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SLOVO STAROSTOVO:


Vážení občané,
vstupujeme do posledního roku volebního období 2014 až
2018 a pravděpodobně 5. až 6. října 2018 rozhodnete o novém
složení obecního zastupitelstva. Proto jsem se rozhodl, že již
v dalších vydáních „Obecních listů“ nebudu psát úvodní slovo,
aby nebylo chápáno jako agitace za peníze obce.
Musím konstatovat, že v letošním roce nás ještě čeká mnoho
práce, především posunutím zahájení akce „Vrdy – vodohos
podářská infrastruktura“ a „Protipovodňová opatření“. V pod
statě rekonstrukce stávajícího veřejného rozhlasu z drátového
rozvodu na bezdrátový, který bude provádět firma Bártek vze
šlá z výběrového řízení. Po výběrovém řízení dne 22. února
2018 budeme znát i dodavatele stavebních prací akce Vrdy –
vodohospodářská infrastruktura. Obě akce jsou kryty schvá
leným dotačním titulem ze SFŽP.
Dotační titul je i na opravu márnice ve Zbyslavi a je podaná
žádost o dotaci na opravu komunikace v ulici Červenomlýn
ská v Dolních Bučicích a připravujeme ještě dotaci na opravu
hřbitovní zdi ve Vrdech.
Je naší snahou dokončit drobné úseky vodovodu a požádat
o dotační titul na vodovod v ulici Ovocná v Dolních Bučicích.
Co do finančního objemu i objemu stavebních prací řešíme
dotační titul na tlakovou kanalizaci ve Zbyslavi, která byla
zbržděna, včetně vodovodu v ulici Markovická ve Vrdech, ne
smyslným dodatkem zákona o (ne)ukládání sítí do komuni
kace ve správě a vlastnictví kraje.
V květnu letošního roku se dočkáme repasovaného hasičského
auta pro JPO III Vrdy. Musíme ale vyřešit jeho garážování tak,
abychom současně vybudovali zařízení, které bude sloužit ne
jen JPO III, ale i SDH Vrdy a v podstatě i pro některé společné
akce s SDH Dolní Bučice a Zbyslav.

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018:

foto: Miloš Mlynka

MĚSÍČNÍK VYDÁVANÝ OBECNÍM ÚŘADEM VRDY PRO MÍSTNÍ ČÁSTI – DOLNÍ BUČICE – HORNÍ BUČICE – KOUDELOV – SKOVICE – VRDY A ZBYSLAV

Rád bych připomněl, že i v letošním roce provedeme drobné
úpravy na místním koupališti a nutné opravy zařízení dět
ských hřišť.
Minulý měsíc jsem podepsal smlouvu s MěÚ Čáslav, jmenovitě
s Městskou policií Čáslav o vzájemné spolupráci. Znovu opa
kuji a pro některé opakovaně, že není cílem vedení obce ani cí
lem mým, používat právě Městské policie k represivním opat
řením vůči občanům. Již sama tato věta mi zní nepříjemně.
Naším cílem je především občany vychovávat tak, aby dodržo
vali bezpečnostní předpisy a pořádkové normy. Vzpomínám
si při této příležitosti, jak moc se Vám občanům nelíbilo zru
šení sídla Policie ČR v dnešní budově místní knihovny. Jsem
stále přesvědčen, že obec naší velikosti si zaslouží prevenci
ve formě uniformy, která nejenom budí respekt, ale především
je schopná řešit některé problémy na úseku bezpečnosti a po
řádku bezodkladně a především v souladu se zákonem.
Závěrem mi dovolte připomenout, že v letošním roce je tomu
100 let, kdy vznikla v roce 1918 Československá republika. Ne
mohu se zbavit dojmu, že budeme truchlit nad něčím, co již
neexistuje. Připomínám to právě proto, že vztahy mezi námi
Čechy a Slováky jsou v současnosti lepší, než byly, ale hlavně
si myslím, že o rozdělení republiky měli rozhodnout její ob
čané. Obec se pochopitelně také přihlásí k těmto oslavám na
příklad výstavou fotografií o historii naší obce. Chtěl bych Vás
i touto cestou požádat o Vaší účast při kladení věnců k památ
níkům obětí válek. Jsem přesvědčen, že si to Ti všichni padlí
zaslouží již jenom k věku, v kterém museli položit životy v ne
smyslných válkách.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál, při vstupu do roku
2018 mnoho osobních i pracovních úspěchů. A stejně tak přeji
mnoho úspěchů při dalším rozvoji obce, protože to budete
právě Vy, kdo bude jejich strůjcem. Máme společně i nadále
na co navazovat.

Antonín Šindelář, starosta

Miloš Zeman porazil ve druhém kole prezidentských voleb
Jiřího Drahoše a obhájil tak funkci prezidenta České republiky
na dalších pět let.
Volební účast celkově v ČR
66,60 %
Výsledky voleb celkově v ČR
51,36 %
hlasů 2 853 390 × 48,63 %
Volební účast celkově v obci Vrdy
64,48 %
Výsledky voleb celkově v obci Vrdy
64,67 %
hlasů 972 × 35,33 %
Platné hlasy
Neplatné hlasy

voličů 5 567 627
hlasů 2 701 206
voličů 1 504
hlasů 531
1 503
1
zdroj: Denik.cz; -mly-
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NIC DO POPELNIC


Na návrh Rady obce Vrdy schválilo Za
stupitelstvo obce Vrdy, že i pro rok 2018
se poplatek za TKO (popelnice) opět
NEPLATÍ.
-mly-

PODPIS SMLOUVY MEZI ČÁSLAVÍ A VRDAMA

SDH ZBYSLAV
POMÁHAJÍ


Tak, jako i v minulých letech, našli si
i tentokrát zbyslavští dobrovolní hasiči
cestu do čáslavské nemocnice, aby zde
předali do užívání další z vánočních
darů. Tentokrát se jednalo šest stoja
nových ventilátorů a několik podnožek
v celkové hodnotě 2 500 Kč. O několik
dní dřív přinesli dary dětskému oddě
lení i dobrovolní hasiči z Vrdů a Dolních
Bučic. 
autor článku a foto: zak; převzato z facebookové
stránky „OBZORYKUTNOHORSKA“

VÝSTAVA
MODELŮ VLÁČKŮ
A ŽELEZNICE


Tělocvična
Základní
školy
Vrdy
od 14. března do 18. března 2018. Bližší
informace na plakátech, webových
stránkách obce a na FB Vrdy-news.
-mly-

KRAJINA OBRAZŮ


Jan Hula Vás srdečně zve na Výstavu ob
razů „KRAJINA“. Vernisáž výstavy pro
běhne ve Výstavní síni Obecního úřadu
Vrdy v pátek 20. dubna 2018 od 17 hodin.
Výstava potrvá do neděle 29. dubna 2018.
-mly-


V pondělí 8. 1. 2018 přijeli na čáslavský MěÚ představitelé nedalekých Vrdů, kon
krétně starosta obce Antonín Šindelář a místostarosta Ing. Miloš Mlynka, aby spolu
se starostou Čáslavi, Ing. Jaromírem Strnadem podepsali smlouvu, na jejímž zá
kladě budou mít možnost městští policisté z Čáslavi zasahovat i na katastru zmi
ňované obce. Ze zákona o obecní policii, konkrétně z jeho paragrafu 3a vyplývá, že
„Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže
vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejno
právní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly
stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní
policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy“. Dále se zde hovoří o tom,
že je nutné tuto veřejnoprávní smlouvu potvrdit souhlasem krajského úřadu. V tuto
chvíli je tedy smlouva podepsána starosty Čáslavi i Vrdů a jak zákon žádá, je ode
slána k vyjádření na Krajský úřad Středočeského kraje. Podle velitele čáslavských
městských strážníků Pavla Kratochvíla, dojde k její realizaci ihned, jakmile to bude
po všech úředních úkonech možné. Počet strážníků přitom město navyšovat, ales
poň prozatím, nebude. Z diskuse, která předcházela podpisu smlouvy, vyplynulo, že
technické a provozní hledisko spolupráce je již vyřešeno. Čáslavští strážníci by měli
do Vrdů vyjíždět v rámci svých pravidelných směn a v případě nenadálé události
bude samozřejmě možné řešit problém operativně.
„Naším cílem je zajistit objektivní posouzení případně vzniklé situace a zajistit
bezpečí a klid obyvatel v obci,“ konstatoval starosta Vrdů Antonín Šindelář, který
rozhodně popřel, že by se mělo jednat o jakýsi bič nad občany. Naopak vyzdvihl
klesající počet problémů, způsobovaných ve Vrdech například dorůstajícími dětmi.
„Jsem přesvědčen, že se tato situace lepší i díky tomu, že v obci dobře fungují zá
jmové kroužky pro děti, Skauti, děti mají možnost sportovního vyžití… Jejich volný
čas je tak z velké části vyplněn,“ zamyslel se starosta Vrdů. Místostarosta zmiňované
obce ke vznikající spolupráci mezi městem Čáslav a obcí Vrdy v oblasti bezpečnosti
dodal, že se má jednat hlavně o preventivní působení, případně řešení problémů ni
čení veřejného majetku. „Dochází k situacím, kdy obec upraví veřejné prostranství,
vybuduje travnatou plochu a tak dále a někteří řidiči zde zaparkují svůj automobil,
čímž veškerou snahu zničí,“ zaznělo na schůzce mimo jiné. Nyní již vše záleží jen
na rychlosti vyřízení zaslaných podkladů na krajském úřadu a čáslavští strážníci
budou moci začít pomáhat i ve Vrdech.


autor článku a foto: zak; převzato z facebookové stránky „OBZORYKUTNOHORSKA“
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Farnost Dolní Bučice náleží k diecesi královéhradecké
a vikariátu čáslavskému. Farní kostel je zasvěcen Všem
Svatým. Původní raně gotický kostel dle listin a knih,
chovaných v arcibiskupské konsistoři v Praze, stával kostel
v Dolních Bučicích již v druhé polovině 14. století (r. 1352).
Tento starý gotický kostel byl zbořen r. 1852. Starobylost
dosvědčují dosud zachované zvony z něho, instalované
na věži nového kostela: Ondřej – 470 kg z roku 1506 a Burian –
740 kg z roku 1556. Bučická křtitelnice z roku 1564 (cínová)
je ozdobou farního chrámu v Chotusicích. V 15. a 16. století
byl kostel v rukou utraqistů (Utra Que-podobojí).
Důkazem je nález starého táborského Kancionálu, při
opravě kostela. Po Bitvě na Bílé Hoře se kostel vrátil zpět
do rukou katolíků. V druhé polovině 17. století byl kostel
přifařen k Chotusicím a stal se tak filialním kostelem. Dne
18. 7. 1822 byla v něm naposledy konána poutní slavnost
a pak byl kostel uzavřen, (že prý je v něm nebezpečno
přebývati). Po třicet let byl ponechán osudu a vůbec
neopravován, a když ho dne 1. 4. 1852
začali bourat, nemohli jej krumpáči
rozbít. Na spadnutí tedy před 30
lety nebyl. Zbořena byla též zvonice
vedle kostela na hřbitově stojící. Dne
22. 5. 1852 počato se stavbou nového
kostela na rozkaz urozeného patrona
pána Josefa Osvalda, hraběte Thuna
Hohensteina v Žehušicích. Roku
1863–1865 provedena byla vnitřní
úprava chrámu. Oltář a kazatelna
zhotoveny dle nákresu Josefa
Spudila, ředitele Hlavní Reálné školy
v Čáslavi. Zpovědnice dle nákresu
architekta Josefa Míči ze Žehušic.
Vnějšek kostela je ve slohu pozdně
empírovém a vnitřek pseudogotický.
Kříž na oltáři, socha Panny Marie
a svatého Jana na hlavním oltáři,
vše v životní velikosti, řezáno ze
dřeva a pochází ze starého kostela.
Pod křížem je ještě ze starého
kostela menší soška dřevěná
Neposkvrněného Početí Panny
Marie, stojící na zeměkouli a šlapající
na hada. Kostel byl postaven za 30 000
zlatých. Dne 5. 11. 1865 na 22. neděli
po svatém Duchu, v neděli po Všech
Svatých, byl nově postavený kostel
posvěcen. Od roku 1865–1869 byl
filiálním kostelem, přifařeným k Chotusicím. Roku 1869
biskup královéhradecký tento kostel prohlásil opět farním
a na místě vyhořelé fary zřízena nová fara. Od 13. 4. 1930 má
kostel obrazy – křížovou cestu. Jsou to barevné reprodukce
na plátně dle originálu obrazů profesora R. Schleibnera.
Rámy zhotovil řezbář Bohumil Bek z Kutné Hory. Celý
kostel nově vymaloval figurálními obrazy v roce 1962–63
akademický malíř Mojmír Vokolek z Pardubic (v roce
1963 maloval též hřbitovní kapli ve Vrdech). Malováno
bylo do vlhké omítky, takže malba je trvalá jako freska.
Předcházející malba byla hlinková značně poškozená
a někde úplně rozpadlá, takže nestála za opravu. Návrh
nové malby schválil Svaz výtvarných umělců v Praze,
Ing. Viktor Engländer, okresní konservátor památkové
péče v Čáslavi, akademická sochařka Borovičková
z Čáslavi a akademický malíř Hlína z Heřmanova Městce.
Nově opravený kostel posvětil o 6. neděli po Svatém
Duchu ndp. Václav Javůrek, kapitulní vikář v Hradci
Králové, dne 28. 6. 1964.-fk

ze zápisků bývalého kronikáře obce M. Stiburka

ZÁZNAMY O FARNOSTI DOLNÍ BUČICE
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OHLÉDNUTÍ ZA I. POLO

LETÍM

foto: svoboda.info

Žáci i vyučující Základní školy Vrdy mají za sebou první po
loletí školního roku. V jeho průběhu všichni získali nové po
znatky i dovednosti a to nejen formou běžné výuky, ale i pro
střednictvím výukových programů a exkurzí, které jsme pro
žáky realizovali.
Pro všechny třídy byl určen například program Historické
osobnosti, který velice poutavou a přiměřenou interaktivní
formou představil dětem významné osobnosti našich dějin.
Starší žáci několikrát navštívili divadla v Čáslavi i Praze, vyjeli
jsme na exkurze do zajímavých míst České republiky. Velkou
pomocí při zajišťování těchto akcí je spolupráce s Obecním
úřadem Vrdy, který nám bezplatně poskytuje služby obecního
autobusu.
Předvánoční náladu jsme již druhým rokem dětem zpestřili
exkurzemi do Drážďan a Vídně. Zajímavé obohacení výuky
představuje i spolupráce s místní knihovnou, paní Kobelová
pro naše žáky připravuje nejen besedy, ale zprostředkuje i se
tkání se zajímavými lidmi. Úroveň svých jazykových znalostí
si žáci pravidelně ověřují při setkání s rodilým mluvčím z USA,
panem Mastronardi.
Našim žákům se podařilo během prvního pololetí získat
i mnoho úspěchů na poli sportovním. Zvláštní pochvalu si
zasluhují starší chlapci, kteří obsadili 1. místo v krajském kole
mini fotbalu v Příbrami. Bojovného ducha prokázaly i starší
dívky, které postoupily do krajského kola ve florbalu.
Věříme, že spolupráce se jmenovanými institucemi bude
skvěle pokračovat i nadále a naši žáci získají i ve druhém polo
letí mnoho zajímavých zkušeností.

Mgr. Jaroslava Polgárová

PROJEKT STOP LHOSTEJNOSTI!

PÁR VĚT O PŘEDVÁNOČNÍM
SETKÁNÍ VRDOVSKÝCH SENIORŮ
(NÁZOR OBČANA)

V úterý 18. prosince 2017 se v sále kulturního domu ve Vr
dech uskutečnilo další setkání seniorů obce Vrdy. Zatímco
v Třemošnici se mohli obdobného setkání letos zúčastnit pro
velký zájem pouze senioři jimž už bylo 70 let, ve Vrdech ne
bylo stanoveno žádné omezení. Přes to přišlo a publikum tvo
řilo pouze něco málo přes 50 osob. A převážná část z nich byli
„dolnobučičáci“. Starosta obce pan Antonín Šindelář nejdříve
přivítal účastníky setkání a následně folkovou skupinu Kan
toři. Tu tvoří v současnosti trio zpívajících muzikantů, kteří
hrají i na v současnosti nezvyklé nástroje. Kapelník Jan Filip
na housle, niněru, fiduli, středověké dudy, jeho dcera Martina
Vejrová na příčnou a zobcovou flétnu, niněru, fenfernoch a píš
ťalu s měchřinou a Miloš Panchartek na elektrickou a akus
tickou kytaru, etnické bubínky, bodheru, fanfrnoch. Skupina
Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí a je velice energeticky ve více jak hodinovém vystoupení, kterým provázel Jindřich
a finančně náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
Honzík, předvedla za zájmu přítomných skladby a písně z ev
roposké lidové hudby i vlastní skladby Jana Filipa zaměřené
Jak lze použitý olje ekologicky likvidovat?
zejména na vánoce. Následně do 22 hodiny hrála k tanci a po
Slévat do PET lahví a lahev vhodit do sběrné nádoby na použitý slechu skupina pana Jelínka. Z podia zazněly evergríny české
olej ve vaší obci, odkud je ekologicky likvidován.
populární hudby, které se střídaly se seriemi polek, valčíků
a tanga. Na parketu si to užívalo a tancovalo až devět párů sou
časně, ostatní si některé písně zanotovali spolu se zpěvákem
nebo zpěvačkou.
Je třeba poděkovat všem, kde se podíleli na přípravě tohoto
Vrdy – ulice Sluneční, stanoviště u mostu
vydařeného večera a vyjádřit naději, že se příštího setkání zú
Dolní Bučice – parkoviště za lékárnou 
častní podstaně více seniorů. 
Horní Bučice – u zvoničky

Ing. Stanislav Jukl
Projektem „Stop lhostejnosti“ podává společnost Černohlávek
OIL pomocnou ruku městům a obcím, kterým není lhostejný
stav životního prostředí a zároveň si chtějí vyřešit celorepubli
kový problém se zanášením kanalizací a následným, mnohdy
i nákladným, znovu zprovozněním.
Občané mohou přinášet přepálené oleje v PET lahvích
(1,5 – 2,0 l) na místo, kde bude sběrná nádoba – popelnice s ot
vorem pro vhoz PET lahve.

POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
DO ODPADU NEPATŘÍ!

SBĚRNÉ NÁDOBY NALEZNETE
OD 25. 12. 2017 NA ZDE:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 9. 12. 2017

Vanesa Růžičková, dcera Dity Heizerové a Jana Růžičky z Vrdů <
Radek Loužil, syn Lucie Svárovské a Radka Loužila z Vrdů <
Damián Kůta, syn Petry a Davida Kůtových z Vrdů <
Milan Zadina, syn Jany a Milana Zadinových z Dolních Bučic <
Barbora Brožová, dcera Radky a Karla Brožových z Horních Bučic <
Alžběta Pertlová, dcera Adély a Tomáše Pertlových z Horních Bučic <

> Jonáš Janoušek, syn Jany a Josefa Janouškových ze Zbyslavi
×
> David Špatenka, syn Nikoly a Martina Špatenkových z Horních Bučic
> Petr Stibinger, syn Patricie Kováčové a Petra Stibingera z Horních Bučic
> Adéla Wittvarová, dcera Michaely a Zdeňka Wittvarových z Vrdů
> Kateřina Šabatová, dcera Barbory a Františka Šabatových z Vrdů
> Nikol Žerávková, dcera Petry a Davida Žerávkových z Dolních Bučic

LMK SKOVICE


Jako již tradičně se sešli na Silvestra příz
nivci RC modelů na letišti Leteckého Mo
delářského Klubu ve Skovicích, nedaleko
Čáslavi. A protože jim počasí přálo, tak
se provoz modelů na obloze nezastavil.
Návštěvníci mohli sledovat i letecké sou
boje v podání členů klubu. Nechybělo
ani drobné občerstvení a něco na za
hřátí. 
převzato z webové stránky kutnohorsky.denik.cz

NABÍRÁME LETCE


Nabízíme možnost klukům i holkám
od 9 do 15 let, z naší obce Vrdy a přileh
lého okolí, létat s RC modely. Létat RC
modely, trávit čas v přírodě s vrstevníky,
vzdělávat se formou zábavy. Baví Tě leta
dla? Baví Tě létání? Popros rodiče a kon
taktujte nás. Nebo nám napište na Face
book. Náš kroužek – RC modelářský klub
pracuje takřka celoročně. Více informací
u vedení klubu. Neváhejte, od jara 2018
začínáme výuku RC létání.
www.lmk-skovice.cz
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KULTURNÍ PLÁN KNIHOVNY PRO ROK 2018

28. ledna 16:00–17:30
aby jim šlo učení
Rady a tipy pro rozvoj schopností dětí
ve věku 3 až 8 let. Účast zdarma.

7. února 16:30 
zájezd do Divadla Rokoko
Představení OTEC, cena po slevě 110 Kč.

9. února 15:00–16:30
obrázky ubrouskovou technikou 
Workshop Kačky Dolejší pro děti od 6
do 15 let.

9. února 16:45–18:15
pedigové opletení lahve
Workshop Kačky Dolejší pro dospělé.
S sebou: lahev max. 0,7 l, šídlo/šroubo
vák, kbelík/lavor na namáčení pedigu,
kolíčky, starý ručník na klín. Cena 195 Kč.

24. února od 9:30 s přestávkou na oběd
výroba knihy
Workshop s knihařkou a grafičkou And
reou Michálkovou. S sebou: jedna jehla
(aby prošla režná nit), štětec (4 cm široký,
plochý), truhlářská svorka a 2 dřevěná
prkénka (1 cm, vel. A5) stačí klasické ku
chyňské s rovným povrchem (bez drážek
atp.). Děti se naučí technice vázání knih
a odnesou si hotový výrobek.
Rezervace do 18. února. Vstup zdarma.

5. – 9. března: UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

2. března (bude upřesněno), 17:00
Nekonečný příběh audioknih
s Janem Vlasákem
hosté: Martin Pilař, majitel vydavatelství
ONEHOTBOOK a herec Jan Vlasák
Těšte se na besedu Jak se dělá audiok
niha, soutěž o audioknihu a čtení z knihy

Nekonečný příběh Janem Vlasákem.
Rezervace výhodou. Vstup zdarma.

23. března 19:00 – 24. března 9:00
Noc s Andersenem
Noc strávená v knihovně spolu s příběhy,
hrami a noční bojovkou pro děti 1.–4.
třídy, včetně. Účast na základě včasně
podané přihlášky. Přihlášky budou k dis
pozici od 12. února. Kapacita omezena.
Noc s Andersenem je u dětí velice oblí
bený projekt na podporu dětského čte
nářství, letos proběhne již 18. ročník.

23. března, 13. dubna, oba od 19:00
zájezd na muzikál Ples Upírů
Divadlo GOJA Music Hall, cena 450 Kč
rezervace do 7. 2. prostřednictví SMS
na tel. číslo 775 626 188 ve tvaru :
jméno + příjmení a počet míst
doprava: odjezd zdarma obecním auto
busem v 16:30 od Kulturního domu Vrdy,
zastávky: DB – zastávka naproti Jitru, HB
– zastávka nahoře ve směru na Čáslav,
Zbyslav – zastávka u odbočky na Výčapy
ve směru na DB), návrat před půlnocí.
o představení: Dr. František Janeček a Fi
lip Janeček ve spolupráci s VBW Interna
tional GmbH uvádějí SVĚTOVÝ MUZI
KÁLOVÝ HIT autorské dvojice Michael
Kunze a Jim Steinman na motivy hororu
Romana Polanského Ples upírů.

4. dubna 15:00
JAK SE RODÍ KNIHA aneb Autoské poví
dání a čtení z knihy Dobré ráno, Evelíno
Beseda a autorské čtení s Jitkou Nováko
vou. Děti se během krátkého času naučí
spoustu zajívavých věcí , prohlédnou si
loutky, naučí se několi básniček a odne
sou si ručně vyrobenou záložku. Rezer
vace výhodou. Vstup zdarma.


9.–13. dubna: UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ

14. dubna, 16:30–17:20
zájezd na rodinné představení
Nejlokomotivovatější lokomotiva
Fantova budova, kulturní sál,
Hlavní nádraží Praha, cena 236 Kč
Loutkové představení na motivy Pohá
dek o mašinkách, které všichni znají
zpracované do večerníčků s černokněž
níkem Zababou.
Rezervace do 28. 2. prostřednictví SMS
na tel. číslo 775 626 188 ve tvaru : jméno +
příjmení + věk jednotlivých zájemců.

1. července
od tohoto data knihovna nově ponese
název Knihovna F. V. Lorence Vrdy
S velikou radostí a určitou dávkou hr
dosti bych Vám ráda oznámila, že po
čínaje 1. červnem 2018 knihovna změní
svůj dosavadní název na „Knihovna F. V.
Lorence Vrdy“. Stane se tak na počest
a pro památku význačného zbyslav
ského rodáka F. V. Lorence.
František Vladimír Lorenc (1872–1957)
patří k našim význačným rodákům, kteří
jsou ve své vlasti téměř zapomenuti. Už
v mládí projevoval velké vlohy pro ja
zyky, politicky se angažoval, a protože
mu hrozilo vězení a tříletá služba v ra
kousko-uherské armádě, emigroval jako
mladík do Brazílie (1893). Usídlil se v je
jím nejjižnějším státu Rio Grande do Sul,
ve vesnici Dom Feliciano. Byl farmá
řem, tlumočníkem, učitelem, ředitelem
školy, lékařem a byl aktivní i v dalších
oborech. Lorenc patří dokonce do tro
jice neznámějších osobností českého
původu, vedle dřívějšího brazilského
prezidenta Juscelino Kubitscheka de Oli
veira a Jana Antonína Bati. S manželkou
měl 13 vlastních dětí a další adoptoval,
ale přitom ještě našel čas na rozsáhlou
literární tvorbu zejména v oblasti spiri
tuality, poezie a otázek jazykovědných.
Usiloval o záchranu jazyků původního
indiánského obyvatelstva tím, že zpra
coval jejich gramatiky. Brazilské pra
meny uvádějí, že na konci svého života
ovládal 104 jazyků a jeho dílo obsahuje
přes 80 svazků (např. překlady z anglič
tiny do portugalštiny nebo dokonce pře
klady ze sanskrtu do portugalštiny). Jeho
překlady české poezie do portugalštiny
ocenil i prezident T. G. Masaryk. Přesto,
že Lorenc znal aktivně tolik národních
jazyků, věnoval velkou pozornost mezi
národnímu neutrálnímu jazyku espe
ranto, jehož první učebnici pro Čechy
vydal na svůj náklad ještě za svého po
bytu v Čechách (1890). 


zdroj: kava-pech.cz


8. července 14:00
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
DESKY F. V. LORENCE 
na budově nově přejmenované
Knihovny F. V. Lorence Vrdy
pozvání zatím přijali:
Ing. Pavla Havrlíková
generální konzulka České republiky
ve Federativní republice Brazílie
dále bychom rádi uvítali
následující čestné hosty:
Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.,
autor biografie o F. V. Lorencovi
Dr. Petr Chrdle, majitel vydavatelství, kde
biografie vyšla, autor přednášky o F. V. L.
Zdeněk Myslivec,
sochař a autor pamětní desky
členové Českého esperantského svazu

dále v roce 2018 plánujeme:
Noc s tátou
Přenocování pro kluky i holky a je
jich tatínky v indiánském stanu tee
-pee se spoustou čtení a dobrodružství.
Akci spolupořádá Skautské středisko
Vrdy-Bučice.

zdarma pro děti i jejich dosplý doprovod.
Jak na příšery II 
Literární salon pro děti i rodiče s Bárou
Seidlovou, Danielou a Nikolou Zbytosv
skými z divadelního uskupení MALÉ
hRY. Předčítat budou ze své knihy Jak
na příšery.

Arnošt Goldflam – autorské čtení

Ilustrátorská show Adolfa Dudka 
Vystoupení skvělého ilustrátora a ba
viče, u kterého se budete za břicha popa
dat a ještě se naučíte kreslit. Vhodné pro
děti od 3 do 100 a více let. Vstup zdarma.

Hororová noc v knihovně 
Noc strávená v knihovně určená pro děti
od 5. do 9. třídy ZŠ, včetně. Těšit se mů
žete na tajemné, strašidelné až hororové
příběhy české i zahraniční, moderní
i klasické, hry o ceny, soutěž kostýmů,
noční bojovku i promítání. Účast na zá
kladě přihlášky.

Listování pro děti i dospělé 
Scénické čtení, které vás vtáhne.
Dětské letní kino 2018

Sedmý ročník promítání pod širým ne Workshopy a dílny s Kačkou Dolejší
bem před knihovnou, pečlivě vybírané Pro děti i dospělé plánujeme i nadále ka
pohádkové novinky servírované s láskou ždý měsíc.

JARNÍ GRATULACE


březen
paní Marie Bártlová z Horních Bučic
pan Josef Čížek z Vrdů
paní Božena Slavníková z Dolních Bučic
paní Jaroslava Kratochvílová z Dolních Bučic
paní Libuše Nádvorníková z Dolních Bučic
paní Vlasta Volencová z Horních Bučic
pan Václav Poskočil z Dolních Bučic
pan Josef Janata z Horních Bučic
paní Zdenka Kopinová z Vrdů
pan Jiří Stiburek z Dolních Bučic
paní Hana Laňková ze Zbyslavi

duben
paní Zdenka Tomíšková z Vrdů
paní MUDr. Helena Koutná z Vrdů
paní Hana Kratochvílová z Vrdů
pan Alois Procházka z Horních Bučic
paní Zdenka Stará z Vrdů
paní Věra Kudrnová z Vrdů
paní Alena Žáková z Vrdů
pan Jan Lichner z Horních Bučic
paní Zdeňka Kubelková z Vrdů
pan Josef Hejbalík z Dolních Bučic

květen
paní Jaroslava Krejčová z Vrdů
pan Karel Kropáček ze Zbyslavi
paní Anna Šimánková ze Zbyslavi
pan Bohumil Vondra z Vrdů
pan Ladislav Polák ze Zbyslavi
paní Marie Malá ze Zbyslavi

FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V ČÁSLAVI


Vážení příznivci dechové hudby, rádi bychom Vás pozvali na his
toricky první festival dechové hudby konaný v Čáslavi v Dusíkově
divadle dne 15. 4. 2018 od 17 hodin.
Můžete se těšit na moravskou a českou dechovku v provedení
špičkových kapel jakými jsou: Mladá muzika Šardice, dále pak
Táboranka a nakonec festival zakončí domácí dechovka Věno
vanka. Ke zmiňovaným kapelám se dá doplnit:
Mladá muzika Šardice byla založena v roce 1985. Soubor má
nyní kolem 45 členů, včetně stálých zpěváků, hraje v tradičních
slováckých krojích. Věkový průměr je 16 let. Jeho repertoár tvoří
skladby lidové a také skladby koncertního charakteru. Taktéž
hraje do pochodu.
Táboranka je složena z muzikantů sousedních obcí a měst v Pod
krkonoší kolem obce Košťálov, kde je v současnosti také její zá
zemí. Dechový soubor má svůj původ v dechové hudbě z Nové
Vsi nad Popelkou, která byla založena již roku 1920. Kdysi platilo,
že byla dechovka snad v každé vesnici. Naše dechovka má 16–20
členů. Základem Táboranky se stal muzikantský rod Jínových.
Věnovanka je dechová hudba z Čáslavi opředená řadou úspě
chů. V roce 2017 se stala laureátem mezinárodní soutěže Vejvo
dova Zbraslav. Věnovanka má v současnosti 16 členů s věkovým
průměrem 24 let. Jejím kapelníkem je Václav Musílek, který celý
festival také organizuje. Věnovanka Vám zpříjemní chvíle při nej
různějších festivalech, oslavách měst a obcí.
Vstupenky si můžete zakoupit na pokladnách Dusíkova divadla,
nebo v Informačním centru v Čáslavi. Pokud preferujete elektro
nickou objednávku, tak na stránkách
www.divadlocaslav.cz/klient-847/kino-235/stranka-8062/film203521
-mly-

foto: Zdeněk Mikel
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ČINNOST ZKO VRDY ZA ROK 2017 : VÝSTAVY
Jan Moravec
Joachim Pěčínská růže
XI. Klubová výstava boxerů ÚP Střední čechy Křenice / 3. 6.
tř. pracovní, V1, CACK
Klubový výstava ÚP Praha / 4. 6.
tř. pracovní, V1
Jana Vrkoslavová
Alvin Rytíř ze Semic
Mezinárodní výstava Brno / 25. 6.
tř. pracovní – V1, CAC, CACIB
Mezinárodní výstava Litoměřice / 21. 5.
tř. otevřená – V1, CAC, Res. CACIB
Mezinárodní výstava psů České Budějovice / 23. 4.
tř. otevřená – V1, CAC, Res. CACIB, český šampion
Celostátní speciální výstava kníračů Mladá Boleslav / 22. 4.
tř. otevřená – V1, CAC, ISPU, ČKŠ, BOS – vítěz roku,
úspěšně zařazen do chovu
Duo Cacib Brno / 5. 2.
mezitřída – V1, CAC, r. CACIB
Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav / 13. 8.
tř. pracovní – V1, CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů Bačka Topola Srbsko / 30. 9.
tř. pracovní – V1, CAC, CACIB, BOS, Šampion Srbska
Národní výstava psů Turija Srbsko / 1. 10.
tř. pracovní – V1, CAC, BOS.
Mezinárodní výstava psů České Budějovice / 8. 10.
tř. pracovní – V1, CAC, CACIB, BOS
Mezinárodní výstava psů Nitra /10. 12.
V1, CAC, res. CACIB,
splněny podmínky pro udělení titulu Slovenský šampion
Berenika Ve-Fi
Mezinárodní výstava Brno / 25. 6.
tř. otevřená – V1, CAC, Res. CACIB
Mezinárodní výstava Litoměřice / 21. 5.
tř. otevřená – V2, Res. CAC, Res. CACIB
Mezinárodní výstava psů České Budějovice / 23. 4.
tř. otevřená – V1, CAC, CACIB, BOB, BIG II. skupina 3. místo
Celostátní speciální výstava kníračů Mladá Boleslav / 22. 4.
tř. otevřená – V1, CAC, ISPU, ČKŠ, BOB
vítěz roku a nejkrásnější velký knírač
Duo Cacib Brno / 5. 2.
třída otevřená – V1, CAC, res. CACIB
Česká národní výstava psů MLadá Boleslav / 16. 7.
tř. otevřená – V2, res. CAC
Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav / 13. 8.
tř. otevřená – V1, CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů Bačka Topola (rs) / 30. 9.
tř. otevřená – V2, res. CAC, res. CACIB
Národní výstava psů Turija (rs) / 1. 10.
tř. otevřená – V1, CAC
Mezinárodní výstava psů České Budějovice / 8. 10.
tř. otevřená – V1, CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů Nitra (sk) / 10. 12.
V1, CAC, res. CACIB
splněny podmínky pro udělení titulu Slovenský šampion

Dantes Ve-Fi
Mezinárodní výstava Litoměřice / 21. 5.
V1, CAC, CACIB, BOS
splnéné podmínky pro zadání Českého Junioršampiona
Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav / 13. 8.
mezitřída – V1, CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů České Budějvice / 8. 10.
Český Junior Šampion
Věnka Černá
Eris Sorbonna Nontiscoradrdime
Klubová výstava Pudl klubu Mladá Boleslav / 8. 5.
CAC, BOB, čekatel klubového šampiona, nejlepší fena výstavy,
BISS absolutní vítěz výstavy ze všech velikostí a barev,
vítěz Mladé Boleslavi
Mezinárodní výstava psů Litoměřice / 21. 5.
V1 CAC, CAC ČMKU, CACIB
Mezinárodní výstava psů Oberwart (at) / 16. 6. V1, CACA
Národní výstava psů Klatovy / 2. 7. V1, CAC
Mezinárodní výstava psů Bratislava / 19. 8. V+CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů Bratislava / 20. 8. V1, CAC, res. CACIB
Mezinárodní výstava psů Nitra / 16. 9. V2, res. CAC
Národní výstava psů Jelenia Gora (pl) / 15. 10.
V1, CWC, nejlepší velká fena, BOB
Světová výstava psů Lipsko (de) / 10. 11.
tř. otevřená 16 fen, hodnocena známkou výborně
Klubová výstava Pudl klubu / 25. 11.
V1, CAC, klubový vítěz, ČKŠ,
splněny podmínky pro udělení titulu šampion Pudl klubu
Mezinárodní výstava psů Nitra (sk) /10. 12.
V1, CAC, Slovenský grandšampion
Zdeňka Kostelecká
Klubová výstava teriérů Mladá Boleslav
Alisha – tř. veteránů V1
Goldie – tř. šampiónů V1, CAC, CC, KV, BOB
Kajsa – tř. čestná V1, 2. nejlepší chovatelská stanice
Mezinárodní výstava psů Wraclav
Alisha – tř. veteránů – V1, BOV
Goldie – tř. šampiónů V1, CWC, CACIB, BOB
Světová výstava Lipsko
Alisha – tř. veteránů – V, 3. nejlepší chovatelská stanice
Vánoční výstava teriérů
Alisha – tř. čestná – V1
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: ZKOUŠKY
celkem 18 úspěšných zkoušek z výkonu
splnilo 12 našich psů a jejich 9 psovodů
Jana Vrkoslavová
Alvin Rytíř ze Semic
ZM (16.4.2017 Vrdy- Vinice)
ZPU-1 (26.8.2017 Vrdy-Vinice)
ZVV-1 (12.11.2017 Vrdy-Vinice)
Dantes Ve-Fi
ZOP (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
ZZO (19. 11. 2017 Kolín-Borky)
Berenika Ve-Fi
ZM (12. 11. 2017 Vrdy-Vinice)
Jan Moravec
Joachim Pěčínská Růže
ZM (16. 4. 2017 Vrdy-Vinice)
ZPU-1 (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
Pavel Myslivec
Jasca z Krupičkova Mlýna
ZM (16. 4. 2017 Vrdy-Vinice)
ZPU-1 (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
Martin Kupka
Kerbi
ZZO-1 (16. 4. 2017 Vrdy-Vinice)
Ben
ZZO (16. 4. 2017 Vrdy-Vinice)
ZOP (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
Lucie Tomandlová
Bailey Of Freedom Love
ZZO-1 (Vrdy-Vinice)
Věnka Černá
Eris Sorbnonna Nontiscordardime
ZZO-1 (16. 4. 2017 Vrdy-Vinice)
Zdeňka Kostelecká
Bavarian Kajsa Cane Wheaten Vagabond
ZOP (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
Andrea Ladrová
Fífa
ZOP (26. 8. 2017 Vrdy-Vinice)
Pavel Rytíř
Aireen Winghs Of The Dark
ZZO (12. 11. 2017 Vrdy-Vinice)

MÁME ZA SEBOU
DALŠÍ ROČNÍK
3KRÁLOVÉ SBÍRKY
Děkujeme všem vedoucím, skautům,
skautkám, světluškám a vlčatům, kteří se
na sbírce podíleli. Bez jejich snahy a vy
trvalosti by se nepodařilo vybrat tolik,
kolik se letos vybralo.
Děkujeme taky občanům ve Vrdech,
Dolních Bučicích a Horních Bučicích
za to, jak mile a vřele koledníky uvítali
a taky za peníze, kterými přispěli.
Rok od roku příspěvky v kasičkách stou
pají a celková částka je vyšší a vyšší. Dou
fáme, že přízeň neopadne a příští rok
budeme moci odevzdat stejně – možná
i větší balík peněz.
Letos se vybralo krásných 34 514 korun.
Na tak malou vesnici velká částka, která
určitě velmi pomůže níže zmiňovaným
organizacím.
Děkujeme, že jste se s námi zapojili
do sbírky a velkou či malou částkou
podpořili:
>  Středisko Na Sioně a Kopretina
>  služby pro osoby se zdravotním
handicapem
>  pořízení automobilů
pro terénní služby
>  dobrovolníky v Čáslavi
(nemocnice, sociální služby)
Děkujeme za ochotu, vstřícnost,
přívětivost a podporu.

Po celé České republice se koná v roz
mezí od dubna do května skautský dobrý
skutek, do něhož jsme se loni zapojili
i my. Níže vás chceme seznámit se smy
slem toho projektu.
Dobrý skutek je jedním ze základních
prvků skautské výchovy, který nás pro
vází od počátku hnutí. Baden-Powell
v jedné ze svých knih píše, že „skaut je
aktivní v konání dobra, nikoli pouze
pasivně dobrý.“ I proto se mají skautky
a skauti snažit každý den vykonat ales
poň jeden dobrý skutek a rovery provází
heslo „Sloužím“.
Skautský dobrý skutek je pro každého,
od světlušek přes rovery po oldskauty.
Družiny či oddíly si samy vymýšlejí a vy
bírají své aktivity. Podle potřeb, které
kolem sebe vidí, podle toho, co poklá
dají skautky a skauti za podstatné, podle
toho, na co se cítí.
Hlavními cíli Skautského dobrého
skutku je posílit roli dobrého skutku
a služby svému okolí jako významné
součásti skautské výchovy a spolu s tím
šířit dobré jméno skautingu ve společ
nosti a povědomí, že skautky a skauti
jsou součástí komunit, v nichž žijí a ak
tivně působí.
Minulý rok se naše skautské středisko
zaměřilo na komfort při čekání na ču
gálu ve Skovicích. Udělalo novou, krás
nou a čistou lavičku, která bude slou
žit všem výletníkům. Dodnes zůstala
krásná a čistá, čehož si velice vážíme.
Letos máme zatím jen předběžné ná
vrhy, co by se nám líbilo – tak se nechte
překvapit, co nakonec zvítězí.

POZVÁNKA
NA COUNTRY BÁL:
Skautské středisko Vrdy-Bučice vás
srdečně zve na tradiční COUNTRY BÁL.
Zábava ve western stylu se uskuteční
17. března od 20 hodin
Na Statku v Horních Bučicích.
K poslechu a tanci zahraje kapela B trio.
Oblečení westernovského stylu vítané.
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rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

družstvo
Vrdy
Sedlec
Nové Dvory
Paběnice
Malín
Kutná Hora B
Suchdol
Malešov
Chotusice
Sázava B
Církvice
Zbraslavice
Uhlířské Janovice B
Červené Janovice

DOSPĚLÍ B – IV. TŘÍDA
rk. družstvo
1 Záboří nad Labem
2 Horní Bučice
3 Okřesaneč
4 Chotusice B
5 Vrdy B
6 Žleby
7 Bratčice
8 Potěhy
9 Hostovlice
10 Tupadly C
11 Štrampouch

záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

záp.
10
10
9
9
10
10
10
10
10
10
10

DOROST A – I.A TŘÍDA
rk. družstvo
1 SK Český Brod
2 FC Velim
3 AFK Pečky
4 TJ Slavoj Vrdy
5 TJ Sokol Jestřabí Lhota
6 SK UNION Čelákovice
7 TJ Sokol Družba Suchdol
8 FK Brandýs – Boleslav
9 Sparta Kutná Hora
10 FK Viktorie Velký Osek
11 FK Čáslav B
12 SK Sokoleč
13 Sokol Kostomlaty nad Labem
14 FK Červené Pečky
15 FK Loučeň 1893

+
11
10
11
9
8
7
8
7
5
5
4
3
3
0

+
9
6
6
6
5
5
4
4
4
4
1

záp.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
12
11
10
10
9
8
8
7
5
4
4
4
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
4
5
6
5
6
8
8
9
10
10
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
4
3
3
5
5
6
6
6
6
9

0
1
2
0
0
3
0
0
2
3
2
2
0
0
1
0

skóre
31:10
30:14
23:10
27:13
33:15
41:20
26:22
21:17
27:28
16:25
21:43
20:34
13:35
16:59

skóre
49:12
36:20
35:17
22:18
37:32
15:19
26:23
20:20
25:29
20:34
11:72

1
1
4
4
2
6
6
5
6
8
8
10
11
11
14

DOROST B – OKRESNÍ PŘEBOR KH/KOLÍN
rk. družstvo
záp.
+
1 SK Křečhoř
14
14
2 FC Tuchoraz
14
11
3 Štítarský SK
14
10
4 SK Krakovany
14
10
5 Radim/Plaňany
14
9
6 Sl. Vrdy
14
9
7 TJ Kouřim
15
8
8 FK Chotusice 1932
14
7
9 S. Cerhenice
15
7
10 Slavia Louňovice
14
7
11 S. Zásmuky
14
4
12 SK Konárovice, z. s.
14
4
13 M. Stříbrná Skalice
14
3
14 S. Sendražice
14
2
15 SK FC Ovčáry
14
0

skóre
96:21
83:12
69:24
54:16
47:23
61:26
45:33
59:36
44:56
19:36
39:57
26:81
25:61
18:84
11:130

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
3
4
4
5
5
6
7
7
7
10
10
11
12
14

body
32
29
29
28
25
23
22
20
16
16
12
10
10
1

body
26
20
18
18
15
15
13
13
12
10
2

penalty +
2
1
5
1
0
1
3
1
1
0
0
0
1
0

penalty +
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1

penalty 1
0
1
2
1
3
1
0
2
1
0
1
2
1

penalty 0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0

body
37
35
30
30
30
24
24
23
18
14
14
12
9
7
0

skóre
112:7
79:19
45:19
60:23
46:40
58:23
44:34
43:41
33:42
36:55
43:76
16:56
42:75
19:69
12:109

body
42
33
30
28
27
26
25
22
22
21
13
12
10
6
0

penalty + penalty 0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

STARŠÍ ŽÁCI – I.A TŘÍDA
rk. družstvo
1 FC Velim
2 SK Benátky nad Jizerou
3 Fotbalová škola Velký Osek
4 SK Zeleneč
5 TJ Slavoj Vrdy
6 FK Kavalier Sázava
7 TJ Straky
8 FK Dobrovice
9 SKP Mladá Boleslav
10 Mnichovohradišťský SK
11 TJ Sokol Jestřabí Lhota

záp.
10
10
10
10
10
10
9
9
10
10
10

+
9
8
7
7
5
4
4
3
2
2
0

0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
2
2
4
6
5
5
7
8
10

skóre
54:9
42:9
58:7
50:13
37:19
35:37
17:22
25:32
15:45
18:55
1:104

body
27
25
22
22
16
12
12
10
7
6
0

MLADŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR SKUPINA A
rk. družstvo
záp. +
0
skóre
1 Vrdy
11
11
0
0
85:11
2 Církvice
11
9
1
1
62:10
3 Bílé Podolí
11
8
0
3
43:26
4 Golčův Jeníkov 11
5
2
4
47:32
5 Chotusice
11
3
1
7
21:26
6 Malín
11
3
0
8
25:39
7 Tupadly
10
1
0
9
8:77
8 Nové Dvory
10
1
0
9
6:76

body
33
28
24
17
10
9
3
3

Tabulky starší a mladší přípravky
se z nařízení fotbalové asociace nezveřejňují.

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ FOTBALISTŮ
Ve dnech 2. 1. – 6. 1. 2018 proběhlo zimní soustředění fotbalistů
TJ Slavoj Vrdy. Jako již po několikáté, ubytováni bylo zajištěno
v horské boudě Slovanka v Černém Dole v Krkonoších. Zúčast
nili se fotbalisté všech věkových kategorií, počínaje mladší
přípravkou až po dospělé v celkovém počtu 54 sportovců. Díky
nadmořské výšce chaty, která stojí na hřebenech v cca 1 100 m

nad mořem, bylo dostatek sněhu jak pro dopolední lyžování
na sjezdovkách, tak pro odpolední běžky. Došlo i fotbalové
bitvy na prostranství před chatou. Díky patří všem zúčast
něným za pohodový průběh a obci Vrdy za zajištění dopravy
autobusem.
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PODĚKOVÁNÍ

...VÁNOČNÍ OZVĚNA


Obec Vrdy touto cestou děkuje za nemalý podíl při realizaci
již tradiční Vánoční výstavy, která se konala o vánočním čase
v prostorách Výstavní síně ve Vrdech. Zvláštní poděkování pa
tří paní Zuzaně Bělské za perníčky pro děti, slečně Kristýně
Chladové za nazdobení perníčků pro návštěvníky výstavy
a poděkování panu Lukáši Fraňkovi a jeho kolegům v Gold
beck prefabeton za zhotovení přístřešku k Betlému. Samo
zřejmě poděkování patří i občankám, které osobně přispěly
z vlastní tvorby. Jsou to sl. Březinová, pí. Suchánková, pí. Zava
dilová, pí. Kvašnová, pí. Stiburková, pí. Novotná L., pí. Novotná
M., pí. Kostelecká, pí. Rolencová, pí. Myšáková, pí. Řehoun
ková, pí. Hájková, pí. Štěrbová M., pí. Štěrbová V., pí. Bělská,
pí. Zástěrová, pí. MUDr. Koutná, pí. Slanařová a pí. Machková.
Za samotnou realizaci výstavy a za moc povedený celkový vý
sledek patří dík paní Marii Prokopové.
-mlyVánoční koledy dětí z MŠ II Vrdy pro naše seniory v DPS

Česko zpívá koledy – II. ročník – v ulici Jasmínova
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