měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obec
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 Bučice
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 Zbyslav
měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obec
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 Bučice
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 Zbyslav
měsíčník v ydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník v ydáva
ný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | LEDEN | 1/2012 |

2. Kompletní rekonstrukce úseku komunikace v ulicích Havlíčkova a Hradební ve Zbyslavi

4. Pokládka nového povrchu víceúčelového hřiště v objektu ZŠ Vrdy

1. Kompletní rekonstrukce ulice Na Štěpnici v Horních Bučicích

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2011

5. Vybudování hřiště na lední hokej a bandy hokej ve sportovním areálu Vrdy

6. Změna využití objektu bývalé služebny P ČR v Dolních Bučicích na Místní knihovnu Vrdy
a zázemí pro zájmové kroužky organizované obcí /Tylova 25, Dolní
Bučice/

-mly-

3. Instalace nových certifikovaných prvků na dětském hřišti U Sokolovny ve Vrdech

VÝPISy  ZE SCHŮZí  RADY OBCE
č. 1 ze dne 4. 1. 2012 č. 2 ze dne 18. 1. 2012
1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu,
volba nových ověřovatelů zápisu. Starosta obce Ing. Josef Herout přivítal
přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že Rada obce je usnášení schopná
– přítomni všichni členové rady.
2. Kontrola usnesení – přijatá usnesení
jsou průběžně plněna.
3. Organizační záležitosti

1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu,
volba nových ověřovatelů zápisu.
Starosta obce Ing. Josef Herout přivítal přítomné a zahájil jednání Rady
obce. Konstatoval, že Rada obce je
usnášení schopná – přítomni členové
rady, Mgr. Tomáš Franc omluven.
2. Kontrola usnesení – přijatá usnesení
jsou průběžně plněna.
3. Organizační záležitosti

// Usnesení č. 19
Rada obce schválila dodatek č. 1
k ceníku práce, strojů a služeb TS Vrdy.
// Usnesení č. 20
Rada obce schválila jednotné vstupné
na všechny dětské kulturní akce pořádané obcí: děti Kč 20 a dospělí Kč 20.
// Usnesení č. 21
Rada obce schválila provozování zavážení čtenářů knihami, služba knihovny
// Usnesení č. 2
pro část obce Horní Bučice a Zbyslav za
Rada obce souhlasila s žádostí Diecézní // Usnesení č. 12
úplatu Kč 20,–/zavezení, zdravotně znekatolické charity Hradec Králové
Rada obce schválila rozpočtové opatření výhodnění a občané nad 65 let zdarma.
č. 7/2011.
// Usnesení č. 23
o spolupráci při organizování
Tříkrálové sbírky v termínech:
// Usnesení č. 14
Rada obce schválila úpravu
a) 7. 1. 2012 od 9 hodin
Rada obce schválila předložené návrhy
pokladních hodin pro veřejnost.
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice
smluv a pověřila starostu obce Ing. Jo// Usnesení č. 25
b) 14. 1. 2012 od 9 hodin – Zbyslav
sefa Herouta k jejich podpisu:
Rada obce doporučila zrušit komise
a schválila nákup drobného
a) smlouvu o výkonu veřejné služby
a ponechat jenom ty, které vyplývají
občerstvení pro děti – koledníky
s Úřadem práce ČR, kontaktní
ze zákona včetně bytové komise.
(max. do výše Kč 200).
pracoviště Kutná Hora
Dále je doporučila nahradit účelovými
// Usnesení č. 3
b) smlouvy o sdružených službách
komisemi k jednotlivým plánovaným
Rada obce projednala návrhy na prododávky elektřiny
kulturně-společenským a sportovním
dloužení nájemní smlouvy a v případě
c) smlouvu o zhotovení, projednání
akcím, které bude obec v roce 2012
neplatičů doporučuje neprodloužit náj.
a provedení dokumentace a projektu spolupořádat.
smlouvu osobě, která dluží více než jepozemní stavby č.p. 59.
Rada obce vzala na vědomí:
den nájem.
// Usnesení č. 17
– změnu v poskytování bezúplatného
// Usnesení č. 4
Rada obce schválila užití výtěžku z pro- vzdělávání pro děti v posledním
Rada obce schválila předložené
vozu VHP fa SH CB, s. r. o. v provoročníku MŠ. Dětem s odloženou školní
návrhy smluv a pověřila starostu obce
zovně Neptun Vrdy (hrací automaty)
docházkou bude poskytnuto vzdělávání
Ing. Josefa Herouta k jejich podpisu:
ve výši Kč 8 196 na Dětský karneval dne v druhém roce za úplatu dle novely
a) smlouva o dílo: dopracování dokumen- 4. 3. 2012 a na Dětský den 2. 6. 2012.
zákona č. 561/2004 Sb., § 123
tace pro provádění stavby dle vyhlášky // Usnesení č. 18
Úplata za vzdělávání a školské
č. 499/2006 Sb. „Intenzifikace ČOV
Rada obce projednala výsledky
služby (120 Kč/měsíc)
Vrdy“ – vypracování dokumentace pro kontroly finančního výboru
– nabídku inzerce do informační
provedení stavby intenzifikace ČOV
poskytnutých transferů zájmovým
brožury Hrady, zámky a jiné
Vrdy – stavební část, vodohospodářská a občanským sdružením.
turistické zajímavosti.
-mlyčást, komunikace, autorský dozor při
provádění výše uvedené stavby ČOV.
b) smlouva o dílo: „Rekonstrukce chodníku Horní Bučice“.
c) smlouva o provádění kontrol a čištění Pro rok 2012 byl stanoven poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500,– Kč
spalinových cest a kouřovodů.
pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území obce a pro fyzickou osobu, která má
// Usnesení č. 5
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
Rada obce schválila organizační schéma k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Děti narozené v roce 2011 mají
Obecního úřadu Vrdy a souhlasila s vycenu upravenou tak, že jsou od poplatku osvobozené po dobu 12 měsíců od naropsáním výběrového řízení na obsazení
zení, tzn., že poplatek je jim počítán od měsíce, kdy dovrší 1 rok věku.
místa vedoucího ekonomického úseku.
Poplatek je splatný nejpozději k 31. 3. 2012, a to buď přímo v centrální pokladně
// Usnesení č. 9
obecního úřadu (v přízemí), bankovním převodem na č. účtu 1726161/0100, variRada obce schválila žádost o umístění
abilní symbol: 1340, specifický symbol: 100 + číslo popisné pro m.č. Vrdy, 200 + č.p.
pí M. R. ze Zbyslavi do Domova
pro Dolní Bučice, 300 + č.p. pro Horní Bučice a 400 + č.p. pro Zbyslav nebo poštovní
důchodců Čáslav.
poukázkou A. Počet svozů za tento rok je 26.
Rada obce vzala na vědomí:
Letošní rok nebudou vydávány známky na popelnice. Vývoz popelnic občanů, kteří
– nabídku Rozhlasové techniky Chrunezaplatí poplatek do konce března 2012, bude od dubna zastaven. Dlužné částky
dim na zřízení bezdrátového rozhlasu
budou předány k vymáhání soudní cestou! Upozorňujeme občany na skutečnost, že
– návrh na pořízení územního plánu –
při vymáhání dlužných částek soudní exekucí se tato částka navýší o náklady s exezměna využití ploch pozemků ze soukucí spojené, tzn. na částku několikanásobně vyšší.
časné orné půdy na smíšenou výstavbu
V rámci „boje proti nepořádku v obci“ budou zrušena stání na kontejnery pro odklá– rodinné domy, komerční využití.
dání velkoobjemového odpadu. Možnost zbavit se velkoobjemového odpadu budete

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
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>> str. 3

Velkoobjemové odpady 
nepatří do popelnice
<< str. 2

mít od března až do listopadu každou
první sobotu v měsíci na předem určených místech. Každý lichý měsíc bude
určeno několik míst v obci Vrdy. V sudých měsících budou umístěny kontejnery střídavě v Dolních Bučicích a Horních Bučicích. Na stanoviště, která se budou vyhlašovat rozhlasem a vyvěšovat na
webu obce, budou kontejnery umístěny
v sobotu.

Marcela Dalešická

referent odpadového hospodářství

K jejich odložení využijte velkoobjemových kontejnerů.
Do těchto kontejnerů patří:
starý nábytek – křesla, židle, skříně, válendy, matrace
podlahové krytiny – koberce, linolea
sanitární keramika – umyvadla, toalety, vany
ostatní – např. staré lyže, cyklistická kola, velká zrcadla, kočárky.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze
ukládat zeminy a sutě nebo pneumatiky.

Exkurze v AVE

Ekologická výchova
v  ZŠ Vrdy
Vloni proběhla v rámci ekologické výchovy řada akcí. V projektu Putování prostorem a časem jdeme do finiše. V říjnu
jsme prezentovali výsledky práce při oslavách 130. výročí založení školy. Dále se žáci 18. 11. 2011 zúčastnili výukového
programu. V simulační hře si vyzkoušeli, jak během schůze
zastupitelstva OÚ mohou vyjádřit své názory k výstavbě supermarketu v obci. 21. 10. jsme oslavili Den stromů. Žáci
všech tříd měli pestrý program. Letošní novinkou byl program, se kterým k nám přijeli pracovníci z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, a výukový program, který si pro třeťáky připravili deváťáci během předmětu Aplikovaná ekologie. 18. 11. se osmáci a deváťáci vydali
do Prahy. V ekologickém sdružení Tereza si deváťáci zahráli
hru Propojený svět, týkající se deštných pralesů a nejen jich.
Osmáci se v programu Moc v nákupním košíku dozvěděli, co
znamenají různé symboly na zboží a uvědomili si, že i oni
rozhodují o tom, jaké zboží si koupí. 23. 11. se žáci ekologických předmětů ze 7. a 9. třídy zúčastnili exkurze na skládce
odpadů v AVE Čáslav. Prohlédli jsme si celou skládku a novou linku na třídění odpadů a ověřili jsme si, že třídění má
opravdu smysl.
Pokračujeme v projektu Recyklohraní. První úkol letošního
školního roku se jmenoval Sběrný dvůr. Za jeho splnění jsme
získali plný počet bodů – 300. Velký počet bodů jsme obdrželi
po odeslání nasbíraného elektrozařízení. Celkem jsme nasbírali 382 kg drobného elektrozařízení (2 292 bodů) a 458 kg
velkého elektra (916 bodů). Za body si v programu Recyklohraní vybíráme věcné ceny. V současné době vybíráme staré
baterie a mobily a plníme úkol Černé skládky. Další sběrovou akcí byl sběr papíru ve Sběrové soutěži škol. Žáci přinesli celkem 1 120 kg papíru. Za toto množství jsme obdrželi
1 834 Kč. Sice jsme se v této soutěži nijak neumístili, ale jestliže ve vítězné škole „přinesl“ každý žák v průměru několik
metrických centů papíru, ani nelitujeme.
Před námi jsou další ekologické akce a soutěže. Chceme mít
bylinkovou zahradu, na podzim jsme ji začali vytvářet. Větší
akcí je dendrologická stezka u školy. Zatím jsme ve stadiu
„shánění“ materiálu na tabule.

Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EV VO

Sběr papíru

Den stromů, I.B a IX.B

Kalendář akcí pro rok  2012
Otevírací doba:
PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13: 00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 / od 2. března
/ mimo prvních pátků v měsíci /
Kontakt:
telefon / 315 555 507 / v otevírací době
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz
adresa / Tylova 25, Dolní Bučice
/ bývalá fara a policejní stanice
vedle kostela /

Zrušení poboček
knihovny
a zavedení
nové služby:
zavážení
čtenářů knihami
S účinností od 2. ledna 2012 byly
zrušeny pobočky Místní knihovny
Vrdy v Horních Bučicích a Zbyslavi.
Bylo tak rozhodnuto z důvodu jejich
nízké návštěvnosti k neúměrně vysokým provozním nákladům. Abychom jejich uzavření kompenzovali
především starším občanům a těm,
kteří ze zdravotních či jiných důvodů
knihovnu v Dolních Bučicích navštěvovat nemohou, zavádíme novou
službu, kterou je zavážení čtenářů
knihami, a to následovně:
Zdarma: čtenáři zdravotně znevýhodnění a všichni nad 65 let
S poplatkem: ostatní
Výše poplatku: 20 Kč / 1 zavezení
Platné od: 2. března 2012 (včetně)
Periodicita:
vždy první pátek v měsíci, 16:00–18:00
Forma: na základě objednávky od čtenáře ho knihovna zaveze knihami až
do domu, objednávku je možno učinit
buď telefonicky nebo e-mailem (zavážení se týká místních částí obce Vrdy,
tj. Dolních a Horních Bučic, Koudelova, Skovic a Zbyslavi – v abecedním
pořadí)
Petra Horálková
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leden–červen: projekt
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka:
jen pro první třídy ZŠ Vrdy
besedy, workshopy, autorská čtení,
soutěže v průběhu 2. pololetí
5.–11. března: Týden čtení:
5. března: Lali jóga s Hankou
Luhanovou, autorkou knihy Lali cvičí
jógu: dopoledne pro první třídy ZŠ
Vrdy a školky, odpoledne pro dětskou
veřejnost (čas bude upřesněn)
cvičení jógy pro děti s rodiči s malou
besedou o knize a józe
pozor: z kapacitních důvodů si,
prosím, rezervujte místa nejdéle
5 dní před akcí
30. března: Den a noc s Andersenem:
Origami Markéty Pilátové, autorkou
knihy Kiko a tajemství papírového
motýla: dopoledne pro první třídy ZŠ
Vrdy, odpoledne pro dětskou veřejnost
(čas bude upřesněn):
autorské čtení Markéty Pilátové
z knihy Kiko a tajemství papírového
motýla spojený s výrobou origami
hvězdičky (autorka byla nominována
na Magnesii Literu 2011 v kategorii
Kniha pro děti a mládež)
pozor: z kapacitních důvodů si, prosím,
rezervujte místa nejdéle 5 dní před akcí

červen: Pasování čtenářů v rámci
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka se slavnostním předáním
knih (datum bude upřesněno)
16. března: Komponovaný pořad
věnovaný Jiřímu Voskovci:
pro širokou veřejnost
(čas bude upřesněn)
projekce dokumentárního filmu
Můj otec George Voskovec, poslech
rozhovorů Voskovce s Werichem
a vybraných her Osvobozeného divadla
u příležitosti 107. narozenin JV,
těšte se i na hudební překvapení
1.–7. října: Týden knihoven
1. prosince: Den pro dětskou knihu
15. prosince: Komponovaný pořad
věnovaný Miloši Formanovi:
pro širokou veřejost
(čas bude upřesněn)
projekce filmů a čtení z knih
převedených Formanem na plátno
u příležitosti jeho 80. narozenin
Podrobnější informace budou včas
doplněny. Sledujte webové stránky
www.obecvrdy.cz/knihovna
nebo navštivte knihovnu.

Petra Horálková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm,
kteří oslavili svá jubilea
v měsíci lednu 2012.
Přejeme jim vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Jana Špinarová
evidence obyvatel

paní Květoslava Bílková z Dolních Bučic
paní Hana Hejbalíková z Vrdů
paní Jindřicha Kopecká z Vrdů
paní Růžena Laňková z Vrdů
paní Jaroslava Vondrová z Vrdů-Pod Vinicí
pan Karel Kosina z Dolních Bučic

Statistika dopravních
nehod  Územní
odbor  Kutná  Hora

Celková roční statistika
dopravní nehody

por. Mgr. Vendulka Marečková, ÚO Policie ČR

prosinec
dopravní nehody

2010

2011

26

35

0

nehody s alkoholem

rok 2010

rok 2011

369

410

nehody s alkoholem

18

35

lehká zranění

75

102

těžká zranění

22

31

úmrtí
celková škoda

8

2

Kč 29 000 000

Kč 25 500 000

Příčina DN
nezaviněná řidičem

30

24

5

rychlost

98

107

lehká zranění

1

9

předjíždění

27

27

těžká zranění

0

2

přednost

53

64

úmrtí

0

0

způsob jízdy

152

185

Kč 1 612 300

Kč 2 768 500

9

3

celková škoda

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
OBČANŮ
Dnem 1. prosince 2011 vešla v platnost dohoda
mezi obcí Vrdy a bezpečnostní agenturou TRIM
spol. s r. o., Praha o bezpečnostním monitorování katastru obce Vrdy. Ze strany obce jde
o první krok v rámci prevence proti pouliční
kriminalitě a cestu ke zlepšení neúnosné situace. V období od zrušení obvodního oddělení
Policie ČR v naší obci se bezpečnostní situace
zhoršila. Akt dohody je tedy jen nutná reakce
na současný stav, a to hlavně po zkušenostech
z léta a podzimu loňského roku. Po odborné
konzultaci s Ředitelstvím P ČR Kutná Hora
o možnosti využití takovéto služby bylo naší
obci ze strany tohoto orgánu doporučeno tento
krok učinit. Tímto se také otevírá daleko větší
a účinnější spolupráce mezi obcí, P ČR a bezpečnostní agenturou. Smyslem opatření je nastavit preventivní systém a zlepšit tak bezpečnostní situaci v místních částech obce ku prospěchu všech občanů. Firma TRIM spol. s r. o.,
Praha poskytuje služby při zajišťování bezpečnosti ochrany majetku zákazníka, ostrahy objektů, rodinných domů atd. před poškozením,
zneužitím, zničením či odcizením. Službu provádějí vyškolení zaměstnanci jak nepřetržitě
24 hodin denně, tak pouze v nočních hodinách
anebo dle dohody s majitelem objektu.
V případě potřeby je k dispozici pomoc na telefonním čísle 724 757 785.
Dále na tel. čísle 606 832 318 si mohou občané
individuálně objednat službu ochrany vlastního soukromého majetku a osob v čase dovolených, dlouhodobého pobytu mimo bydliště
apod.
-mly-

technická závada

KAPELA CIVILNÍ OBRANA VYDÁVÁ
V ÚNORU  2012 SVÉ NOVÉ ALBUM
Desku si kluci točili sami. O mix a mastering se jim postaral Mick Tenthof z Holandska. Podle slov kapely je jejich nové CD zase o trochu jiné
než to předchozí. Čím jiné? Máme se nechat překvapit. Chlapci z Civilky
vás zvou na křest zmiňované desky, který proběhne 24. 2. 2012 v sále hotelu Grand v Čáslavi. Na křest zavítá spousta zajímavých hostů a kamarádů Civilní Obrany prakticky z celých Čech. O tom, že jsou kluci momentálně hodně vytížení, rozhodně není pochyb. Točí desku, chystají se
na turné, ale také pro vás připravují hudební festival HOUKÁNÍ. Doporučte pořadatelům kapely, které byste na HOUKÁNÍ rádi viděli. Nápady
-jmmůžete posílat na adresu civilniobrana@seznam.cz.

Ahoj Romane, my tě sice známe, ale
mohl bys říci, jaký vztah máš k naší obci,
aby čtenáři věděli, proč rozhovor s tebou
patří do našich Obecních listů?
Chodil jsem zde do mateřské školy a pak
na ZŠ Vrdy na prvním stupni. Potom
jsem studoval na osmiletém gymnáziu
v Čáslavi. Byl jsem taky aktivním členem
místního skautského střediska Vrdy-Bučice a s ním jsem absolvoval všechny
letní tábory od první třídy až do doby,
než jsem odešel na vysokou vojenskou
školu. Stejnou dobu jsem za Slavoj Vrdy
hrál fotbal. Mám zde stále dost kamarádů a přátel, ať již ze školy, ze skautu
nebo z fotbalu.
Chtěl bych se tě, Romane, zeptat, jestli
jsi už v dobách, kdy jsi byl skaut a později rover, měl myšlenky na to, že najdeš
uplatnění v armádě? Neuvědomuji si, kdy
přesně jsem se rozhodl pro armádu. Blížila se maturita a já si říkal, co dál. Nějakým způsobem mě to táhlo k bezpečnostním složkám. Viděl jsem to tak, že se
nejedná o monotónní práci. Dá se říci,
že nikdy nejsou dva dny úplně totožné,
pak mě vždy zajímaly zbraně (ne, že bych
byl nějaký ničitel). Zdálo se mi to v dospívání jako příslib dobrodružného života.
Vojenská škola byla jedna z variant,
mimo jiné jsem podal přihlášku na policejní školu a na VŠE. Nakonec jsem se
rozhodl pro Univerzitu Obrany, že ze mě
bude voják. Tam jsem studoval na fakultě ekonomiky a managementu a měl
to štěstí, že po škole jsem nastoupil v Táboře do funkce odpovídající mému studijnímu zaměření.
Musím říct, že realita není ve výsledku
až tak dobrodružná, jak jsem si ji jako

V „Afghánu“ odvádíme dobrou práci

teenager představoval, strávíme sice
hodně času venku, na druhou stranu je to
samozřejmě velká spousta papírů, ale to
k tomu tak nějak patří. Nestěžuju si, člověk na svou práci nadává vždy, málo je takových, kteří by byli stoprocentně spokojeni s tím, co dělají. Osobně musím říct,
že jsem doposud měl obrovské štěstí na
lidi, jak na podřízené, tak na nadřízené,
takže ve výsledku jsem velice spokojen.
Romane, jsi ženatý a pokud vím, tvá sympatická manželka je také voják. Poznali
jste se na škole? Ano, poznali jsme se na
škole, respektive před zahájením studia
v rámci základního výcviku, tenkrát to
byla základní tříměsíční příprava. Pak
jsme spolu studovali, já po absolvování
Bc. a po svatbě odešel do praxe a manželka zůstávala na škole, kde si dodělávala Ing. studium prezenční formou. Já
jsem nastoupil k 42. mechanizovanému
praporu a inženýrské studium jsem
si dodělával při zaměstnání.
Jak dlouho jsi pobýval v Afghánistánu?
Na první misi jsem strávil půl roku.
Od září do února.
Co je vlastně náplní práce členů provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), jak
vypadá váš běžný den na misi? Provinční
rekonstrukční tým – tzv. „PíáRTý“ je
společným projektem Ministerstva

zahraničních věcí a Ministerstva obrany
ČR a má dvě části, civilní a vojenskou, ta
se pak dále dělí. Jedna část například vyjíždí ze základny, to jsou bojové jednotky.
Pak je tam štáb, logistika, kteří nás zabezpečují.
PRT plní řadu úkolů, které lze zjednodušeně popsat jako podporu místní centrální a provinční vlády prostřednictvím rekonstrukce provincie a spolupráce s afghánskými bezpečnostními
silami. V podstatě naší hlavní náplní
práce bylo tehdy zabezpečovat činnost
civilního PRT.
Běžný den vypadá asi následovně. Člověk
se buď připravuje na výjezd, na tu tzv. patrolu, nebo je venku. Volno máme maximálně jeden den v týdnu – v pátek podle
místních zvyklostí, když se tedy poštěstí,
někdy je prostě práce 7 dní v týdnu.
Když budu mluvit za svou jednotku, tak
jsme vyjížděli 2× až 4× do týdne. Celá činnost mimo základnu trvá cca 3–9 hodin,
v závislosti na tom, kam se jede, na kolika místech se zastavuje a jaký úkol se
plní. Pak se člověk vrátí z patroly, ošetří
si materiál, zbraně a připravuje se znovu
na plnění dalšího úkolu. Štáb a logistika
jsou tam od toho, že plánují, provádí administrativu, vydávají nám rozkazy, koordinují, dodávají potřebné informace,

Aeromobilní operace – na odletu z okresu Baraki Barak

Poručík Roman Rostás (26) je příslušníkem 42. mechanizovaného praporu
„Svatováclavského“, 4. brigády rychlého
nasazení. V roce 2009 se účastnil mise
v Afghánistánu jako příslušník 4. kontingentu provinčního rekonstrukčního
týmu v Lógaru.

S dětmi na cestě ze školy
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foto Daniel Hlaváč

Údolí řeky Lógar skýtá i zelený pohled

Aeromobilní operace

určují, kam pojedeme. My jsme poté řešili, jak konkrétně provedeme zajištění
určených míst, byli jsme ten výkonný prvek, co jezdí ven do terénu, chrání a zajišťuje civilní experty, dělali jsme jim
v uvozovkách ochranku. Někdy jsme jezdili sami, když bylo např. třeba provést
průzkumy cest apod.
A co je náplní práce civilní části PRT?
Ti se v podstatě starají o to, aby peníze
na rekonstrukci provincie šly na správné
místo. Takže například, když se staví
škola, tak prací našich expertů je stavební dohled na kvalitu práce apod.
Veškeré práce ale provádí místní firma
z místních zdrojů, jsou za práci placeni
místní lidé tak, aby peníze zůstaly přímo
tam, protože tím, že zlepšíme jejich úroveň, tak oni získají pocit, že mají o co se
starat. Podle přísloví: „Chceš-li někoho
zachránit od hladu na den, dej mu rybu,
chceš-li ho ale zachránit navždy, nauč jej
ryby chytat.“
Celé je to o tom, aby se oni sami naučili,
že je potřeba pracovat.
Snažíme se jim zvyšovat možnosti, například organizací sběrných míst pro
výkup mléka (Milk Collection Centre),
kde se mléko ukládá v těch správných
podmínkách, díky tomu ho dokáží prodat a pro ně je to příjem, který dříve neměli. Vše, co vyprodukovali, museli okamžitě spotřebovat a nikam svůj produkt
nedostali.
Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší
život.
Další z činností je stavba škol, díky které
se zvedá vzdělanost, respektive snižuje
stále dost vysoká negramotnost. Je toho
mnohem více, od školení včelařů, přes
dodávky školních pomůcek, budování
zavlažovacích systémů, až po výcvik
místních bezpečnostních sil. Myslím si,
že v „Afghánu“ odvádíme dobrou práci.
Na internetu samozřejmě každý může
najít více informací, např. na stránkách
Ministerstva zahraničních věcí (www.
mzv.cz) a Ministerstva obrany (www.
army.cz).

Dostali jste se za dobu svého pobytu do
ostré palby? Já konkrétně ne. Za našeho
pobytu byla situace poněkud klidnější. Je
pravidlem, že v té zimní rotaci odchází
povstalecké špičky do Pákistánu, stahují
se do svých zimovišť, protože v zimě jim
také dělá problémy operovat. Přes zimu
je tam ve srovnání s létem klid. Na jaře,
jak se začíná oteplovat, tak povstalci zvyšují aktivitu. Dá se tedy říci, že teď tam
odjíždím do toho horšího období.
Děláte vyjížďky mimo základnu. Jsou to
smíšené akce s Američany nebo jezdíte
samostatně? Před dvěma lety jsme
třeba vyjížděli dohromady přibližně 6×
do týdne, někdy víc, někdy méně. Tehdy
se jednalo v drtivé většině čistě o naše
záležitosti. Vezli jsme civilní experty,
zajišťovali jsme jejich činnost na jejich
projektech (např. sběrná místa mléka,
stavba škol, mostů apod.).
V této době v rámci příprav na předávání
se hodně tlačí na spolupráci smíšených
patrol. To znamená, že se hodně spolupracuje s Američany a hlavně s afghánskými silami, které jsou intenzivně cvičeny. A my máme také výhodu, že máme
mezi sebou místní lidi, kteří znají lépe
prostředí, zvyklosti, jazyk apod.
Říká se, že v Kábulu jsou už k vidění
ženy bez burek, dokonce v džínách apod.

Je pravda, že během průjezdu Kábulem
jsme zaregistrovali dvě dívky, které byly
evropsky oblečené. Na venkově to ale
bylo nemyslitelné, aby žena vyšla ven
nezahalená. Jakmile dosáhne dívka pohlavní dospělosti, bez burky nejde ven
z domu.
Já už to tedy slyšel, ale mohl bys popsat
nejnebezpečnější situaci, kterou jsi tam
prožil, to jsem se tenkrát hodně nasmál.
Jo, jo, jeli jsme tzv. konvoj – doprovod materiálu z Kábulu zpět na základnu. Doprovázeli jsme dva náklaďáky místních
dopravců. Je třeba dodat, že tamní vozidla jsou v takovém stavu, že to není
úplně podle našich norem STK. Vyjeli
jsme z Kábulu a v jednom místě u dvou
nízkých budov z ničeho nic řidiči civilních náklaďáků zastavili, vyskočili z aut
a během pár vteřin zalezli do budov při
cestě. My jsme zastavili všichni také, zabezpečili prostor, jelikož jsme neměli ponětí o tom, co to znamená a co se bude
dít. Řidiči těch kamionů byli před cestou instruováni, že když nastane jakýkoli problém, tak zastaví a řeknou nám,
co a jak. Ale oni zmizeli a my nevěděli,
kde jsou. Kluci mi hlásili, že viděli černé
turbany, jak se tam objevují a mizí za
jedním pahorkem. (Pozn.: černé turbany často jako odznak cti nosí bojovníci Tálibánu.) Tak jsme čekali, kdy to
přijde, připraveni k boji a nakonec asi
po třech minutách vyběhli ti dva řidiči
z toho domku, v ruce gumovou hadičku,
s tím, že jednomu praskla hadice od brzdové kapalina. Tak to tam spravil a hurá
– můžeme jet dál. Tak to byla v uvozovkách situace nejblíže boji, kterou jsem
já osobně během mise zažil.
Jak jsi sám před chvílí podotkl, náš PRT
organizuje mimo jiné i výstavbu škol. Jak
přistupují Afghánci ke školní docházce?
Ve škole jsou k vidění spíše menší děti,
které práci ještě pořádně nezastanou, musí si odvést své drobné povinnosti a pak mohou jít do školy. Sami Afghánci si podle mého názoru začínají
uvědomovat, že vzdělání je důležitá věc.

a Stanislav Krupař

Na patrole s HMMW V – tyto již Armáda České republiky nepoužívá

Výcvik na základně může být přerušen příletem či odletem vrtulníků

>> str. 8

V minulosti jakékoli nenáboženské vzdělání Tálibán těžce potlačoval a ze zkušenosti mohu říci, že spousta výrostků
s námi již před dvěma lety hovořila poměrně obstojně anglicky, chápou to, že
vzdělání je důležité, vypráví nám o svých
snech, že chtějí pracovat v Kábulu, že
chtějí vydělávat peníze apod.
Je třeba si uvědomit rozdíly mezi školní
docházkou tady a tam. V Česku sedne
dítě na autobus a je ve škole za pár minut, ale tam ten klučina musí ujít třeba
sedm nebo deset kilometrů pěšky. Škola
tam je v budově o třech velkých místnostech, ale je tam třeba 500 dětí. Takže
zbytek dětí sedí venku. Běžný obrázek
je jedna tabule, před kterou sedí 40 dětí
na zemi.
Nesnažíme se jim nutit nějaký náš model západního vzdělání. Ty školy jsou
pod vedením Afghánců, samozřejmě je
tam i výuka náboženství, je to v podstatě
celé v jejich režii. My jim pouze vytváříme podmínky pro to se vzdělávat. Samozřejmě se nějakým způsobem sleduje
výuka, důraz je kladen na matematiku,
aby si dokázali věci spočítat. Své místo
má samozřejmě i náboženství. Nemá
cenu tam chtít něco změnit. My jim nediktujeme, snažíme se jim vytvořit podmínky k tomu, aby se mohli vzdělávat.
Řeší se tam i střední školství, jsou různé
školení a výcviky např. pro včelaře, chovatele dobytka apod.
Trendem je zúrodňování krajiny díky
zavlažování. Vše jde dopředu. Teď jim
to v uvozovkách nikdo nebere a je pro
ně jednodušší navázat vztah k smysluplné práci.

Tříkrálová sbírka  2012
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Afghánistán je velmoc v produkci opia
a hašiše. Mění se i to? Snaha samozřejmě
je, ale to bude asi nejtěžší. Když oni si
spočítají, že když nasejí mák, vydělají
z toho tolik, a když budou tvrdě dřít, pěstovat kukuřici, nebo cokoli jiného, budou mít pouze zlomek drogového zisku,
to je určitě jedna z nejtěžších věcí. Také
jsou k pěstování nuceni násilím místními „narkobarony“. Na druhou stranu
jde o vymáhání práva a fungování systému jako takového, takže se koaliční
síly snaží tyto ilegální aktivity potlačovat. Mnoho místních ale stále nechápe,
co je na tom hašiši a opiu špatného.
Nestalo se vám, že by vám nějaký fet nabízeli? Ano, párkrát se stalo, že nám nabízeli hašiš.
Co za to chtějí? U nich je ve velké oblibě tzv. happy shooting, kdy se střílí
do vzduchu. Takže za to chtěli svítící
náboje, které jsou krásně vidět. Tyhle
obchody jsme ale samozřejmě nikdy
nerealizovali.
Je podle tebe možné, aby se člověk vydal do Afghánistánu jako turista? Byl
jsi tam a znáš tamní poměry. No netvrdil bych, že znám tamější poměry. Nevím jakou má ČR s Afghánistánem vízovou politiku, ale myslím, že třeba v Kábulu by se člověk mohl pohybovat. Tam
působí ve městě i řada zahraničních
agentur, působí tam i placené ochranky
apod. Tam by se to ještě jakž takž dalo,
i když určitá míra nebezpečí je i tam.
Představa, že tam člověk přijede, vyrazí
s batohem do hor a pak se u někoho ubytuje, tak to asi ne. Automaticky by se stal
lákadlem ve smyslu „vezmeme nějakého

V sobotu 7. ledna se uskutečnila ve Vrdech, Dolních a Horních
Bučicích Tříkrálová sbírka. Skupinky skautů v podobě Tří králů
navštívily jednotlivé domácnosti se zapečetěnými pokladničkami. Ještě téhož dne v podvečer byly pokladničky za účasti zástupce pořadatele sbírky Oblastní charity Kutná Hora – Farní
charity Čáslav a zástupců obce otevřeny. Výnos ze všech otevřených pokladniček činil 16 257 Kč. V sobotu 14. ledna se Tříkrálová sbírka konala také ve Zbyslavi. Dne 16. ledna byly pokladničky za účasti zástupce pořadatele sbírky a zástupců obce otevřeny. Výnos z otevřených pokladniček činil 5 698 Kč. Celkový
výtěžek Tříkrálové sbírky za rok 2012 tedy činil 21 955 Kč.
Bude použit především na dobrovolnictví, dobrovolníky a jejich

Evropana a natočíme s ním video“. Ani
my sami neopouštíme základnu, to za to
opravdu nestojí někam si vyjít. Ale slyšel
jsem, že v horských masivech na hranicích s Pákistánem už vysokohorská turistika začíná.
Jak vidíš budoucnost? V případě, že odejde spojenecká armáda a rekonstrukční
týmy. Vydrží jim to tam, nebo ne? To záleží jen a jen na nich. Může se stát to,
že přijde Tálibán, převezme otěže a vše
bude ve starých kolejích. Může se stát
to, že se jim lidé postaví, řeknou „mám
své pole, svůj dům, nechte mě být, chci,
aby to tu fungovalo“. Když budou fungovat bezpečnostní síly a vláda, tak by se to
mohlo podařit.
Zároveň naším odchodem Tálibán přijde v o jeden z hlavních oficiálních důvodů k boji, jejich hlavním proklamovaným cílem je vyhnat okupanty. V momentě, kdy okupanti sami odejdou, tak
co bude Tálibán dělat, na koho bude útočit? Na Afghánce, své lidi? Podle mého
názoru přijde o část své legitimity. To
jsou ale všechno jen pouhé dohady.
Vím, že brzo odjíždíš na další misi. Ano.
Bude to teď v únoru. Budu příslušníkem
9. jednotky PRT Lógar a bude to zase přibližně na půl roku.
A co manželka? Tentokrát jede se mnou
do Lógaru taky.
Tak ať se ve zdraví vrátíte, dík za rozhovor a v létě nashledanou.
Ivan Kebza
rozhovoru se zúčastnili a dotazy kladli:
Petr Dvořák, Norbert Kobela
a Miloš Mlynka

aktivity, malým dílem také na podporu dětských aktivit v RC Kopretina a ve středisku Domek.
Děkujeme všem občanům, kteří podpořili dobrou věc
svým příspěvkem. Poděkování patří také samotným
skautům z Dolních Bučic a členům SDH Zbyslav, kteří
tuto akci dobrovolně zajistili.

Ivana Procházková, tajemnice OÚ Vrdy

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Kdy Název akce

KDE / Poznámka

Zabezpečuje

11. února Výstava leteckých modelů

Výstavní síň OÚ Vrdy

OÚ Vrdy

18. února Hasičský ples

KD Zbyslav

SDH Zbyslav, OÚ Vrdy

3. března Masopust

H. Bučice, KD H. Bučice

JK IVAHU, OV H. Bučice, OÚ Vrdy

4. března Dětský karneval

KD Vrdy, 14:00–17:00 h

OÚ Vrdy

10. března Dětský karneval

KD Zbyslav, 14:00–17:00 h

OS Zbyslav dětem, OÚ Vrdy

24. března Hasičský ples

KD Vrdy

SDH Vrdy, SDH D. Bučice
OÚ Vrdy

březen Velikonoční koncert
3.–10. dubna Velikonoční výstava

Kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Sdružení za záchranu kostela
Výstavní síň OÚ Vrdy

OÚ Vrdy, ZŠ, MŠ I, MŠ II, občané

Zbyslav,
prac. nástroje, pytle, rukavice

OS Zbyslav dětem, OÚ Vrdy

Sportovní areál Vrdy

SDH Vrdy, OÚ Vrdy

5. května Stavění májí

Zbyslav a KD Zbyslav

Sdružení za záchranu kostela
OÚ Vrdy

2. června Dětský den

Sportovní areál H. Bučice

ÚK OÚ Vrdy

KD Zbyslav

SDH Zbyslav, SDH D. Bučice
SDH Vrdy

Zbyslav

OS Zbyslav dětem

duben Jarní úklid
30. dubna Pálení čarodějnic

23. června 120. výročí
založení SDH Zbyslav
červenec Šipkovaná

Areál ZŠ Vrdy
srpen cyklistický závod
Doubrava-Vysočina Tour 2012

Agro Kolín, ÚK OÚ Vrdy
ZŠ Vrdy

srpen 3. ročník hudebního
festivalu Houkání

Sportovní areál Vrdy

HelpBand, OÚ Vrdy
SDH Vrdy, P ČR

srpen Fotbalový turnaj přípravek

Sportovní areál Vrdy

TJ Slavoj Vrdy, OÚ Vrdy

1. září Loučení s prázdninami

KD Zbyslav

SDH Zbyslav, OÚ Vrdy

září Dolnobučický Soptík

Sportovní areál Vrdy

SDH D. Bučice, OÚ Vrdy

září Svatováclavský koncert

Kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Sdružení za záchranu kostela

září/ Kurz společenského
prosinec tance 2012

KD Vrdy

OÚ Vrdy

říjen Drakiáda

Zbyslav, fotbalové hřiště

OS Zbyslav dětem

říjen Zbyslavské strašidlo

Zbyslav a KD Zbyslav

OS Zbyslav dětem

14. října Posvícenská zábava

KD Zbyslav

SDH Zbyslav, OÚ Vrdy

listopad Fido Cup 2012

Vrdy, cyklo, bowling
sauna a společenský večer

FIDO Sport, OÚ Vrdy

30. listopadu Rozsvícení vánočního
stromu a besídka dětí

ZŠ Vrdy

OÚ Vrdy, ZŠ, MŠ 1 a MŠ II

25. listopadu Dětská Mikulášská zábava

KD Vrdy

OÚ Vrdy

prosinec myslivecká zábava
Poslední leč

KD Zbyslav

MS Doubrava

prosinec Neptunovy šípy

Hospoda „U Vikiho“
Jana Slavíková

Slavoj Vrdy „B“
Tipsport Vrdy a OÚ Vrdy

Kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Sdružení za záchranu kostela
prosinec Vánoční koncert
Pdg. školy a Gymnázia Čáslav
OÚ Vrdy
17.–21. prosince Vánoční výstava

Výstavní síň OÚ Vrdy

OÚ Vrdy, ZŠ, MŠ I, MŠ II, občané

24. prosince Betlémské světlo

Kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Sdružení za záchranu kostela
OÚ Vrdy

26. prosince Vánoční výstava

Výstavní síň OÚ Vrdy

OÚ Vrdy, ZŠ, MŠ I, MŠ II, občané

30. prosince Dětská Silvestrovská zábava

KD Zbyslav

OÚ Vrdy, OS Zbyslav dětem
/pozn.: změny vyhrazeny/ -mly-

Vánoční nohejbalový turnaj trojic
Vrdy  26. 12. 2011

Sobotní dopoledne 17. prosince
2011 patřilo šipkám. V prostorách
Tipsport baru ve Vrdech odstartoval dětský šipkařský turnaj ze seriálu „Neptunovy šípy“. Proti terčům
nastoupilo celkem 16 jednotlivců ve
dvou kategoriích – mladších žáků/
žákyň (11 účastníků) a starších
žáků/žákyň (5 účastníků). Hrálo se
variantou 501 a 301 na dva vítězné
legy. Ve starší kategorii vybojoval
prvenství Martin Holoubek , druhý
skončil Jakub Licek. Na třetím místě
se umístnil Josef Velš. Po napínavém
zápase mladší kategorie nakonec
zvítězil Dominik Lengál před Františkem Hendlem a Vitaliy Brelykem.
Na dalších místech skončili:
Mladší žáci/žákyně (8–11 let):
Matěj Holoubek, Lucie Kalousková,
Matěj Franc, Klára Kořínková,
Tadeáš Jeřábek, Daniela Šonková,
Marika Jeřábková a Adéla Ferusová.
Starší žáci/žákyně (12–15 let):
Šárka Dušková a Petr Kavecký.
Soutěž, jako již tradičně, pořádala
Vinárna NEPTUN, Hospoda U Vikiho a šipkařské týmy Slavoj Vrdy B
a Tipsport bar U dvou bláznů. Věcné
ceny a občerstvení sponzorovali:
Obec Vrdy, Zazel s. r. o., Michal Pivrnec Mžany-Stračovská Lhota, Řeznictví – uzenářství Jaromír Horký
Vrdy-Dolní Bučice, Sady spol. s  r. o.
Bílé Podolí, ŠK Slavoj Vrdy B, ŠK Tip
sport bar U dvou bláznů, SDH Hasiči
Vrdy, Josef Moravec P&K ekologie,
Silvie Francová, Renata Velšová, Lucie Miseciusová, Helena Slavíková,
Michal Kollár a František Vostrý.

-jm-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slaný:
Červené bundy:
Vrdy B:
Vrdy A:
Dražkovice:
Nechám to na tobě:
Konojedy:
Kučerka:
Jenštejn:
Čáslav A:
AC Masáž prasat:
Církvice:
Sloupno:
Čáslav B:

Radoměřský, Beránek, Vondráček
Němec T., Hezina, Prudič
Havránek M., Líbal, Konečný
Schreiber, Havránek J., Vavřina
Štika, Žídek, Zadrobílek
Padělek, Dlask, Pavel
Vach, Kratochvíl, Bílek
Horvát, Pikal, Malý
Malina, Kaiser, Šnídl
Hykel st., Hykel ml., Němec M.
Haňáček, Trkal, Pikal
Laczko, Kutílek, Volenec, Brož
Holý, Říčan, Kubíček
Rackovský, Kožený, Vaněk.

Pořadí:

U  VIKIHO LÉTALY
NEPTUNOVY ŠÍPY

Již po dvanácté ve Vrdech na druhý svátek vánoční změřily své síly nohejbalové
trojice z širokého okolí. Čtrnáct soupeřících sestav bylo rozděleno do čtyř základních skupin, aby si následně jejich vítězové zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Týmy z druhých a třetích míst se utkaly v osmifinále a doplnily tak čtvrtfinálové dvojice. Z celkového prvenství se nakonec mohla radovat sestava Slaného před týmem z Pardubic, hrajícím pod názvem „Červené bundy“. Bronzový stupínek obsadil tým pořádajícího TJ Slavoje Vrdy, který v souboji poražených semifinalistů přetlačil své oddílové spoluhráče.
Děkujeme všem zúčastněným týmům, divákům, TJ Slavoj Vrdy a obci Vrdy.

Hráči nohejbalového oddílu TJ Slavoj Vrdy zakončili uplynulý rok přátelským
venkovním utkáním na školním hřišti s novým, umělým povrchem. „Jarní“
počasí přálo oproti minulému ročníku, kdy hrací plochu pokrýval sníh a led.
Ve finále ani tak nešlo o výsledek, ale o dobrý pocit ze hry. Děkujeme všem zúčastněným hráčům a divákům.
Jan Havránek, NO TJ Slavoj Vrdy

Vlevo na bloku Schreiber, vpravo smečuje Vavřina, přihlíží Havránek
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oddíl kopané
V roce 2011 došlo ke změně názvu z ČMFS (Českomoravský fotbalový svaz) na Fotbalovou asociaci České
republiky (FAČR). Následně bylo valnou hromadou
FAČR schváleno provedení aktualizace členské základny a zavedení členských příspěvků. Pro náš oddíl to znamená přihlásit se jako klub a zároveň podat
přihlášky a zaregistrovat desítky našich členů v termínu do 29. 2. 2012. Příspěvky pro FAČR budou hrazeny z prostředků fotbalového klubu. Na rok 2012 to
je 50 Kč/rok a v dalších letech 100 Kč/rok za mládež
a 200 Kč/rok za dospělé. Do budoucna nejenom hráči,
ale všichni, kteří se budou chtít nějakým způsobem
aktivně podílet na chodu fotbalové oddílu, budou muset být zaregistrování ve FAČR (trenéři, vedoucí družstev, funkcionáři atd.). V případě nedodržení této
podmínky budou pro klub vyvozeny disciplinární
důsledky. 
-mlyVíce informací naleznete na: http://clenstvi.fotbal.cz/

POSLEDNÍ   VRDOVSKÁ SMEČ

Zimní přípravné
utkání  2012

Volejbalový oddíl při TJ Slavoj Vrdy přivítal v sobotu 17. prosince loňského
roku hráče a diváky na svém předvánočním sportovním utkání. Domácí
tým Slavoje byl nasazen do turnaje pod
pořadovým číslem 1. Družstvo Bombarderos si vylosovalo dvojku, ČáslavInvalidovna hrála s trojkou, hráči
z Golčova Jeníkova se čtyřkou a na
Mladou Boleslav vyšla pětka. Hrálo se
na dva sety do 25 bodů. Za každý zápas se rozdělily tři body – za výhru 2:0
dostává družstvo 3 body, za výhru na
skóre (1:1 na sety) obdrželo poražené
družstvo jeden bod a vítězné družstvo
2 body. Pro Smeč 2011 to byl právě pořádající tým vrdovských volejbalistů,
který vybojoval vysněný pohár.
-jm-

4. 2. 2012

umělá tráva, Kutná Hora

18:00

Golčův Jeníkov

12. 2. 2012

umělá tráva, Kutná Hora

17:00

Tupadly A

18.–19. 2. 2012

v jednání

26. 2. 2012

v jednání

4. 3. 2012

umělá tráva, Kutná Hora

Zruč nad Sázavou
15:00

Zbraslavice A

11. 3. 2012

hřiště Potěhy

14:00

Leština nad Sázavou

17. 3. 2012

hřiště Vrdy

14:00

Tupadly B

Provozní doba  Sokolovny  Vrdy
Bowling

Fitness

Sauna

středa

16:00–22:00

16:00–22:00

Muži 16:00–22:00

čtvrtek

16:00–22:00

16:00–22:00

Ženy 16:00–22:00

pátek

14:00–23:00

14:00–22:00

Muži 14:00–22:00

sobota

14:00–23:00

14:00–22:00

Ženy 14:00–22:00

Vstupné:
od 1. 1. do 30. 4. 2012

říjen–květen

14:00–18:00

220,– Kč/hodina dospělí

dospělí

18:00–23:00

250,– Kč/hodina 25,– Kč/hodina

90,– Kč/den

od 1. 5. do 30. 9. 2012
14:00–18:00

170,– Kč/hodina děti do 15 let

děti do 15 let

14:00–18:00

220,– Kč/hodina 10,– Kč/hodina

50,– Kč/den

od 1. 10. do 31. 12. 2012
14:00–18:00

220,– Kč/hodina

děti z MŠ Vrdy

18:00–23:00

250,– Kč/hodina

20,– Kč/den

příplatek za bowling mimo
provozní den: 30,– Kč/hodina
kontakt: Marta Vorlíčková – mobil 731 786 962

zapůjčení druhého
prostěradla: 20,– Kč

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

DITA VESELÁ // ovoce-zelenina
538 43 Třemošnice 314, tel.: 603 165 005
obchod Chrudimská, Dolní Bučice
zodpovědná vedoucí Iva Rolencová
po–pá 8:00–16:00
so
8:00–11:00

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: http://www.ethanolenergy.cz

VÝSTAVA LETECKÝCH MODELŮ
OÚ Vrdy Vás zve v sobotu 11. února 2012
od 9 do 15 hodin na výstavu leteckých modelů
ve Výstavní síni, Smetanovo náměstí 200, Vrdy
OBEC VRDY pořádá

Dětský karneval
neděle 4. března 2012 od 14 hodin
v sále Kulturního domu ve Vrdech
doprovodný program – soutěž o nejlepší masku – hry
vstupné děti, dospělí – Kč 20

Sbor dobrovolných hasičů
ve Zbyslavi Vás zve
na svůj tradiční

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 18. února 2012
od 20:00 hodin
v sále restaurace U Bucků
k tanci a poslechu
hraje skupina

V.I.P. Zdeňka Jeřábka
Hledám spolužáky paní Marie ČEPKOVÉ,
původem z Bílého Podolí,
která v letech 1919–1923
navštěvovala měšťanskou školu
v Dolních Bučicích.
Za zavolání na telefonní číslo 474 650 604
předem děkuji.

listopad 2011 | in zerce

SHD Vrdy a SHD Dolní Bučice
spolu s Obcí Vrdy pořádají

v sobotu 24. března 2012
v KD VRDY od 20 hodin

HASIČSKÝ BÁL
hraje
JEL-BAND Vladimíra Jelínka
vstupné 100 Kč
rezervace míst
tel.: 728 949 852

v ydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616
telefon + 420 327 397 221 | fa x + 420 327 397 284 | mobil + 420 602 595 020
pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 1/2012 vychází 31. ledna
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jazykové korektury a výběru poskytnutých příspěvků | nevyžádané rukopisy nevracíme
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