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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,

jejich děti a pro děti školek a školy. Například v rámci zdravé
přípravy stravy ve školní kuchyni, rádi vyjdeme vstříc vedoucí
kuchyně a zakoupíme konvektomat. Rádi budeme také za
každý nově vsazený stromek nebo jejich alej. Když už mluvím
o zeleni, které není nikdy dost, je mi líto toho člověka, který
dokáže polámat stromky na nové cyklostezce a stejně tak mě
mnohokrát opakovaně mrzí, parkování osobních aut na místních komunikacích i když místa ve dvoře mají jejich vlastníci
dost. A to nemluví ani o tom, že velká část obce Vrdy je osazena
dopravní značkou „Obytná zóna“, ne rychlostní okruh, nebo
parkování kde se mi zachce, pokud možno na trávníku.

blíží se měsíc březen, ve kterém budeme opět schvalovat rozpočet na letošní rok, který bude jistě v mandatorních výdajích
obdobou roku 2015. Vás bude ale zajímat, co pro Vás obec připravuje. Některé investiční akce jsou již v režimu podaných
žádostí o dotaci. Rekonstrukce místního rozhlasu v celé obci
a výměna povrchů místních komunikací Červenomlýnské
a Sluneční. Právě v této době jsem podepsal žádost o dotaci
na akci „Chodníky Horní Bučice – 1. etapa“ a schválena je již
z roku minulého dotace na „Revitalizaci zeleně Sluneční“.
Plán investičních akcí počítá především s postupem v akci
„Vrdy – dokončení infrastruktury v obci“. Ta v sobě zahr- Děkuji za Váš čas a pochopení
nuje nový zdroj vody VK-6, dostavbu úpravny vody, kanalizaci
nebo vodovod v ulicích Mládežnická, Markovická, Žižkovská
(včetně generální opravy čerpačky) a Lipová a především
odkanalizování místní části Zbyslav. Připravujeme kombinovaný chodník s cyklostezkou z Dolních do Horních Bučic. Zapomenout nelze na dokončení přechodu stávající cyklostezky
přes trať a výměnu kotlů ÚT v domech DPS. Propojíme nový
chodník v místě před pekárnou včetně úpravy celé plochy. Poctivým se nám zdá i požádat o dotaci na připojení Horních
Bučic ke stávající cyklostezce. Letos bychom se chtěli vyrovnat s problémem nového zásahového vozu pro JPO III Vrdy.
Poměrně ﬁnančně náročnou bude akce rekonstrukce bývalého kravína na středisko technických služeb (ATS). Plocha,
kterou obec v této lokalitě vlastní, ovšem volá po jejím využití
i pro jiné potřebné provozy nebo střediska, jako je například
odpadní dvůr atd..
Začínáme s přípravou realizace infrastruktury pro výstavbu
nových RD. Rozhodně zachováme příspěvky na činnost místních spolků, i když budeme více zvažovat jejich následné využití. Zachováme i bezplatnou službu dopravy autobusem pro

Antonín Šindelář, starosta
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KULTURNÍ DŮM
VRDY A JEHO
VYUŽITÍ

GRATULUJEME:
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

březen
// 19. 3.:
SDH Vrdy pořádá
HASIČSKÝ BÁL
Bližší informace najdete na
připravovaných plakátech
a u pořadatelů.

únor
pan Josef Žák z Vrdů
paní Helena Slavíková z Vrdů
pan Václav Kosprd z Dolních Bučic
pan Štefan Magera z Dolních Bučic
paní Iva Štěpánová z Vrdů
pan František Daňko ze Zbyslavi
paní Božena Průšová z Vrdů

březen
paní Jiřina Kopecká z Horních Bučic
pan Josef Vítek z Horních Bučic
paní Vlasta Pokorná z Dolních Bučic
paní Hana Víznerová z Horních Bučic
pan Vladimír Poskočil z Vrdů
pan František Kubáň z Dolních Bučic
pan Antonín Šindelář z Vrdů

Gratulaci osobně předávají členové sociální a bytové komise:
Liběna Wittvarová, Jitka Truksová, Marie Hejbalíková, Marek Calík, Jiří Kořínek,
& Mgr. Bc. Petr Březina.

Obec Vrdy a OS Zbyslav pořádají

dětský karneval
neděle 14. února 2016 od 14 hodin
sál kulturního domu ve Vrdech
sobota 27. února 2016 od 14 hodin
Zbyslav – hospoda u Bucků
Tímto zveme všechny děti a jejich rodiče.

Tělovýchovná jednotka Slavoj Vrdy Vás srdečně zve na

Sportovní ples 2016
Dne 19. února 2016 od 19 hodin v Kulturním domě ve Vrdech
Program:
19:15-20:00 – vyhlášení nejlepších fotbalistů
v jednotlivých kategoriích
20:00-23:00 – Technics

00:00-00:15 – půlnoční tombola
(losování vstupenek)
00:15-??? – Technics

Od 20 hodin v pivnici KD diskotéka.
Vstupenka/místenka na diskotéku zároveň umožňuje přístup na ples a je zařazena do slosování "půnoční tomboly".
Jednotná cena vstupenky/místenky 150 Kč. Vstup pouze ve společenském oděvu. Předprodej vstupenek
od 1. února 2016 v restauraci Kulturního domu.
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DĚTSKÝ KOUTEK
DRÁČEK

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jménem Dětského koutku Dráček bych
chtěla mnohokrát poděkovat všem zúčastněným maminkám a jejich ratolestem za účast při Mikulášské nadílce,
která se v koutku konala 3. 12. 2015.
Navštívil nás Mikuláš s andílkem, děti
jim na uvítanou řekly básničku a za to
od nich dostaly spoustu dobrot. O týden
později se v koutku opět nadělovalo, tentokrát jsme si udělali „štědrý večer“.
Děti našly pod stromečkem od Ježíška
velkou hromadu dárků a každý si odnesl
nějakou drobnost i domů. Věřím, že si to
všechny děti parádně užily a maminky
si kromě příjemně strávených chvilek
i dobře pochutnaly na občerstvení věnovaném ﬁrmou Lahůdky Dušek, za které
velmi děkuji.

V sobotu dne 12. prosince 2015 pan starosta Antonín
Šindelář slavnostně přivítal tyto děti jako naše nové
občany:
Natálie Homolková – dcera Kateřiny a Milana
Homolkových
Ella Suchardová – dcera Daniely a Jana Suchardových
Michal Chmelař – syn Lenky a Pavla Chmelařových
Katka Horáková – dcera Jany a Radima Horákových
Jan Kruml – syn Jany a Aleše Krumlových
Fabian Adrian Fătu – syn Simony a Adriana Fătu
Matěj Polák – syn Ivy a Milana Polákových

Anna Frýblová – dcera Barbory Kupkové a Michala Frýbla
Ema Dvořáčková – dcera Martiny a Jakuba Dvořáčkových
Aneta Ježková – dcera Terezy Slavíkové a Jana Ježka
Nikol Šulcová – dcera Andrey a Petra Šulcových
Emma Wittvarová – dcera Michaely a Zdeňka Wittvarových
Nela Fialová – dcera Andrey Duškové a Tomáše Fialy
David Kříž – syn Lucie Králové a Libora Kříže
Matouš Calík – syn Markéty Malíkové a Mariána Calíka
Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví.
-mly-
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NOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY
PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER

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

Od března bych do knihovny ráda zavedla novou službu
– půjčování společenských her. V předběžném plánu je
zakoupit: Osadníci z Katanu, Česko, Carcassone, Doblle,
Svět v kostce, Zvířata v kostce, Duch, Ubongo a Activity.
Pokud máte jiný tip na osvědčené hry, budu ráda, když mi
je doporučíte.
Mgr. Petra Kobelová

LiStOVáNí

POZVÁNKA

23. 2. | 17:00: Kafe a cigárko (Marie Doležalová)

26. 2. | 17:00-19:00: Workshop – Výroba
šperků

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát
blog, jen tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe
a cigárko začalo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala
cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí
vychází právě teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která slibuje
netradiční zábavný večer. A víte co je na psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci hlavně sama ze sebe.
účinkují | Barbora Jánová a Gustav Hašek
| v roce 2015 vydalo nakladatelství Domino

Workshop s Kateřinou Dolejší. Vyrobíte
si náhrdelník i náramek ze síťových dutinek. Vhodné pro dospělé, ale i malé
šikulky zhruba od deseti let. Cena kurz
90 Kč.
Registrujte se prosím do pondělí
22. února v knihovně nebo na mailu
knihovna@obecvrdy.cz. Uvádějte vždy
jméno a telefonní kontakt.

ČTENÁŘSKÉ HODINY V 6. A
V pátek 22. 1. 2016 absolvovali žáci
6. A další čtenářskou hodinu v knihovně.
Vzhledem k tomu, že sem přicházejí pravidelně, pohybují se mezi knihami už
zcela sebejistě.
V každé hodině pracují žáci s určitým
tématem, jemuž se předtím věnujeme
v hodinách literární výchovy. V tomto
pololetí jsme takto pracovali již s pohádkami, bajkami, pověstmi, ale věnovali
jsme jednu hodinu i obecným literárním
pojmům.
Práce s knihami děti velmi baví, vždy
vyplní pracovní list, který slouží k následné klasiﬁ kaci, a samozřejmě se věnují četbě.
Žákům patří za práci v knihovně pochvala a zároveň bych ráda poděkovala
paní Mgr. Petře Kobelové, která nám
vždy připraví materiály a příjemné prostředí pro naši práci.
Mgr. Jaroslava Polgárová
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PŘIPRAVUJE SE
V březnu, který se jako každoročně ponese v duchu oslav čtenářství (vždyť jde
o měsíc čtenářů), se můžete těšit na bohatý program. Pro nejmenší chystáme
promítání, terapii pohádkou, setkání se
spisovatelem. Pro starší pak cestopisnou
besedu i výstavu.
V dubnu nám pak autorské čtení přislíbila paní Eliška Vlasáková. Hned
1. dubna budou mít děti prvního stupně
možnost zúčastnit se Noci s Andersenem.
Přesný program bude znám během
února, sledujte prosím webové stránky
obce, facebookové stránky knihovny
a obecní vývěsky.
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA 2015
VE VÝSTAVNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU
Zaměstnankyně TS Vrdy paní Marie
Prokopová v prostorách Výstavní síně
Obecního úřadu, opět po roce, připravila nádhernou a nezapomenutelnou Vánoční výstavu. Je mi ctí na tomto místě

poděkovat všem přispěvatelům. Ale
hlavně všem dětem, žákům a učitelkám
z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a 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. Jmenovitě: paní Blance Kvasňové, paní Věře
Řehounkové, paní Olze Šedivé, paní
Zuzaně Bělské, panu Martinu Skalickému, paní Heleně Koutné, Paní Miladě
Zikmundové, paní Věře Slanařové, paní
Michaele Lacinové, paní Ivetě Novotné,
paní Elišce Novotné, paní Mgr. Pharm.
Marii Stiburkové, paní Olze Rolencové,
paní Boženě Bromové, panu Matěji
Němcovi, paní Ivaně Pecinové, paní
Evě Holubové a panu Františku Křížovi.
Speciálně je nutné poděkovat paní Marii
Prokopové, která má největší podíl na
zdárné přípravě a provedení Vánoční výstavy. Dík patří i paní Janě Padruňkové,
která také přispěla svým dílem. V neposlední řadě děkuji i všem návštěvníkům
za opravdu obrovský zájem o Vánoční výstavu. Tak opět někdy příště…
-mly-

TŘÍKRÁLOVSKÁ SBÍRKA
Obec Vrdy děkuje občanům za poskytnuté příspěvky na Tříkrálovou sbírku –
výtěžek činil 40.372 Kč a bude využit oblastní charitou Hradec Králové na:
Středisko rané péče Sluníčko – odborné terapie, pomůcky, vybavení a provozní
činnost
Domácí hospicová péče – zdravotnické pomůcky, vybavení a provozní činnost
Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba – zdravot. pomůcky, vybavení a provozní činnost
Pomoc do Indie – rozvoj humanitárních projektů
-red-

ÚTOK VOLNĚ
POBÍHAJÍCÍHO
(ZATOULANÉHO)
PSA!
V noci z pondělí 11. ledna na úterý
12. ledna 2016 a opakovaně v noci ze
středy 13. ledna na čtvrtek 14. ledna
2016, došlo v místní části Zbyslav v ulicích Havlíčkova a Jiráskova k útoku
volně pobíhajícího psa na domácí zvířata. Obětí útoků se staly kachny, slepice, ovce a dokonce beran. Útočící
pes byl pravděpodobně většího vzrůstu
a světlé barvy. Bohužel útočícího psa
se nepovedlo identiﬁ kovat ani odchytit.
Další útok do této doby již nebyl hlášen.
-mly-
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ZIMA JAKO PODLE JOSEFA LADY? ROK 1929
Rok 1929 označil kronikář obce jako rok neobyčejných povětrnostních katastrof.
V lednu byla dosti tuhá zima s menší vrstvou sněhu, což bylo příjemné. Jenže
koncem měsíce ledna se začaly mrazy stupňovat a byly tuhé. Dne 3. února bylo
v Českých Budějovicích -37 stupňů Celsia, ve Vrdech bylo -31. Pražské Klementinum
hlásilo -25, což bylo stejně jako naposledy před 153 lety. V Cařihradu napadl metr
sněhu, chumelilo i v severní Africe. V únoru klesala teplota ještě více. 11. února
bylo v místním cukrovaru naměřeno -36 stupňů, v Čáslavi -37,8 a v Českých Budějovicích dokonce -41.
Ministerstvo školství vydalo nařízení, že děti, kterým hrozilo omrznutí, nemusely
chodit do školy. Pololetní prázdniny byly prodlouženy o dva týdny. Téměř denně se
stávalo, že lidem umrzla koza či prase v chlévě. Stejně tak králíci. Koroptve mrzly
v celých hejnech, divoká zvěř i přes krmení hynula s plnými žaludky. Zajíci po nocích pobíhali po vsi a kolem hnojišť a u lidských obydlí hledali potravu. Takto podobnou situaci jsme zažili před pár lety, kdy na poli zmrzla ledová krusta sněhu a na
pole za naším domem se začali srocovat
desítky zajíců, kteří se živili výhonky řepky, která jako jediná potrava trčela ze
zmrzlého sněhu. Chodila jsem s rýčem
po poli za domem a odkrývala sníh, aby
se zajíci dostali k potravě. Obec tehdy
dokonce ořezala proutí a dovezla jej zajícům k cestě na Tupárov, protože zajíci
se pustili do mladých stromků kolem
cesty. Myslivci samozřejmě také krmili
strádající zvěř. Hlad je hlad. A k tomu
ještě celodenní mráz. Ostříhali jsme
všechny keře, aby zajíčci měli co ohlodávat. Suché pečivo a klasy kukuřice
mizely během noci. Za plotem se po setmění scházelo ke stovce zajíců.
Ale zpět k roku 1929. Těžko si představit tak nízké teploty a přežití
v nich. Zpěvné ptactvo nezachránila
ani plná krmítka. Z káňat se stali zuřiví dravci, kteří útočili na vše živé.
Byl to boj o přežití. V novinách byla
stálá rubrika „Sibiřské mrazy“. A zajímavé bylo, že takto kruté mrazy
nebyly v místech, kde jsou obvyklé,
to je třeba severní Švédsko či Rusko.
Stejně tak u nás v nížině mrzlo podstatně více, než třeba na Sněžce. Nefoukal
totiž vítr, tak se mráz držel v nízkých polohách. Kruté mrazy trvaly celý leden,
i v březnu ještě silně mrzlo a na začátku dubna byla teplota stále ještě -6 stupňů.
I po celou polovinu dubna byl stále ještě sníh. Lidé již propadali chmurným obavám, že se již nikdy nevrátí normální počasí. Již v tomto roce se objevila obava,
jestli nezeslábl teplý golfský proud.
Byl ochromen normální život. Velkým problémům musela čelit železniční doprava.
Jízdní řády zůstaly jen na papíře a vlak jel prostě podle možností. Jako stát jsme
sklízeli velkou kritiku od našich sousedů, kteří překonávali technické problémy
způsobené mrazy podstatně lépe.
Velké problémy způsobovalo zamrznutí vodovodů, pump, záchodových rour. Ukázalo se, že se neosvědčují rovné střechy, které se často v této době budovaly. Stejně
tak se v praxi ukázalo, že bytelné zdi našich domů jsou výhodnější než nové moderní odlehčené konstrukce.
Mrazy způsobily opravdu ohromné škody. Ve Vrdech pomrzlo neuvěřitelné množství stromů. V kronice je zaznamenáno, že z 809 třešní zmrzlo 667. Z 1 180 švestek
zmrzlo 787, ze 105 ořechů zmrzlo 96, z 541 hrušek zmrzlo 202 a z 520 jabloní
zmrzlo 251 stromů. Když se s odstupem 86ti let podíváme na počty stromů, vážně
nevím, kolik švestek by se ve Vrdech napočítalo dnes. Kolem Vrdů bývalo ohromné
množství sadů, které zanikly. Protože žádný strom nežije neomezenou dobu. A zejména tento mrazivý rok, rok 1929 způsobil to, že na mnoho let byly Vrdy téměř bez
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ovoce. Zejména pro chudý lid byla tato
zima úplnou pohromou. Neměli práci,
tedy přísun peněz. Nebylo palivo, kronikář přirovnává stav k válečným létům.
Tedy myšlena válečná léta první války.
Teprve v květnu se konečně oteplilo.
Úroda byla slušná, jen řepy bylo méně
a ovoce téměř žádné. A aby nebylo těch
povětrnostních pohrom málo, tak v létě
postihla obec bouře, která na mnoha
stromech dokončila dílo zkázy. Dne
4. července o půl osmé večer přišel mohutný orkán. Během minuty zahalily
kraj mohutné mraky prachu, lidé co pra-

covali na poli, zalehli na zem a během
chvilky byly ulice zavaleny hromadami
ulámaných větví a rozbitých tašek. Nebyl
dům, který by neměl poškozenou střechu. Některé domy v okolí byly dokonce
rozmetány. Potom se strhl dvouhodinový
mohutný déšť. Obraz zkázy byl vidět až
druhý den ráno. Mnohametrový světlík na cukrovaru byl pryč, železné tyče
se válely za vsí jako drátky. Telegrafní
a elektrické vedení bylo zpřetrhané
a mnohé sloupy zničeny. Po několik dalších dnů pokračovaly průtrže mračen.
Je jen s podivem, že si toto v naší obci
nevyžádalo žádné oběti na životech.
Tyto neuvěřitelné informace máme díky
kronikáři obce Vrdy Josefu Lebduškovi.
Jelikož letošní zima ještě ani nezačala,
nikdo neví, jaká bude. Doufám, že nebude jako ta v roce 1929.
Lenka Bochníčková
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SPOLEK ZA ZÁCHRANU KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE ZBYSLAVI
BILANCOVAL
Poslední lednovou sobotu se sešli členové jmenovaného spolku, aby zhodnotili
výsledky práce v uplynulém roce. Tentokrát bylo toto ohlédnutí optimistické, protože
na rozdíl od roku 2014 se loni podařilo zahájit práce na rekonstrukci severní báně
kostela. Sice doslova na poslední chvíli, ale přece přišly ﬁnanční prostředky a pak
prakticky během týdne – nepočítáme-li stavbu a demontáž lešení – zmizela báň
a na jejím místě zůstala nízká stanová stříška. Akce si vyžádala náklady ve výši
315 911 Kč. Z toho 223 000 Kč činila dotace z Programu podpory obnovy kulturních
památek MK ČR prostřednictvím ORP Čáslav. O zbývajících necelých 93 tisíc se
ZBYSLAV je jedna z nejstarších obcí podělil vlastník – Farnost Zbyslav, Spolek za záchranu kostela a letos i Obec Vrdy,
regionu, připomínaná je již roku 1131 která poskytla mimořádnou pomoc ve výši 40 000 Kč.
olomouckým biskupem Jindřichem
Zdíkem. Dominantou obce je kostel
Nejsvětější Trojice, pozdně gotického
stáří, poprvé zmiňován v roku 1352
jako farní. Barokně byl přestavěn
v roce 1609 a poté i v letech 1658-1660
a 1692. Za zmínku též stojí špýchar
obilního fondu, který byl dán do provozu v roce 1820 a svému účelu sloužil
do roku 1848. Po odkoupení špýcharu
cukrovarnickou ﬁ rmou Schoeller
a spol. ve Vrdech, se v něm zřídily
deputátní byty. Od té doby stavba
jen chátrá a dnes ji připomínají jen
obvodové zdi. Na území obce se nachází přírodní památka Zbyslavská
mozaika. Tvoří ji rulová skála se stopami příboje svrchnokřídového moře.
V 90. letech 19. století zde žilo 739 obyvatel. V roce 1960 se Zbyslav stala součástí střediskové obce Vrdy.
-fk-

ZBYSLAV

Na poli kultury proběhla řada tradičních akcí, počínaje stavěním májí a májovou
zábavou. Podařilo se také uspořádat dva koncerty, které byly velmi pěkně
navštíveny. Ať již to byl podzimní koncert Sliveneckých akordeonistů, tak vánoční
koncert v podání dětského souboru Tuněchodští zpěváčci. V této souvislosti zaznělo
poděkování panu Tomáši Turnovskému, který tento koncert po organizační
stránce perfektně připravil i obci, která poskytla autobus na dopravu účinkujících.
Zajímavým počinem, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti, bylo otevírání
schránky s dobovými dokumenty, nalezené v makovici severní báně. Fotokopie
těchto dokladů měli možnost shlédnout i návštěvníci vánočního koncertu.
Poslední loňskou akcí pak bylo štědrodenní „betlémské světýlko“, pro které si do
zbyslavského kostela chodí rok od roku více lidí, tentokrát jich bylo bohatě přes
stovku. V této souvislosti zaslouží ocenění i ochota pana inženýry Miloše Němce,
který k výzdobě kostela přispěl zapůjčením nádherného betlému.
Plány na letošek se od těch předchozích let nebudou příliš lišit. Patrně i tentokrát
bude napínavé, zda se podaří získat dotaci na 2. etapu rekonstrukce. Zcela určitě
se členové spolku chtějí podílet na tradičních kulturních akcích. Navíc by chtěli
uskutečnit původně loňský záměr – uspořádání retrospektivní výstavy o životě
Zbyslavi v průběhu minulého století.
Závěr jednání výroční schůze patřil poděkování členům spolku, představitelům
obce, hasičům, vždy připraveným pomoci a mnohým dalším, kdo se na činnosti
spolku podílejí nebo ji podporují.
Karel Kropáček,
předseda Spolku za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
foto -fk-
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OBECNÍ BUS

foto Fil ip Wohá k

O DVOU BLECHÁCH
ANEB BLECHY PSÍ
NA ČLOVĚKA NELEZOU
Byly jednou dvě blechy. Bydlely ve psí srsti, ale tam bylo špinavo. Tak když se člověk se psem mazlil, blechy přeskočily
na člověka a zabydlely se. A bydlení to bylo vskutku královské.
Měly koupelnu, záchod a dokonce i obývák s televizí. Koupelna byla za uchem a obývák s televizí měly v podpaží, tenisové kurty měly v nosních dírkách, na schovávanou si hrály
ve vlasech, plavecký bazén byl v pupíku a překážkovou dráhu
měly na žebrech. Jednoho rána, když si takhle hrály, byly neopatrné a jedna z nich spadla dolů na zem. No a blecha bez
blechy, to přece nemohlo být, tak ta druhá hop a skočila za tou
první. Mezitím jim jejich luxusní člověk odešel. Nakonec zase
přeskočily na toho psa, na kterém byly dřív. Musely se spokojit
s tím, co mají jejich příbuzní.
-Filip Wohák-

Je veřejně známo, že obec vlastní a provozuje pro občany,
hlavně děti, již od prosince roku 2013 obecní autobus. Ten je
nejvíce vytížen pro dopravu dětí obou místních mateřských
škol a žáků Základní školy Vrdy na povinný výcvik plavání, dopravu na sportovní akce nebo na školské výlety. Ve velké míře
je obecní autobus využíván dětskými sportovci, hlavně malé
a mladé fotbalisty k dopravě na mistrovská utkání v rámci
okresu ale i kraje. Kromě těchto akcí se obecním autobusem
zajišťovala i doprava například do divadla v Praze.
Nebýt doslova a do písmene pár místních „Pánů nadšenců“,
kteří se příkladným způsobem starali o náš stařičký autobus
tak, aby v rámci každé jízdy byl po technické stránce maximálně připraven k provozu, tak by tato služba již dávno s velkou pravděpodobností zanikla. Aby toho nebylo málo, tak tito
„Pánové nadšenci“ i sami obecní autobus provozovali a to vše
ve svém volnu. Je tedy na místě, těmto pánům veřejně poděkovat za to co pro nás občany již přes dva roky nezištně dělají.
Jmenovitě je to pan Jan Vysloužil, Lubomír Vysloužil, Zbyněk
Špinar a Rudolf Malík.
I přes všechny snahy výše uvedených pánů udržet obecní autobus v dobré kondici, se toto s ohledem na rok výroby a najeté
kilometry dost dobře nedaří. Nutné opravy by stály nemalé
ﬁnanční náklady a hlavně hodně hodin strávených na montážním kanálu. Rada obce Vrdy proto rozhodla, že starý a dosluhující autobus bude jezdit do doby, kdy se pořídí autobus
novější a modernější, zakoupen samozřejmě v souladu s pravidly o nákupu techniky. Když všechno dobře dopadne, tak ke
konci měsíce února 2016 budeme mít obec Vrdy ve vlastnictví
„nový“ obecní autobus. Starý obecní autobus bude prodán již
v tuto chvíli známému a vážnému zájemci.
Provozovat a udržovat v dobrém technickém stavu „nový“
obecní autobus budou nadále ti stejný pánové, kterým přejeme hodně najetých kilometrů, samozřejmě jak do této doby,
bez nehody, ale hlavně o mnoho méně hodin strávených technickou údržbou.
-mly-

OBCHODNÍ CENTRUM EUROPARK PRAHA – ŠTĚRBOHOLY,
VÁS ZVE NA NÁKUPY
S DOPRAVCEM
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Cestovné je zdarma!
Únor:
13. 2.
20. 2.
27. 2. 2016
Březen:
12. 3.
19. 3.
26. 3. 2016
Duben:
9. 4.
16. 4.
23. 4. 2016
Květen:
14. 5.
21. 5.
28. 5. 2016
Červen:
11. 6.
18. 6.
25. 6. 2016
Červenec:
9. 7.
16. 7.
23. 7. 2016
Srpen:
13. 8.
20. 8.
27. 8. 2016
Září:
10. 9.
17. 9.
24. 9. 2016
Říjen:
8. 10.
15. 10.
22. 10. 2016
Listopad:
12. 11.
19. 11.
26. 11. 2016
Prosinec:
3. 12.
10. 12.
17. 12. 2016
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Jízdní řád autobusu na trase:
Žleby - Vrdy - Čáslav – EUROPARK a zpět:
Žleby, náměstí:
Odjezd:
12:00 hod.
Příjezd:
20:15 hod.
Vrdy, Kulturní dům:
Odjezd:
12:10 hod.
Příjezd:
20:05 hod.

Čáslav:
Odjezd:
12:25 hod.
Příjezd:
19:50 hod.
EUROPARK, Štěrboholy:
Příjezd:
14:10 hod.
Odjezd:
18:00 hod.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VRDY
V ROCE 2015
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Vrdech byla opět příležitostí k rekapitulaci jeho loňských aktivit.
A nebylo jich málo, jmenujme například
tradiční hasičský ples, pálení čarodějnic, letní pomoc při údržbě prostoru
koupaliště, při kterém pomáhali i mladí
hasiči, či pomoc skautům při budování
prázdninového tábora. Svoji práci a techniku představili hasiči i dětem v mateřské školce.
V závěru loňského roku již popáté proběhla vánoční nadílka na dětském oddělení Městské nemocnice Čáslav. I tentokrát se jednalo o vybavení herny podle
přání vedení nemocnice.
Zaměření na děti nabývá na stále větším
významu, členové kroužku mladých hasičů, úspěšně vedeného Janou Slavíkovou, Františkem Ferusem a Ladislavem
Francem, absolventy odborného školení,
se na pravidelných schůzkách učí nejen ovládat požární techniku. Získávají
i znalosti v oblasti poskytování první
pomoci. Poté, co v roce 2014 navštívily
naše děti stanici HZS v Kutné Hoře,
v loňském roce dostaly příležitost seznámit se s vybavením stanice Záchranné
služby v Čáslavi a prakticky si vyzkoušet
techniku resuscitace. Nabytých znalostí
pak využívají úspěšně při účasti na soutěžích v požárním sportu.
Zdravotní školení se ale neomezilo jen
na děti, ale pod odborným vedením pracovníka ZS ho absolvovala většina členů
sboru.
Do soutěží zasáhlo i družstvo dospělých,
a to jak mužů, tak žen. V účasti totiž vidí
především nácvik dovedností, využitelných při skutečném požárním zásahu.
V této souvislosti je dobré poznamenat,
že sbor má nově ve svých řadách vyškolenou rozhodčí v požárním sportu, kterou
je paní Helena Slavíková.
Členové SDH Vrdy se rovněž podíleli
na požárním dohledu v rekonstruovaném provozu ﬁrmy Ethanol energy, a.s.
V několika nepřetržitých směnách odpracovaly tříčlenné hlídky stovky hodin
ve spolupráci se členy SDH Dolní Bučice
a Zbyslav.
Sbor ale nežije jen společenskými akcemi a sportem. Podstatou jeho existence je příprava na skutečné požární
zásahy. Loni byla jednotka poprvé vybavena dýchací technikou. V rámci nácviku proběhla společně s HZS akce
v základní škole, spojená s evakuací a následným dohledáním a vyvedením dětí,
právě se zapojením dýchací techniky.

Další cvičení proběhla v areálu lihovaru. Bylo ovšem i deset ostrých výjezdů.
Je potěšitelné, že do aktivit sboru se
zapojuje naprostá většina jeho členů.
Zbývá ještě poděkovat za podporu se
strany Obce Vrdy a popřát sobě i všem občanům klidný a úspěšný rok 2016.
Jan Kropáček
Starosta SDH Vrdy
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SPECIALIZOVANÉ
ODBORNÉ
VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY
… to je poměrně široké spektrum služeb, kterým se věnuje čáslavské doučovací centrum, jehož název SOVA vznikl
právě z počátečních písmen výše uvedených slov.
Za 15 let práce s malými (ale i dospělými
studenty) již urazili kus cesty. „Tehdy
můj manžel Radek začínal s individuálními lekcemi německého jazyka, já
přidala později angličtinu,“ připomíná
Martina Vrbická, odborná lektorka,
která sestavuje výukové materiály pro
studenty centra a plánuje nové cíle.
„Největší pozornost v posledních letech
věnujeme žákům se speciﬁckými poruchami učení (tzv. DYS poruchami). Náprava čtení, psaní a gramatiky českého
jazyka je prvořadá, jelikož bez dobré
znalosti mateřského jazyka nelze zvládnout jazyk cizí.“
V kurzech je dostatek prostoru pro nacházení konkrétních příčin neúspěchu
dítěte a také pro vzdělávání rodičů dětí
s dyslexií, dysgraﬁí… A hlavně přicházejí rodiny, které pochopily, že úlevy ve
škole pro jejich dítě vůbec nic neřeší.
Možná právě naopak, dělají z dětí ještě
více pohodlné a neschopné, zvyklé na
omlouvání "čehosi" a vyhýbání se zodpovědnosti za vlastní život.
A co nového chystáme v roce 2016?
// Od ledna budou aktuální kurzy ČJ, AJ
i NJ zaměřené na přijímací zkoušky
na SŠ a na maturitu.
// Vyšetření školní zralosti s doporučením cvičení a materiálů, které jsou
nejvhodnější pro rozvoj oblastí se slabými výsledky.

CENÍK PRÁCE STROJŮ
A SLUŽEB PLATNÝ
OD 1. 1. 2016
Cena Kč

Poznámka

Pracovník

270 / hod

UNC 060

600 / hod

DH 112

800 / hod

Traktor Zetor

425 / hod

Traktor KIOTI

470 / hod

Prohrnování sněhu, posyp

370 /hod

Traktůrky

Sběr listí

460 /hod

Laski

Sběr listí

370 /hod

Malé vysavače

Sekání trávy

370 / hod

Stříhání živých plotů

30 / m

Práce s motorovou pilou

400 / hod

Práce s motorovou pilou
v koruně

550 / hod

Sběr listí, rekultivace
trávníků, zametání

370 / hod

Malířské práce
(2x malba + penetrace) za m2

30 / m

Malířské práce (2x malba )
za m2

20 / m

Vibrační deska

300 / hod

Bourací kladivo

300 / hod

Výsuvný žebřík – půjčení

300 / den

Valník -– půjčení

300 / den

Traktůrky

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Petr Marousek, vedoucí TS Vrdy
Projednáno a schváleno Radou obce Vrdy dne 7. 12. 2015

// Stimulační program „MAXÍK“ pro // Celodenní seminář „O učení, dětech, ale i o nás dospělých.“
děti od pěti roků, děti s odloženou
školní docházkou, ale i pro malé // Oblíbené doučování o letních prázdninách.
školáky, kterým se ve čtení a psaní
nedaří.
// Podrobné informace lze získat na www.doucovanicaslav.cz nebo prostřednictvím
e-mailu sova@doucovanicaslav.cz, případně na telefonním čísle 775 035 286.
// Nová přednáška pro rodiče a učitele s názvem „Učení – bez nervů
Mgr. Martina Vrbická
a křičení.“
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PLÁN AKCÍ LMK – SKOVICE NA ROK 2016
Konkrétní informace o jednotlivých akcích našeho klubu získáte u vedení klubu LMK – Skovice. www.lmk-skovice.cz
Datum konání

Název akce

Místo konání

Poznámka

16. 4. 2016

Soutěž RC parašutistů

Chrášťany

Nahlásit zájemce do 1. 4. 2016 předsedovi klubu

23. 4. 2016

Otevíráme nebe
LMK-Skovice 2016
Combatová soutěž Juniorů I.

Letiště LMK – Skovice

Od 13:00

Květen

Dětský den ve Vrdech

Vrdy – Bučice

25. 6. 2016

Combatová soutěž Juniorů II.
Vítáme prázdniny

Letiště LMK – Skovice

Od 13:00

18. 7. – 22. 7. 2016

Týdenní příměstský tábor pro
děti z naší obce

Letiště LMK – Skovice

Denně od 6:30 do 17:00
PO – PÁ

27. 8. 2016

Combatová soutěž Juniorů III.
Loučíme se s prázdninami

Letiště LMK – Skovice

Od 13:00

1. 10. 2016

Zavírání nebe LMK – Skovice
Combatová soutěž Juniorů IV.

Letiště LMK – Skovice

Od 13:00

Konec října

Lampionový průvod obce Vrdy

Vrdy – Letiště LMK – Skovice

Dle pořadatele Vrdy

31. 12. 2016

Silvestr 2016
Vyhodnocení Combatových
soutěží Juniorů

Letiště LMK – Skovice

Přátelské setkání a polétání

Dle programů

Návštěva ostatních
modelářských akcí

Každý pátek od
dubna do listopadu

Schůzky klubu a RC škola

Letiště LMK – Skovice

Od 15:00

Víkendy celoročně
dle počasí

Víkendová létání
pod vedením instruktorů

Letiště LMK – Skovice

Dle domluvy

Do konce dubna

Halové létání a stavba
konstrukčních modelů

Tělocvična ZŠ Vrdy

Sudé neděle od 8:00 hodin

-mly-

Dle zájmu členů klubu

BOWLING

FITNESS

SAUNA

BOWLING

16:00
–
22:00

16:00
–
22:00

Muži
16:00
–
22:00

Od 1. 1. do 26. 4.2016
od 14:00 – 18:00 hod – 220 Kč
od 18:00 – 23:00 hod – 250 Kč

16:00
–
22:00

16:00
–
22:00

Ženy
16:00
–
22:00

Od 27. 4. do 27. 9. 2016
od 14:00 – 18:00 hod – 170 Kč
od 18:00 – 23:00 hod – 220 Kč

14:00
–
23:00

14:00
–
22:00

Muži
14:00
–
22:00

14:00
–
23:00

14:00
–
22:00

Ženy
14:00
–
22:00

VSTUPNÉ

SOBOTA PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA

PROVOZNÍ DOBA SOKOLOVNY VRDY
FITNESS

SAUNA

90 Kč / den dospělí

25 Kč / hod
dospělí

50 Kč / den děti do 15 let

20 Kč / den děti z MŠ Vrdy
Od 28. 9. do 31. 12. 2016
od 14:00 – 18:00 hod – 220 Kč
od 18:00 – 23:00 hod – 250 Kč

10 Kč / hod
děti do 15 let

20 Kč / zapůjčení druhého
prostěradla

říjen – duben
Příplatek za bowling mimo
provozní den: 30 Kč / hod

U Sokolovny čp. 3, mobil 731 786 962
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SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016
každý sudý pátek

Vrdy / Horní Bučice / Koudelov / Skovice

každý lichý pátek

Dolní Bučice / Zbyslav

TKO

Plasty

každé pondělí

Papír

každý lichý týden (úterý)

Sklo

každý lichý týden (čtvrtek)

Tetra

1 x měsíčně

BIO

1 x za dva týdny

Vrdy / Dolní Bučice / Horní Bučice Zbyslav / Koudelov / Skovice
První svoz ve dnech 4. a 5. dubna 2016
Poslední svoz ve dnech 14. a 1 5. listopadu 2016

Nebezpečný odpad

2 x za rok

Vrdy / Dolní Bučice / Horní Bučice / Zbyslav / Skovice / Koudelov
10. – 11. května a 4. – 5. října 2016

Velkoobjemový
odpad

2 x za rok

9. dubna a 22. října 2016

Doučovací centrum
SOVA Čáslav

Michal
je kvítko!

Problémy s učením, se čtením a s diktáty?

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
MICHALA NESVADBY

efektivní pomoc s učením
předškolní příprava
náprava dys poruch
čeština
angličtina
němčina
příprava k maturitě
individuální přístup
rady i pro rodiče

DOMLUVTE SI ÚVODNÍ
KONZULTACI ZDARMA
Mgr. Martina Vrbická
tel.: 775 035 286
e-mail: sova@doucovanicaslav.cz
www.doucovanicaslav.cz

velká zábava, soutěže
aktivní účast dětí

sobota 20. 2. 2016 od 10:30 hodin
Dusíkovo divadlo Čáslav
V předprodeji od 12/2015 zde:
Infocentrum – Nám. J. Žižky z Trocnova 197
– po-pá: 8:30-11:30, 12:00-16:30 hodin
Divadlo
– Masarykova 194
– po, st: 8-12, 13-17 hodin
Pořádá: Pragokoncert, 777/70 15 81,
www.kouzelnaskolka.cz

| 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. 05/2015 vychází 12. února 2016 | 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 |
| 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

inzerce
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