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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
právě probíhající adventní čas jasně
signalizuje, že se rok 2011 blíží ke
svému konci. Pro většinu z nás jsou
Vánoce těmi nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími svátky roku. Pokusme se
tedy alespoň na chvíli oprostit od každodenního shonu a na krátký čas přibrzděme své kroky, abychom si zpětně
vybavili události a okamžiky, které
nám zůstaly v paměti spojené s uplynulým rokem.
Nechci a nebudu vás unavovat výčtem
toho, co dobrého či špatného se v uplynulém roce v naší obci odehrálo. Ne
snad, že bych neměl radost z toho, jak
pěkná může být ulice, když zmizí všudypřítomné panely (ulice Na Štěpnici
v Horních Bučicích). Velmi příjemné
byly třeba i oslavy 870 let Zbyslavi
(mimochodem na novém náměstíčku), povedlo se také smysluplně využít bývalou policejní stanici, kde teď
sídlí knihovna a konají se nejrůznější
kurzy pro veřejnost. Na druhou stranu
i mě stále pobuřuje třeba nepořádek
v okolí kontejnerů. Nějaké rozsáhlé
výčty ve mně ale trochu evokují vzpomínky na doby dávno minulé, a proto
v nich nebudu pokračovat. Čas se totiž nezastavil v sedmdesátých či osmdesátých letech, jak by se snad při pohledu na některé ne nevýznamné
stavby v obci mohlo zdát.
Žijeme v jiné době. V době, kdy občan (daňový poplatník) vcelku oprávněně očekává základní funkce obce,
jako jsou kupříkladu údržba a rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství, likvidace odpadů, podpora sportu, kulturního a společenského života atd. – to
vše se dnes považuje za samozřejmost
(ne vždy sice stejně samozřejmě občané přijímají i svoje povinnosti, ale
to je otázka jiná). Problém ovšem je
v tom, že při dnešním financování
obcí (zvlášť nacházíme-li se v té nejhorší příjmové skupině obcí, tj. mezi
2 a 10 tisíci obyvatel) se jen těžko obejdeme bez dotací, ať už státních či evropských. A těmi se mnohdy problém

Spokojené prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
přeje redakce

ještě prohlubuje – vysoké spolufinancování, dlouholetá udržitelnost takovýchto
investic, vysoká administrativní náročnost, neustálé kontroly atd. Ostatně to
je téma, které by vydalo na samostatné
číslo Obecních listů. Já se zde této věci
dotýkám zcela záměrně. Chtěl bych, abychom si všichni stále uvědomovali, že
nic není zadarmo.
Život v moderním světě umí mnohé věci
řešit, přináší nové technologie, zcela
se mění způsob života. Některé věci ale
stále řešit nedovedeme. Kupříkladu jsme
stále nenašli nástroj, jak změnit zásadním způsobem základní ekonomická
pravidla. Chci tím říct, že sice žijeme ve
Vrdech, ale interakce s okolním světem
jsou široké, a tudíž zažívá-li hospodářskou stagnaci Česko, potažmo celá Evropa, zákonitě pocítíme její dopad i v naší
obci. Nicméně věřím, že alespoň některé
z připravených projektů se podaří realizovat, a kvalita života ve Vrdech se tak zas
o něco zlepší. Na mysli mám především
dlouhá léta připravovanou dostavbu kanalizace v Lázních a modernizaci čističky odpadních vod. Pokud se nic mimořádného nestane, bude dnem D, kdy se
začne stavět, 2. duben 2012. Určitě bude

také dokončena revitalizace parku Míru
ve Vrdech a začnou práce na odkanalizování školního dvora (případně další
úpravy), aby se zabránilo dalšímu vlhnutí zdiva uvnitř budovy pod novou fasádou. Máme připraveny i další projekty,
ale ty už jsou skutečně otázkou peněz.
V důsledku situace, kdy příjmy lze jen
těžko předvídat, budeme začátkem roku
hospodařit na základě rozpočtového provizoria. Řádný rozpočet bude schválen
pravděpodobně na prvním zasedání zastupitelstva v příštím roce.
Možná právě v poklidném předvánočním a vánočním čase je ta správná příležitost k zamyšlení, jak a kam se naše
obec ubírá, ale hlavně jak se měníme
my, její obyvatelé. Nejde jen o to, jestli
nás globalizace a komerce neovlivňují
až příliš, ale jestli z nás zvolna nevyprchává láska, pokoj, přátelství a ochota
pomoci druhému. Tedy hodnoty, které
by alespoň podle mého názoru měli provázet ty pravé Vánoce. Proto vám přeji,
ať se jimi naplní i tyto letošní svátky
a zůstanou v nás i v příštím roce 2012,
do kterého vám přeji hodně zdraví, optimismu a pevnou víru v sama sebe.

Josef Herout

ne/zveřejňování
výpisů z jednání
zastupitelstva
Pokud jste v předchozích číslech marně hledali výpis z jednání zastupitelstva a rady obce, informujeme, že za jeho nezveřejňováním nestojí žádné
nemístné tajnosti. V této souvislosti je třeba si říci
základní fakta. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a může se jich zúčastnit kdokoliv. O jednání
zastupitelstva se vyhotovuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Zákon pak upravuje,
kdo může do tohoto dokumentu nahlížet. Naproti
tomu jsou zasedání rady neveřejná, to znamená,
že se jich může zúčastnit jen okruh osob definovaný zákonem o obcích. Součástí zápisu z jednání
rady jsou přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady
obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.
Tolik vysvětlení, že se neděje nic protiprávního.
Naopak zápis určený pro zveřejnění na Internetu či v jiných veřejně dostupných prostředcích
musí být upraven tak, aby nebyl porušen zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Blíže
tuto skutečnost popisuje STANOVISKO č. 2/2004
Úřadu pro ochranu osobních údajů. V praxi to znamená vytvořit další dokument, což ale od 1. 1. 2012
budeme činit a všechna usnesení zastupitelstva
i rady obce budou uveřejněna jak na webových
stránkách obce, tak případně v Obecních listech.

-jh-

VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZAHÁJENA
V pondělí 19. prosince se otevřely dveře výstavní síně ve Vrdech, aby představila adventní a vánoční výrobky na tradiční výstavě. Návštěvníci si
mohou prohlédnout betlémy, jesličky, dárky, cukroví, vánoční ozdoby
a jiné řemeslné předměty spojené s atmosférou Vánoc.
Expozice je otevřena do středy 21. prosince do 16 hodin a v pondělí 26. 12.
od 13 do 17 hodin. Tvůrci výstavy paní Mgr. Jana Machková a paní Marie
Prokopová srdečně děkují všem vystavovatelům, především z řad dětí obou
mateřských škol a Základní školy Vrdy, výtvarnému kroužku při OÚ Vrdy,
Mgr. P. Šmídové, H. Zástěrové, M. Stibůrkové, L. Šindelářové, J. Francové,
J. Špinarové, V. Řehounkové, J. Beranové, V. Čáslavské, J. Koberové, V. Perntové, H. Lickové, V. Holoubkové, J. Hájkové, B. Havránkové, J. Padrůňkové,
J. Koženému, P. Koberovi a F. Křížovi. Zaměstnancům Technických služeb Vrdy, zejména F. Ferusovi, J. Schreiberovi, P. Doleželovi, V. Chadrabovi, L. Slavíkovi a P. Truksovi děkují za pomoc při realizaci výstavy. -jm-

OHLÉDNUTÍ ZA
TANEČNÍM KURZEM
V sobotu 3. 12. 2011 jsme XXXXIII. závěrečným
plesem slavnostně zakončili taneční kurz uspořádaný poprvé pod hlavičkou obce. Na počátku jsme
projevovali obavy z minimálního počtu 15 přihlášených tanečních párů, ale nakonec se potvrdilo
pravidlo, že taneční kurz ve Vrdech je považován
za tradiční kulturní akci, kterou se budeme snažit
do budoucna zachovat. Mé poděkování patří rodičům, kteří umožnili svým dospívajícím dětem
získat další krůček ke společenskému chování
a všem zúčastněným za pohodovou atmosféru.

Jana Špinarová, sekretariát OÚ Vrdy
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ADVENTNÍ
PROSINCOVÁ
NÁLADA
SE PŘENESLA DO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Škola ve Vrdech žije Adventem. Jednou
z hlavních předvánočních akcí, kterou
jsme připravili ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy a místními mateřskými školami, bylo rozsvícení vánočního stromu. Žáci prvního stupně si připravili několik koled, které i přes drobné
nedostatky navodily tu správnou předvánoční atmosféru. Velmi milé bylo vystoupení nejmenších dětí z MŠ. Velké
uznání patří dále žákům 7. ročníku,
kteří svým živým betlémem celou akci
zpestřili. Ve větrném chladném počasí
zase příjemně zahřál horký čaj. Chutné
vánočního cukroví k němu připravili
žáci 2. stupně pod vedením paní učitelky
Kupkové. Doufáme, že všechny příchozí
návštěvníky potěšily drobné dárečky
a přáníčka a zároveň všem děkujeme za
čas, který si v předvánočním shonu udělali pro návštěvu této akce.
V pondělí 5. prosince navštívil naši
školu Mikuláš se svou družinou čertů
a andělů. V tělocvičně připravili žáci
7. a 9. ročníku za podpory paní učitelky
Chejnové pro žáčky prvního stupně řadu
drobných úkolů. Děti skládaly puzzle
vytvořené z obrázků s vánoční tématikou, určovaly názvy pohádek s čerty
nebo házely „sněhovou“ koulí, lovily vánočního kapra a jiné. Velký ohlas vyvolalo poměřování sil s pekelníky v přetahování lanem. Každá třída si pak na
vánoční stromek zavěsila svou vlastní
ozdobu. Tento stromeček bude zdobit
vestibul školy až do Vánoc. Některým dětem se do tělocvičny nešlo lehce, snad
se objevila i malá slzička, ale při hře
se všechny obavy rozptýlily a nakonec
si každý ještě odnesl malou sladkou odměnu. Třebaže nás při vyučování čeká
do Vánoc ještě mnoho práce, bude nás
slavnostní adventní nálada provázet při
hudební výchově, při pracovní nebo výtvarné výchově. Snad nás všechny potěší
některé výrobky dětí i na vánoční výstavě
organizované obecním úřadem.
Na závěr nám ještě dovolte popřát jménem všech žáků i zaměstnanců ZŠ Vrdy
hodně štěstí, zdraví a pohody do nového
nadcházejícího roku.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrdy
v  SOŠ a  SOU řemesel v  Kutné  Hoře
Dne 24. 11. 2011 navštívily deváté třídy ze ZŠ ve Vrdech SOŠ a SOU řemesel v Kutné
Hoře. Na úvod jsme se seznámili s nabídkou oborů, jež se na této škole vyučují.
Po přednášce nás naše paní průvodkyně Šárka Dušková provedla školou a ukázala
jednotlivé obory. Nejprve jsme navštívili dámský obor – kosmetička. Salón vypadal
vskutku jako u profesionálů. Pak, aby byli i kluci v ráji, jsme zamířili na obor truhlář a pokrývač. Vůně dřeva byla jako z lesa! Následoval obor kadeřník/-nice. Opět
spíše ženská záležitost. Kresby účesů od studentů byly dech beroucí! Mechanik zabezpečovacích systémů nadchl opět jen kluky. Obávám se, že hlavním lákadlem
byl malý fotbálek, který tam mají studenti k dispozici. Překvapilo nás, že tento ryze
chlapecký obor studuje i jedna dívka. Nakonec jsme se podívali na obor, na který
jsme se všichni nejvíce těšili, a to kuchař/číšník. Mohli jsme tam totiž ochutnat
dobroty, které připravili sami studenti, např. řepánky, palačinky nebo jednohubky
a frappé. Zaujal nás i stroj s čokoládou, kde jsme si mohli máčet buď banán, nebo
hroznové víno. Pan učitel Polívka nám řekl něco o studiu tohoto oboru a my se s jejich školou pro tentokrát rozloučili a poděkovali jsme za dobré jídlo a cenné informace. Myslím si, že jsme se dozvěděli zase něco nového a alespoň některým z nás
exkurze pomohla při výběru budoucího povolání.

Karolína Čížková, 9. A, ZŠ Vrdy

Vánoce jsou  přede dveřmi

Advent – nejk rásnější období roku.
Všichni bychom se měli zastavit, posedět s přáteli a najít čas něco hezkého
si v yrobit. To všechno se dostalo účastníkům Vánoční dílny, která proběhla
v sobotu 26. listopadu ve Zbyslavi. Pořádalo ji Občanské sdružení Zbyslav
dětem. Přišlo na 15 žen a okolo deseti
dětí. Všichni si v ytvořili adventní věnec,
Mgr. Jaroslava Polgárová děti si zhotovily stromeček a skřítka.

Ty nejšikovnější stihly i andělíčka a svícen. Při práci byl čas na popovídání si
s přáteli. I přes zimu na sále restaurace U Bucků si pořadatelé v yslechli
poděkování od účastníků. V mnoha rodinách na první adventní neděli svítil vlastnoručně v yrobený věneček. Přidejte se za rok i Vy. Akce naleznete na
www. Zbyslavdetem.websnadno.cz

Mgr. Zdeňka Lázničková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili nebo
budou slavit svá jubilea v prosinci 2011.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
paní Štěpánka Šmídová z Dolních Bučic
pan Viktor Baláž z Dolních Bučic
pan Stanislav Štancl z Vrdů



Knihovnu opustilo
šest unikátních ručně
vyrobených knih

Naše gratulace patří také těm,
kteří v letošním roce oslavili úctyhodný věk.
paní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
nar. 10. srpna 1912
paní Marie Bromová ze Zbyslavi
nar. 21. čer vence 1919
pan Jaroslav Skřivánek z Dolních Bučic
nar. 17. listopadu 1919
Věra Řehounková, evidence obyvatel

Necelých šest hodin poctivé práce, deset zlomených jehel, jeden naříznutý prst, ale i devadesát barevných papírů, jeden
čtvereční metr lepenky, tři balicí papíry, deci lepidla a především spousta trpělivosti s ruční výrobou knížek i s šesticí vyrábějících – Štěpánkou, Bárou, Kačkou, Petrem, Vendulkou
a Adrianou.
Andrea Michálková, která studovala výrobu knih na vysoké
škole, předala kus svých zkušeností dětem, které se rozhodly
strávit sobotu 10. prosince v knihovně a pustily se do ruční
výroby knížek, ať už pro sebe, nebo jako vánoční dárek.
Nejprve si šestice zručných dětí napočítala třicet dva listů,
ty zohýbala a sešila. S těmito úkoly se praly děti až do oběda.
Počty papírů se pletly, křehké jehly se lámaly, nitě se šmo
drchaly, nebo prchaly z oušek jehel, takže se navlékalo, stříhalo, odmotávalo a několikrát přepočítávalo.
Po půl hodinové pauze na oběd trpěliví výrobci dodělali
vnitřní část knížky – tedy listy s předsádkou a pustili se do výroby desek. Než však dostala nevzhledná dvouvrstvá lepenka
hezký obal, trvalo to ještě hodinu plnou měření a lepení. Závěrečné spojení listů a obalu provedly zkušené, ale trochu
unavené a pořezané ruce Andrey Michálkové. Ručně a především pracně vyrobené knížky se na závěr zatížily prkny
a sevřely do velkých svěráků, kde doschnuly a odpočívaly přes
noc až do nedělního odpoledne.
Nedočkaví výrobci knížek dorazili v neděli po obědě i s rodiči, aby se konečně mohli pochlubit, co že to vlastně celou
sobotu v té dolnobučické knihovně dělali, a pyšně si odnesli
své výtvory domů. 
Zuzana Lebdušková

K více fotografiím se proklikáte
z facebookové stránky knihovna vrdy
Barča Kodešová, 8 let
Kačka Joštová, 9 let

...na závěr pořezaná paní učitelka přidává svůj veliký dík
autorce článku Zuzce Lebduškové za vzornou asistenci :-)

Štěpánka Kvasničková, 9 let
Péťa Bártl, 9 let
Vendy Joštová, 7 let

Nemůžete-li se dopočítat, tak vězte, že téměř hotová šestá
kniha nejstarší účastnice knihařského workshopu Adriany
Veľasové opustila knihovnu v době, kdy jsme ještě došívali...
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v čem se listovalo a kdo  co vyhrál
Velice příjemné a podnětné odpoledne
zažili ti, kdo nás 4. prosince 2011, navštívili v Místní knihovně Vrdy. Lukáš
Hejlík a Alan Novotný z projektu scénického čtení Listování nabili atmosféru
v hlavní místnosti knihovny legrací
i úvahami nad ekonomickou situací
dnes a v průběhu dějin.
V rolích Kvaka a Žbluňka ze stejnojmenné knihy oba herci doslova vtáhli
děti do příběhů žabáků, které zažívali
během kalendářního roku – až byli malí
diváci na konci zklamaní, že rok má jen
čtyři roční období. Na závěr se ti průbojnější a statečnější naučili od žabáků i jejich taneček.
Druhé představení bylo zasvěceno
úloze ekonomie v dějinách lidstva. I tak
komplikované a na první pohled vážné
téma byli herci schopni oživit názornými příklady ze života. Například příběhem zlé derivace, která k smrti vyděsila dobré, voňavé X na entou. Mnozí
z nás si večer do postele udělali spe
ciální čaj – T-Mobile.
Účast byla hojná a kdo nepřišel, prohloupil. Fotky z akce, za které děkujeme
za ně Petře Kolajové, naleznete zde:
http://mkvrdy.rajce.idnes.cz/. Snad Vás
nalákají a další představení již nepromeškáte.
Obě knihy – Kvak a Žbluňk (Arnold Lobel), Ekonomie dobra a zla (Tomáš
Sedláček) – si můžete vypůjčit u nás
v knihovně.

Petra Horálková, knihovnice

Cenu v kategorii do 9 let o Čtenářský deníček „Škola naruby“ vyhrála
Tereza Littová (8 let) z Vrdů. Knihu Markéty Baňkové „Straka v říši entropie“
v kategorii do 16 let vyhrála Adriana Veľasová (13 let) z Vrdů.
Výhercům gratulujeme!!!

Toníkův den /vítězná povídka na téma „Zákon schválnosti“/
Jednoho dne, myslím si že to byl pátek, se méďa Tonda vzbudil s velkým překvapením. Totiž, abych to upřesnila, když si promnul víčka a podíval se na budík,
zjistil, že je už půl deváté. Ihned vstal a když se chystal, že si oblékne své zelenohnědě strakaté kalhotky zůstal v udivení. ,,Co se to stalo s mými kalhotkami?!?‘‘
zeptal se pln údivu. ,,Vždyť jsou děravé, co si mám teď obléct? Nedá se nic dělat!‘‘ pomyslel si zklamaně a navlékl si děravé kalhotky. Chtěl se najíst, jenže
když si chtěl ze spížky vyndat med, najednou se miska medu převrhla a vylila se
mu rovnou na učesané vlasy. ,,Sakra!!! Ale nevadí, alespoň se budu moct cestou
olizovat.‘‘ zasmál se Toník, ale stejně běžel k zrcadlu, otevřel šuplíček s hřebeny
a pokusil se jedním z nich učesat své vlásky. Když vylámal všem hřebenům zuby,
zkoušel si vlasy alespoň připlácnout k hlavě. Výsledek byl takový, že místo toho,
aby měl na hlavě pilně učesané vlasy, trčely tam ze strany na stranu. Nemysle
na to, že má dnes pršet vyběhl ven (samozřejmě bez deštníku). Ušel pár kroků
a ihned se spustil velikánský déšť. Tak šel a šel, koukal do země, a když už byl
skoro u školy, uviděl na zemi minci!! ,,To mám ale štěstí!!!‘‘ zaradoval se. Ohnul
se, aby jí zvedl, ale neuvědomil si, že stojí před pouliční lampou. BBBÁÁCCC
ozvalo se mezi kapkami deště, protože Toník spadl na zem. ,,Ještě, že jsem spadl
na zadek,‘‘ usmál se méďa, „alespoň mě to tak nebolí“. Hned se zvedl a utíkal
do školy, co mu nohy stačily. Jenže jakmile vešel do třídy, čekalo ho nemilé překvapení, celá třída totiž psala test z Českého jazyka. ,,To mám ale štěstí‘‘ zasmál
se Toník a šel si sednout do lavice, poté se učili o zákonu schválnosti a dostali za
domácí úkol napsat a vysvětlit, co to vlastně zákon schválnosti je, a protože je Toník pilný a hodný žák a nechce, aby měl v úkolu chyby dal nám svůj úkol přečíst:
Zákon schválnosti znamená, že to, co se může pokazit, tak se pokazí i když
se to pokazit už nemůže. To znamená, že když si vezmete deštník tak pršet
nebude, ale když si ho nevezmete, tak zmoknete. Nebo, když 3 hodiny pracujete na počítači, na domácím úkolu a poté to chcete uložit, spadne vám obraz a napíše to chybu.
Když Toník svůj úkol dopsal, donesl ho mámě medvědici zkontrolovat, a když si
sešit ukládal do tašky, celý zadumaný nad úkolem řekl: ,,Páni, to musí mít někdo opravdovou smůlu, když se mu něco takového stane. Ještě štěstí, že já takovou smůlu nemám. 
Adriana Veľasová

Z REDAKČNÍ POŠTY
Nejprve musím sdělit, že v této rubrice
i do budoucna budeme rádi za každý Váš
názor. Tentokrát se chci vyjádřit ke kritickému dopisu paní Jaroslavy Francové, která cítí lítost nad způsobem, jakým se provedly terénní úpravy spojené
se stavbou protipovodňových hrázek.
Osobně si myslím, že příroda (flóra
i fauna) se za nedlouhou dobu sama tomuto stavu přizpůsobí a opět si najde
cestu k řece Doubravě. Na druhé straně
nemohu souhlasit s tím, že si naše generace neváží přírody. Uvedu jeden z příkladů. Na poslední chvíli zachráněný
letitý dub v Lázních na pravém břehu
Doubravy. Původně s ním projekt nepočítal. Následně došlo na levém břehu za
Husovým mostem ke skácení vzrostlých
jasanů a skupiny křovin. Důvod byl prostý. Odstranění nežádoucích překážek ve
směru toku Doubravy. Jako kompenzaci
zvolil investor v této lokalitě provést náhradní výsadbu na jaře 2012 vysázením
„dvou nových stromů za každý jeden pařez“. Nehledě k tomu, že vrchní vrstva
hráze bude oseta trávní směsí. Je zbytečné uvádět všechny úpravy, které se
na popud dotčených vlastníků po dohodě
s investorem, projektantem a stavitelem
díla provedly. Všichni o nich vědí. A že
jich nebylo málo, vědí také. Zarážející je
spíše to, že dotčení občané se do poslední
chvíle zahájení stavby, kromě několika
výjimek, vůbec nezajímali o to, jak by
celá akce měla probíhat. V celé přípravné
fázi projektu měli dotčení vlastníci (a nejen oni) několik možností se k němu
věcně vyjádřit. Neučinili tak. Komu je
tedy možné přisoudit nezájem o přírodu?
Nyní je úsek Vrdy-Lázně před dokončením. Do Vánoc proběhnou poslední terénní úpravy. V prvním pololetí příštího
roku bude rovněž dokončen tzv. rybí přechod u zadního splavu v Dolních
Bučicích. Celý příští rok budou
probíhat práce ve Zbyslavi. Ukončení prací a odevzdání díla je plánováno na březen 2013.
V závěru mi dovolte připomenout, že investorem díla je Povodí Labe, s. p., Hradec Králové,
který nám poskytl níže uvedenou chronologii jednotlivých dílčích úkonů souvisejících s projednáním a zpracováním Dokumentace územního rozhodnutí
a Dokumentace stavebního povolení na Projekt protipovodňových opatření Vrdy a Zbyslav. Dne
7. 4. 2004 proběhlo na GŘ Povodí Labe, s. p. jednání týkající

se protipovodňové ochrany obcí Vrdy
a Zbyslav. Byla projednána „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření“, Agroprojekce Litomyšl spol. s. r. o.
(2003), která měla navrhnout opatření,
jenž by minimalizovala či eliminovala
vyšší N leté průtoky řekou Doubravou
přes obec Vrdy a Zbyslav:
a) varianta – provedení převáděcího koryta do poldru Zbyslav. Tato varianta řešila transformaci povodňové vlny Doubravy v sousedním povodí Starkočského
potoka, kde by byl umístěn poldr (suchá nádrž). Toto řešení však bylo podmíněno řadou liniových staveb, zbudováním hrázek a převedením vody tři kilometry dlouhým korytem do suché nádrže. Nový poldr by měl však vzhledem
ke stoleté povodni pouze zanedbatelný
efekt – pouhých 6 %. Transformovány
by byly průtoky menší než 20 letá povodeň. Navíc by musel být vybudován nový
mostní profil s navýšením silnice I. třídy
Čáslav – Chrudim. Kromě toho by došlo
i k velkému zásahu do ekosystému.
b) varianta – hrázkování toku zemními
hrázemi, zídkami a zvýšením podezdívky plotů. Zároveň bylo navrženo provést průpich a přestavbu jezu.
Dnes víme, že jako účelnější byla vybrána varianta b), která se v průběhu
zpracování jednotlivých dokumentací
několikrát upravovala a zpřesňovala.
Dne 4. 11. 2004 zasedal v místnosti
OÚ Vrdy výrobní výbor, kde projektant
předložil tzv. „tužkové řešení“ projektu
pro územní řízení. Zástupce AOPK ČR
Ing. Just navrhl ke zvážení vybudování
paralelního dlouhého pravostranného
koryta zaústěným zpět do toku Doubravy pod jezem v Bojmanech. Cenový odhad nákladů na vybudování paralelního
koryta přesáhnul částku 320 mil. Kč.
Dne 7. 1. 2005 se uskutečnilo jednání
s vlastníky dotčených pozemků v zasedací místnosti OÚ Vrdy. Přítomní občané

byli seznámeni s navrhovaným řešením
ochrany obcí Vrdy a Zbyslav hrázkováním zemními hrázkami či betonovými
zídkami. Rovněž byli seznámeni i s variantou pravostranného obtoku a s odhadem ceny, jakož i s dopadem tohoto řešení na ekosystém. Přítomní navržené
a doporučené řešení ochrany obcí
ohrázkováním akceptovali. Současně
se probíraly konkrétní připomínky občanů k záboru jejich pozemků či řešení detailů protipovodňové ochrany.
Dne 2. 3. 2005 byl zaslán starostovi
obce panu A. Šindelářovi dopis o technickém řešení protipovodňové ochrany
obce. Dne 8. 4. 2005 proběhlo na OÚ
Vrdy jednání zástupců OÚ, projektanta
a investora. Z plánovaných opatření vypadla rekonstrukce jezu u koupaliště,
mimo jiné z důvodu požadavku AOPK
ČR na výstavbu rybího přechodu. Starosta pan Šindelář vzal tuto informaci
na vědomí a přislíbil pomoc při uzavírání souhlasů s vlastníky pozemků pro
potřeby vydání územního rozhodnutí.
V dubnu až říjnu 2005 probíhala jednání a připomínkové řízení s vlastníky
pozemků za účasti starosty pana Šindeláře a projektanta. Dne 19. 10. 2005
proběhlo na OÚ Vrdy jednání mezi investorem, projektantem a starostou panem
Šindelářem o stavu projednávání s vlastníky pozemků.
Dne 8. 3. 2006 na základě pozvánky starosty pana Šindeláře proběhlo jednání
s vlastníky pozemků, s kterými dosud nebyla uzavřena dohoda o poskytnutí pozemků pro stavbu nebo nebyly
splněny jejich požadavky. Do července
2006 byly podepsány všechny potřebné
souhlasy a dohody s dotčenými vlastníky.
Dne 14. 9. 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí formou veřejné vyhlášky, které
dne 18. 10. 2006 nabylo právní moci.
V letech 2007–2009 probíhala další
jednání s vlastníky dotčených pozemků, tentokrát pro potřeby
vydání stavebního povolení.
Souhlasy zajišťoval Ing. D. Ježek
z Ateliéru AURUM s. r. o., Pardubice a JUDr. M. Živná z Advokátní
kanceláře Týle, Kolařík, Živná
& spol., Pardubice. Na základě požadavků některých vlastníků došlo k drobným úpravám projektové dokumentace pro stavební
povolení.
Dne 11. 2. 2010 bylo zahájeno stavební řízení a 11. 5. 2010 bylo
vydáno vodoprávním úřadem
v Čáslavi stavební povolení formou veřejné vyhlášky, které dne
11. 6. 2010 nabylo právní moci.

Ing. Miloš Mlynka

Převzetí pronajatých protipovodňových stěn Rubena od Povodí Labe, s. p. k užívání obcí Vrdy
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Předvánoční setkání 
vedení  policie se starosty 
na  Kutnohorsku
Také v předvánočním čase s koncem letošního roku se vedení kutnohorské policie zajímá o dění na jednotlivých územích Kutnohorska. Během měsíce listopadu a začátkem prosince vedoucí Územního odboru P ČR plk. JUDr. Blanka Matějů společně se svým zástupcem plk. Ing. Radkem Zábrahou
a pracovníky preventivně informační skupiny por. Mgr. Vendulkou Marečkovou a nprap. Danielem Votroubkem navštívili starosty jednotlivých obcí na Kutnohorsku. V Čáslavi pozdravili starostu pana Ing. Jaromíra Strnada a místostarostu
Ing. Jiřího Havlíčka, ve Vrdech se setkali se starostou Ing. Josefem Heroutem a místostarostou Ing. Milošem Mlynkou
a v Bílém Podolí se starostou Jiřím Desenským a starosty mikroregionu obce Brambor a Starkoče. V Uhlířských Janovicích byli přivítáni starostou Mgr. Jiřím Buchtou a v městysi
Kácov starostkou Mgr. Soňou Křenovou společně s místostarostou Jaroslavem Koubkem. Ve Zruči nad Sázavou je přivítal
starosta Mgr. Martin Hujer.

POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÉ
PYROTECHNIKY
Období vánočních svátků a Nového roku jsou svátky klidu, spojené se sváteční náladou a osobní pohodou. A právě s blížícím
se koncem roku mnozí z občanů nakupují zábavnou pyrotechniku, s kterou chtějí konec starého roku a nástup nového oslavit. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však svá
pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.
Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?
 zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých
prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží
u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji,
vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit
 nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém
jazyce, označení výrobce nebo dovozce,
označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení
k prodeji a datum použitelnosti
 výrobky kupovat jen v původním balení výrobce,
pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat
při používání se vždy řídit návodem
 při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe
ani na druhé
 s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti,
odpalovat by ji měl střízlivý člověk
 v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené
různé pyrotechnické předměty
 kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit,
riziko úrazu je příliš velké
pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem
 rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat
nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom,
že na takové předměty by neměly sahat

Při těchto setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých teritoriích a došlo i na jednotlivé připomínky a náměty, zejména pak poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost. Závěrem setkání nechyběla vzájemná přání mnoha úspěchů v práci, ale i v osobním životě
a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2012.

por. Mgr. Vendulka Marečková, nprap. Daniel Votroubek
Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba
do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde
nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně
dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná
pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může
změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit
také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na
těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto
atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.
Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti, a tím se mohou občané při nákupu řídit a rozhodnout
se pro určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto
zboží se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku. Pyrotechniku zařazenou do II. třídy –
různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé
předměty, gejzíry a další – mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již
volně prodejné nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů. Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populární. Příchod nového roku
oslavuje tímto způsobem stále více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bezpečně a neohrozit tak sebe ani své
okolí.
por. Mgr. Vendulka Marečková,

nprap. Daniel Votroubek

stále se  HLEDÁ
JMÉNO PRO RYBNÍČEK
Uveřejňujeme názvy, které k nám zatím došly od školáků:
Rákosníček, Žabínek a Polníček. Návrhy i nadále zasílejte na
adresu redakce. Soutěž prodlužujeme do konce února 2012.

-jm, fk-

Krásné prožití svátků vánočních a úspěšné
vkročení do nového roku 2012
svým zákazníkům přeje

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ DOMINO VRDY
Provozní doba v době adventu a svátků 2011

PF 2012

Přejeme Vám krásné vánoční svátky,
do nového roku hodně zdraví,
spokojenosti, osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci
Ethanol Energy

středa – pátek 21. – 23. 12.
6.30 – 11.30, 13.00 – 16.30
Štědrý den / sobota 24. 12.
8.00 – 10.00
neděle – pondělí 25. – 26. 12.
Zavřeno
úterý – pátek 27. – 30. 12.
6.30 – 11.30
Silvestr / sobota 31. 12.
7.00 – 10.00
Nový rok / neděle 1. 1. 2012
Zavřeno

AUTOBAZAR PERNT
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

V měsíci leden a únor 2012 otevřeno
do 16 hodin, pouze ve čtvrtek do 15 hodin

v ydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616
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