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Vítání občánků

pan starosta Antonín Šindelář
slavnostně přivítal děti jako naše nové občany:
Anita Beranová, Matěj Závitkovský, Kamila Vávrová,
Vojta Žerávek, Ondřej Spěvák, Jan Dušek, Tereza Křížová,
Antonín Jeřábek, Filip Kunar, Stella Špatenková,
Lukáš Vondra, Eliška Bížová, Anna Mrňáková,
Vlastimil Kučera, Nina Havránková

Úvodní slovo starostovo:
Vážení občané, v měsící březnu budeme schvalovat plán respektivě rozpočet na rok 2015. Chtěl bych hned v úvodu poznamenat, že při jeho sestavování budeme především vycházet
z volebních programů a zařazovat akce, které jsou svým významem limitující pro rozvoj naší obce a které vytvářejí srovnatelné podmínky pro všechny její občany. Rozhodně se najde
i místo pro tradiční dotace a příspěvky místním organizacím.
Zvláštní zřetel budeme klást na řádnou údržbu majetku obce,
chodu ZŠ a obou MŠ včetně SDH a JPO III. Přejdeme od nic
neříkajících studií k projektům, které budou řešit ten který
problém nebo stavbu s tím, že za daleko potřebnější než studie
budeme považovat analýzy proveditelnosti v rozsahu potřebném ke kvalitnímu rozhodování ve věci samé. Zastuputelsvo
konané dne 22. ledna t. r. vzalo na vědomí základní nástin
akcí, které svým obsahem odpovídají představám uvedeným
v úvodu tohoto příspěvku.
Budu proto konkrétnější: Jako samostaná a pro obec a hlavně
její občany se jeví oblast dobudování sítí vodovodu a kanalizace s následnou úpravou povrchu komunikací.
Zde bych rád zdůraznil akce:
1.01/ Vrdy ul. Žižkovskovská a Lipová – dokončení kanalizace
vodovodu + úprava povrchu komunikace s nutnou rekonstrukcí stávající přečerpávací stanice kanalizace.
1.02/ Vrdy ul. Markovická – uložení vodovodu, revitalizace
kanalizační stoky a úprava povrchu chodníku.
1.03/ Dolní Bučice ul. Mládežnická – uložení vodovodu
a úprava povrchu komunikace.
1.04/ Abychom si mohli dovolit navýšit počet přípojných
míst na vodovodní síť musíme rozhodnou o zařazení nového
zdroje vody – VRT K6 nebo studna u komunikace Dolní Bučice
– Zbyslav.
1.05/ Stále i po dokončení I. etapy ČOV je na naší straně povinnost dokončit její revitalizaci respektivě – zpracování kalu.
1.06/ Z minulosti považujeme za povinnost požádat o dotaci
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a realizovat akci dokončení chodníků v Horních Bučicích
s tím, že do akce zařadíme rekonstrukci VO.
1.07/ Formou dotačního titulu budeme řešit rekonstrukci sítě
obecního rozhlasu.
1.08/ Dokončíme cyklostezku z Dolních Bučic do Koudelova
i když došlo k nepříjemnému navýšení finanční účasti obce.
1.09/ Dokončíme rekonstrukci č. p. 59 v Dolních Bučicích podle původního projektu.
1.10/ Po provedení úprav projektu budeme pokračovat v rekonstrukci části ul. Školská.
1.11/ Výčet akcí by nebyl úplnný bez informace o řešení odkanalizování místní části Zbyslav. I tato akce bude zařazena
do balíčku respektivě projektu postupného dokončení kanalizační a vodovodní sítě, dokončení ČOV a nového zdroje vody.
1.12/ Rozhodně se budeme věnovat revitalizaci zeleně v obci
i jejím okolí. Naší snahou bude navázat na již v minulosti
úspěšnou akci výsadby stromořadí silinice do Skovic, osázení
černé skládky na „Viničáku“ atd. Je dost míst, kde bude třeba
obnovit zeleň a jen namátkou uvádím lokalitu Remízku popřípadě i stromořadí u některé obnovené polní cesty.
1.13/ Dokončení nebo pokračovaní ve II. etapě koupaliště je
sice zatím jen v představách, ale nevidím žádný jiný způsob
zhodnocení doposud vynaložených finančích prostředků,
z dotací v objenu cca 11 mil. Kč a cca 2 mil. Kč z prostředků
obce v průběhu I. Etapy, než v jejím dokončení. Hovoří pro to
nejen velmi dobrá kvalita upravené vody, krásné prostředí ale
i rekreační vyžití nejen mládeže a kterého není v naší obci
na rozdávání.
1.14/ Vrátíme se také k již v minulosti navrhovanému chodníku z Dolních Bučic do Horních Bučic kolem hřbitova.
Chtěl podotknout, že uvedený seznam nestanovuje pořadí.
Budeme především vycházet z vyhlášených dotačních titulů
tak, abychom maximálně šetřili finanční prostředky obce.
Rozhodně budeme realizovat i akce potřebné pro chod obce.
K nim patří především úprava kravína pro potřeby TS Vrdy
a sběrného dvora. Rozloha pozemku rozhodně nebude limitovat jen toto využití.
Závěrem bych chtěl říct, že čtyřleté volební období je dost
dlouhé a přinese jistě nové nároky a představy na rozvoj obce.
Rozhodně nemůžeme opomíjet přípravu na individuální výstavbu rodinných domů. Obec má a musí vyvářet podmínky
pro zkvalitňování občanské vybavenosti a služeb na všech
úrovních. Trápí nás například neobsazená ordinace zubního
lékaře atd. Jsme na počátku volebního období a tak můžeme
slibovat jenom co je reálné ale rozhodně nebudeme k potřebám Vás občanů jenom přihlížet. Na oplátku bych Vás, především majitele dopravních prostředku chtěl požádat. Prosím
chovejte se k veřejným prostorám a především místní zeleně
ohleduplnně. Aniž bychom uplatňovali právo majitele nebo
způsobu jakým může být využívána, apeluji na skutečnost,
že její údržba stojí velmi mnoho finančních prostředků. Naší
snahou bude rozhodně ji nadále udržovat ale i vhodným způsobem upravovat a doplňovat.

Těším se na vzájemnou spolupráci!

Antonín Šindelář, starosta obce
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Zprávy z obce:
// 
Na svém řádně svolaném jednání Zastupitelstva obce Vrdy, dne 4. prosince
2015, zastupitelé obce schválili v usnesení č.: 2. 10. Obecně závažnou vyhlášku
č. 1/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku
pro rok 2015 činí na občana 250 Kč.
// 
V sobotu dne 20. prosince 2014 cca
v 10 hodin zahořel přístavek za KD ve Vrdech. Okamžitě byli na místě hasiči
s JPO III Vrdy, kteří zajistili okamžité
vypnutí elektrického proudu, uzavření
hlavního přívodu plynu a odstavení topných kotlů. K požáru kromě HZS Čáslav
a HZS Kutná Hora dorazily jednotky JPO
III Žleby a JPO 5 Dolní Bučice. Po tří hodinovém zásahu byl prováděn požární
dozor. Požár byl likvidován i technikou
obce Vrdy, konkrétně nakladač DH-112.
Příčina požáru se vyšetřuje. Škoda
na majetku obce je minimální, protože
objekt je určen k demolici. Zabezpečení
stávající kotelny provedli pracovníci TS
Vrdy.
// Dne 27. ledna 2015 proběhla úspěšná
kolaudace Čistírny odpadních vod (ČOV)
v místní části Dolní Bučice. V součastné
době pracovníci Technických služeb
Vrdy upravují nejbližší oklolí ČOV, včetně
úpravy zeleně.
// Zastupitelstvem obce Vrdy schválené komise a jejich složení:

a) komise životního prostředí
předseda
: pí Lenka Bochníčková
členové
: MVDr. Iva Táborská
sl. Diana Čapková
p. Jaroslav Vančura
p. Josef Vraný

Zaměstnankyně TS Vrdy v prostorách
Výstavní síně Obecního úřadu, opět
po roce, připravily opravdu nádhernou
b) komise veřejného pořádku (KPP)
vánoční výstavu. Na tomto místě děkuji
předseda
: Mgr. Lukáš Bělský
všem přispěvatelům a hlavně všem děčlenové
: JUDr. Valérie Čechová
tem, žákům a učitelkám z MŠ 1 Vrdy,
p. Ladislav Vítek
MŠ II Vrdy a ZŠ Vrdy. Dále maminkám
a nejmenším dětičkám z dětského
c) komise pro rozvoj obce
koutku „Dráček“ a samozřejmě občapředseda
: p. František Štěrba
nům naší obce paní Blance Kvasňové,
členové
: Ing. arch. Luboš Petříček paní Veronice Kvasňové, paní Věře Řep. Zdeněk Duben
hounkové, paní Ludmile Kostelecké,
Ing. Jindřich Jelínek
paní Marii Boumové, paní Marcele Pap. Michal Dušek
lošové, paní Aleně Žákové, paní Marii
Šedivé, paní Jarmile Junkové, paní Anně
d) komise kulturní a sportovní
Jeřábkové, paní Zuzaně Bělské, paní
předseda
: Ing. Miloš Mlynka
Bohdaně Havránkové a panu Martinu
členové
: p. Tomáš Hnátek
Skalickému. Velký dík patří paní Boženě
p. Pavel Dalešický
Luňáčkové a paní Janě Padruňkové. Spep. Václav Paták
ciální poděkování patří paní Marii Prop. Milan Tomíšek
kopové, která má největší podíl na zdárném provedení vánoční výstavy. V nepoe) komise sociální a bytová	
slední řadě děkuji i všem občanům naší
předseda
: pí Liběna Wittvarová
obce a všem návštěvníkům za opravdu
členové
: pí Jitka Truksová
velký zájem o výstavu. Nezbývá nic jipí Marie Hejbalíková
ného, jen se těšit na další (velikonoční),
p. Marek Calík
která bude na přelomu měsíce března
p. Jiří Kořínek
a dubna 2015.
-mlyBc. Petr Jeřábek
 / foto str. 7/6 /
-mly-

Z policejního zápisníku
Z celkového nápadu trestné činnosti za rok 2014 byla většina trestných činů majetkové povahy (krádež, podvod, výživa). Obecně vzato, nejčastějším druhem páchané
trestné činnosti v ČR je majetková trestná činnost. Především se jedná o trestné
činy týkající se vloupání do vozidel či kanceláří, prodejen a jiných nebytových prostor. Majetková trestná činnost je nejčastějším druhem kriminality páchaným
i ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Čáslav.

Ohlédnutí za 
Tanečním kurzem
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Srdečně gratulujeme všem, kteří
oslavili nebo budou slavit svá jubilea.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jana Špinarová, evidence obyvatel

leden
paní Jiřina Krátká z Vrdů
paní Věra Braunštejnová z Vrdů
únor  
paní Milada Chudomelová z H. Bučic
paní Zdeňka Jakešová z Vrdů
paní Marie Kosinová z Vrdů
paní Květuška Holotíková z D. Bučic
březen
paní Božena Kajanová z D. Bučic
paní Zdeňka Kopúňová z Vrdů
paní Božena Ondrášková z D. Bučic
paní Ludmila Lněničková z Vrdů
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
Liběna Wittvarová, Jitka Truksová,
Marie Hejbalíková, Marek Calík,
-mly, Ood. PČR Čáslav-  / foto str. 7/2 / Jiří Kořínek a Petr Jeřábek

nápad trestné činnosti (TČ)
dle místa spáchání:
Vrdy: 7 × TČ (2 × TČ objasněno); Dolní
Bučice: 5 × TČ (3 × TČ objasněno); Koudelov: 2 × TČ (neobjasněno); Zbyslav: V pořadí 21. ročník tanečního kurzu
nedošlo ke spáchání žádného TČ; Horní ve Vrdech úspěšně absolvovalo 15 taBučice: nedošlo ke spáchání žádného TČ nečních párů. Děkujeme tanečním
mistrům, manželům Janě a Antonínu
nápad TČ a porovnání s rokem 2013:
Novákovým, za neopakovatelnou atmo2013 2014 sféru při samotných lekcích a za vyniVrdy
9
7 kající a profesionální přístup a těšíme
Dolní Bučice
6
5 se na spolupráci i v roce 2015. Zároveň
Koudelov
14
2 obec Vrdy vyzývá nové zájemce z řad
Zbyslav
0
0 tanečních začátečníků, aby se zapsali
Jana Špinarová
Horní Bučice
5
0 do 22. ročníku.


Vánoční čas
ve Výstavní síni
Obecního úřadu

ú nor 2015

ú nor 2015
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PLÁN KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
/ LEDEN
1. 1. – 30. 6. zahájení projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka –
besedy, autorská čtení, soutěže a regi
strace zdarma pro děti 1. třídy ZŠ Vrdy
10. 1. Tříkrálová sbírka
(dobročinná akce), kterou pořádá
Charita ČR ve Vrdech. Koledujou děti
ze Skautského střediska Vrdy-Bučice
24. 1. Výstava RC modelů (letadla, auta,
lodě) LMK Skovice v tělocvičně ZŠ

/ ČERVEN
5. 6. vydání Obecních listů 4/2015
5. 6. pasování prvňáčků na čtenáře
v rámci projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka v místní knihovně
13. 6. vítání občánků v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Vrdech
15. – 19. 6. výstava výtvarních prací dětí
z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a žáků ZŠ Vrdy
za školní rok 2014/2015
ve výstavní síni Obecního úřadu Vrdy
termín bude upřesněn: slavnostní
/ ÚNOR
vyřazení a šerpování žáků 9. ročníku
10. 2. vydání Obecních listů 1/2015
ZŠ Vrdy na Obecním úřadě Vrdy
15. 2. Dětský karneval
20. 6. fotbalový turnaj
(od 14 do 17 hodin, pan Bečán a spol.
mladších žáků v prostoru sportovního
a MŠ 1 Vrdy) v KD Vrdy
areálu ve Vrdech
20. 2. Sportovní ples pořádaný
20. 6. taneční zábava se skupinou PUNC
TJ Slavoj Vrdy v KD Vrdy (od 20 h)
v prostoru sportovního areálu ve Vrdech
21. 2. Hasičský ples pořádaný
(v případě nepříznivého
SDH Zbyslav v KD Zbyslav (od 20 h)
počasí v KD Vrdy)
26. 6. zahájení promítání
/ BŘEZEN
Dětského letního kina v místní
1. – 31. 3. Březen – měsíc čtenářů
knihovně (od 21:30)
(×)
v místní knihovně 
27. 6. Gulášení 2015
6. 3. LiStOVáNí (scénické čtení) pro děti soutěž ve vaření guláše
ve sportovním areálu ve Vrdech
i dospělé v místní knihovně, účinkují
(×)
Lukáš Hejlík a Alan Novotný
/ ČERVENEC
15. 3. cestopisná beseda:
termín bude upřesněn: hornobučický
„Toulky americkým středozápadem“
nohejbalový turnaj v areálu bývalého
v místní knihovně
statku Horní Bučice
14. 3. tradiční Fotbalový ples
termín bude upřesněn: letní soutěž
pořádaný TJ Dynamo Horní Bučice
družstev (pro děti i dospělé) v plavání,
v KD Horní Bučice (od 20 h)
plážovém volejbalu a ruských kuželkách
20. 3. autorské čtení Petry Braunové
(×)
v areálu koupaliště Vrdy
pro děti i dospělé
termín bude upřesněn: promítání Dět21. 3. Hasičský bál pořádaný
ského letního kina v místní knihovně
SDH Vrdy v KD Vrdy (od 20 h)
27. 3. Noc s Andersenem
(×)
/ SRPEN
v místní knihovně
termín bude upřesněn: loučení s prázd28. 3. Country bál pořádaný
ninami, soutěž družstev v požárním
Skautským střediskem Vrdy-Bučice
útoku a již tradiční fotbalové utkání
v Horních Bučicích Na Statku
Ženatí vs. svobodní o Zbyslavský drn,
to vše ve Zbyslavi na fotbalovém hřišti
/ DUBEN
29. 8. Doubrava-Vysočina Tour,
30. 3. – 3. 4. Velikonoční výstava ve vý9. ročník cyklistického závodu
stavní síni Obecního úřadu ve Vrdech
termín bude upřesněn: promítání Dět10. 4. vydání Obecních listů 2/2015
ského letního kina v místní knihovně
termín bude upřesněn:
Rybářské závody pro děti, mládež
/ ZÁŘÍ
i dospělé (rybník Dolní Bučice)
1. 9. Brána kroužků otevřená
termín bude upřesněn:
zahájení činnosti kroužků a kurzů
Otevírání nebe na letišti LMK Skovice
při místní knihovně
11. 9. vydání Obecních listů 5/2015
/ KVĚTEN
5. 9. zahájení Tanečního kurzu
7. 5. vydání Obecních listů 3/2015
v KD Vrdy
8. 5. kladení věnců
termín bude upřesněn:
k 70. výročí ukončení 2. světové války
Zavírání nebe na letišti LMK Skovice
30. 5. Dětský den
v areálu fotbalového hřiště Horní Bučice termín bude upřesněn: fotbalový turnaj
Zlatá, ve sportovním areálu ve Vrdech
termín bude upřesněn: Dolnobučický
Soptík ve sportovním areálu ve Vrdech
(×)

/ ŘÍJEN
9. 10. vydání Obecních listů 6/2015
5. – 11. 10. Týden knihoven v místní
knihovně – autorská čtení
(Jan Němec) a akce pro děti
10. 10. Drakiáda pro skauty i veřejnost
termín bude upřesněn: FIDO CUP 2015
loučení s cyklistickou sezonou
termín bude upřesněn:
Posvícenecká zábava v KD Zbyslav
28. 10. kladení věnců k 97. výročí
založení Českoslovenké republiky
30. 10. Halloweenský pochod z Vrdů
do areálu letiště LMK Skovice
31. 10. Halloweenská noc
ve Skautském středisku Vrdy-Bučice
/ LISTOPAD
11. 11. vydání
Obecních listů 7/2015
6. 11. Hororová noc v místní knihovně
s přespáním, čtením a soutěžemi
pro děti II. stupně ZŠ
28. 11. Den pro dětskou knihu
v místní knihovně
/ PROSINEC
4. 12. slavnostní rozsvícení
vánočního stromu ve Vrdech
5. 12. ukončení Tanečního
kurzu v KD Vrdy
6. 12. Dětská mikulášská
zábava v KD Vrdy
11. 12. vydání
Obecních listů 8/2015
12. 12. slavnostní rozsvícení
vánočního stromku ve Zbyslavi
12. 12. vítání občánků v zasedací
místnosti Obecního úřadu ve Vrdech
14. – 18. 12. a 26. 12.
Vánoční výstava ve Výstavní síni
Obecního úřadu ve Vrdech
12. 12. Myslivecký ples
Poslední leč v KD Zbyslav
20. 12. Betlémské světlo
bude k dispozici ve výstavní síni
a ve skautské klubovně
24. 12. Betlémské světlo
pro zájemce bude hořet v kostele
Nejsvětější trojice ve Zbyslavi
27. 12. Slavnostní vánoční koncert
v kostele Nejsvětější trojice ve Zbyslavi
Ing. Miloš Mlynka
předseda kulturně-společenské
a sportovní komise

podrobné informace na stránce knihovny /str. 4/
ú nor 2015
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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 / 3
 15 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Pozvánky:

Dne 27. 2. 2015 pořádal Dětský koutek Dráček další přednášku, tentokrát
na téma „První pomoc u dětí“. Chtěla bych poděkovat pí Hůlové za velmi zajímavý výklad s praktickými ukázkami a všem maminkám za jejich účast.

za Dětský koutek Dráček Jitka Dušková

na všechny akce vstup zdarma:

LiStOVáNí
s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným
pátek 6. 3.
| 16:00 p
 ro děti 

| 17:00 pro dospělé |

Dobrodružství strýčka Ludvíka 
Ludvík není jen tak nějaký obyčejný strýček, je to strýček pohádkový. A ani jeho
příběhy nejsou obyčejné... Strýček Ludvík se setkal s kouzelníky, na chvíli se
stal šaškem v Opačném království, kde
lidé chodí po rukou, a od jisté smrti ho
zachránily jeho čtyři vlasy! To ale není
všechno! Tak pojďte společně se strýčkem Ludvíkem šplhat do oblak, kamarádit se s obry, bojovat se strašidly, a možná
se i dozvíte pár důležitých věcí o životě.
Gottland
Známý polský reportér vytěžil ze svých
pobytů v Čechách „výbušnou“ knihu
o naší zemi. Přináší v ní svůj pohled
člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy: rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka,
Marta Kubišová, Jaroslava Moserová),
ale také sochař Otakar Švec, který projektoval největšího Stalina na Zemi.
Kniha byla v roce 2007 oceněna Cenou
varšavských knihkupců, autor je za ni
rovněž nominován na nejprestižnější
polskou literární Cenu Niké. (zdroj Listování.cz)
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Podvečer
s Andersenem

Noc s Andersenem

pátek 27. 3. | 19:30 – sobota 28. 3. | 8:30
Přespání v knihovně se spoustou soutěží
neděle 1. 3. | 16:00 Ledové království a čtením pohádek pro děti 1.–4. třídy;
přihlásit se je možné do 16. 3., kapacita
Promítání animovaného filmu pro omezena, přihlášky v knihovně.
děti ku příležitosti životního jubilea
H. Ch. Andersena. Promítání bude V březnu se ještě můžete těšit na dobrospojené se čtením pohádek, s povídá- družnou noc pro kluky s tatínky (zatím
ním o autorovi a soutěží o sladkosti. Ví- překvapení).
tány jsou všechny děti od 2 do 103 let,
které mají rády pohádky.
zn.:
polštáře nebo deky na sezení s sebou
nabídka volných míst

Vzdělávání:

Cestopisná
beseda
neděle 15. 3. | 17:00
Toulky americkým středozápadem
s Jiřím Horálkem.

angličtina
pro 5. a 6. třídy: středa 16:45–17:45
angličtina pro dospělé
– úplné začátečníky: úterý 18:00–19:30
–k
 onverzace: středa 18:00–19:30
(vhodné i pro maturanty)
paličkování: úterý 9:00–12:00
(i pro úplné začátečníky)

logopedická prevence a výchova řeči:
pondělí 16:30–17:30
(vhodné pro předškoláčky a žáky I. třídy)
Aktivity v kroužku vychází z práce s říkadly a jednoduchými básničkami. Cílem těchto činností je rozvoj aktivní
a pasivní zásoby dětí, povzbuzení zájmu
pátek 20. 3. (časy budou upřesněny) o komunikaci, logopedická prevence
Dětem i dospělým bude určen páteční zahrnující rozvoj fonematického sluchu
a motoriky mluvidel. Součástí je i zdokopodvečer se známou spisovatelkou.
nalování jemné a hrubé motoriky prostřednictvím jednoduchých her. Kroužek vede Mgr. Jaroslava Polgárová.

Autorské čtení
Petry Braunové
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Tak Tříkrálová
sbírka je za námi

zápis budoucích prvňáčků

SDH:
Jak jsme slíbili v minulém vydání Obecních listů, rádi
bychom vás dnes v krátkosti informovali o poslední akci
SDH Vrdy v uplynulém roce, a to o nadělování dárků
na Dětském oddělení Nemocnice Čáslav. Někteří z vás
možná zaregistrovali, že se již informace o této události
objevila v Obzorech Kutnohorska. Zájem tisku, personálu Dětského oddělení, ale především malých pacientů
svědčí o oblíbenosti této tradiční návštěvy. Tradiční proto,
že v roce 2014 tomu bylo již počtvrté, co jsme se pokusili
potěšit děti, které musí trávit vánoční čas na nemocničním
lůžku. Poprvé jsme byli sami, avšak již další rok se k nám
přidali hasiči z SDH Dolní Bučice a z SDH Zbyslav. To nám
umožnilo i lépe naplnit potřeby Dětského oddělení. Na dárcích se totiž předem domlouváme s personálem. Tak jsme
byli v minulých letech schopni nakoupit DVD přehrávače,
pohádky, speciální sedačky pro krmení malých dětí a naposledy pak vybavení herny. K tomu samozřejmě spousty
plyšáků, ovoce a sladkostí. Poděkování patří všem, kteří přispěli do sbírky na našich oslavách 130. výročí založení SDH
Vrdy. Vybraná částka 4 700 Kč byla významným podílem.
V závěru mi dovolte ještě krátkou informaci z Výroční valné
hromady SDH ze 17. 1. 2015. Na základě řádných voleb byli
do funkcí ve vedení SDH jmenováni tito členové: starosta
SDH Vrdy pan Jan Kropáček, místostarosta SDH Vrdy pan
Ladislav Franc, velitel SDH Vrdy pan Michal Kollár, jednatel SDH Vrdy pan František Ferus a hospodář paní Gabriela
Kropáčková.

František Ferus, jednatel SDH Vrdy

V pátek 16. ledna 2015 se v době od 13 do 18 hodin konal na Základní škole Vrdy zápis do 1. ročníku. Ten letošní byl „večerníčkový“. Vždyť taky 2. ledna oslavil Večerníček už své padesáté
narozeniny.
Ve vestibulu školy přivítali předškoláky i jejich doprovod žáci
druhého stupně převlečení za pohádkové postavy z Večerníčků
a provázeli je po stanovištích, kde budoucí prvňáci plnili úkoly.
Hned v šatně narazili na dva známé nešiky Pata a Mata a pomáhali jim odemknout a zase zamknout zámek u skříňky. Makové
panence a motýlu Emanuelovi se zase rozsypaly rozstříhané
obrázky jejich kamarádů. Složit je nebyl pro děti žádný problém. Popletenému kocouru Mikešovi a víle Amálce pomohly
děti zařadit pomíchaná zvířátka na statek, do lesa i do zoo.
V jeskyni u Rumcajse a Manky bylo trochu smutno. Cipísek nebyl doma a jeho rodiče se cítili opuštění. Předškoláci jim proto
chvíli dělali společnost a s oběma si zahráli míčové hry. Křemílek a Vochomůrka ve své pařezové chaloupce zase otestovali
pozornost dětí.
Na každém stanovišti dostaly děti po splnění úkolu razítko do svého zápisového
lístku. S pěti razítky se pak vydaly do královského zámku, kde už je čekal vladař
a jeho paní. Král s královnou zkontrolovali zápisový lístek, pochválili předškoláky
za jejich dovednosti, snahu a odvahu a potom je korunovali na „prvňáky – čekatele“. Čekat nebudou dlouho, za 8 měsíců se s většinou z nich už budeme potkávat
na chodbách naší školy.
Na závěr si budoucí prvňáčci ještě popovídali s paní učitelkou a předvedli svoje další
schopnosti a dovednosti. Poznávali barvy, tvary, namalovali obrázek, zarecitovali
básničku nebo zazpívali písničku. Za odměnu, aktivitu a skvělou spolupráci obdrželi pamětní list a na památku si odnesli malý dárek.
Celý zápis proběhl v klidné a příjemné atmosféře. Děti i jejich rodiče odcházeli
s úsměvem a plni pěkných dojmů. Za to bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu zápisu podíleli. Hlavně všechny pohádkové a večerníčkové postavičky si zaslouží obrovskou jedničku s hvězdičkou.
Mgr. Jindra Chejnová
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/ foto str. 7/3 a 4 /

Ptáte se kolik – no budeme vás ještě chvíli napínat a nejdříve pár milých slov úvodem.
Děkujeme všem vedoucím, skautům, skautkám,
světluškám a vlčatům, kteří se na sbírce podíleli. Bez jejich snahy a vytrvalosti by se nepodařilo vybrat tolik,
kolik se letos vybralo. Děkujeme taky občanům ve Vrdech, Dolních Bučicích a Horních Bučicích za to, jak mile a vřele koledníky uvítali a taky za peníze, kterými přispěli. Letošní výdělek
jde na dobrovolníky v Čáslavi a na letní tábory pro děti z centra
Kopretina apod.
Konečná částka, která se letos vybrala, byla 33 891 Kč. Nejvyšší
částka za celé roky působení sbírky ve Vrdech a skoro dvojnásobek částky té loňské (cca 18 000 Kč). Ještě jednou všem děkujeme a zase za rok.

Skautské středisko Vrdy-Dolní Bučice
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Ceník práce strojů a služeb
pracovník nebo technika
pracovník
UNC 060
DH 112
traktor Zetor
traktor KIOTI
prohrnování sněhu, posyp
sběr listí
sběr listí
sekání trávy
stříhání živých plotů
práce s motorovou pilou
práce s motorovou pilou v koruně
sběr listí, rekultivace trávníků, zametání
malířské práce (2 × malba + penetrace)
malířské práce (2 × malba)
vibrační deska
bourací kladivo
výsuvný žebřík – půjčení
valník – půjčení

cena  /  Kč
270 / h
600 / h
700 / h
420 / h
460 / h
360 / h
460 / h
360 / h
360 / h
30 / m
400 / h
550 / h
360 / h
30 / m2
20 / m2
300 / h
300 / h
300 / den
300 / den

poznámka

traktůrky
Laski
malé vysavače

traktůrky

ceny jsou uvedeny bez DPH; platné od 1. ledna 2015

Výstava RC modelů

Ping-Pong

V sobotu dne 24. ledna 2015 proběla v tělocvičně
Základní školy Vrdy výstava RC modelů. Modeláři předvedli svá letadla, trucky, auta, lodě atd..
Součástí výstavy byly i letové ukázky leteckých
modelů, dynamické ukázky modelů sportovních
aut a modelů trucků. Bližší informace uvedme
v příštím čísle Obecních listů.
Bc. Jaroslav Šedivý, předseda klubu LMK Skovice
/ foto str. 7/1 a 5 /

Druhého ročníku Novoročního pingpongového turnaje
v Horušicích se zúčastnilo
čtrnáct hráčů a dvě hráčky.
Loňské prvenství obhájil
a tedy opět vyhrál pan Stanislav Chadraba. Gratulujeme!
-mly-

Vážení občané a příznivci sportu
Rád bych touto cestou poděkoval všem
sponzorům, firmám, řemeslníkům
a obci Vrdy, za projevenou aktivitu při rekonstrukci sportovního areálu. Zvláště
pak fotbalových kabin, bytu správce
areálu, klubovny, nohejbalových a tenisových kabin. Spousta z Vás si jistě pamatuje stav před třemi roky, kdy byly kabiny
v havarijním stavu a ve špatných hygienických podmínkách. V dnešní době
je stav tenisových, nohejbalových i fotbalových kabin na úrovni odpovídající
21. století. Nesmím také zapomenout
na údržbu hracích ploch, která také vyžaduje nemalé finanční výdaje.
Většinou se při takovýchto větších akcích děkuje obecně, ale já bych chtěl
poděkovat jmenovitě: obci Vrdy, firmám
GOLDGECK Prefabeton s. r. o., Ethanol Energy, a. s.; SAV výroba nábytku,
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s.;
Ingpos s. r. o. Kutná Hora, Starkl Zahradní centrum Čáslav, Zahradnictví
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Šolta, TS Vrdy, Instalatérství Miláček Radek, Instalatérství Hronovský Jan, Klempířství Hájek Kamil a Lukáš Doubek,
Autodoprava Dušánek Josef, Elektrikář
Chadraba Stanislav, Zednictví Kříž František, Zednictví Truksa Pavel, Tesařství
Skalický Jaroslav, Truhlářství Lichner
Jan, Zemědělství Jetleb Jiří, ÚKZÚZ
Filipov Brom Radek, řemeslníkům Kořínekovi Josefovi, Procházkovi Jaroslavovi, Obrubovi Františkovi, Obrubovi
Petrovi, Duškovi Petrovi a zaměstnancům Tělovýchovné jednoty Slavoj Vrdy
pod Úřadem práce Kutná Hora, Truksovi Viktorovi, Radovnickému Josefovi,
Málkovi Miloslavovi, Špínovi Liborovi,
Heřmánkovi Lubošovi a Čáslavskému
Martinovi. Věřím, že jsem nikoho neopomněl a jestli ano, tak se moc omlouvám!
Věřím, že nám zachováte svoji přízeň
i do budoucna.
Dalešický Pavel, předseda TJ Slavoj Vrdy
/ foto str. 7/7–16 /

Rekapitulace
činnosti ČRS MO
VRDY v roce 2014
Aktivity místních rybářů lze v podstatě
rozdělit na dvě části. Administrativní,
která připadá ve větší míře na zimní měsíce a praktické v ostatní části roku, kam
patří výlovy chovných zařízení a údržba
pozemků, které vlastníme nebo máme
pronajaté. Největší objem práce pokryje
sekání trávy a vyřezávání dřevin.
Měsíc duben patřil mezi nejaktivnější
v činnosti naší organizace. Nejprve se
jednalo o úklid břehů řeky Doubravy,
která navázala na podobnou iniciativu
v roce 2012. Opět jsme požádali Obecní
úřad ve Vrdech o pomoc s materiálním
zabezpečením celé akce (umístěním
kontejneru u mostu na silnici č. 1/17
a jeho odvoz). Sběr odpadků probíhal po obou březích od Husova mostu
ve Vrdech po vakový jez pod Císařským
mostem.
A poslední sobotu v měsíci se na rybníku
Na ostrově v Dolních Bučicích, za krásného počasí, uskutečnily již tradiční
rybářské závody, kterých se zúčastnilo
49 soutěžících. Z tohoto počtu bylo 43
dospělých a 6 dětí. Bohužel počet rybářů
naší organizace je rok od roku menší, ale
díky dobré propagaci se zvyšuje počet
přespolních. Závod byl rozdělen na dva
stejné poločasy s přestávkou na občerstvení. Vítězem se stal pan Miroslav Charvát, na dalších místech se umístili Zdeněk Wittvar, Jan Dušek a Pavel Netolický.
Určitě ještě stojí za zmínku šesté místo,
teprve desetiletého Dominika Mužátka,
který se v konkurenci zkušených dospělých rybářů neztratil.
sponzoři akce:
Obecní úřad Vrdy, GOLD
BECK Prefabeton s. r. o., PetArt JH s. r. o., CH CATERING s. r. o., MAPES spol. s r. o., Termocentrum, Kaprňák – Petr Havlíček.
Po dvou letech jsme opět mohli uspořádat rybářský kroužek, který navštěvovalo
celkem 6 dětí. Vedoucí pan Antonín Husák je na schůzkách zasvěcoval do rybářské teorie i praxe. V měsíci červnu
všichni složili rybářské zkoušky a stali
se právoplatnými rybáři. V letošním roce
chceme ve výchově mládeže pokračovat.

Karel Raichl
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ VRDY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

sbor dobrovolných hasičů ve Zbyslavi
si vás dovoluje pozvat na tradiční

SPORTOVNÍ PLES

HASIČSKÝ PLES

dne: 20. 2. 2015
kde: Kulturní dům Vrdy
začátek: 19:00

21. 2. 2015 od 20:00 v sále zbyslavského hostince U Bucků
bohatá tombola s půlnočním bojem o divočáka
k tanci a poslechu hraje kapela ECHO 91

program:
19:30–20:15
vyhlášení nejlepších fotbalistů
v jednotlivých kategoriích
20:30–23:00 Technics
23:00–23:45 vystoupení TRAVESTIKOČKY
23:45–00:15 půlnoční tombola
(losování ze vstupenek)
od 00:15 – Technics
od 20:00 v pivnici KD diskotéka
vstupenka/místenka na diskotéku zároveň
umožňuje přístup na ples a je zařazena
do slosování půlnoční tomboly
jednotná cena vstupenky/místenky 130 Kč
vstup pouze ve společenském oděvu
předprodej vstupenek od 4. 2. 2015
v obchodě u Jakešů ve Vrdech

vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč

skautský country bál
sobota 28. března od 20:00
Skautské středisko Vrdy-Bučice pořádá již tradiční country bál:
vše se odehraje Na Statku v Horních Bučicích
k poslechu a tanci zahraje kapela Btrio (dříve BRZDAŘI)
vstupné jest rovných 100 korun
a oblečení ve westernovém stylu vítáno 8-)

Ceník služeb – bowling | fitness | sauna
BOWLING 
od 1. 1. do 28. 4. 2015
od 14:00 do18:00
od 18:00 do 23:00

FITNESS
220 Kč/h
250 Kč/h

od 29. 4. do 29. 9. 2015
od 14:00 do18:00
170 Kč/h
od 18:00 do 23:00
220 Kč/h

Obec Vrdy ve spolupráci s MŠ 1 Vrdy
zve všechny děti na

KARNEVAL

od 30. 9. do 31. 12. 2015
od 14:00 do18:00
220 Kč/h
od 18:00 do 23:00
250 Kč/h

dne 15. února 2015 od 14 do 17 hodin
v Kulturním domě ve Vrdech

příplatek za bowling
mimo provozní den

VSTUP ZDARMA

dospělí
děti do 15 let
SAUNA
dospělí 
děti do 15 let
děti z MŠ Vrdy 

25 Kč/h
10 Kč/h
říjen – duben
90 Kč/den
50 Kč/den
20 Kč/den

zapůjčení
druhého prostěradla

20 Kč

30 Kč/h

ceny uvedeny včetně DPH; platné od 1. ledna 2015

-mly-

Provozní doba Sokolovny Vrdy, U Sokolovny č. p. 3, mobil 731 786 962

středa
čtvrtek
pátek
sobota

BOWLING

FITNESS

SAUNA

16:00–22:00
16:00–22:00
14:00–23:00
14:00–23:00

16:00–22:00
16:00–22:00
14:00–22:00
14:00–22:00

muži — 16:00–22:00
ženy — 16:00–22:00
muži — 14:00–22:00
ženy — 14:00–22:00

| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616 | telefon +420 327 397 221 | fax +420 327 397 284|
| mobil +420 602 595 020 pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 01/2015 vychází 10. února 2015 | 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 – mistostarosta@obecvrdy.cz, Josef Moravec – morawitz65@gmail.com, František Kříž – frantisek.kriz57@
seznam.cz | grafika: Andrea Michálková – jedenapulgrafika@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 | „Na Statku“ Horní Bučice | Místní knihovna Vrdy | Pošta Vrdy
Základní škola Vrdy | elektron ická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz/obec-1/obecni-listy/
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