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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
jsme v polovině roku 2017, a tak je na místě Vás informovat
o tom, co je připraveno v obci k realizaci. Zrekapituluji jen
stručně, že pokračujeme na dokončení nového střediska Technických služek s tím, že ve stejném prostoru připravujeme
odpadový dvůr. V současné době je zpracován projekt a budeme podávat žádost o zařazení do dotačního řízení. Očekáváme výsledek podané žádosti o dotaci na úpravu bývalé jídelny
u základní školy na odborné učebny, kde by měl svůj stánek
i poptávaný kroužek keramiky včetně vypalovací pece. Co se
týče přípravy dalších akcí. Především pokračujeme na 2. etapě
dokončení vodohospodářské infrastruktury v obci. Rád bych
pro Vás přiblížil proč 2. etapu. Celá akce, tak jak byla původně
zadána, musela být rozdělena. Důvodem byla nesmyslná úprava zákona v tom, že nelze ukládat produktovody a to voda a kanalizace jsou, podélně do komunikací ve vlastnictví Krajského
úřadu a státu (úprava zákona byla zrušena 12/2016). Jedná se
o části původního projektu, kanalizace Zbyslav a vodovod v ulici Markovická. Pokud se týká dalšího připravujeme revitalizaci
a rekonstrukci stávající MŠ II Vrdy, do které bychom rádi zařadili
i tzv. jeselské zařízení. Ve stádiu dokončení je projekt chodníku
nebo cyklostezky z Dolních Bučic do Horních Bučic. Jsou připraveny projekty na vodoﬁkaci ulice Ovocná a v části středu obce.
A co nás čeká v nejbližší době? Obec obdržela dotace na rekonstrukci kapličky u hřbitova ve Vrdech a márnice ve Zbyslavi. Dále jsme obdrželi dotaci na opravu komína u mlýna
v Dolních Bučicích (oprava po zásahu bleskem), rekonstrukci
veřejného rozhlasu na bezdrátový veřejný rozhlas v objemu
díla 3,5 mil. Kč. A to nejdůležitější. V těchto dnech jsme obdrželi dotaci na 1. etapu vodohospodářské infrastruktury v obci,
která v sobě zahrnuje posílení vodních zdrojů například VK-6,
rozšíření úpravny vody, kanalizaci a vodovod v ulicích Mládežnická, Žižkovská a Lipová. Objem tohoto díla činí 25 mil. Kč.
V současné době provádíme úpravu sociálního zařízení v KD
ve Vrdech a v krátké době bude zahájena úprava prostoru
kolem kapličky na návsi. Tato úprava je součásti celkového
řešení středu obce. Bez povšimnutí by neměl zůstat i fakt,
že jsme vysázeli minimálně 60 stromků v intravilánu obce

a obnovili cca stejný počet zeleně pořízené z dotačního titulu
v „Remízku“, které si asi někdo vypůjčil!
Nebudu se již zmiňovat o problémech kolem dodržování pořádku v obci. Zdá se mi, že je to házení hrachu na zeď. Příkladem je odstavování vozidel na zatravněná místa. Není to
již jenom výsadou místní části Vrdy nebo Dolní Bučice, ale
i v ostatních částech obce se to stává běžným sportem. Proto
jsem přesvědčen, že rozhodnutí rady a zastupitelstva, uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s Městskou policí Čáslav, bude více než
opodstatněné a to i pro jiné oblasti pořádku v obci.
Tento příspěvek píši právě v době, kdy jsme dokončili přípravu
koupaliště na letošní sezonu. Došlo k několika malým úpravám. Do bazénu jsme nainstalovali pohodlné schodiště, upravili jsme jednu z venkovních sprch a pro návštěvníky bude
k disposici minigolf a na zkoušku půjčování plastových lehátek. Změnu dozná i obsazení ve stánku s občerstvením.
Jsem toho názoru, že obci se daří plnit sliby dané Vám občanům. Dokladem toho bude v krátké době i zahájená úprava
místní komunikace v místní části Vrdy-Lázně. Za to bych chtěl
poděkovat především všem členům zastupitelstva, rady, pracovníkům aparátu úřadu obce a technických služeb. Díky posílám i pisateli anonymního dopisu, který mě vyzývá k odstoupení z funkcí například TJ Slavoj Vrdy a starosty obce. Pane,
tam kam mě posíláte se mi ještě nechce, už jenom vzhledem
k zápachu. A kam půjdu, o tom si rozhodnu sám.
A Vám občanům naší obce přeji krásné prožití letního období
i v příjemném prostředí koupaliště ve Vrdech.
Antonín Šindelář, starosta obce
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PRÁZDNINY JSOU TADY!
Všem školákům, školačkám, studentům a studentkám přejeme krásné
prázdniny. Prožijte na plno zasloužený
oddych, nové kamarádství, nové lásky
a nové zážitky. Načerpejte energie tak,
aby jste se na začátku školního roku
2017/2018, ve zdraví vrátili do školních
lavic. Nádherné léto Vám všem přeje redakce Obecních listů.
-red-

GRATULACE 2017:
Srdečně gratulujeme všem, kteří oslavili nebo budou slavit svá jubilea. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Hana Špatenková, evidence obyvatel
Červenec 2017
paní Růžena Kristová z Vrdů
pan Josef Horký z Dolních Bučic
paní Alena Skřivánková ze Zbyslavi
paní Marie Šindelářová z Vrdů
pan Jaroslav Kruml z Vrdů
paní Marie Barešová z Vrdů
paní Božena Miláčková z Vrdů
Srpen 2017
paní Miloslava Trnková z Vrdů
paní Zdeňka Urbánková z Vrdů
paní Věra Novotná ze Zbyslavi
paní Marta Pavlasová z Horních Bučic
pan František Prokůpek z Horních Bučic
paní Jitka Kořenová z Vrdů
pan Miroslav Kuchař z Vrdů
paní Jaroslava Francová z Vrdů
paní Marie Semerádová z Vrdů
paní Markéta Štěrbová z Dolních Bučic
pan Antonín Šimon z Horních Bučic
paní Hana Plašilová z Vrdů
paní Věra Kremlíková z Vrdů
Září 2017
pan Jiří Laňka ze Zbyslavi
paní Olga Krejčová ze Zbyslavi
paní Emilie Rodrová z Vrdů
pan Jiří Šmíd z Dolních Bučic
paní Libuše Charoustová z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Jiřina Nesládková z Koudelova
paní Jaroslava Krumlová ze Zbyslavi
Říjen 2017
paní Věra Hrabaňová z Vrdů
pan Jaroslav Novotný z Horních Bučic
paní Hana Bromová z Dolních Bučic
paní Eva Vávrová z Dolních Bučic
pan Jaroslav Braunštejn z Vrdů
paní Jana Vébrová z Dolních Bučic
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Z REDAKČNÍ POŠTY
Dík, pane starosto.
Jako správný patriot, který prožil ve
Vrdech život až do dospělosti a rád se
vrací ,,domů‘‘, chtěla bych se s vámi
podělit o svoje postřehy.
Když jsem žila ve Vrdech, byl předsedou
tehdejšího ,,MNV“ pan A. Šindelář starší.
Za to, co udělal pro zlepšení života v obci
mu i dnes patří velký dík. Do Vrdů jsem
jezdila za svojí rodinou a byla jsem ráda
za každou novou lepší změnu pro obec.
Potom se ale doba změnila a nastoupili
nově zvolení starostové. Přišlo dlouhé
období, kdy jsem si říkala, že jdou Vrdy
co se týče vzhledu ke dnu. První co mne
vždy upoutalo, byl neskutečný „binec‘‘,
hlavně kolem kulturního domu. V parku
plno papírů, plastů, v létě vysoká tráva (a
nejen tam). Rozvoj obce nulový. Říkala
jsem si, co to je za vedení obce, když
nedokáže ani udržet pořádek? Proto

jsem přivítala , že byl v roce 2002 do
čela obce zvolen pan A. Šindelář mladší.
S výjimkou jednoho volebního období je
starostou dodnes. Když přijedu, vidím
jaké jsou změny, jak je čisto, co vše
vedení obce pro své občany dělá. Možná
to nevnímáte jako já, ale když žijete
jinde, pak tyto změny vnímáte mnohem
citlivěji. Jediné co mne netěší, jsou
přeplněné kontejnery na tříděný odpad.
A také parkování aut v křižovatkách
vedlejších ulic. Ale to už se týká vás,
obyvatel Vrdů, v jakém prostředí chcete
žít. Věřím, že vedení obce vyřeší i tyto
problémy.
Chtěla bych panu Šindelářovi a vedení
obce poděkovat za jejich práci, přeji
hodně sil do další práce a hlavně, aby si
občané Vrdů jejich práce vážili.
Pane starosto díky!
Hana Nováková-Křížová, Kolín

OHLÉDNUTÍ ZA OBECNÍMI
FINANCEMI V ROCE 2016
Příjmy:
Celkem
Z toho:

54 711 181 Kč
daňové
38 194 835 Kč,
z toho DPH činí 14 662 832 Kč
nedaňové
10 088 207 Kč
kapitálové
1 720 852 Kč
transfery
4 707 287 Kč
Konsolidace příjmů:
2 129 675 Kč
Příjmy po konsolidaci:
52 581 506 Kč
Výdaje:
Celkem:
Z toho:

běžné
kapitálové
Konsolidace výdajů:
Výdaje po konsolidaci:
Saldo (přebytek) příjmy –
výdaje za rok 2016 je + 5 548 702 Kč
Hospodářský výsledek:
Náklady:
Výnosy:
Výsledek hospodaření za rok 2016
je zisk 12 043 968 Kč

49 162 479 Kč
36 914 733 Kč
12 247 746 Kč
2 129 675 Kč
47 032 804 Kč

42 408347 Kč
54 452 315 Kč

-mly-
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LETOŠNÍ PRVNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Soﬁe Němcová, narozená 28. 11. 2016,
dcera Kristýny Průšové a Jiřího Němce
Jan Hájek, narozený 11. 12. 2016,
syn Lenky Pokorné a Kamila Hájka
Barbora Mojžíšová, narozená 23. 1. 2017,
dcera Simony a Lukáše Mojžíšových
Tereza Vančurová, narozená 3. 3. 2017,
dcera Denisy a Jaroslava Vančurových
David Lebduška, narozený 6. 3. 2017,
syn Adély a Jiřího Lebduškových
Všechno nejlepší a hodně zdraví!
-mly-

BOUŘKA

MEDAILE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA PRO
PŘÍSLUŠNÍKY JPO III VRDY
Na přibyslavském zámku byly v sobotu 6. května 2017 předány „Medaile za záchranu života“ těmto příslušníkům JPO III Vrdy: Františku Ferusovi, Josefu
Heizerovi a Ludvíku Heizerovi.
Krátký popis události: Paní Dopitová byla na přejezdu ve Vrdech zachycena a dále
tažena posunujícím vlakem. Výše jmenovaní příslušníci JPO III paní Dopitovou
strhli mimo dosahu vlaku i kolejiště a tím jí s velkou pravděpodobností zachránili
život. Poté zraněnou paní Dopitovou předali do péče již přivolané Zdravotnické
záchranné služby. Tento čin nezůstal bez povšimnutí a příslušníci JPO III Vrdy
byli po zásluze odměněny.
Gratulujeme!
-red-

Bouře, která se obcí prohnala 22. 6.
2017 večer a v noci, za sebou mnohde
zanechala polámané stromy, které museli hasiči několik hodin odstraňovat
z komunikací. Silná větev, které při
pádu poškodila vedení vysokého napětí
ve Zbyslavi způsobila, že tato místní
část byla dlouhých 23 hodin bez elektrického proudu.
Karel Kropáček
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KNIHOVNA
O PRÁZDNINÁCH ZVE:
RELAXAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY s Eliškou Vlasákovou
13. 7. – 24. 8. 2017 | 17:00 – 18:00
Cvičení je vhodné i pro seniory.
S sebou podložku na cvičení, lehký šátek na přikrytí, pití.
PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 315 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

LETNÍ KURZ ANGLICKÉ KONVERZACE
12. 7., 24. 7., 7. 8. a 21. 8. | 18:00 – 20:00 hod.
lektor: Pavlína Horká
kurzovné: 300 Kč/4 lekce

PRÁZDNINOVÁ FOTODÍLNA pro děti 9–15 let
Týdenní kurz pro děti s profesionálními fotografy.
Děti se naučí různé techniky focení, vyzkouší si vyvolávání
fotek v temné komoře, focení pod vodou i zachycení krajiny na
výletě na hrad Lichnice.
Kurzovné (zahrnuje pojištění a oběd) je 450 Kč na celý týden.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
SO 2. 9. | 15:00 | Kulturní dům Vrdy
(uvnitř či venku – dle počasí)
Loutkové divadlo Dokola z Tábora
Pohádka na motivy K. J. Erbena o smutném princi, jeho podivných přátelích a krásné princezně. A taky trochu o upovídané
kukačce.
Za nápad i zorganizování pestrého a velice zajímavého pro- Hrají a loutky vodí: Petr Abbé Hroš a František Xaver Watzl
gramu děkuji Norbertu Kobelovi (Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro ORP Čáslav), portrétnímu a dokumentárnímu Následuje atrakce pro děti: KOČOVNÝ SAMOSTŘÍL
fotografovi Miroslavu Lepeškovi a Petru Veseckému z Foto- Střelba z kuše na draka i zloduchy
klubu Čáslav a produktovému fotografovi a stylistovi Mario Ať jste dáma či pán, dítě či kmet, Vaše pevná ruka a přesná
Kameníkovi. Všichni zainteresovaní vkládají své know-how střela z kuše pomůže osvobodit hrad od loupeživých rytířů
a trojhlavého draka.
i svůj čas do budoucnosti dětí zdarma.
Veliké díky patří i obci Vrdy za ﬁnanční podporu a poskytnuté Představení i střelba z kuše vhodné pro děti od 3 let.
zázemí v knihovně Vrdy.
Výstupem z Prázdninové fotodílny budou také fotograﬁe, porovnávající dobové historické fotograﬁe obce Vrdy se stávající
stavem budov a míst. Tyto fotograﬁe budou celé září zdobit
chodby knihovny.
Kurz je bohužel v současné době již zcela obsazen, ale příští
rok se bude opakovat!

KROUŽKY V KNIHOVNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
Výuka kroužků započne v pondělí 18. 9.
Přehled kroužků, do kterých se lze přihlásit, by měl být k dispozici již koncem srpna (pravděpodobně by se měl shodovat se
stávajícími co do počtu i zaměření), časy však budeme ladit
až podle rozvrhů našich lektorů, ale i dětí na ZŠ Vrdy, které
povětšinou využívají místní kroužky.
Kroužky pro děti: angličtina, (němčina), hra na kytaru, hra
na dechové nástroje, hra na klavír, dramatický kroužek, výtvarná výchova, turistika regionu, čtenářský klub, modelářský
kroužek, tvořivé dílny, šachový kroužek, taneční kroužek,
kroužek logopedické prevence a výchovy řeči
Kurzy pro dospělé: angličtina - různé úrovně, paličkování
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LETNÍ DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Knihovna bude během prázdnin otevřena stejně jako ve školním roce. Uzavřena bude pouze v době čerpání dovolené, tj.
od pátku 4. 8. do pátku 18. 8. 2017.
Mgr. Petra Kobelová,
vedoucí Místní knihovny
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Zahrada místní knihovny Vrdy | Tylova 25, Dolní Bučice
VSTUP ZDARMA | za nepříznivého počasí promítáme uvnitř knihovny

30. 6. | 21:30
Anděl páně 2
Pohádka / komedie / rodinný / fantasy
Česko, 2016, 99 min

21. 7. | 21:30
Lichožrouti
Animovaný / Rodinný
Česko / Slovensko, 2016, 83 min

Další příběh anděla petronela a jeho
věčného pokušitele čerta uriáše. Čeká
je spousta lidských i božích pokušení –
v režii jiřího stracha.

Opět jste nešli jen jednu ponožku
z páru? Držte si ponožky! Prsty v tom mají
Lichožrouti - ponožkami se živí. Film
o radostech a strastech zlodějů ponožek.

7. 7. | 21:30
Kniha džunglí
dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 105 min

28. 7. | 21:30
Hledá se dory
animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný
USA, 2016, 103 min

Mauglí je člověčí mládě vychované
v džungli vlčí smečkou. Opouští domov Zapomětlivá rybka Dory žije s Marlinem
a vydává se na cestu plnou poznání. a Nemem spokojeně na korálovém útesu.
Až jednoho dne si nečekaně na něco
Těšte se nejen na skvělou animaci.
vzpomene. Najde Dory svou rodinu?
14. 7. | 21:30
Malý princ
Animovaný / Fantasy
Francie, 2015, 106 min

25. 8. | 21:00
Kubo a kouzelný meč
animovaný / Fantasy / Rodinný
USA, 2016, 101 min

Adaptace slavného díla o lásce, přátelství
a skutečném štěstí. Zavítejte do světa,
kde je vše možné. Znovu objevíte své
dětství a naučíte se dívat srdcem.

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech.
Čeká ho ale výprava dobrodružnější,
strašidelnější a zábavnější než cokoli, co
doposud vyprávěl.

1.9. | 21:00
Zootropolis
Animovaný / akční / dobrodružný /
komedie / rodinný
Usa, 2016, 109 min
Zootropolis je moderní metropole
zvířat, kde kdokoli může být čímkoli.
Veselá a dobrodružná pohádka vás zbaví
předsudků a vyvede z bludiště stereotypů.
Nebojte se být tím a kým chcete!
Přejeme dětem pohádkové léto...
Za ﬁnanční podporu Dětského letního
kina děkujeme společnosti Ethanol
Energy, a. s.

UŽ JSOU Z NÁS ČTENÁŘI
V sobotu 20. května 2017 byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Akce proběhla vzhledem k nepřízni počasí
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vrdech. Všichni přítomní byli mile překvapeni velkým počtem lidí, kteří přišli
naše prvňáčky podpořit.
Pasování na čtenáře je vyvrcholením celoroční spolupráce
prvních tříd s místní knihovnou, kterou vede Mgr. Petra Kobelová. Ta se snaží v dětech opravdu vzbudit zájem o knihy
a vytvořit u nich pevný základ, na kterém budujeme jejich čtenářskou gramotnost.
Slavnostní ráz celé akce podtrhla i přítomnost milých hostů,
pana starosty Antonína Šindeláře a pana Jana Vlasáka. Oba
se snažili děti povzbudit v jejich čtenářství a pan Vlasák jim
ještě sám přečetl jednu českou pohádku. Poté už následovala

vystoupení dětí 1. A a 1. B. Ty si také připravily čtení pohádky
a na rozdíl od nás dospělých na nich nebyla vůbec znát tréma.
Odměnou pro ně byla kniha i krásný pamětní list.
Rády bychom poděkovaly panu starostovi za povzbudivá slova,
paní Kobelové za celoroční spolupráci a perfektní přípravu
této akce a dětem i jejich rodičům popřály hodně pěkných
chvil při dalším čtení.
Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Eva Pospíšilová
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Tělocvična ZŠ Vrdy
22. 6. 2017 dopoledne:
Výsledky:
1. Vrdy – HOMELESS
2. Žehušice
3. Vrdy – MAJSNEROVCI
4. Čáslav – SAS-BOYS
5. Vrdy – HOLKY
6. Čáslav – NADĚJE
Organizátoři děkují za krásne ceny ﬁrmám: Pekárna Vrdy,
Masna Horký, Dobřický Čáslav – originální poháry pro nejlepšího střelce, nejlepšího brankaře a nejlepší družstvo.
Pozn.: Florbalový kroužek při ZŠ Vrdy má celkem 80 členů:
1. – 3. třída 26 členů
4. – 5. třída 26 členů
6. – 8. třída 28 členů
Mgr. Ludmila Francová

ROZLUČKOVÝ FLORBALOVÝ
TURNAJ ZA ÚČASTI
DRUŽSTEV Z VRDŮ,
ČÁSLAVI A ŽEHUŠIC

V sobotu dne 24. 6. 2017 se konal Stolnotenisový turnaj dětí
v Kulturním domě v Hornich Bučicích. Nakonec si zahráli
i dospělí a nejen Ping-Pong, ale i karty, pexeso a šipky, atd.
-mly-

PING-PONG
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SE SVOJÍ ŠKOLOU SE ROZLOUČILO
33 ŽÁKŮ ŽÁKYŇ DEVÁTÝCH TŘÍD
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 nastalo letošním
deváťákům skutečné loučení se základní
školou. Vše začalo brzy dopoledne na
radnici, kde po projevech starosty obce
a ředitele školy absolventi obou devátých
tříd obdrželi šerpy a pamětní Výstupní
listy. Vše pak pokračovalo v tělocvičně
ZŠ – zde již ale slavnost probíhala v režii samotných absolventů. Ti před zraky
všech žáků školy i mnoha hostů poděkovali především svým učitelům, ale také
rodičům a kamarádům. Až dojemné
bylo rozloučení s „jejich“ prvňáčky, kterým byli po celý rok starostlivými patrony. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!
Karel Kropáček

Zazvonil zvonec a pohádka začíná.
Pro zpestření konce školního roku nacvičili žáci 8. B zpívané divadelní představení autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách.
V hlavních rolích se představili Martin
Zadina jako ženich a Pavlína Chudomelová jako Maruška. Kateřina Loužilová
si zahrála matku a Tereza Truksová její
dceru Holenu. Hlavní měsíce ztvárnili
Adam Šonka, Jakub Rubeš, Tomáš Petr
a Dominik Polgár. Na klavír je skvěle doprovázela Mgr. Jaroslava Korejtková. Ve
sboru zpívala i děvčata z 8. A.
O představení byl velký zájem, z čehož
měli všichni radost. Nakonec ho zhlédli
nejen žáci prvního stupně a děti z obou
mateřských škol, ale i druhý stupeň,
zkrátka celá škola.
Všem účinkujícím děkujeme za příjemně strávený konec školního roku.
Mgr. Gábina Mastronardi

ZPĚV NÁS BAVÍ
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MAGICKÁ ANGLIE

byl pro všechny bezesporu nezapomenutelný zážitek, dále do města Winchester,
jež kdysi bývalo hlavním městem Anglie,
prohlédli jsme si zdejší překrásnou katedrálu, Great Hall s replikou slavného Artušova kulatého stolu a večer se plni nových
zážitků vrátili do hostitelských rodin.
A další den na nás už čekal Londýn. Začali
jsme u Greenwich a vyfotili se s nultým
poledníkem, lodí jsme přejeli po Temži
k centru, kde jsme obdivovali Westminster Abbey, Big Ben, Buckinghamský palác,

Ve dnech 8. 5. – 12. 5. 2017 vyrazilo
14 žáků devátých ročníků na poznávací
zájezd do Anglie. V Anglii jsme strávili tři
intenzivní dny, během nichž jsme měli
možnost poznat historii, kulturu a památky této země. Odjeli jsme ráno v 9 hodin a zamířili do francouzského přístavu
Calais, odtud trajektem do přístavu Dover
a směr Oxford. Druhý den ráno jsme absolvovali celodenní prohlídku univerzitního
města Oxford. Navštívili jsme nejslavnější
oxfordské koleje Christ Church College,
historické centrum, botanickou zahradu
a Ashmolean muzeum a večer jsme unavení odjeli do hostitelských rodin. Třetí
den jsme se s velkým očekáváním vydali
k prehistorické památce Stonehenge, což
Trafalgar Square a Piccadilly Circus, Covent Garden, nechyběla ani projížďka na
druhém nejvyšším vyhlídkovém kole na
světě London Eye a návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Večer jsme
vyzkoušeli i nejstarší metro na světě, což
bylo velice náročné a únavné, a tak jsme
téměř všichni v autobuse cestou domů
ihned „odpadli“. Šlo především o poznávací pobyt, který byl od počátku do konce
skvěle promyšlený, všichni jsme ocenili
perfektní organizaci a připravenost našeho průvodce Petra Čechovského, který
uměl o Anglii bezvadně vyprávět, bezpečně se všude orientoval, byl trpělivý,
vstřícný a ochotný s čímkoli pomoct. Ze
zájezdu jsme se vrátili nadšení a spokojení. Byl to náš první zájezd do Anglie
a prostě „neměl chybu“. Děti se neostýchaly
mluvit anglicky a úplně největší odměnou
pro nás byly pochvaly rodin i průvodce za
jejich velmi slušné a milé chování. Všem
našim žákům patří obrovská pochvala za
jejich zodpovědné a slušné chování i od
nás! Domů jsme se vrátili zdraví, s mnoha
novými zkušenostmi, zážitky a hlavně si
všichni žáci uvědomili, jak je důležité a nezbytné učit se cizí jazyky!!
Mgr. G. Mastronardi a Mgr. J. Francová
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Náš modelářský klub obdržel dopis od rodičů Natálky s krásnými obrázky, které pro nás Natálka nakreslila. Natálka je onkologický dětský pacient a naši junioři se rozhodli jí pomoci
zakoupením potřebných drobností. Vše proběhlo po dohovoru
s nadačním fondem. Děkuji všem, kteří přispěli na dárky pro
Natálku. Náš klub takto činí již několik let a já jsem právem
hrdý na všechny členy, kteří bez zaváhání podporují nemocné
děti z nadačního fondu Šance Onkoláčkům. To nejdůležitější
je, aby léčba Natálky byla jen a jen úspěšná. Držíme jí všichni
palečky, aby následná vyšetření byla plná pozitivních zpráv
jak pro Natálku tak, pro rodiče. To přejí všichni kamarádi
z letiště Skovice.
Předseda klubu Jaroslav Šedivý.

SRDCE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

LMK SKOVICE

Výtvarně dramatický kroužek při ZŠ Vrdy se schází již druhým
rokem. I letos se jeho členové zapojili do soutěže Srdce s láskou darované. Jejich Srdce přátelství zaujalo zástupce Mírového běhu a ti jim udělili Zvláštní cenu. V pondělí 22.5.2017
se proto devět žáků Základní školy Vrdy (osm dívek a jeden
chlapec) zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků třetího
ročníku této soutěže. V Poslanecké sněmovně se setkali se zástupci Mírového běhu, popovídali si s nimi, zazpívali si píseň
Peace Run a každý si chvíli podržel Mírovou pochodeň a vložil do ní své přání pro ostatní. Při samotném vyhlášení, které
moderovali známí herci Martin Dejdar a Petr Vacek, pak dostali hezké a zajímavé dárky. Pro děti to byl nezapomenutelný
zážitek a už teď přemýšlejí, komu svá srdce věnují v dalším
ročníku soutěže.
Mgr.Jindra Chejnová

MÁJOVÉ DOZVUKY
Poslední májovou akcí ve Zbyslavi bývá tradičně taneční zábava,
během které je vydražena obecní máj. Takový scénář byl nachystán i pro letošní „májovou“, než do něj zasáhli zprvu neznámí
zloději – v noci před konáním zábavy máj prostě zmizela, zbyl
jen metrový pahýl. Napětí však netrvalo dlouho, „pachatelé“ se
záhy k činu doznali a máj vrátili – jednalo se totiž o žert, který
svým zbyslavským kolegům připravili dobrovolní hasiči z Dolních Bučic. Ti nakonec máj získali legálně cestou dražby.
Karel Kropáček
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CVIČENÍ
Společný trénink družstev mladých hasičů z Vrdů, Zbyslavi, Žlebů a Církvice proběhl v sobotu 24. 6. 2017 na hřišti ve Zbyslavi. Pořadatel SDH Vrdy připravil skvělou
akci, která umožnila přípravu na soutěžní sezónu i cennou výměnu zkušeností.
V parném dni bylo o děti vzorně postaráno dostatkem přístřešků i neomezeným
přístupem k nápojům, které byly všem poskytovány zdarma.
Karel Kropáček

SDH VRDY
Předprázdninovou návštěvou potěšili, pobavili i poučili děti
v MŠ 1 Vrdy členové SDH Vrdy. Popovídali si s nimi o práci
dobrovolných hasičů, předvedli jim svoji techniku, vybavení
a nakonec se jim představili v kompletní výstroji.
Karel Kropáček

UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme občany, že v posledních měsících se tu a tam
množí drobné krádeže hřbitovní výzdoby z hrobů na hřbitově
v Dolních Bučicích. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste byli
obezřetnější a aby jste si více všímali okolí. Děkujeme.
-red-
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POVEDENÝ DĚTSKÝ DEN
V HORNÍCH BUČICÍCH

VÝSTAVA
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Krátce se vrátíme do minulosti a připomeneme si
několik údajů z dějin Vrdů a
Dolních Bučic.
Obec Vrdy se nachází v severozápadním cípu kutnohorského okresu v nadmořské
výšce 220 -225 m nad m.,
necelých 6 km od Čáslavi.
V obci se svými místními
částmi (Dolní Bučice, Horní Bučice,
Zbyslav, Skovice, Koudelov a Pod Vinicí)
žije kolem 3000 obyvatel. Do Skovic
stále jezdí vlak, a to na jednokolejné
17 km regionální trati Čáslav - Třemošnice, zatímco na 3 km odbočce ze
Skovic do Vrdů – Bučic skončila osobní
přeprava v roce 1955 a v roce 1975
byla odbočka změněna na vlečku. Ta
v současné době slouží pro přepravu
železo-betonových dílů z dolnobučické
pobočky německého koncernu Goldbeck a bioethanolu z lihovaru ve Vrdech
patřícího do skupiny Agrofert. Ethanol
Energy se nachází v prostoru bývalého
cukrovaru, který byl v provozu v letech
1868 – 1998. . Pokud by poutník prošel
v poslední čtvrtině 19. století Dolními
Bučicemi kolem farního novogotického
kostela „Všech svatých“ (stojící na místě
raně gotické stavby z počátku 14. století,
jehož přestavba proběhla v letech 1852 –
64) a trápila by ho žízeň, měl možnost se
zde dole na konci ulice zastavit na žejdlík piva v dnes již neexistujícím domu
s hospodou tehdy zvanou U Krehanů
(později „Na Růžku“), místa tehdejšího
kulturního a spolkového dění vesnice.
Hostinec stával naproti dolnobučickému rolnického cukrovaru, který byl
založen a postaven v r. 1868. 3. března
1911 jej koupil majitel vrdovského cukrovaru vídeňský průmyslník Alexandr
Schoeller a v r. 1913 jej zavřel /výroba

se přesunula do Vrdů/.
V dnešní době tento
cukrovar připomíná
název
autobusové
zastávky Vrdy, Dolní
Bučice, starý cukrovar
v ulici Zbyslavské.
Mapa zachycuje D.
Bučice a Vrdy na počátku 19. století (pole
mezi obcemi byla později zastavěná zejména cukrovarem ve Vrdech)
Nejstarší doložená zpráva o této lokalitě, která spadala pod statky Vilémovského
kláštěra – Červeném mlýnu pochází z roku 1279, kdy Vilémovský klášter přeměnil
ves, dvorec a mlýn, které mu již dříve patřili, na osadu /s přihlédnutím na místně
tehdy místními používaný název/ – dnes psáno jako Dolní Bučice. Je možné se domnívat, že byl mlýn vystavěn již dříve, snad již někdy po roce 1120, kdy byl založen
klášter ve Vilémově.
Lze konstatovat, že první písemná zmínka o obci Vrdy je z roku 1307 v zakládací listině Oldřicha z Lichtenburka (Lichnice). Jednalo se – stejně jako u Dolních Bučic –
o poddanskou ves. V r. 1415 Racek z Wrdova přikládá svoji pečeť („podepisuje“) jako
jeden z 345 pánů, šlechticů a vladyk království českého a markrabství moravského
na třetí z šesti stejnopisů stížného listu z 2. září 1415 do Konstancie (Kostnice) proti
upálení Mistra Jana z Husi. Z okolí Vrdů připojili pečeť také Wáclav z Dobrowitowa, Witek ze Žehušic, Petr z Wyčap, Štěpán z Wyčap, Chvalek z Hostowlic, Oldřich
z Dobrowitova, Lider z Hórek, Wejkl ze Semitěše, Hanušek z Běstwiny. Tyto obce se
pod stejnými (dnes počeštěnými) názvy dochovaly dodnes.
V roce 1556 mlynář dolnobučického „Červeného“ mlýna věnoval zvon bučickému
kostelu. Mlýn měl v té době 3 vodní kola a k němu 9 rolí.
Do roku 1849 spadala ves Vrdy pod vrchnostenskou správu žlebského panství.
Od roku 1850 patřila pod čáslavské hejtmanství, po vzniku Československa do
okresu Čáslav, a to až do roku 1960, kdy v rámci reorganizace státní správy přešla
pod okres Kutná Hora.
Železniční trať s odbočkou do Vrdů byla koncesovaná říšským zákonem číslo 41
z 9. března 1880. Již 6. ledna 1881 byla zahájena doprava na 7,7 kilometru dlouhém
úseku Čáslav – Žle-by vč. odbočky ze Skovic do Vrdů – Dolních Bučic a v r. 1882 byla
zprovozněna i zbývající část trati do Třemošnice. Tato trať je majitelkou i poměrně
málo známého prvenství. Dne 17. října 1882 bylo na této „ jednokolejné“ trati zavedeno telefonní spojení, což v tehdejší R-U monarchii bylo na železnici vůbec poprvé.
Pozemky bývalého nádraží v D. Bučicích se v současné době nachází uvnitř areálu
ﬁrmy GOLDBECK PREFABETON s.r.o.
Má se za to, že pojmenování místa názvem „Vrdy“ souvisí s vodou či řekou a znamená místo, kde byla řeka kdysi přehrazena, poněvadž se zde často rozvodňovala.
I poslední povodeň řeky Doubravky potrápila obec včetně její dnešní části Zbyslavi,
ale postavené protipovodňové hráze v exponovaných místech by měly zadržet až
„50 letou“ vodu. A o názvu „Bučice“ se lze domnívat, že vznikl možná následovně jednou z těchto dvou variant: Téměř nepřetržitě se z těchto míst
rovinatých luk od řeky Doubravky ozývalo od raného středověku hlasité
bučení od zde pasoucích se stád skotu. Bukot byl slyšet daleko, široko až na
území dnešních Vrdů a Zbyslavi. Obyvatelé z okolí „o těch“ z tohoto prostoru začali říkat: „To jsou ti z Bučic (Butschitz)“. Obdobně přišly zřejmě
ke svému názvu obce Bečice v jižních Čechách a na Moravě Bučovice.
Nebo název vznikl úpravou – odvozením od slova „bučina“ – tj. v okolí zde
rostoucího smíšeného lesa s dominancí buku lesního, který v době raného
středověku pokrýval více jak třetinu území Česka /dnes je to cca 13% lesních dřevin/. Přímým použitím tohoto slova vzniklo několik obcí. V dnešní
ČR jsou to Bučina v okrese Ústí n/Orl., části obcí Kvilda v okr. Prachatice,
Vranov v okrese Benešov a části obce Velvary – Velká a Malá Bučina v okr.
Kladno. Ať si laskavě čtenář zvolí tu varintu možného vzniku názvu Bučic,
která co se mu více zamlouvá.
Ing. Stanislav Jukl, dr.h.c.
Použitá literatura: Stížný list české a moravské šlechty ze dne
2. září 1415, poslaný kostnickému koncilu (český překlad), články
na www.místopisy.cz a na http://cs.wikipedia.org/

NĚKOLIK INFORMACÍ
Z HISTORIE VRDŮ A BUČIC
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POMÍSTNÍ JMÉNA
NA ŘECE DOUBRAVĚ
(Ze zápisků místního patriota a kronikáře M. Stiburka)
Chtěl bych zapsat pro budoucí generace zanikající názvy místních jmen u řeky Doubravy. Začínám u Žlebů kde je jez Korčický, pak následuje směrem k Vrdům: Hanouskova tůň pod
hájem, dále pak je u Mrštníku a Babákovo. Na ně navazuje
Bochníčkova kouta a Bolkovo, v Zátočce a těsně před obcí je za
Beranova. Řeka opouští obec Vrdy v Říčkách. Na soutoku řeky
s Vinickým náhonem je Sveřepův mostek (dnes je tam panel)
a za ním je Císařský most (Císařák). Nedaleko od mostu po
toku řeky je Zadní splav, od kterého vede náhon a na něm je u
Červeného mlýna (v Dolních Bučicích) přední splav s rybníčkem. Náhon pak pokračuje až do Zbyslavského mlýna a zde se
opět vlévá do řeky Doubravy.
-fk-

SOUTĚŽ VE SKOKU VYSOKÉM
Ve čtvrtek dne 15. června 2017 se v tělocvičně ZŠ Vrdy uskutečnil v pořadí již 6. ročník tradiční soutěže ve skoku vysokém
„Červnová laťka 2017“. Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Žehušice, ZŠ Potěhy a domácí ZŠ Vrdy. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích o velmi zajímavé ceny sponzorované ﬁrmou
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. a ﬁrmou Ethanol Energy a.s..
Výsledky sportovního klání:
Starší žáci (2002 – 2001)
1. Brodský Nikolas (ZŠ Žehušice) 161 cm
2. Černý Martin (ZŠ Žehušice) 157 cm
3. Šaroun Dobroslav (ZŠ Potěhy) 152 cm
Starší žákyně (2002 – 2001)
1. Skálová Leona (ZŠ Potěhy) 135 cm
2. Hodboďová Adéla (ZŠ Žehušice) 131 cm
3. Doležálková Nikola (ZŠ Vrdy) 131 cm
Mladší žáci (2005 – 2003)
1. Novák František (ZŠ Vrdy) 148 cm
2. Šranko David (ZŠ Vrdy) 144 cm
3. Dvořáček Vít (ZŠ Potěhy) 139 cm
Mladší žákyně (2005 – 2003)
1. Plašilová Karolína (ZŠ Vrdy) 139 cm nový rekord
2. Pulicarová Žaneta (ZŠ Žehušice) 131 cm
3. Littová Tereza (ZŠ Vrdy) 128 cm
Soutěž škol:
1. ZŠ Vrdy 27 bodů
2. ZŠ Žehušice 21 bodů
3. ZŠ Potěhy 12 bodů
Ing. Josef Štainer
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ VRDY – FOTBAL,
SEZONA 2016/17
Dospělí „A“ – Okresní přebor
Klub

Z

Dorost „A“ – I. A třída skupina C
V

R

P

S

B

P+

Klub

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Slavoj Vrdy

26

25

0

1

162:16

75

0

0

2.

SK Český Brod

26

21

2

3

158:28

65

0

0

3.

AFK Pečky

26

21

2

3

131:32

65

0

0

4.

FC Velim

26

19

3

4

117:22

60

0

0

5.

TJ Sokol Jestřabí
Lhota

26

15

0

11

81:61

45

0

0

6.

TJ Sokol
Kostomlaty n. L.

26

13

3

10

81:50

42

0

0

7.

SK Úvaly

26

12

4

10

74:60

40

0

0

8.

FK Viktorie
Velký Osek

26

8

3

15

56:70

27

0

0

9.

SK UNION
Čelákovice

26

8

3

15

68:131

27

0

0

10.

FK Červené Pečky

26

7

3

16

64:106

24

0

0

P-

1.

Hlízov

26

23

0

3

94:17

70

1

2

2.

Nové dvory

26

20

0

6

60:27

56

7

3

3.

Sedlec

26

17

0

9

67:31

50

3

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vrdy
Malešov
Uhlířské Janovice B
Zbraslavice
Paběnice
Malín
Kutná hora B
Chotusice

26
26
26
26
26
26
26
26

14
14
13
13
11
13
11
10

0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
13
13
15
13
15
16

77:55
42:39
50:61
48:50
58:76
47:79
71:73
54:77

44
43
40
36
34
34
34
30

1
3
1
4
1
5
0
2

3
4
2
1
2
0
1
2

12.

Suchdol

26

8

0

18

39:66

27

1

4

13.
14.

Sázava B
Kaňk

26
26

8
7

0
0

18
19

47:66
40:77

26
22

1
1

3
2

A tým dospělých po zlepšených jarních výkonech obsadil 11. TJ Kouřim
26 7
1 18 52:109 22 0
0
pěkné čtvrté místo. Velkým pozitivem je zapracování našich 12. SK Městec Králové 26 6 1 19 51:157 19 0 0
mladých nadějí, kteří ač věkem dorostenci, již nyní tvoří osu
TK Slovan
26 5
2 19 66:181 17 0
0
týmu s pohledným kombinačním fotbalem. Je to velký příslib 13. Lysá nad Labem
pro další sezony, pokud jim vydrží chuť a zápal do hry, násle14. TJ LITOL
26 1
1 24 13:151
4
0
0
dující roky by měli určitě bojovat o přední příčky tabulky.
Trenér: Karel Truksa, David Plašil; Vedoucí: Jaromír Vocl
„A dorost“ předváděl po celou sezonu vynikající výkony a soutěž jednoznačně vyhrál, což se povedlo v této kategorii napoDospělí B – IV. A třída
sledy před skoro 25 lety. Za povšimnutí určitě stojí počet vstřelených branek, který dosáhl čísla 162, což je průměr více jak 6
Klub
Z
V
R
P
S
B
P+ Pgólů na zápas. To určitě dostatečně vypovídá o ofenzivní síle
1. Vlkaneč
22
17
0
5
66:41
49
3
1
týmu a svědčí o tom, že diváci se na zápasech našich borců
2. Horušice
22
14
0
8
59:27 47
0
5
určitě nenudili. Všem, kteří se na úspěchu podíleli, patří veliké poděkování a uznání za skvělou reprezentaci klubu i naší
3. Okřesaneč
22
16
0
6
75:53 46
2
0
obce.
4. Chotusice B
22
13
0
9
51:46
39
2
2
5.

Záboří n. L.

22

13

0

9

51:37

39

0

0

6.

Bratčice

22

12

0

10

56:47

37

3

4

7.

Vrdy B

22

12

0

10

69:61

36

0

0

8.

Žleby

22

10

0

12

47:54

31

1

2

1.

TJ Křečhoř

9.

Hostovlice

22

10

0

12

60:57

28

2

0

2.

TJ Suchdol

10.

Potěhy

22

6

0

16

28:61

17

1

0

3.

11.

Horní Bučice

22

5

0

17

40:72

15

1

1

12.

Tupadly C

22

4

0

18

36:82

12

0

0

Dorost „B“ – Okresní přebor Kolín / Kutná Hora
Klub

V

R

P

S

20

19

0

1

133:31

20

15

0

5

82:25

FC Tuchoraz

20

16

0

4

59:24

4.

Slavoj Vrdy B

19

11

0

8

5.

FK Chotusice
1932 z.s.

20

12

0

8

Z

P+

P-

57

0

0

46

1

2

46

2

0

58:35

35

0

2

70:55

32

4

0

B

B tým dospělých se v konečné tabulce nejnižší okresní soutěže
6. Štítarský SK
20
9
0 11 70:52 28 1
2
umístil na sedmém místě. Jako již tradičně jsou utkání, kdy
7. Sokol Zásmuky
20
9
0 11 90:78 27 0
0
je problém kvůli pracovnímu vytížení hráčů nebo souběhu
8. SK Krakovany
20
8
0 12 66:47 25 0
1
se zápasy A týmu nebo dorostu vůbec poskládat sestavu. Nic9. Sokol Cerhenice
20
6
0 14 50:91 19 0
1
méně pro některé naše mladé hráče jsou zápasy v této soutěži
vůbec prvním kontaktem s dospělým fotbalem, navíc často ve10. Viktoria Radim
19
2
0 17 22:130 6
0
0
dle zkušených fotbalových matadorů, kteří již něco odehráli,
11. FC Ovčáry
20
2
0 18 14:146 6
0
0
takže má určitě svoje opodstatnění.
Trenér: Petr Novák; Vedoucí: Martin Doubek
„B dorost“ ve sloučeném okresním přeboru Kolín/Kutná Hora
také nezklamal a výsledkem je krásné čtvrté místo v celkovém
pořadí.
Realizační tým dorostu:
Trenéři: David Plašil, Jaroslav Procházka; Vedoucí: Aleš Chudomel, Tomáš Kleman
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Starší žáci – I. A třída skupina B
Klub

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Sokol
Jestřabí Lhota

28

25

1

2

166:26

76

0

0

2.

Mnichovohradišťský SK

28

24

0

4

240:31

72

0

0

3.

SK Kosmonosy

28

23

1

4

139:27

70

0

0

4.

TJ Slavoj Vrdy

28 21

3

4

131:29 66

0

0

5.

FK Dobrovice

28

18

2

8

107:75

56

0

0

6.

FK Čáslav

28

17

2

9

102:68

53

0

0

7.

SK Zeleneč

28

11

5

12

93:99

38

0

0

8.

Sparta
Kutná Hora

28

12

2

14

65:73

38

0

0

9.

TJ Křinec

28

9

2

17

55:120

29

0

0

10.

FK KAVALIER
SÁZAVA

28

8

3

17

68:109

27

0

0

11.

FK Kolín B

28

8

2

18

83:129

26

0

0

12.

SKP
Mladá Boleslav

28

8

2

18

72:132

26

0

0

13.

SK Český Brod

28

7

3

18

49:137

24

0

0

14.

SK Benátky
nad Jizerou

28

4

1

23

48:157

13

0

0

15.

TK Slovan
Lysá n. L.

28

0

1

27

16:222

1

0

0

„Starší žáci“ hrající krajskou soutěž zažili také velmi vydařenou sezonu. Díky vyrovnaným výkonům si po celou soutěže
hlídali umístění v „první pětce“, nakonec je z toho skvělé
čtvrté místo v konkurenci týmu jako například Kutná Hora,
Dobrovice, Český Brod atd…
Trenér: Dušan Truksa, Vladan Šonka
Mladší žáci – okresní přebor skupina A
1.

Klub

Z

V

R

Čáslav E

18

17

0

P

S

B

1

187:31

51

P+

P-

0

0

2.

Tupadly

18

14

0

4

81:39

42

0

0

3.

Čáslav F

18

11

1

6

74:52

34

0

0

4. Vrdy

18

8

1

9

63:74

25

0

0

5.

Církvice

18

5

2

11

34:68

17

0

0

6.

Malešov

18

3

1

14

30:120

10

0

0

7.

Močovice

18

2

1

15

19:104

7

0

0

Soutěž mladších žáků byla rozdělená na dvě skupiny. Ve „skupině A“ jsme se nakonec umístili na čtvrtém místě. Pozitivem
je postupné zapojování hráčů do kategorie starších žáků.
Trenéři: Václav Kříž, Tomáš Cakl, Jan Koryťák,
Starší přípravka – okresní přebor
Soutěž představují víkendové „miniturnaje“, kdy během dopoledne družstva odehrají dva nebo tři zápasy. Herní systém je
5 hráčů v poli a brankář, střídá se hokejově. Podle nařízení
fotbalové asociace se nezveřejňují v kategoriích přípravek výsledky ani tabulky, nicméně lze říci, že jsme se určitě v konkurenci ostatních okresních týmu neztratili.
Trenér: Karel Truksa, Vedoucí: Jana Němcová
Mladší přípravka – okresní přebor
Stejně jako u přípravky starší, hraje se turnajovým způsobem
a výsledky ani tabulky se nezveřejňují. V této věkové kategorii
jde spíš než o výsledek o to, aby si kluci a holky zkusili první
fotbalové krůčky v „opravdovém“ zápase a měli chuť dál pokračovat a zlepšovat se, ať už ve fotbalových nebo obecně pohybových dovednostech.
Trenéři: Karel Truksa, Milan Tomíšek, Jan Jeřábek, Radim
Truksa, Martin Doubek
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na chodu oddílu nějakým způsobem podílí. Ať už to jsou členové realizačních týmů, výboru, hráči nebo rodiče našich mladých nadějí.
Ti všichni se fotbalu věnují ve svém volném čase a zadarmo,
což v dnešní době již není úplná samozřejmost.
Zajištění našich osmi mužstev sebou přináší i poměrně vysoké
ﬁnanční náklady, ať už na údržbu areálu nebo právě na organizaci soutěží (rozhodčí, poplatky asociaci atd..). Bez podpory
obce Vrdy a našich sponzorů bychom samozřejmě nedokázali
provoz zabezpečit, patří jim tedy také obrovské poděkování.
Do dalšího ročníku věříme v zachování přízně našich fanoušků a zveme srdečně i další sportovní nadšence, aby si našli cestu do našeho areálu, který se snažíme v rámci možností
postupně vylepšovat.
Jan Kříž,
Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s. – fotbalový oddíl
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Vedení společnosti se rozhodlo rozšířit
výrobní i projekční týmy.
Využijte nově vypsaných pracovních pozic.
TECHNICKÉ PROFESE
Mistr stavební výroby
Technik do úseku projekce
(vhodné pro absolventy SŠ)
DĚLNICKÉ PROFESE
Dělník výroby a expedice
Montér železobetonových
a ocelových konstrukcí
Strojní údržbář
Zámečník
Provozní elektrikář
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
www.prefabeton.cz
Petra.pilcova@goldbeck.cz, tel: 773 759 086

| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616 | telefon +420 313 035 900 | mobil +420 602 595 020 |
| pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 03/2017 vychází 14. července 2017 | 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 – milos.mlynka@obecvrdy.cz, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz, Tomáš Hnátek – TH.Tomas@email.cz,|
| Michal Dušek michal.dusek@centrum.cz | graﬁ ka: Lucie Musilová – lucie.musil@seznam.cz, Andrea Michálková – jedenapulgraﬁ ka@email.cz |
| Jazyková úprava: Emilie Heiserová | tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz |
distribuční místa | Obecní úřad Vrdy | Smíšené zboží Domino, Vrdy | obchod Student – Jiří Šafář, Dolní Bučice | DUŠEK
& dušek – lahůdky, potraviny, masna | Hostinec U Bucků, Zbyslav | Místní knihovna Vrdy | prodejna Smíšeného zboží Horní
Bučice | benzínová čerpací stanice Dolní Bučice | elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz
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