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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení přátelé, vážení občané,
letošnímu jaru se stále nechce ukázat ve
své plné kráse, ale o to víc všichni vnímáme každý rozkvetlý květ a především,
krásnou jarní zeleň. Jistě jste si všimli,
jak naše TS ošetřily trávníky a parky, aby
se Vám líbily. Právě proto již nebudu opakovat, jak se někteří, především majitelé
osobních aut, právě k nim chovají. Posledně jsem se také zmínil o vyhláškách
obce, které by měly řešit pořádek v obci,
ale několika jedincům i nadále neříká
nic ani návrh, dát si vlastní věci vyhláškám odporující do pořádku v termínu do
31. 3. 2017. Nezbývá tedy nic jiného, než
přestat některé prohřešky tolerovat.
A nyní bych chtěl oslovit Vás, tu většinu
občanů obce, kteří si vážíte práce jiných. V této době provádíme dosazování
stromů nebo okrasných stromků, které
nebudou s korunami, které nebudou
zastiňovat Vaše domy, ale budou vytvářet okrasnou zeleň v obci. Více než 70 %
výsadby je již provedeno například v Horních Bučicích, jako konečná úprava
ploch po dokončení chodníků a veřejného osvětlení. Chrudimská ulice a zelený pruh kolem ní je natolik vyplněn
inženýrskými sítěmi, že jsme nuceni
doplnit plochu jen keři, které bude snadné nahradit v případě výkopových prací
k odstranění případných poruch. Je to
ostatně i podmínka majitelů sítí. Školská ulice je osetá travou, ale dokončení
ploch naráží především v úseku od Základní školy, kolem pekárny a dále ulicí
U Sokolovny do ulice Sluneční na záměr
ČEZ-u, položit ve stávajících a připravo-

vaných chodnících elektrické kabely VN
a NN. Protilehlá strana bude dosázena
ještě letos. Rada vrátila původní návrh
ČEZ-u kabelových vývodů již 2x k přepracování, ale je nutno podotknout, že
hledáme řešení, které bude pro obec nejoptimálnější vzhledem k tomu, že ukládku elektrických kabelů NN, resp. změnu
venkovního vrchního vedení na kabelizaci musíme považovat i my, za budoucí
řešení rozvodů elektrické energie. Je jen
nepříjemné, že obec nezná žádný časový
plán ČEZ-u přechodu na kabelové vývody v obci. I to je naším požadavkem, abychom Vás mohli informovat s ohledem
na potřebné stavební zásahy do objektů
rodinných domů. Ano bylo by vhodné,
aby zmizelo venkovní vedení elektrické
energie, ale stejný problém je v naší obci
s vedením společnosti Telecom. Prvním
krokem by byl kladně vyřízený dotační titul na změnu veřejného rozhlasu na bezdrátový, který je v současné době v řízení
a který také povede k odstranění venkovních vrchních vedení. V našem případě
to bude, ale a to především, řešení kvality jeho provozu.
Dotační tituly, o kterých jsem Vás již
v minulosti informoval, jsou v řízení.
Dokončení vodohospodářské infrastruktury je z nich nejdůležitější. S určitostí
již víme, že dotace nebude poskytnuta
na opravu místní komunikace v místní
části Vrdy-Lázně. Výběrové řízenína dodavatele je v chodu a jsem přesvědčen, že
si obec může akci, s ohledem na dobré
hospodaření, dovolit ﬁnancovat i z vlastních ﬁnančních prostředků.
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Ke konečnému řešení se blíží i možnost
vodoﬁ kace ulice Ovocná.
Je naší snahou pokročit v technickém řešení úpravy KD Vrdy. Jedná se o vzduchotechniku především v II. NP, tedy především tanečního sálu. Tento krok povede
především ke zlepšení kvality tepelné
pohody. Řešení, které akceptuje všeobecný požadavek a to je snížení energetické
náročnosti budovy. Je možným adekvátním způsobem řešení, rekuperačním
vytápěním a větráním. Akce je projekčně připravena a bude vypsáno výběrové
řízení v jehož průběhu dojde i k úpravě
sociálního zařízení ve II. NP objektu.
Stále se Vás snažím informovat o akcích,
které jsou nebo v budoucnu budou, rozhodné pro další rozvoj. Kromě mnoha
dalších k nim patří i příprava sběrného
dvora včetně skládky a následné úpravy
bioodpadu. Blíží se totiž doba, která je
možná ještě pro někoho vzdálená, ale
ukládat odpad tak, jako je tomu nyní, například na skládku AVE v Čáslavi nebude
možné! A zatím není nic a nikdo, kdo
bude tento stav za obce řešit.
Dalším neméně důležitým úkolem obce
je zajištění lokalit pro výstavbu rodinných domků. Tolik potřebná dostavba na
Sluneční je vázána v současné době jen
těžko řešitelnou podmínkou, kterou se
snažíme překonat a vyřešit ke vzájemné
spokojenosti.
Obec se ale zabývá i provozem vlastních
zařízení, aby Vám občanům skutečně
sloužily. Děkuji proto touto cestou rodičům dětí v předškolním věku za kvalitní
spolupráci při anketě o provozu MŠ 1
Vrdy MŠ II Vrdy a o možnosti zřízení
dětské skupiny pro děti v podstatě jeselského typu. Výsledky jsou zpracovány
a budou s návrhem Rady obce na řešení,
předloženy Zastupitelstvu obce.
V současné době připravujeme i řešení návsi. Opravená kaplička nás a také
mnohé z Vás k tomu vybízí. Pro zajímavost si Vám dovoluji položit jednu zdánlivě jednoduchou otázku. Považujete za
základ povrchu návsi v provedení například v žulové dlažbě nebo kvalitní dlažbě zámkové, tedy betonu? Svoje názory
doručte na obec jakýmkoliv způsobem
a nebojte se prosím identiﬁ kovat.
Děkuji Vám za pozornost a jsem s pozdravem.
Antonín Šindelář, starosta
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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

Duben 2017
paní Stanislava Čochnářová z Vrdů
paní Věra Knapová z Vrdů
pan Bedřich Zavadil z Dolních Bučic
paní Libuše Pokorná z Vrdů
paní Marie Kořínková z Dolních Bučic
paní Helena Mrázová z Koudelova
pan Karel Kuchař z Horních Bučic
paní Pavla Špínová z Dolních Bučic
paní Miloslava Vojáčková z Dolních Bučic
paní Marta Pavlasová z Horních Bučic

RODINNÁ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ

Hledá třeba právě vás!
nástrojař
Technolog slévárny
Obsluha prům. zařízení – lisař
Obsluha CNC
pět týdnů dovolené
NABÍZÍME:
příspěvěk na dopravu
telefonování za zvýhodněný tarif
závodního lékaře v areálu firmy
stravování v závodní jídelně
věrnostní odměny
a další ...
Budete se mimo jiné podílet na výrobě dílů
automobilek jako např.: BENTLEY, MERCEDES BENZ,
AUDI, BMW, ŠKODA, VOLKSWAGEN, PEUGEOT
NA POZICE:

Květen 2017
paní Stanislava Budínová z Dolních Bučic
paní Jaroslava Krejčová z Vrdů
paní Anna Šimánková ze Zbyslavi
paní Jaroslava Jelínková z Vrdů
paní Jana Vesecká z Dolních Bučic
pan Jan Žák z Vrdů
pan Antonín Lhota z Dolních Bučic
paní MUDr. Ilja Šindelářová z Vrdů
Červen 2017
paní Věra Vojtěchová z Vrdů
paní Eva Kracíková z Vrdů
pan Stanislav Šindelář z Vrdů
paní Marie Chudomelová z Horních Bučic
paní Marie Lhotová z Dolních Bučic
pan Emil Malina z Vrdů

V ÚTERÝ 9. 5. 2017 PRO VÁS NOVĚ
OTEVÍRÁME V 8:00 HODIN OBCHOD
S OBLEČENÍM S DÁMSKOU, PÁNSKOU
A DĚTSKOU MÓDOU V DOLNÍCH BUČICÍCH
Chrudimská 5
(dříve obchod U paní Duškové)
Přijďte se podívat. Těšíme se na vás!
Váš BOUNDLESS

V případě zájmu nás kontaktujte, budeme se těšit.
KOVOLIS HEDVIKOV a. s.
Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice
Zuzana Pošíková
tel.: 773 771 217, z.posikova@kovolis-hedvikov.cz
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Březen patřil čtenářům
V letošním roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
vyhlásil již 8. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti nazvaný Březen – měsíc čtenářů. Každoročně se do něj zapojí
přes 400 aktivních knihoven z celého Česka. Místní knihovna Vrdy samozřejmě není výjimkou. A tak jsme měli možnost v knihovně přivítat
hned několik slavných a zajímavých osobností.

STALO SE...

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

Mezi naše letošní vzácné hosty patřila i Anna Johana Nyklová, která si
také říká Babka Ťapka. Toto přízvisko vychází z její záliby, které propadla až ve věku, kdy to není úplně obvyklé. Cestovat začala ve svých
72 letech (psát ovšem o něco dříve - v 50 letech), vydala se sama na
Nový Zéland a splnila si tím svůj sen z mládí. Přestože je kniha Babka
Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky již zcela
vyprodána, našla pro nás paní Nyklová ve svých zásobách poslední
výtisk a tak si ji spolu s její knihou Snění Babky Ťapky můžete půjčit
i u nás v knihovně.

Mezi prvními nás navštívila Blanka Milfaitová. Beseda spojená s autogramiádou byla nabitá zážitky z cest, které paní
Milfaitová spolu s partnerem a dvěma malými dětmi podniká, aby získala zkušenosti a ty nejlepší suroviny pro výrobu
marmelád, za které obdržela prvenství v celosvětové soutěži
Worlds Marmelade Award a stala se tak královnou marmelád.
Není proto divu, že její marmelády se snídají třeba i na britském královském dvoře. Paní Milfaitová ovšem nejen cestuje
a vaří, ale také píše. Vyšly jí již dvě knihy, které se okamžitě
staly bestsellery. Obě jsou k zapůjčení v naší knihovně.

Během února a března probíhala v chodbách knihovny výstava komiksů z knihy Kláry a Honzy Smolíkových Na hradě
Bradě. Sama autorka nás pak navštívila osobně a vedla dvě
úžasné besedy, jedna patřila výhradně dětem prvních tříd v
rámci projektu Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka, druhá
pak byla otevřená široké veřejnosti. Paní Klára Smolíková je
spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, ale hlavně
úžasná lektorka, která umí děti zaujmout i pobavit. Její komiksy můžete znát z časopisů Čtyřlístek, Mateřídouška nebo
Sluníčko. Byly ovšem i upravené do večerníčků jako například
Vynálezce Alva.

V první čtvrtině tohoto roku měli senioři možnost vyzkoušet svou paměť a
pokusit se ji trénovat a to na Hrátkách
s pamětí. Ty proběhly celkem třikrát
během února, března a dubna a vedla
je zkušená lektorka a certiﬁ kovaná trenérka paměti 2. stupně, paní Dagmar
Strbíková z kutnohorské knihovny. Na
pokračování se můžete těšit opět na podzim tohoto roku. Účast byla a zůstává
bezplatná. S sebou potřebujete snad jen
tužku, ale i tu Vám rádi půjčíme.
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Během března a dubna se v knihovně vystřídaly nejen děti ze základní školy, ale
i ze školek. Mám velikou radost z toho,
že v tomto roce dále pokračují hodiny
literatury paní učitelky Mgr. Jaroslavy
Polgárové. Děti z její třídy jsou fantastické. Nejen, že se v knihovně skvěle vyznají a umí se v ní chovat, ale čtení je
i v tomto (povětšinou problematickém)
věku zajímá a baví. Dohodly jsme se dokonce, že si jako třída založí v knihovně
průkazku, na kterou si budou knihy půjčovat. Tuto možnost využily i obě třídy
Mateřské školy II. Vrdy. Děti i jejich paní
učitelky plánují knihovnu pravidelně
navštěvovat a vybírat si knihy pro čtení
před spaním. Za to jim všem patří velké
uznání a díky.

STALO SE...
Zapomenout nesmím ani na všechny
děti a ještě jednou paní učitelku Mgr.
Jaroslavu Polgárovou, které jsme měli
tu čest přivítat v knihovně v rámci školního kola recitační soutěže. Na ZŠ Vrdy
studují bezesporu velice talentované
děti. Péťa Kubešová, kterou jsme poslali
na krajské kolo recitační soutěže, všem
vytřela zrak a ve své kategorii opět vyhrála. Moc gratulujeme!

V rámci Března – měsíce čtenářů proběhly také dvě soutěže pro děti. První
byla spojena s výstavou komiksů z knihy
Na hradě Bradě Kláry Smolíkové. Losovali jsme z odevzdaných výtvarných
zpracování komiksů dětí. Výhercem se
stal Adam Kasáček a získal tím svou
vlastní knihu Na hradě Bradě. Knihu
mu osobně předala a podepsala sama
autorka.
Druhou spojenou výstavou Husovy stopy,
kterou můžete stále v knihovně vidět,
byla soutěž Po Husových stopách. Děti
měly za úkol vybrat si jednu ze ctností,
které byly pro Mistra Jana Husa zásadní a které naleznete také v chodbě
knihovny. Vyfotit se s ní a dodat, proč ji
si dítě vybralo. Vítězkou se stala Patrika
Hatalová, která tak získala poukaz na
nákup knihy v knihkupectví Kosmas
v hodnotě 500 Kč. Oběma výhercům
ještě jednou gratuluji!

I letos v březnu nás navštívili mladí herci z projektu Lukáše Akcí pro zručné ruce byl kurz pletení ošatky s Kačkou Dolejší.
Hejlíka LiStOVáNí.cz. Tentokrát na děti čekalo scénické čtení Sešly se vesměs dámy, ale Kačka si našla čas i na jejich ratolesti. Aby se nenudily vyrobily si také jednoduché velikonoční
pohádky.
a jarní dekorace.
Stále se žehrá na to, že děti nečtou. Já
mám pro Vás mezi všemi světovými katastroﬁckými zprávami i jednu dobrou.
U nás čtou. Do knihovny se děti chodit
nebojí a dokonce tu i rády přespí. Vyplatí
se děti vést ke čtení s láskou, dobrý příkladem a se vstřícností jim naslouchat.
Letos se na každoroční celostátní akci
Noc s Andersenem přihlásilo celkem 49
dětí. Proto jsme v knihovně musely přenocovat na dvakrát. Určitě se to ovšem
vyplatilo. Děti byly super! Program jsme
si skvěle užily s pohádkami, Čtyřlístkem, Audiotéce.cz moc díky za pohádku
do pokladu, který nám na konci cesty
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vydali Půďáci ze staré knihovny, což jsou, pokud nevíte, strašidýlka, která nikomu
a nijak neškodí a vidí je jen ten, kdo na ně věří! Díky děti a zase za rok...
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CO NÁS ČEKÁ...
Celý školní rok probíhal projekt Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka. Mám velikou radost a moc chválím jednak
samozřejmě děti, ale hlavně i jejich paní učitelky Mgr. Jana
Pospíšilovou a Mgr. Evu Pospíšilovou, se kterými se mi báječně
spolupracovalo a velice oceňuji, že si i v tak nabitém roce, jako
je první školní rok prvňáčků, našly dostatek času, aby hned
několikrát navštívily knihovnu a setkaly se v ní s ilustrátorem
Adolfem Dudkem a spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Sešly
jsme se ale i při besedách o knihách, čtení a dokonce jsme si
vyrobily záložku.
Jejich celoroční práce vyvrcholí v sobotu 20. května v 10:00,
kdy budou děti slavnostně pasovány na čtenáře. Pasování se
zúčastní i místní rodák, herec Jan Vlasák, aby dětem popřál
a také něco přečetl.
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20. května
10:00: Pasování prvňáčků
Pasování prvňáčků na čtenáře proběhne v prostorách před
Místní knihovnou Vrdy (Tylova 25, Dolní Bučice), v případě
nepříznivého počasí v zasedací místnosti obecního úřadu
(Smetanovo nám. 28, Vrdy). (Rodiče budou včas informování
pomocí SMS.) Pasováním bude zahájena i výstava výtvarných
prací dětí z prvních tříd, která bude k vidění až do konce školního roku v chodbách knihovny.
11:30: Vystoupení dětí z dramatického a hudebních kroužků
paní Kateřiny Dolejší
11:30 Samostatné taneční vystoupení dětí z II. stupně ZŠ
Doprovodný program: malování na obličej, workshop pro děti
i dospělé a hry o sladké ceny.
Účast na všech zmíněných je pro všechny zdarma a vítány
jsou nejen rodiny vystupujících dětí, ale i kamarádi a široká
veřejnost.

DĚTSKÉ LETNÍ KINO
30. 6. 2017 Anděl páně 2
7. 7. 2017 Kniha džunglí
14. 7. 2017 Malý princ
21. 7. 2017 Lichožrouti
Program kina

Již 6. ročník promítání dětských ﬁlmů a pohádek započne
hned v den vysvědčení, tedy v pátek 30. června od 21:30 snímkem Anděl páně 2. Promítáme každý pátek během prázdnin
(mimo 4., 11. a 18. srpna - dovolená). V červnu promítáme od
21:30 a v srpnu od 21:00. Akce si každým rokem získává větší
oblibu. Pro děti vybíráme kvalitní aktuální tituly, přednostně
ty s knižní předlohou, pro které mají distributoři nakoupeny
práva na veřejná promítání na DVD. Promítá se z projektoru
na plátno a pod širým nebem, aby děti měly možnost užít si
pravé letní kino. V případě nepříznivého počasí ale máme
tu výhodu, že se můžeme přesunout do vnitřních prostor
knihovny. Promítáme tedy za každého počasí. S sebou si vezměte snad jen deku a nějaké občerstvení. Těší se na Vás promítací tým - Petra Kobelová, Norbert a Bertík Kobelovi. Abych
nezapomněla! I letos promítáme zdarma a to jednak díky podpoře obce Vrdy, ale také díky ﬁnančnímu zaštítění Ethanol
Energy a. s.

28. 7. 2017 Hledá se Dory
25. 8. 2017 Kubo a kouzelný meč
1. 9. 2017 Zootropolis

Program Dětského letního kina (podrobnější informace k jednotlivým titulům naleznete na stránkách obce a FB knihovny)
Petra Kobelová,
vedoucí Místní knihovny
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EXKURZE A NÁVŠTĚVY
DIVADELNÍCH PŘEDSTAVNÍ
Ke škole kromě běžného vyučování ve školních lavicích patří
i nejrůznější exkurze, výlety či návštěvy divadel. I to je určitá
forma vzdělávání dětí. Žáci se dostanou do jiného prostředí,
učí se společenskému chování, mezilidským vztahům, získávají mnoho nových informací a vše si mohou prohlédnout
přímo a ne jen prostřednictvím učebnic či prezentací. Na
naší škole jsou exkurze a návštěvy divadelních a ﬁlmových
představení běžnou součástí vyučovacího procesu. Na mnoho
akcí jsme se v poslední době dostali především díky vstřícnosti obecního úřadu, který nám k tomu bezplatně poskytuje
obecní autobus.
Z posledních exkurzí bych uvedla například návštěvu osmáků
ve Vodním domě nebo v Informačním centru ČEZ. Vodní dům
je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Děti tam čekala moderní expozice, která je atraktivní
formou seznámila s různými podobami vody. Významnou roli
v této expozici hrají všechny lidské smysly – vedle zraku zapojili tedy žáci i svůj sluch, hmat a chuť! Informační centrum
ČEZ je umístěné v krásné secesní budově v Hradci Králové.
Žáci zde zajímavou formou získali povědomí o principech
využití energetických zdrojů založených na síle vody, větru,
slunce a biomasy.
Žáci sedmých tříd se zase podívali do Čáslavi, kde probíhal
Den otevřených dveří HZS. Využili tak možnost seznámit
se s technikou a vybavením požární stanice. Nejvíce u nich
uspěla soutěž hasičů při výstupu na cvičnou věž a záchrana
jedince z hořícího domu slaňováním.
Žáci 8.B a 9.B zamířili do Prahy, kde je čekala prohlídka interiéru Pražského hradu. Prohlédli si Chrám svatého Víta, Starý
královský palác i Zlatou uličku.
Toto je jen několik z mnoha akcí, které jsme mohli uskutečnit i díky pomoci a ochotě Obecního úřadu ve Vrdech. A za to
chceme moc poděkovat. Blíží se čas školních výletů a my doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

V pátek 7. 4. 2017 se na ZŠ Vrdy konal
zápis budoucích prvňáčků. Každý rok
se na jeho přípravě a průběhu aktivně
podílejí i žáci druhého stupně, letos to
byli chlapci a dívky z 8. a 9. ročníku.
Tématem zápisu byla tentokrát různá
povolání.
Ve vestibulu školy se předškoláků a jejich
doprovodu ujali žáci v kostýmech různých profesí. Společně s nimi prošli pět
stanovišť, kde budoucí prvňáci ukázali
svoje schopnosti, znalosti i dovednosti.
Zámečníkům pomáhali v šatně odemknout a zase zamknout zámek u skříňky,
u vojáků prokázali obratnost, zručnost
i dobrou kondici a překážkovou dráhu
zvládli naprosto s přehledem. Rybářům
zase děti pomohly s výlovem rybníka, rybářský prut používaly jako profíci, a tak
byl během chvilky podběrák plný ryb.
U zedníků poznávaly tvary a barvy a na
závěr pomohly bezradným kuchařkám

upéct ovocný dort a připravit zeleninový
salát. Bez problémů poznávaly jednotlivé
druhy ovoce a zeleniny a za to dostaly od
vrchního kuchaře jako sladkou tečku
vynikající mufﬁn. Zápis se letos opravdu
vydařil, proběhl v klidné a příjemné atmosféře a děti i jejich rodiče odcházeli
s úsměvem a plni hezkých dojmů. Všem
budoucím prvňáčkům i jejich rodičům
přejeme úspěšný start do 1. třídy.
Mgr. Jindra Chejnová

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Paní Marie Prokopová, zaměstnankyně TS Vrdy, připravila krásnou Velikonoční
výstavu v prostorách Výstavní síně Obecního úřadu. Poděkování patří všem přispěvatelům, ale hlavně všem dětem, žákům a učitelkám z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy, ZŠ
Vrdy, dále dětem z Výtvarného kroužku paní Mgr. Jany Machkové a žákům Dramatického kroužku při ZŠ Vrdy. Veliký dík patří samozřejmě občanům naší obce za
zapůjčení vlastních výrobků. Jmenovitě: paní Věře Řehounkové, paní Věře Slanařové, Miloslavě Novotné, paní Ludmile Kostelecké, paní Veronice Fraňkové, paní
Daně Sobotkové, paní Haně Zástěrové a paní Heleně Koutné. Poděkování patří
i paní Janě Padruňkové, která také přispěla svým dílem. Samozřejmě také děkuji
i všem návštěvníkům, jak ze strany mládeže, tak ze strany veřejnosti za velký zájem
o letošní výstavu.
-mly-
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RAZÍTKOVÁ HRA MIKROREGIONU ČÁSLAVSKO
Od 1.5. do 31. 10. 2017 probíhá Razítková hra části Mikroregionu Čáslavsko.
Trasa vede z Čáslavi od Info centra na
náměstí do podhůří Železných hor.
Pracovní list, kam sbíráte razítka a odpovídáte na otázky si vyzvednete právě
v Infocentru v Čáslavi na náměstí.
Trasa je dlouhá cca 20 km a čeká Vás na
ní 7 zastávek. Vede přes Koudelov, Zbyslav, Starkoč, Bílé Podolí až Vás zavede
do obce Semtěš na věž s kouzelným výhledem. Po získání alespoň pěti razítek
Vás čeká turistická odměna, která je
k vyzvednutí opět v Infocentru v Čáslavi
na náměstí.
Další informace v infocentru na náměstí v Čáslavi nebo webu www.caslavsko.com
email: mikroregioncaslavsko@gmail.com

MIKROREGION ČÁSLAVSKO
Mikroregion leží na východním cípu Středočeského kraje. Jak
název napovídá jedná se o uskupení obcí okolo města Čáslavi.
Čáslav je historicky významným městem. Již za dob prvních
Přemyslovců zde stával tzv. Hrádek, jako brána na Moravu.
V dobách neustálých bojů o trůn a vládu, měl kastelán za úkol
nepustit moravská vojska do Čech. V dobách husitských byl
baštou husitů, kde se konal r. 1421 Čáslavský sněm. Nakonec
v r. 1910 zde byly při opravě kostela sv. Petra a Pavla nalezeny
Žižkovy ostatky. I ostatní obce mají návštěvníkům co nabídnout. Ať už se jedná o památky či přírodní zajímavosti, památníky a další. Vedou zde cyklotrasy i turistické Naučné stezky.
Ve všech obcích se konají doprovodné akce, kde můžete ochutnat místní speciality a pobavit se ať už historickým nebo sportovním programem. Termíny najdete v Kalendáři na webu.
Infocentrum najdete na náměstí v Čáslavi

FIRMA RAP ENERGO SPOL. S R.O.,
zabývající se výrobou el. rozvaděčů
a elektromontážemi nn, přijme do
trvalého pracovního poměru ELEKTRIKÁŘE

N A L E Z PE N E
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e 602 595 020

NABÍZÍME:

jednosměnný provoz
dobré platové ohodnocení
(nástupní plat 25 000 Kč po zapracování
navýšení platu dle dohody)
příplatky na stravování
místo výkonu práce: Vrdy

POŽADUJEME:

vzdělání v oboru elektro, §6
řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost, schopnost pracovat v týmu
trestní bezúhonnost

Více informací na tel. 773 630 260,
email:info@rapenergo.cz
nebo na www.rapenergo.cz
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Kdo by z nás vrdováků – bučičáků a všech,
co chodili do školy ve Vrdech – Bučicích,
neznal papírnictví „U Vostrovských“. Nebylo školáka, který by zde nekoupil školní
výzbroj, pro rodiče knížku jako vánoční
dárek, Rychlé Šípy, první kytaru španělku, časopis Melodie, …. ty vzpomínky
nikdy nevymizí. Obchod provozoval pan
M. Vostrovský rodák ze Starkoče (*16. 7.
1906 – †29. 7. 1991). Dne 8. srpna 1931
koupil dům naproti škole po Anastázii
Vošlarejové, kde již bylo menší papírnictví. Obchod byl blízko cukrovaru a v době
kampaně zde brzo ráno prodávali teplé
housky od pekaře Rysa z Vrdů a výborné
salámy od řezníka Mikeše z Čáslavi. Byl
zde také povolen prodej cukroví, ovoce,
mléka, limonád a potravin. Jelikož pan
Vostrovský nebyl vyučen v obchodě, musel se vše učit od začátku. Během tří let
byly pro papírnictví vydány koncese pro
prodej – školních knih a potřeb, kalendářů, svatých a modlitebních obrázků,
period a tiskopisů (celkem třicet druhů),

PAPÍRNICTVÍ V DOLNÍCH BUČICÍCH

knih, foto-potřeb a hudebních nástrojů.
Od začátku padesátých let se svojí manželkou vedli obchod až do jeho uzavření
již jako zaměstnanci Lidového spotřebního družstva JEDNOTA.
Pan Vostrovský nebyl jen obchodník, ale
i muzikant a dirigent. Jeho kapela byla
vyhlášeným orchestrem v kraji. Doprovázeli hudbou herecké ochotnické spolky,

koncertně vystupovali na různých akcích, hráli na tanečních zábavách a akcích.
Ale jeho největší vášní bylo malování. Jako samouk se přihlásil do soukromé školy
Dekorativního umění v Praze a malířské teorii se učil u prof. Bohumila Andrése. Po
ukončení školy byl pan profesor i nadále jeho rádcem, hodnotitelem a kritikem jeho
obrazů. Pan Vostrovský miloval svůj rodný kraj Železné hory a tuto lásku přenášel
na své obrazy. Odtud pochází nejvíce děl z jeho tvorby. Své „ malířské nádobíčko“
si vozil i na zahraniční cesty, kde namaloval mnoho obrazů zachycujících krásy
Jadranu, Bulharska a také Slovenska.
Děkuji paní L. Rulíkové za příspěvek k článku. f.k.
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VYHLÁŠENÍ FOTBALISTŮ TJ SLAVOJ VRDY ZA ROK 2016
Mladší přípravka:
Lukáš Mužátko
Šimon Kříž
Štěpán Dalešický

Mladší žáci:
Radim Šulc
Adam Sucharda
Patrik Kapounek

Dorost B:
Matouš Franc
Ondřej Plašil
Dominik Lengál

Muži B:
Dušan Bajo
Jan Kříž
Radek Miláček

Starší přípravka:
Eliška Truksová
David Žitný
Matěj Němec

Starší žáci:
Jakub Rubeš
Vojtěch Truksa
Tomáš Petr

Dorost A:
Vítek Plašil
Jiří Nesládek
Jan Babák

Muži A:
Jakub Šindelář
Jiří Luňáček
Jiří Šolta

zachráněno a dokonce ani naše sjezdové prostředky nepřišly
k újmě. V neděli jsme se vraceli domů s hlavou plnu zážitků.
V závěru krátkého popisu této akce bychom chtěli poděkovat
OÚ Vrdy za podporu akce v podobě zprostředkování dopravy
obecním autobusem, bez které bychom tuto akce v relativně
vzdálených Lužických horách velmi těžko uspořádali.
Bára Fílová

SKAUTSKÝ ROK
V PLNÉM PROUDU
Ve skautském středisku Vrdy-Bučice, které má v tomto roce
celkem 92 členů, není tradičně o akce nouze. Krom schůzek
jednotlivých oddílů (vlčat, světlušek, skautů a skautek), které
se konají pravidelně každý týden, pořádáme i větší víkendové
akce. Rádi bychom občany i případné zájemce o bližší spolupráci (ať už dospívající nebo plnoleté) seznámili s činností
našeho střediska prostřednictvím krátkého popisu akcí, které
proběhly v letošním roce.

Středisková výprava do Lužických hor
(27. – 29. ledna 2017; 40 účastníků)
Dlouho jsme si lámali hlavu, kam vyrazit na celostřediskové
hory. Najít chatu, kam se vejde čtyřicet osob a kde by byla jistota sněhu ve stávajících nejistých zimách, se ukázalo jako
oříšek. Nakonec se podařilo objevit chatu libereckých skautů
Selešku na vršcích Lužických hor. Akce se zúčastnily všechny
věkové kategorie od druháků ze základní školy, přes středoškoláky až po plnoleté vedoucí. Ústřední sci-ﬁ hrou, která provázela účastníky po celý víkend, byla záchrana lidstva v roce
2039 díky zázračně vyvinutému plynu jménem "ozonium".
Krom toho díky dostatku sněhu došlo i na koulovanou, hry ve
sněhu a vytoužené bobování. Celý víkend probíhal ke vší spokojenosti – jídlo, společné hry, oddílový program a k večeru pár
písniček na dobrou noc. Všichni ve zdraví přežili, lidstvo bylo
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Den Sesterství
(25. února 2017; 24 účastníků)
K již obvyklým akcím dívčího oddílu skautek z Vrdů a Bučic
patří Den sesterství, zvaný též Den zamyšlení (z ang. názvu
Thinking day). Jde o mezinárodní svátek přátelství, který slaví
skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili
zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února
1857) a jeho žena, zakladatelka dívčího skautingu Olave
Baden-Powell (22. února 1889). Jako tradičně se světlušky,
skautky, roverky a vedoucí sešly v pátek odpoledne společně
v klubovně a užily si nejen společné hry, ale také povídání si
o skautingu a přátelství, které právě ve skautu vzniká. Letos
si dívky setkání ozvláštnily výrobou koláží z fotograﬁí a samozřejmě společným hraním různých her. Jelikož skauting
není jen o zábavě a chození do přírody, i když to je na něm asi
to nejlepší, musely se světlušky za pomocí vedoucích postarat
o večeři a druhý den, skautky měly na starost snídani. Po symbolickém společném rozloučení jsme se rozešly zpět do svých
domovů.
Terka Stehnová
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Výprava skautů do Třemošnice
(4. března 2017; 9 účastníků)
Po pěším přechodu do Skovic a vlakovém
přejezdu do Třemošnice jsme vyrazili
na cestu zpátky Chittussiho údolím podél Doubravy. Díky hře na pozadí, kdy
se kluci snažili získat co nejdelší číselnou řadu, se nám brzy batohy zaplnily
různými kousky cihel, betonu, kamenů,
šišek a dalších roztodivných předmětů.
Přesto jsme je dotáhli až kousek za Ronov, kde jsme si opekli buřty k obědu
a dále do Žlebů, kde konečně s koncem
výpravy přišlo jejich vyčištění. Cestou
jsme si vzhledem k parádnímu počasí
zahráli pár her, do kterých se někteří
vrhli doslova po hlavě. Výprava se parádně povedla, i když někteří budou
určitě vzpomínat, jak sbíhali a vybíhali
kopec kvůli hrsti pilin nebo kvůli soše
Jana Nepomuckého, ale co by člověk pro
výhru neudělal.
Patrik Rada

Skautský County bál
(18. března; cca 100 účastníků)
Bezesporu jednou z nejstarších akcí pro
veřejnost, které středisko pořádá, je tradiční Country bál. Jak je v posledních
letech zvykem, konal se na Statku v Horních Bučicích. Na přátelské atmosféře se
podílela kapela B-Trio.
Tomáš Dvořák

Výprava vlčat do Ronova
(8. dubna 2017; 10 účastníků)
V sobotu 8. 4. jsme s oddílem vlčat vyrazili na jarní výpravu za poznáváním přírody podél řeky Doubravy mezi obcemi
Ronov a Žleby. Počasí nám navzdory
předpovědi poměrně přálo a tak jsme
i přes komplikace s účastí prošli nádhernou rozkvétající přírodou, kde jsme měli
možnost poznávat rostliny, ochutnat
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první listy medvědího česneku i objevo- okres zde bude zastupovat Kutná Hora.
vat tajemná zákoutí údolí řeky. Cestou Budeme jim držet palce.
děti ve hře bojovaly o suroviny k jídlu,
Tomáš Dvořák
ze kterých si v zápětí sami uvařily. Tam
i zpět jsme jeli místní čugálou, kde jsme
si na závěr zahráli na kytaru a zazpívali.
Ve Vrdech jsme se pak plni dojmů rozešli.
Jirka Horálek

Okresní závody skautů a skautek
v Ronově
(22. dubna 2017; 73 závodících, cca 120
účastníků)
Významnou akcí, kterou středisko pořádalo a která přesáhla hranice naší
obce, byly závody skautů a skautek pro
okres Kutná Hora. Jedná se o tzv. Svojsíkův závod pojmenovaný po zakladateli
skautingu A. B. Svojsíkovi (1876 – 1938),
jenž se koná každé dva roky (letos její
pořádání připadlo právě
na naše středisko). Na
okresní kolo navazují kola
krajská a následně celorepublikové ﬁnále. Závodu se zúčastnilo deset
4-8členných týmů skautů
a skautek ve věku 11 až 16
let. Podoba závodu může
být různá. V letošním roce
musely týmy splnit úkoly
na 8 stanovištích, které
měly zakresleny v mapě.
Trasu postupu mezi stanovišti si volil každý tým
sám, v ideálním případě
je čekalo cca 8 km v okolí
Ronova, Biskupic a Žlebů.
Mezi stanovišti bylo např. zdravověda se
simulací reálných zranění, vyhledávání
informací, "přežití" (rozdělávání ohně,
stavba nouzového přístřešku a balení
batohu), hlavolamy neb lanové aktivity.
Krom našeho střediska se závodů zúčastnili skauti a skautky z Čáslavi a Kutné
Hory. I přes nepřízeň počasí se všichni
účastníci srdnatě vrhli do plnění úkolů.
A krom samotných závodů jim zbyl čas
třeba na rukodělné aktivity, které pro ně
byly připraveny u klubovny ronovských
skautů. Do krajského kola se zástupci
našeho střediska bohužel nedostali, náš

Akce budoucí
Z budoucích akcí, které chystáme, jednoznačně největší akcí celého roku 14ti
denní skautský tábor, který se koná na
začátku prázdnin u Libice n. Doubravou. Krom toho jsme se letos zapojili do
celostátní akce "Skautský dobrý skutek",
v rámci kterého bychom rádi zbudovali
lavičku na vlakové zastávce ve Skovicích.
Z plánovaných oddílových akcí stojí za
zmínku třeba skautská lezecká výprava
na skály u Kutné Hory.
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ZBYSLAVSKÉ MÁJE
Na rozdíl od mnoha předchozích let, kdy „májovníci“ procházeli celou Zbyslaví
a u každého domu postavili májku, zahráli a zatančili (a přijali štědré pohoštění), letos zvolili pořadatelé formu setkání na návsi. Slavnostní zahájení, spojené s předáním „obecního práva“ starostou Vrdů A. Šindelářem, otevřelo program, ve kterém nechyběla živá hudba, ukázka práce lidových řemeslníků, bohaté občerstvení, na kterém se formou „Švédsko – zbyslavského stolu“ podíleli spoustou
dobrot samotní návštěvníci akce, kterých bylo
bohatě přes stovku. Zlatým hřebem bylo samozřejmě postavení obecní máje, která letos měřila 17 metrů. Zábava, které přálo počasí (těch
symbolických pár kapek májového deště bylo
pro štěstí, tím spíš, že v nedalekém sousedství
padaly i kroupy) pak trvala do večerních hodin. Zájemci dostali i možnost absolvovat prohlídku kostela s výkladem o jeho prokázané
665 let trvající historii. Pořadateli totiž byli
kromě místního Sboru dobrovolných hasičů
i členové Spolku za záchranu kostela.
Novinka v organizaci májových oslav našla ve
Zbyslavi své příznivce i odpůrce, nyní je tedy
rok času na to, aby jeden či druhý tábor prosadil svoji představu o zdejším stavění májí.
Karel Kropáček

V NETRADIČNÍM HÁVU

12. strana

K V ĚT E N 2017

OG R A
T
O
F
E
V
J
Á
1. M

K V ĚT E N 2017

strana 13.

K V ĚT E N 2017

strana 13.

FI ÍCH

14. strana

K V ĚT E N 2017

RDE
V
E
V
E
C
I
N
J
Č A RO D Ě

CH

ČARODĚJN ICE
VE ZBYSLAVI

Č A RO D Ě J N I C
E
V H O R N ÍCH B
U ČI CÍ CH

14. strana

K V ĚT E N 2017

K V ĚT E N 2017

strana 15.

SPORTOVN Í PLES
V HORN ÍCH BUČICÍCH
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inzerce

Ú NOR 2017

316 630,00 Kč
1 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

TJ Slavoj Vrdy

Neptunovy šípy

Věnovanka o.s.

HBS bez NUDY

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

Nemocnice Čáslav

Diakonie Čáslav

CELKEM za VŠE

SUMA

1 353 630,00 Kč

561 500,00 Kč

1 500,00 Kč

520 000,00 Kč

ANIMA Čáslav, o.p.s.

Římskokatolická farnost

792 130,00 Kč

SUMA

20 000,00 Kč

65 000,00 Kč

TJ Dynamo Horní Bučice

Agility Primavera Vrdy

60 000,00 Kč

MS Doubrava Vrdy

80 000,00 Kč

30 000,00 Kč
54 000,00 Kč

SDH Dolní Bučice

Junák Vrdy – Dolní Bučice

35 000,00 Kč

30 000,00 Kč

SDH Zbyslav

1 371 535,00 Kč

570 000,00 Kč

15 000,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

515 000,00 Kč

801 535,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 500,00 Kč

265 035,00 Kč

50 000,00 Kč

63 000,00 Kč

50 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

OS Zbyslav dětem

15 000,00 Kč

35 000,00 Kč

15 000,00 Kč

12 000,00 Kč

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

60 000,00 Kč

Rok 2016

SDH Vrdy

15 000,00 Kč

Klub modelářů Vrdy

8 000,00 Kč

JK Ivahu Horní Bučice
40 000,00 Kč

12 000,00 Kč

ČKS ZKO Vrdy

LMK Skovice

20 000,00 Kč

OS za záchr. kostela NT Zbyslav

0,00 Kč

10 000,00 Kč

Záhradkářský svaz – MO Vrdy

Stáj Zbyslav o. s.

50 000,00 Kč

Rok 2015

Rybářský svaz – MO Vrdy

Žadatel

1 898 216,00 Kč

621 000,00 Kč

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

30 000,00 Kč

531 000,00 Kč

1 277 216,00 Kč

0,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

0,00 Kč

456 616,00 Kč

150 000,00 Kč

160 000,00 Kč

55 000,00 Kč

35 000,00 Kč

60 000,00 Kč

35 000,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

25 000,00 Kč

45 600,00 Kč

15 000,00 Kč

90 000,00 Kč

Požadují 2017

1 360 616,00 Kč

581 000,00 Kč

0,00 Kč

20 000,00 Kč

30 000,00 Kč

531 000,00 Kč

779 616,00 Kč

779 616,00 Kč

0,00 Kč

30 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

291 616,00 Kč

50 000,00 Kč

60 000,00 Kč

50 000,00 Kč

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

25 000,00 Kč

8 000,00 Kč

10 000,00 Kč

60 000,00 Kč

Schválená 2017

DOTACE NA ČINNOST MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2017

Rada obce neschválila

dar

dar

včetně nájmu
16 340 Kč ročně

nedodaná žádost

není vedena v naší obci

nedodaná žádost

Poznámka
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