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Vážení čtenáři,
květnové vydání Obecních
listů se Vám představuje
v novém moderním designu.
Přináší zprávy z radnice,
z kultury nebo informace ze
společenských či sportovních
organizací. 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

sportovní klání

10

SPUŠTĚN NOVÝ
WEB OBCE
Během měsíce dubna byly dány
do provozu nové oﬁciální webové stránky obce Vrdy. Cílem
této prezentace je poskytnout
důležité a především aktuální
informace týkající se života
v obci i jeho okolí všem občanům i návštěvníkům. Chtěli bychom také zjednodušit komunikaci s vedením obce. K tomuto
účelu je pro Vás připraven kontaktní formulář a strana s kontakty obsahující informace nejen o úředních hodinách, ale
i veškeré adresy, e-maily a telefonní čísla. Doufám, že zde naleznete požadované informace
a rádi se sem vrátíte.
Adresa webových stránek je
http://www.obecvrdy.cz/
Josef Herout, starosta obce Vrdy

KONTEJNER NA HŘBITOVĚ
K PROJEKTU „DOUBRAVA, V DOLNÍCH BUČICÍCH
VRDY – ZBYSLAV, ZVÝŠENÍ ODKRYL SVÁ TAJEMSTVÍ
OCHRANY OBCÍ HRÁZEMI
V rámci separace odpadu někteří lidé už nevědí coby…
Mimo jiné se v něm našlo žehlicí prkno, dále polštáře, deky,
A REKONSTRUKCÍ JEZU“
koberce, igelitové pytle s oblečením, spousta obvazového materiálu a velké množství plastových obalů od kosmetiky. -mly-

V dubnovém čísle Obecních listů jsme avízovali, že přineseme bližší informace k prováděnému projektu protipovodňové ochrany na řece Doubravě. Ta byla, spolu
s dalšími vodními díly a toky, vyhodnocena podprogramem 229 066 – Vymezení rozsahu území ohrožených
zvláštními povodněmi pro vodní nádrže ve správě Povodí
Labe, státní podnik Hradec Králové. Pro tok Doubravy se
jedná o území o celkové délce 22 km. Patří mezi 13 lokalit ve Středočeském kraji nejvíce ohrožených povodněmi, a proto byla Doubrava v úseku Vrdy – Zbyslav navržena jako prioritní lokalita pro řešení PPO v rámci Plánů
hlavních povodí. Akce „Doubrava, Vrdy – Zbyslav, zvýšení ochrany obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu“ spadá do
II. etapy programu Prevence před povodněmi s délkou
ochrany hrází 4,670 km a délkou upravených vodních
toků na zvýšení kapacity průtoku 0,300 km. Náklady na
opatření se vyšplhají na 103,8 mil Kč. Toto protipovodňové opatření patří mezi jedno z největších investičních
akcí zahájených v roce 2010. Dodavateli stavby jsou pro
úsek Vrdy – Labská strojní a stavební společnost s r. o.
Pardubice, pro úsek Zbyslav – Zvánovec, a. s. České Budějovice. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2010, ukončeny mají být 31. 12. 2013. Parametry opatření: úroveň protipovodňové ochrany (QN): současný stav – 2;
cílový stav – 50. Počet ochráněných obyvatel: 462. Rozsah ohroženého území před navrženým opatřením: odhadem 52 ha. Rozsah ochráněného území: 31 ha. Průměrná roční škoda (mil. Kč): současný stav – 8,84; cílový
stav – 4,97. V úseku Vrdy bude proti povodni chráněno
55 domů, ve Zbyslavi pak 57 domů.
-mlyK V ĚTEN 2011 | strana 2|3

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Porovnání statistik
dopravních nehod
dopravní nehody

duben 2010

duben 2011

26

39

dopr. nehody s alkoholem

0

1

lehká zranění

5

7

těžká zranění

0

3

úmrtí
celková škoda v Kč

1

0

1 388 500

3 029 000

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

VÝPISY ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Č. 11 ZE DNE 4. 4. 2011

Č. 12 KONANÉ DNE 18. 4. 2011

Rada obce schválila záměr obce pronajmout obecní pozemky – jednotné nájemné 1 Kč,-m2/rok: ČZS Vrdy; pí Marcele Kroutilové, Chrudim; p. Zdeňku
Dubnovi, Dolní Bučice; p. Jiřímu Šmídovi, Dolní Bučice a p. Jarmilu Horkému, Dolní Bučice.
Rada obce vyhodnotila podané nabídky
na místo plavčíka (viz výběrové řízení
č. 2/2011) v tomto pořadí: 1. Martina
Jeřábková, Vrdy 317, 2. Radek Jeřábek,
Vrdy 317, 3. Jiří Kebza, Vrdy 320 a souhlasila, aby místo plavčíka a správce
objektu vykonávali manž. Jeřábkovi,
kterým ukládá do 15. 5. 2011 předložit osvědčení o absolvování školení
„záchranářské minimum a plavčík“.
Rada obce zároveň souhlasila manželům Jeřábkovým přidělit byt plavčíka
čp. 310 Vrdy v areálu koupaliště (ihned
po jeho uvolnění).
Rada obce schválila Směrnici o zadávání veřejných zakázek v souladu
s usnesením č. 1/2011, bod 10 ZO Vrdy
ze dne 10. 3. 2011.
Rada obce doporučila s pravidelností
uveřejňovat na webové stránky obce
veřejné zakázky malého rozsahu od
20 000,– Kč až 100 000,– Kč (vyjma
okamžité potřeby nákupu, např. havarijní stav zařízení) a v Obecních listech jednorázově zveřejnit pro řemeslníky odkaz na webové stránky.

Změna nájemného z nebytových prostor v čp. 251 Zdravotní středisko
Dolní Bučice byla osobně projednána
se stávajícími nájemci s účinností od
1. 5. 2011:
a) nájemné za ordinaci, přípravnu,
RTG, kancelář
Kč 309,– m2/rok
b) ostatní a skladové prostory
Kč 268,– m2/rok
Rada obce projednala a schválila návrh programu zasedání ZO Vrdy dne
5. 5. 2011 v 18.00 hodin:
1. Zahájení – zpráva ověřovatelů zápisu, jmenování nových ověřovatelů
zápisu, volba návrhové komise.
2. Informace k investiční akci
„Kanalizace Vrdy-Lázně, intenziﬁkace ČOV“ (účast pana Ing. Matějíčka, ENVI Agentura Trunda s. r. o.,
Olomouc).
3. Kontrola usnesení.
Diskuse, usnesení.
4. Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce
a rozbor čerpání výdajů rozpočtu za
uplynulé období. Diskuse, usnesení.
5. Závěrečný účet obce za rok 2010.
Schválení auditora pro přezkou-

mání výsledků hospodaření
za rok 2010. Diskuse, usnesení.
6. Přijetí dotace – sčítání LDB.
Diskuse, usnesení.
7. Finanční příspěvky.
Diskuse, usnesení.
8. Převody pozemků a movitého
majetku obce. Diskuse, usnesení.
9. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2011.
Diskuse, usnesení.
11. Diskuse pro veřejnost.
12. Závěr.
Rada obce vzala na vědomí: oznámení
Ministerstva zemědělství, Těšnov 17,
117 02 Praha 1 o deﬁnitivní přiznání
dotace na akci „Rozšíření vodovodu
Horní Bučice“ (dotace nadále podléhá
kontrole z hlediska porušení kázně
dle zák. č. 320/2001 Sb.). Rozhodnutí
MěÚ, OŽP Čáslav o vydání stavebního
povolení k provedení stavby vodního
díla „Rozšíření vodovodu Horní Bučice – Štěpnice“.
Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

HISTORIE A SOUČASNOST VE FOTOGRAFII
Dnes máte možnost shlédnout jeden z mnoha historických pohledů na Husův most ve Vrdech. Byl zbudován v letech 1923–1924 stavitelem Ing. Bohumírem Štětinou z Mirovic za přispění československého státu, čáslavského okresu
a obce Vrdy-Bučice. Dokončovací práce byly provedeny ještě v roce 1925. Rozsáhlejší rekonstrukcí most prošel v roce 1994. Provedla ji Výrobní divize Silnice
Hradec Králové, projektantem byl Pragoprojekt Praha.
-jm, fk-

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm,
kteří oslavili nebo budou slavit
svá jubilea v měsíci květnu 2011.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
paní Marie Horká z Vrdů
paní Jarmila Polášková z Dolních Bučic
paní Jana Švehlíková z Vrdů
pan Jaroslav Bláha z Vrdů
pan Jiří Brom z Dolních Bučic
pan Josef Novotný z Dolních Bučic
Věra Řehounková, evidence obyvatel

Z PRACÍ
VÝTVARNÉHO
KROUŽKU
Každý měsíc, kromě prázdnin,
budeme uveřejňovat práce dětí
z výtvarného kroužku při KaSS
ve Vrdech. Děti si zde osvojují
tradiční (i netradiční) výtvarné
techniky, pracují s různými materiály a vyrábějí a vytvářejí výrobky, které si mohou odnést
domů a obdarovat jimi své rodiče
a známé. Práce ve výtvarném
kroužku tak rozvíjí nejen fantazii dětí, ale podporuje i zručnost
a přinese jim spoustu radostí. -ci-

nahoře zleva: Samuel Šolta, Jakub Tomíšek, Michal Franc
dole zleva: Tomáš Truksa, Ladislav Ondrášek, Nikol Šubrtová

VRDY PŘIVÍTALY
DALŠÍCH ŠEST
OBČÁNKŮ
Poslední dubnové sobotní dopoledne patřila radnice ve Vrdech
rodičům s dětmi. První letošní
vítání občánků se týkalo jednoho
děvčátka a pěti chlapců. Všichni
absolvovali svoje první veřejné vystoupení důstojně, za celou dobu
neukápla snad ani slzička. Malou
slavnost opět oživilo vystoupení
dětí z Mateřské školy. Rodiče si
kromě blahopřání odnesli i malý
dárek – účet se základním vkladem, založený u Poštovní spořitelny.
-K. Kropáček-
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AMNESTIE
PRO ČTENÁŘE
Rádi bychom požádali čtenáře z Místní
knihovny Vrdy, kteří mají knihy půjčeny více jak 3 měsíce (maximální
možnou dobou výpůjčky), aby je vrátili
nejpozději do 31. května 2011. Pouze do
tohoto data budou zproštěni povinnosti
platit poplatek z prodlení. Toto se netýká čtenářů, kteří spadají pod Horní
Bučice a Zbyslav! S dotazy se obracejte
na telefonní číslo 315 555 507, mail
knihovna@obecvrdy.cz nebo přímo
v knihovně vždy ve výpůjční době.

NOC S ANDERSENEM
DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
KNIHOVNY
S JANEM
VLASÁKEM
V SOBOTU
21. 5. 2011
PROGRAM
13:30 zahájení
14:00 Jan Vlasák – čtení a beseda
16:00 Lukáš Hejlík a Listování
scénické čtení Straky v říši
Entropie Markéty Baňkové
Magnesia Litera 2011
– objev roku
17:30 Jaroslav Čapský (Implus) a spol.
harmonika a zpěv
Podrobnosti se dozvíte na
www.obecvrdy.cz/knihovna
www.knihovnavrdy.estranky.cz
na facebooku nebo přímo v knihovně.

Do knihovny nás 7. dubna přišla navštívit celá jeho pohádková rodina: Rumcajs s Mankou a Cipískem, Maková panenka s motýlem Emanuelem, Křemílek s Vochomůrkou a kočička suplentka
omarodivší víly Amálky. Pohádkové postavičky nám přečetly příběhy, které
se jim onehdy přihodily. Děti pozorně
poslouchaly, protože v deset hodin šly
Čtvrtkovic rodinku navštívit do jejího
doupátka ve skautské klubovně a zodpovídaly jejich všetečné otázky na to, co
si pamatují z jejich příběhů. Na cestu
jim svítily jen lampionky, které odháněly zlé noční duchy. Všichni stateční
účastníci noční hry se potom po špičkách doplížili za místní kostel, kde je
čekal Andersenův poklad! Byly jím perníčky ve tvaru hvězdičky s Andrseno-

vým věnováním, za které ještě jednou
děkujeme mamince a paní učitelce
Daně Kubešové. Každé andrseňátko
si také vysloužilo krásnou pohlednici
s pohádkovým motivem a celá první
třída si svou statečností a prokázanými nabytými vědomostmi „vyandrsenila“ dva originální plakáty pro zapisování ve třídě přečtených knížek. Pohádka na dobrou noc potom všechny
spolehlivě uspala a jestli se neprobudili, tak tam spí dodnes…
Náš velký dík patří pekařství Magdalena Schrothová, Vrdy a fy DUŠEK & dušek, lahůdky, potraviny,
masna, Dolní Bučice za poskytnutí
sponzorských darů v podobě občerstvení pro malé Anderseny.
Mgr. Petra Horálková, knihovnice

Z REDAKČNÍ
POŠTY

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych vám připomněla svátek, který připadá na 22. duben. Tento den se slaví
po celém světě jako Den Země. Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze
všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. V tomto období zaměřujeme v naší mateřské škole výchovnou práci na to, abychom dětem přiblížili základní poznatky o Zemi, vesmíru a celosvětovém úsilí
chránit naši Zemi a životní prostředí. Děti se seznamují s tříděním odpadu, objevují možnosti, jak můžeme o naši Zemi pečovat. Jednou z aktivit je společné vysazování rostlin, úklid školní zahrady a nejbližšího okolí mateřské školy. Letos nám
s touto prací pomohli zaměstnanci Technických služeb Vrdy a uklidili alej, která
je nejčastějším cílem našich vycházek. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat
za perfektně odvedenou práci.
za MŠ II. Vrdy Ivana Nováková

U ŠKOLY KROUŽILI DRAVCI
V pondělí 18. dubna přijeli ukázat výcvik dravců a sov Eva
a Eda Školoudovi z Nasavrk. Pro školy, školky i veřejnost nabízí program, který lze provést na hřišti, v tělocvičně nebo
ve větší učebně. Délka představení je 45 minut, tj. jednu vyučovací hodinu. Nabízený program zahrnuje ukázku 7–10
dravců a sov, odborný výklad s popisem pomůcek pro výcvik dravců, ukázku vajec dravců a sov a ukázku letu, přičemž některým dětem přilétne dravec na ruku. Představení i výklad je jinak koncipován pro žáky MŠ, jinak pro
žáky ZŠ. Od roku 2007 oba působí v ZOO Jihlava, kde každoročně provádí ukázky výcviku dravců a sov od května
do konce září. A když se vám zasteskne po ladném letu
dravce či po jeho uhrančivém pohledu mrkněte třeba na
fotogalerii na www.dravci.com
-jm-

Vážený pane Kropáčku,
dovolte, abych se vyjádřila
k Vašemu přesvědčení o používání jména obce Vrdy, jak jste
psal v dubnovém vydání obecního měsíčníku. Tedy: ve Stížném
listu české a moravské šlechty
proti upálení Mistra Jana Husa
z 2. září 1415 je uveden pod pořadovým číslem 111. Racek z Vrdů
v originále z Vrdov, pravděpodobně první, písemně zaznamenaný Vrdovák, kdyby to byl „Racek z Vrd či Vrdský“, pak bych
s Vaším názorem „Vrdák“ souhlasila. Dále: žiji v obci téměř tři
čtvrtě století a z titulu mého zaměstnání jsem byla ve styku s téměř všemi občany a nikdy jsem
od nich neslyšela výraz „vrdský“.
Usus tyrannus (zvyk je právo)
platí dle mého i v tomto případě
a plně odpovídá českému „zvyk
je železná košile“. Pokud by se
naši občané měli představit hromadně, pak tedy jako Vrdováci,
nikoliv dle Vašeho názoru Vrdáci.
Navíc představa, že by časem písmeno „t“ mohlo nahradit „d“,
mě opravdu děsí.
Na závěr: pokud jste nikde v republice neobjevil ekvivalent názvu obce Vrdy a vrdovský mám
radost, že jsme jediní.
Emilie Heiserová, důchodkyně,
Dolní Bučice, Svobody 137
Poznámka redakce: celý text „Stížného listu české a moravské šlechty
ze dne 2. září 1415, poslaný Kostnickému koncilu proti upálení
M. Jana Husa“, přeložený z latiny
Františkem Heřmanovským, si můžete stáhnout z internetových stránek České Studny, v sekci Knihy, ve
formátech .pdf (80,0 kB) nebo .doc
(48,5 kB), na adrese http://www.
ceskestudny.cz/clanek/stizny-listceskem-a-moravske-slechty/

DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ OŽILO
Od pátku 1. dubna je oﬁciálně otevřeno
dětské hřiště U Sokolovny ve Vrdech.
Jeho provozovatelem je Obec Vrdy.
Provoz dětského hřiště se řídí provozním řádem schváleným v roce 2005.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3
do 12 let, děti ve věku do pěti let musí
být v doprovodu dospělé osoby. Avšak
hřiště využívají, či spíše „zneužívají“
i děti nad 12 let, když nedodržují předpokládanou váhovou kategorii pro věž
se skluzavkou (do 60 kg) nebo dvojhoupačku (do 50 kg). Provozní doba hřiště
je od 9 do 20 hodin. Mimo tuto provozní dobu je vstup na dětské hřiště zakázán. I tento zákaz je ale porušován,
zejména znuděnými teenagery. Ale navzdory tomu, sportovně založená mládež si zde najde užitečnější zábavu.
Přejme si, aby to malým sportovcům
vydrželo co nejdéle.
-jm-

DOBROVOLNÍ
HASIČI SI DOŠLI
PRO ZKUŠENOSTI
K ODBORNÍKŮM
Všechno na světě se mění – i názory
odborníků na postupy při poskytování
laické první pomoci. Aby ve znalostech
nezůstali za vývojem pozadu, absolvovali v polovině dubna členové sborů
dobrovolných hasičů z Dolních Bučic,
Vrdů a Zbyslavi teoretické i praktické
školení přímo na čáslavské základně
Záchranné služby. Pod vedením členky
profesionálního záchranářského týmu
Lady Vrané si mimo jiné vyzkoušeli na
ﬁguríně správný postup při provádění
masáže srdce, na kterou se dnes klade
mnohem větší důraz než na umělé dýchání. Vyzkoušeli si také manipulaci
s transportním křeslem a lehátkem,
které jsou ve výbavě moderních sanitních vozů. To jim v případě nutnosti
usnadní spolupráci s profesionály při
záchraně lidských životů.
-K. KropáčekK V ĚTEN 2011 | strana 6|7

OHLÉDNUTÍ ZA
VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU
S blížícím se jarem se v naší obecní výstavní síni pořádala tradiční velikonoční přehlídka ručních prací lidí,
kteří si v naší uspěchané době najdou čas a umí vytvořit
věc, která pohladí po duši. Dát dohromady výstavu, která
by měla konkurovat komerčním věcem, které tyto svátky
jara provází, je velmi těžké. Jsem proto velice vděčná
všem, na které se mohu obrátit v poslední chvíli o pomoc. Tradičně jsou to obě mateřské školy, výtvarný kroužek, pí Kořínková, pí Hájková, pí Štěrbová, pí Štěpničková, pí Řehounková. Letos se mi podařilo zapůjčit si i zajímavé výrobky od Kateřiny Dolejší z její ﬁrmy Tvořilka,
kterou můžete znát i z pořadu Rady ptáka Loskutáka.
Ten kdo dal přednost „jarnímu gruntování“ a nenašel si
čas, aby se zašel podívat, co děti i dospělí dokáží, může
jenom litovat. Letošní velikonoční výstava byla opravdu
pestrobarevná a veselá, tak jak k jarním svátkům patří.
-ci-

SLAVOJ POZVAL ŽENY
NA AEROBICMANII
V sobotu 9. 4. dopoledne se tělocvična ZŠ
zaplnila asi padesátkou žen nejrůznějšího
věku. Na pozvání TJ Slavoj Vrdy se tu konalo
jedno ze zastavení projektu Aerobicmania.
Jeho hlavními protagonisty byli zkušení instruktoři Mgr. Lenka Velínská a Radek Ondrášek. „Zahřívací kolo“ obstarala domácí
cvičitelka Mgr. Iveta Littová, kterou milovnice rytmického pohybu dobře znají z hodin dnes tak moderní zumby. Na konci více
než dvouhodinového bloku odcházely účastnice sice pořádně unavené, zato ale dokonale spokojené.
-K. Kropáček-

JK IVAHU BUDE MÍT
NOVÉ WEBOVKY

Od dubna 2011 připravujeme pro vás nové stránky klubu,
které v současné době procházejí vývojem.
K nahlédnutí jsou na odkazu http://www.jezdeckekluby.cz

POZNÁVÁME PŘÍRODU
aneb poznávačka ze zoologie či botaniky, podobná
jakou mají účastníci biologických olympiád. Vyobrazený pták patří mezi šplhavce. Vyskytuje se od nížin
až vysoko do hor. Hnízdní
prostředí je velice různorodé. Hnízdí jednou ročně,
od poloviny dubna, do půli
června. Znáte jeho rodové
i druhové jméno?
Řešení hádanky naleznete
-jmna straně 10.
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ČARODĚJNICE SE NÁM VYSMÁLY
Od třicátého dubna jsem začala věřit na
nadpozemské záškodnické bytosti. Toto datum je již léta spjato s „pálením čarodějnic“. Ty se nám letos ale pořádně vysmály!
Na hřišti TJ Slavoj Vrdy mělo probíhat, jak
už je dobrým zvykem, celé čarodějné odpoledne pro děti, spojené s diskotékou pana
Pavla Bečána, soutěžemi, a za úspěšné splnění úkolů bylo nachystáno plno sladkých
odměn a laskominek. Vše bylo připravené
a zorganizované a mohlo se začít. Ale ty
pravé a ošklivé čarodějnice nás na svůj rej
asi vůbec nechtěly. Poslaly na nás takovou
průtrž mračen, že kdo měl nohy, tak se utíkal schovat. Z technických a bezpečnostních důvodů nebylo tedy možné akci vůbec
začít. Večer měla pokračovat diskotéka, za-

pálení hranice a s tím spojený ohňostroj na klasickém místě u koupaliště. Jako vždy pod vedením místního SDH Vrdy. Hasiči si jako vždy dali
velkou práci s přípravami. U řeky se tyčila veliká hranice a na vrcholu trůnila čarodějnice.
Voňavých klobásek i pěnivého moku byl dostatek a „úderem“ jednadvacáté hodiny měl vypuknout velkolepý ohňostroj. Ale bohužel, spustil se
opět vytrvalý déšť. Hranice sice vzplála, ohňostroj se také snažil ukázat v celé své kráse, ale
mokří a promrzlí návštěvníci se rychle rozutekli do tepla svých domovů. Čarodějnice nad
námi deﬁnitivně zvítězily. Snad až nás přebolí, že všechna naše práce přišla vniveč, tak se
do stejné akce zase vrhnem s velkým elánem.
Takže, za rok zase nashledanou.
-ci-

TJ SLAVOJ VRDY
PŘEDPŘÍPRAVKA (ročník 2004–2006)
Dne 30. 3. 2011 se na stadionu ve Vrdech
konal nábor do oddílu kopané TJ Slavoj Vrdy.
Přivítali jsme 15 mladých zájemců: Matyáše
Venclovského, Daniela Jeřábka, Ondřeje
Vavřinu, Erika Šípa, Radima Šulce, Ondřeje
Veita, Matěje Němce, Lukáše Koryťáka,
Petra Procházku, Patrika Forejta, Tadeáše
Jeřábka, Dominika Šubrta, Adama Šípa,
Lukáše Horáčka a Petra Horáčka. Přejeme
jim hlavně hodně chuti do tréninku a vůbec
do fotbalu!

BRIGÁDA
NA STADIONU

NOHEJBAL
Více informací o vrdovském nohejbale získáte na webových stránkách
http://nohejbalvrdy.wz.cz/nohejbal.html
Jan Havránek, TJ Slavoj Vrdy

V neděli 17. dubna proběhla od 9 hodin brigáda na stadionu TJ Slavoj. Výsledkem snažení sportovců má být nové hřiště pro přípravky na místě bývalého asfaltového plácku na volejbal a nohejbal (viz foto). Celkem
přišlo 19 brigádníků. Díky všem!
Jan Kříž, TJ Slavoj Vrdy

Řešení hádanky Poznáváme přírodu
ze strany 8: jde o strakapouda velkého
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6. kolo

So 21. 5.

09:00 Mnichovo Hradiště – Vrdy

7. kolo

So 28. 5.

10:00 Vrdy – Slaný

8. kolo

So 4. 6.

9. kolo

So 11. 6.

10:00 Nymburk – Vrdy
09:00 Vlašim Votice – Vrdy

Dospělí A – III. třída OP
21.

Vrdy – SK Církvice

SO 14. 5. 2011

17:00

VELIKONOČNÍ
SPORTOVNÍ KLÁNÍ

22.

Kačina – Vrdy

SO 21. 5. 2011

17:00

23.

Vrdy – Kácov

SO 28. 5. 2011

17:00

24.

Potěhy – Vrdy

SO 4. 6. 2011

17:00

25.

Vrdy – Horní Bučice

SO 11. 6. 2011

17:00

Velikonoční utkání žáků Základní školy Vrdy
a hostů ve volejbale se konalo v pátek 15. dubna.
Naše poděkování patří sponzoru akce – Řeznictvíuzenářství Horký Jaromír, Vrdy.
Ve středu 20. 4. 2011 hostili žáci ZŠ Vrdy své soupeře ze ZŠ Žleby a DDaM Čáslav ve ﬂorbale. Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. (1. – 3. třída): vítězem
se stala 2. A (druzí 2. B, třetí 3. tř.); II. (4.–6. tř., ZŠ
Žleby, DDaM Čáslav): vítěz 6. B (druzí 4. A, třetí
6. A); III. (7.–9. tř., ZŠ Vrdy, DDaM Čáslav): vítěz
9. tř. (druzí 8. tř., třetí 7. tř.). Sponzoři soutěže: Pavel Dalešický Maso-Drůbež-Uzeniny s. r. o. Vrdy,
UNIKOM, a. s. závod Drůbežárna Markovice, cukrárna U Slavníků Dolní Bučice, UNIKOM, a. s.
Kutná Hora a Rada rodičů při ZŠ Vrdy.
Velký dík všem, kteří pomáhali při organizaci,
hlavně panu rozhodčímu Josefovi Radovnickému.

26.

Chotusice – Vrdy

NE 19. 6. 2011

17:00

Mgr. Ludmila Francová, ZŠ Vrdy

PŘÍPRAVKA BODUJE
V sobotu 30. dubna mladší přípravka odehrála
utkání v Sázavě a zvítězila jednoznačně 18:1.
Týden před tím, 24. dubna, hostila FK Uhlířské Janovice a rozdrtila jej 23:0!!! Branky: Šveřepa 7×,
Petr 6×, Miláček 6×, Truksa 3× a Doležel.
První mistrák sehrála naše mladší přípravka na
půdě Sparty ČKD Kutná Hora A. Kluci zahráli super zápas a zvítězili 13:6. Sestava: Hronovský,
Truksa, Petr, Miláček, Šveřepa, Dalešický, Doležel,
Cakl. O branky se postarali: Miláček 7×, Petr 3×,
Šveřepa 2× a Truksa.
Starší přípravka: 30. 4. 2011: Záboří n. L. – Vrdy 0:5
(jednostranná záležitost našich kluků). Branky:
Bíža 3×, Lengál, Franc. První mistrák sehrála
23. dubna doma se Zenitem Čáslav A. Po velkém boji
prohrála 4:6. Naše góly: Plašil 2×, Lengál, Franc.
Ostatní výsledky na webu TJ Slavoj Vrdy:
http://slavojvrdy.wbs.cz/

Dospělí B – IV. třída OP skupina A
21.

Vrdy B – Zbýšov B

NE 15. 5. 2011

17:00

22.

Bratčice – Vrdy B

SO 21. 5. 2011

17:00

23.

Vrdy B – Štrampouch

NE 29. 5. 2011

17:00

24.

Horušice – Vrdy B

SO 4. 6. 2011

17:00

25.

Vrdy B – Žleby B

NE 12. 6. 2011

17:00

26.

Bílé Podolí B – Vrdy B

SO 18. 6. 2011

17:00

Vrdy + Bílé Podolí – Zruč n. Sázavou

NE 15. 5. 2011

10:45

22.

Chotusice – Vrdy + Bílé Podolí

NE 22. 5. 2011

10:15

23.

Vrdy + Bílé Podolí – SK Církvice

NE 29. 5. 2011

10:45

24.

Bratčice – Vrdy + Bílé Podolí

NE 5. 6. 2011

10:45

25.

volno

26.

Kaňk – Vrdy + Bílé Podolí

NE 19. 6. 2011

10:15

Dorost – OP
21.

Všechny domácí zápasy budou odehrány ve Vrdech
Žáci – OP
18.

Vrdy – Bratčice

SO 14. 5. 2011

15:00

19.

Horní Bučice – Vrdy

NE 22. 5. 2011

15:15

20.

Vrdy – Kaňk

SO 28. 5. 2011

15:00

21.

Štrampouch – Vrdy

SO 4. 6. 2011

15:15

22.

Vrdy – Žleby

SO 11. 6. 2011

15:00

23.

SK Malešov – Vrdy

SO 18. 6. 2011

11:15

Přípravka starší – OP
11.

Chotusice – Vrdy

NE 15. 5. 2011

15:00

12.

Vrdy – Sp. ČKD Kutná Hora B

SO 21. 5. 2011

10:30

13.

SK Církvice – Vrdy

SO 28. 5. 2011

15:15

14.

Vrdy – Nové Dvory

SO 4. 6. 2011

10:30

Vrdy – Nové Dvory

NE 15. 5. 2011

9:00

16.

Rataje – Vrdy

NE 22. 5. 2011

11:45

17.

Vrdy – Čáslav A

NE 29. 5. 2011

9:00

18.

Čáslav B – Vrdy

ČT 2. 6. 2011

19.

Vrdy – Sp. ČKD Kutná Hora B

NE 12. 6. 2011

Přípravka mladší – OP
15.

16:30 UMT
9:00

ZUMBA FITNESS S IVETOU LITTOVOU
/INSTRUKTORKA ZUMBY FIT STUDIO ENERGY KOLÍN, TJ SLAVOJ, AEROBIC, STEP, DANCE,
STREET DIPLOM, CHOREOGRAFKA V ZUŠ J. L. DUSÍKA V ČÁSLAVI A UČITELKA ZŠ/

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 19 DO 20 HODIN V ŽŠ VRDY /TJ SLAVOJ ČLENSKÝ POPLATEK/
KAŽKOU STŘEDU OD 19:45 DO 20:45 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ MASARYKOVA V ČÁSLAVI
VSTUP 40 Kč, PERMANENTKY 35 Kč
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NOVÁ PORADNA INFORMAČNÍ
A CELOSTNÍ MEDICÍNY
nabízí pomoc při řešení dlouhodobých
zdravotních obtíží a nemocí bez jasných
příčin, měření škodlivin a zátěží v organismu
či nevhodných potravin speciálním přístrojem.
Následná očista orgánů a obnovení imunity
organismu jedinečnými přírodními preparáty
na holografické bázi z výzkumu a třicetileté
praxe MUDr. Josefa Jonáše – české legendy
v oblasti celostní medicíny.
Je to také výborná prevence civilizačních
chorob pro všechny věkové skupiny.
Kontakt: Marek Šonka, Zdravotní středisko
Dolní Bučice, 1. patro, mobil: 602 792 339

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO VE VRDECH
POŘÁDÁ TRADIČNÍ

V NEDĚLI 5. ČERVNA OD 10 HODIN
VE SPORTOVNÍM AREÁLE TJ DYNAMO HORNÍ BUČICE

PROGRAM: DISCOTÉKA PRO DĚTI, SOUTĚŽE,
ZAJÍMAVÉ UKÁZKY, SLADKÉ ODMĚNY...
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Montáž satelitních HD, SD komponentů pro příjem
českých a slovenských programů (Skylink, CS link)
tel.: 723 461 129, p. F. Kafka
v ydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616,
telefon + 420 327 397 203 | fa x: + 420 327 397 287 | mobil + 420 720 107 113,
e-mail kass@obecvrdy.cz | pod ev. č. MK ČR E 20022 | č. 3/2011 vychází 16. května 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.
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