Víte o tom?!
Milí spoluobčané,
jste spokojeni s tím, co si měsíčně
v Obecních listech přečtete?
Rádi byste na něco zareagovali?
Nebo máte jen pocit, že byste měli
a chtěli čtenářům Obecních listů
něco sdělit? Ta možnost tu je!
Chcete-li upozornit na něco zají
mavého nebo důležitého, vyjádřit
svůj názor, pořádáte-li v rámci naší
krásné střediskové kulturní či spo
lečenskou akci, na kterou byste
spoluobčany rádi pozvali nebo snad
vedete nějakou zájmovou organizaci, o které byste chtěli dát vědět?
Můžete tak učinit a své příspěvky
posílat redakční radě na tyto
mailové adresy:
mistostarosta@obecvrdy.cz
morawitz65@gmail.com
ajazvrd@centrum.cz
nebo pište na adresu
Obecní úřad Vrdy
Smetanovo nám. 28
285 71 Vrdy
Vaše redakce

Ethanol Energy a. s. opět v  pr ovozu
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Společnost Ethanol Energy a. s. produkuje bioethanol již dva měsíce pod taktovkou nového majitele, kterým se stala
dne 9. 5. 2011 společnost AGROFERT
HOLDING. Vzhledem k již zaběhnutému
obchodu s pohonnými hmotami a biopalivy, mimo jiné produkovanými sesterskými společnostmi Preol a. s. a Primagra a. s., zabývajícími se produkcí metyl esteru řepkového oleje, byla koupě
lihovaru jasnou volbou k úspěšnému
získání kompletního portfolia kapalných biopaliv, obchodovaných na trhu
v ČR. Po vstupu nového vlastníka do
areálu společnosti vedly první kroky
k formaci nového vedení společnosti
(v současné době pracuje ve složení
Ing. Martin Kubů – Generální ředitel,
Ing. Hana Jílková – Finanční ředitelka,
Ing. Pavel Havlíček – Výrobní ředitel
a Ing. Josef Sládek – Obchodně-technický ředitel) s jasným cílem, kterým
bylo opětovné obnovení výrobního pro-

cesu v co nejkratším termínu. Původní
plán očekával obnovení provozu již v měsíci červenci, ale v některých případech
si velmi obtížné opravy jednotlivých zařízení v souvislosti s dodávkami náhradních dílů vynutily odsunutí plánovaného
termínu až na první dekádu měsíce
srpna, resp. na den 5. 8. 2011, kdy došlo
k prvnímu semletí několika desítek tun
krmné pšenice, produkované zemědělskými prvovýrobci působícími v rámci
celé České republiky. Po několika dnech
byl ku spokojenosti zákazníků, kterými
jsou zejména odběratelé působící na českém palivářském trhu expedován první
bioethanol. Tento je expedován zejména
v železničních cisternov ých vozech
a v minimální míře též v cisternách automobilových. V souvislosti s produkcí bioethanolu vznikají při výkonu výrobního
procesu sekundární produkty, kterými
jsou lihovarské výpalky, nacházející využití v krmných dávkách hospodářských
zvířat v rámci zemědělské prvovýroby
a v síti bioplynových stanic. Část těchto
výpalků je distribuována ve vanách nákladních automobilů, jedná se zejména
o odstředěné lihovarské výpalky – tzv. lihovarské mláto a suché lihovarské výpalky tzv. DDGS. Druhá část lihovarských výpalků, resp. zahuštěné lihovarské výpalky – lihovarský sirup jsou distribuovány do sítě bioplynových stanic
v cisternových automobilových vozech
ve vlastnictví společnosti.

pokračování na straně 2 >>

pokračování z titulní strany >>

Vzhledem k určitým obavám z opětovného obnovení výrobního procesu, byl
vedením společnosti jednohlasně odsouhlasen „nouzový režim pracovních sil“.
Tento režim spočíval v obnovení výroby
s omezeným počtem pracovníků, pouze
s obsazeným počtem tří směn, z plánovaného čtyřsměnného provozu. Čtvrtá
směna, která nebyla doposud plně obsazena, se nyní formuje za aktivního vyhledávání pracovních sil, kterými jsou
obsazovány nejrůznější profese od pracovníků obsluhujících jednotlivé části
vlastního technologického zařízení,
včetně zařízení energetického, přes pracovníky příjmové a centrální laboratoře
až k řidičům. Tak došlo za toto krátké
období k nárůstu počtu zaměstnanců
společnosti o cca 16 a dalším zájemcům je práce nabízena nejen v souvislosti s ustavením 4. směny, ale i na další

včetně manažerských pozic (technologie, investice, rozvoj apod.). Cílový stav
na koci roku 2011 je 70 pozic.
Nezanedbatelným minimálně z hlediska nezaměstnanosti a ekonomiky
je i plánovaný rozvoj společnosti spojený např. s rozšiřováním surovinového
a produktového portfolia, produkci vysokoprocentního biopaliva E85, nemrznoucích směsí do ostřikovačů, pitného
lihu velejemného a případně separace
glutenu, které mohou do budoucna přinést další pracovní příležitosti například v segmentu nákupu či prodeje, nebo
segmentu investičním.
Kvalita životního prostředí a celkově
environmentální problematika je pro
společnost na prvním místě a proto již
v prvních dnech po vstupu holdingu do
společnosti Ethanol Energy a. s., byla
řešena hluková problematika ve spolu-

práci s renomovanou společností v tomto
oboru, kterou je Greif Akustika. V tomto
případě šlo zejména o stanovení hlukové
zátěže produkované vlastní výrobní jednotkou a případně o následné stanovení
jednotlivých opatření k neustálému snižovaní hlukové zátěže. Paralelně s řešením problematiky hlukové studie byla
řešena studie pachová, založena na bázi
stanovení jednotlivých míst produkujících pachy, které mohou ztěžovat život
svému okolí a následné postupné eliminaci těchto zdrojů.
Společnost Ethanol Energy a. s. pevně
věří, že bude velmi vyhledávaným terčem při výběru zaměstnání lidí žijících v jejím těsném okolí, a že veškeré
pochody spojené s produkcí vlastní jednotky nebude jakkoliv omezovat život
lidí v této lokalitě.

Ing. Martin Kubů, Ing. Josef Sládek

Historie ve fotografii – poznáte si své praprababičky?
Z historických fotografií pro vás máme tentokrát opravdovou lahůdku – babičky na okurkách! A nás by zajímalo, kdo je
v naší obci takovým pamětníkem a pojmenuje nejvíce babiček? Myslíme si, že jejich jména známe, ale třeba nás vyvedete
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z omylu a zjistíme, že je vše jinak... Své tipy můžete zasílat či
přinášet na adresu redakce, pro pořádek jsme babičky očíslovali a na závěr doplníme jednu indicii, že jde o pracovnice JZD
Žehušice se sídlem ve Vrdech v roce 1975
-am, jm, fk,-

Za školními dveřmi 130. výročí základní školy

Škole, tedy školní budově bylo 130 let. Za tu dobu prošlo jejími třídami mnoho žáků, učitelů i ostatních zaměstnanců. Ti, kteří měli zájem, se mohli v pátek
7. října 2011 vrátit do míst, kde pracovali, naučili se
číst, psát, počítat a kde získali i další dovednosti, které
pak rozvíjeli na další cestě životem. Den otevřených
dveří byl jistě událostí nevšední a návštěvníci měli
možnost podívat se v dopoledních hodinách jak probíhá vyučovací proces. Odpoledne pro ně bylo připraveno vystoupení, které děti nacvičily pod vedením
svých pedagogů.
Mnozí z příchozích hovořili velmi hezky o všem, co viděli. Audiovizuální technika ve třídách, učebny vybavené počítači, datovými projektory, moderním nábytkem atd. Určitě nepřehlédli nedostatky, které tu bezpochyby také jsou, ale o těch se v čase oslav mnoho nemluvilo.
Žáci školy se svými učiteli a dalšími zaměstnanci se
na tento den důkladně připravovali. Bez ohledu na čas
a odměnu se každý činil, jak jen mohl. Jenže pouze
úsilí a nadšení pro zorganizování takové akce nestačí.
Je také potřeba peněz. A ty, jak známo, v rezortu

Dne 7. 10. 2011 proběhl na Základní škole Vrdy Den otevřených dveří u příležitosti oslav 130. výročí založení školy. Od
10 hodin přicházeli do budovy školy četní návštěvníci, kteří
mohli nejprve nahlédnout do výuky. Od 12 hodin byl pro
všechny připraven zajímavý a bohatý program. V jeho nabídce
si jistě každý našel to, co by ho zaujalo.
Velice pozitivní ohlasy měly výstavky fotografií ze současného
i minulého života školy, expozice žákovských výrobků, jež bylo
možné si i odnést na památku domů. Mnoho času trávili hosté
v učebnách, kde je naši žáci seznamovali s novým vybavením
i formami práce při výuce. Zpestřením byla ochutnávka drobného pohoštění ve cvičné kuchyňce a samozřejmě obě vystoupení žáků, která se i přes jistou nepřízeň počasí vydařila na výbornou. Velice nás potěšil zájem široké veřejnosti, jenž nám
svou účastí projevila. Zvláště vřele probíhala setkání nejstarších pamětníků, kteří v naší škole také trávili svá školní léta.
Za zdárný průběh celého dne bychom velmi rádi poděkovali
i všem sponzorům, kteří se na akci podíleli. Jedná se především
o Goldbeck Prefabeton s. r. o., Ethanol Energy a. s., Sady s. r. o.,
Rodinný pivovar Bernard, Pekařství Magdalena Schrothová
Vrdy, pana Ladislava Smetánku a další soukromé osoby.
V závěru bychom ještě jednou vyjádřili dík všem žákům,
učitelům, rodičům i ostatním příznivcům školy, neboť oni
všichni přispěli k výborné atmosféře celého dne. Zároveň se
již dnes těšíme na další setkání při některé z budoucích akcí
naší školy.
Mgr. Jaroslava Polgárová, ZŠ Vrdy
školství chybí více než kde jinde. Oslovili jsme tedy některé
zdejší firmy a podnikatele a v několika případech jsme se
setkali s velmi vstřícným přístupem, za což mnohokrát děkujeme. Vsadili jsme také na „otevřená srdce“ návštěvníků
z řad rodičů a snad i přátel školy, ale… Byl vydán Almanach,
jehož tisk byl sponzorsky velmi výrazně podpořen a který
bylo možno přímo na místě samém zakoupit. Cena (byl nabízen za výrobní náklady) byla zřejmě pro mnohé z přítomných „velmi“ vysoká. Děti také vyrobily různé drobné předměty, jež bylo možno zakoupit a finančně tak podpořit aktivity
provozované zde nad rámec běžného vyučovacího procesu.
Mnozí pochopili a koupili, mnozí ne.
Závěrem laskavý čtenář dovolí vysvětlení. Získané peníze nebudou na nové křeslo pro pana ředitele nebo jeho zástupce,
ani na světlo či teplo. Pořídí se za ně sportovní vybavení pro
žáky, případně další potřebné pomůcky, na které se nám ze
státního rozpočtu opravdu nedostává. Díky patří všem, kteří
   si uvědomili, že je třeba aktivity dětí podporovat a že není
    lepší investice než do vlastních ratolestí.
-js-

poznáváme přírodu
Vyobrazená hlíznatá rostlina vykvétá v pozdním létě
a na podzim. Roste na vlhkých podhorských loukách,
v olšinách a stejně tak v lužních lesích, v pásmu od
nížin do hor. Listy jsou široce kopinaté až páskovité,
celokrajné, lysé. Květy vyrůstají po 1–6, okvětí je nálevkovité, okvětní lístky jsou bledě fialové, někdy však
i bílé. Plodem je tobolka. Bylina je velice dekorativní,
a proto bývá často pěstována v zahradách. Všechny
její části jsou prudce jedovaté. Využívá se v medicíně.
Znáte její rodové i druhové jméno?
-jm-

FOTBAL – Okresní přebor
Podzim 2011

řešení naleznete na straně 5

10. kolo

5. 11. 2011 od 14:00

A1A1102

Vrdy – Zruč

SO

05. 11. 2011

A1A1103

Horní Bučice – Křesetice

NE

06. 11. 2011

11. kolo

12. 11. 2011 od 14:00

A1A1206

Zruč – Horní Bučice

SO

12. 11. 2011

A1A1207

Malín – Vrdy

SO

12. 11. 2011

12. kolo

19. 11. 2011 od 13:30

A1A1301

Vrdy – Nové Dvory

SO

19. 11. 2011

A1A1302

Horní Bučice – Malín

NE

20. 11. 2011



-mly-

nohejbal
Východně od Čáslavi leží obec Vrdy. Počátky soutěžního nohejbalu ve
Vrdech sahají do roku 1982, kdy se do okresního přeboru ONS Kutná
Hora přihlásilo i družstvo vrdského Slavoje. Ten svá utkání hrával na
asfaltovém hřišti za fotbalovým hřištěm. V soutěži však vydržel jen tři
ročníky. Delší odmlku zakončil až rok 2008, kdy se oddíl nohejbalu
znovu přihlásil do okresní soutěže a skončil na lichotivé třetí příčce.
Brzy se ve Vrdech mohli zaradovat z postupu do krajského přeboru středočeského KNS. Na krajské úrovni je největším dosavadním úspěchem
druhé místo na krajském přeboru trojic v roce 2009. Kromě mužského
družstva se činí i dorostenci, kteří se účastní krajského přeboru. Celkem oddíl eviduje v současnosti 25 členů. Vrdští jsou i zdatnými pořadateli, každoročně zorganizují čtyři turnaje pro mládež a dospělé. Své
zápasy družstva hrají na antukovém kurtu u letního kina, v zimě se trénuje ve školní tělocvičně.

„Moje nejkrásnější prázdniny“ proběhla v pátek
7. října 2011. Sešla se nám hromada poutavých a zajímavých barevných fotografií, převážně z chorvatského pobřeží a pořízených bezvýhradně z digitálních aparátů. Všichni soutěžící jsou z kategorie základní školy. Středoškoláci zřejmě nikam nejezdí
a jen se pilně učí.
Vyhodnocení obdržených snímků provádí porota složená ze členů Kulturní komise a přizvaného odborníka z oboru fotografie. Oficiální vyhlášení výsledků
a ocenění tří nejlepších prací v kategorii věcnými
dary se uskuteční ve středu 16. listopadu 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Vrdech. Výsledky budou rovněž zveřejněny v listopadovém čísle Obecních listů
(7/2011) a na webu obce http://www.obecvrdy.cz.

-mly-

kontaktní osoba: Jan Havránek
tel.: 723 815 123
e-mail: vranis@post.cz
stránky: http://nohejbalvrdy.wz.cz
zdroj: publikace STŘEDOČESKÝ NOHEJBAL
ke stažení zde:
http://www.stredoceskynohejbal.cz
/userfiles/file/Stredoceskynohejbal_CMYKnahled.pdf
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UZÁVĚRKA FOTOSOUTĚŽE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili
svá jubilea v měsíci říjnu 2011. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
paní Stanislava Vacková z Dolních Bučic
pan Miroslav Disman z Dolních Bučic
pan Emil Kollár z Horních Bučic



Věra Řehounková, evidence obyvatel

V týdnu od 5. do 11. října probíhal
v knihovnách po celé České republice
tzv. Týden knihoven. Naše knihovna ho
oslavila pondělním a středečním čtením
do ucha. Zúčastnilo se ho celkem 7 dětí.
Za pozorný poslech pohádek od Karla Jaromíra Erbena a následné zodpovězení
otázek získaly děti sladké odměny.
V sobotu pak měly možnost zúčastnit se
malé rukodělné dílničky, kde si, opět při
poslechu pohádek, ušily krásné obaly na
knihy. Poslední akcí Týdne knihoven
pak bylo zhlédnutí jedné z nabízených
filmových adaptací knižní klasiky.

Chystané akce:
30. listopadu
ukončení soutěží
o Čtenářské deníčky naruby
a knihu Straka v říši entropie
prosinec: 
vyrob si vlastní knihu
aneb nejkrásnější dárek je ten,
který vyrobíte sami!
LiStOVáNí
aneb dárek k Vánocům od MK Vrdy
Bližší informace k prosincovým
akcím se v nejbližší době dozvíte
na webových stránkách obce
(www.obecvrdy.cz/knihovna),
v knihovně nebo v příštím
vydání Obecních listů.

Petra Horálková

Řešení hádanky Poznáváme přírodu ze strany 4: ocún jesenní

TOM Rejnoci
Vrdy v  roce 2011
www.tom-rejnoci.webnode.cz
TOM 3103 REJNOCI je oddíl registrovaný v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR a KČT.
Naše činnost se zaměřuje převážně na vodní
a pěší turistiku a táboření. V létě pořádáme vodácké putovní tábory na českých řekách, jako
jsou Sázava, Lužnice, Otava, Vltava, Berounka
a Ohře. Turistické akce se pod naším vedením
konají na chatách asociace v Krkonoších, Krušných horách, Českém ráji, Jizerských horách,
Šumavě a jezdíme samozřejmě na chaloupky
a základny naší Asociace TOM po celé ČR. Chodíme po českých a moravských hradech a zámcích. Organizace našich akcí probíhá po celý
rok. Náš oddíl oficiálně existuje již 25 let.
Červenec 2011 – Tábor Otava 2011 aneb nejdřív
mikiny a potom bikiny
Naše putování začalo dne 2. 7. 2011 na čáslavském nádraží, kde jsme se sešli, abychom společně vyrazili na dlouhou cestu směr Sušice. Počasí nám zpočátku moc nepřálo, ale jelikož jsme
se drželi optimistického hesla: „Dneska je to na
mikiny, ale zítra už budou bikiny“, tak se nám
možná i díky tomu od poloviny tábora opravdu
vyčasilo. Sjeli jsme řeku Otavu ze Sušice až do
Putimi, navštívili jsme zříceninu hradu Rabí,
zablbli si v aquaparku v Horažďovicích, zahráli
si spoustu her, zpívali trampské písně a tábor
jsme si pořádně užili. Domů jsme se vrátili opálení a plni krásných vzpomínek.
Červenec 2011 – Víkend na Sázavě
Sázava je řeka krásná a nám Rejnokům velice
blízká. Sjíždíme ji každý rok a výjimkou nebyl
ani rok 2011, kdy jsme sjeli během víkendu úsek
Zruč nad Sázavou – Kácov – Český Šternberk.
Září 2011 – Sjezd Hamerského potoka
Ti nejodvážnější z nás se zúčastnili sjezdu Hamerského potoka. O tom, že je to akce pro zkušené vodáky, se můžete přesvědčit na uvedené
fotografii.
Říjen 2011 – Návštěva Muzea stavebnice Merkur
v Polici nad Metují a výprava do Teplických skal.
Ve dnech 30. 9. – 2. 10 jsme vyrazili na výpravu
do Teplických skal a při té příležitosti jsme navštívili i Muzeum stavebnice Merkur.

RNDr. Luboš Musílek
ř íjen 2011 | strana 6|7

Nevšední zážitek s nefiltrovaným Staropramenem
Staropramen uvedl koncem července na
trh originální české nefiltrované pivo.
Se Staropramenem Nefiltrovaným se
tak spotřebitelé již setkali jak v maloobchodních sítích, tak v restauracích a hospodách. Po tastingové promoci pro příznivce značky, kterou ještě před zahájením distribuce na Facebooku realizovala agentura Candytech, začala hlavní
část marketingové podpory nového ležáku. Vizibilitu na prodejnách stejně
jako speciální ochutnávkovou tour připravila agentura Ritual. Během tour ve
vybraných městech mají spotřebitelé
příležitost si nové pivo vychutnat a dozvědět se o něm více informací. Jedna
z mnohých zastávek vedla ve čtvrtek
6. října i do Kulturního domu ve Vrdech.
Pivo s typickým zákalem a neuhlazenou
chutí zachutnalo necelému tuctu konzumentů.
-jm-

Strašidla pohltila
skautskou klubovnu
Stmívá se, zvedá se studený vítr, který si pohrává s opadaným
listím, krajem se rozléhá štěkot psa, nikde nikdo… I takto děsivě může začínat jeden z nejstrašidelnějších dnů v roce…
Ano správně, jedná se o Halloween… V tento významný den
vstávají všechna strašidla, opráší svá kouzla a utvoří pro Vás
nezapomenutelný, strašidelný, ale zcela zábavný Halloween.
Skautské středisko Vás jako každoročně pozvalo na pravý skautský Halloween, který se uskutečnil 29. října mezi 17 a 20 hodinou ve skautské klubovně Vrdy – Bučice (naproti kostelu). Děti
si přišly poměřit síly s děsivými, ale zároveň mírumilovnými
strašidly. V nelítostných herních soubojích se utkaly například
s Draculou, Bílou paní, zbloudilými bludičkami a mnohými
dalšími… Strašidla ocenila také příchozí v maskách nahánějících hrůzu...
-kartáček-

Náš nový rybník
Vrdy mají svůj rybníček. Leží v rákosinách za obcí (za bývalým
kravínem, vlevo ve směru na Skovice). Majitelem vodní plochy je pan Jaroslav Vančura. Veškeré práce na vodním díle provedla Společnost Silnice Čáslav-Holding, a. s. Stavba započala
letos na jaře, další revitalizační zásahy se plánují na rok 2012.
Mezi dokončovacími pracemi bude i úprava břehů s výsadbou
keřových vrb. Rozhovor s panem Vančurou připravujeme.
A teď malá soutěž pro malé školáky – hledá se jméno pro rybníček. Nejlepší názvy budou uveřejněny ve vánočním vydání
Obecních listů a rybníček poté bude slavnostně pokřtěn za
přítomnosti pana majitele, vodníka Orobince a vodních víl
Ostřice a Bahničky. Své nápady pište na adresu redakce. -jm-

FIDO CUP VI 2011
ANEB ŽELEZNÉ HORY – JAK JE NEZNÁTE
Volné pozice ve společnosti
Ethanol Energy a. s.
Školská 118, 285 71 Vrdy
Technolog výroby
 vysokoškolské vzdělání
zaměření chemie, potravinářství
komunikativní znalost AJ
velmi dobrá znalost práce s PC
Strojní technolog
 vysokoškolské / středoškolské
vzdělání – zaměření strojní
 minimální praxe 5 let
(chemický provoz výhodou)
velmi dobrá znalost práce s PC
Operátor
technologického zařízení
 středoškolské vzdělání zaměření
chemie nebo středoškolské
vzdělání zakončené maturitou
dobrá znalost práce s PC
Laborant/ka
chemické vzdělání

TERMÍN : 12. 11. 2011
START: 10:00 OD KD VRDY, ROZDÁNÍ ČÍSEL OD 9:30
TRASA : 35 km max, PITNÝ REŽIM BUDE DODRŽEN
KATEGORIE : A – OD 3 DO 99 LET
B – OD 99 LET A VÍCE
C – OSTATNÍ
V CENĚ STARTOVNÉHO OVÁREK A STARTOVNÍ SLIVOVIČKA...
DOPROVODNÝ PROGRAM
13:00–16:00 BOWLINGOVÝ TURNAJ
SAUNA a VEČERNÍ TANEČEK
s osvědčenou skupinou Velvet
přihlášky a rezervace stolů v KD:
tel. 777 161 101, franctomas@seznam.cz
startovné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč
zábava 100 Kč
závod + večerní zábava 150 Kč

JEDE SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
vodoinstalatérské a topenářské práce

Účetní
 středoškolské vzdělání
zakončené maturitou
 praxe v podvojném účetnictví
a daních
 základní znalost personalistiky
a mzdového účetnictví
 velmi dobrá znalost práce s PC
(SAP výhodou)

RADEK MILÁČEK

Nabízíme:
 práci v dynamicky se rozvíjejícím
tuzemském holdingu
příležitost profesního rozvoje
dobré platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
zaměstnanecké benefity

Klasická masáž | Lymfatická masáž
Snéhan masáž | Ayurvédské masáže
Ayurvédské poradenství | výživové poradenství

Místo výkonu práce: Vrdy u Čáslavi
Kontakt:
Jaroslava Sládková
jaroslava.sladkova@ethanolenergy.cz
327 300 554
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Sluneční 351, 285 71 Vrdy
e-mail: Milacek.Radek@seznam.cz
mob.: 728 238 576

Masáže

Vlaďka Malimánková
www.ajumasaze.cz
objednání na tel.: 737 680 559
adresa: čp. 251 Dolní Bučice,
budova zdravotního střediska, 285 71 Vrdy
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