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Dostavba kanalizace
obsah tohoto čísla:
ze zastupitelstva 
2 je těsně před  zahájením
okolo školy i školky
4 Obec Vrdy vyvíjela dlouhodobě snahu o dostavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci čistírny odpadních vod
okolo obce
6 (ČOV). Nechci na tomto místě popisovat všechny peripetie této snahy a vyjmenovávat všechny pokusy, jejichž cíněco kultury
8–10 lem mělo být především získání potřebných prostředků
na tuto poměrně náročnou akci. Chtěl bych Vás v tuto
něco z Horních 
12 chvíli seznámit se základními fakty.
Celá akce, jejíž přesný název je „Dostavba kanalizace a inco dělají skauti 
14 tenzifikace ČOV“ je rozdělena do tří relativně samostatných částí – odkanalizování čtvrti Lázně tlakovou kanalizací, odkanalizování ulice K Rybníčku v Dolních Bukroužky se psy,
čicích (gravitační kanalizace) a rekonstrukce, resp. inšipkami i letadly
16 tenzifikace čistírny odpadních vod. Právě posledně zmiňovaná část je stále ještě v době, kdy vznikají tyto řádky,
...a sportovní tečka  18 předmětem intenzivních jednání mezi obcí jako investoÚVODNÍK
Je tomu právě rok, co vyšlo první číslo měsíčníku
Obecní listy. Byly zapsány 17. února 2011 v evidenci
periodického tisku na Ministerstvu kultury ČR pod
evidenčním číslem MK ČR E 20022. Vydavatelem je
Obecní úřad Vrdy. Nákladem tisíc kusů byly Obecní
listy vytištěny kutnohorskou reklamní agenturou Lepor. Od květnového vydání č. 3/2011, v novém moderním designu, tisk zajišťuje Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák ve Starém Kolíně. V listopadu 2011 se celkový
měsíční náklad ustálil na 750 ks. Měsíčník je distribuován zdarma. Vytyčili jsme si tehdy za cíl přehledným, ale též zajímavým a zábavným způsobem informovat občany i firmy o aktuálním dění v naší obci.
Přinášet zprávy o našich rodácích, kteří v minulosti
či dnešní době něčeho významného dosáhli. Rovněž
v tematickém plánu dospět k tomu, aby na obsahu
Obecních listů měli podíl sami občané. A to buď formou diskusních příspěvků anebo prostřednictvím
článků o činnosti v rámci obecního úřadu, technických služeb, základní školy, mateřských školek, zájmových organizací a spolků, občanských sdružení
a sportovních oddílů. To, do jaké míry se nám tato
předsevzetí daří naplňovat, je na zvážení každého
čtenáře.
Upřímně děkuji všem, kteří se za uplynulý rok podíleli na tvorbě a obsahu Obecních listů. Osobně mohu
říci, že mě těší zájem o tento měsíčník. Závěrem
mně dovolte vyjádřit přesvědčení, že Vaším přispěním se budou Obecní listy v druhém roce života co
do kvality příspěvků jenom a jenom zlepšovat.

za redakci Ing. Miloš Mlynka

rem stavby, firmou Hochtief CZ a. s., jež vyhrála výběrové
řízení na zhotovitele stavby a technickým dozorem investora, tj. firmou ENVI Agentura Trunda s. r. o. ohledně použité technologie ČOV a následného řešení kalového hospodářství. Tato skutečnost by
ale v žádném případě neměla ohrozit termín zahájení stavby. Ten byl
stanoven na 2. 4. 2012. Finančně ekonomická analýza projektu počítá
s částkou zhruba 40 mil. korun s tím, že dotační smlouva se Státním
fondem životního prostředí (SFŽP) podepsaná v srpnu 2011 garantuje
při splnění stanovených podmínek pokrytí 75 % výše uvedené částky.
Zbývající uznatelné náklady a veškeré neuznatelné bude obec financovat z vlastních zdrojů. Součástí financování bude i půjčka od Státního
fondu životního prostředí s nízkým úrokem v řádu jednotek procent, jejíž čerpání je součástí již zmiňované smlouvy mezi obcí a SFŽP.
Vlastní stavba se obyvatel dotkne pouze v částech, které jsem již zmínil, tedy ulic Lázně a K Rybníčku, přesto prosím i ostatní o trpělivost, především ve vztahu k částečnému omezení dopravy v těchto lokalitách. Maximální délka výstavby daná podmínkami SFŽP je devět měsíců. Přesný časový harmonogram jsme sice ještě od firmy
Hochtief CZ a. s. nedostali, ale jakmile se tak stane, budeme vás neprodleně informovat.
Věřím, že úspěšný průběh stavby je v zájmu všech obyvatel obce, že
k němu minimálně svou tolerancí přispějí a nebude nutné řešit podobné problémy jako v průběhu revitalizace Parku Míru, která je v plném proudu. To už je ale jiná kapitola.

Ing. Josef Herout, starosta 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 |

VÝPIS ZE ZÁPISU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  VRDY
konaného  DNE  8. 3. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE  VRDECH
1.	Zahájení. Starosta obce Ing. Josef He- 2.	Kontrola usnesení. Starosta obce b)	Mateřská škola 1 Vrdy – příjmy celkem
rout přivítal přítomné a konstatoval,
Ing. Josef Herout konstatoval, že při453 871,86 Kč (dotace od zřizovatele,
že dnešní jednání bylo řádně svoláno
jatá usnesení jsou průběžně plněna.
školné, zúčtování fondů a úroky); výa vyhlášeno. Přítomno 14 členů zastuZastupitelstvo obce vzalo na vědomí
daje celkem 1 672 984,– Kč (dotace
pitelstva obce, omluvena Mgr. L. Frankontrolu usnesení z minulého jednání
na platy, odvody, mzdové náklady, socová. ZO je usnášeníschopné. Zpráva
zastupitelstva obce s tím, že jednotlivá
ciální a zdravotní pojištění, zákonné
ověřovatelů zápisu ze dne 15. 12. 2011:
usnesení jsou průběžně plněna.
pojištění, tvorba FKSP, materiál,
p. A. Šindelář a Mgr. T. Franc – zápis sou- 3.	Rozpočtové opatření č. 7/2011. Rozbor
ochranné pomůcky, vzdělávání pedahlasí, bez připomínek. Jmenování nohospodaření obce za rok 2011 včetně
gogických pracovníků). Hospodářský
vých ověřovatelů zápisu: Ing. J. Jelínek,
sociálního fondu obce. Rozbor hosvýsledek: zisk 6 513,08 Kč rozdělen
Mgr. J. Stýblo. Volba návrhové komise ve
podaření příspěvkových organizací
ve výši 95 % do rezervního fondu, 5 %
složení: předseda: p. Z. Duben, členové:
zřízených obcí za rok 2011. Rozpočdo fondu odměn.
pí J. Vysloužilová, p. J. Veselý. S progratové opatření č. 7/2011 schválila Rada c)	Mateřská škola II Vrdy – příjmy celmem schůze byli všichni seznámeni
obce dne 18. 1. 2012 na základě pravokem 547 933,94 Kč (dotace od zřizoa nikdo nepodal návrh na změnu nebo
moci ZO ze dne 15. 12. 2011 (Usnesení
vatele, školné, úroky, čerpání fondu
doplnění programu. Starosta obce vyč. 53/2011): příjmy 35 642 213,– Kč;
odměn); výdaje celkem 541 854,19 Kč
zval přítomné k předložení připomínek
výdaje 31 267 999,– Kč;
přebytek
(materiál, spotřeba elektrické enerk projednávaným bodům – připomínky
6 674 213,– Kč. Zapojena rozpočtovaná
gie, vodné, stočné, opravy a údržba,
nebyly vzneseny.
rezerva na povodně ve výši 11 000,– Kč,
praní prádla, poštovné, telefonní poPROGRAM
zbytek na rekonstrukci ČOV a kanaliplatky a internet, odborné služby, do1.	Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu,
zaci. Deník úprav rozpočtu je vyrovprava na plavání, poplatky bance, cesjmenování nových ověřovatelů zápisu,
naný – 3 685 766,89 Kč. Rozbor hospotovné, ostatní). Hospodářský výslevolba návrhové komise.
daření obce za rok 2011: skutečné přídek: zisk 6 079,75 Kč rozdělen ve výši
2. Kontrola usnesení. Usnesení.
jmy celkem 35 642 213,36 Kč (29 mil.
95 % do rezervního fondu, 5 % do
3.	Rozpočtové opatření č. 7/2011. Rozbor
Kč získáno na daních, ostatní příjmy
fondu odměn.
hospodaření obce za r. 2011 včetně socičinily poplatky); skutečné výdaje cel- d)	Technické služby Vrdy – hospodářálního fondu obce. Rozbor hospodaření
kem 31 967 999,87 Kč. Původní rozský výsledek: zisk 348 988,23 Kč. Bez
příspěvkových organizací zřízených obcí
počet byl snížen na skutečnost (nedotace obce však vykazuje 1 mil. Kč
za r. 2011. Usnesení.
proběhla investiční akce intenzifiztrátu! V tomto roce došlo ke změně
4.	Zpráva předsedy finančního a kontrolkace ČOV a kanalizace). Jednotlivé posystému hospodaření. TS Vrdy získají
ního výboru. Usnesení.
ložky tvoří mandatorní výdaje na hosod obce dotaci a nebudou fakturovat
5.	Návrh odměn členům výborů, nečlenům
podaření obce a vnitřní správu. Rozobci.
ZO. Návrh peněžitých darů členům kobor sociálního fondu obce: příjmy /// Usnesení č. 3/2012
misí, nečlenům ZO. Usnesení.
720 158,75 Kč, výdaje 253 506,52 Kč,
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoč6.	Cena vodného a stočného pro r. 2012.
zůstatek 466 652,23 Kč. Ve výdajích
tové opatření č. 7/2011.
Usnesení.
jsou zahrnuty příspěvky na stravné, re- 4. Zpráva předsedy finančního
7. Finanční příspěvky. Usnesení.
kreace, životní jubilea, penzijní připoa kontrolního výboru.
8.	Návrh na sloučení MŠ l a MŠ II Vrdy.
jištění, poplatky KB, kancelářský náby- 	Předmětem činnosti finančního výUsnesení.
tek, nákup židlí, vstupenky do sauny.
boru byla kontrola dotací příspěvko9.	P řevody pozemků. Usnesení.
Rozbor hospodaření příspěvkových
vým organizacím za rok 2011, dodr10. Informace starosty obce. Usnesení.
organizací zřízených obcí za r. 2011:
žování podmínek a využití darů, pla11. Rozpočet obce na r. 2012. Rozpočet soci- a) Základní škola Vrdy – největší náklacení nájemného za rok 2010 (bytové
álního fondu obce na r. 2012. Rozpočet
dovou položkou jsou energie, náklady
a nebytové prostory). KaSS Vrdy – konpříspěvkových organizací zřízených obcí
na provoz školy bez potravin činí
trola zaúčtovaných dokladů za období
na r. 2012. Usnesení.
2 199,1 tis. Kč a náklady ze sponzor01-04/2011 (k 31. 6. 2011 byla organi12. Diskuse pro veřejnost.
ských darů činily 33 500,– Kč. Výsledek
zace zrušena). TS Vrdy – kontrola za13. Závěr.
hospodaření: zisk 51 320,77 Kč (bude
účtovaných plateb vodné, stočné 01///	Usnesení č. 1/2012
použit na odložené výdaje příštího
09/2011. Obec Vrdy – kontrola zaúčtoZastupitelstvo obce schválilo program
roku). Prostředky přidělené Krajským
vaných dokladů TKO 01-09/2011. Sejednání ZO a určilo ověřovateli zápisu
úřadem Středočeského kraje na platy,
známení s rozpočtem na rok 2012.
jednání zastupitelstva obce
odvody, učebnice, pomůcky a vzděláZastupitelstvo obce vzalo na vědomí
pana Ing. Jindřicha Jelínka
vání pedagogických pracovníků jsou
zprávy předsedů finančního a konta pana Mgr. Jiřího Stýbla.
plně vyčerpány. Tyto prostředky se nerolního výboru.
/// Usnesení č. 2/2012
ustále snižují a nepokrývají potřebné 5. Návrh odměn členům výborů, nečleZastupitelstvo obce schválilo návrhovou
náklady. Náklady na potraviny ve ŠJ ve
nům ZO. Návrh peněžitých darů člekomisi pro přípravu návrhu usnesení ve
výši 1 132,2 tis. Kč jsou hrazeny v plné
nům komisí, nečlenům ZO.
složení: předseda: pan Zdeněk Duben,
výši strávníky a provozní náklady ve /// Usnesení č. 4/2012
členové: paní Jolana Vysloužilová, pan
ŠD byly hrazeny z příspěvků zákon- 	Zastupitelstvo obce schválilo odJosef Veselý.
ných zástupců.
měny členům výborů, nečlenům
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zastupitelstva obce, peněžité dary členům komisí, nečlenům zastupitelstva obce na rok 2012 dle předložených
návrhů.
6. Cena vodného a stočného pro rok 2012.
Cena vodného a stočného se odvíjí od
výše nákladů na výrobu, provoz a dodávku pitné a odkanalizované vody pro
koncové odběratele. K navrhované ceně
vody je potřeba zdůraznit, že nákladová
cena je výrazně vyšší a rozdíl bude pokryt z rozpočtu obce. Celkové navýšení
v meziročním porovnání je + 6,23 Kč
bez DPH. Vodní hospodářství vykazuje
ztrátu. Od ledna 2012 přešlo vodní hospodářství pod Obec Vrdy, která musí odepisovat majetek a je přímo nutností přiblížit se ceně, která pokryje dotaci na dostavbu ČOV a kanalizaci. Jeden rok bude
zřejmě zkušební, ale proces postupného
přibližování ceny vodného a stočného ke
skutečným nákladům musí pokračovat.
Cena je dlouhodobě počítána jako nákladová cena a odpisy cenu zvyšují. Pro rok
2012 představuje navýšení + 4 % DPH
+ odpisy. Od roku 2014 se budou muset
ceny zvýšit, proto se doporučuje navyšovat cenu postupně a ne skokově. Na stočném budeme muset po dobu životnosti
ČOV vykazovat zisk! Průměrná spotřeba
odvedené vody 46 m3 zůstává zachována,
mění se pouze cena.
/// Usnesení č. 5/2012
	Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2012: vodné
32,20 Kč + 14 % DPH, stočné 15,53 Kč
+ 14 % DPH
7. Finanční příspěvky
	Místostarosta obce Ing. Miloš Mlynka
odůvodnil jednotlivé návrhy na poskytnutí finančních příspěvků níže uvedeným organizacím a konstatoval, že
všechny organizace, kterým obec poskytla příspěvek v roce 2011, doložily
jeho vyúčtování, některé však reagovaly
až na výzvu obce a předložily vyúčtování
se zpožděním!

/// Usnesení č. 6/2012
	Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních příspěvků uvedeným
organizacím.
8. Návrh na sloučení MŠ l a MŠ II Vrdy.
	Starosta obce Ing. Josef Herout předložil ke schválení návrh Rady obce na
sloučení Mateřské školy l Vrdy, Větrná
120, 285 71 Vrdy, příspěvkové organizace, IČ 75032813 s příspěvkovou organizací Mateřská škola II Vrdy, Školská 332, 285 71 Vrdy, IČ 75032821 v jeden právní subjekt s účinností od 1. 8.
2012, včetně zániku funkce ředitele
Mateřské školy II Vrdy, Školská 332,
příspěvkové organizace dnem sloučení s tím, že Obec Vrdy vyhlásí konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele nástupnické organizace v termínu stanoveném školským zákonem.
/// Usnesení č. 7/2012
	Zastupitelstvo obce neschválilo
sloučení Mateřské školy l Vrdy, Větrná 120, 285 71 Vrdy, příspěvkové organizace, IČ 75 032 813 s příspěvkovou organizací Mateřská škola II Vrdy,
Školská 332, 285 71 Vrdy, IČ 75 032
821 v jeden právní subjekt s účinností
od 1. 8. 2012.
8. P řevody pozemků.
Usnesení č. 8/2012
	Zastupitelstvo obce schválilo níže
uvedené převody pozemků: pozemek
p. č. 605, zastavěná plocha o výměře
9 m2, k. ú. Vrdy – Pod Vinicí za kupní
cenu 200,– Kč/m2 pozemku s tím, že
kupující hradí náklady s převodem
pozemku spojené;
	části pozemku p. č. 83/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
20 × 3,5 m, k. ú. Dolní Bučice za kupní
cenu 200,– Kč/m 2 pozemku s tím, že
kupující hradí náklady s převodem
pozemku spojené.
10. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení

Finanční příspěvky:
Mateřská škola l Vrdy
400 000,– Kč
Mateřská škola II Vrdy
500 000,– Kč
Základní škola Vrdy
2 100 000,– Kč
Technické služby Vrdy
3 950 000,– Kč
ANIMA, v. o. s. Čáslav
509 000,– Kč
Nemocnice Čáslav
(dar) 20 000,– Kč
Domov důchodců Čáslav
20 000,– Kč
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Čáslavsko
3 000,– Kč
Sdružení místních samospráv
4 000,– Kč
Diakonie Čáslav
8 000,– Kč
Římskokatolická farnost Dolní Bučice
40 000,– Kč
Římskokatolická farnost Zbyslav (Žleby)
0,– Kč
OS Za záchranu kostela Nejsv. Trojice Zbyslav
20 000,– Kč

	Starosta obce Ing. Josef Herout
informoval:
— 	o nabídce firmy GEOSERVIS Kutná
Hora na provedení hydrogeologického
průzkumu na pozemku p. č. 364/2,
k. ú. Horní Bučice jako posilujícího
zdroje pitné vody pro obecní vodovod
— 	o zamítavém stanovisku k nabídkovému řízení KÚ Stč. kraje Praha na
výběr dopravců pro zajištění dopravní
obslužnosti ve Středočeském kraji
— 	o výroční zprávě Policie SK ČR – po
zrušení služebny v obci se situace kupodivu zlepšila: v r. 2010 bylo ve Vrdech 47 trestných činů, v Dol. Bučicích 17 a v Hor. Bučicích 2; v r. 2011
pokles na 31 trestných činů ve Vrdech,
v Dol. Bučicích 6 a v Hor. Bučicích 2
— 	o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace zřizované Obcí Vrdy – Základní škola
Vrdy, okr. Kutná Hora se sídlem Školská 108, 285 71 Vrdy. Předpokládaný
nástup 1. 8. 2012. Písemné přihlášky
odevzdány do 26. 3. 2012 do 16 hodin.
KÚ Stč. kraje Praha rozhodl ve všech
svých školských zařízeních vypsat výběrové řízení bez ohledu, zda zařízení
funguje nebo ne. Starosta obce Ing. Josef Herout informoval o složení výběrové komise: PaedDr. Jarmila Tóthová
(ČŠI Kolín), Mgr. Ivana Múčková (ZŠ
Vrdy), Mgr. Marie Kupková (ZŠ Vrdy),
Ing. Antonín Hejzlar (MěÚ Čáslav),
Mgr. Miloslav Roubal (KÚ Stč. kraje
Praha), Mgr. Věra Szabová (VOŠ, SPŠ
a OA Čáslav) a Mgr. Jaroslav Vostrovský (ZŠ Čáslav). Dále předložil návrh
dodatečně jmenovat dva členy do konkurzní komise (není nepovinné), a to
Ing. Josefa Herouta a Mgr. Zdeňka
Procházku.
/// Usnesení č. 9/2012
	Zastupitelstvo obce na základě informací starosty obce schválilo: dva
zástupce zřizovatele do konkurzní
komise pro konkurz na obsazení

Občanské sdružení Zbyslav dětem
SDH Zbyslav
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Vrdy-Bučice
TJ Dynamo Horní Bučice
TJ Slavoj Vrdy
TOM Rejnoci Vrdy
JK IVAHU Vrdy
Letecký modelářský klub Skovice
Český zahrádkářský svaz Vrdy
MO Českého rybářského svazu Vrdy
MS Doubrava Vrdy
Český kynologický svaz ZKO Vrdy
Oblastní charita Kutná Hora

15 000,– Kč
20 000,– Kč
32 000,– Kč
60 000,– Kč
100 000,– Kč
4 000,– Kč
4 000,– Kč
10 000,– Kč
10 000,– Kč
36 000,– Kč
36 000,– Kč
10 000,– Kč
0,– Kč
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vedoucího pracovního místa ředitele Základní
školy Vrdy – Ing. Josefa Herouta a Mgr. Zdeňka
Procházku.
	Zastupitelstvo obce na základě informací
starosty obce vzalo na vědomí:
— 	výroční zprávu o stavu bezpečnosti v území
obvodního oddělení Policie ČR Čáslav, okrsek
M za rok 2011
— 	informaci o vyhlášeném konkurzním řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Základní školy Vrdy
— 	stanovisko obce k nabídkovému řízení na výběr dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji
11	Rozpočet obce na rok 2012.
	Návrh rozpočtu obce na rok 2012: Obec Vrdy
rozpočtuje daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace, včetně zapojení
zůstatku z roku 2011 ve výši 8 397 250,– Kč.
Celkem 65 508 449,– Kč.
	Výdaje: neinvestiční, doprava, vodní hospodářství, vzdělávání, kultura, tělovýchova, zdravotnictví, bydlení, komunální služby, územní
rozvoj, nakládání s majetkem obce, odpady, veřejná zeleň, sociální péče, rezerva na povodně,
požární ochrana, státní správa a samospráva,
kapitálové výdaje. Celkem 65 508 449,– Kč.
///	Usnesení č. 10/2012
	Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2012, rozpočet sociálního fondu obce
na rok 2012 a rozpočet příspěvkových organizací zřízených obcí (Technických služeb Vrdy,
Základní školy Vrdy, Mateřské školy l Vrdy
a Mateřské školy II Vrdy) na rok 2012.
12	Diskuse pro veřejnost
Starosta obce Ing. Josef Herout informoval:
— 	o vyhlášení veřejné výzvy č. 2/2012 na místo
hlavní účetní
— 	o stížnosti v souvislosti s úpravou plochy Parku
Míru na úkor zeleně (parkovací záliv). Předběžně vykolíkováno a na základě upozornění
občana přijela Inspekce ŽP Praha na místo
samé a nebylo shledáno závad (výjezd IŽP byl
v porovnání s ekologickou havárií v Koudelově
neadekvátní a neekonomický, obhlídka v Koudelově byla ze strany inspekce provedena až na
pokyn obce);
— 	o požáru v Koudelově. Nepovolená skládka
pneumatik byla v minulosti pokutována částkou 800 tisíc Kč, ale bez odezvy. V tomto případě obec zvažuje trestní oznámení na neznámého pachatele (jeví se jako úmyslně založený požár při práci s autogenem). Policie ČR
pokutovala viníky z nedbalosti pokutou ve výši
1 000,– Kč.

Ing. Josef Herout, starosta obce

Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce
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ŠKOLA BUDE  V SUCHU
Odvodnění a drenážování v prostorách ZŠ Vrdy
Dovolte mi několik slov k tomu, proč se v současné době provádějí firmou
LŠL – STAVBY, spol. s r. o., stavební a zemní práce v areálu školního dvora.
Obecní úřad řeší výskyt zvýšené vzlínavosti vlhkosti v obvodovém zdivu školní
budovy, v její staré části. Tento stav se projevil bezprostředně po uzavření obvodového pláště zateplením fasády a došlo k porušení přirozeného „dýchání“
při odpařování zdiva. Dalším stavebním zásahem v minulosti byla výměna
nevyhovujících dřevěných oken za okna plastová. Zlepšily se sice tepelně izolační vlastnosti, ale porušila se tím přirozená a potřebná výměna spotřebovávaného vzduchu. Je nutné si uvědomit, že v budově, která je sama o sobě
svým posláním předurčena ke zvýšenému soustředění počtu uživatelů, dochází k velmi vysoké koncentraci vzdušné vlhkosti. A ta se usazuje právě ve
zdivu. Obecní úřad ve Vrdech připomínkoval u dodavatelské firmy, která prováděla zateplení školní budovy tento problém. Na vyvolaném jednání bylo dohodnuto následující:
1) odkopem zjistit příčinu zdroje vlhkosti
2) odvodnit funkčně střechu
3) provést větrání soklové části
(vlastní obklad soklu bude nahrazen asanační omítkou).
Při odkopu zeminy bylo shledáno, že postupným vývojem (zvyšováním vybavenosti školního zařízení, přístavbami) bylo opakovaně narušováno kanalizační potrubí, a to jak při různých úrovních dostupných technologií, tak i řemeslné zručnosti při provádění. V místech dodatečných napojení potrubí docházelo dlouhodobě k průsakům dešťových i splaškových vod do základových
konstrukcí školy. Kanalizační hlavník byl vybudován z kameninových trub,
kde docházelo k průsakům v jednotlivých spojích, což navíc zvyšovala snížená
průtočnost v několika místech bodovým ucpáním. V hlavníku tak trvale stála
splašková voda zhruba do 1/3 profilu.
Veškeré odkanalizování staré části budovy školy je nyní přepojeno na nově
přeloženou kanalizaci z nepropustného PVC potrubí. Je osazeno třemi nově
zřízenými kontrolními šachtami opatřenými betonovými poklopy bez odvětrání. Rovněž sedm dešťových svodů je zaústěno přes plastové gajgry se zápachovou uzávěrou do tohoto nově vzniklého hlavníku. V areálu dvora jsou nově
osazeny čtyři uliční vpusti se zápachovými uzávěrami. Betonové prvky jsou
na sebe osazované pomocí voděodolných a nepropustných montážních pěn.
Všechny nově dodané poklopy a mříže jsou plně pojezdné nákladními automobily do zatížitelnosti minimálně 20 tun.
V současné době provádíme vlastní drenážování po obvodu základů staré
školní budovy. Zde se vlhkost zdiva projevuje nejvíce. Tyto práce nám však
přerušily únorové mrazy. Drenážování spočívá v odtěžení zeminy do stanovené hloubky 90 cm a šířky cca 100 cm. Dno tohoto výkopu vybavíme drenážní
rourou zaústěnou do kanalizace. Obnažená stěna základu pak bude potažena
nopkovou fólií. Odtěžený materiál nahradíme kamenivem frakce 63–125,
čímž dojde k přerušení zemních kapilár. Tím se omezí vzlínavost zemní vlhkosti. Celý takto ošetřený obhoz bude osazen obrubami ve vzdálenosti 70 cm
od obvodového zdiva a doplněn drenážním kamenivem. Po dokončení provedeme ještě terénní úpravy za obrubou.
Žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy se tímto omlouváme za
dočasně ztížené podmínky a hluk při provádění uvedených prací. Pevně věříme, že těmito stavebními zásahy se problémů s vlhkostí zdiva už nadobro
zbavíme.
Jiří Lebduška, jednatel, LŠL – STAVBY, spol. s r. o., Čáslav

www.virtualni-caslavsko.cz/vrdy-bowling

Úspěch naší  žákyně

Virtuální  Čáslavsko

Jsme velmi rádi, že můžeme opět informovat o úspěchu, kterého
dosáhla žákyně 8. ročníku základní školy Adriana Veľasová. Naši
žáci se pravidelně zapojují do různých soutěží. Tentokrát se jednalo
o soutěž s názvem Pohádková knížka Třídilka, kterou vyhlásil Středočeský kraj se společností EKO-KOM a. s. Přihlášení žáci měli vytvořit pohádku s ekologickým námětem a doprovodit ji vlastní ilustrací. Z vybraných prací následně vznikla knížka určená dětem
mateřských škol, která je zajímavou formou poučí o významu třídění odpadů i šetrného chování k přírodě. Do soutěže se zapojilo
143 škol s počtem 541 pohádek a 800 ilustrací. V této velké konkurenci se Adriana umístila na 4.–14. místě a byla pozvána do Kladna
na slavnostní křest knihy a předání cen. K jejímu úspěchu jí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pěkných výsledků ve škole i mimo ni.
http://www.zs-vrdy.cz/stalo_se/spisovatelka_adri.htm

Mgr. Jaroslava Polgárová

V březnu 2012 se obec Vrdy zařadila mezi členy informačně turistického regionálního systému virtuálních prohlídek Virtuální Čáslavsko (w w w.virtualnicaslavsko.cz), který je zaměřen právě na náš region.
Cílem celého projektu je prezentovat firmy, služby,
památky, zajímavosti, ale i města a obce v regionu,
spolky a organizace netradičním a zajímav ým způsobem. A to nejenom na internetu!

SalmoneLla v mateřské škole
Chtěla bych informovat veřejnost o nepříjemné situaci, která v měsíci
únoru postihla naši mateřskou školu. Téměř polovina dětí onemocněla střevními potížemi způsobenými bakterií salmonelly. Na základě tohoto infekčního onemocnění dětí nás navštívily pracovnice
z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS) a provedly
kontrolu celé školky. Odebraly vzorky z nádobí, z kuchyňského náčiní,
z veškerých ploch a to i v kuchyni základní školy (ZŠ) odkud se k nám
dováží jídlo. Po celkové dezinfekci mateřské školy nařídila hygiena
zdravotní odběry u všech dětí a zaměstnankyň. Výsledky všech učitelek i ostatních pracovnic byly negativní, tedy bez nálezu bakterie.
Děti, které měly výsledky také negativní, mohly nadále bez omezení
chodit do školky, protože KHS rozhodla o nepřerušení a pokračování
jejího provozu pro zdravé děti. Za to nás nyní někteří rodiče slovně
napadají, což nás velmi mrzí, protože jsme udělali maximum a splnili všechny pokyny a příkazy KHS, která je naším nadřízeným orgánem. Výsledky všech odběrů byly negativní – prostory školky nebyly
tedy původcem nákazy. Chyba nebyla prokazatelně na naší straně.
To vše dokládáme písemným protokolem, který vystavila KHS a je
vyvěšen na nástěnce ve školce, kde si jej rodiče
mohou přečíst. Též výsledky všech odběrů v kuchyni ZŠ byly negativní.
S čistým svědomím mohu říci, že bychom nikdy
nedopustili, aby se vědomě, naším přičiněním,
stala podobná situace. Doufáme, že je celá nepříjemnost již za námi. Velice se těšíme na děti,
které se, jak doufáme, brzy uzdraví a vrátí zpět
mezi nás.
Jitka Truksová, ředitelka Mateřské školy 1 Vrdy

Mnoho z Vás již virtuální prohlídky zná, ovšem tento
systém je jiný. Nejde o prezentaci pouze těch nejreprezentativnějších a nejzajímavějších míst v naší
republice, které jsou publikovány a prezentovány
všude a kdekým. Jde o prezentace i těch nejmenších
obchůdků a krámečků, firmiček a míst, která nás
spojují, kterými sice můžeme denně běžně procházet a vůbec nám nepřijde, jak se za ty poslední roky
změnily. Kdo si za pár let vzpomene, jak to v ypadalo
v Čáslavi „na vostráku“, než se v ybudoval kruhov ý
objezd? Koho napadne, že byla půlka vesnice rozkopaná, aby se přebudovala kanalizace? A vidíte – nyní
se můžete na některých místech ohlédnout v historii
i nazpět. A budou vznikat prohlídky z nov ých míst,
to proto, abyste se za pár let měli opět za čím ohlédnout, ale také proto, abyste se mohli virtuálně podívat do obchodu, kde jste ještě nebyli, v polední pauze
poslat odkaz kamarádce a odpoledne v yrazit na nákupy nebo pozvat přátele z Morav y na návštěvu a dobrou večeři do některé z restaurací v regionu.
Cílem celého portálu je dostat do regionu další peníze. Pomoci firmám v elektronickém obchodu,
v elektronické prezentaci, ale zároveň region propagovat jako celek. Turisté a cestující z jiných končin republiky a světa mohou být tou další skupinou.
Chceme nav ýšit kupní sílu a ve spojení s obcemi připravit podmínky pro další služby, navzdory postupující ekonomické krizi. Každý zapojený k tomuto fenoménu přispěje sv ým dílem. Kdo chce být viděn, bude!
Zajímají nás lidi, firmy a náš region. Projděte si virtuálně náš region. Dejde o sobě vědět!
Máte-li připomínky a další podněty,
pište na info@virtualni-caslavsko.cz.
www.virtualni-caslavsko.cz

Údržba veřejné zeleně
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými
či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně
pokácení dřevin (potud zní § 7, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny).
Obecní úřad Vrdy, jako orgán ochrany přírody vykonávající státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, obdržel od začátku letošního roku (k rukám místostarosty obce
p. Ing. Mlynky) celkem 4 žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 uvedeného zákona) ve vlastnictví fyzických osob. Ostatních devět žádostí bylo podáno právnickou osobou. Byla to Obec Vrdy, stavební společnost Zvánovec, a. s., České Budějovice, Česká pošta, s. p., Praha, Správa
železniční dopravní cesty, s. o., Praha (SŽDC) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha (ÚZSVM). Celkem bylo posuzováno 81 ks dřevin určených ke kácení (stav
ke dni 30. 3. 2012). Převážně byly stromy skáceny z důvodů
provozně bezpečnostních a pěstebních. Bližší informace ke
káceným stromům jsou k dispozici u vedoucího stavebního
úřadu p. Jindřicha Martince (http://www.obecvrdy.cz/stavebni-urad/stavebni-urad-vrdy). Zároveň byla obcí vyčleněna
částka na náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dřevin (ve smyslu § 9 zákona), která činí
120 000,– Kč. Dlužno říci, že se do této položky nepočítají finance na pokrytí nové výsadby během projektu revitalizace
Parku Míru. Ty jsou čerpány z dalších zdrojů. Náhradní výsadba nové uliční zeleně a zeleně občanské vybavenosti bude
prováděna prakticky po celý rok, nejlépe však v jarních měsících a pak brzy na podzim.
Do rámce komplexní údržby veřejné zeleně spadá péče o trávníky, keře a živé ploty. Zelené plochy jsou uklízeny celoročně
s výjimkou souvislé sněhové pokrývky. S nastupujícím jarem
nyní probíhá intenzivní úklid zelených ploch spojený s vyhrabáváním listí a stařiny. Na přelom dubna a května, resp. na
první týden v květnu je plánováno zahájení sekání trávníků.
To bude následně provedeno v jednotlivých místních částech
na zelených plochách v majetku obce. Řez keřového patra
bude zahájen v půlce června.
Správu a údržbu veřejné zeleně v obci zajišťují Technické
služby Vrdy. K tomu mají k dispozici tuto techniku: MAN TGL
12.180 s hydraulickou rukou HMF 735 (6,9 m) s nosičem kontejneru CTS Servis, kontejner KOBIT SEKO-13, zahradní traktor Husqvarna CTH 222T se silničním zametačem LH 1005,
traktor KARSIT 220V-2X, čelní smykový nakladač UNC 060,
štěpkovač Green Mech CM220 MT 55 a traktor Zetor 6211.

-jm-

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

únor 2012
35
1
9
0
0
2 238 500,– Kč
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únor 2011
25
1
3
0
0
1 660 000,– Kč

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

ZVONIČKA
V HORNÍCH
BUČICÍCH  MÁ 
NOVOU STŘÍŠKU
O rekonstrukci střešních prvků historické
zvoničky se v půlce března postaral klempíř
Martin Kalina z Chotusic. Nákladem obce
opravil zastřešení poškozené v roce 2008
vichřicí. Rovněž byly promazány ložiska
třmenů, do kterých čtyři roky zatékalo. -jm-

foto | Karel Kropáček
foto | Josef Moravec

V neděli 4. března 2012 ve 12 hodin 30 minut byla operačním střediskem Kolín vyslána Jednotka požární ochrany III Vrdy k požáru v místní
části Koudelov. Zaslaná SMS obsahovala prvotní informaci o hořícím
kontejneru. Již cestou k místu požáru jsme viděli stoupající sloup hustého a černého dýmu a ten samozřejmě vypovídal o něčem jiném.
Po příjezdu na místo jednotka dle pokynů velitele zásahu prováděla
hašení z jedné strany silážní jámy plné hořících starých pneumatik.
S ohledem na neustálé změny situace jsme i my postupně měnili stanoviště tak, jak bylo momentálně nutné. Další fáze zásahu nám určila
zajistit, ve spolupráci s dalšími sbory dobrovolných hasičů z blízkého
i dalekého okolí, dodávku vody z místního rybníčku. O tomto požáru
a množství jednotek, které se na jeho likvidaci podílely, bylo zveřejněno
hodně článků. Na tomto místě bychom rádi uvedli statistiku týkající se
našeho sboru. Společně se čtyřmi profesionálními hasičskými záchrannými sbory, s jedenácti sbory dobrovolných hasičů, dále s hasiči z kolínské průmyslové zóny, s obsluhou těžké techniky ze Zbiroha a Hlučína
a pracovníky chemické laboratoře z Kamenice se na přímém zásahu
podílelo 11 hasičů JPO III Vrdy. Ti na místě havárie odpracovali celkem 190 hodin. Na asistenčních pracích, tj. na zajištění dodávky vody
se podíleli také příslušníci SDH Vrdy, SDH Dolní Bučice a SDH Zbyslav.
Na nás samotných (vždy dvě osoby se střídáním po šesti hodinách) zůstala rovněž povinnost následného 48 hodinového monitoringu místa
požáru po skončení zásahu. Naše technika spotřebovala během těchto
dní 250 litrů motorové nafty a 120 litrů benzínu. Cisternový vůz CAS 25
přepravil na 90 000 litrů vody.
František Ferus, starosta SDH Vrdy
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na likvidaci asi největšího
požáru na katastrálním území naší obce za několik posledních desetiletí, patří obrovský dík a uznání. Jaká je výše finančních náhrad za likvidaci požáru a jaké ekologické škody s tím spojené přinesla tato událost pro naše okolí? To vše je v tomto období předmětem šetření. Prostřednictvím Obecních listů Vás budeme samozřejmě informovat.

Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

DĚ TSKÝ KARNEVAL
V neděli 4. března bylo v Kulturním
domě
ve Vrdech veselo. Děti, rodiče a příb
uzní
se v mimořádném počtu 250 úča
stníků
přišli nejen pobavit, ale předvést
své
dovednosti v doprovodném prog
ramu.
Skvělou uká zku dogdancingu –
tance
se psem – předvedli členové klub
u agility Primavera Vrdy v zastoupení
Kris týny Průšové a mimořádný úspě
ch
sklidilo spor tovní vystoupení dětí
ZUŠ
J. L. Dusíka Free Club Ivet y Litt
ové
s tanečním prog ramem RIO pap
oušci
– moderní styl, Jack Jazz, swin
g
a Jump-street dance. V karnevalovém
reji zajímavých masek bylo však těžk
é
vyhodnotit tu nejlepší. A tak všic
hni
dostali alespoň slad kou odměnu
.
Účinkujícím patř í naše velké pod
ěkování, zvláště pak nejmenším tane
čníků m, kter ým při jejich prvním
vystoupení zradila technika s ozvu
čením prog ramu. Těšíme se na Vás
zase
napřesrok!

TANEČN Í 2012
v KD Vrdy
Kurzy tance a společenské výchovy
nína a Jany Novákov ých
Anto
trů
pod vedením tanečních mis
Štěrby.
s živou hudbou – EXPO Františk a
i poznáte, že tanec není
nám
S
icí.
trad
ou
dčen
osvě
Taneční s
s, Foxtrot, Waltz, ChaBlue
se
nuda, ale skvělá zábava. Naučíte
go, Slow rock , Valčík, Polku,
chu, Rumbu, Jive, Mazurku, Tan
ace do jednotliv ých tanců.
Country a některé další tance a vari
2012:
zvýhodněné poplatk y do 31. května
31. 5. 2012) 1 600,– Kč
do
ěji
pozd
(nej
kurzovné – jednotlivec
1 700,– Kč
)
kurzovné – jednotlivec (od 1. 6. 2012
3 000,– Kč
)
5. 2012
kurzovné – pár (nejpozději do 31.
(1 500,– Kč za osobu)

3300,– Kč
kurzovné – pár (od 1. 6. 2012)
za osobu)
Kč
,–
(1 650

700,– Kč
gardenk a s místenkou
ené, Věnečku a plesu.
14 lekcí á 50,– Kč včetně prodlouž
icky vyplněním on-line
Přihlášk y můžete podávat elektron
etar iátu OÚ
na ww w.obecvrdy.cz, osobně na sekr
0–16:30 )
12:0
30,
–11:
(každé pondělí a středu: 7:00
734 441 330.
a
221
397
327
ch
čísle
nebo telefonicky na
Vám zašleme potv rzení
Po vyplnění a odeslání přihlášk y
s s organizačními pok yny
o zařa zení do kurzu, úvodní dopi
é lze uhradit převodem
zovn
a platebními podmínkami. Kur
pok ladně.
naší
v
vě
hoto
o
na účet, složenkou neb

Jana Špinarová, asistentka starosty
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Jana Špinarová, asistentka starosty

Dětská jóga
v knihovně

Soutěž pro děti
1. až 4. třídy

V pondělí 5. března měly děti prvních
tříd ZŠ a několik odvážlivců s maminkami možnost zacvičit si jógu se zkušenou instruktorkou Hankou Luhanovou.
Ta je zároveň autorkou knihy o dětské
józe Lali cvičí jógu. V ní se děti hravou
formou – pomocí básniček a zábavných
ilustrací – naučí první cviky jógy. Knihu
si můžete vypůjčit v místní 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.

Petra Horálková

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

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

paní Jiřina Kašparová z Vrdů
paní Marie Plesníková z Vrdů

POZNÁVÁME PŘÍRODU
Rostlina z čeledi pryskyřníkovitých kvete brzo na jaře od
března do dubna. Roste v prosvětlených listnatých a smíšených lesích. S oblibou je vysazována v zahrádkách. Květ
je výrazně modře zbarvený, někdy může být bílý nebo narůžovělý. Pokud nesvítí slunce a je pod mrakem, květy se
zavřou a rostlina je téměř neviditelná. Znáte její rodové
a druhové jméno?
-jmŘešení naleznete na straně 17.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Stále zelené melodie Josefa Poncara, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Karla Valdaufa či Jaroslava Šestáka zazněly páteční večer
16. března v restauraci Slavoje ve Vrdech. Posedět a zanotovat si
s harmonikou Petra Bílého přišli především Pepíci, kteří svůj nadcházející svátek oslavili při svižných polkách (Přes dvě vesnice,
Za rok za dvě léta, Šumařinka, Jednou dvakrát, Ta slepička kropenatá, Pod jednou střechou) a ve valčíkovém rytmu (Stavěli tesaři, U studánky seděla). Nechyběla samozřejmě skvělá nálada.
Tu může vykouzlit jen pravá česká dechovka.
-jmfoto | Mgr. Stanislava Čížková

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
od 3. dubna 2012
ve výstavní síni Obecního úřadu ve Vrdech
úterý až pátek
8:30–12:00 a 14:30–18:00 hodin
neděle 8. dubna
14:00–17:00 hodin

aktuální akce
RESTAURACE SLAVOJ – KD vás zve na

Pomlázkovou  zábavu
v sobotu 7. dubna 2012 od 20 hodin
Hrají Mokrý banditi s lídrem Lubošem Ašenbrenerem

ČarodĚjnice 2012
Sbor dobrovolných hasičů Vrdy
ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy
Vás srdečně zve na tradiční „Pálení čarodějnic“
v pondělí 30. dubna 2012 od 18 hodin
Doprovodná dětská soutěž
„O nej… dětskou čarodějnici“ začíná v 16 hodin
NOVĚ ve sportovním areálu TJ Slavoj Vrdy
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STALO SE PŘED PADESÁTI LETY
V obecním zpravodaji Doubraváček
z prosince 2009 byl naposledy zveřejněn zápis z roku 1961, který jsem excerpoval z „Kroniky spojených obcí Vrdy,
Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav.
Okres Kutná Hora (1960–1975). Kniha
č. 132“. Kronika je deponována ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře.
Bohužel, Doubraváček skončil díky nezájmu tehdejšího vedení radnice. Od
března loňského roku příchodem Obecních listů začalo svítat na lepší časy.
Dnes přináším úvodní část již dříve avizovaného roku 1962.
Obyvatelstvo 31. prosince 1962 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 2 742 obyvatel. Přibylo 22 osob. Odstěhovalo se
75 a přistěhovalo 80 lidí. Zemřelo 30 občanů a narodilo se 24 dětí. Nejstarší
obyvatelkou byla Marie Roubíčková ze
Zbyslavě – 94 let.
Průmysl a řemesla Během roku odešel
ze zdejšího cukrovaru ředitel Páchym a
na jeho místo nastoupil Jiří Šťastný. Rovněž vedoucí výroby Prchal odešel a byl
nahrazen Fr. Šmejkalem. Bylo zpracováno 641.958 q řepy. Kampaň trvala
56 dní, s dovážkou 60 dní. Plnění kapacitní normy činilo 101,27 %, bylo vyrobeno 126.000 q rafinády. Byly postaveny:
předčeřič difusní šťávy typu TKV spolu
s dočeřičem, nové těleso vyvážky lehké
šťávy, 4 kádě na regeneraci spodia, montáž vzduchového reaktoru, napájecí čerpadlo, 5 odstředivých čerpadel, zakrytí
panelu rozvaděče elektrického proudu.

V rámci generálních oprav dány nové trubky v tělese odparky, zahřívačové trubky,
dána do pořádku střecha nad celou surovárnou, u roštů opraveno zaúhlování. Kvalifikovaný vrchní topič dostal ročně 25 050 Kčs, nekvalifikovaný dělník na dvoře
15 025 Kčs. Bylo podáno a také přijato 6 zlepšovacích návrhů s úsporou 7 200 Kčs.
Předsedou komise OBP se stal s. Kudrna. Počet úrazů byl 24, zameškaných pracovních dnů 446. Předsedou ROH na závodě byl Stanislav Krátký a jednatelem Miroslav Disman, předsedou KSČ František Nesládek a jednatelem Oldřich Hauf. V závodě byla založena záv. jednotka Čs. svazu požární ochrany. Předsedou se stal Jaroslav Prchal, jednatelem Miroslav Skokan. Preventivní ochranu si vzal na starost Jan
Kroupa. Kulturní klub byl veden pod hlavičkou n. p. Kovolis. Ze zaměstnanců cukrovaru byl ve funkci pokladníka Miroslav Skokan a Miroslav Disman byl členem výboru. Ke konci roku převzal funkci pokladníka Mir. Disman.
Konstruktiva, n. p. Praha, závod Montostav, provozovna Dolní Bučice vyrobil v roce
1962 11 029 m3 betonových dílců. Hlavní náplní výroby zůstává střešní plášť, doplňková výroba nosníky a sil. desky. Průměrný výdělek zaměstnance činil 1 384 Kčs.
Stav pracovníků 140. Na závodě byla organisace KSČ a ROH (140 členů).

/pokračování příště/ -jm-

HISTORIE  A SOUČASNOST VE  FOTOGRAFII
Po delší odmlce, kdy jsme uveřejňovali spíše dvojice snímků katastrů Vrdy a Dolní Bučice. Snímek vlevo byl pořízen v lisz projektu Putování prostorem a časem, vám přinášíme opět topadu před čtyřiadvaceti lety, ten vpravo před necelými
dvě fotografie. Dnes porovnáme stav ulice Větrná na rozhraní čtrnácti dny.
-jm, fk-

Březen byl v Horních Bučicích ve znamení  zábavy:
Masopustní maškary rozproudily  hornobučické
...již potřetí!
První březnový víkend vypuklo v Horních Bučicích veselí. Celou vsí prošel
pestrobarevný masopustní průvod. Nechyběla živá dechová kapela, povoz s poníky, Žid, kameraman, medvěd ani další
persony s masopustem tradičně spojované. Právě 3. 3. 2012 byl masopustní
průvod Bučicemi uspořádán již po třetí.
Ročník je to ovšem druhý, jelikož ten
úplně první, sněhem zasypaný, byl zkušební, tedy nultý. Tentokrát, do třetice,
počasí vyšlo maškarám vstříc a tancovalo se pod slunečnou a jasnou oblohou. Ačkoliv byl masopust předem ohlášen a tradice je to opravdu vydařená, zatím se s velkým nadšením u obyvatel nesetkal, a tak se účastníci masopustního
reje dočkali pohoštění jen u každého třetího domu. I tak si to ale všichni užili
a odpoledne přicházeli k posledním domům značně zmoženi.
Masopustnímu průvodu předchází několikadenní přípravy. Hlavní iniciátorkou a organizátorkwou obnovené tradice
v Horních Bučicích je místní chovatelka
koní Ivana Hůlová. Ta do průvodu zapojila nejen svou rodinu, ale také členy
svého jezdeckého klubu Ivahu.
Kdy a jak vznikl nápad obnovit tradici
masopustu v Horních Bučicích?
Nápad vznikl před třemi lety. Vlastním
záznam z roku 1962, kdy k nám přijeli
maškary na dvůr, a tak to pro nás bylo obnovení tradice masopustu. Sešla se dobrá
parta lidí, protože k pořádání masopustu
je potřeba hodně lidí, to člověk sám neudělá. Díky fotografiím, které jsem měla
doma, vznikl nápad uspořádat masopust
v Horních Bučicích. Ptali jsme se starousedlíků proč to je, jak to je, jaký význam
mají masky a zkusili jsme to obnovit, abychom viděli, jak to lidé přijmou.
Kdo se zapojil do pořádání masopustu?
Se mnou to spolupořádají členové místního jezdeckého klubu. Dalo by se říci,
že je to náplava, protože z místních nikdo nechodí.
Kolik času zaberou přípravy?
Tak týden před masopustem to mám
doma jako v sekáči. Než se připraví masky,
které se musí buď ušít, nebo poupravit,
tak to týden zabere. Tento třetí rok už
jsme se snažili mít co nejvíce věcí připravených na půdě. V minulých dvou letech
jsme si kostýmy půjčovali z kolínského divadla, ale letos jich bylo zapůjčených jen
minimum. Většinu máme svých.
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Co všechno se musí před masopustním
průvodem připravit?
Musí se zamluvit koně a vůz, samozřejmě lidi, kdo půjde a za co půjde.
Čtrnáct dní předem se domlouváme.
Máme originálního kameramana z Kolína a spolupracuje celá rodina. Také některé maminky pečou perníčky, aby bylo
lidem co rozdávat. Dělají se růžičky.
Liší se vaše představy masopustního
průvodu od skutečnosti?
Ne, já si myslím, že se nám to vždycky
povede. Samozřejmě záleží hodně na lidech, jak se zapojí, ale jsem spokojená.
Důležitá je pro nás podpora obecního
úřadu, který financuje kapelu, takže nezáleží na tom, kolik lidí nám otevře a kolik přispěje. Chci, aby byl masopust především o zábavě a ne o vybírání peněz
na kapelu.
Jak štědří byli letos obyvatelé Horních
Bučic?
Vybralo se okolo tří tisíc korun.
Jaké jsou hlavní postavy masopustního
průvodu, které nesmí chybět?

Důležitý je kameraman, který to točí,
takže máme ze všech masopustů záznam. Ti, kteří mají zájem, mi mohou
říct a já jim pořídím kopii. Také kolují
fotografie. Dále chodí kominík, slamák,
jezdí koníci s vozem, medvěd s medvědářem a myslivec, který pak na závěr střelí
medvěda, a cikánská rodina na věštění.
Kolik tedy bylo dohromady masek?
Celkem čtyřiadvacet. Nejmladším účastníkem byl můj syn Daneček převlečený
za šaška. Už plánujeme další masopust
a datum máme stanovené na 2. února.
Jaké tradice patří k masopustu?
Medvěd by měl být ovázaný hrachovinou kvůli plodnosti, Žid by měl vymetat
sklepy a sype se peří, aby slepice a husy
dobře nesly, což mám vyčtené ze starých
kronik.
Ivana Hůlová děkuje všem účastníkům
masopustního průvodu, všem lidem,
kteří se nebáli a otevřeli, kapele a také
lidem na obecním úřadu, kteří vyšli organizátorům masopustu vstříc.
-zl-

Plesalo se na  podporu
fotbalového klubu
Koho nezmohl masopust úplně, ten oblékl společenský oděv a vyrazil do hornobučického kulturního domu na tradiční sportovní ples. Ten každoročně pořádají místní
fotbalisté, aby vylepšili svůj rozpočet. „Výtěžek z plesu půjde na provozní náklady
Dynama HB,“ vysvětlil jeden z hlavních pořadatelů sportovního plesu Václav Paták.
Všechny stoly v sále byly po dvacáté hodině, kdy ples oficiálně začínal, zaplněné. Parket však zel v prvních minutách prázdnotou. Kapela Technics z Turkovic se ale rozhodit nenechala a nejprve k poslechu a následně i k tanci vytasila oblíbené lidovky.
Polce a valčíku v sále odolal jen málokdo, a tak po prvních chvílích ostychu parket
zaplavily páry poskakujících nohou.
Kdo zrovna netančil, nebo si nepřipíjel na zdraví u výčepu, toho zaměstnali fotbalisté, kteří dravě nabízeli lístky do velké i malé tomboly. A ceny od sponzorů byly
opravdu lákavé. Zvláště ta hlavní – živé selátko, které si neodnesl nikdo z místních,
ale Jan Hůla z Českého Brodu. S humorem se především ti, kteří v Horních Bučicích
staví či předělávají domy, pohádali nad tombolou i o to, kdo víc potřebuje vyhrát štuk
či cement. Tombola je však neovlivnitelná a je založena na štěstí a náhodě. Vyhlašování obou tombol bylo po půlnoci.
Do té doby už téměř nikdo neseděl u stolu a tancovala se nejen polka a valčík, ale
úspěch měly i oblíbené písničky od Kabátů, Michala Davida nebo skupiny Olympic. Výběr kapely se fotbalistům skutečně povedl. Do noty se trefili stovce lidí napříč
věkovými kategoriemi, kteří tancovali a kapelu odměňovali potleskem až do dvou
hodin do rána. 
-zl-

Country
roztančilo
Na  Statku nejen
skauty
Kostkované košile, klobouky slaměné
i z kůže, vysoké boty a především
chuť se bavit, to vše bylo k vidění v sobotu 24. března v Horních Bučicích
Na Statku, kde skauti již tradičně pořádali country bál. Za hudebního doprovodu tří členů folkové a bluegrassové kapely Brzdaři v čele s kapelníkem Zdeňkem Lebedou pohupovali boky nejen
skauti, ale i další vyznavači trampského
stylu a milovníci folkové muziky. Sladěné kytary a k tomu texty o toulání se
přírodou, spaní pod širákem, o divokém
západu, to byly ty pravé přísady pro pravý
country bál, na který si přišla zatančit
stovka lidí. Nejenže se účastníci dobře
pobavili, ale také částečně přispěli do
kasy vrdovských skautů. „Peníze ze vstupenek použije středisko na pokrytí nákladů za country bál a zbytek půjde například na pořízení nového stanu nebo
jiných věcí, které využijí především děti
na schůzkách nebo výpravách,“ uvedla
Michaela Škaloudová, která se každoročně podílí na přípravách skautského
bálu. S přípravami měl spoustu práce
i vedoucí Skautského střediska Vrdy-Bučice Vladimír Poskočil. Skupina Brzdaři
zahrála trio písní od slavného amerického zpěváka country Johnnyho Cashe
právě jemu. Tímto gestem mu poděkovali nejen za pozvání, ale také za organizaci této tradiční skautské akce. 
-zl-

Čeští skauti slaví sté narozeniny
přidejte se 21. dubna k nim
V roce 1912 vyrazil Antonín Benjamín
Svojsík s několika chlapci na první skautský tábor u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnice. Od tohoto prvního tábora,
který je považován za počátek skautské historie v českých zemích, uplyne
v létě sto let. Proto si toto významné
výročí připomene více než pětačtyřicet tisíc skautů a skautek po celé České

republice. Členové Skautského střediska
Vrdy-Bučice mezi nimi samozřejmě nebudou chybět. Oslavu pro členy bývalé,
současné, možná i budoucí a také veřejnost uspořádají ve skautské klubovně
v Dolních Bučicích v sobotu 21. dubna.
Členové Junáka – svazu skautů a skautek
České republiky se ohlédnou za uplynulým stoletím, které bylo na události rozhodně bohaté ať už
v tom dobrém, či
zlém. Skautingem
za tu dobu prošel
necelý milion lidí.
Skautské hnutí bylo
pro nepohodlnost
režimu několikrát
zakázáno a mnoho
příznivců bylo pro
svůj životní názor
perzekuováno. To,
že byl skauting po
náv ratu s vobody
vždy velmi rychle
obnoven, s vědčí
o životaschopnosti
junácký den střediska Vrdy-Bučice 5. 8. 1945 – starší harcovníci
a pevnosti skautských ideálů.
A proto dobrodružství pro desetitisíce
lidí pokračuje. A pokračuje i pro stovku
členů střediska Vrdy-Bučice.
Ze staré fotok ro niky lze vyčíst, že
se několik skautů
z odd í lu Ry sové
Vrdy-Buč ice účastnilo již v roce 1940
skautského tábora
u Mladotic, který
organizovali skauti
z Čáslavi. To už se
podle pamětí ve Vrpochod vesnicí v rámci junáckého dne
d e c h s k au t o v a l o
dva roky. O pět let
první tábor střediska Vrdy-Bučice ve Starých Splavech u Máchova jezera v červenci 1946

později, 8. května 1945 byl vrdovskými
skauty pořádán junácký den. V roce 1946
se členové Junáka spojili s ochotníky
a nacvičili hru „Mladý partyzán“. První
tábor skautů střediska Vrdy-Bučice se
uskutečnil podle fotografií rok po válce,
tedy v létě roku 1946 ve Starých Splavech
u Máchova jezera.
Začátky skautování ve Vrdech jsou zaznamenány také v kronice oddílu vlčat z let 1946 a 1947, která se jako jediná dochovala. 15. oddíl vlčat byl založen v květnu 1945 a jak se v kronice
píše: „Byl opomíjen a nebyl takový, jaký
měl být, snad proto, že Med byl v Praze
zaměstnán.“ Proto v květnu 1946 převzal vedení oddílu Josef Šmidrkal. Oddíl tehdy tvořily smečky s celkem dvaadvaceti členy. V čele smeček byl Václav Šlechta (Šmudla), Miroslav Tomíšek
(Svrbínek) a Václav Tomiška.
Smečka vlčat začala pořádat řadu zajímavých akcí a jednou z nich byl i první
výlet 19. května 1946. Cílem výletu byl
Pekelský rybník na Kraskově. Výpravy vlčat směřovaly i do Vinař nebo na Lichnici. Velký úspěch měl tábor v Rokytnici nad Jizerou v létě 1947. Tento tábor
sdíleli skauti z Vrdů také s oddíly z Jablonce nad Jizerou a z Rokytnice. Jelikož
se počet členů ve Vrdech rychle rozrůstal, bylo nutné pro rok 1947–48 hledat
dalšího vedoucího. Ochotně se přihlásil střediskový vedoucí s přezdívkou Maduka a Jiří Kebza.
Současné Skautské středisko Vrdy-Bučice bylo znovu založeno z iniciativy
party trempů v dubnu 1990 a bylo velkým štěstím, že záhy po svém vzniku získalo do pronájmu od obce budovu bývalého statku v Dolních Bučicích.
Vedoucím střediska byl zvolen Vladimír
Poskočil. Aby mohlo být středisko řádně
zaregistrováno, muselo mít minimálně
3 oddíly. Vznikl tedy 13. oddíl skautů,
12. oddíl vlčat, 1. oddíl skautek a 5. oddíl světlušek. Zároveň byl zaregistrován
kmen oldskautů, což je pojmenování pro dospělé členy, kteří
nevedou oddíly, ale stále se aktivně účastní některých skautských akcí.
Řízení střediska probíhalo
zpočátku jen na základě domluvy mezi jednotlivými vedoucími. Středisková rada se
začala pravidelně scházet od
září 1999. Jelikož místnosti
pro klubovny byly v hrozném

bř e zen 2012 | st rana 14|15

táborová jídelna ...prý „U Nenajedených“ a plážová pohoda u jezera

foto | Michaela Škaloudová

stavu, musely se vynaložit nemalé prostředky na jejich pozvolnou opravu. Později se vybudovalo i sociální zařízení,
kuchyňka i velká společenská místnost.
V současné době se chytají velké stavební
úpravy na pozemku klubovny.
Všechny oddíly se pravidelně scházejí
na řadě střediskových akcí, jako jsou výpravy na hory či výlety za kulturou, letní
čtrnáctidenní tábory do Račího údolí
u Chotěboře, každoroční vánoční besídka, a také pracovní brigády, na kterých se buď připravuje vybavení na tábor, nebo se zútulňuje klubovna. Vrdovští skauti se také často zapojují do akcí
pořádaných obcí nebo naopak pořádají
sami akce pro veřejnost. S obcí skauti
spolupracují při kladení věnců obětem
druhé světové války, a také vypomáhají
při pořádání různých akcí především
pro děti. Na podzim tak skauti mezi sebe
zvou děti s rodiči na drakiádu a v listopadu pro ně vyzdobí klubovnu v hororovém stylu kvůli Halloweenu.
-zl-

Pro veřejnost bude připraven v sobotu
21. dubna od 14 hodin ve skautské klubovně typický skautský program právě
k příležitosti stoletého výročí skautingu v Čechách. Kromě starých i nových kronik si budete moci prohlédnout také fotografie, které zachycují
nejen aktivity vrdovských skautů, ale
také to, jak se skauting a skautování
během sta let proměnilo. Pro děti i dospělé bude připravena šifrovaná šipkovaná po obci s překvapením v cíli. Chybět nebude ani názorná ukázka a možnost vyzkoušet si na vlastní kůži skautské hry a dovednosti. Přijďte si zavzpomínat, pobavit se, a také se o skautingu něco dozvědět.
Srdečně Vás zvou členové Skautského
střediska Vrdy-Bučice.

Expedice APALUCHA
Vlčata, skauti a skautky ze skautského střediska Vrdy-Bučice dne 16.–18. 3. úspěšně
podnikli expedici Apalucha. Všem členům výpravy, kteří měli dost odvahy a síly, aby
společně pokořili nejen výstup k tanvaldské základně, ale především i připravený
program, gratulujeme. Celý víkend provázelo výpravu krásné počasí, v okolí chaty
byl sníh blyštící se od sluníčka, nad hlavou zcela azurová obloha a vůně rozkvétajících stromů.
Sobotní ráno začalo pro účastníky rozcvičkou, poté následovala bodově ohodnocená
snídaně. Týmy se musely dohodnout, zda si raději dají velkou a vydatnou snídani,
nebo zvolí něco menšího, ale zato chutnějšího. Následovalo pár her, které prozkoumaly logické myšlení, taktiku a fyzickou zdatnost účastníků. Někteří se dokonce
rozhodli herní taktiku přesunout do korun stromů. Ruku v ruce s dobrým obědem
v břichu se expedice vydala na Tanvaldský Špičák. Přísloví, bez práce nejsou koláče, zažila výprava při čekání na večeři. Každý si svůj příděl jídla musel vyhrát při
noční schovávané. Pro nešťastné poslední tři noční upíry bylo vysvobozením poznávání souhvězdí na obloze. Bobřík mlčení pak zajistil vedoucím alespoň chvíli klidu
na strávení jídla a celého dne. Bohužel a bohudík jen na hodinu. Nedělní ráno, balení a snídaně nám pak úplně ukončili naši expedici na horách. Domů si výprava
odvezla medaile, plno zážitků a tuny špinavého oblečení. :-)
Tato výprava nám uzavřela další měsíc ve skautském roce, ale určitě není důvod
k smutnění, jelikož nás čeká v dubnu skok do pohádky v rámci Závodu vlčat a světlušek, oslava 100 let skautingu, při kterém bude pro veřejnost otevřená klubovna
s občerstvením a hrami, výprava za tajemstvím hradu Lipnice a plno dalších jarních aktivit.
Barbora Fílová

KLUB AGILITY PRIMAVERA VRDY SE PŘEDSTAVUJE
Čím se zabýváme?
Výcvikem agility, dogdancingem, dogfrisbee, obedience, handlingem (výstavnictvím), výcvikem pomocí clickeru, socializací štěňat, coursingem a pasením.
Co pořádáme?
Dny otevřených dveří, ukázky našich dovedností, procházky.

KURZ AGILITY pro psy všech plemen
od stáří 12 měsíců a jejich páníčky
neděle 8. dubna 2012 od 14 hodin
Naučíme Vás překonávat jednotlivé agility
překážky, správné startování, naučíte se
motivovat svého psa.
Cena: 600,– Kč/8 lekcí
splatné v hotovosti na úvodní lekci
(členové klubu Primavera zdarma)
Program lekcí – duben 2012:
15. 4. odložení na startu, pevné tunely,
skokové překážky
22. 4. pevné tunely, skokové překážky,
kladina/áčko
29. 4. kombinace skokové překážky
tunel, kladina/áčko
Každý účastník kurzu je povinen
dodržovat provozní řád cvičiště.
Přihlášky na kurz agility a na školku
pro štěňátka naleznete na webu.
Veškeré dotazy posílejte na e-mail
rakovale@seznam.cz nebo volejte
732 185 951, 734 402 969, 728 421 431.
Více informací získáte rovněž na našich
webových stránkách
www.agility-primavera.cz.

Aktuální program:
ŠKOLKA PRO ŠTĚŇÁTKA pro psy všech plemen od čtyř do dvanácti měsíců
a jejich páníčky, sobota 7. dubna 2012 od 16 hodin
Během úvodní lekce dostanete základní instrukce, seznámíte své psy s prostředím cvičiště a se „spolužáky“ a možná i trochu potrénujeme. Naučíte se motivovat svého psa prostřednictvím pamlsků a hraček. Naučíte se, jak si se svým
štěňátkem hrát a jak z něho vychovat poslušného psího společníka, naučíte ho
základním povelům a sebe sami naučíte, jak se svým psem pracovat. Osvojíte si
návyky, které se Vám budou hodit v běžném životě s Vaším psím přítelem.
V případě, že Vás cvičení bude bavit a budete dál chtít pokračovat v psích aktivitách nebo sportech, můžete si vyzkoušet na našem cvičišti agility, dogdancing nebo dogfrisbee, nebo Vás můžeme připravit na vystavování. Máte možnost stát se členy klubu agility Primavera a dál pokračovat v aktivitách, které
náš cvičák nabízí. S sebou si přineste odměny (nejlépe sýr nebo salám nakrájený na kostičky, mohou být i piškoty), oblíbenou hračku psa, obojek (NE stahovací obojek), vodítko (NE flexi vodítko), misku na vodu, vodu pro psa, případně
kennelku nebo uvazový kolík a na první návštěvu přineste očkovací průkaz.
Cena: 600,– Kč/8 lekcí, splatné v hotovosti na úvodní lekci
(členové klubu Primavera zdarma)
Program lekcí – duben 2012:
14. 4.
nácvik správné chůze na vodítku, štěněcí hry
21. 4.
metodika nácviku povelu „lehni“, štěněcí hry
Lenka Turková, Kristýna Průšová
28. 4.
nácvik odložení, štěněcí hry
klub agility Primavera, Vrdy

PRIMAVERA Vrdy
na dětském karnevale
Letošní tradiční dětský karneval pro děti ve Vrdech se
pořadatelé rozhodli zpestřit dětem ukázkou dovedností
psích sportovců z našeho klubu agility PRIMAVERA
Vrdy. Při výcviku v klubu se zabýváme různými psími
sporty jako je agility (psí parkúr), dogdancing (tanec se
psem) nebo dogfrisbee (chytání létajícího talíře) a samozřejmě poslušností. Při tomto vystoupení děti mohly
vidět zástupce tří různých plemen: fenky akita inu –
Ryo, border colie – Bordie a zlatého retrívra – Hanny.
Naši psi už mnohokrát vystupovali na různých ukázkách, ale tato byla přece jen v něčem jiná. Museli se vyrovnat s velkým množstvím lidí na malém prostoru, navíc v různých kostýmech, se spoustou balonků, hlasitou
hudbou a v neposlední řadě velmi kluzkou podlahou,
po které psí tlapky jezdily téměř jako po ledě. Ale i přes
počáteční obavy se nakonec všechny tři psí slečny zhostily svých vystoupení se ctí a děti pobavily různými triky
a cviky z poslušnosti, ukázkou s obručí a nakonec celou
dogdancingovou sestavou a za vše sklidily velký potlesk.
Za všechny „primaveráky“ jsme moc rádi, že jsme
mohli dětem a jejich rodičům ukázat, že pejsci nemusí
pobíhat jen po dvoře, ale že se mohou naučit spoustě
dovedností a užít si se svými páníčky spoustu legrace
při společné práci. Pořadatelům děkujeme za pozvání
a za dárečky.

Lenka Raková, klub agility Primavera Vrdy
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ŠIPKAŘI Z  VINICE 
BODOVALI
Jeden ze zápasů týmů 2. ligy H Prahy
a Středočeského kraje Unie šipkových
organizací (UŠO) se odehrával v sobotu
10. března. Nastoupili v něm domácí šipkaři (Tipsport-bar U Dvou bláznů Vrdy)
proti hostujícímu týmu Hospůdka na Vinici. Vrdováci nakonec podlehli Viničákům 8:10. Hrálo se systémem 501 DO
(double out) na dva vítězné legy.
Sestava Vrdy: Radek Jeřábek, Michal Jeřábek, Pavel Holoubek, Jana Slavíková,
Ladislav Slavík, Zdeněk Žák
Sestava Vinice: Jaroslav Sládek, Světlana Kadeřábková, Tomáš Staněk, Milan
Blažek, Petr Blažek
-jmVíce na: www.sipky.org

Letecký
modelářský
klub  Skovice
dětem
Drazí kamarádi, přátelé a fandové RC
modelů, v letošním roce jsme se rozhodli věnovat našim dětem. Modeláře
na letišti ve Skovicích najdete většinou
za každého nedeštivého, nevětrného víkendu a jako diváci jste mezi nás vždy vítáni. Přesto jsme ještě vyčlenili několik
dalších dní právě Vám, dětem a rodičům
z našeho okolí. Rádi Vám předvedeme
naše výtvory a dovednosti v RC létání
a zároveň budete mít možnost okusit, jak
se RC modely pilotují. Těšíme se na společné letecké dny pod modrou oblohou.
LMK Skovice pro Vás připravil:
28. dubna 2012 Čarodějnice 2012
Otvírání nebe – kombat létání I.
červen 2012 Skovický dětský den
kombat létání II.
září 2012 Skovický dětský den
kombat létání III.
31. prosince 2012 Silvestrovské polétání
kombat létání IV.

MIG 15

Více na www.lmk-skovice.ic.cz
facebook Ckalov lmk skovice
Jaroslav Šedivý, předseda LMK a kolektiv Řešení hádanky poznávámé přírodu ze strany 10 – jaterník podléška

NA FIT ENERGY PÁRTY ZNĚLA SALSA

NOHEJBAL
Rozpis krajského přeboru 2012 – muži
14. dubna

10:00

21. dubna

10:00
10:00

Vrdy × Šacung B
Český Brod B × Vrdy

12. května
19. května

Vrdy × Kostelec
Nové Strašecí × Vrdy

28. dubna
05. května

Vrdy × Dobříš

10:00

Vrdy × Sokol Slaný

26. května

Nymburk × Vrdy

02. června

Dobříš × Vrdy
Kostelec × Vrdy

09. června
16. června

10:00

Šacung B × Vrdy

23. června
01. září

10:00

Vrdy × Český Brod B
Sokol Slaný × Vrdy

08. září
15. září

Vrdy × Nové Strašecí

také v 10:00

Vrdy × Nymburk

Přijďte podpořit domácí hráče na hřiště u letního kina. Všichni jste srdečně zváni!
Jan Havránek NO TJ Slavoj Vrdy
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Nedělní ráno 11. března se ve školní tělocvičně sešlo na 77 zájemců o zumbu
a pilates. Lekci zahájila zkušená lektorka Linda Krajdlová v rytmu merengue. Druhou hodinu zahřála tanečníky
Iveta Littová se strong zumbou, do které
zakomponovala posilovací prvky spojené
s hudbou ve stylu reggae, salsy, samby
a cumbie. Párty zakončila Iveta cvičením Fletcher Pilates, což je posilko zaměřené na problémové partie, ale i na
tempo nádechu a výdechu, a cvičením
Fletcher Towelwork, čili posilování
s ručníkem. Podle slov šestasedmdesáti
účastnic a jednoho účastníka to bylo super, skvělý, prima, fajn, parádní a bezva!

-jm-

<< kolo

<

TJ  SLAVOJ  VRDY ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO JARA 2012
Vrdy – Suchdol
SO
31. 03. 2012 16:30
BOR
15 Horní Bučice – Nové Dvory
NE
01. 04. 2012 16:30OK RE SN Í PŘE
Zbýšov – Vrdy
SO
07. 04. 2012 16:30
16 Suchdol – Horní Bučice
SO
07. 04. 2012 16:30
Horní Bučice – Zbýšov
NE
15. 04. 2012 16:30
17 Vrdy – Malešov
SO
14. 04. 2012 16:30
Vi Sedlec – Vrdy
SO
21. 04. 2012 17:00
18 Malešov – Horní Bučice
SO
21. 04. 2012 17:00
Horní Bučice – Vi Sedlec
NE
29. 04. 2012 17:00
19 Vrdy – Žleby
SO
28. 04. 2012 17:00
15
16
17
18
19
10
11
12
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Štrampouch – Vrdy B

SO

31. 03. 2012 16:30

Vrdy B – Záboří

NE

08. 04. 2012 16:30

Chotusice – Vrdy B

SO

14. 04. 2012 16:30

Vrdy B – Bílé Podolí B

NE

22. 04. 2012 17:00

Okřesaneč – Vrdy B

SO

28. 04. 2012 17:00

IV. TŘÍDA sk . A

Vrdy + Bílé Podolí – Chotusice

NE

08. 04. 2012 10:15 (stadion Vrdy)

Vi Sedlec – Horní Bučice

SO

07. 04. 2012 10:15

H. Bučice – Vrdy + Bílé Podolí

NE

15. 04. 2012 10:15

dorost

Kaňk – Horní Bučice

NE

22. 04. 2012 10:15

Vrdy + Bílé Podolí – Sázava + Rataje nad Sázavou

NE

22. 04. 2012 10:15 (stadion Vrdy)

Zbraslavice – Vrdy + Bílé Podolí

NE

29. 04. 2012 10:15

Horní Bučice – Chotusice

NE

29. 04. 2012 10:15

Suchdol – Vrdy + Horní Bučice

SO

07. 04. 2012 14:00

Vrdy + Horní Bučice – Tupadly

SO

14. 04. 2012 14:30

Vi Sedlec – Vrdy + Horní Bučice

NE

22. 04. 2012 15:15

starší  žáci
Vrdy + Horní Bučice – Žleby

SO

28. 04. 2012 15:00

Kaňk – Vrdy

NE

01. 04. 2012 14:45

Vrdy – Záboří nad Labem

NE

08. 04. 2012 14:30

ml adší  žáci

volno
Vrdy – Zruč nad Sázavou
Bílé Podolí – Vrdy

NE

22. 04. 2012 15:00
NE

29. 04. 2012

14:30

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

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

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

KAPELA RETRO – Petr Bílý
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

NÁBOR

hudebník a zvukový technik
Zábavy, plesy, svatby, večírky, narozeniny...

+420 732 163 233, petrbily33@seznam.cz

VODA

TOPENÍ

ODPADY

Jaroslav Hronovský
U Sokolovny 153
285 71 Vrdy

mobil:
+420 731 116 675, +420 731 116 680, +420 731 116 683

do Klubu leteckých modelářů Vrdy
zájemci volejte:
Michal Hospodka 724 503 369
Radek Loužil 774 717 781
Ing. Miloš Mlynka 602 595 020

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

bř e zen 2012 | in zerce

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. 3/2012 vychází 30. března
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

