrek ohraničenými kameny (valouny), které
jsou stabilizovány v podloží. Ukládání valounů bylo provedeno stupňovitě
ve sklonu, přičemž mezi nimi jsou ponechávány mezery, kterými může
protékat voda. Tím je zajištěna migrační cesta pro ryby. Toto uspořádání
nevytváří nepřekonatelné skoky v nivelitě dna a zachovává stálou vodní
hladinu i při průtoku Q330d. Skluz překonává výškový rozdíl mezi kótami
216,90–219,20 m n. m., tedy spád 2,30 m. Bylo navrženo celkem 16 kamenných stupňů rozčleňujících rybovod do patnácti komůrek. Výškově jsou jednotlivé stupně odstupňovány po 0,15 m a jsou fixovány a osazeny v betonovém lůžku. Byl použit beton C20/25. Dno komůrek mezi jednotlivými
stupni je opevněno kamenným pohozem o tloušťce 0,4 metrů a ve spodní
polovině prolito betonem C12/15. Tak bude umožněna snadná obnova rybího přechodu po výrazné povodni spojené s odplavením pohozu z prostoru komůrek. Navrhovaný průtok rybovodem je min. 200 l/s. Příčný profil je tvořen lichoběžníkovitým profilem o šířce ve dně 1,1 m; sklony svahů
ve spodní části s kamenným pohozem 1:1,25 a v horní části pak 1:1,5. Břeh
v dolní části je chráněn pohozem a nad jeho úrovní oset travní směsí. Součástí výstavby je i lávka pro pěší o délce 5,50 m a šířce 1,5 m.
V nadjezí bylo na pravém břehu provedeno odtěžení výrazného náplavu.
Bylo tak docíleno hydraulicky hladšího nátoku na jezovou konstrukci.
Břeh je srovnán do nové figury ve sklonu 1:1,5 a opevněn kamenným záhozem. Nad hydrostatickou hladinou vakového jezu byl zához přehumusován a oset. V podjezí je na pravém břehu obnovena kamenná dlažba do
betonu a štěrkopískového lože v místě obnovy plochy pro uložení potrubí.
V ploše stávající dlažby je na levém i pravém břehu provedeno doplnění kamenné dlažby. V profilu 2 a 3 byl na pravém (konkávním) břehu sanován
výmol a břeh nově opevněn. Nad hladinou bude ještě zához přehumusován a následně oset.
Stávající konstrukce stavidlové tabule byla očištěna a natřena jedním základovým a třemi vrchními nátěry. Vrch zdí u vtoku do náhonu byla srovnána stěrkou na bázi epoxidových pryskyřic a cementu do roviny.


Ludvík Úlom, stavbyvedoucí HSV, Labská s. r. o., Pardubice

Dva roky trvající stavba kanalizace v Horních
Bučicích byla zakončena povrchovými úpravami
vozovky v říjnu 2009. Práce v ykonávala pražská
stavební firma CC Bau, která v yhrála druhé kolo
v ýběrového řízení. Osmnáct milionů korun na
v ýstavbu kanalizace a následné povrchové úpravy
tehdy obec získala od ministerstva zemědělství
a krajského úřadu. Obyvatelé Horních Bučic mohli
být naprosto spokojení. Měli kanalizaci a navíc
i novou silnici. Postupem času se však spokojenost
vytratila, stejně jako lesk nové silnice, která se začala vlnit, propadat a praskat. Už v říjnu 2009 novostavba budila mezi obyvateli rozpaky. Nová vozovka byla o půl metru užší než ta původní a kraje
byly dosypány štěrkem, který zasahoval do trávníkových ploch. Kanály byly buď vystouplé, nebo naopak propadlé a jeden se v létě dokonce vylomil
a poklop vypadl na vozovku.
„Provedli to tak, jak měli. Hlavním předmětem
dodávky byla kanalizace, víc už se na tom těžko
dá dělat. Mohlo to dopadnout podstatně hůř, protože předmětem dodávky mohla být jen vysprávka
komunikace na místech, kde byla prováděna kanalizace,“ vyjádřil se ke stavbě silnice v Horních
Bučicích tehdejší starosta obce Antonín Šindelář
v červnu 2010. Ani on nebyl s provedenou prací
spokojen.
Obyvatel Horních Bučic Josef Urválek si několikrát stěžoval na obecním úřadě, jelikož se před
jeho domem propadala vozovka v místech s uzávěrem pitné vody. Antonín Šindelář reklamoval vady
u firmy CC Bau a některé z nich byly následně
opraveny, avšak chotusickou firmou Karpestav.
Od podzimu 2010 byla vozovka v Horních Bučicích
ponechána svému osudu. Krajnice jsou rozpraskané, tvoří se další prohlubně. „Firma CC Bau se
rozpadla, reklamační dopis se nám vrátil jako nedoručen a nástupnická firma nebyla určena,“ vysvětlil stavební technik obce Zdeněk Duben. Případné další opravy tak budou muset být podle
Zdeňka Dubna zřejmě provedeny z nákladů obce.
Hornobučickým tedy nezbývá nic jiného, než si na
„tankodrom“, jak silnici od začátku někteří nazývají, zvyknout, dál přihlížet, jak se jim vozovka
drolí pod koly a objíždět velké kaluže.
-zl-

Z  REDAKČNÍ POŠTY
Vážený pane místostarosto,
dovolte, abych Vás informoval
o sobotní akci – Úklid břehů řeky
Doubravy, kterou Obec Vrdy pod Vaší
záštitou podpořila a spolu s MO ČRS
Vrdy se stala spoluorganizátorkou
celé akce. Úklidu se zúčastnilo
20 osob, z toho 3 ženy. Z celkového
počtu bylo přítomno 16 členů MO
ČRS a 4 občané Vrdů. Úklid začal
21. dubna 2012 v 8 hodin. Uklízely se
oba břehy řeky. Započalo se uklízet
asi 300 metrů od mostu ve Vrdech
po proudu až po můstek za mlýnem
v k. ú. Dolní Bučice. Do igelitových
pytlů se sbíraly odpadky všeho druhu,
ale i zbytky dětského kočárku, okapů,
oblečení apod. Všechen sebraný
odpad jsme naložili do kontejneru,
který jste nechal přistavit k mostu
na silnici 1/17. Práce skončili kolem
jedenácté hodiny a přítomným jsme
poděkovali, poskytli malé občerstvení
a v 11:30 jsme se rozešli s dobrým
pocitem.
Pane místostarosto, prosím,
abyste přijal naše poděkování
za spoluorganizování celé akce
i za materiální výpomoc.
S pozdravem Bohuslav Březina
předseda MO ČRS, Vrdy

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych rád všem účastníkům, členům rybářského svazu i dobrovolníkům, co nejsrdečněji poděkoval za
odvedenou práci. Těší mě, že jim není
životní prostředí v okolí řeky lhostejné.
Rovněž děkuji zaměstnancům technických služeb za zapůjčení kontejneru
a odvoz nasbíraného odpadu.
-mly-

JARO  NA ZAHRÁDCE
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ VRDY
Od roku 1984 jsme malou kolonií aktivních zahrádkářů a v současné době máme celkem 23 členů. Na kousku půdy (každý má
cca 400 m²) si pěstujeme svoji vlastní zeleninu a ovoce. Je to
někdy dřina, však to znáte, ale i tak je to stále více potřebná relaxace. Není nadto si utrhnout svoji okurku nebo papriku. Nejhezčí ovšem je vidět, jak si děti utrhnou samy rajčátko nebo
sladkou jahůdku. A když je chvilka času, tak se opečou vuřty
nebo maso a k tomu samozřejmě něco z vlastní zahrádky.
Tímto bych chtěla poděkovat Zastupitelstvu obce Vrdy za finanční příspěvek na letošní rok. Jsme za něj moc rádi. Bude použit na naše základní zahrádkářské potřeby. V minulém roce
jsme za přispění obce vyměnili staré dosluhující čerpadlo za
nové a zalévání se stalo snadnějším. V tomto roce zahájíme například výstavbu nového oplocení části našich vskutku pěkných
zahrádek. Ještě jednou děkujeme!

Pavla Samková, předsedkyně ČZS Vrdy
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Úklid Zbyslavi
Jaro nám začalo. Co k němu neodmyslitelně patří? No přece jarní
úklid. A protože se to ví i ve Zbyslavi, rozhodli se členové OS Zbyslav
dětem udělat ve vesnici jarní úklid a vyčistit ji od odpadků, aby i sem
mohl zavát čerstvý jarní vzduch. Přestože se 7. dubna počasí netvářilo příliš jarně, nadšení v chladném a deštivém sobotním předvelikonočním odpoledni zvítězilo. Jak čas ubíhal, plnily se pytle různým smetím. Je až s podivem, co některým lidem může „upadnout
od ruky“: obaly od čehokoliv, pozvánky k soudu, použité hygienické
potřeby, lebky zvířat a mnoho dalších kuriozit. Promrzlí sběrači byli
nakonec nekompromisně přerušeni deštěm. I tak se ale do kontejneru dostalo mnoho pytlů a v nich to, co ve vesnici být nemá.


Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

KLUB AGILITY
PRIMAVERA VRDY
POŘÁDÁ:
5. května – nácvik přivolání, štěněcí hry
6. května – látkový tunel, kombinace skokové překážky – tunely, kruh
12. května – základy aportování,
štěněcí hry
13. května – áčko, kladina, kombinace
se skokovými překážkami
19. května – opakování cviků, seznámení
s netradičními zvuky, chůze
po neobvyklém materiálu
20. května – kombinace slalom, skokové
překážky, kruh
26. května – opakování cviků, zakončení
kurzu, vysvědčení
27. května – kombinace skokové překážky,
kruh, kladina, áčko, zakončení kurzu, vysvědčení



uloveni na Koledě

vám
Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka. Nedáte-li vajíčka, uteče
?
pomůže
odtud
jí
kdo
louže,
do
a
rybníčk
z
a
a
slepička do horního rybníčk

MONTÁŽ STOŽÁRů NÍZKÉHO
NAPĚTÍ V  DOLNÍCH  BUČICÍCH
ČEZ Distribuce, a. s. je objednavatelem zakázky „Montáž nového
venkovního vedení NN v trase“. Místem realizace stavby jsou Dolní
Bučice. V termínech 10., 17. a 26. dubna byla p roto místně přerušena dodávka elektřiny. Realizaci stavby provedla Stavebně-montážní složka společnosti AZ Elektrostav, a. s., Nymburk.
-jm-

Lenka Raková
klub agility Primavera Vrdy

Jsem vyřazená
Soutěž  pro děti
kniha – chcete mě? 1. až  4. třídy

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

Dotace pro
knihovnu
Místní knihovna Vrdy zpracovala v loňském roce projekt, na jehož základě získala dotaci od ministerstva kultury ve
výši 40 000,– Kč. Touto částkou bude pokryto 70 % nákladů na pořízení technického vybavení, které knihovně chybí.
Bude dokoupena multifunkční tiskárna
s kopírkou a faxem pro zajištění potřeb
veřejnosti. Čtyři notebooky (vybavené
sluchátky s mikrofonem i bez, reproduktory a optickou myší) umožní pořádání
kurzů počítačové gramotnosti. Projektor s promítacím plátnem bude v yužit
při besedách, seminářích a workshopech. Umožní i realizaci připravovaných projektů, v nichž knihovna naváže
spolupráci s Člověkem v tísni a pomocí
programu Promítej i ty! zprostředkuje
kvalitní dokumenty zaměřené na lidská
práva z festivalu Jeden svět; uspořádá
autorská čtení (i v kombinaci s promítáním filmových adaptací těchto děl);
uskuteční dlouho plánovaný projekt Povinná četba více smysly, v jehož rámci
budou promítány filmové adaptace
knih, které spadají do povinné četby, ty
budou doplněny četbou úryvků a besedami o literárních dílech.
Doufáme, že tyto akce budou mít odezvu a pomohou zkvalitnit kulturní podhoubí, na němž porostou hlavně naše
děti, které si zaslouží maximální množství podnětů pro svůj rozvoj.
Výše zmíněné vybavení bude pořizováno
postupně během druhého čtvrtletí tohoto roku.
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Během měsíců května a června proběhne
likvidace knih, které byly z různých důvodů
z knihovny vyřazeny. Před jejich odchodem
na věčnost bychom vám je rádi nabídli k rozebrání. Třeba některé ještě udělají radost.
Výběr je široký (přes 2 000 svazků) a pestrý (od kuchařek, přes detektivky až po soudruhy Stalina a Gottwalda a jiné perly).
Přesné datum bude uveřejněno ve vývěskách, na webu obce a v knihovně.

Nakreslete obrázek některé ásany
(sedu, cviku, polohy), kterou jste si
v knihovně zacvičili nebo se ji z knihy
Lali cvičí jógu naučili, a doneste
(pošlete) nám ho do knihovny do
31. května. Jeden z obrázků vylosujeme
a odměníme krásnými omalovánkami
Lali cvičí jógu. Nezapomeňte připojit
své jméno, věk, telefon a adresu, kam
vám máme omalovánky poslat.

Noc s Andersenem
Březen, měsíc čtenářů, již tradičně zakončila Noc s Andersenem. Letos se jí zúčastnilo 27 dětí prvního stupně. Barbora Fílová, Martina Nalezinková a skautky
připravily dětem pestrý pohádkový program. Protože byla letošní noc věnována
jubilantům Boženě Němcové, Charlesi Dickensovi a Jiřímu Trnkovi, děti si nejen poslechly jejich pohádky a příběhy, ale dokonce si vyrobily po vzoru Trnky
i vlastní loutku, i když jen z ponožky.
Knihovnou se teď dokonce nese příběh o holčičce, která plakala večer, když ji
v knihovně maminka nechala, a pak ráno, když ji chtěla z knihovny odvést.

Origami
Markéty
Pilátové
Pátek 30. března patřil v knihovně
již od rána dětem. Dopoledne
za nimi přijela Markéta Pilátová.
Zavedla děti do Kroměříže za
japonskou holčičkou Kiko, která
se pomocí origami (z jap. skládat
papír) snaží vysvobodit zakletou
princeznu, a naučila je vyrobit
si origami hvězdičku. Jak to
s Kiko a princeznou dopadne,
se můžete dočíst v knize Kiko
a tajemství papírového motýla.
Naleznete ji u nás v knihovně
se spoustou dalších nových
a zajímavých knížek.


Petra Horálková, knihovnice

zveme vás na >> >>
Bajkal a  přes Sibiř
domů ...na  kole!
12. května od 18 hodinv Místní knihovně Vrdy
Beseda s Janem Vlasákem, autorem úspěšných
cestopisů o cykloturistice a cyklotrempinku.
Součástí besedy bude autogramiáda spojená
s prodejem autorových knih:
V Albánii nejsou lvi (2010)
Ze života cyklotrempa (2007)
Tenkrát na východě (2007)
a Pestrý život cyklotrempa (2004)
(...) Po třech týdnech čundrování kolem
Bajkalu nastal čas odebrat se domů.
Před cestou jsem v Irkutsku pořídil
co nejpodrobnější sehnatelnou automapu
Ruska – 1:4 000 000. Ono stejně není kde
zabloudit. Do Evropy vede jen jedna cesta
„Moskovskyj trakt“ – spojnice milionových
měst Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk,
Omsk ...světa neznalý euroameričan
by předpokládal, že to bude přinejmenším
čtyřproudová asfaltka. Omyl. Tady
je hlavní dopravní tepna železnice –
Transsibiřská magistrála.
Necítím potřebu jet celou cestu na bicyklu.
Účelem je poznat Sibiř, jak tu jde život.
Ne urazit těch 8 000 kilometrů vlastní silou.
(...)
Vlasák, J.: Ze života cyklotrempa

JARNÍ TVOŘENÍ
VE ZBYSLAVI
Nádherné slunné jarní počasí doprovázelo v sobotu
23. března další akci, kterou ve Zbyslavi uspořádalo
Občanské sdružení Zbyslav dětem. Před hostincem
U Bucků měli všichni, kdo přišli, možnost vyrobit si
vlastními silami originální jarní výzdobu do oken či
na zahradu. Děti i dospělí za pomoci paní Mgr. Lázničkové a dalších členek sdružení vyráběli s nadšením a úspěchem například velikonoční věnce, zajíce i neobvyklá pernatá vejce. Kdo si v sobotu udělal
čas, jistě nelitoval. Vyzkoušet si něco nového a poznat nové nápady bylo určitě prima. Vytvořit si svou
vlastní výzdobu – i to je způsob, jak přivítat Velikonoce!
Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

předprodej 250 Kč
na místě 300 Kč
LOKOMOTIVA MUSIC
Kollárova ulice
KUTNÁ HORA

POZNÁVÁME PŘÍRODU
První duben je Mezinárodním dnem ptactva. Pro
ornitology je tento měsíc zajímavý tím, že se do
střední Evropy vrací tažní ptáci, zimní hosté odlétají a přes naše území migrují ptáci na svá severská hnízdiště. Vyobrazení ptáci z řádu pěvců jsou
obyvateli otevřené krajiny s pastvinami a loukami,
které navazují na remízy či stromové pásy s dostatkem dutin. Po vyhnízdění se sdružují do hejn.
Znáte jejich rodové a druhové jméno?
-jm/řešení hádanky na straně 13/
foto | Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA PŘILÁKALA
REKORDNÍ POČET  NÁVŠTĚVNÍKŮ
SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili svá jubilea v měsíci dubnu 2012.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jana Špinarová, evidence obyvatel
paní Anna Dalešická z Horních Bučic
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi
paní Hana Jakešová – t. č. Medellín, v Kolumbii
paní Marie Kořínková z Dolních Bučic
paní Helena Mrázová z Koudelova
paní Libuše Pokorná z Vrdů
paní Jaroslava Růžičková ze Zbyslavi
paní Pavla Špínová z Dolních Bučic
paní Božena Tomíšková z Vrdů
pan Karel Kuchař z Horních Bučic
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Přes 500 návštěvníků zavítalo na Velikonoční výstavu, která se konala začátkem
dubna v prostorách výstavní síně Obecního úřadu ve Vrdech. Největší zájem byl
tradičně o rukodělné výrobky a výtvarné
práce dětí. Bohatou nabídku lidových
řemeslných předmětů s velikonoční tématikou pečlivě připravila a scénáře
výstavy se zhostila Maruška Prokopová.
Poděkování patří místním vystavovatelkám M. Boumové, V. Holoubkové, A. Jeřábkové, J. Koberové, S. Kváčové, H. Lickové, I. Littové, J. Novotné, J. Padruňkové, I. Pecinové, V. Perntové, O. Rolencové, V. Řehounkové, A. Šenkové, Z. Štěpničkové, H. Zástěrové a V. Zralé. Svými
velikonočními výrobky obohatily výstavu
Markéta Čochnářová z Opatovic u Zbýšova a Jana Semerádová z Čáslavi. Velmi
zdařilými díly přispěla Základní škola
Vrdy, Mateřská škola 1 a Mateřská škola
II, Kroužek „Šikovné ruce“ a Výtvarný
kroužek při OÚ Vrdy.
-mly, jm-

Kovolis a pohled z Viničáku

STALO SE PŘED PADESÁTI LETY
HISTORIE  A SOUČASNOST
VE  FOTOGRAFII
V dnešním díle seriálu fotodvojic ulic se budeme
zabývat důležitou místní komunikací ve Vrdech,
která postupně vznikala od poloviny 20. let minulého století. Značnou zásluhu na vybudování ulice
měl vrdovský stavitel Josef Hemelík. Před devadesáti lety zde ještě končily zahrady jednotlivých selských usedlostí a začínala pole. Mluvíme o ulici
5. května. „Na jaře provedena brigádnicky vykopávka spojovací silnice Jaluška – Bulánek. Odpracováno 800 brigádnických hodin,“ stojí v zápisu předsedy MNV Karla Sládečka z roku 1955 a pokračuje:
„Ulice od Jalušků k Bulánkovům, která byla 7 let
rozkopána, byla konečně upravena tak, že je dobře
sjízdná…“
-jm, fk-

Cihelna, n. p., provozovna Dolní Bučice sušila cihly v sušárně typu „Altner“, která sestává z 18 komor. Vyráběny byly vesměs cihly příčně děrované. V roce 1962 byl splněn plán na 98,9 %, výroba zboží na 100,1 %
v hrubé hodnotě výroby na 100,8 %. Počet pracovníků 32. Nedostatek
pracovních sil trvá. Správcem cihelny zůstává nadále s. Jelínek.
Závod Kovolis splnil plán v r. 1962 na 102,7 %. Průměrné výdělky dosáhly výše 1 507 Kčs. Někteří zaměstnanci navštěvují průmyslovou školu
v Čáslavi, většina s velmi dobrým prospěchem. 25 soudruhů studovalo
při zaměstnání. Z toho 20 soudruhů navštěvovalo průmyslovku, 2 ukončili studium maturitou, 2 soudružky navštěvují ekonomickou školu
a s. Kábela dokončil vysokou školu. Do funkcí ve vyšších orgánech byli
povoláni soudruzi Kábela, Kubát a Píta. V ROH pracují Josef Vančura,
Jaroslav Janeček a Oldřich Urbach, v kulturním klubu Václav Tomíška
a Jaroslav Polák. V závodě jsou 2 brigády socialistické práce (BSP). Jedna
je vedena s. Peterkou, druhá s. Polákem. Mimo to soutěží několik kolektivů v předčasném plnění plánu. Kolektiv montáže kohoutků splnil celoroční plán k 7. listopadu. Úrazovost v podniku se pohybuje kolem 0,9 %.
V roce 1962 činily úspory 14 300 Kčs a odměny 2 684 Kčs. Za dobrou
práci byli vyznamenáni Jaroslav Vokál a Ladislav Prchal vyznamenáním
za zásluhy „10 let LM“.
Lidové truhlářské družstvo v Dolních Bučicích řídil Alois Crkal. Výroba
se nezměnila. Rovněž počet zaměstnanců, jejich průměrný výdělek i plnění plánu byly beze změny.
Moděva, lid. krejčovské družstvo ve Vrdech, pracuje po celý rok výhradně
na zakázkové práci a údržbě. Vedoucím byl Alois Šimonka z Hor. Bučic
a 3 zaměstnanci. Brigádnicky vypomáhala 1 síla. Celkem bylo přijato
za rok 70 000 Kčs. V dámské módě se šily kratší široké sukně z vlněných
i umělých látek v pastelových barvách.
Mechanizační středisko, opravna zemědělských strojů ČSSS v Dol. Bučicích, pracovalo za stejných podmínek jako v roce 1961. Po odchodu Františka Hendla se všichni zaměstnanci střídají po měsíci ve vedení podniku. Tento způsob řízení jim plně vyhovuje. Ve špičkových pracích zajíždějí někteří zaměstnanci na opravy na pole. Průměrný výdělek činil
1 300 Kčs. Plán byl splněn. Kolektiv se přihlásil k soutěži BSP.
Komunální podnik, Vrdy. V tomto roce pracovaly sdružené podniky jako
podniky místního hospodářství. Bývalé rozpočtové provozovny a drobné
provozovny MNV dosáhly v roce 1962 celkem 327 000 Kčs příjmu. Koncem roku se místní hospodářství mění na komunální podniky se samostatným vedením. Ředitelem jmenován Jaroslav Roušar.
Výkupní sklad, Dol. Bučice. V tomto roce bylo málo změn. Jen část okolí
skladu bylo vysázeno ovocnými stromy (60), převážně jabloněmi. Přistavěna byla místnost pro dělníky s umývárnou, na převlékání i odpočinek při přesnídávce. Sklad je zmechanizovaný. Při špičkových výkupech
je schopen přijmout denně 35 vagónů obilí. Přijímalo se po dohodě ve
velkém od JZD a ČSSS nepřetržitě od 4 hodin ráno až do půlnoci. Na
jaře byly zemědělské plodiny silně poškozeny rozvodněnou řekou. Přičiněním JZD a vhodnými opatřeními byly dodávky splněny. V tomto roce
krupobití zničilo mák na Koudelovském kopci na 50 %. Dodávka byla
splněna náhradním plněním. Čtvrtletně zajíždí do skladu zaměstnanec
podniku Asana z Prahy, aby odborně provedl hubení hlodavců a škůdců
obilí (pilousů). Pravidelně se sleduje teplota uskladněného obilí a vlhkoměry vlhkost vzduchu. O tom se vedou přesné záznamy.
/pokračování příště/
-jm-

Schopnost řešit problémové situace

Členové Skautského střediska
Vrdy-Bučice uspořádali
pohádkové závody pro světlušky
a vlčata  z celého okresu
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Součet bodů

Znalost první pomoci

Kuchařská dovednost

Manuální zručnost

Znalost dopravních značek

Fyzická zdatnost

Schopnost vyhledávat informace

Vztah k vlasti a skautingu

Pobyt v přírodě

Název hlídky

Číslo hlídky

jen o hru a ne o skutečnost. Většina
dětí si ale vzpomněla na pravidlo, že
si od cizích žádné sladkosti brát nesmí. Kdo odolal, získal nejen body,
ale v cíli také nabízená lízátka, tentokrát bezpečně z rukou vedoucích.
Lesní panna ztracená v bažinách potřebovala pomoct s vyhledáváním
informací. Znesváření sousedé, Krakonoš a Trautenberk, se sešli na disciplíně prověřující fyzickou zdatnost
a rovnováhu světlušek a vlčat při
chůzi po provaze, tedy po cestě z ŽeKategorie dívčí
1
2
3 4
5
6
7
8 9
lezných hor až do Krkonoš na nej1
1 Berušky (KH)
25 25 25 25 25 23 21 21 35 225 vyšší vrchol, na horu Sněžku. Prin2
2 Tatanky (KH-Přístav)
25 19 23 25 25 22 21 23 35 218 cezna Koloběžka první s princem po
3
3 Sněženky (Vrdy)
18 21 21 25 25 21 20 28 25 204 boku vyzkoušeli děti z dopravních
značek a Pat s Matem ze zručnosti.
5
4 Včeličky (KH)
22 18 19 25 25 25 20 13 25 192
Kuchařské schopnosti a smysly jako
4
5 Vlci (Čáslav)
25 25 21 25 25 23 18 15 25 202 je čich a chuť prověřoval na předposledním stanovišti motýl Emanuel
za asistence Makové panenky. Děti
Kategorie chlapecká
1
2
3 4
5
6
7
8 9
zapomínaly na jednu podstatnou
5
1 Féfo (KH)
21 19 12 22 25 17 19 13 20 168
věc, mýt si před přípravou jídla ruce,
3
2 Svišti (Ronov)
22 24 17 25 25 16 15 17 35 196 a za to se strhávaly body. Sněhurka
1
3 Mufloni (KH)
25 25 24 25 25 23 23 20 35 225 a její čtyři trpaslíci měli za úkol
4
4 Bílí tygři (Vrdy)
20 19 20 22 24 23 19 14 35 196 prověřit znalosti ze zdravovědy a to
i prakticky. Takže se obvazovalo, le2
5 Tygři (KH-Přístav)
23 25 17 25 25 25 21 17 35 213 pilo, desinfikovalo a volalo se na tísňové linky. Body se strhávaly ale i za
chování, protože by skauti měli být slušní a nehádat se mezi sebou. Na to však v zápalu boje
mnohdy zapomínali kluci i holky bez rozdílu.
Než se sečetly body a došlo k očekávanému
vyhlášení vítězů, děti se neúnavně bavily fotbalem, skákání přes švihadlo, basketbalem,
hrami na indiány. Mezi nejoblíbenější činnost patřilo také opékání špekáčků. To zabavilo všechny, protože na trati i na stanovištích
všem vyhládlo.
Organizace letošního ročníku závodů pro nejmenší děti ze skautských středi- A jak závod světlušek a vlčat dopadl? První
sek v Kutnohorském okrese připadla na místní středisko. „Závody pro danou místo získaly Berušky a Mufloni z Kutné Hory.
věkovou kategorii jsou každé dva roky. Ve skautském okrese Kutná Hora je pět Světlušky ze Skautského střediska Vrdy-Bustředisek, které se v pořádání závodů střídají. Letos vyšla řada na nás,“ uvedla čice vybojovaly třetí místo. Vrdovská vlčata se
Michaela Škaloudová, která byla v čele organizačního týmu letošních okres- o třetí příčku dělila se Svišti z Ronova, ti však
byli rychlejší v čase. I tak nebyl nikdo poražený
ních závodů pro světlušky a vlčata.
Závod pro nejmenší členy skautských středisek z Kutné Hory, Čáslavi, Ronova a všechny týmy dosáhly výborných výsledků
nad Doubravou a z Vrdů byl tematicky připraven jako pohádkový les. A protože a odnesly si ceny, které se jim budou při schůz-zlv blízkosti skautské klubovny v Dolních Bučicích žádný les není, konaly se zá- kách a výpravách hodit. 
vody v Ronově nad Doubravou.
I přesto, že předpověď počasí strašila po celou sobotu 14. dubna deštěm, nakonec nespadla ani kapka. To ocenili především rozhodčí na stanovištích rozmístění v pohádkových kostýmech na dvoukilometrovém okruhu v lese. A co
mělo pět dívčích a pět chlapeckých soutěžních družin za úkol? Nejprve u víly
Amálky a Včelky Máji prokázali malí závodníci schopnost sbalit si batoh na
jednodenní výpravu a následně poznávali rostliny. Na druhém stanovišti je
loupežník Rumcajs vyzkoušel ze skautských i vlasteneckých znalostí. SkauSkautské středisko Vrdy-Bučice děkuje
ting učí děti především věcem důležitým pro život, a proto je na trati čekala
paní PharmDr. Janě Nádvorníkové
nástraha. Cizí žena jim nabízela lízátka a snažila se je nalákat k sobě. Pro něza sponzorský dar v podobě
které soutěžící, kteří neodolali sladké nástraze, bylo štěstím, že šlo tentokrát
zdravotnických potřeb.
Umístění

Výsledky Závodu vlčat a světlušek 2012

Termín: 04/14/2012, kolo základní Disciplíny

foto | Vladimír Poskočil

Krakonoš a Trautenberk prověřili fyzickou zdatnost závodníků.

foto | Nikola Holoubková

Závodníci byli na rozdíl od Pata a Mata šikovní.

GULÁŠENÍ

Hra na indiány ukrátila čekání na výsledky.

0. ročník soutěže
ve vaření guláše jednotlivců
sobota 9. června 2012 od 12 hodin
(prezentace v 11 hodin)
před Kulturním domem
Restaurace Slavoj Vrdy
Závazné přihlášky soutěžících volejte
nejpozději do 25. května 2012
na mob. číslo 602 595 020
(Ing. Mlynka) nebo „mejlujte“
na mistostarosta@obecvrdy.cz.
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.

řešení hádanky Poznáváme přírodu
ze strany 10 – špaček obecný

Raněný trpajzlík

...z APRÍLOVého PŘÁTELÁKu

STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

TJ Slavoj Vrdy – FC Zenit Čáslav | foto Josef Moravec

Z PLICHTY JSME
SE  NERADOVALI
DLOUHO
TJ SLAVOJ VRDY
><
SOKOL  DRUŽBA
SUCHDOL  >> 1:2 >>
PROBÍHÁ
REKONSTRUKCE
ŠATEN A KLUBOVNY SLAVOJE

V sobotu 31. března hostil Slavoj Vrdy
na jarním utkání 15. kola přeboru
vedoucí tým tabulky Suchdol. Ten měl
od počátku více ze hry. Šanci hostí
nakonec využil nejmenší hráč na
hřišti Štainz, když střílel hlavou na
0:1. V průběhu druhé půle zápasu se
hra poněkud vyrovnala. Domácí Slavoj
projevil několik gólových příležitostí.
V 85. minutě se podařilo střídajícímu
Hájkovi vyrovnat. Avšak tři minuty
nato, po naší taktické chybě,
zvýšil opět Štainz na konečných
1:2 pro Suchdol.
Sestava Vrdy: Doubek – Vocl, Spěvák,
Pleva, Mlynka, Trekoval, Šolta, Bajo,
Miláček, Kebza, Truksa K.
Střídali: Radovnický, Červeňák, Hájek
ŽK 3/ČK 0.
Sestava Suchdol: Stoupa – Linhart,
Pánek, Holub, Holík P., Šváb T.,
Mikeš M., Rak J., Šimon, Štainz,
Janovský. Na střídání: Langr, Böhm,
Střihavka, Hebr; ŽK 1/ČK 0.
-jm-

Koncem března byly zahájeny stavební práce na sportovním zázemí TJ Slavoj Vrdy. Členové fotbalového oddílu brigádnicky provedli zateplení a obklady
stěn a stropů sádrokartonem, pokládku dlažby ve sprchách aj. Materiál na
renovaci zakoupil oddíl, příspěvek poskytla rovněž Obec Vrdy. Chystá se výměna vnitřního vybavení klubovny. Vedlejší prostory budou využívány nejmladšími fotbalisty, své místo si zde najdou volejbalisté a v zimě hokejisté
i ostatní návštěvníci při veřejném bruslení.

Milan Tomíšek, předseda FO TJ Slavoj Vrdy

Vodácká
víkendová výprava
na  řeku Sázavu
pro děti a  mládež
5. až 6. května 2012
pořádá TOM Rejnoci 3103 Vrdy
trasa: sobota: vodácká trasa Zruč nad
Sázavou – Kácov; neděle: vodácká trasa
Kácov – Český Šternberk
odjezd: sraz v 8:35 na vlakovém nádraží
v Čáslavi, odjezd vlakem z Čáslavi v 8:50,
příjezd do Zruče nad Sázavou v 10:15
Předpokládaný návrat:
na vlakové nádraží do Čáslavi v 15:07
Do ceny vodácké akce jsou zahrnuty následující náklady: doprava dětí vlakem, ubytování v kempu, doprava v místě, jídlo po celou dobu akce, doprava materiálu a lodí
Přepokládaná cena na osobu: 450,– Kč
(bude vybráno před odjezdem)
S sebou: svačina, stany (možnost i oddílových), spací pytel, karimatka, jídelní potřeby (ešus, miska, utěrka, lžíce), pokrývka
hlavy, boty do vody!!! – možno staré tenisky
nebo sandály, plavky, opalovací krém, pláštěnka, vhodné oblečení, prostředky proti
hmyzu, klíšťatům, sportovně turistická
obuv, průkaz pojištěnce, léky, drobná finanční hotovost na pohledy a jiné drobnosti,
na vlastní riziko – kamery, fotoaparáty,
mobilní telefony a jinou elektroniku
není nutné balit věci proti vodě,
budou převáženy autem
více informací a přihlašování:
kontaktní osoba:
Ing. Václav Musílek, mobil: 721 235 612
vasekmusilek@seznam.cz
internetové stránky:
www.tom-rejnoci.webnode.cz
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<< kolo

TJ SLAVOJ VRDY  ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO JARA 2012
Žleby – Horní Bučice
SO
05. 05. 2012 17:00
OKRESNÍ
20 FK Uhlířské Janovice B – Vrdy
NE
06. 05. 2012 17:00
Horní Bučice – FK Uhlířské Janovice B
NE
13. 05. 2012 17:00
PŘE BOR
21 Vrdy – Kaňk
SO
12. 05. 2012 17:00
Paběnice – Vrdy

SO

19. 05. 2012 17:00

Kaňk – Horní Bučice

SO

19. 05. 2012 17:00

Horní Bučice – Paběnice

NE

27. 05. 2012 17:00

Vrdy – Křesetice

SO

26. 05. 2012 17:00

20
21
22
23

Vrdy B – Horky

NE

06. 05. 2012

17:00

Horušice – Vrdy B

SO

12. 05. 2012

17:00

Vrdy B – Zbýšov B

NE

20. 05. 2012

17:00

Kačina – Vrdy B

SO

26. 05. 2012

17:00

14
15
16
17

Nové Dvory + Církvice – Horní Bučice

NE

06. 05. 2012

14:45

Vrdy + Bílé Podolí – Suchdol

NE

06. 05. 2012

10:15 (stadion Vrdy)

Malešov – Vrdy + Bílé Podolí

NE

13. 05. 2012

10:15

Sázava + Rataje nad Sázavou – Horní Bučice

SO

12. 05. 2012

10:15

<

22
23

IV. TŘÍDA sk . A

dorost

Horní Bučice – Zbraslavice

NE

20. 05. 2012

10:15

Vrdy + Bílé Podolí – Vi Sedlec

NE

20. 05. 2012

10:15 (stadion Vrdy)

Vrdy + Bílé Podolí – Nové Dvory + Církvice

NE

27. 05. 2012

10:15 (stadion Vrdy)

Suchdol – Horní Bučice

NE

27. 05.2012

10:15

14
15
16
17

Kaňk – Vrdy + Horní Bučice

SO

05. 05. 2012

15:15

19
20
21
22
23

starší ž áci
Vrdy + Horní Bučice – Štrampouch

SO

12. 05. 2012

15:00

Bratčice – Vrdy + Horní Bučice

SO

19. 05. 2012

15:15

Vrdy + Horní Bučice – Křesetice

SO

26. 05. 2012

15:00

Vrdy – Sázava

NE

06. 05. 2012

15:00

ml adší ž áci

Vrdy (volno)
Rataje nad Sázavou – Vrdy

NE

13. 05. 2012

15:00

Vrdy – Chotusice

NE

20. 05. 2012

15:00

26. 05. 2012

11:15

Malešov – Vrdy

SO

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

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

AUTOBAZAR PERNT

hilti
ŽELEZÁŘSTVÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÉ a řemeslnické POTŘEBY
PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ
Otevírací doba:
Po–Pá | 8:15–12:00 | 13:00–17:00 |
So | 8:00–11:00 |

Otevřena
od 1. dubna 2012
zahrada
v ulici Sluneční

Mob.: 776 173 736
Odpovědný zástupce: Marcel Pospiech
www.pujcovnanaradi.cznet.cz

nabízí: dovoz automobilů z EU
odtahové služby po celé České republice a EU
přípravu automobilů na STK
adresa: Vladimír Pernt
K Hájku 104, Horní Bučice, 285 71 Vrdy
tel.: +420 604 363 686, IČO: 61929883

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
duben 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

RESTAURACE SLAVOJ KULTURNÍ DŮM
VAŘÍME – na každý pátek a sobotu je možné si objednat
večeře, závazné objednávky přijímá osobně obsluha baru
nebo telefonicky na 777 579 956
MENU
Vepřový steak (krkovička) 200 g
100,– Kč
Kuřecí steak (prsíčka) 200 g
100,– Kč
Naše specialita: Pečené vepřové kolínko, 800–1000 g 120,– Kč
Přílohy: hranolky, krokety, americké brambory
vše 25,– Kč
ODPOLEDNÍ GRILOVÁNÍ VEPŘOVÉ KÝTY
v sobotu 19. května 2012 od 17 hodin
před Kulturním domem ve Vrdech,
od 20 hodin zazní česká dechovka
POSEZENÍ S HARMONIKOU Petra Bílého
Jste srdečně zváni! Monika Kořínková
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. 4/2012 vychází 30. dubna
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

