OBECNÍ LISTY
BŘEZEN 2011 (1/2001)

PRO DOLNÍ BUČICE, HORNÍ BUČICE, KOUDELOV, POD VINICÍ, SKOVICE, VRDY A ZBYSL AV

ÚVODEM
Vážení čtenáři,
vítáme Vás po více než roce na
stránkách zbrusu nového měsíčníku, který bude mít za úkol seznamovat občany s politickým,
společenským, kulturním a sportovním děním ve všech místních
částech obce Vrdy. Obecní listy,
jež tímto prvním březnovým číslem nahrazují skomírající Doubraváček, budou mít velmi těžký
úkol – aktuálně informovat občany o nejdůležitějších událostech
v obci. Domníváme se, že jen pravidelné zpravodajství z obce je
tou nejlepší vizitkou naší práce.
Přejme si, aby Obecní listy obstály kritickým hlasům a získaly
všeobecnou oblibu.
Za redakci
Bohumila Cichá
Vážení občané,
po téměř patnáctiměsíční odmlce se vám dostává do rukou
informační zpravodaj obce. Toto
číslo vydáváme na začátku nového volebního období zastupitelstva obce a současně i začátkem

nového roku 2011. Věřím, že se
toto periodikum stane vaším průvodcem po dění v našich obcích.
Úvodem bych jako nový starosta našich obcí rád zopakoval své
poděkování z ustavujícího zastupitelstva vám všem, kteří jste na
podzim přišli k volbám. Vyjádřili
jste tím, že život v našich obcích
vám není lhostejný.
Vzhledem k volebnímu výsledku je moje pozice, stejně jako
pozice celé rady, ještě o něco složitější, než bývalo zvykem při
jednoznačné pohodlné většině
v zastupitelstvu. S pokorou však
budu pracovat ve prospěch všech
občanů.
Otevřenost, transparentnost
a kolektivní řízení obce byly před
volbami společným programem
uskupení, jejichž zástupci dnes
zasedají v radě obce. To vše zůstává i po volbách základním
pilířem práce mojí a věřím, že
i většiny zastupitelstva. Z těchto
principů vzešla také první hlavní
změna ve struktuře vedení obce:
součástí nového modelu je funkce uvolněného místostarosty, na

úřadě se tak budete setkávat také
s panem Milošem Mlynkou právě coby místostarostou. Naším
cílem je rozdělení odpovědnosti
mezi více osob – díky lepší dělbě
úkolů budeme moci efektivněji
pracovat pro naše obce, navíc tím
snížíme závislost jejich fungování
a rozvoje na jediné osobě (a odstraníme tak jednu z velkých slabin předchozího modelu).
Z hlediska hospodaření obce
se sice tato změna může na první
pohled zdát jako ne úplně výhodná: k čemu platit dalšího zaměstnance úřadu? Protože ale bude
naše práce efektivnější, protože
budeme výrazně levněji nakupovat některé služby a zároveň omezíme vyplácení různých odměn,
bude celková bilance této změny
– nejen z hlediska finančního –
víc než pozitivní a přinese prospěch nikoliv nám, ale obci.
Samotné demokratičtější rozdělování úkolů mezi více osob ale
samozřejmě nestačí. Vzrůst musí
role zastupitelstva a především
jednotlivých komisí a výborů.
Chceme do práce pro obec zapo-

jit schopné lidi. I za tak krátkou
dobu se nám to myslím už částečně podařilo. Co je naším cílem?
Umožnit větší kontrolu naší práce
a zároveň zajistit názorovou pestrost, která přinese vyvážený pohled na vše důležité, co nás čeká.
To jsme v minulých letech v obci
velmi postrádali.
V době, kdy vzniká tento text,
obec ještě nemá rozpočet. Ten
by měl být projednáván na řádném zasedání zastupitelstva obce
počátkem března. Tam bychom
vás také rádi seznámili s našimi
střednědobými plány. Obecně si
ale dovolím parafrázovat slova
prezidenta Václava Havla: naše
obec nevzkvétá. Proto bude nutné
pro hospodaření s obecními prostředky najít nový přístup, vnést
sem novou kvalitu.
Děkuji za čas, který věnujete
četbě tohoto znovuzrozeného
zpravodaje, a zároveň děkuji za
vaši trpělivost a toleranci, pokud
něco ještě není tak, jak byste očekávali. Začínáme od základů.
Josef Herout,
starosta obce

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ VEDENÍ OBCE
9. listopadu 2010 se v zasedací
síni Obecního úřadu ve Vrdech
konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vrdy. Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2,
písm. m) zákona o obcích starostou obce pana Ing. Josefa
Herouta, bytem Dolní Bučice,
ul. Svobody 91 a místostarostou
obce pana Ing. Miloše Mlynku, bytem Vrdy, ul. Sluneční
389. Dalšími členy Rady obce
jsou: paní Liběna Wittvarová, bytem Vrdy, ul. Školská
106; pan Mgr. Jiří Stýblo, bytem Vrdy, ul. U Sokolovny 349
a pan Mgr. Tomáš Franc, bytem
Vrdy, ul. Nerudova 419.
-mly-

ING. JOSEF HEROUT
starosta obce

ING. MILOŠ MLYNKA
místostarosta obce

MGR. JIŘÍ STÝBLO
2. člen Rady obce

LIBĚNA WITTVAROVÁ
1. člen Rady obce

MGR. TOMÁŠ FRANC
3. člen Rady obce
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USNESENÍ Č. 2/2010 ZASTUPITELSTVA OBCE VRDY KONANÉHO
DNE 16. 12. 2010 V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU VE VRDECH
1. Zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu jednání ZO p.
Mgr. Tomáše France a p. Josefa
Veselého.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení:
předseda: p. Zdeněk Duben,
členové: pp. Ing. Miloš Mlynka a
Tomáš Stiburek.
3. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu ředitelky o. p. s.
ANIMA Čáslav o činnosti společnosti.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád ZO Vrdy dle
předloženého návrhu, který
tvoří přílohu tohoto usnesení.
Zodpovídá: členové ZO. Termín:
průběžně.
5. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí kontrolu usnesení z jednání ZO obce ze dne 23.9.2010
a 9.11.2010 s tím, že jednotlivá
usnesení jsou průběžně plněna.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozbor plnění příjmů rozpočtu
obce a rozbor čerpání výdajů
rozpočtu obce k 30.11.2010 dle
předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Zodpovídá: Hana Čejková, ekonom.
Termín: průběžně.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí níže uvedených dotací:
• neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR prostřednictvím
Krajského úřadu Středočeského
kraje v celkové výši Kč 23.320,-.
Částka je poskytována k zabezpečení činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů III Vrdy s
tím, že z přidělené částky je určeno Kč 3.065,- na pohonné hmoty,
Kč 15.750,- na věcné prostředky
a Kč 4.505,- na odbornou přípravu členů JPO III.
• dotaci ze státního rozpočtu
na přípravu a provedení sčítání
lidu, domů a bytů pro rok 2011
ve výši Kč 10.839,- Kč a zároveň
schvaluje vrácení této účelové dotace vzhledem k tomu, že obci v
souvislosti s přípravou na sčítání
lidu a domů v r. 2011, nevznikly
v roce 2010 náklady, na které by
bylo možno dotaci použít. Zodpovídá: Hana Čejková, ekonom.
Termín: průběžně.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování
komunálních odpadů s tím, že
sazba poplatku pro r. 2011 pro
fyzickou osobu, která má v obci

trvalý pobyt, a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí Kč 500,-.
Zodpovídá: Marcela Dalešická,
referent odpadového hospodářství. Termín: průběžně.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené převody pozemků:
• prodej pozemku p. č. 302/30
– orná půda, k. ú. Vrdy o výměře 10 m 2 manželům Ing. Milanu
a Ivě Polákovým, Větrná 383,
Vrdy. Kupní cena 200,- Kč/m 2
pozemku s tím, že kupující hradí náklady s převodem pozemku
spojené.
• prodej pozemku p. č. 3/2 –
zahrada o výměře 238 m 2 na k.
ú. Dolní Bučice manželům Josefu a Jaroslavě Beranovým, Zbyslavská 252, Dolní Bučice, 285
71 Vrdy. Kupní cena 200,- Kč/m 2
pozemku s tím, že kupující hradí náklady s převodem pozemku spojené. Zodpovídá: Ivana
Procházková, tajemnice OÚ za
vyhotovení kupních smluv. Termín: do 15.1.2011.
• v rámci prováděné digitalizace pozemků zastupitelstvo
obce schvaluje sloučení dílu 1 a
2 pozemku PK p. č. 146/1, k. ú.
Horní Bučice. Sloučením dílu 1 o
výměře 5.859 m 2, který je v majetku TJ Dynamo Horní Bučice s
dílem 2 o výměře 2.493 m 2, který
je v majetku Obce Vrdy, vznikne
nově pozemek KN 142/1 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 8.352 m 2,
k. ú. Horní Bučice. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný
převod výše uvedeného dílu 2 o
výměře 2.493 m 2 do majetku TJ
Dynamo Horní Bučice, který ho
využívá jako sportoviště a rekreační plochu s tím, že TJ Dynamo
zajistí zřízení věcného břemene
– přístupu k nemovitosti čp. 96
Horní Bučice. Zodpovídá: předseda TJ Dynamo Horní Bučice
p. Miroslav Kováč. Termín: do
28.2.2011.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu využití pozemku p. č.
147/19 o výměře 2.582 m 2, k. ú.
Vrdy s tím, že pozemek bude nabídnut na individuální výstavbu
dvou rodinných domů, namísto
původně schváleného využití pozemku pro výstavbu 6 b. j. s tím,
že tento pozemek bude prodán

za nejvyšší nabídku. Zodpovídá:
Ing. Josef Herout, starosta obce;
Ivana Procházková, tajemnice
OÚ. Termín: do 28.2.2011.
11. Zastupitelstvo obce v souladu s § 47, odst. 5 stavebního
zákona, schvaluje upravené zadání změny č. 5 územního plánu
sídelního útvaru Vrdy dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a zároveň
určuje p. Ing. Josefa Herouta,
starostu obce, aby spolupracoval
s pořizovatelem územního plánu. Zodpovídá: Ing. Josef Herout,
starosta obce; Jindřich Martinec,
vedoucí Stavebního úřadu, Vrdy.
Termín: průběžně.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené cenové nabídky
a pověřuje starostu obce k podpisu jednotlivých smluv:
• cenovou nabídku fy Elektromontáže – Stanislav Chadraba, Zahradní 27, 285 71 Vrdy na
montáž el. instalace v hasičské
zbrojnici ve Zbyslavi. Nabídková
cena 22.379,- Kč bez DPH.
• cenovou nabídku fy Relyon,
sádrokartony – zateplení budov,
Tyršova 351, 284 01 Kutná Hora
na provedení podbití říms hasičské zbrojnice Zbyslav. Nabídková
cena 7.600,- Kč bez DPH.
• cenovou nabídku fy ProVaK, Benešova 97, 284 01 Kutná
Hora na vypracování projektové
dokumentace na akci “Rozšíření vodovodu v ul. K Rybníčku,
Dolní Bučice”. Nabídková cena
25.058,- Kč bez DPH.
• cenovou nabídku fy ProVaK,
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
na vypracování projektové dokumentace na akci “Kanalizační
přípojka pro č. p. 41 Vrdy – Pod
Vinicí”. Nabídková cena 20.967,Kč bez DPH.
• cenovou nabídku fy Ledvinka, Sluneční 346, 285 71 Vrdy na
stavbu sádrokartonové příčky
v budově OÚ Vrdy - knihovna.
Nabídková cena 12.675,- Kč bez
DPH. Zodpovídá: Ing. Josef Herout, starosta obce. Termín: průběžně.
13. Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s ust. § 117, odst. 2
zákona o obcích finanční a kontrolní výbor v tomto složení:
Finanční výbor. Předseda: Jolana Vysloužilová, Dolní Bučice,
Mládežnická 249, 285 71 Vrdy.
Členové: Zdeňka Svobodová,
Dolní Bučice, Jasmínová 244, 285
71 Vrdy; Ivan Kebza, Dolní Bu-

čice, Svobody 109, 285 71 Vrdy.
Zodpovídá: předseda finančního
výboru. Termín průběžně.
Kontrolní výbor. Předseda:
Josef Veselý, Zbyslav 63, 286
01 Čáslav. Členové: Eva Kášová, Žižkovská 315, 285 71 Vrdy;
František Štěrba, Jasmínová 245,
Dolní Bučice, 285 71 Vrdy. Zodpovídá: předseda kontrolního
výboru. Termín: průběžně
14. Zastupitelstvo obce zřizuje
v souladu s ust. § 120 zákona o
obcích osadní výbor Horní Bučice s počtem členů 5 a osadní
výbor Zbyslav s počtem členů 5
v tomto složení:
Osadní výbor Horní Bučice.
Předseda: Ing. Milan Vítek, Horní Bučice 93, 285 71 Vrdy. Členové: Zdeněk Špatenka, Horní
Bučice 34, 285 71 Vrdy; Ing. Zdeněk Chudomel, Horní Bučice 47,
285 71 Vrdy; Jana Fílová, Horní
Bučice 112, 285 71 Vrdy; Václav Paták, Horní Bučice 71, 285
71 Vrdy. Zodpovídá: předseda
Osadního výboru Horní Bučice.
Termín: průběžně.
Osadní výbor Zbyslav. Předseda: Josef Veselý, Zbyslav 63, 286
01 Čáslav. Členové: Jana Petrusová, Zbyslav 107, 286 01 Čáslav;
Ladislav Polák, Zbyslav 112, 286
01 Čáslav; Tomáš Turnovský,
Zbyslav 98, 286 01 Čáslav; Jan
Kropáček, Zbyslav 100, 286 01
Čáslav. Zodpovídá: předseda
Osadního výboru Zbyslav. Termín: průběžně.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy zastupitelstva obce dle nařízení vlády
č. 20/2009 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 1.1.2011 podle předloženého návrhu, který je
součástí tohoto usnesení. Zodpovídá: Jana Polívková, mzdová
účetní. Termín: průběžně.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené návrhy smluv
a pověřuje starostu obce k jejich
podpisu:
• Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090012278
mezi RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a
Obcí Vrdy (čp. 25 Dolní Bučice).
• Smlouva o sdružených
službách dodávky plynu č.
120080012585 mezi RWE Energie, a. s., Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem a Obcí Vrdy (čp. 25
Dolní Bučice).
pokračování na str. 3 >>
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• Dodatek č. 1/2010 k dohodě
o úhradě neinvestičních nákladů
na provoz základní školy mezi
Obcemi Žehušice a Vrdy.
• Dohodu o poskytnutí náhrady za nevydanou nemovitost
mezi Obcí Vrdy a Ing. Alenou
Procházkovou, bytem Krč, Pod
Krčským lesem 1088/13, Praha
4.
• Dodatek č. 6 ke smlouvě o
poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci mezi Josefem Janatou, Čáslavská 2, Horní Bučice, 285 71
Vrdy a Obcí Vrdy.
• Smlouva o dílo č. 6/2010
mezi Obcí Vrdy a Oldřichem Urbachem, Jeníkovská 1560, 286 01
Čáslav. Pokrývačské práce – hasičská zbrojnice Dolní Bučice.
• Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN č. 10 CEZDI 02684292 mezi
ČEZ Prodej, s. r. o., Praha 4, Duhová 1/425 a Obcí Vrdy (čerpadlo na hřbitově ve Vrdech).
• Smlouva o připojení č. 10 NN
2 02684306 mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 (čerpadlo
na hřbitově ve Vrdech).
• Smlouva o zřízení věcného
břemene č. B 133/2010/KH na
stavbu “Horní Bučice – kanalizace” mezi Středočeským krajem
a Obcí Vrdy.
• Smlouva o finančním příspěvku na Fond stáří mezi Městem Čáslav a Obcí Vrdy (umístění Jaromíra Veseckého, Dolní
Bučice 136 v Domově důchodců
v Čáslavi).
• Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č.
KHA-V-9(3)/2010 mezi Úřadem
práce v Kuté Hoře a Obcí Vrdy.
• Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č.
KHA-V(4)/2010 mezi Úřadem
práce v Kutné Hoře a Obcí Vrdy.
• Smlouva o dílo č. 1/SoD/10
na zhotovení projektu na akci
“Rozšíření vodovodu v ul. K
Rybníčku, Dolní Bučice” mezi
Obcí Vrdy a ProVaK, v. o. s., Benešova 97, Kutná Hora.
• Smlouva o dílo č. 1/SoD/10
na zhotovení projektu akce “Kanalizační přípojka pro č.p. 41

Vrdy – Pod Vinicí” mezi Obcí
Vrdy a ProVaK, v. o. s., Benešova
97, Kutná Hora.
• Dohoda o pronájmu zamykatelné poštovní přihrádky na
poště mezi Českou poštou, s. p.,
Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 a
Obcí Vrdy.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
IE-l12-6001763/VB004
mezi
Obcí Vrdy a ČEZ Distribuce, a.
s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, věcné
břemeno – kabel NN, nový betonový sloup, 2× nová rozpojovací
skříň v pilíři, přípojková skříň v
pilíři v k.ú. Zbyslav.
• Kupní smlouva mezi Obcí
Vrdy a Milanem Ondráškem,
Tylova 151, Dolní Bučice (prodej okružní pily, protahovačky s
elektromotorem, frézy truhlářské s elektromotorem, orovnávačky s elektromotorem).
• Kupní smlouva mezi Obcí
Vrdy a Marií Syrovou, K Rybníčku čp. 113, Dolní Bučice (prodej
bytové jednotky č. 4 v čp. 113
Dolní Bučice).
• Kupní smlouva mezi Obcí
Vrdy a manž. Emilem a Dagmar
Michalinovými, K Rybníčku čp.
113, Dolní Bučice (prodej bytové jednotky č. 1 v čp. 113 Dolní
Bučice).
• 1. dodatek Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti,
bytů v domě čp. 113 včetně podílu na pozemku č. 83/4 v Dolních
Bučicích mezi Obcí Vrdy a Ing.
Bohumilem Bartuňkem, PPS, J.
Mahena 211/14, 286 01 Čáslav.
• Dohoda o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 120060009498
mezi RWE Energie, a.s., Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem a
Obcí Vrdy (byt v čp. 120 Větrná
Vrdy).
• Darovací smlouva č. 59/2010
mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje Kladno a
Obcí Vrdy (2 ks obleku zásahového impregnovaného, l ks kabátu hasičského zásahového pro
JPO III Vrdy).
• Darovací smlouva mezi Obcí
Vrdy a Tlapnet – zákaznické centrum Čáslav, Jeníkovská 1698,
286 01 Čáslav (monitor pro kancelář starosty obce).
• Darovací smlouva mezi Ing.
Josefem Heroutem, Svobody 91,
Dolní Bučice, 285 71 Vrdy a Obcí
Vrdy (PC pro kancelář starosty

obce).
• Kupní smlouva mezi Obcí
Vrdy a manž. Ing. Milanem a
Ivou Polákovými na prodej a nákup pozemků v k.ú. Vrdy.
• Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu mezi
Komerční bankou Čáslav a Obcí
Vrdy – četnost zasílání zpráv o
zúčtování v papírové formě. Zodpovídá: Ing. Josef Herout, starosta obce. Termín: průběžně.
17. Zastupitelstvo obce na základě informací starosty obce
bere na vědomí:
• nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor v čp.
24 Zbyslav mezi Obcí Vrdy a p.
Emilem Keprtem, Zbyslav 102;
• definitivní přiznání dotace
na akci „Kanalizace Horní Bučice“ vydané Ministerstvem zemědělství;
• informaci o oslavách 880
let od první písemné zmínky o
obci Zbyslav, které připravuje
na měsíc červen 2011 o.s. Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi společně s SDH
Zbyslav;
• informaci o jednání s Veolia Transport Východní Čechy,
a.s., Chrudim o řešení dopravní
obslužnosti v r. 2011 a následujících;
• ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v čp. 25 Dolní Bučice, které obec pronajímala Policii ČR;
• zřízení zvláštního orgánu
obce – Komise k projednávání
přestupků obce ve složení: předseda Mgr. Lukáš Bělský, Žižkovská 364, Vrdy; členové Zdeněk
Jošt, Svobody 28, Dolní Bučice,
Mgr. Norbert Kobela, Nová 184,
Dolní Bučice, zapisovatel Liběna
Wittvarová, Školská 106, Vrdy;
• ceník služeb pro bowling, fitness a saunu platný od 1.1.2011;
• zprávu o kontrole závěrečného vyhodnocení registrovaného
projektu a o kontrole čerpání
prostředků státního rozpočtu na
akci evid. č. 129 182-1217 Rozšíření vodovodu Horní Bučice;
• nabídku p. Martina Jeřábka,
Křečkov 100, 290 01 Poděbrady
na odprodej nemovitosti čp. 34
na stavební parcele č. 7 o výměře
2 069 m 2.
Zastupitelstvo obce na základě
informací starosty obce schvaluje:
• spolupráci s Probační a mediační službou ČR, střediskem

Kutná Hora v rámci obecně
prospěšných prací pro rok 2011
s tím, že obec umožní výkonání obecně prospěšných prací
občanům s trvalým pobytem v
naší obci. Zodpovídá: Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce.
Termín: průběžně;
• příspěvky na žáky ZŠ Vrdy ve
školním roce 2009/2010 od obcí,
jejichž děti navštěvují Základní
školu ve Vrdech. Dle propočtu
činí příspěvek na jednoho žáka
5.488,- Kč. Zodpovídá: Hana
Čejková, ekonom obce. Termín:
průběžně;
• aby Obec Vrdy byla nadále
členem dobrovolného svazku
obcí “Mikroregion Čáslavsko” a
podporovala jeho činnost s tím,
že zástupcem obce bude Ing. Josef Herout, starosta obce. Zodpovídá: Ing. Josef Herout, starosta obce. Termín: průběžně;
• poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti – děkanství
Čáslav, Kostelní náměstí 186/2 ve
výši 1.500,- Kč na úhradu odběru elektřiny pro hodinový stroj
na věži kostela Všech svatých v
Dolních Bučicích. Zodpovídá:
Hana Čejková, ekonom. Termín:
do 31.12.2010;
• odepsání pohledávek Obce
Vrdy:
a) ve výši Kč 13.691,90 z roku
2001 za p. J. Rohlíkem za veřejnou část plynové přípojky k rekreačnímu objektu ve Zbyslavi
čp. 32. Nemovitost prodána;
b) ve výši Kč 7.631,70 z roku
2001 za pí Z. Četverikovou za
veřejnou část plynové přípojky k
rekreačnímu objektu ve Zbyslavi
čp. 109. Pí Četveriková zemřela.
Zodpovídá: Hana Čejková, ekonom. Termín: do 31.12.2010.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.
6/2010 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto
usnesení s tím, že deleguje pravomoc ke schválení posledního
rozpočtového opatření č. 7/2010
na Radu obce. Zodpovídá: Hana
Čejková, ekonom a Rada obce.
Termín: průběžně.
19. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2011 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto
usnesení. Zodpovídá: Ing. Josef
Herout, starosta obce a Hana
Čejková, ekonom. Termín: průběžně.
Jana Špinarová, sekretariát
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O MATEŘSKÉ ŠKOLE I
Prostorná budova naší mateřské
školy prošla v uplynulých dvou
letech rozsáhlou vnitřní i vnější
rekonstrukcí. Bylo vystavěno sociální zařízení, dětské šatny pro
1. třídu, nově byla pokryta střecha, provedeno zateplení budovy
včetně omítek a v neposlední řadě
výměna všech oken a vchodových
dveří. Uspořádání obou tříd odpovídá věku, potřebám a počtu 50ti
zapsaných a docházejících dětí. Z
pedagogických pracovnic jsou to:
Jitka Truksová (ředitelka) a učitelky Iva Lebdušková a Gabriela
Hurdová. Z provozních pracovnic
pak uklízečky Marta Kodešová a
Ladislava Urválková, která se ještě stará o přípravu a výdej jídel.
Naším cílem je, aby se u nás dětem nejen líbilo, ale aby chodily
do školky rády. Aby se v ní cítily
spokojeně a bezpečně jako doma.
Zkrátka, aby byly v příjemné pohodě po celý den, týden, měsíc
i rok…, tak se totiž jmenuje náš
vzdělávací program „Mateřská
škola plná pohody po celý rok“.
Co dětem nabízíme? Především
cílenou a promyšlenou práci, která
dětem zajišťuje všestranný rozvoj
a vychází z Třídních vzdělávacích
programů sestavených podle věku
dětí. Tvoří ji různé aktivity, při
kterých si hrajeme, zpíváme, re-

citujeme, dramatizujeme, malujeme, tvoříme, pečeme, vyrábíme…
Oslavujeme svátky a narozeniny
všech dětí, pořádáme besídky
(Mikulášská nadílka, vánoční besídka i pro rodiče, Den matek, Den
dětí), školní karneval nebo červnové rozloučení s dětmi, jež odcházejí do základní školy. Dále
připravujeme výlety (s nejstaršími
dětmi vlakem tam, autobusem
zpět), školní výlety se všemi dětmi
i malými, navštěvujeme divadelní představení, plavecký bazén v
Kutné Hoře (předplavecký výcvik)
či místní saunu. Pod vedením odborné lektorky seznamujeme hravou formou nejmenší s anglickým
jazykem. Organizujeme přednášky
pro rodiče, např. o správné ústní
hygieně (Jaroslava Stříbrná, DiS,
dentální hygienista). Spolupracujeme se ZŠ a Obecním úřadem ve
Vrdech (zejm. při recitacích našich
dětí „Vítání občánků“, při výrobě
dekorací a obrázků na vánoční
a velikonoční výstavy apod.). V
měsíci květnu bude probíhat zápis dětí do naší mateřské školy na
školní rok 2011/12, při němž bude
probíhat „Den otevřených dveří“.
V době od 14,00-16,00 hod. se jistě přijďte podívat, jak si děti u nás
hrají. TĚŠÍME SE NA VÁS!
Jitka Truksová, ředitelka MŠ I

MASOPUSTNÍ TÝDEN NAŠI HASIČI DARUJÍ KREV
V MATEŘSKÉ ŠKOLE II
Tradiční masopustní veselí prožívaly v týdnu od 7. do 11. února
2011 naše děti ve školce. Hlavním
cílem výchovné práce v tomto období je probouzet u dětí zájem o
lidové tradice a zvyky, všímat si
moudrostí v pranostikách a pořekadlech, umožnit dětem poslech
lidového nářečí, seznámit je s
tím co je jarmark, řemeslné prá-

ce, ruční práce, lidové slavnosti.
Vyrábíme si jednoduché masky,
dárkové předměty na jarmark,
pečeme perníková srdce a masopustní koláče, hrajeme si na jarmark. Vyvrcholením radovánek
byl masopustní karneval, kdy se k
nám připojily i děti z 1. třídy ZŠ
ve Vrdech.
Ivana Nováková, učitelka MŠ II

Okresní sdružení hasičů
v Kutné Hoře ve spolupráci
s Transfuzní stanicí Městské
nemocnice Čáslav pořádalo 17.
února 2011 akci „KREV OD HASIČŮ“. Ta se konala z důvodu stále
stoupající spotřeby pro život tak
nenahraditelné tekutiny. Narůstající počet dopravních nehod, složité
operace, neustálá spotřeba krevní

plazmy vyžadují zvýšený počet dobrovolných dárců krve.
Osloveni byli především dobrovolní hasiči, pro které je záchrana
lidského života prvotním posláním.
Za SDH Vrdy se této akce zúčastnili: Michal Kollár, František Ferus,
Radek Jeřábek, Ladislav Franc a Ladislav Slavík. Všem jmenovaným
patří náš velký obdiv a dík!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří
oslavili nebo budou slavit svá jubilea v měsíci březnu 2011. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších
let.
Paní Jiřina Kopecká z Horních
Bučic, paní Marie Plesníková
z Vrdů, paní Vlasta Pokorná
z Dolních Bučic, pan Vladimír
Poskočil z Vrdů, paní Eva Richterová z Vrdů, paní Hana Víznerová z Horních Bučic.
Věra Řehounková, evidence obyvatel
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ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
Zápis do první třídy je významná událost, na kterou se každá
škola pečlivě připravuje. Do Základní školy ve Vrdech se v pátek
21. ledna 2011 dostavilo v doprovodu svých rodičů celkem 36
dětí, aby prokázaly, zda jsou připraveny nastoupit v září do školy
jako žáci. Na zdejší škole probíhá
zápis formou rozhovoru. Při něm
učitelky sledují, jak dítě komunikuje (slovní zásoba, výslovnost),
zda je schopno se soustředit při
řešení úkolu, jak drží tužku, zda
rozlišuje barvy, umí posoudit, co
je více a méně…, tedy celkovou
školní vyzrálost. Většina dětí
tuto „zkoušku“ úspěšně zvládla.
Všichni si na památku na tento
důležitý den odnesli Pamětní list

v

a drobné dárky, které vyrobili
žáci školy. Při zápisu se škola blíže seznamuje se svými budoucími žáky, ale platí to i obráceně.
Budoucí prvňáčci měli proto po
úspěšném zápisu možnost prohlédnout si i se svými rodiči budovu školy. Mohli nahlédnout do
otevřených tříd, školní jídelny a
tělocvičny. Průvodci jim byli žáci
4. až 9. tříd. V kuchyňce čekalo
na děti i jejich rodiče občerstvení
v podobě sladkých čokoládových
jednohubek, ve třídách ukázky
prací starších žáků. V učebně s
interaktivní tabulí si mohly děti
vyzkoušet jednoduché početní
úkoly, které si připravila „Máma
Klokanice“, těm nejsmělejším
ochotně pomohly dívky osmého
a devátého ročníku. Tato aktivita se všem velmi líbila. Stejný
úspěch měla i počítačová učebna
a obrázkové pexeso na PC. Všem
zúčastněným žákům patří velký
dík za pomoc při organizaci zápisu.
Mgr. Jindra Chejnová, ZŠ
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H as
SDH Vrdy a SDH Dolní Buþice

poĜádají
v sobotu
26. bĜezna 2011

KD Vrdy od 20:00 hod.
Vstupné: 100,- Kþ

Hraje JEL - BAND
Vladimíra Jelínka

MILÍ ČTENÁŘI
A PŘÍZNIVCI KNIH
Rádi bychom Vás touto cestou
informovali o změnách a novinkách, které souvisí s Místní
knihovnou ve Vrdech. Novou
knihovnicí se k 1. únoru 2011
stala Mgr. Petra Horálková.
V současné době dochází k revizi a aktualizaci knižního fondu.
Během března, který je, jak jistě
víte, Měsícem knih, bychom Vám
rádi dali dárek v podobě elektronizace katalogu knih, který
by měl být přístupný i z pohodlí
domova prostřednictvím internetu. Chystáme pro Vás i různé
kulturní a zábavné akce spojené
s knihou. Tou nejbližší bude 1.
dubna celostátní akce Noc s Andersenem, která bude patřit těm
nejmenším. Letos si při ní děti
připomenou autory Jana Drdu a
Václava Čtvrtka. Do 31. března
máte také možnost pomocí korespondenčních lístků, které si
můžete vyzdvihnout v knihovně, hlasovat v prestižní literární
soutěži Magnesia Litera o knihu
roku v kategorii cena čtenářů.
O novinkách by Vás měly v nejbližší době informovat také vlastní internetové stránky knihovny,
její profil na Facebooku nebo

nástěnka v místě knihovny. Věříme, že v budoucnu budeme moci
uspokojit co nejvíce čtenářů v co
nejširším věkovém spektru a žánrovém zaměření.
Knihovna a internet
pro veřejnost:
Pondělí
7.00-10.00 hod., 16.30-19.30 hod.
Středa
10.00-13.00 hod., 16.30-19.30 hod.
Pátek
16.00-18.00 hod.
Jakékoli nápady a připomínky
ohledně knihovny prosím posílejte na adresu knihovna@obecvrdy.
cz nebo volejte 327 397 221.
Budeme se těšit na Vaši milou
návštěvu!
Mgr. Petra Horálková,
knihovnice
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JEZDECKÝ KLUB IVAHU TJ SLAVOJ VRDY
VRDY V ROCE 2011
– FOTBAL
V dnešní uspěchané době, kdy
světem vládne internet, je i v naší
obci několik nadšenců, kteří propadli kouzlu koně. Po mnoho
století je tento čtyřnohý přítel jak
pomocníkem, tak i partnerem.
Náš jezdecký klub pod vedením
trenérky Moniky Pokorné se věnuje parkurovému skákání i drezuře. Ti nejzkušenější z nás jezdí
na závody všestrannosti, tzv. military. Skládají se z drezury, parkuru a crossu. Učíme rovněž děti
přístupu ke koním a každodenní
péči o ně. Počátky jejich jízdy jsou
nejprve na madlech na lonži. Tak
získají rovnováhu a potřebnou
jistotu. Po zvládnutí se učí koně

řídit sami na jízdárně. Začátkem
února nás sluneční paprsky vylákaly na delší vyjížďky. Někdy
nám však zimní počasí neumožňuje trénovat venku, a tak jsme
několikrát využili možnost pronájmu kryté jízdárny. Ovšem si
tento komfort musíme hradit z
vlastních zdrojů. Rádi bychom
proto přivítali jakoukoli možnost
sponzorství. V sobotu 26. února
jsme pořádali v Horních Bučicích druhý ročník Masopustního
průvodu. Vyměníli jsme jezdecké
oblečení za tradiční masky a za
doprovodu kapely opět bavili návštěvníky akce.
Lenka Klemanová, JK IVAHU

TANEČNÍ 2011
Od září 2011 otevírá Kulturní
a společenské středisko ve Vrdech již 43. ročník kurzů tance a
společenské výchovy. Tanečními
mistry budou opět manželé Antonín a Jana Novákovi z Kutné
Hory, kteří povedou náš kurz již
osmnáctým rokem. O hudební
doprovod se postará oblíbená
taneční skupina EXPO pod vedením pana Františka Štěrby. Lekce
se budou konat každou sobotu v
odpoledních hodinách v místním
Kulturním domě. Všichni zájemci se mohou průběžně hlásit k zápisu do kurzu v KaSS Vrdy, a to
buď osobně, na tel. čísle 720 107
113 nebo elektronickou poštou na
adrese kass@obecvrdy.cz
-ci-

zúčastnil turnaje Gaube-Cupu v
Roudnici nad Labem.
O víkendu 5. 2. 2011 se naše
starší přípravka (ročník narození
2000 a mladší) zúčastnila halového turnaje ve Zbraslavicích. Celkově jsme obsadili velice pěkné 4.
místo.

Během zimní přípravy pro jarní část sezóny 2010/2011 se naši
mladí fotbalisté zúčastnili několika turnajů, ve kterých určitě
ostudu neudělali. Kupříkladu v
sobotu 8. 1. 2011 se žáci TJ Slavoj
Vrdy střetli na turnaji v halové
kopané ve Zruči nad Sázavou. V
silné konkurenci zbylých devíti
mužstev (Zruč n. Sáz., Světlá n.
Sáz., Žleby, Jestřábí Lhota, Staré
Ransko, Poděbrady, Kutná Hora,
Ledeč n. Sáz. a Havlíčkův Brod)
nakonec vybojovali skvělé třetí
místo. Navíc Martin Chudomel
byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. Tým Slavoje hrál ve
složení: Dalešický Michal, Chudomel Martin, Váša Lukáš, Plašil
Vítek, Hurda Matěj, Tomíšek Michal, Vocl Filip a Kváč František.
Trenérem byl Aleš Chudomel.
Hráči TJ Slavoj Vrdy Vítek Plašil
a Martin Chudomel se pravidelně zúčastňují utkání výběru OFS
Kutná Hora. Gratulujeme a jen
více takových úspěchů!
Martin Chudomel si vyzkoušel dres Sparty Praha, když se

JEDNOTLIVÉ ZÁPASY:
Vrdy – Kutná Hora
0:0
Vrdy – Malešov
1:1
Vrdy – Kaňk
3:0
Vrdy – Zruč n/S.
0:5
Vrdy – Křesetice
2:1
V utkání o 3. místo jsme podlehli 0:4. Vrdy reprezentovali:
Vančura, Hendl, Truksa, Lhota a
Lengál. Střelci našich golů: Lengál
4×, Miláček 3×. Štěpán Miláček
byl vyhlášen nejlepším hráčem
turnaje.
Koncem ledna se starší přípravka zúčastnila halového turnaje v
Kolíně. O vítězství bojovala spolu
se šesti oddíly: FK Kolín, Viktoria
Žižkov, Ledeč n. Sáz., Křesetice,
Nebovidy a Uhlířské Janovice.
Náš tým postoupil do finálových
bojů a v silné konkurenci nakonec
obsadil pěkné 5. místo. Nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen opět
Štěpán Miláček.
Mladší přípravka ještě sehrála
zápasy s týmy Poděbrad, Nymburka, Zelenče, Jestřábí Lhoty a
Ledče n. Sáz. Nakonec obsadila
6. místo.
Aleš Chudomel, Dušan Truksa,
Jan Kříž, TJ Slavoj Vrdy
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ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE Č. 329 VRDY
Historie sportovního výcviku psů ve Vrdech začala v roce
1990 založením Kynologického
klubu, který se zabýval klasickou
sportovní kynologií. V průběhu
let prošla klubem pěkná řádka
psovodů a psů nejrůznějších plemen, kteří zaznamenali úspěchy
na závodech i zkouškách. V novém tisíciletí však aktivity klubu
pomalu utichaly. V loňském roce
došlo k výraznému zvýšení počtu
nových členů ZKO. Do klubu se
dostala řada mladých lidí, kteří

nechtěli jen poslušného a vycvičeného pejska, ale chtěli svou práci ukázat na zkouškách, závodech
nebo veřejných vystoupeních a
zároveň si chtěli i užít zábavy.
Společnými silami jsme začali psát novou kapitolu činnosti
ZKO Vrdy. Zabýváme se moderní
sportovní kynologií a pro zábavu dalšími psími sporty (agility,
frisbee, coursing, herding), a to
v součinnosti s Agility Klubem
Primavera. V minulém roce naši
členové se svými psy složili 16

zkoušek z výkonu, z toho 7 zkoušek bylo složeno na výbornou. Již
v květnu 2010 se naše ZKO výborně prezentovala na závodech
ve Vinci, kde náš psovod získal 2
× první místo. Během roku jsme
uspořádali 3 ukázky výcviku pro
veřejnost a začali se zabývat výchovou štěňátek a problémových
psů. Tato myšlenka se ukázala pro
veřejnost velmi zajímavá. Proto v
letošním roce bude otevřena „Psí
školka“, kde se formou hry štěňátka nejen naučí základním po-

TECHNICKÉ SLUŽBY OZNAMUJÍ
Ceník služeb platný od 1.1.2011.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
BOWLING
1. 1. 2011 – 30. 4. 2011:
14.00 - 18.00 hod. 200,- Kč/hod
18.00-23.00 hod. 230,- Kč/hod
1. 5. 2011 – 1. 10. 2011:
14.00 - 18.00 hod. 150,- Kč/hod
18.00 - 23.00 hod. 200,- Kč/hod
2. 10. 2011 – 31. 12. 2011:
14.00 - 18.00 hod. 200,- Kč/hod
18.00 - 23.00 hod. 230,- Kč/hod
Příplatek za bowling mimo
provozní den: 30,- Kč/hod
FITNESS
dospělí
20,- Kč/hod
děti do 15 let
10,- Kč/hod

SAUNA
dospělí 
80,- Kč/den
děti do 15 let
40,- Kč/den
děti z mateřských
škol Vrdy
20,- Kč/den
Ing. Ivona Kučírková, vedoucí TS

velům, ale zvyknou si i na kontakt
s jinými psy a lidmi. Dále v letošním roce plánujeme opět pořádat
zkoušky z výkonu a zúčastňovat
se závodů a veřejných vystoupení.
Naše výcvikové hodiny jsou přístupné novým zájemcům o práci
se psy (bez ohledu na věk či plemeno) i zvědavé veřejnosti a konají se třikrát týdně v prostorách
cvičiště na Vinici. Více informací
viz
www.zkovrdy.webnode.cz,
www.facebook.com
Zdeňka Outratová, ZKO
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KaSS Vrdy pořádá
turistický pochod

Z PAŘÍŽOVA DO VRDŮ
Součástí pochodu je prohlídka přehrady a účast
na XX. ročníku
ODEMYKÁNÍ DOUBRAVY

Datum : Sobota 2.dubna 2011
Sraz : KD Vrdy—7.15 hod.
Odjezd : autobusem na přehradu Pařížov

s Mgr.

Ivetou Littovou (instruktorka Zumby Fit

studio Energy Kolín, TJ Slavoj Vrdy, aerobic, step, dance, street
diplom, choreografka v ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi a učitelka ZŠ)

Každý čtvrtek od 19.00-20.00 v ZŠ Vrdy
(TJ Slavoj - členský poplatek).

Návrat : cca 17.00 hod.
vlakem do Skovic / dle fyz. schopností/
Trasa pochodu: cca 15km

Každou středu od 19.45-20.45

Kontaktní osoba : Mgr.L.Francová a B. Cichá
720107113 tel.

Vstup: 40kč , pernamentky – sleva ( 35kč/h)

od 9.3. 2011 v tělocvičně ZŠ Masarykova v Čáslavi

KaSS VRDY Vás zve na

JARNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje
BŘEZOVANKA
•

Vystoupení dětí — ZUŠ Čáslav

Místo konání: KD Vrdy
Datum : sobota 23.4. 2011
Čas: 20 00 hod.
Vstupné: 150 .– Kč

S

Místní knihovna Vrdy

VYDAVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VRDY, SMETANOVO NÁMĚSTÍ 28, 285 71
VRDY; IČO: 00236616, TELEFON: +420 327 397 203, FAX: +420 327
397 287, MOBIL: +420 720 107 113, E-MAIL: KASS@OBECVRDY.CZ,
POD EV. Č. MK ČR E 20022
ČÍSLO 1/2011, VYŠLO 7. BŘEZNA 2011
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ JE DO 20. DNE MĚSÍCE PŘED VYDÁNÍM.
ZA VĚCNOU SPRÁVNOST PŘÍSPĚVKŮ ODPOVÍDAJÍ AUTOŘI. VYDAVATEL
SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍPADNÉHO KRÁCENÍ, JAZYKOVÉ KOREKTURY
A VÝBĚRU POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ. NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY NEVRACÍME.
DORUČOVÁNO DO VŠECH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK OBYVATEL A FIREM V OBCI VRDY A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH.
NÁKLAD: 1000 KS. CENA: ZDARMA
REDAKCE: BOHUMILA CICHÁ, ING. MILOŠ MLYNKA, JOSEF MORAVEC,
FRANTIŠEK KŘÍŽ
SAZBA A TISK: LEPOR, REKLAMNÍ AGENTURA KUTNÁ HORA, LUČANSKÁ 190, 284 01 KUTNÁ HORA; TELEFON: +420 327 515 450, FAX:
+420 327 514 034, E-MAIL: LEPOR@LEPOR.CZ, WWW.LEPOR.CZ

