měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obe
ním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pr
místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučic
Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelo
Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbysla
| měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávan
Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrd
pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Doln
Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučic
Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrd
a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník v
dávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | ř íj en | 05/2013 |

aktivity knihovny 2|3
aktuální kroužky 4
společenský mišmaš
5
událo se od minule
6|10
kdo se potí v tělocvičně
11

Volby
do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
České republiky
v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin
v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin
místo konání voleb:

Žáky přivítaly nové šatny
a prostory školní družiny

Školní rok 2013/2014 je v plném proudu.
Letos usedlo do našich lavic 309 žáků.
Během prázdnin se v budově školy naplno pracovalo, a proto hned po vstupu
do školy přivítaly naše žáky nově upravené šatny. Celkem 340 uzavíratelných
boxů poskytuje žákům nejen větší komfort při ukládání osobních věcí, ale
šatny jsou celkově mnohem bezpečnější
a útulnější.
Obrovskou změnou prošly prostory
školní družiny. Ta byla přesunuta přímo
do budovy školy, kde v současné době
může 50 dětí využívat dvě oddělení. Úplnou rekonstrukcí tříd vznikly nádherně
barevné a účelně zařízené prostory,
které poskytnou dětem lepší zázemí i dostupnost jídelny nebo školních kroužků.
Aby nebyla narušována školní výuka
v ostatních třídách, byla upravena
i forma vyzvedávání dětí z družiny.

Rodiče přichází bočním vchodem,
k němuž byl nově zbudován přístupový
chodník.
Velice nás potěšila na začátku školního
roku i pokračující spolupráce s firmou
Ethanol Energy. Generální ředitel
Ing. Martin Kubů a personální ředitelka
Ing. Olga Marečková nás navštívili, prohlédli si školu a zároveň předali vedení školy dárek v podobě sady nových sportovních
dresů pro žáky. Rádi jsme přijali i nabídku spolupráce v oblasti bližšího seznámení žáků
s provozem firmy.
Doufáme, že se všem žákům
vstup do nového školního roku
vydařil a čekají je nejen úspěchy ve vzdělávání a sportu, ale
i nová kamarádství a zážitky.


Mgr. Jaroslava Polgárová

okrsek č. 1 – Vrdy a č. 2 – Dolní Bučice
volební místnosti v Základní škole Vrdy,
Školská 108
volební okrsek č. 3 – Horní Bučice
místnost v pohostinství,
Čáslavská 44, Horní Bučice
volební okrsek č. 4 – Zbyslav
místnost v kulturním domě,
Havlíčkova 24, Zbyslav
Každému voliči budou dodány 1 den
před dnem voleb hlasovací lístky
(lhůta zkrácena dle § 55 zákona
o volbách do Parlamentu ČR).
Voliči bude umožněno hlasování
po prokázání totožnosti a státního
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním
průkazem). Ve Středočeském volebním
kraji bylo zaregistrováno celkem
20 kandidátních listin politických
stran a politických hnutí. 

I. Procházková

tajemnice OÚ Vrdy

NOVÉ SLUŽBY KNIHOVNY :

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

Právní poradenství jako nová
služba knihovny

Do knihovny
za vídeňskou
kávou?

Nově nabízíme našim občanům (nejen čtenářům) přístup do elektronické knihovny
právních předpisů (samozřejmostí je aktualizace všemi dodatky a novelami). Tento
program umožňuje vyhledávání dle klíčových slov. To v praxi znamená, že pokud
Vám například na zahradu padá sousedovo listí a vy si chcete sami zjistit, jestli se
proti tomu lze nějak bránit, program Vám
dohledá zákony, na základě kterých lze
tuto situaci řešit. Součástí toho softwaru
jsou také vzory smluv a podání, ty lze následně upravovat podle skutečných potřeb.

Minimálně do prosince 2013 máme
v knihovně umístěn automat, který
vás rozmazlí množstvím zajímavých
chutí – třeba čajem s rumovou trestí,
bílou čokoládou nebo již zmíněnou
kávou vídeňskou.
Nadcházející chladné dny přímo
lákají k posezení s knihou v doprovodu teplého nápoje.

Naučíme Vás číst dvakrát rychleji!
Nejen maturanti, z nichž někteří zřejmě dohání zanedbanou povinnou četbu,
jistě ocení zpřístupnění on-line kurzu rychlého čtení, který knihovna svým čtenářům poskytuje zdarma. Více informací na www.rozecstise.cz nebo v knihovně.
plánované AKCE :

Bazárek
dětského
oblečení
Dětský koutek dráček
a Místní knihovna Vrdy pořádají
v úterý 29. 10. od 15 do 17 hodin
bazárek dětského oblečení
(ale i ostatních věcí).
Pokud máte zájem o prodej,
rezervujte si své prodejní místo
nejdéle do 27. 10. na číslech
775 626 188 (Petra Kobelová)
nebo 777 265 732 (Renáta Křížová).
Počet prodejních míst je omezen.
Po celou dobu bazárku je možné
umístit děti do Dětského koutku
dráček (I. patro).
Cena za prodejní místo je zdarma.

Vernisáž fotografií
Petry Čižkové: V hlavní roli kniha
Nenechte si ujít vernisáž, která otevře výstavu fotek Petry Čížkové – mladé,
talentované a kreativní studentky Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V hlavní roli knihu uvidíte v sobotu
2. listopadu od 14 hodin. Pro každého příchozího bude připravena sklenka
kvalitního vína.

Hororová noc v knihovně
Bojíte se rádi? A nebojíte se přespat v knihovně? Přitahují Vás tajemné příběhy? Chcete zažít dobrodružství a strávit noc bez rodičů? Přijďte v pátek
8. listopadu v 19 hodin do knihovny. Nejprve ale v knihovně vyplňte přihlášku (upřednostňujeme členy Čtenářského klubu a naše čtenáře – berte
to jako výzvu a včas se k nám přidejte). Kapacita omezena. Více informací
v knihovně.

Workshopy: Výroba netradičního
šperku a Korálkování
Víte, kolik času ještě zbývá do Vánoc? Také sháníte dárky na poslední chvíli?
Že dárky není třeba pouze kupovat, jistě víte. Na prosinec chystáme dvě
tvůrčí dílny, ve kterých si budete moci vyrobit krásné dárky nejen pro své
nejbližší. Registrujte se v knihovně.
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REPORTY :

Poučíme se z dějin?
A proč bychom měli…
Pokud chce člověk zaujmout kritické stanovisko k některé z rozhodných kapitol našich
dějin, s nimiž nemá osobní zkušenost, anebo
potřebuje nadhled, který mnohdy skýtá časový
odstup, měl by se nejdříve s danou problematikou blíže seznámit.
Nejen k tomu mohla posloužit dvouměsíční expozice výstavy, kterou knihovně
poskytl Ústav pro studium totalitních režimů. Část žáků deváté třídy a veřejnost
měla možnost vyslechnout vyčerpávající
a nadmíru zajímavou přednášku o životech ovlivněných totalitními režimy
20. století. Michal Šmíd (ÚSTR) dokázal
všechny zaujmout především líčením příběhů
lidí z našeho blízkého okolí. Jako spoluautor
projektu Paměť národa (www.pametnaroda.cz)
promítl i krátké animované filmy s velice silným
sdělným i emocionálním nábojem. Pokud Vás
beseda minula, DVD nejen s výše zmíněnými
jsou k dispozici k rozebrání v knihovně.
Zajímavým zpestřením a doplněním této besedy
byl i příspěvek Lenky Horálkové. Ta ze svazků
StB vztahujících se k teroristické skupině Lichnice, která působila v oblasti Železných hor v letech 1949–1951, připravila krátkou přednášku.
V souvislosti s činností této organizace byli souzeni 3 občané naší obce. Kopie svazků jsou dočasně k dispozici v knihovně k nahlédnutí.  -kob-

Výstava
paličkářek
nejen o paličkování
V době od 16. září do 20. září proběhla ve Výstavní síni Obecního Úřadu ve Vrdech „Výstava paličkářek nejen o paličkování“. Bohužel z důvodu havárie na vodovodním systému
v budově Výstavní síně musela být výstava
ukončena dříve – již ve čtvrtek po ukázce
paličkování, kterou navštívily také děti ze
ZŠ Vrdy. Ty si zde mohly vyzkoušet i to, jak se
paličkuje, což některé z nich velmi nadchlo.
Výstava byla pozitivně hodnocena lidmi, kteří
ji navštívili, líbila se nejen dětem, ale i paličkářkám z Čáslavi, které ji shlédly. Řada lidí
byla zklamána z toho, že výstava byla ukončena předčasně, protože se na její prohlídku
chystali právě v pátek… Všem, kteří ji navštívili, děkujeme.

Kolektiv paličkářek Vrdy

KROUŽKY v knihovně:

Čtenářský klub
Moji milí čtenáři, chtěla bych vás pozvat na Čtenářský klub,
který se koná každý pátek od 16 hodin v Místní knihovně Vrdy.
Přijďte se s námi pobavit o vaší oblíbené knize, nebo nám vaši
oblíbenou knihu doporučit. Při čtení knih popíjíme horký čaj
nebo kávu a také píšeme své vlastní příběhy v rámci tvůrčího
psaní. Pokud máte zájem, přijďte s námi sevřít hrnek horkého
nápoje a ponořit se do nějakého příběhu. Srdečně Váz zvu
za sebe i za ostatní členy kroužku.

Veronika Šimonová

Zvyšování kvalifikace
v knihovně: kurz AJ  pro
úplné začátečníky &
intenzivní kurz práce na PC
Máte-li zájem zvýšit vaši konkurenceschopnost na trhu práce,
přihlašte se na kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky za jedinečnou cenu 300,– Kč za měsíc a/nebo zapracujte
na své počítačové gramotnosti v intenzivním kurzu práce
na PC v místě svého bydliště. /více viz tabulka/

KURZY A KR UŽKY 2 13/2014
KURZOVNÉ
děti
periodicita plateb

ROZVRH
dospělí

děti

září–prosinec leden–červen měsíčně

čtenářský klub

0,–

0,–

0,– pátek 16:00–17:00

ruční práce:
háčkování, pletení
(příp. korálkování)

0,–

0,–

0,–

40,–

60,–

20,– 1., 2., 3., 4. třída:
okolí naší školy
úterý: 12:30–15:30

400,–

600,–

200,– čtvrtek 12:30–15:00

turistika

výtvarka skupina I.

dospělí

výtvarka skupina II.

pátek 14:00–16:30

od 5. třídy a dospělí:
Železné hory a Kutnohorsko
pátek: 13:15–15:30
–
–

hudebka / individuál

600,–

900,–

300,– úterý od 15:00, bude naplánováno
po dohodě s jednotlivými zájemci

hudebka / skupina

400,–

600,–

200,–

hudebka / kytara

300,–

600,–

pátek 16:00–17:00
pátek 17:00–18:00

angličtina
pre-intermediate

300,–

středa 19:30–21:00

angličtina
elementary

300,–

lichý týden
středa
18:00–19:30

angličtina / beginner

300,–

pondělí 19:30–21:00

angličtina / děti

paličkování

600,–

900,–

sudý týden
pondělí
18:00–19:30

středa 17:00–18:00
zatím neotevřeno
300,–

čtvrtek 9:00–12:00

obecné informace:
Jste-li rodič a chcete přihlásit své dítě, vyplňte prosím e-přihlášku (nebo papírovou přihlášku) za své dítě.
Žáci a studenti nově hradí kurzovné ve dvou splátkách: září–prosinec, leden–červen a to vždy do konce září/ledna,
případně prvního započatého měsíce. Dospělí mohou platit buď měsíčně, nebo čtvrtletně.
tabulka bude průběžně aktualizována na www.obecvrdy.cz/krouzky
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

červen 2013
45
0
12
2
0
Kč 2 024 200

červen 2012
32
4
9
1
0
Kč 2 216 500

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

červenec 2013
42
3
3
5
0
Kč 2 838 600

červenec 2012
50
2
10
1
2
Kč 3 461 600

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

srpen 2013
41
0
13
1
1
Kč 6 361 000

srpen 2012
44
4
24
3
0
Kč 3 344 000

por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor Kutná Hora

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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

září
paní Hana Bromová z Vrdů
paní Olga Kožená z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Emilie Rodrová z Vrdů
paní Eva Vomočilová z Dolních Bučic
říjen
pan Rostislav Borek z Horních Bučic
paní Jaroslava Čechová z Dolních Bučic
pan Petr Franc z Dolních Bučic
paní Marie Hájková z Vrdů
pan Jaroslav Kruml ze Zbyslavi
paní Helena Krumlová z Vrdů
paní Eva Michálková z Vrdů
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková

Z redakční pošty
Nejsem stavař ani vodohospodář, abych
mohl o protipovodňových stavbách mluvit přesně, jak by se mělo. Přesto cítím
potřebu sdělit své dojmy z letní velké
vody na řece Doubravě. Té předcházely
povodně na Vltavě, Labi, Berounce a dalších českých řekách a bylo smutné sledovat, jak byli ohroženi lidé i jejich majetky, často i v místech známých z velké
povodně v roce 2002. Když pak 24. a 25.
června 2013 došlo ke zvýšení hladiny
Doubravy, bylo zřejmé, že by bez vybudování hrází byly ve Zbyslavi zaplaveny
zahrady a pravděpodobně i domy. Proto
bych rád poděkoval všem těm, kteří
stavbu protipovodňových hrází v naší
obci prosadili a zajistili, i těm, kdo hráze
a zábrany obsluhovali. Chci věřit, že
po odstranění některých nedostatků budou platit slova stavitelů hrází: „Za námi
již velká voda nechodí.“

J. Procházka, Zbyslav č. p. 23

Kurz základů tance
a společenské výchovy
Manželé Antonín a Jana Novákovi zahájili
ve Vrdech již dvacátou sezonu tanečních
kurzů. Letošní sezona proběhne každou sobotu od 14.00 hodin a potrvá do 7. prosince
2013. Místem konání je opět Kulturní dům
TJ Slavoj Vrdy a hudební doprovod zabezpečí
kapela EXPO pod vedením pana Františka
Štěrby.  Jana Špinarová, organizátor kurzu

hou hou hou houkání
V sobotu 17.srpna se ve Vrdech opět houkalo – již počtvrté. Stejně jako v předchozích
letech se i letos proměnil sportovní areál ve Vrdech u Čáslavi v dějiště festivalu
Houkání a jako už tradičně nabídl návštěvníkům parádní, nejen hudební zážitky.
Kromě řádky skvělých kapel na hlavním podiu zde byla připravena i druhá stage,
na které vystoupili skvělí DJs v čele s DJ Koogim.
Přesně v poledne 20. července 2013
na prostranství před budovou KD
TJ Slavoj Vrdy začalo soutěžení ve vaření
guláše. V minulém roce a v nultém ročníku to bylo 5 kuchařů amatérů a letos
v 1. ročníku se předvedli 4 soutěžící.
Opět bylo velice zajímavé sledovat, jakými všemi možnými způsoby se dá připravit z hovězího masa lahodný pokrm
s názvem „guláš“. Porota, tedy všichni
přítomni z řad publika, kteří ochutnali
vzorek z každého guláše, nakonec rozhodla, že vítězem 1. ročníku Gulášení
Vrdy 2013 se po právu stal pan Jaroslav
Petana. Jemu, ale i ostaním soutěžícím
gratulujeme!!! Nezbývá než úpřímně
poděkovat hlavnímu sponzorovi vydařené akce panu Ing. Martinovi Kubů,
generálnímu řediteli splečnosti Ethanol Energy a. s. Vrdy a panu Ing. Josefovi Sládkovi, výrobnímu řediteli téže
společnosti za opravdu vstřícný přístup
a za zabezpečení hlavní komodity, hovězího masa. Závěrem děkuji všem soutěžícím a divákům (porotě) za vytvoření
pohodové atmosféry a nejen já se těším
na Gulášení 2014. Moc bych si přál vyšší
účast vařících kuchařů/amatérů. -mly-

foto | Josef Moravec
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Na začátku hudebního programu vystoupily skupiny Brisk Fart, Zelenina a Dilated.
Jako další přišla na řadu brněnská kapela The Rest. Kluci předvedli super koncert,
kterým pomalu ale jistě začali dostávat publikum do té správně festivalové nálady.
Další vystupující – pražští Airfare zahráli přítomným to nejlepší ze svých rock´n´rollových pecek a jejich známý hit „Sorry Baby“ si s nimi v areálu prozpěvoval snad
úplně každý.
Slovenští The Paranoid vtrhli na podium plní pozitivní energie, kterou během koncertu dokázali parádně přenést na publikum. Zazněly songy jako „Noc patrí nám“,
„Únos“ či píseň „Z plných pľúc“, která je ochutnávkou z připravovaného alba. Kluci
dokázali, že pozvat je do Vrdů až ze Slovenska byla určitě dobrá volba. Důkazem
toho bylo nadšené obecenstvo.
V podobném duchu se nesl i koncert kapely zakázanÝovoce, při kterém bylo zřejmé,
že si ho publikum patřičně užívá a že se všichni při jejich hudbě opravdu baví.
Poté přišla na řadu domácí Civilní Obrana, jejíž členové byli jako vždy zároveň i pořadateli celého festivalu. Že jsou kluci doma, bylo znát. Publikum jim svou podporu
dávalo jasně najevo a na jejich songy si všichni pod podiem zapařili a mnoho lidí si
s nimi většinu i zazpívalo.
Na závěr večera vystoupil headliner festivalu Ivan Mládek se svým Banjo Bandem.
Toto vystoupení stylově rozhodně vybočovalo, což přítomným evidentně vůbec nevadilo, možná právě naopak. Zazněla například notorická známá píseň „Jožin z bažin“, kterou si užívali všichni posluchači, bez ohledu na věk nebo hudební vkus.
Kombinace skvělých kapel, krásného počasí, dobrého jídla a příjemné atmosféry se
všem, kteří do Vrdů zavítali, jistě stala zárukou parádně stráveného dne a nad účastí
na příštím ročníku festivalu určitě nebudou váhat.
Marek Calík

druhé setkání lázeňáků

o perníčky byl mezi dětmi velký zájem

Zbyslavské loučení s prázd-
ninami vonělo perníkem

V pořadí druhé setkání Lázeňáků proběhlo 31. srpna.
S potěšením mile ráda konstatuji, že jestliže se nás Lázeňáků nejen rodilých, současných, ale i minulých sešlo
v loňském roce kolem padesáti, letos už jich bylo o deset
více. Je fajn, že i v dnešní době si několik generací najednou mají vzájemně co říci a umí se pobavit.
O ještě příjemnější náladu se, tak jako minule, postaral
Mirek Havránek se svojí heligonkou. K neodolatelným
tónům se přidali i ti z nás, co zrovna nemají zlato v hrdle. Shodli jsme se ale v názoru, že „pár“ tónů vedle
není vůbec důležitých, hlavně že je veselo. Počasí nám
přálo až do večerních hodin. I když se poté obloha zatáhla a nemilosrdně na nás začala chrlit kapky deště,
některé z nás to neodradilo. Tentokrát jsme za doprovodu kytary v interpretaci Ládi Michálka vydrželi „béékat“
až do pozdních nočních hodin.
Děkujeme hlavnímu aktérovi, Jiřímu Havránkovi, za skvělý
nápad. Pevně věřím, že jeho myšlenka bude naplněna a setkání Lázeňáků zůstane tradicí. Odvažuji si tvrdit, že pro
každého z nás zúčastněných to bude konečně v dnešní uspěchané době důvod k zastavení se s milými lidmi, na které během roku bohužel nezbývá čas. Příští rok se budeme určitě
těšit a uvítáme mezi námi i ty, kteří se z různých důvodů
nemohli dostavit.
Eva Verebová

Letošní loučení se o poslední srpnové sobotě neslo na zbyslavském hřišti v pohádkovém duchu. Proto tu nemohla chybět
perníková chaloupka s typickou krytinou. Na rozdíl od klasické
předlohy tu však děti nečekal trest, ale příležitost si naloupaný
(či naloupený?) perníček před konzumací podle vlastních představ ozdobit. Samozřejmě pod dohledem ježibaby. Nechyběly ale
ani další pohádkové bytosti – vodník, králík z klobouku, čert.
Nabídku z říše pohádek mohly tentokrát využít nejen místní
děti. Odpoledne se totiž do Zbyslavi sjelo několik družstev sborů dobrovolných hasičů ze sousedství, z nichž některé přivezly i své dětské týmy.
Konala se tu totiž soutěž v požárním útoku. Závěrečnou atrakcí – ovšem
již pouze pro dospělé – bylo fotbalové utkání O zbyslavský drn.
Hodnocení akce je na každém účastníku, ale obecně lze konstatovat, že
za pěkného počasí (déšť si počkal až do půlnoci) se spousta lidí dobře
bavila. A o to šlo pořadatelům z místního SDH především.

Karel Kropáček

foto | Ing. Vladimír Šimon
foto | Josef Moravec

...a božka aby nebyla pozadu
Taktéž přátelské setkání sousedů z ulice Boženy Němcové
na Kozinci v Dolních Bučicích se uskutečnilo v sobotu
poslední srpnový víkend.

Koncert dechové hudby
V sobotu dne 7. září 2013 od 18 hodin proběhl v areálu Letního
kina Vrdy koncert dechové hudby „Věnovanka“. Kapela byla založena panem kapelníkem Václavem Musílkem z Vrdů. Jedná se
o muzikanty z Čáslavska. Většina členů je z líhně pana Zdeňka
Lauterbacha, se kterým jako členové mládežnického dechového
orchestru Čáslav dosáhli i řadu ocenění. Kapela hraje převážně
českou a moravskou dechovku, skládá se z 15 členů a jejichž věkový průměr činí neuvěřitelných 20 let. Počasí a hlavně koncert
vyšel na jedničku. Jedinou vadou na celé akci byla malá účast ze
strany občanů a to i přes to, že koncert byl pro posluchače zdarma.
-mly-

malá kopaná 2013 v režii místních pionýrek
Letošní 5. ročník nezačal pro organizátory akce moc šťastně, neboť předpovídané pěkné počasí změnil ranní déšť.
Z letiště jsme však obdrželi příznivou
předpověď, a tak jsme oddálili začátek
turnaje o dvě hodiny. To už bylo v areálu
stadionu přítomno všech osm přihlášených týmů, které byly rozlosovány takto:
Skupina A: Kulturák, Nohejbalisté Vrdy,
Lázně, Hasiči Vrdy
Skupina B: Sportbar Viky, Vrdovské ženy
Pionýrky, Ethanol Energy,
Zdenda tým Zbyslav
Vzhledem k podmáčenému hlavnímu
hřišti se všechna utkání odehrála na tréninkovém trávníku.
Už první zápas mezi obhájcem poháru
– Kulturákem a Lázněmi sahal po překvapení. Tým Lázní ještě minutu před
koncem vedl 3 : 2, ale v poslední minutě
obhájce vyrovnal. To ještě hráči KD netušili, že s místními nohejbalisty prohrají a neprobojují se do závěrečných
bojů. Bohužel jim k tomu nepomohlo ani
mocné povzbuzování ani kouzla Fantomase v podání Radka Poskočila.
Ale to už se na vedlejším hřišti připravovalo družstvo místních žen. No,
družstvo – PIONÝRKY. Letos si připravily jako hrací úbor, nám všem dobře
známé, pionýrské košile a červené šátky
kolem krku.
K povzbuzení do těžkých zápasů se
mocně posilovaly rumovými pralinkami
a hromovým zpěvem pionýrských písniček a básniček minulého režimu.
Všechna družstva, se kterými ženy hrály
ve skupině, odešla poražena. Neboť chorálový zpěv všem svázal nohy a brankářům ruce tak, že o postupu „pionýrské“
skupiny nebylo pochyb.
Velkou zásluhu na překvapivém postupu
měla zdravotnice a chodící občerstvovací stanice v podání Hany Ferusové. Poctivě doplňovala pivní pitný režim svého
ženstva a neúnavně rozptylovala brankáře soupeřů.
Největším překvapením ve skupině B
byla úvodní porážka Ethanolu se zmiňovanými pionýrkami. Prohru do konce
turnaje jen těžko rozdýchával Gery
Špinar, který při závěrečném slavnostním ceremoniálu obdržel cenu pro
Největšího poušťáka turnaje. K Pionýrkám do závěrečných bojů tedy postoupilo družstvo Sportbaru, Nohejbalisté
a Lázně.
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Po odehrání základních skupin byla vyhlášena mezisoutěž v rychlosti pití piva.
Zúčastnili se zástupci všech týmů. Jelikož v loňském roce byla podobná soutěž
dost rychlá, rozhodli se proto organizátoři soutěž v pití zpomalit použitím brček. Abychom nebyli ale tak krutí, objem
piva činil jen 0,3 litru. I zde se projevila
zkušenost žen z domácnosti a dodržování cenných rad kouče Ládi Slavíka.
Jednoznačně vyhrála jeho dcera Jana.
Obdržela zaslouženou cenu – pivo.
Pak už došlo k prvnímu semifinálovému utkání. Pionýrky, povzbuzené
vítězstvím své jiskřičky v pivní soutěži,
vstoupily do zápasu s Nohejbalisty. Ti,
ač měli v nohách dopoledne mistrovský
nohejbalový zápas v krajském přeboru,
statečně odolávali svéráznému sportovnímu umu budoucích svazaček. Ale ani
statečnost nestačila. Po hrací době dvakrát 10 minut bylo o prvním finalistovi
rozhodnuto. Děvčata měla svá pravidla
a takový hrací styl, se kterým si zatím
nikdo nedovedl poradit.
Ve druhém semifinálovém utkání mezi
Lázněmi a Sportbarem skončilo vítězstvím favorizovaného Viky týmu. Zápasy o umístění od 5. do 8. místa se už
po dohodě neodehrály. Celkové pořadí
bylo určeno podle výsledků zápasů ze
základních skupin. Finálové utkání bylo
již v režii velkých rivalů – Pionýrkami
a Sportbarem. Ženy se snažily zastrašit
soupeře údernou básní: „My jsme malé
pionýrky, máme ještě malé dírky. Až budeme svazačky, budem chodit za kačky.
Až budeme Matky míru, budeme mít
velkou díru!“ To však netušily, že Vi
kyho parťáci, po zkušenostech z dopolední prohry ve skupině právě s Pionýrkami, budou na tuto zastrašující báseň

připraveni. Zápas byl vyrovnaný. Nakonec se ale z vítězství radovalo družstvo
Sportbaru. Pionýrkám tak uštědřilo jedinou porážku z celého turnaje.
Závěrečné vyhodnocení začalo vyhlášením Nejstaršího hráče turnaje, kterým
se stal Václav Franc (62).
Velké drama bylo očekáváno s vyhlášením Nejtěžšího hráče turnaje. Loňský
vítěz Zdeněk Tichák totiž „shodil“, tak
to vypadalo na vítězství Geryho Špinara.
Ale v tom se postavil na váhu Frkoš Hronovský. Cenu obdržel on, ač rozhodčí
finálového zápasu Pavel Píta Holoubek
zkoušel výsledek zpochybnit.
Krásnou cenu o Nejsympatičtější družstvo v minikopané za rok 2013 převzaly
po zásluze budoucí Matky míru v čele
s Helenou Slavíkovou.
pořadí:
1. místo Sportbar Viky
2. místo Pionýrky
3. místo Lázně
4. místo Nohejbalisté Vrdy
5. místo Kulturák
6. místo Ethanol Energy
7.–8. místo H
 asiči Vrdy
Zdenda tým Zbyslav
sponzoři:
GOLDBECK Prefabeton s. r. o.
Ethanol Energy a. s.
Agrosdružení Jiří Jetleb & syn
potraviny–lahůdky Dušek a dušek
pekařství Schrothová Magdalena Vrdy
zvuk: Jiří Kubeš
občerstvení (domácí bramboráky
a vepřové řízky): Mgr. Marie Stiburková,
Zdeňka Štěpničková, Anna Jeřábková
Všem srdečně děkujeme!



Miroslav Havránek st.
nohejbalový oddíl Slavoj Vrdy

SOPTÍK 2013

Zbyslavští draci

Letošního 4. ročníku Soptíka se zúčastnilo 11 družstev. Z toho bylo v kategorii
dospělých 7 družstev a dětská družstva
4. Soutěžilo se v klasickém požárních
útoku podle požárních pravidel a v netradičním útoku v maskách. A ten sklidil
obrovský ohlas.

Ano, ano, je tu podzim. Čas depresí... ale i radostí s podzimem spojených! A jednou
z nich je tradiční Zbyslavská drakiáda pořádaná Občanským sdružením Zbyslav
dětem. Přestože slunce moc nesvítilo a přestože si déšť dal závazek občas se i silně
ukázat, přes to všechno se ve Zbyslavi létalo. Všichni, kdo se u Stájí Zbyslav sešli,
rozhodně nelitovali a nelitují. Draci i jejich piloti předvedli neskutečné výkony. Pohoštění připravené členy i nečleny sdružení bylo vážně moc dobré. A nálada u všech
přítomných byla famózní. Draci létali vysoko i nízko. Radost byla veliká. A i když se
tři draci ocitli v nouzi (jeden stále ještě setrvává na nedostupné střeše), nikdo nesmutnil a veselili jsme se všichni dál. Odpoledne se dokonce ukázalo i slunce, takže
k pocitu uspokojení nechybělo už vůbec nic. Zkrátka a dobře se nám to opět vydařilo. Všichni jsme si to moc užili a už nyní se těšíme na všechny další akce, které si
namouduši jistojistě užijeme. Tou nejbližší příležitostí užít si něco nového bude tradiční „Putování za Zbyslavským strašidlem“, na které vás lidi 26. 10. srdečně zveme.

Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

výsledky v kategorii dospělých:
1. Žlebské Chválovice, 2. Lipovec,
3. Starkoč, 4. Semtěš A, 5. Starkoč ženy,
6. Semtěš B, 7. Dolní Bučice.
výsledky v kategorii dětí:
1. Starkoč, 2. Chotusice, 3. Zbyslav,
4. Semtěš.
Náš sbor soutěž připravoval od časných
ranních hodin na hřišti TJ Slavoj Vrdy.
Pro nejmenší byl k dispozici nafukovací
autodrom s motokárami na kterém se
vyřádilo spousta dětí. Samozřejmostí
byly domácí klobásy z udírny a nechyběla
točená limonáda a sladkosti. Soutěžícím
i divákům děkujeme za účast a těšíme se
na Vás v roce 2014.

Viktor Hospodka, SDH Dolní Bučice

Obec Vrdy, zš Vrdy, sdh Vrdy,
lmk čkalov skovice a ethanol energy, a. s. vás zvou na

HALLOWEENSKOU
PROCHÁZKU PŘÍRODOU
pátek 1. listopadu 2013
program :
16:30 – s raz účastníků ve Vrdech ulice Sluneční
/travnatá plocha vedle hřbitova/
16:40 – odchod vycházkovým tempem
směr Tupárov do areálu letiště LMK Skovice
17:10 – s tatická i letová ukázka RC modelů
statická ukázka hasičského vozidla
statická i praktická ukázka čtyřkolek
18:20 – ukončení a návrat domů
zajištěno :
opékání klobás, nealko pití
malování na obličej ve stylu Halloween
co s sebou :
jednoduchý halloweenský kostým
/není podmínkou/
lampion na dřevěném držáku
dobrou až vynikající náladu
rodičovský doprovod

RC piloti >> soustředění našich dětí
Ve dnech 28 až 30. 6. 2013 jsme uskutečnili první ročník třídenního soustředění
mladých RC pilotů na letišti LMK-Skovice. První ročník, a pevně věřím, že
ne poslední, probíhal v duchu zábavy,
soutěží, opékání a především RC létání.
Skvělá parta kluků a holek bez rozdílu
věku se naplno a s nadšením zapojila
do programu celého našeho soustředění.
První den jsme zahájili v 17:00. Společnými silami jsme přichystali večerní
program a posezení u táboráku, které
bylo protkáno množstvím scének, vtipů
a další skvělé zábavy, jež naše děti i instruktoři připravili. RC piloti se podíleli nejen na večerním zábavném
programu, ale také pilně připravovali
společnou večeři a večerní grilování
a opékání. Smích, povídání a písničky
s kytarou se nesly nocí až do večerních
hodin. Druhý den (29. 6.) jsme časně
ráno společně nachystali snídani, a jelikož nám počasí nedovolilo od rána
létat, vyrazili jsme na malý výlet k řece
Doubravě a do zámeckého parku Žleby.
Podívali jsme se na okolí zámku, dali
si něco dobrého na zub a kolem poledního se vrátili na naše letiště. Desetikilometrová procházka v doprovodu dvou
čuvačích pejsků našeho předsedy, byla
velmi příjemná. Zatímco jsme se kochali přírodou, tak naše skvělá děvčata
a instruktor Roman připravili velmi
chutný guláš, takže jsme hned po návratu na letiště naplnili ešusy a následně
především naše hladová bříška. Povinný
poobědní odpočinek zpestřilo několik
letových vystoupení našich instruktorů
a potom rychle na připravené soutěže
našich mladých RC pilotů. Podlétávání
překážek, přistávání na cíl, střelba ze
vzduchové pistole, combatové polétání,
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letové ukázky našich akrobatů – prostě
celé odpoledne v duchu pilotních soutěží
a dovedností. Na první pohled zdánlivě
jednoduché soutěže s RC modely orosily čela nejednoho soutěžícího včetně
instruktorů. V podvečer jsme připravili
táborový oheň, u kterého jsme vyhodnotili a odměnili soutěže. Vyvrcholením
bylo předání certifikátů „RC pilot LMKSkovice“ našim mladým pilotům, kteří
splnili podmínky ročního kurzu dětské
pilotní školy a stali se tak právoplatnými
RC piloty našeho modelářského klubu.
Naši mladí kamarádi se ctí splnili podmínky teoretické výuky a v závěrečné
zkoušce RC létání dokázali své schopnosti v ovládání RC modelů. Roční práce
a úsilí vynaložené jak RC piloty tak instruktory přinesly kýžené výsledky.
Nesmím také zapomenout na rodiče,
jež nás v průběhu soustředění navštívili
a poseděli s námi u táborového ohně.
Chutná a vydatná večeře, trocha osvěžujícího deště a večer táborák, scénky,
vtipy, opékání klobás a hlavně povídání
si o RC létání a sdílení si zážitků z létání s modely. Táborový oheň nás příjemně hřál a my jsme vzpomínali nejen
na uplynulý školní rok, ale především
společně s dětmi plánovali další létání
a společné akce. V neděli 30. 6. 2013
ráno jsme připravili snídaní a pustili
se do úklidu tábora. I pořádek a vztah
k matičce přírodě musí správný modelář
ctít, a tak jsme naše letiště i okolí řádně

uklidili. Po deváté hodině jsme oficielně
ukončili soustředění, deštivé počasí
nám totiž nepřálo a z letového dne nic
nebylo.
Jaké bylo celé soustředění, nám řeknou
naše děti, ale za sebe mohu říci, že parta
dětí, instruktorů, rodičů a všech, kteří
se podíleli a podílí na činnosti našeho
klubu, je bezvadná. Už teď se moc těším na další pokračování práce s kolegy
RC modeláři, s mladými piloty RC modelů a s našimi dětmi, protože v novém
školním roce, budeme pokračovat jako
dětský RC pilotní a modelářský kroužek
LMK-Skovice. Loučení a ukončení soustředění se neslo v duchu slibu, že tak
jako tak se o prázdninách s dětmi sejdeme, popovídáme a polétáme. Létání
s RC modely, dobré přátelství a kamarádství prázdniny nezná.
Kamarádi moji, dospělí i nedospělí,
všem Vám moc děkuji za vynaložené
úsilí, přeji hodně odpočinku s Vašimi rodinami přes prázdniny a v září na shledanou na našem letišti při organizování
dalších letových akcí.
Ještě pro zajímavost, nejmladším příslušníkem našeho tábora byla 1,5 roční
Kája, dcera jednoho z našich instruktorů. Vlastně i o tom by se dalo diskutovat, jelikož v bříšku maminky Olči, naší
modelářské kolegyně a dobré víly, již
roste další RC pilotka či pilot.


Předseda LMK-Skovice

Jaroslav Šedivý

Cvičení v tělocvičně ZŠ Vrdy pro veřejnost 2013/2014
09:00–11:00

PO

14:00–15:00 15:00–16:00 16:00–17:00

Čt
Pá

fotbal / žáci
Papoušek
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

fotbal / přípravka
Truksa
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

19:00–20:00

20:00–21:00 21:00–22:00

pilates
Littová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

florbal
Bochníček
1,5 hodiny
soukromá osoba
capoeira
Gerenda
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / dospělí
Chadraba
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy
cičení pro ženy
Březinová
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

karate / děti
Samková
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

fotbal / přípravka
Truksa
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / dorost
Kleman
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy
hasiči
Ferus
2 hodiny
JPO III-Vrdy

capoeira
Gerenda
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / dospělí
Chadraba
1,5 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

zumba
Littová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

badminton
Franc / Dalešický
1,5 hodiny
soukromá osoba

nohejbal
Havránek J.
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

florbal
Havránek V.
2 hodiny
soukromá osoba

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

capoeira
Gerenda
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

volejbal
Březina
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

fotbal / žáci
Chudomel
2 hodiny
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

So

fotbal
Kříž
2 hodiny
soukromá osoba

tenis
Rulík
2 hodiny
soukromá osoba

badminton
Franc / Dalešický
1,5 hodiny
soukromá osoba

rozvrh hodin využití tělocvičny v ZŠ Vrdy schválila Rada obce na svém zasedání dne 23. září 2013 | správce tělocvičny: Ivana Pecinová

Cvičení pro ženy:

Ne

cičení pro ženy
Březinová
1 hodina
TJ Slavoj Vrdy

vyhrazeno pro Základní školu Vrdy

Út
St

17:00–18:00 18:00–19:00

úterý od 17:30 do 18:30
Lucka Březinová

Bowlingová liga

step aerobik
Aerobní cvičení pro zlepšení kondice, které vychází
z rehabilitačního cvičení kolen. Hodiny budou
doplněny posilováním horní poloviny těla (bříška!)
pro celkové vyvážení cvičení.
&
cvičení pro zdraví
Lekce vhodná pro ženy všech věkových i váhových
kategorií. Po svižnějším začátku pro zahřátí
a nastartování správného spalování následuje
relaxačně posilovací část zaměřená zejména
na prevenci před bolestí zad. Velký důraz je kladen
na správné protažení všech procvičovaných svalů.

Vážení občané, v Sokolovně Vrdy bych chtěl
uspořádat Bowlingovou ligu. Tato soutěž by
byla výhradně pro občany všech místních
částí obce Vrdy (Dolní Bučice, Horní Bučice,
Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav).
Jednalo by se o týmy dvojic plus
maximálně dva náhradníci
v jednom týmu z důvodu
zastupitelosti. Bowlingová liga by
probíhala v předem stanovených
hracích dnech od listopadu 2013
do května 2014. Hrací systém,
startovné a ostaní pravidla budou
přispůsobena množství zájemců. Tuto výzvu
berte prosím jako průzkum zájmu z řad Vás,
občanů. Zájemci, prosím hlaste se do 11.
října 2013 na telefonním čísle 602 595 020.
Předem děkuji. 
-mly-

Iveta Littová
pilates
pondělí od 19:00 do 20:00
zumba srong
čtvrtek od 19:00 do 20:00

tiskárna
V+ CH
Sponzor Obecních listů
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
tel.: 327 301 111, fax: 327 397 003
e-mail: info@prefabeton.cz
Výrobní program tvoří tři skupiny výrobků
stropní a stěnové panely pro systémy
GOBA mateřské firmy GOLDBECK GmbH
konstrukční stavební systém
STROPSYSTEM GOLDBECK – řešení
stropní, schodišťové a balkonové konstrukce
konstrukční soustava SKELETSYSTEM
GOLDBECK – stavebnicový systém pro
jednoduchou výstavbu rodinných,
řadových a bytových domů, občanských
a průmyslových staveb využívající subtilní
železobetonové prvky
Informace o produktu STROPSYSTEM
800 261 127 /zákaznická linka zdarma/
výroba, doprava a montáž stropů,
balkonů a schodišť z betonových
konstrukčních prvků
e-mail: info@stropsystem.cz
web: www.stropsystem.cz
Informace o produktu SKELETSYSTEM
800 331 199 /zákaznická linka zdarma/
stavebně-konstrukční řešení pro rodinné,
bytové a řadové domy, občanské
a průmyslové stavby
e-mail: info@skeletsystem.cz
web: www.skeletsystem.cz

Trim Security s. r. o.
Bezpečnostní agentura
Nademlejnská 651/7
109 00 Praha 9-Hloubětín

tiskopisy všeho druhu

+420 724 757 785
+420 606 832 318

Ivan Vopelák
Dukelských Hrdinů 145
281 23 Starý Kolín
tel.: 321 764 169
mobil: 603 475 229
e-mail: v_a_ch@volny.cz

salon mošavé

zahradnictví MONET

nové otevřené holičství
a kadeřnictví v Čáslavi
Jana Roháče z Dubé 125
směrem ke Gigan textilu

Jana Šoltová, Dis.
zahradní architektka

Mifková Monika
605 145 591
Matějová Veronika
774 819 310
pánské dětské bez objednání
dámské dle dohody
těšíme se na vás
od pondělí do pátku
8:30–12:00 a 12:30–17:30
a v sobotu dle dohody
dále v našem salonu
nabízíme místo
pro manikérku

+420 607 672 606
zahradnictvimonet@seznam.cz
www.zahradnictvimonet.cz

poradenství, projektování
a realizace zahrad, údržba
rodinných zahrad i firemních
areálů, zakládání koupacích
i okrasných jezírek, pokládka
automatického závlahového
systému a mnoho dalších
zahradnických služeb

Skautské středisko Vrdy-Bučice
/klubovna: Tylova 9, Dolní Bučice/ Vás zve na:

Naše produkty
Bezvodý líh kvasný
Technický alkohol (min. 80 %)
Přiboudlina (max. 15 % ethanolu)
 Odstředěné lihovarské výpalky
Lihovarské mláto
 Suché lihovarské výpalky
DDGS (forma sypká vs. granulovaná)
 Zahuštěné lihovarské výpalky
Lihovarský sirup
sídlo společnosti:
Školská 118, 285 71 Vrdy
fax: +420 327 300 523
tel.: +420 327 300 553
e-mail: info@ethanolenergy.cz
web: www.ethanolenergy.cz

ří j en 2013 | in zerce

10. ročník Drakiády pro veřejnost
sraz 12. 10. v 9:00 v klubovně
s sebou vuřty jako odměnu za dopolední běh
za drakem, dobrou náladu a výdrž v běhu
8. ročník Halloweenu
podvečer plný strašidel a her se bude konat
2. 11. od 18:00 do 19:30 ve skautské klubovně
Přijďte se k nám bát!
| 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. 05/2013 vychází 11. října
2013 | uzávěrka příspěvků je 15. dne příslušného měsíce | 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, Zuzana Lebdušková
zlebduskova@seznam.cz | grafika MgA. Andrea Michálková – jedenapulgrafika@email.cz
tisk Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, St. 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/obecni-listy |

