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Vážení čtenáři,
červnové číslo Obecních listů Vás
všechny srdečně zve na oslavy
870. výročí první písemné zmínky
o Zbyslavi, které proběhnou
v sobotu 18. června od 10 hodin.
V předvečer oslav bude ve 21:30
v prostoru staré kontribučenské
sýpky (špýcharu) slavnostně
odpálen ohňostroj.
Čtvrtý výtisk je zároveň posledním
vydáním Obecních listů před letními prázdninami. Opět se Vám
přihlásíme v měsíci září se speciální školní přílohou. V tomto
čísle najdete pozvánky na koncerty a sportovní utkání, aktuality
z Obecního úřadu nebo informace
z činností dobrovolných organizací.
Vskutku, akcí a událostí v obci je tolik, že by vydaly klidně na týdeník.
Ale i tak si myslíme, že přinášené
informace jsou aktuální, zajímavé,
a o to nám jde především.
V případě Vašich dotazů, připomínek či návrhů volejte, prosím, na telefonní číslo 602 595 020 (Ing. Miloš Mlynka) nebo pište na adresu
Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám.
28, 285 71 Vrdy nebo na e-mailovou
adresu mistostarosta@obecvrdy.cz
za redakci Josef Moravec

Den otevřených dveří proběhl v sobotu 21. května ve vrdovsko-dolnobučické knihovně. Pracovníky
knihovny mile překvapil značný zájem veřejnosti, kdy návštěvnost v průběhu dne kolísala mezi šedesáti a sedmdesáti lidmi. „Účast byla opravdu
hojná! Měli jsme co dělat, abychom
se do knihovny vešli“ uvedla vedoucí
knihovny Petra Horálková a pokračovala: „Krátce po druhé hodině nás
navštívil pan Jan Vlasák. Nejprve
přečetl úryvek z nové, ještě nevydané, knihy své manželky Elzy Vlasákové, kde vyprávěla o své první cestě
do knihovny. Po té se pan Vlasák proměnil ve stařenku Gravitaci – hlavní
postavu jedné z bajek knihy Markéty
pokračování na straně 2

KNIHOVNA
VE VRDECH
SE OTEVŘELA
VEŘEJNOSTI
NAVŠTÍVIL JI
I POPULÁRNÍ
HEREC
JAN VLASÁK

foto: Andrea Michálková

ÚVODEM

OL_cerven_04.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess BlackPANTONE
BlackPANTONE 139 C

6/14/11 10:06 PM

Baňkové Straka v říši entropie, která, ač nepřítomna, byla jednou z hvězd sobotního
odpoledne v knihovně, a posluchači se mohli dále ztrácet v příjemné barvě hlasu tohoto, mimo jiné, rozhlasového herce“. Po krátké přestávce následovala další část bohatého programu. „Vydali jsme se opět do entropie, tentokrát s divadelním projektem
scénického čtení Listování. Během hodinky nám Věra Hollá a Pavel Oubram zábavným a velice poutavým způsobem vysvětlili například, že a proč je uklízet zcela zbytečné a proč těžký kámen ve vodě klesne ke dnu, zatímco se ještě těžší hroch ne a ne
potopit, i s kamenem v bachoru“ popisovala Horálková.
Závěrem večera si návštěvníci mohli užít zbytku slunného dne před knihovnou na
dětském hřišti při harmonice pana Jaroslava Čapského a jeho dvou hudebních kolegů a občerstvit se dobře chlazeným nápojem. Sponzory této akce byli Goldbeck Prefabeton s. r. o. a Pivovar Bernard. „Pokud se
vám scénické čtení projektu Listování líbilo, nebo jste se ho naopak z nějakých důvodů nemohli zúčastnit, zveme vás v pondělí 27. června od 20 hodin do Kulturního
domu ve Vrdech na představení Mrtvý
holky od Miloše Urbana. Představení je určeno pro středoškoláky a dospělou veřejnost“ dodala Horálková na závěr.
Již potřetí v obnovené tradici oslawww.svoboda.info vila Zbyslav příchod nejkrásnějšího
měsíce roku stavěním májí. Protože
datum 1. května vyšlo tentokrát na
neděli, konala se obchůzka v sobotu
sedmého, aby se do akce mohli naplno zapojit i chalupáři. Ti tak přišli jen o prvomájové stavění hlavní
Podruhé v průběhu posledních pěti let sla- máje, která letos měřila poctivých
víme významné jubileum. V roce 2007 jsme 18 metrů. Rád bych napsal, že vše
vzpomněli sedmisté výročí první písemné opět společně připravili místní dobzmínky o Vrdech, nyní je to 870 let Zbyslavi, rovolní hasiči se členy OS Za zákterá od roku 1960 právě k Vrdům patří. Je chranu kostela, ale nebyla by to zdabohužel obvyklé, že kdysi významná venkov- leka celá pravda. Přípravy, jak se
ská sídla během času s postupným úbytkem ukázalo, totiž probíhaly prakticky
obyvatelstva ztrácela na významu. Tomuto v každé zbyslavské domácnosti. Kde
vývoji se nevyhnula ani Zbyslav, jedna z nej- se nešily nebo neupravovaly kroje,
starších obcí našeho regionu. Přesto se tu ži- tam se alespoň chystalo pohošvot nezastavil, i když logicky nenabízí to, co tění pro májové tanečníky a muzinabízejí města. Možná o to víc tu žijí tradice, kanty. Vše začalo za nádherného pokteré se v posledních letech opět vracejí do časí v pravé poledne před hospodou
povědomí lidí – a nejen ve Zbyslavi. Potřeba U Bucků. Poté, co starosta potvrdil
setkávat se, společně prožívat významné Zbyslavákům jejich májové právo,
události nebo i jen běžné radosti vrací do ži- vydal se průvod na cestu vsí, během
vota plesy, oslavy masopustu, stavění májí, které rozdal na 120 ozdobených břízek. Ještě o něco víc bylo písniček,
akce pro děti, vánoční koncerty.
Iniciátory těchto aktivit bývají spolky a ob- které zahráli muzikanti. Spočítat
čanská sdružení. Ve Zbyslavi je to především vypité pohárky a snědené koláče,
OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice chlebíčky a jiné dobroty ovšem není
a Sbor dobrovolných hasičů. Ale sebelépe vy- v lidských silách. Div divoucí, žemyšlená akce by neměla naději na úspěch, když se po více než šesti hodinách
kdyby se nesetkala s kladným ohlasem ve ve- účastníci obchůzky vrátili ke zmířejnosti. Oslava zbyslavského výročí má to něné hospodě, byli stále v poměrně
štěstí, že ji většina místních lidí přijala za velmi zachovalém stavu. Mnozí pak
svou, že v ní uviděla příležitost projevit hr- po krátkém odpočinku ve zdraví pokračovali do ranních hodin na mádost na slavnou historii své vsi.
Přeji Zbyslavským a s nimi i nám všem, aby jové veselici.
se oslava vydařila, aby jí provázela dobrá ná- Májky dávno zvadly, velká máj byla
lada, spokojenost účastníků i hostů a v nepo- pokácena a odevzdána svému vydražiteli a my ve Zbyslavi se těšíme,
slední řadě též slunečné počasí.
Ing. Josef Herout, starosta obce Vrdy že za necelý rok bude příležitost
(uveřejněný text je převzat z pozvánky všechno si znovu zopakovat.
Karel Kropáček
na oslavy 870 let Zbyslavi 1141–2011)

ZBYSLAVSKÉ
MÁJE SE
VYDAŘILY
I DO TŘETICE

870 LET ZBYSLAVI 1141–2011
Obec Vrdy, OS Za záchranu kostela
Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
a Sbor dobrovolných hasičů
ve Zbyslavi vás zvou na oslavy

PROGRAM OSLAV
pátek 17. 6.

21.00___ Lampionový průvod
21.30___ Slavnostní ohňostroj
sobota 18. 6.

10.00___ Historický průvod
od mlýna na náves

10.30___ Slavnostní zahájení
11.00–17.00 Prohlídky kostela
Nejsvětější Trojice s výkladem

11.00–18.00 Staročeský jarmark
___ Kapela Golčovanka
___ Šermířská vystoupení
___ Hry pro děti
___ Projížďky kočárem, na poníku
i dobovým automobilem

14.00___ Divadelní představení
pro děti

17.00___ Poutní mše
20.00___ Taneční zábava
v hostinci U Bucků
Občerstvení po celý den zajištěno!
PARTNEŘI AKCE: Obec Vrdy, LESS,
GOLDBECK Prefabeton s. r. o., OBZORY
Kutnohorska, REGION Český rozhlas,
REGIONÁLNÍ občanský TÝDENÍK
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VÝPISY ZE SCHŮZÍ RADY
Rada obce projednala návrh na zřízení
Kulturní komise ve složení: p. František
Kříž, pí. Lucie Březinová, pí. Jana Špinarová, p. Norbert Kobela, p. Marek Šonka.
Starosta obce projednal návrh na jmenování s navrženými členy komise.
Rada obce schválila objednávku na odbornou konzultaci a služby, jejichž cílem
je vypracování studie proveditelnosti
dle požadavků SFŽP ČR jako nezbytnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory na připravovaný projekt s pracovním názvem „Pořízení komunální čistící techniky – Obec Vrdy“ s ﬁrmou PRO
EKO-POINT, s. r. o., Náměstí 14. října 2,
150 00 Praha 5 (Kč 15 000,– + 20 % DPH).
Fa změnila název – návrh projednán původně s ﬁrmou EKO-POINT, s. r. o.
Rada obce schválila návrh smlouvy a pověřila starostu obce k podpisu smlouvy
darovací mezi Městskou nemocnicí
Čáslav (příspěvek obce Kč 20 000,– na
vybavení nemocnice).
Rada obce souhlasila se zveřejněním záměru obce na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé fary Dolní Bučice,
Tylova 25 ﬁrmě INFINITYWARE, Masarykovo náměstí 226, 535 01 Přelouč.
Rada obce schválila žádost ředitele ZŠ
Vrdy Mgr. Z. Procházky o posílení rozpočtu MP pro pedagogy školy na rok 2011
ve výši Kč 119 000,– z důvodu ukončení
pracovního místa pro nadbytečnost a výplaty odstupného.
Rada obce schválila v nově zrekonstruovaném bytě v čp. 130 Dolní Bučice nájemné ve výši Kč 55,–/m2.
Rada obce doporučila zahájit přípravu
koupaliště na letní provoz. Zaškolit plavčíka do strojovny, přijmout pokladní,
pronajmout kiosek. Výstavba plážového
volejbalu je odložena po sezóně (rekonstrukce stávající plochy).
Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Č. 2/2011 ZASTUPITELSTVA
OBCE VRDY KONANÉHO DNE 5. 5. 2011 V ZASEDACÍ
SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU VE VRDECH
Zastupitelstvo obce schválilo návrh programu dle přiložené pozvánky včetně
jeho doplnění o bod Zrušení Kulturního
a společenského střediska Vrdy, příspěvkové organizace obce se sídlem Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci zástupce ﬁrmy ENVI Agentura
Trunda s. r. o. Olomouc pana Ing. Petra Matějíčka k připravované akci „Dostavba kanalizace a intenziﬁ kace ČOV“.
Zastupitelstvo obce projednalo „Závěrečný účet obce za rok 2010“ spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
a souhlasí s hospodařením Obce Vrdy za
rok 2010, a to bez výhrad a dále schvaluje
výsledek hospodaření obce za rok 2010.
Zastupitelstvo obce schválilo Zásady pro
poskytování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
ﬁnančních příspěvků níže uvedeným
zájmovým organizacím, církvi a občanskému sdružení takto:
TJ Slavoj Vrdy
60 000,– Kč
TJ Dynamo Horní Bučice
45 000,– Kč
JK IVAHU Vrdy
10 000,– Kč
MO ČRS Vrdy
30 000,– Kč
MS Doubrava Vrdy
40 000,– Kč
JUNÁK, svaz skautů a skautek
ČR, středisko Vrdy – Bučice 30 000,– Kč
Římsko-katolická farnost Čáslav (na el.
energii pro věžové hodiny)
1 500,– Kč
Římsko-katolická farnost Čáslav
(na opravu zdi kostela v Dol. Bučicích)
50 000,– Kč

Zahrádkářský svaz
10 000,– Kč
OS Za záchranu kostela Nejsvětější
Trojice ve Zbyslavi
20 000,– Kč
Zastupitelstvo obce schválilo níže
uvedené převody pozemků:
a) ppč. 147/19 o výměře 1216 m2, k.ú.
Vrdy z majetku obce do SJM – kupní
cena 350,– Kč/m2. Náklady na realizaci
prodeje hradí kupující;
b) ppč. 147/42 o výměře 1228 m2, k.ú.
Vrdy z majetku obce do SJM – kupní
cena 350,– Kč/m2. Náklady na realizaci
prodeje hradí kupující.
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84,
odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ruší ke dni 30. 6. 2011 Kulturní a společenské středisko Vrdy, příspěvkovou organizaci obce se sídlem
Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy s tím,
že pořádání a organizaci kulturních
a kulturně společenských akcí pro občany obce zajistí obec prostřednictvím
Kulturní komise, kterou jmenuje rada
obce. Zároveň ruší ke stejnému datu
Zřizovací listinu ze dne 15. 12. 2005
výše uvedené příspěvkové organizace
a vypovídá k 30. 6. 2011 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Vrdy a Kulturním a společenským střediskem Vrdy
dne 15. 12. 2005. Zastupitelstvo obce
uložilo vedoucí Kulturního a společenského střediska pí. Bohumile Ciché, aby
zajistila v souladu s ust. § 19, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, ke dni zániku, tj. k 30. 6. 2011 sestavení konečné
účetní závěrky. Před sestavením účetní
závěrky zjistit skutečný stav majetku
a závazků, tj. provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat všechny případně zjištěné inventarizační rozdíly
majetku a závazků, zjistit hospodářský
výsledek, uzavřít účetní knihy a sestavit
konečnou rozvahu, výkaz zisku a ztráty
a přílohu účetní závěrky k 30. 6. 2011.
Poté převést veškerý majetek a závazky
na zřizovatele, tj. Obec Vrdy.
Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce
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VÝPIS ZE ZÁPISU ROZPOČTOVÉ
ZÁSAHY SDH, JPO III
Z VÝJEZDNÍHO
OPATŘENÍ Č. 2/2011 VRDY V 1. POLOLETÍ 2011
CYKLISTICKÉHO
Starosta obce seznámil členy Zastupi- 14. 1. 2011 16:46 h: Požár přístavby rotelstva obce s Rozpočtovým opatřením dinného domku v obci Lovčice. Členové
ZASEDÁNÍ
č. 2/2011, které tvoří přílohu tohoto zá- jednotky se aktivně účastnili hašení
pisu. Úprava rozpočtu se týká zapojení požáru. Z důvodu uskladnění většího
ZASTUPITELSTVA zůstatku k 31. 12. 2010 ve výši Kč 672 000. množství hořlavých látek pod střechou
Výdaje: rozšíření dětského hřiště u So- objektu bylo provedeno rozebrání střekolovny ve Vrdech Kč 222 222; přesun ﬁ- chy a dohašení požáru. Současně jsme
OBCE VRDY
nančních prostředků z oslav ve Zbyslavi zajišťovali dodávku vody z místní vodní
Kč 10 000; příspěvek OS Za záchranu kos- nádrže pomocí CAS 25.
KONANÉHO DNE
tela Nejsv. Trojice na oslavy ve Zby slavi 7. 2. 2011 06:44 h: Požár bytu v přízemí
Kč 10 000; oprava náměstí ve Zbyslavi – bytového domu v obci Vlačice č. p. 19.
25. 5. 2011
navýšení Kč 450 000.
Jednalo se o vznícení elektroinstalace
Kč 672 000,– bojleru. Ještě před příjezdem jednotek
V KULTURNÍM DOMĚ Celkem výdaje
HZS došlo k samouhašení požáru. NáUsnesení č. 4/2011. Zastupitelstvo obce sledně byl prováděn monitoring do doby
VE ZBYSLAVI
Členové Zastupitelstva obce provedli
obhlídku nemovitého majetku obce
v těchto částech obce:
bytový fond č. p. 160 Vrdy: záměr obce
prodat byty jednotlivým uživatelům
č. p. 59 Dolní Bučice: zadáno zpracování návrhů na celkovou rekonstrukci
objektu
knihovna č. p. 25 Dolní Bučice: prohlídka nových prostor knihovny včetně
prostor v 1. podlaží, záměr obce prostory
v l. podlaží pronajmout. Kladně hodnoceno přemístění knihovny
hasičská zbrojnice Dolní Bučice
ČOV: informace k akci „Dostavba kanalizace a intenziﬁ kace ČOV“
zrekonstruovaný byt v č. p. 130 Dolní
Bučice: jedná se o byt I. kategorie
dětské hřiště Zbyslav: vznesen požadavek předsedy osadního výboru Zbyslav
na dovybavení hřiště
kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi:
prohlídka s výkladem pí. Z. Kropáčkové
prostranství před kostelem ve Zbyslavi: plánovaná oprava asfaltové komunikace v křižovatce ul. Havlíčkova a Hradební. Zastupitelstvo obce schválilo provedení opravy ﬁrmou Jan Březina, Bohouňovice 28
č. p. 24 Zbyslav: pohostinství (pronájem nebytových prostor), sál
hasičská zbrojnice Zbyslav
objekt č. p. 44 Horní Bučice: byt, sál,
prodejna (pronájem nebytových prostor)
ul. K Hájku, Horní Bučice: pozemek
pro výstavbu 2 rodinných domků (vykoupeno od Ing. Bulíčka, Hradec Králové)
ul. Na Štěpnici, Horní Bučice: požadavek občanů na vybudování parkoviště.
Bude řešeno komplexně s vybudováním
vodovodu a komunikace.

schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2011
dle předloženého návrhu.
Ing. Josef Herout, starosta obce
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

DOSTAVBA
KANALIZACE A
INTENZIFIKACE ČOV
Dne 5. 5. 2011 na jednání Zastupitelstva
obce Vrdy přivítal starosta obce Ing. Josef Herout hosta Ing. Petra Matějíčka,
fa Trunda s. r. o., Olomouc, který informoval o postupu prací na projektu „Dostavba kanalizace a intenziﬁ kace ČOV“
(kanalizace v ulici K Rybníčku, VrdyLázně a intenziﬁ kace ČOV):
V roce 2004 byl zhotoven projekt.
V r. 2008 podána žádost na SFŽP o dotaci – akceptována.
Plnění podmínek – projekt byl hodnocen, vysvětlován, byly monitorovány
ukazatelé a předložen závazek řešení
odvodu balastních vod.
Dne 5. 2. 2009 byl vydán registrační
list (klíčový moment – vymezil objem ﬁnančních prostředků). Následovalo stavební povolení – proﬁnancování stavby.
V r. 2009 vysoutěžen zhotovitel stavby.
V r. 2010 byla zpracována ﬁnančně ekonomická analýza a vypracována a schválena
smlouva o dílo s vysoutěženým zhotovitelem (lhůta výstavby: 9 měsíců). V dubnu
2011 veškeré doklady jsou podány na
SFŽP. V květnu 2011 realizována dílčí
část stavby – protlak pod řekou Doubravou z důvodu křížení se stavbou protipovodňových opatření. Červen 2011 – celá
dokumentace se nachází na právním oddělení SFŽP, kde je připravována smlouva
o dotaci. Ing. Josef Herout, starosta obce

odvětrání prostor bytu.
5. 3. 2011 13:42 h: Požár travního porostu v obci Horní Bučice, lokalita za
statkem. Po příjezdu na místo jednotka
provedla uhašení požáru. Jednotka HZS
ze stanice Čáslav nezasahovala z důvodu
poruchy automobilní techniky.
18. 3. 2011 16:49 h: Požár srubu v Čáslavi,
lokalita Na Bělišti. Jednalo se o vznícení
dřevěné stavby od špatně zajištěných kamen. Jednotka po příjezdu nezasahovala.
24. 3. 2011 22:45 h: Požár travního porostu na okraji obce Lovčice. Jednalo se
o nehlášené pálení porostu. Z důvodu samouhašení jednotka nezasahovala.
30. 3. 2011 16:39 h: Požár lesního a travního porostu za obcí Vrdy směr Chrudim. Jednalo se o požár svahu u odbočky na Vinici. Došlo ke zničení výsadby stromků. Jednotka po příjezdu hasila určený úsek a bránila šíření požáru
vlivem větru.
22. 4. 2011 13:10 h: Požár lesního a travního porostu v obci Žehušice. Jednotka
odvolána ze zásahu během výjezdu.
22. 4. 2011 17:35 h: Požár rákosu o velikosti cca 50×100 m na poli mezi Dolními a Horními Bučicemi. S ohledem
na přímý oznam telefonem dorazila jednotka Vrdy na místo jako první a provedla lokalizaci požáru a následně s dalšími jednotkami dohašení.
9. 5. 2011 04:35 h: Požár rodinného
domku v Žehušicích, ul. Na Kopečku 39.
Pro větší rozsah požáru se podíleli jednotliví členové jak na hašení v určených
úsecích, tak na střídání a zároveň byla
zajišťována doprava vody z místních
zdrojů pomocí cisterny CAS 25. Po uhašení požáru se všichni členové podíleli
na vystěhování cenného majetku z objektu domu.
16. 5. 2011 16:21 h: Požár os. vozidla
v obci Filipov, ul. Zámecká 24/33 při-
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čemž hrozil přenos ohně na rodinný dům.
Po příjezdu jednotka nezasahovala.
24. 5. 2011 01:59 h: Ohlášení požáru kontejneru v obci Dolní Bučice. Jednotka odvolána během výjezdu z důvodu špatného ohlášení události na Operační centrum. Jednalo se o požár odpadkových košů
v obci Podhořany.
1. 6. 2011 11:04 h: Požár pole v blízkosti nádraží Vrdy- Skovice. Po příjezdu na místo
byla velitelem zásahu vyhodnocena situace
jako bezpečná a po ohlášení na Operační
centrum jednotka prostor opustila.
František Ferus, starosta SDH Vrdy

Z ČINNOSTI JPO

III VRDY

Jen za letošní první pololetí bylo uskutečněno 12 zásahů, z toho:
požár v rodinných domech
4×
požár suchého travního
nebo lesního porostu
7×
požár osobního motorového vozidla 1 ×
Pro porovnání v roce 2010 bylo provedeno
6 zásahů, v roce 2009 celkem 15 zásahů.
S ohledem na suché a teplé počasí by měli
být občané opatrnější, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti
travních porostů. Počet požárů tohoto
druhu to dokazuje! Pokoušet se v horkém
počasí v ypalovat suchou trávu je projevem nezodpovědnosti.
František Ferus, starosta SDH Vrdy

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM
Oblíbené setkání dětí a rodičů proběhlo v neděli 5. 6. 2011 na hřišti TJ Dynamo
Horní Bučice. Tradiční Dětský den proběhl za ideálního slunečného počasí
s dobře zajištěnou organizací. Zhruba čtyři hodiny nepřetržitě probíhaly aktivity
pro zábavu i poučení našich nejmenších. Velký zájem byl dle předpokladů o dětské skákací hrady, ale také o vystoupení psovodů s výcvikem jejich čtyřnohých miláčků. Výborným počinem na závěr bylo pak představení vrdovských hasičů. Vodou
z hasičské stříkačky ochladili vzduch i každého, kdo se v její blízkosti nacházel.
Díky všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce a dopřáli tak dětem i sobě
příjemně prožité chvíle.
-mš-

SDH VRDY
V 1. POLOLETÍ 2011
Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Vrdech a Sborem dobrovolných hasičů Dolní
Bučice byl v sobotu 26. března pořádán Hasičský bál. Vřelé poděkování všem, kteří
přišli a přispěli tak k dobré zábavě.
Sběrem železného šrotu jsme získali ﬁnanční prostředky na nákup elektrického
grilu k zabezpečení dalších plánovaných
kulturních akcí.
„Čarodějnice 2011“ dopadly, vlivem špatného počasí, mnohem hůř než v ostatních letech. Jejich přípravě jsme věnovali
spoustu volného času. Z tohoto důvodu nás
jejich průběh mrzí dvojnásob. Poděkování
rovněž patří OÚ Vrdy za půjčení techniky
na svoz dřeva a stavbu hranice.
František Ferus, starosta SDH Vrdy

Žádáme všechny, kteří mají zájem
o dobrovolnou práci v kolektivu
SDH Vrdy, aby se přihlásili na mob.
č. 775 923 992. Zájemcům děkujeme.
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TŘI ROKY PUTOVÁNÍ
PROSTOREM A ČASEM…
Základní škola ve Vrdech se v roce 2009 zapojila do
projektu „Putování prostorem a časem“. Účastní
se ho 25 žáků školy pod vedením Ing. Ludmily
Kebzové a Mgr. Václavy Nádvorníkové. Netradiční
projekt probíhá třetím rokem a je realizován celkem na šestnácti školách kutnohorského a krkonošského regionu. Je organizován Ekodomovem
Kutná Hora a dalšími ekologickými organizacemi.
Jednotlivé aktivity by měly žáky především motivovat k objevování změn v okolní krajině v jednotlivých historických etapách a posílit tak jejich vztah
k místům, kde žijí.
Abychom mohli pozorovat tyto změny, museli jsme
si obstarat staré fotograﬁe obce a okolí. Děkujeme
tímto zejména Františku Křížovi, Ivanu Kebzovi,
Josefu Moravcovi a Jaroslavu Heřmánkovi. Informace jsme dále získávali z obecních a školních
kronik uložených ve Státním okresním archívu
v Kutné Hoře, v brožurkách vydaných obcí, na internetu atd. atd. Naším úkolem je mimo jiné vytvářet tzv. fotodvojice v oblastech: architekt, botanik,
zemědělec, hydrolog, geolog, etnograf a cestovatel.
S projektem a s dosavadními výsledky naší práce se
můžete seznámit na stránkách
www.putovaniprostoremacasem.cz

Hostinec „Na Růžku“, oblast architekt

Pohled na cukrovar, oblast botanik

Převoz pozůstatků A. Jiráska, oblast cestovatel

Pohled z kostela na cukrovar v Dolních Bučicích
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Během vytváření fotodvojic jsme se setkali se zajímavým problémem.
Například, kde nyní odpočívá busta TGM z parku Svobody (Míru) ve Vrdech? Pomník prezidenta Masaryka byl slavnostně odhalen 26. 9. 1948.
Odstraněn byl na popud MNV dne 25. července 1961. Tvůrcem pomníku
byl místní vrdovský rodák Josef Smetánka. Dlouhý čas byl sádrový odlitek
busty TGM uschován u paní profesorové H. Horákové v Žižkovské ulici.
Po revoluci, v devadesátých letech minulého století byl uložen u pana Miloše Loška v Dolních Bučicích. Myslíme si, že by se měl pomník důstojně
vrátit na své původní místo. Vyzýváme proto naše spoluobčany, jestli by
nám s pátráním nepomohli. Předem děkujeme.
Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka environmentální výchovy

Park Svobody – pomník T. G. M, září 1948
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PŘIPRAVUJE SE REVITA- FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
LIZACE PARKU MÍRU
Kulturní komise vyhlašuje fotograﬁckou soutěž na téma
V březnu 2008 byl Ing. Z. Fialovou a Ing. T. Veverkou (fa Fialová Veverka, zahradní a krajinářská
architektura, Kutná Hora) zpracován dendrologický průzkum v parku Míru ve Vrdech. Kromě
pěstebních opatření se průzkum zaměřil především na sadovnickou hodnotu zkoumaných dřevin. Z průvodní zprávy vyplynulo, že nejhodnotnější dřeviny (hodnota 1) nebyly vůbec v parku
evidovány. Připomeňme jen, že stromy se sadovnickou hodnotou 1 vykazují velmi dobrý zdravotní stav, bez pozorovatelných poškození. Jedná
se o dřeviny, které mohou svoji sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí.
Mapovány byly velmi hodnotné dřeviny
(hodnota 2), mezi které patří solitérní
keře nebo skupiny keřů, např. tavolník
van Houtteův, tis červený, šeřík čínský, jalovec prostřední nebo čimišník
stromovitý. Hodnotu 3 vykazovaly
dřeviny průměrné, tedy dřeviny
zdravé, resp. jen nepatrně proschlé,
se suchými větvemi. U této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje. Avšak tam, kde to záměr vyžaduje, mohou být tyto dřeviny
skáceny. Týká se to většiny bříz bělokorých a smrků pichlavých s prasklinami
a dutinami v kmeni či napadených parazitickými dřevokaznými houbami. Ostatní vyšetřované dřeviny byly zařazeny již do kategorií
4 (podprůměrné) a 5 (nevyhovující). Jsou to některé málo vitální břízy po obvodu parku a konifery. Dále byla zjištěna absence chodníčků a parkového mobiliáře.
Z tohoto důvodu, a z důvodů obav většiny občanů, kteří bydlí v těsné blízkosti parku, o ohrožení provozní bezpečnosti a negativním působení (produkce alergenního pylu) dotčených dřevin, vedení OÚ ve Vrdech požádalo Ing. A. Stočesovou, autorizovanou krajinářskou architektku
v Čáslavi, členku Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. (SZKT) o zpracování projektu revitalizace parku Míru (projektová dokumentace a technologie provedení). Má obsahovat
obnovu vegetačních prvků, obnovu diagonálních
komunikací a parkový mobiliář.
-jm-

„Moje nejkrásnější prázdniny“ pro všechna děcka, která si budou
letošní prázdniny užívat. Jedinou základní podmínkou této fotograﬁcké soutěže je vlastní pořízení snímků z letních prázdnin (červenec–srpen 2011), a to z jakékoliv destinace u nás i v zahraničí.
Podrobná pravidla soutěže:
Už dle názvu soutěže předpokládáme, že se jí zúčastní autoři ze dvou kategorií – základní škola a střední škola. Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál snímků, který však může mít maximálně 5 foto.
Každá fotograﬁe seriálu musí být zřetelně označena, že je jeho součástí,
např. číslicemi 1–5. Přijímají se jak barevné, tak i černobílé fotograﬁe.
Další úpravy fotograﬁí v PC programech nejsou povoleny.
Papírová fotograﬁe musí mít klasický formát
10 × 15 cm (2 : 3) nebo 15 × 20 cm (3 : 4). Snímky
v elektronické podobě zaslané e-mailem
ve formátu JPEG musí mít rozlišení
2500 bodů (pixelů). Maximální velikost
e-mailu pro zasílání elektronických fotograﬁ í je 10 MB. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat
snímky výhradně ve formátu JPEG
(ne TIFF, GIF, BMP a další) bez omezení jejich maximální velikosti. Z fotograﬁ í dále nelze vytvářet slideshow
či je navíc doprovázet hudbou nebo
zvuky v audio souborech MP3 nebo
WAV. Nepřijímají se fotograﬁe pořízené
z mobilního telefonu.
Fotograﬁe je možné zasílat buď poštou na
adresu Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28,
285 71 Vrdy (obálku, prosím, označte slovem FOTOSOUTĚŽ) nebo elektronicky na info@obecvrdy.cz.
Každá zaslaná papírová fotograﬁe musí být na zadní straně nadepsána
těmito údaji (propisovací tužkou, ne ﬁ xem): název snímku, jméno a příjmení autora, věk, škola, třída, adresa pro korespondenci, popř. e-mail,
parametry použitého fotoaparátu (typ), datum a místo pořízení snímku.
K fotograﬁ ím zasílaným elektronicky musí být připojen textový soubor
(.doc, .docx) s výše uvedenými údaji. Totéž platí i pro nosiče CD a DVD.
Uzávěrka fotosoutěže je v pátek 30. 9. 2011. Vyhodnocení obdržených
snímků provede porota složená ze členů Kulturní komise a přizvaného
odborníka z oboru fotograﬁe. Výsledky budou zveřejněny v říjnovém čísle
Obecních listů (6/2011) a na webu obce http://www.obecvrdy.cz v sekci
Aktuality z obce. Oﬁciální vyhlášení výsledků a ocenění tří nejlepších
prací v každé kategorii věcnými dary se uskuteční nejpozději do 20. října
2011 v zasedací místnosti OÚ ve Vrdech. Autoři vítězných snímků budou
o termínu předem informováni.
Registrovaný účastník fotograﬁcké soutěže prohlašuje, že fotograﬁi pořídil
osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám možnost jejího užití bez omezení. Zaslané fotograﬁcké materiály se vrací pouze na
vyžádání. Nevyžádané fotograﬁe se po skončení soutěže stávají majetkem
Kulturní komise, která si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního
uvážení a použít je bez dalšího souhlasu účastníka, avšak s uvedením jeho
autorství. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů se shromažďováním a zpracováním osobních
údajů jím uvedených a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích
prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Obec Vrdy.
Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování
jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.
-mly-

Park Míru, 2011
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FOTOREPORTÁŽ Z VÝLETU Z PRACÍ
DO ZÁMECKÉHO PARKU
VÝTVARNÉHO
VE ŽLEBECH
KROUŽKU

Jana Hejná, 16 let

Pavla Skalická, 14 let

Matouš Franc, 10 let

Katka Loužilová, 8 let

Mgr. Ludmila Francová, ZŠ Vrdy
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TJ Slavoj Vrdy, oddíl kopané pořádá
otevřený turnaj přípravek

MEMORIÁL ANTONÍNA ŠINDELÁŘE ST.

VYHRÁLI JSME
POHÁR!
Děti z MŠ II Vrdy se v pátek 27. května zúčastnily druhého ročníku Žehušického pohárku pro žáky mateřských škol. S námi
přijely děti ze školek v Bílém Podolí, Chotusic a domácí ze Žehušic. Soutěžilo se
v běhu 2 × 20 m, ve skoku v pytli, v hodu
molitanovým míčkem na dálku, ve skoku
do dálky z místa a ve slalomu mezi kužely
2 × 20 m. Pilně jsme předtím trénovali na
stadionu Slavoje a vyplatilo se! Naše družstvo ve složení: Kristián Husar, Jakub Brož,
Jan Jasanský, Ondřej Veit, Ondřej Vavřina,
Daniel Jeřábek, Filip Spěvák, Erik Šíp, Daniel Bičánek, Filip Dluhý, Tereza Svitáková, Kateřina Matějková, Nicol Nesétová,
Karolína Pešlová, Karolína Egerová, Natálie Koryťáková a Tereza Bíbrová obsadilo
1. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístili
Jan Jasanský a Tereza Svitáková. Gratulujeme!
Ivana Nováková, MŠ II Vrdy

NOHEJBAL

mladší přípravky v sobotu 25. 6. 2011, začátek v 9 hodin
starší přípravky v neděli 26. 6. 2011, začátek v 9 hodin
občerstvení zajištěno po celý den
prezentace týmů a rozlosování v 8:30

Udržet klidný střed tabulky a vyhnout se bojům o záchranu, cíl,
který se vrdským nohejbalistům zatím daří plnit. Po polovině soutěže drží nováček krajského přeboru 4. místo se zápasem k dobru,
když nezpůsobilý terén nedovolil odehrát domácí utkání s exligovým Slaným.
Přijďte podpořit vrdské nohejbalisty v jejich posledních domácích
zápasech 25. června. Vrdy vs Církvice od 10 hodin a Vrdy vs. Slaný
od 15 hodin Občerstvení zajištěno!
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2

5

21:40

2

Již tradiční nohejbalové měření sil okresní mládeže proběhlo první červnovou neděli na stadionu ve Vrdech za účasti 11 chlapců z domácího oddílu, Chabeřic a Církvice. V kategorii dvojic žáků si nejlépe vedly domácí
sestavy před mládežníky z Církvice. V trojicích pak zvítězila kombinovaná
sestava Církvice – Vrdy před domácími borci. Dorosteneckou část ovládla
sestava Chabeřic, která v turnaji neztratila ani jeden set a suverénně opanovala soutěže dvojic a trojic. Cenu pro nohejbalový talent okresu si pak
odnesl domácí hráč T. Nalezinek. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné
ceny a občerstvení zdarma.
Jan Havránek, TJ Slavoj Vrdy
ŽÁCI – DVOJICE
1. Vrdy B

T. Nalezinek, J. Filip

2. Vrdy A

L. Vavřina, M. Hurda

3. Církvice

D. Brož, A. Novák

ŽÁCI – TROJICE
1. Církvice/Vrdy

D. Brož, A. Novák, J. Filip

2. Vrdy

M. Hurda, L. Vavřina, T. Nalezinek

DOROST – DVOJICE
Chabeřice

M. Závorka, J. Šťastný

Vrdy B

L. Vavřina, T. Nalezinek

Vrdy A

M. Havránek, M. Hurda

Církvice

D. Brož, A. Novák

smíšená

B. Roušar, J. Filip

DOROST – TROJICE
1. Chabeřice
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M. Závorka, J. Šťastný, P. Janda, B. Roušar

2. Vrdy

M. Havránek, M. Hurda, L. Vavřina

3. Církvice

D. Brož, A. Novák, J. Filip, T. Nalezinek
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Kurzy tance
a společenské výchovy
v Kulturním domě
ve Vrdech pod vedením
tanečních mistrů
Antonína a Jany Novákových
Srdečně gratulujeme těm, kteří slaví
Termíny zápisu tanečních
svá jubilea v měsíci červnu, a o letních
párů: 28. 6. 2011
prázdninách v červenci a srpnu 2011.
od 15.30 do 17 hodin,
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
30. 6. 2011
štěstí a spokojenosti do dalších let.
od 16.30
Vlastně potřetí, protože je nutné podo 18 hodin.
čítat dopis paní Heiserové, ve kterém
červen 2011
Zápis se uskuprostřednictvím květnových Obecpaní Alena Horká z Dolních Bučic
teční v kanceláři
ních listů polemizuje s obsahem mého
paní Marie Chudomelová z Horních Bučic
sekretariátu OÚ,
o měsíc staršího příspěvku. Přesněji
paní Marie Jelínková z Horních Bučic
Smetanovo nám. 28
s vlastní zkreslenou interpretací zmípaní Alena Kočová ze Zbyslavi
285 71 Vrdy nebo
něného materiálu. Například terpaní Zdenka Spěváková z Vrdů
elektronickým
mín „Vrdák“, který se jí plným prápaní Hana Svobodová z Horních Bučic
formulářem na
vem tolik nelíbí, mi podsouvá naopaní Libuše Šturmová ze Zbyslavi
www.obecvrdy.cz
pak zcela neprávem – v mém článku
pan Jaroslav Kobera z Vrdů
v sekci Taneční 2011.
byste ho hledali marně. Ten se týkal
pan Václav Staněk z Dolních Bučic
tel: 327 397 221,
pouze přídavného jména ke jménu
pan Václav Starosta z Dolních Bučic
734 441 330, e-mail:
Vrdy. A zde musím – bez ohledu na
červenec 2011
sekretariat@obecvrdy.cz
to, co pisatelka slyšela či neslyšela
paní Hana Boumová ze Zbyslavi
Kurzovné: 1 500,– Kč
– trvat na konstatování, že kodipaní Marie Bromová ze Zbyslavi
splatné v den zápisu;
ﬁkovaný spisovný tvar je „vrdpaní Božena Hájková z Dolních Bučic
gardenka: 500,– Kč.
ský“. Jak jsem již prvně zmínil,
paní Alena Jetlebová z Horních Bučic
Rozpis lekcí:
tvar „vrdovský“ je uživatelům
paní Blanka Marušková z Dolních Bučic
plně k dispozici v běžné mluvě,
paní Bohumila Nesétová z Vrdů
1. lekce: 3. 9. 2011 (14.00–
v soukromé korespondenci,
paní Jiřina Nymburská z Dolních Bučic
17.00 hod.), 2. lekce: 10. 9.
zkrátka v jakémkoliv neoﬁciálpaní Olga Pavlíková z Vrdů
2011 (14.00–17.00 hod.),
ním mluveném nebo i psaném
srpen 2011
3. lekce: 17. 9. 2011 (14.00–
projevu. Naopak oﬁciální text,
17.00 hod.), 4. lekce: 24. 9. 2011
paní Bohuslava Drahošová z Dolních Bučic
například informace obecpaní Miloslava Kožená z Dolních Bučic
(14.00–17.00 hod.), 5. lekce:
ního úřadu, by se měl přidrpaní Miluše Niklová z Vrdů
1. 10. 2011 (14.00–17.00 hod.),
žet spisovného tvaru. S tím
paní Blanka Pavlasová z Dolních Bučic
6. lekce: 8. 10. 2011 (14.00–18.00
pojmenováním vrdských, či
paní Marta Pavlasová z Horních Bučic
hod.) I. Prodloužená; 7. lekce:
chcete-li vrdovských obyvapaní Olena Petržílková z Dolních Bučic
15. 10. 2011 (14.00–17.00 hod.),
tel je to trochu složitější. Vrpaní Ermína Pospíšilová ze Zbyslavi
8. lekce: 22. 10. 2011 (14.00–17.00
dáci to samozřejmě nejsou,
paní Jaroslava Pluhařová z Dolních Bučic
hod.), 9. lekce: 29. 10. 2011 (14.00–
ale kdo má jen trochu jazypaní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
17.00 hod.), 10. lekce: 5. 11. 2011
kového citu chápe, že ani
pan Michal Gajdoš z Dolních Bučic
(14.00–18.00 hod.) II. Prodloužená;
Vrdovák není to pravé spipan Jan Šenk z Vrdů
11. lekce: 12. 11. 2011 (14.00–17.00
sovné. Pojmenování konhod.), 12. lekce: 19. 11. 2011 (14.00–
čící na -ák jsou vždy hovoVěra Řehounková, evidence obyvatel
18.00 hod) Věneček; 13. lekce: 26. 11.
rová – Pražák, Čáslavák,
2011 (14.00–17.00 hod.) Mikulášská (tříBučičák atd. Mozartovi
hodinová lekce); 14. lekce: 3. 12. 2011
však rozuměli jeho Pra(14.00–18.00 hod.) Závěrečný ples.
žané, v Čáslavi žijí spisovné
K tanci hraje skupina EXPO
...aneb poznávačka ze zoologie
mateřštiny znalí Čáslavané.
či botaniky. Vyobrazená rostlina
pod vedením Františka
A ve Vrdech? Nelekněte se prosím
patří do čeledi pryskyřníkovitých.
Štěrby.
– Vrdané! Jelikož by se ale stěží naRoste na výslunných stepních stráJana Špinarová,
šel někdo ochotný tento hyperkorektní
ních, kamenitých svazích, při okrasekretariát
tvar užívat, nabízí se (opět především
jích křovin i v teplomilných doubravách.
OÚ
v oﬁciálních materiálech) použití dvouJe 10–40 cm vysoká, listy má jen lodyžní,
slovného označení, například „občané Vrdů“
peřeně členěné. Kvete od dubna do května.
nebo „vrdští obyvatelé“ atp. Na neúřední úrovni
Květy jsou až 8 cm velké, zlatožluté. Plodem
nám ovšem nic a nikdo nebrání být Vrdováky.
je nažka. Tato krásná bylina je zařazena k silně
ohroženým druhům naší květeny a je také chrá- Ještě chci podotknout, že uvedené informace neněna Washingtonskou úmluvou (CITES). V mi- jsou věcí pouze mého názoru či přesvědčení, jak se
nulosti byla sbírána pro léčivé účinky. Obsahuje paní Heiserová domnívá. Jde o fakta, která jsem si
totiž kardioaktivní glykosidy. I když je jedovatá, ověřil u instance nad jiné povolané – v Ústavu pro
Karel Kropáček
často se pěstuje jako okrasná skalnička. Znáte její jazyk český AV ČR.
rodové i druhové jméno?
-jm- PS: Latinskou sentenci „Usus (est) tyrannus“ lze
přeložit „Zvyk je tyran“, o právu se v ní neříká nic.
Řešení hádanky naleznete na straně 11.

Z REDAKČNÍ
POŠTY:
VRDY VERSUS
VRDOV PODRUHÉ
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JÓGA V KNIHOVNĚ
Scénické čtení
deseti divných povídek
Miloše Urbana
27. 6. od 20 hodin
v Kulturním domě
ve Vrdech
vstupné 100 Kč

www.listovani.cz

Od konce měsíce června budou opět
v provozu knihovny ve Zbyslavi a v Horních Bučicích. Otevřeno bude ve Zbyslavi
každý poslední pátek v měsíci a v Horních Bučicích každý první pátek v měsíci
a to vždy od 16 do 18 hodin.
data otevření knihovny:
Zbyslav: 24. 6., 29. 7., 26. 8., 30. 9.,
28. 10. zavřeno – státní svátek,
25. 11., 30. 12.
Horní Bučice:
1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.
V tyto dny bude knihovna pro čtenáře
ve vrdovské knihovně v Dolních Bučicích uzavřena.

Potřebujete doplnit energii, protáhnout
a uvolnit se po náročném týdnu, naučit
se správně dýchat? Nebojte se, že cviky
nezvládnete, ležet na zádech dokážeme
všichni...
cvičitelka: Eliška Vlasáková
první setkání:
neděle 26. června 2011 od 16 hodin
kde: Místní knihovna Vrdy
(Tylova 25, Dolní Bučice)
Délka trvání kurzu 2,5 měsíce
Komu je určen: všem generacím
Kapacita: 8
cena: 0,– Kč
Kapacita je omezena a účast možná
jen po předchozím přihlášení!
Proto pokud máte vážný zájem pište
na horalkova.petra@seznam.cz
nebo volejte na telefonní číslo
315 555 507 (pouze v otevíracích
hodinách knihovny).
Mgr. Petra Horálková, knihovnice

S HRABALEM
NA PIVO
HISTORIE A SOUČASNOST VE FOTOGRAFII
ANEB EXKURZE
Červnový seriál věnujeme slavící Zbyslavi. Vrátíme se zpět na počátek 20. století,
přesněji do roku 1907. Spatřili bychom tak řadu roubených doškových chalup umísDO POSTŘIŽINSKÉHO těných štítovou stranou do ulice a omítnutých „do kožichu“. Usedlosti pocházejí
z poloviny 18. století. Vystavěny byly na pozemcích bývalé vinice za panování žehuPIVOVARU
šických Thun-Hohensteinů. Svou stavbou jsou typickými zástupci lidové architektury středního Polabí.

-jm, fk-

V sobotu 25. června budete mít možnost
zúčastnit exkurze do Postřižinského pivovaru! Odjezd autobusem v 10 od kostela v Dolních Bučicích. Od 11 následuje
prohlídka pivovaru Postřižiny v Nymburce spojená s ochutnávkou. Po prohlídce přesun autobusem do nedalekého
Kerska, kde se bude podávat kančí se šípkovou nebo se zelím (nebo cokoli jiného
za přátelské ceny). S sebou ať vám děti
zabalí 50,– Kč na exkurzi, cca 150,– Kč
na autobus (cena se bude odvíjet od počtu účastníků), cca 150,– Kč na oběd.
Předpokládaný návrat kolem 14 hodin.
Účastníci musí být starší 18 let! Kvůli
obědnání autobusu je nutné se nejprve
závazně přihlásit v knihovně – osobně,
telefonicky, mailem. Doprava autobusem bude možná, pouze pokud se přihlásí minimálně 17 lidí. Nejzazší termín
pro přihlášení je pondělí 20. června.
V případě, že se autobus nenaplní, si
účastníci zájezdu dopravu zajišťují sami.
Kontakt: Horalkova.Petra@seznam.cz;
775 626 188 (soukromé číslo);
315 555 507 (knihovna – dovoláte se jen
v otevírací době).
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Řešení hádanky Poznáváme přírodu ze strany 10: hlaváček jarní
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SDH DOLNÍ BUČICE
SI DOVOLUJE POZVAT VŠECHNY
SOUTĚŽÍM NAKLONĚNÉ SBORY NA 2. ROČNÍK

DOLNOBUČICKÉHO
SOPTÍKA
V NETRADIČNÍM POŽÁRNÍM ÚTOKU

Cyklistický oddíl Agro Kolín,
Fido Sport Čáslav, Obec Vrdy
pořádají V. ročník
silničního cyklistického závodu

DOUBRAVA-VYSOČINA TOUR
Trasa:
A 110 km / 1 100 m
B 40 km turistická
C 1 km dětská
bližší informace na http://dvt.717.cz/
nebo na tel. Robert Stibůrek: 777 177 399

10. ZÁŘÍ 2011 NA STADIONU TJ SLAVOJ VRDY
PREZENTACE 12:30–13:00 HODIN
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP: 13:00 HODIN
PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI I NEÚČASTI
NEJPOZDĚJI DO 5. ZÁŘÍ 2011
(MILOSLAV MÁLEK 721 236 245)
STARTOVNÉ: 200,– KČ
HLAVNÍ CENA: PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE
DOBRÁ HUDBA
HROMADA JÍDLA A PITÍ ZAJIŠTĚNA!
...A ZBYTEK JE JEN NA VÁS!

RESTAURACE A PENZION U SVITÁKŮ
hotovky, minutky, pořádáme svatby,
bankety, rauty, narozeniny a jiné oslavy
ul. Chrudimská 51
Dolní Bučice, 285 71 Vrdy
Tel. 608 868 765, 736 671 405,
e-mail: vaclavsvitak@seznam.cz

www.usvitaku.ic.cz

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ DOMINO, ŠKOLSKÁ 39, 285 71 VRDY
TEL.: 737 828 863, DOMINOVRDY@SEZNAM.CZ

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH PŘÍMO NA MÍRU
ZPRACOVÁNÍ ZDARMA VÁM NABÍZÍ IVANA KOŘÍNKOVÁ
VÁZANÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
E-MAIL: IVANA.KORINKOVA@AGT.AMCICO.CZ
MOBIL: +420 736 687 027

CIVILNÍ OBRANA VÁS ZVE NA LETNÍ KONCERTY
Čáslavská punk-rocková kapela s vrdováckými kořeny – Mára Calík (kytara, zpěv) připravuje na letošní září novou desku. Po úspěšném videoklipu
Opilá princezna se podílí také na televizním dokumentu XPUNK – Dvacet let s čírem.

25. 6. – Hurá prázdniny, Sokolov
30. 6. – Marley, Ostrava
1. 7. – Naulitius, Hodonín
2. 7. – Hodonice Fest, Hodonice u Bechyně
2. 7. – Letní parket, Miřetice u Vlašimi
9. 7. – Festival, Přeštěnice
16. 7. – Letní parket, Strašov u Přelouče
16. 7. – Letní parket, Lipovec
23. 7. – Lijávec Fest, Sezemice
30. 7. – Letní parket, Vrbice
20. 8. – Festival Houkání, Vrdy
26. 8. – Rock na valníku, Slaný
3. 9. – Letní parket, Bukovina u Přelouče

II. ročník open air

20. srpna 2011

od 13 do 23 hodin na stadionu Vrdy

IMODIUM,
STO ZVÍŘAT, CIVILNÍ OBRANA,
MPHIS a další
VOLANT, ŽÁDNEJ STRES, PÍDÝ, ME

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
e-mail mistostarosta@obecvrdy.cz | pod ev. č. MK ČR E 20022 | č. 4/2011 vychází
17. června 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: Ing. Miloš Mlynka, Marek Šonka, Josef
Moravec, František Kříž | graﬁ ka MgA. Andrea Michálková | tisk Ofsetová tiskárna
Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz

Více na http://civilniobrana.cz/koncerty
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