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

ÚVODEM
Vážení čtenáři,
v dubnovém čísle Obecních listů najdete mimo jiné informace
k nové koncepci územně plánovací dokumentace obce, dozvíte se,
jak se stěhovala knihovna nebo
jaký měl ohlas hornobučický Masopust. A také si prohlédnete fotografie, jak se bavily děti na karnevalech ve Vrdech a ve Zbyslavi.
Zima skončila, vítej jaro!
V případě Vašich dotazů, připomínek či návrhů kontaktujte
nás, prosím, na telefonních číslech 720 107 113, 327 397 203
(Bohumila Cichá), 602 595 020
(Ing. Miloš Mlynka) nebo na
e-mailové adrese: kass@obecvrdy.cz
Za redakci Bohumila Cichá

© Josef Moravec 2011

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stavební úřad je v rámci
Obecního úřadu Vrdy pověřen
výkonem státní správy na úseku stavebního zákona (zákon
č. 183/2006 Sb.), a to na správním
území těchto obcí a jejich částí:
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Bílé Podolí, Zaříčany, Lovčice, Starkoč a Brambory.
Dále jsme pověření výkonem
státní správy dle zákona o obcích
(zákon č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) podle něhož
určujeme a rušíme čísla popisná
a evidenční na správním území
Vrdy. Naše činnost zahrnuje ještě vydávání potvrzení, např. pro
stavební spořitelny, katastr nemovitostí, Úřady práce, sociální
dávky apod., dále sdělení stanovisek, zápisů, přešetření, vyřizování stížností, oznámení nebo
posuzování dokumentací.
Živě diskutovaným tématem
je nová koncepce územně plánovací dokumentace (ÚPD) včetně
jejich změn a Urbanistické studie – Územního plánu sídelního
útvaru Vrdy (ÚPSÚ Vrdy), jehož
návrhové období právě probíhá. Územní plán obce stanoví

urbanistickou koncepci, řeší
přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití
ploch, jejich uspořádání, určuje
základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území
obce. V územním plánu obce se
vyznačí hranice současně zastavěného území obce. Územní plán
obce se zpracovává pro celé území obce nebo po dohodě schvalujících orgánů společně pro území
více obcí.

Současně platný ÚPSÚ Vrdy
č. 28247521 řeší území na k.ú.
Dolní Bučice, Horní Bučice,
Vrdy a Zbyslav. Pořizovatelem
je Městský úřad Čáslav, projektantem Ing. arch. Rostislav
Jukl (Kutná Hora). Zadání ÚPD
bylo projednáno v roce 1995,
v červenci 1996 bylo ukončeno
projednání návrhu ÚPD. Návrh
byl schválen 28.1.1997. Dnem
16.2.1997 nabyla účinnosti vyhláška obce o závazné části

ÚPD. Platnost tohoto územního plánu vyprší v roce 2015.
V praxi to tedy může znamenat znemožnění další výstavby
v obci a tím i získávání patřičných dotací. Předejít těmto
problémům se dá zpracováním
zcela nového územního plánu
obce. Proces je dělen na jednotlivé etapy (zahájení prací
uzavřením smlouvy, průzkumy
a rozbory, zadání ÚPD, koncept
řešení ÚPD, souborné stanovisko, návrh ÚPD). Projednávání
návrhu ÚPD se stanoviskem
nadřízeného orgánu, schválení
návrhu až po konečné nabytí
účinnosti tak trvá zhruba dva
roky. Na novou koncepci územního plánu obce tak nezbývá
mnoho času. Tuto skutečnost
si velmi dobře uvědomuje i zastupitelstvo obce, které na svém
zasedání 10. března uložilo
radě obce, aby zahájila přípravy
k novému ÚPSÚ Vrdy.
Zájemci se mohou na stávající územní plán obce podívat
na http://mapy.kr-stredocesky.cz
Jindřich Martinec,
vedoucí SÚ Vrdy
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VÝPIS Z USNESENÍ Č. 1/2011 ZASTUPITELSTVA OBCE VRDY KONANÉHO
DNE 10. 3. 2011 V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU VE VRDECH
Zastupitelstvo obce, na základě informace projektanta
Ing. arch. Rostislava Jukla k návrhu změny č. 5 Územního plánu
sídelního útvaru Vrdy, ukládá
radě obce, aby zahájila přípravy
na pořízení nového územního
plánu Obce Vrdy.
Zastupitelstvo obce schválilo
rozpočtové opatření č. 7/2010
Rozbor hospodaření obce za rok
2010, Rozbor sociálního fondu
obce za r. 2010, Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (Technických služeb Vrdy, Kulturního
a společenského střediska Vrdy,
Základní školy Vrdy, Mateřské
školy I Vrdy a Mateřské školy II
Vrdy za r. 2010 včetně hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací.
Zastupitelstvo obce schválilo odměny členům výborů,
nečlenům zastupitelstva obce,
peněžité dary členům komisí,
nečlenům zastupitelstva obce na
r. 2011 dle předložených návrhů.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného pro
rok 2011: vodné 28,- Kč bez DPH
a stočné 13,50 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schválilo
poskytnutí finančních příspěvků
níže uvedeným příspěvkovým
organizacím obce:
Mateřská škola I Vrdy:
400 000,- Kč, Mateřská škola II
Vrdy: 500 000,- Kč, Základní škola Vrdy: 2 100 000,- Kč, Kulturní
a společenské středisko Vrdy:

525 000,- Kč, Technické služby
Vrdy: 1 350 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo,
aby poskytnutí finančních příspěvků zájmovým organizacím,
občanskému sdružení a církvi
bylo zařazeno na pořad příštího
jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo
poskytnutí finančních příspěvků
níže uvedeným organizacím:
ANIMA, v. o. s. Čáslav:
550 000,- Kč, Nemocnice Čáslav: 20 000,- Kč (dar), Domov
důchodců Čáslav: 60 000,- Kč,
Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Čáslavsko“: 2 000,- Kč,
Sdružení místních samospráv:
do 4 000,- Kč, Diakonie Čáslav:
5 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo

postup při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle
předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení s tím,
že zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím
došlo ke snížení předpokládané
hodnoty pod finanční limity stanovené v předloženém postupu
při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části je pro
stanovení předpokládané hodnoty rozhodnující součet předpokládaných hodnot všech částí
veřejné zakázky.
Zastupitelstvo obce schválilo
záměr obce prodat jednotlivě pozemky určené k zástavbě rodinnými domy, a to: pozemek p. č.
147/19 o výměře 1 389 m2 k. ú.

Vrdy, pozemek p. č. 147/41 o výměře 1 386 m2 k. ú. Vrdy s tím, že
v případě více zájemců bude výběr kupujícího proveden licitací
kupní ceny. Zastupitelstvo obce
zároveň schválilo podmínky prodeje výše uvedených pozemků.
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p. č. 1130
v k. ú. Vrdy o výměře 766 m 2
Městu Čáslav k realizaci výstavby cyklostezky „Čáslav – Koudelov – Filipov“ s tím, že po vybudování cyklostezky zadá Město
Čáslav na své náklady zaměření stavby a Obec Vrdy převede
vlastnictví předmětného pozemku na Město Čáslav za cenu podle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce schválilo
na základě předložených cenových nabídek prodej neobsazeného bytu č. 2 v domě č. p. 113
v ulici K Rybníčku, Vrdy – Dolní
Bučice uchazeči č. 4. Nabídková
cena 280 000,- Kč (nejvyšší cenová nabídka).
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce na rok 2011,
Rozpočet sociálního fondu obce
na rok 2011 a Rozpočet příspěvkových organizací zřízených
obcí (Technických služeb Vrdy,
Kulturního a společenského střediska Vrdy, Základní školy Vrdy,
Mateřské školy I Vrdy a Mateřské
školy II Vrdy) na rok 2011.
Ing. Josef Herout,
starosta obce;
Ing. Miloš Mlynka,
místostarosta obce

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Protipovodňová
opatření
na Doubravě v úseku Vrdy –
Zbyslav budou sloužit k zajištění
ochrany obyvatel a jejich majetku
včetně místní infrastruktury dotčených částí obcí Vrdy a Zbyslav
proti účinkům velkých vod do velikosti průtoku Q50 lokálním
ohrázováním ohrožené zástavby
obou obcí, částečnou úpravou
koryta a rekonstrukcí pevného
jezu na pohyblivý. Ohrázování
je nezbytné řešit tak, aby byl i zachován rozliv do zbývající části
inundace a nedošlo k významnému ovlivnění odtokových poměrů. Pevný jez s náplatky je pro
odvádění velkých vod nevhodný,
náplatky zůstávají zpravidla ne-

vyhrazené a tím se objekt stává
překážkou při převádění povodní. V rámci projektu je proto navržena nová spolehlivá hradící
konstrukce – vakový jez.
Původně se měla nad obcí Vrdy
vybudovat suchá nádrž, tzv. poldr.
Tato varianta řešení by ale byla finančně náročná. Prováděná opatření se řadí do II. etapy programu „Prevence před povodněmi“
a počítají se stavbou více než 4,5
kilometru hrází. Náklady dosáhnou 103 mil. korun. Ve Vrdech má
být projekt dokončen roku 2012,
ve Zbyslavi v roce 2013.
Bližší informace o prováděném
projektu Povodí Labe „Zvýšení
ochrany obce hrázemi a rekon-

strukce jezu“ s komentářem stavbyvedoucího společnosti Labská
stavební a strojní Pardubice Lud-

víka Úloma přineseme v květnovém vydání Obecních listů.
-mly-
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NAŠI KONÍČCI
Neděle po Masopustu byla věnována koním. Jedním z prvních
klubových koní je ryzák Tarro, řečený Taroušek. Narodil se v květnu 1999 kobylce Něžná. Tarro je
plemeno Českého teplokrevníka.
Jeho hlavním zaměřením je par-

kurové skákání a drezura. Ve věku
7 let byl také cvičen pro hypoterapii. Pro jeho klidnou a mírnou
povahu jej užíváme k výuce začátečníků i zájemců o svezení. Je
veden Renatou Redlerovou, se kterou v loňském roce přešel parkury

Tarro

stupně Z (překážky do výšky 100
cm). Dalším koněm ve stáji je šestnáctiletý bělouš Satan neboli Sáťa,
plemenem Český teplokrevník –
Hannoverský kůň. Do JK IVAHU
přišel v sedmi letech. Pravidelnou
péčí a tréninkem se z něho stal vý-

Feland

Satan

jimečně nadaný parkurový kůň.
Několik sezón přešel s Gábinou
Chámovou všechny parkury bez
chyby. Vloni jezdila na Sáťovi také
Jiřinka Stočková a letos se přidala
Ivana Hůlová. Třetím koněm je
sedmiletý plnokrevník Feland či
Felix. Má za sebou několik dostihů, ale moc se mu nedařilo. Jeho
majitelka a zároveň naše cvičitelka
Monika Pokorná s ním skáče parkury stupně ZL (překážky do výšky 110 cm). Letos se spolu připravují také na military.
Další koně našeho jezdeckého klubu Vám představím někdy
příště.
Lenka Klemanová, JK IVAHU

ZBYSLAVÁCI V AKCI

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

V minulém čísle Obecních listů jsem se zmínila
o záslužné akci Okresního
sdružení hasičů v Kutné Hoře
ve spolupráci s Transfuzní stanicí Městské nemocnice Čáslav
,,KREV OD HASIČŮ“. O tom,
že se akce zúčastnili vrdští hasiči

Ve Vrdech v ulici U Sokolovny někdo v noci ze 17. 3. na 18. 3.
a poté z 20. 3. na 21. 3. 2011 ukradl měděné okapové svody. Zatím
neznámí pachatelé z budovy zasahující na volně přístupné dětské
hřiště odcizili celkem 32 metrů
okapového svodu z mědi, čímž
způsobili obci škodu za 12 000,Kč. Případ šetří policisté z Čáslavi a přivítají jakékoli poznatky
veřejnosti.
por. Mgr. Vendulka Marečková,
nprap. Daniel Votroubek, P ČR,
Územní odbor Kutná Hora

jste se již dozvěděli. Donesla
se mi ale zpráva, že též SDH
Zbyslav nezůstal stranou.
Celkem osm členů hasičského
sboru podstoupilo odběru této
vzácné tekutiny. Proto jim rovněž
patří naše poděkování!
-ci-

PŘIHLÁŠENÍ A POPLATEK ZA PSA
Z evidence OÚ Vrdy vyplývá,
že v současné době je zde přihlášeno celkem 334 psů. Vzhledem k tomu, kolik psích mazlíčků můžeme se svými páníčky
(i bez nich) každý den potkávat
v našich ulicích, toto číslo jistě neodpovídá reálnému počtu.
Každý držitel má však zákonnou povinnost svého psa přihlásit. Místní poplatek ze psů totiž
upravuje zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který
v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto,
ač je užíván termín poplatek, je
to vlastně místní daň. Při řízení
ve věcech tohoto poplatku platí
i zákon 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění poz-

dějších předpisů. Poplatek je
zaveden obcí, resp. vyhláškou
zastupitelstva, přičemž zákonný
rámec musí být dodržen, ale obci
je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní
situace, zvyku, účelu apod. Obec
Vrdy zavedla a upravila roční poplatek ze psů takto:
Vrdy, Dolní Bučice 150,- Kč;
Horní Bučice 120,- Kč; Koudelov, Skovice a Pod Vinicí 60,- Kč.
Dále za poplatek 6,- Kč obdrží pes evidenční známku s číslem. Slouží jednak při kontrole
a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý
pes snáze identifikovatelný, někdy dokonce dříve, než pomocí
mikročipu.
-ci-

CO S „TÍM“ BUDEME DĚLAT?
Škola je instituce veřejnosti otevřená, proto se občas stává, že někdo z absolventů, kdo sem chodil
už před mnoha lety nebo opustil
školní lavice teprve nedávno, zavítá na místo, kde se mu dostalo
základního vzdělání a kde prožil
kus svého dětství. Vždy potěší
potkat se s bývalým žákem nebo
žákyní, kteří se přijdou podívat
a pohovořit o svém dalším působení na střední či vysoké škole,
případně se s námi podělí o nějaký příjemný zážitek z osobního
života. Běh života a událostí však
přináší i návštěvy nečekané, neohlášené a dovolím si napsat hrubé,
sprosté a nezvané. Stalo se nedávno, o únorovém víkendu…
Abych byl konkrétní. Předem

připraveným pootevřeným oknem vlezli neznámí „škůdci“
do tělocvičny. Tam vypili „flašku kořalky“, zprovoznili hydrant
a „umyli“ podlahu. Nezapomněli
zničit sprchu. Tu opravdu zlikvidovali dokonale. A potom „táhli“
školním dvorem. Výsledek jejich
snažení? Jako když se prožene
tornádo. Vypáčená vstupní vrata
do areálu školy, vymlácená okna
v mateřské škole, převrácené
a vysypané popelnice, o plastových kontejnerech ani nemluvím.
Možná chtěli něco říci kantorům,
vychovatelům nebo dobrovolným
cvičitelům z tělocvičny. Potom je
ale tragédie, že to neumí jinak!
Mgr. Jiří Stýblo,
zástupce ředitele ZŠ Vrdy

OMLUVA
Touto cestou bych se rád omluvil všem pořadatelům „Hasičského bálu“, konaného 26. 3. 2011
v Kulturním domě ve Vrdech za in-

cident, který jsem svým jednáním
vyvolal. Zvláště se omlouvám panu
Janu Kropáčkovi ze SDH Vrdy.
Zbyněk Špinar
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O HORNOBUČICKÉM MASOPUSTU
V sobotu 26. února jsme společně s Kulturním a společenským
střediskem Vrdy uspořádali II.
ročník masopustního průvodu
v Horních Bučicích. Akci zahájil starosta obce ing. Josef Herout společně s místostarostou
ing. Milošem Mlynkou. Oba dali
k masopustnímu veselí své svolení. Všechny maškary vedl tradičně laufr. U každého stavení pak

požádal hospodyňku o dovolení
zahrát písničku. Golčovanka pod
vedením kapelníka Tomáše Kotěry plnila přání dům od domu
po celé vesnici. Tančili nejen místní obyvatelé, ale i šašek, slamák,
žid, pupkáč, kominík, cikánka,
medvěd s medvědářem a další rozpustilé masky. Nesměl chybět ani
malý bílý koník zapřažený v kočáře. Za naše snažení jsme byli od-

měněni pravými masopustními
koblihami a různými dobrotami
v tuhém i tekutém stavu. Na konci průvodu se tradičně střílel
medvěd. Večer jsme si společně
v hospodě „Na statku“ zazpívali
s harmonikou a kytarami. Letošní, skoro jarní počasí, přilákalo
mnohem více příznivců Masopustu než v loňském roce. Ať žije
Masopust a za rok na shledanou!

Masopustní veselí bylo zaznamenáno na DVD. Zájemci si
mohou nosič zakoupit u Ivany
Hůlové, tel. 603 905 791, e-mail:
jkivahu@centrum.cz.
Výtěžek
z prodeje bude použit na provoz
jezdeckého klubu a na zakoupení
krmiva pro koně. Předem srdečně
děkujeme za zájem.
Lenka Klemanová,
JK IVAHU
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KNIHOVNA SE STĚHOVALA
Možná se i k vám donesla informace o přemístění knihovny
do nových prostor. Stěhování proběhlo díky dobrovolníkům, kteří
si v sobotu 12. března našli čas
a v rekordním čase dvou hodin
veškeré knihy přestěhovali do jejich budoucího nového domova.
Poděkování patří: Leonce Littové,
Dominiku Lengálovi, Kristýnce Lengálové, Daně Kubešové,
Tereze Vondráčkové, Jakubovi
Škaloudovi, Jardovi Škaloudovi, Zuzce Lebduškové, Honzovi
Čentíšovi, Ivanu Kebzovi, Aleši
Zbytovskému, Andree Michálkové, Lucce Bajové, Simoně Holoubkové, Báře Fílové, Ondrovi
Nádvorníkovi, Lence Horálkové,
Jirkovi Horálkovi ml., Jirkovi Horálkovi st. a Norbertu Kobelovi.
Fotografie z průběhu stěhování
i výše zmíněné otroky kultury si
můžete prohlédnout na stránkách
knihovny www.knihovnavrdy.estranky.cz, abyste před nimi mohli
na ulici smeknout a vzdát jim hold
– a to, i když pracovali „v rukavičkách“, za které dodatečně děkujeme paní Monice Lengálové. Neměli bychom ovšem zapomenout
ani na dva velice důležité články,
bez nichž by realizace přesunu
nebyla možná. Děkujeme panu
Františku Ferusovi za pomoc při

přepravě a nakládce a panu Petru
Dvořákovi v zastoupení Sadů Bílé
Podolí za zapůjčení potřebných
přepravek.
Další informace se týká dočasného uzavření knihovny, ke kterému muselo kvůli stěhování
dojít. Knihovna byla oficiálně
uzavřena v pondělí 14. března,
a pokud vše půjde dobře, měla by
být znovu pro veřejnost otevřena
od pondělí 4. dubna a to v nových
prostorách bývalého Obvodního
oddělení Vrdy, Policie ČR, Tylova 25 v Dolních Bučicích (býv.
fara naproti kostelu). Mrzí nás, že
pro starší čtenáře z Vrdů a Vinice
bude docházení do dolnobučic-

ké knihovny problematičtější.
Budeme si o to více vážit jejich
návštěvy a vynasnažíme se jim
vyjít co nejvíce vstříc. Na druhou stranu si od přesunu slibujeme větší atraktivitu prostor,
kde bude nově zřízena čítárna.
Časem bude možné si zde koupit
třeba kávu. Do budoucna se můžete těšit i na elektronický katalog
knih. Co to pro samotného čtenáře znamená? Kompletní a čtenáři
snadno dostupný přehled knih,
které knihovna poskytuje, okamžitá informace o tom, zda je
kniha půjčena a kdy by měla být
zpět v knihovně a přístup ke katalogu knih z domova prostřednic-

tvím internetu. V neposlední řadě
se také znatelně urychlí odbavení
čtenářů.
Nezapomínáme ani na naše
dvě pobočky v Horních Bučicích
a ve Zbyslavi. Rádi bychom je
postupně opět uvedli do chodu
s předpokládanou otevírací dobou
jednoho pátku v podvečer v měsíci. Chtěli bychom Vás ovšem požádat o trpělivost, neboť knižní fond
následkem vlhka v obou zmiňovaných knihovnách značně utrpěl.
O znovuotevření se určitě včas
dozvíte prostřednictvím rozhlasu,
nástěnky v dolnobučické knihovně i na stránkách www.knihovnavrdy.estranky.cz a obecních
webovkách www.obecvrdy.cz.
I když oficiální otevření knihovny je plánované na
4. dubna, můžete se už v pátek
1. 4. od 19.00 hod. přijít podívat,
jak probíhá Noc s Andersenem,
které se zúčastní první třída pod
vedením paní učitelky Ludmily
Francové. Rádi bychom také poděkovali pekařství Magdalena
Schrothová, Vrdy a fy DUŠEK &
dušek, lahůdky, potraviny, masna, Dolní Bučice za poskytnutí
sponzorských darů v podobě občerstvení pro děti, které budou
v knihovně přespávat.
Mgr. Petra Horálková, knihovnice

VE ZBYSLAVI SI MASOPUSTNÍ VRDY JSOU VRDY, A NE VRDOV!
ČAS UŽILI DOSPĚLÍ I DĚTI
V běžné mluvě

Letos se během Masopustu
dvakrát zaplnil sál zbyslavského hostince „U Bucků“. Poprvé
při hasičském plese, který již
potřetí v obnovené tradici uspořádali členové místního Sboru
dobrovolných hasičů. Ti měli
brzy po začátku plesu velkou, ale
z pohledu pořadatelů příjemnou
starost – kam usadit všechny návštěvníky. Potěšitelná byla i sku-

tečnost, že přišlo mnoho mladých
lidí, a to nejen ze Zbyslavi.
Pod druhou akcí jsou podepsány „Zbyslavské rockerky“. Ženy
a dívky z tohoto volného sdružení
připravily pro děti pravé karnevalové odpoledne se spoustou her
a veselých soutěží a samozřejmě
také sladkých odměn.
Karel Kropáček, o.s. Za záchranu
kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi

se často setkáváme
se zmínkami o vrdovském lihovaru,
vrdovské
radnici,
vrdovských hospodách atd. Proti tomu
asi nelze nic namítat, hovorová čeština
má svá práva. Jinak
je tomu u psaného
projevu, který by měl
ctít pravidla spisovného jazyka. Protože se naše obec
jmenuje Vrdy a ne Vrdov, patří
k ní přídavné jméno „vrdský“.
Komu by se to nepozdávalo, ať si
zkusí najít podobné vlastní jméno
obce, například újezdní úřad vojenského újezdu Brdy. „Brdovský
les“ se mu určitě nezalíbí, každý
bude samozřejmě hovořit o brdských lesích. Zato třeba k Tachovu patří tachovský pivovar,
k Vranovu Vranovská přehrada
a kdyby byl nějaký Vrdov (patrně
není, internet nabízí pouze Vrbov

na Slovensku), pak by měl právem
své vrdovské občany. Na druhé
straně by Vrdští mohli mít nárok
na nějakou tu nesprávnost ve výslovnosti. Mají ho historicky uložen přímo v názvu své obce. Ta jej
pravděpodobně již na počátku své
existence, podle časté vlastnosti
svých obyvatel, totiž lidí vrdavých, tedy koktavých, brblavých,
zkrátka ne zcela srozumitelně vyslovujících.
Karel Kropáček, o.s. Za záchranu
kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Počátkem března se v Kulturním domě ve Vrdech uskutečnil
tradiční dětský karneval. Celý sál
se pozvolna zaplnil množstvím
rozmanitých masek. Do víru tance vyrazily snad všechny bytosti
z pohádkové říše. Od tradičních
princezen, víl, vodníků, čertů až
po kovboje a indiánky. Přišel se
na nás podívat i maličký Šmoula
s kominíčkem. Nejmladší maskou byl dozajista Batman, který
však nepotřeboval boty, protože
neumí ještě chodit, a prozatím
je mu nejlépe v mámině náruči.
Svou dalekou cestu k nám vážily
i poněkud exotické, novodobé postavy. Za všechny mohu jmenovat
třeba Spidermana nebo Neytiri
z Avataru. Ovšem maska, jenž se
na začátku karnevalu zčista jasna
objevila na sále byla opravdu netypická! Byl to ošklivý, kulhající
dědek. Nemít pořádnou hůl snad
by ani chůzi nezvládl. Nutno podotknout, že maska byla dokonalá. Nikdo svérázného ,,dědka“
nepoznal. Ve skutečnosti to byl
sám místostarosta, který si přišel
obhlédnout situaci a po zjištění,
že vše jde jako na drátkách, zase
po anglicku zmizel. Pod vedením
DJ Bečána v rytmu nejznámějších
hitů se sál dostatečně zaplnil. Začalo se tancovat. Nezapomínalo
se ani na soutěže. Sladkých odměn bylo dostatek, ale o každý
bonbón se svedl pořádný boj!
Neodmyslitelnou postavou, která provázela děti celým odpolednem, byl černokněžník. Kdo se
pod maskou skrývá? To je častá
otázka. Rozhodla jsem se proto
identitu černokněžníka odtajnit.
Na moji otázku, zda si ho mohu
pro velký zájem vyfotit v civilu,
se rozesmál. Prý na něm není co
k focení, že si připadá jako stálý
inventář kulturního střediska, že

mi praskne čočka a kdesi cosi…
Pan Emil Moravec z Kutné Hory
je velmi zodpovědný člověk. V civilu vykonává náročné duševní
povolání, a jak sám říká, „takhle
si zablbnout“ je jeho způsob relaxace. Když jsem si po skončení
celé akce povídala s oběma protagonisty, slyšela jsem slova chvály
na naše malé děti. Bez ostychu se
zapojovaly do víru dění, jsou pohybově dobře vybavené, s radostí
spolupracují. Pánové Pavel Bečán
a Emil Moravec mi přislíbili svoji
účast na další akci spolu s potěšujícím prohlášením, že do Vrdů se
vždy těší.
-ci-
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HISTORIE A SOUČASNOST VE FOTOGRAFII
Dnes Vám přinášíme fotografie
bývalého hostince „Na Balkáně“

v Dolních Bučicích. V únoru 1992
byl v dražbě koupen a v témže

NOHEJBAL
V minulé sportovní sezóně bojovali vrdští nohejbalisté do posledního zápasu o postup do vyšší soutěže. Rozhodující domácí
utkání s týmem Vlašimi jim však
nevyšel podle představ. Z postupu
se nakonec radoval jejich soupeř.
Slavoj v celkovém hodnocení obsadil třetí místo v krajské soutěži
a po převedení soutěže od družstva
TJ Spartak Čelákovice B si v letošní
sezóně 2011 zahraje v krajském přeboru mužů. Vedle mužů odehráli
v krajském přeboru své zápasy i dorostenci, kteří se nakonec umístili
na skvělém 3. místě ve Středočeském kraji. Blahopřejeme!
V nastávající sezóně 2011 budou
soupeřem Vrdů mužstvo Slaného,
které sestoupilo z 2. ligy, a dále týmy
z Nymburka, Mnichova Hradiště,
Nového Strašecí, Dobříše, Církvice

roce (8. 12. 1992) byla v nových
prostorách otevřena cukrárna

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
a Vlašimi. Ještě minulou sezónu
sváděla bitvy právě s týmem Vrdů
v krajské soutěži. Soupiska týmu
dozná dvou změn. Stávající kádr
doplní zkušený harcovník J. Kyliánek z Čelákovic a mladý T. Němec
z Mnětic. Cílem pro tento rok není
nic jiného, než udržení se v této kvalitní soutěži. První domácí zápas se
uskuteční v sobotu 16. dubna proti
mužstvu z Nymburka. V příštím
vydání Obecních listů Vám přineseme rozpis nohejbalových soutěží.
Naše poděkování patří fy Tlapnet, s.r.o., Čáslav za darování nových dresů. Rovněž děkujeme všem
fanouškům a realizačnímu týmu
za věrnost, i když se týmu zrovna
nedařilo. Děkujeme za Vaši podporu! Zachovejte nám přízeň!
Jan Havránek,
TJ Slavoj Vrdy

Srdečně gratulujeme těm, kteří
oslavili nebo budou slavit svá jubilea v měsíci dubnu 2011. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších
let.
Paní Marie Koberová z Vrdů,
paní Jiřina Dalešická z Vrdů, paní
Anna Dalešická z Horních Bučic,
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi,
pan Josef Bouma z Vrdů, pan Jiří
Ašenbrener z Dolních Bučic, pan
Jiří Podávka ze Zbyslavi a pan Jaroslav Šimonka z Horních Bučic.
Věra Řehounková,
evidence obyvatel

TJ SLAVOJ VRDY
– FOTBAL

Výsledná tabulka Krajské soutěže mužů 2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Vlašim-Votice
Zaječov
Vrdy
Příšimasy
Vavřinec
Osnice
Neratovice
Český Brod B

„U Slavníků“ s vlastní výrobnou.
-jm, fk-

Počet
Remí- ProVýhra
Skóre Body
zápasů
za
hra
14
9
3
2
74 : 50 21
14
8
3
3
72 : 52 19
14
7
4
3
70 : 50 18
14
6
5
3
68 : 58 17
14
6
3
5
61 : 64 15
14
6
1
7
60 : 66 13
14
1
4
9
45 : 78
6
14
0
3
11 49 : 81
3

15. kolo (15.)
A2A1502
A2A1505
16. kolo (16.)
A2A1603
A2A1607
17. kolo (17.)
A2A1701 		
A2A1706
18. kolo (18.)
A2A1802
A2A1807
19. kolo (19.)
A2A1902
A2A1907
20. kolo (20.)
A2A2001
A2A2006

JARO 2011
A2A III. třída
Suchdol B – Vrdy
H. Bučice – Sázava B

NE 03.04.2011 16:30
NE 03.04.2011 16:30

SK Církvice – H. Bučice
Vrdy – Paběnice B

SO 09.04.2011 16:30
SO 09.04.2011 16:30

Vrdy – Kluky
H. Bučice – Kačina

SO 16.04.2011 17:00
NE 17.04.2011 17:00

Kácov – H. Bučice
Vi Sedlec B – Vrdy

SO 23.04.2011 17:00
NE 24.04.2011 17:00

Vrdy – Rataje
H. Bučice – Potěhy

SO 30.04.2011 17:00
NE 01.05.2011 17:00

Kluky – H. Bučice
Sázava B – Vrdy

SO 07.05.2011 17:00
NE 08.05.2011 17:00
-mly-
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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
Rezervace: 720 107 113

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec
nabízí

pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

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 2/2011, VYŠLO 5. DUBNA 2011
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ JE DO 25. 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.
NÁKLAD: 800 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

