PROSINEC 2009
OBECNÍ ZPRAVODAJ PRO MÍSTNÍ ČÁSTI VRDY, DOLNÍ A HORNÍ BUČICE,
ZBYSLAV, SKOVICE, KOUDELOV A ČÁST POD VINICÍ

Z Kroniky spojených obcí
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav 1961
Dokončení. Májové oslavy se prvně konaly ve Vrdech. Spoluúčastnilo se i Bílé Podolí se všemi obcemi
patřící do tamnějšího JZD. Oslavy začaly estrádním večerem spojeným s taneční zábavou, pokračovaly
přespolním během Slavoje, zdravotnickou přednáškou MUDr. Přibyla a zapálením Ohně míru. Průvod s
hudbou M. Vostrovského procházel z Dol. Bučic do Vrdů. Slavnost zahájil předseda Okresní odborové
rady Josef Pavlas, odeslanou resoluci přečetl Jiří Kebza. Slavnostní projev přednesl tajemník KV SČSP K.
Meztek. Po skončení akce vyhrávaly dechové hudby, odpoledne se odehrávala sportovní utkání, večer
pak společenský večer s taneční veselicí. Měsíc přátelství byl zahájen okresní štafetou míru. V předvečer
oslav procházel obcí lampionový
průvod žáků ZDŠ. Po průvodu se
konal v sokolovně slavnostní
večer. Zahájil jej předseda SČSP
Karel Kosina z Dol. Bučic.
Kulturní program večera vyplnil
pěvecký sbor ZK Sázavan ze
Zruče. Dne 18.11. uspořádal
Kulturní klub zájezd do Dusíkova
divadla v Čáslavi a 1.12. koncert
pro mládež v sokolovně ve
Vrdech za účasti členů
Národního divadla. Dne 9.12.
slavnostním projevem Petra
Štěpána a tělocvičnou akademií
byly oslavy přátelství ukončeny.
Foto archiv Františka Kříže
Práce ČSM ve Vrdech byla v
roce 1961 mnohem lepší. V akci
„Z“ uklizeny oba parky, upraveno
hřiště a zajištěna pomoc na kanalisaci v Markovické ulici. Kromě toho sebráno 80 q železa. Místních členů
bylo 18, registrovaných 32. Funkci předsedy zastával Václav Dalešický, jednatele Anna Hejbalíková a
pokladníka Jitka Pánková. V Dol. Bučicích byl předsedou Petr Pavlas, jednatelem Jan Vlasák a pokladníkem
Dana Bromová. Svaz se podílel na jarním úklidu v obci, členové pomáhali při žních (532 hod.) a ve
stavebnictví (460 hod.). Uspořádali 3 taneční zábavy. ČSM v Hor. Bučicích řídil Jaroslav Petana a Marie
Vargová. Schůze se konaly pravidelně. Pořádaly se čaje spojené s tancem. ČSM ve Zbyslavi konal během
roku 4 taneční zábavy. Na jaře se členové zabývali sběrem starého železa, pomáhali při žňových pracích,
vybudovali si volejbalové hřiště a pořídili gramofon. Základní organisaci Svazarmu řídil Stanislav Hůrka a od
března Karel Píta. Rádiová stanice OK1KIH nepracovala, protože většina členů byla na vojně a místnost na
žádost MNV byla uvolněna. Místní organisace Svazu protifašistických bojovníků měla 24 členů. Svaz
uspořádal 5 besed se školní mládeží a účastnil se celostátních akcí. Vyškolena byla 21členná zdravotnická
družina ČSČK.
Oslavy 1. Máje v nově sloučených Vrdech v roce 1961.

Kulturní klub (KK) ve Vrdech byl oficiálně založen 20. února 1961. Vytvořily jej závody Kovolis,
Montostav, cukrovar, cihelna a JZD. Klub řídil desetičlenný výbor. Divadelní kroužek ve Vrdech sehrál
Tylovu hru „Strakonický dudák“. Fotokroužek úspěšně propagoval na veřejnosti zdárné provádění sklizně.
Kroužek politické výchovy připravil pásmo scének, písní i satiry. Klub uspořádal zájezd na oslavy do Lidic a
hudební večery v sokolovně, umožnil návštěvy divadelních představení v Čáslavi a připravil pro mládež
přednášky o společenské výchově. Divadelní beseda v Dol. Bučicích sehrála jen jedno představení.
Ratolest v Hor. Bučicích a Doubravan ve Zbyslavi nevykázaly žádnou činnost. Místní organisaci Svazu
československých invalidů vedl Čeněk Havránek z Vrdů. Počet členstva silně poklesl. Místní jednota ČSPO
ve Vrdech měl 4.2.1961 ples s hudbou urbanického Cyklosu. Sbor se zúčastnil hašení požáru v Semtěši.
Dne 31.8. zasáhl při požáru stohu u vrdovského kravína. Sbor ČSPO v Dol. Bučicích řídil Josef Pokorný,
jednatelem byl Stanislav Bělský a velitelem Václav Tomíška. Členové sboru v Hor. Bučicích konali dvě
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námětová cvičení. Místní jednota ve Zbyslavi měla 20 členů. Předsedou byl Ladislav Lorenc, jednatelem Ladislav Petr a velitelem Josef
Bouma. Sbor uspořádal zájezdy do Koněpruských jeskyň, na Karlštejn, Slapskou přehradu a na Konopiště. Účastnil se námětového cvičení
ve Vrdech. Odbočka SČSP v Dol. Bučicích měla koncem roku 78 členů pod vedením Karla Kosiny a Josefa Kavříka. SČSP ve Zbyslavi měl 32
členů. Odbočku řídila Anna Michálková, jednatelem byl Jaroslav Kábela st., pokladníkem Josef Fromek. V Lidovém kurzu ruštiny vyučovaly
Ludmila Kodešová a A. Michálková.
Do Mateřské školky ve Vrdech bylo zapsáno 34 dětí, o které se staraly učitelky Stárková a Veselá. V době dovolených vypomáhala J.
Prchalová. Školka nemá vlastní zahradu ani pískoviště. Školní rok 1960/61 na ZDŠ ve Vrdech byl slavnostně zahájen v patronátním
cukrovaru za účasti místních činitelů. Od tohoto roku rozhodnutím vlády byly žákům poskytovány učebnice a učební pomůcky zdarma.
Dosavadní ředitel školy Josef Vrána byl ustanoven okresním školním inspektorem. Jeho nástupcem se stal Josef Obdržálek a zástupcem
František Topinka. Na školu nově přicházejí Karel Švanda, Zdeňka Vařečková, Václav Lášek a Libuše Augustinová. Na jiné školy odcházejí
Anna Vyhnánková, Václav Vavřina, Eva Vítová, Vlasta Bubnová a Jana Šulcová. Během roku byl odstraněn plot před školou a prostranství
upraveno na parčík, fasáda průčelí budovy nově natřena, vyměněna podlaha v jídelně, zavedena do I. třídy voda a provedena částečná
rekonstrukce elektrického vedení. V akci „Z“ byla postavena školní stravovna. Stavba trvala od března do listopadu 1961. Ke konci školního
roku se vyskytlo 10 případů infekčního zánětu jater. V důsledku toho byla provedena přísná karanténní opatření. Škola ve Zbyslavi měla 98
žáků. V učitelském sboru za Jarmilu Poláškovou nastoupila Věra Hrabaňová. Odborné učiliště závodu Kovolis v Dol. Bučicích sestává se ze
školy, dílen a internátu. Celkem zde pracovalo 137 učňů (z toho 14 dívek). Na učiliště přišel odb. učitel Pavel Rieger a jeden mistr výcviku. Na
škole pracovala celá řada zájmových kroužků. Žáci učiliště přijali 44 odznaků BPPOV. Byl vytvořen mládežnický kolektiv, který soutěžil o titul
„Brigáda socialistické práce“. Vedl jej Miroslav Šťastný. Na brigádách odpracovali žáci školy 11 110 hodin. Ve školním roce 1960/61
dojížděli zaměstnanci Kovolisu do večerní průmyslové školy v Čáslavi (příště rok 1962). - Josef Moravec -

Milionový rok 2009 ve znamení dotací...
Vážení občané – přátelé,
letošní rok byl sice náročný, přinesl ale řadu příjemných zpráv, o které bych se chtěl s Vámi podělit. Využívám proto této
možnosti, abych Vás informoval o akcích, které budou sloužit obci, budou z ní dělat obec moderní, ale především budou sloužit
Vám, občanům.

Budování kanalizace a přípojek v HB

Vodovodní přípojky

Nový povrch hornobučické silnice

1/ V první řadě je to kanalizace Horní Bučice v celkovém nákladu (včetně přípojek, které nejsou předmětem dotace)
18.051.000 Kč. Financování akce je zajištěno dotací z ministerstva zemědělství a středočeského kraje ve výši 10.072.000 Kč,
podíl obce činil 5.867.000 Kč + náklad na přípojky ve výši 2.111.000 Kč. Co dodat? Ačkoliv jsme jedna obec, museli jsme
překonat řadu problémů, z nichž největší bylo začlenit naši místní část Horní Bučice do aglomerace obce Vrdy. Přáním bylo
zahájit i akci rozšíření vodovodu v této části obce, ale především obdržet na tuto akci dotaci. Stalo se a na náklad 3.319.000 Kč
jsme obdrželi dotaci ve výši 1.753.000 Kč od ministerstva zemědělství a středočeského kraje. Účast obce činí finanční hodnotu
1.566.000 Kč.
2/ Velmi důležitou investicí do budoucna je odstraňování tepelné
náročnosti objektů Mateřské školy Vrdy I a Základní školy Vrdy.
Máte možnost vidět na vlastní oči proměnu fasád obou objektů, včetně
výměn všech oken a dveří a u MŠ i výměnu střešního pláště. Hodnota
prací v případě ZŠ činí 12.847.000 Kč s tím, že celková dotace Státního
fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) a EU činí 10.963.000 Kč a účast
obce 1.884.000 Kč.
MŠ I byla zateplena v celkové hodnotě dodávky stavebních prací ve
výši 4.671.000 Kč s dotacemi SFŽP ve výši 2.018.000 Kč a 2.070.000 Kč
ze středočeského kraje. Účast obce se předpokládá ve výši cca 583.000
Kč (upřesnění bude provedeno v průběhu prosince).
Zateplená ZŠ s barevnou fasádou
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Jak sami vidíte, bez dotačních titulů SFŽP, EU, Ministerstva zemědělství a v případě MŠ I a vodovodu Horní Bučice i
středočeského kraje, bychom tyto akce nezvládli. A ať byla cesta k těmto dotacím jakkoli pracná, náročná a komplikovaná,
přináší své ovoce. Výměny výplňových konstrukcí a nové fasády objektů nejsou jen samoúčelné ve vztahu k jejich tepelné
náročnosti, ale také prodlouží životnost a příjemný vzhled fasád objektů.

Původní stav MŠ I.

Zateplování, nová fasáda, komíny, okna

Původní a opravená školka

3/ V současné době máme potvrzený dotační titul na likvidaci bioodpadu. Pro obec to bude představovat pořízení
nákladního auta typu MAN s hydraulickou rukou, deset kusů kontejnerů jako nástaveb na toto auto, dále štěpkovače dřevní
hmoty do průměru 230 mm a 800 kusů biopopelnic. Hodnota tohoto projektu je 5.706.000 Kč. Akce je již SFŽP akceptovaná,
to znamená, že máme příslib dotace podepsaný ministrem pro životní
prostředí ve výši 4.964.000 Kč při účasti naší obce 742.000 Kč. Jsem
přesvědčen, že realizací této investice budou vytvořeny podmínky pro
bezproblémovou likvidaci odpadů v celé obci. Zde bych chtěl jen
připomenout, že technika sama nic neřeší anebo jen částečně. Bude na
Vás, občanech, naučit se skutečně odpad třídit tak, abychom naplnili
cíle programu.
4/ Finančně nejnáročnějším projektem je bezesporu intenzifikace
ČOV a výstavba kanalizace ve Vrdech - Lázních a v Dolních Bučicích.
Dle registru SFŽP a EU je již akce akceptovaná s podpisem ministra ŽP v
celkových nákladech 36.806.000 Kč. Dotace je tedy akceptací
Je to maličkost, ale Váš smysl pro pořádek
potvrzena ve výši 28.276.000 Kč a současně předpokládaná účast obce
jistě potěší. Děkujeme.
činí 8.527.000 Kč s tím, že 3.500.000 Kč z tohoto našeho podílu musí
být zajištěno úvěrem, resp. návratnou půjčkou s výhodnou úrokovou
sazbou. Co se skrývá pod tímto názvem? Bude rekonstruována stávající čistírna odpadních vod, zřízena tlaková kanalizace ve
Vrdech – Lázních a kanalizace v Dolních Bučicích ul. K Rybníčku. Akce již byla zahájena výběrem TDI – správce projektu.
V letošním roce jsme tedy obdrželi dotace v celkové výši 26,876 mil. Kč a vytvořili jsme tím dílo v hodnotě 38,888 mil. Kč.
Kromě akcí uvedených v bodě 1/ a 2/, které jsou dokončeny a z velké většiny máme již finanční prostředky na svém účtě,
máme již potvrzeny dotace na akce uvedené v bodech 3/ a 4/ v celkové výši 33,240 mil. Kč, čímž vytvoříme dílo v celkové
hodnotě 42,512 mil. Kč. V současné době budeme vybírat dodavatele na výše uvedené akce a předpokládáme, že v roce 2010
získáme ještě dotace od Středočeského krajského úřadu v hodnotě alespoň 1,5 mil. Kč s hodnotou díla 2,2 mil. Kč.
Zbývá nám ještě dokončit 70 metrů atletické dráhy na hřišti školy, která k dnešnímu stavu představuje investici v hodnotě
166 tis. Kč a zbývá vytvořit antukový povrch v hodnotě cca 30 tis. Kč, který položíme v roce příštím, až si celé podloží dráhy
„sedne“.Naopak ještě letos dokončíme rekonstrukci ulice K Tupárovu v hodnotě více jak 996 tis. Kč. Dokončili jsme dvě bytové
jednotky v Horních Bučicích čp. 28 v celkové hodnotě 1 mil. Kč, opravili ploty u obou mateřských škol a základní školy v
hodnotě 180 tis. Kč. Provedli jsme sanaci dvou vrtů a vystojili jsme nově vrt č. 2 v celkové hodnotě 800 tis. Kč. Je naším přáním
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vyměnit ještě letos plynové kotle na zdravotním
středisku v hodnotě cca 100 tis. Kč.
Ale nechci psát jen o profinancovaných částkách
a dotacích obce.
Hodnoty je třeba vidět i v jiných akcích, byť se
nedají zkolaudovat nebo uvést do provozu. Hezky
se rozbíhá činnost OS a SDH ve Zbyslavi. Jejich
stavění májí, loučení s prázdninami, náročná práce
při shánění finančních prostředků na opravu
kostela a v poslední řadě i jejich příjemná výroční schůze dávají tušit, že
zrod OS a aktivita SDH není jen plácnutím do vody.
Tradičně dobrá je i činnost SDH v Dolních Bučicích. Trochu mimo
rámec dobrovolnosti stojí dnes JPO III ve Vrdech. Jeho zapojení do
integrovaného záchranného systému staví hasiče této jednotky do role
profesionálů. Rozhodně si zaslouží zásahové a pracovní obleky. Byly
financovány z dotace krajského úřadu v hodnotě téměř 250 tis. Kč.
Tradiční jsou akce KaSS pro děti i dospělé – např. dětský den, loučení s
prázdninami, mikulášská a silvestrovská oslava a krásné taneční. Za
zdařilou akci lze jistě považovat i posvícenské sportování a setkání
70 m běžecká dráha u základní školy
obyvatel ul. Boženy Němcové v Dolních Bučicích. Žáci naší základní školy
i v letošním roce vysazovali stromy v akci, kterou nazvali Den stromů.
Pokud se budeme všichni starat o vysázené stromy, mohou se právě tyto děti dočkat hezkého stromořadí ve směru na Tupárov.
O zásluhách takové akce není třeba pochybovat.
Bylo by toho ještě mnoho, o čem bych chtěl pohovořit, ale mnoho z toho jsou moje subjektivní názory podložené jenom
vztahem k obci a jejím občanům. Nemohu ale přehlédnout zvyšující se ne-zájem občanů o okolí, ve kterém žijí. Rozbité nebo
poškozené zařízení nebo mobiliář obce nevedou k jejich rozumnému využívání, jedno auto najeté do upravovaných trávníků
dává příklad ostatním, stejně tak jako odhozená plastová láhev nebo jiné odpadky na ulicích, chodnících i v parcích. Prostředí,
ve kterém žijeme, nás spoluvytváří stejně tak, jako ho spoluvytváříme my všichni.
Rád bych touto cestou poděkoval učitelskému sboru a žákům naší školy za výsadbu stromů při akci Den stromů. Pokud je
budeme společně chránit, přežijí generace a to je na stromech to, co jim dává smysl a možná i lidský rozměr. Poděkování si
zaslouží i mnoho členů MS Doubrava, MO rybářského svazu a hasičských sborů ve Vrdech, Dolních Bučicích a Zbyslavi, jejichž
činnost např. v době povodní nabývá téměř profesionální úrovně.
Protože nás jen krůček dělí od konce roku a řekl bych roku úspěšného, dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste jakkoli
přispěli k dobrému jménu obce s ujištěním, že uděláme vše, abychom plány pro příští rok a nejen pro něj, ku prospěchu Vás
občanů splnili. Ještě jednou děkuji všem svým spolupracovníkům v úřadu, TS, KaSSu, OS Zbyslav, školy a školek včetně všech
tří hasičských sborů a také i členům zájmových organizací. Stejně tak děkuji všem členům rady a zastupitelstva obce, bez jejichž
erudovaných rozhodnutí bychom nebyli tam, kde jsme. Díky.
Antonín Šindelář, starosta

”Nový kabát”
pro Mateřskou školu I. ve Vrdech
Prostorná budova Mateřské školy I. Vrdy se nachází
téměř na kraji vesnice. Její vnitřní uspořádání odpovídá
věku, potřebám a počtu 50ti zapsaných a docházejících
dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, novými
lehátky pro odpočinek a novými hračkami. O letních
prázdninách v roce 2008 zde bylo vybudováno nové
sociální zařízení a nová šatna pro 1.třídu „Berušek". Tato
šatna společně s šatnou pro 2.třídu „Sluníček" byla
vybavena novými šatními bloky a botníky. Nové vnitřní
vybavení jistě přispělo k příjemnějšímu pobytu dětí v
mateřské škole.
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Mohlo by se zdát, že nám již nic nechybí, vše je nové a
můžeme zde být všichni spokojeni. Ale opak je pravdou. Již delší
dobu pozorujeme, že budova potřebuje i venkovní vylepšení.
Záleží nám na tom, v jakém prostředí s námi děti pobývají a tráví
čas. Chceme, aby prostředí, jak uvnitř MŠ, tak i zvenku, bylo
nejen příjemné, ale aby vyhovovalo i po stránce estetické,
hygienické, ale hlavně bezpečné. Proto zde začaly probíhat od
měsíce dubna 2009 stavební úpravy a opravy, které trvaly až do
listopadu 2009. V celé budově došlo k výměně všech oken a
všech vchodových dveří. Proběhla oprava střechy, zateplení a
omítka celé budovy. Naším cílem je, aby se zde dětem nejen
líbilo, ale aby chodily do mateřské školy rády a hlavně, aby se v ní
cítily spokojeně a bezpečně jako doma. Zkrátka, aby byly v
pohodě po celý den, týden, měsíc, rok... V té plné pohodě, o
které mluvíme již v názvu našeho vzdělávacího programu a který
zní: „Mateřská škola plná pohody po celý rok". Proto i tato
změna na budově jejich školičky jistě přispěje k tomu, že se bude
“stará” nová mateřská škola hodně líbit a budou se do ní děti těšit
ještě víc.
Veškeré opravy a úpravy by nebyly možné bez dobré
spolupráce s Obecním úřadem ve Vrdech. Proto bych chtěla
touto cestou veřejně poděkovat starostovi obce, p. Antonínu
Šindelářovi, kterému se podařilo pro nás získat potřebné
finanční prostředky.
Jitka Truksová, ředitelka mateřské školy

Děti z mateřských škol pravidelně navštěvují místní saunu. Na snímku děti z MŠ 2.
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22. duben 2009 - DEN ZEMĚ
"Ahoj Země, dnes máš svátek. Přejeme ti průzračnou vodu, voňavý vzduch a život."
Gratulaci jsme si připravili společně s dětmi naší mateřské školy na oslavu Dne Země, který se koná každoročně 22. dubna.
Měli jsme připravený program, který byl zaměřen na ochranu přírody. Děti v naší mateřince už dobře vědí, že Země může i
stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje člověk. A tak se učíme, jak zeměkouli pomoci, jak jí ulehčit a jak žít, abychom byli
spokojení nejen my lidé, ale i zvířata, ptáci, květiny a stromy.

Děti z MŠ 2. - zahradničení na DEN ZEMĚ všechny opravdu bavilo...

Vnímání a poznávání přírody se věnujeme průběžně po celý rok. Před oslavou Dne Země si navíc připomeneme a hravou
formou i procvičíme správné třídění odpadu a vysvětlíme si různé přírodní úkazy. Letos jsme v areálu školky zasadili nové keře a
květiny. Dětem se "zahradničení" velice líbilo a už se těší na příští oslavu.
Ivana Nováková, MŠ Vrdy II.

Oslavy Dne Země se na naší škole staly téměř rituálem
Mají již několikaletou tradici, a proto jsme i v letošním školním roce museli
přispět svou troškou do mlýna a společnými silami „pomoci“ matičce Zemi.
Den Země se tentokrát nesl v duchu hesla: „Tato Země je jen jedna – ztlum,
vypni, recykluj, choď a zasaď!“
Tento dlouhodobý projekt, na který jsme se důkladně připravovali několik
týdnů dopředu, vyvrcholil ve středu 22. 4. 2009. Počasí nám přálo, a proto jsme
mohli své plány a představy bezstarostně realizovat.
Letos jsme se zaměřili na výsadbu listnatých stromů v lokalitě Tupárov.
Tato činnost proběhla ve spolupráci s obecním úřadem, místními
organizacemi a především díky podpoře Nadace Partnerství „Strom života“.
Projekt byl podpořen částkou 20.000 Kč, ze které byl financován nákup sazenic.
Finančně se na projektu podílela i obec, která zajistila podpůrné kůly, ochranu
proti okusu a další potřebný materiál.

Společnými silami jsme vysadili celkem 77 stromů, a to lípy, duby,
javory a jasany.
Do tohoto školního projektu byly zapojeny všechny třídy prvního a druhého
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stupně. Žáci 2. stupně byli rozděleni do několika speciálně zaměřených skupin. Každá z nich měla připravený zajímavý program
spojený s vypracováváním rozmanitých úkolů.
Starší žáci také připravili pro své mladší spolužáky program, ke kterému patřila i soutěž s mnoha zajímavými disciplínami nejen
s ekologickou tematikou. Žáci si mohli vyzkoušet práci s přírodními materiály, přiřazovali živočichy k jejich přirozenému
prostředí a poznávali mnohé rostliny i živočichy.
Druháci spolu se 4. A oslavili Den Země výletem na zámek Kačina, kde se vydali po naučné stezce získávat spoustu nových
informací a zážitků. Oslavu Dne Země jsme si opravdu užili. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a domníváme se, že naše
práce byla užitečná a že jsme svou činností udělali radost nejen sobě, ale i vrdovským občanům. A na jarní výsadbu stromů jsme
se žáky naší ZŠ navázali činností také na podzim v DEN STROMŮ...

27. říjen 2009 - DEN STROMŮ
Celodenní projekt Den stromů se na naší škole už pomalu stává tradicí. Letos připadl na 27. října. V rámci projektu „Více
zeleně pro sídliště Sluneční“ proběhla již třetí etapa výsadby stromků u Tupárova. Akce se uskutečnila ve spolupráci ZŠ
Vrdy a obec Vrdy. Podél polní cesty, která bude v dohledné době upravena na cyklostezku, vysadili žáci 2. stupně v délce 600
metrů 30 nových sazenic.
Žáci byli opět rozděleni do skupin, každá měla svůj úkol:
Ekologové sázeli stromy (javory a jasany) a zatloukali k nim kůly.
Dendrologové chodili v terénu, číslovali stromy u dřívější výsadby a měřili výšku i šířku nově vysazených stromků.
Výtvarníci společně sbírali různé přírodniny (šípek, listy...). Ve škole z nich zhotovili krásné výrobky, a postarali se tak o
podzimní výzdobu vestibulu.
Environmentalisté měli za úkol zakreslit mapu cesty na Tupárov a poté ji ve škole společně překreslit.
Výzkumníci vyhodnotili stav dřevin na Vinickém kopci vysazených v říjnu 2008.
Novináři se postarali o dokumentaci celé akce, dělali rozhovory
s hlavními aktéry a fotografovali všechno a všechny.
Po ukončení výsadby se všichni žáci vrátili do školy, kde dále
pracovali na projektu. Výsadbou stromů totiž akce nekončila.
Všechny získané informace a vzorky museli žáci ve škole zpracovat
a vytvářet závěrečné zprávy.
Další materiály lze nalézt na webu školy (www.zs-vrdy.cz).

Jak se učíme o drogové problematice?
Projekt „Sám sebou“ probíhá v Základní škole ve Vrdech již několik let. Je to
program s protidrogovou tematikou, který přednášejí manželé Kašparovi z Prahy.
JUDr. Karel Kašpar a PaedDr. Zdeňka Kašparová se ve své mnohaleté praxi setkali s
různými problémy mladých lidí a své zkušenosti využívají pro školy v právním a
pedagogickém poradenství.
V naší škole probíhají se žáky přednášky, rozhovory, dotazníky a další
psychologické aktivity. Kašparovi určují témata přednášek tak, aby na ně mohli v
dalším školním roce následně navázat.
Jejich přednášky jsou přizpůsobeny věku žáků a konkrétní problematice třídy. Se
závěry a s hodnocením jsou vždy seznámeni třídní učitelé.
Tradicí se na naší škole staly dvoudenní přednášky pro žáky osmých tříd, které
probíhají mimo školu. Jezdíme do blízkého rekreačního zařízení, kde manželé
Kašparovi připravují pro děti opravdu zajímavý program, který je zpestřen mimo jiné
sportovními aktivitami.
Žáci naší školy hodnotí všechny akce s manžely Kašparovými velmi kladně.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelstvu Obecního úřadu ve Vrdech, které
každoročně přispívá na tyto akce částkou 30.000 Kč.
Mgr. Zdeňka Jelínková, výchovný poradce
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Nultý ročník “SOPTÍKA” se vydařil
V sobotu 5. září 2009 se na hřišti ve Vrdech uskutečnila soutěž v netradičním požárním sportu. Pořadatelé byli hasiči z
Dolních Bučic. Již od 9:00 se na hřiště začala sjíždět hasičská družstva. Nakonec se jich sešlo šest – my (SDH Dolní Bučice),
SDH Zbyslav, SDH Bílé Podolí, SDH Hostovlice, SDH Chotusice, SDH Hlízov.
Počasí nás trochu pozlobilo, byl silný vítr, ale naštěstí nepršelo. O dobrou zábavu se postarali samotní soutěžící, překonávali
zajímavé překážky, někteří i v převlecích. Pivko teklo proudem (navíc pro soutěžící se půllitřík lahodného moku stal povinným
úkolem během plnění úkolů na soutěžní trati) a o klobásky a maso z lorny byl také velký zájem. Děkujeme návštěvníkům za
účast, také podporu našeho týmu a budeme se těšit na další shledání.
Fotografie z této akce naleznete na www.sdhdolnibucice.rajce.idnes.cz. - SDH Dolní Bučice -

O občerstvení bylo postaráno...

Okamžik před vyklopením “zraněné”

Gratulace a předání cen vítězům

Tento zářijový víkend byl sportovními akcemi pro děti i dospělé opravdu nabitý...
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Posvícenská sobotní “ZLATÁ” tak trochu jinak...
S myšlenkou oživit a odlehčit tradiční soupeření týmů o „Zlaté“, ožil Vrdovský stadion turnajovým kláním v malé kopané.
Omezený start registrovaných hráčů přilákal ve větrné sobotě (5. září) 14 týmů. Potěšila zejména přítomnost dívčích družstev z
Vrdů a Zbyslavi. Celý sportovní den se
nesl v přátelské a pohodové
atmosféře, k vidění byly vidět výkony
vskutku posvícenské. Na vítěze čekala
pečená husa, na ostatní hodnotné
ceny. Těšíme se na Vás při dalším
ročníku. - Jan Havránek Konečné pořadí:
1.
Smetolové
2.
Nohejbal Vrdy
3.
Hospoda Licek
4.
Hasiči Vrdy
5.
Kozinec
6.
Expedice Goldbeck
7.
Kořínek
8.
Zbyslav
9.
Grupa Vrdy
10. Poupátka
11. Lázně
12. Centrum
13. Zbyslavské rockerky
14. Goldbeck obchodní

Poupátka v akci... Mimochodem po této střele na branku padl GÓL

... Sportovní neděle patřila dětem
Posvícenská neděle patřila ve Vrdech, stejně jako vloni, sportovně založeným dětem. Na stadion TJ Slavoj Vrdy přišlo bezmála
50 dětí, aby změřily své síly celkem v osmi disciplínách – např. běhu, jízdě na kole, skoku z místa, přetahování nebo v
dovednostech s fotbalovým míčem. Naštěstí se nesplnila nepříznivá předpověď počasí, a tak si mohli malí sportovci i jejich
rodiče užívat krásné dopoledne plné úžasných sportovních výkonů. Na závěr byli malí závodníci odměněni za své snažení
diplomem, sladkou odměnou a nezbytnou medailí. Děkujeme všem malým sportovcům za krásné zážitky a také jejich rodičům,
že si našli v dnešní uspěchané době čas, aby své ratolesti na hřiště doprovodili. - Lucie Březinová -

Posvícenské sportování má samé vítěze! Děkujeme všem, kteří se podíleli na této skvělé akci pro děti (i rodiče).
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Nohejbalisté z TJ Slavoj Vrdy v krajské soutěži!
Vážení sportovní přátelé. Od minulého vydání Doubraváčku se v nohejbalovém oddílu událo mnoho nového.
Největší akcí, která byla započata již na podzim minulého roku, bylo bezesporu rozšíření antukového dvorce. Práce se stihly
včas, nový soutěžní ročník tak mohl začít na zrekonstruovaném hřišti, které nám mnohé kluby mohou jen závidět. Poděkování
patří všem, kteří se na rozšíření hřiště podíleli, členy oddílu počínaje, technickými službami, obcí a tělovýchovnou jednotou
konče. V návaznosti na tyto práce došlo také k zvelebení sousedícího zázemí, jež je tak potřebné k pořádání turnajů, či jiných
sportovních aktivit.
Již před začátkem sezony bylo nutné současný kádr s ohledem na postupové ambice posílit a tak se také stalo. Soutěžní ročník 2009 zahájil
oddíl s novou akvizicí, exzručským J. Králem. Před play off přišel z Čáslavi zkušený Filip. V základní části spojené okresní soutěže KH/KO
nepoznal Slavoj přemožitele, v 9. kole si vyšlápl i na suveréna posledních let, celek Kutné Hory. Ve čtvrtfinále play off ovšem tým Vrdů narazil
na rezervní tým Českého Brodu, kterému ve dvou zápasech podlehl a celkově obsadil 5. místo, což bylo po suverénní základní části
zklamáním. I přes nepovedený závěr druhé sezony v okresní nohejbalové soutěži se nohejbalisté Slavoje Vrdy mohou radovat z postupu
do vyšší, krajské soutěže. Po převedení soutěží od SK Hlavenec se Vrdy mohou těšit na vzájemné souboje s týmy Vavřince, Přišimas,
Osnice, Neratovic, Vlašimi a nováčky Českého Brodu „B“ a Zaječova.
Nohejbalový oddíl Slavoj Vrdy se v průběhu této sezony stal pořadatelem dvou důležitých akcí okresního významu, přeboru žáků a
dorostu a přeboru trojic mužů.
I přes nepřízeň počasí dorazilo do sportovního areálu ve Vrdech 31.května 16
žáků a dorostenců, kteří se vzájemně utkali ve dvojicích a trojicích. Nejlépe si v
těchto disciplínách vedli mládežníci pořádajícího oddílu (Havránek M., Fofoňka
V., Šindeláš J.), před hráči Chabeřic, Čáslavi a Církvice.
V prestižním klání o okresního přeborníka trojic mužů se do Vrdů sjela velká
konkurence čítajíc 18 trojic. Vítězství si vybojovala favorizovaná krajská sestava
Církvice (Frank, Flaks), doplněná hráčkou Vrdů (Buřvalovou), před dalším
krajským zástupcem, celkem Vavřince, třetí místo braly domácí (Vavřina,
Havránek M., Havránek J.).
Úspěchem pro vrdské barvy skončil také okresní přebor dvojic, pořádaný 8.5.
v Kostelci nad Č.l. V konkurenci 16 týmů si vítězství vybojovala Církvice před
překvapením turnaje, hráči pořádajícího Kostelce, třetí místo po souboji s
celkem Vavřince, v jehož barvách nastoupil i exligový hráč Bálek, Vrdy (Vavřina,
Havránek). Druhá vrdská sestava (Král, Havránek M.) skončila na pěkném 9.
místě.

V netradičním termínu v neděli 27. září uspořádal nohejbalový oddíl Tj
Slavoj Vrdy již 10. ročník Posvícenského nohejbalového turnaje
trojic. Počasí i přes to nohejbalu přálo, do Vrdů se sjel rekordní počet 22
trojic ve výkonnostním složení od neregistrovaných, po hráče
extraligových celků. Z celkového prvenství se mohla radovat sestava
krajských Církvic, před extraligovými týmy Čelákovic. Nejlepší domácí
trojice ve složení: Král, Doubrava, Filip obsadila pěkné čtvrté místo.
Posvícenský turnaj trojic

Velké poděkování patří sponzorům: TJ Slavoj Vrdy, Agroslužby Jetleb,
Řeznictví J. Horký, Stavebniny Smetánka a také tenistům za zapůjčení
antukových dvorců. - Jan Havránek -

Konečná pořadí OP družstev mužů 2009
1. NK Sparta Kutná Hora
2. TJ Sokol Čáslav „A“
3. TJ Slavoj Český Brod „B“
4. Nohejbal Kostelec n.Č.l.
5. TJ Slavoj Vrdy
6. Chabeřice Star „A“
7. TJ Církvice „B“
8. NK Velké Chvalovice
9. TJ Jiskra Zruč n.S.
10. NK Krakovany/Radovesnice II
11. Chabeřice Star „B“
12. TJ Sokol Čáslav „B“

Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy rád přivítá nové tváře, převážně z řad mládeže!
Nebojte se přijít zatrénovat každé úterý a pátek od 20:00,
neděli od 17:00 v místní tělocvičně.
Další info, aktuality a novinky na webech nohejbalvrdy.wz.cz, www.vrdy.cz

POZVÁNKA
V sobotu 26. prosince se uskuteční v
místní tělocvičně již tradiční nohejbalový
turnaj trojic. Zveme všechny aktivní i pasivní
příznivce tohoto sportu. Začátek akce od
8:30, občerstvení zajištěno.
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CZECH POINT a DATOVÉ SCHRÁNKY...
Od 1. listopadu je náš úřad ze zákona připojen do informačního systému „Datových schránek“ (ISDS). Datová schránka je elektronické úložiště, které je
určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pomocí datové schránky nelze komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze
s celým úřadem. Prostřednictvím datové schránky však můžeme komunikovat také s jinou fyzickou osobou, podnikající osobou nebo právnickou osobou,
která má svoji datovou schránku zavedenou a aktivní. Veřejná správa prostřednictvím datových schránek doručuje rozhodnutí, povolení, výzvy atp.
Všichni, kteří mají datovou schránku zřízenou, mohou jejím prostřednictvím zasílat svá podání vůči veřejné správě. Používání datové schránky je povinné
pro orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně
používat a bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající osoby.
Fyzická osoba může o zřízení datové schránky požádat např. prostřednictvím internetu – www.datoveschranky.info. Poté navštívíte libovolné místo
Czech POINT, kde bude Vámi vyplněná žádost ověřena, vytištěna a podepsána. Do 3 dnů ministerstvo žádost zpracuje a v případě kladného vyřízení zadá
pokyn k odeslání obálky s přístupovými údaji do Vašich rukou.

Po zprovoznění CZECH POINT kontaktního místa na OU Vrdy je to jen z dalších kroků, které vedou k přiblížení služeb občanům a
elektronizaci poštovního styku. Systémem CZECH POINT jsme, od jeho zavedení na sklonku loňského roku, vyřídili desítky různých žádostí.
- Jana Špinarová, odborná asistentka Dnes již můžete na CZECH POINT kontaktním místě na obecním úřadě získat:

] výpis z katastru nemovitostí
] výpis z obchodního rejstříku
] výpis z rejstříku trestu
] výpis z živnostenského rejstříku
] výpis z bodového ohodnocení řidiče
]a mj. ověření podpisů a listin.

Chodníky a silnice se v zimě udržují...
Vážení občané,
nepochybuji, že jste všichni seznámeni s novým zákonným opatřením ohledně úklidu a údržby chodníků v obci, především v zimním
období. Stejně jako je tomu i v jiných obcích nebo městech, ani naše obec nemůže zajistit výše uvedené práce tak, aby se neobjevily
stížnosti. Jsem však toho názoru, že jsme tuto povinnost doposud plnili, o čemž jste se mohli každoročně v zimním období přesvědčit - a
jsme ji připraveni plnit i nadále. Já ani pracovníci TS, kteří budou v každém čase i „nečase“ práce zajišťovat, nemůžeme odhadnout, kolik
sněhu napadne a v jakou denní nebo noční dobu a věřte, že děláme vše pro to, abyste se dostali bezpečně do škol, na autobusy i do práce.
A protože je ve velké části obce značkami upravena rychlost na max. 20 km/hod, byl bych velice rád, kdyby se prostými pravidly
silničního provozu v naší obci řídili především řidiči motorových vozidel!
Největší změnou je zákonná úprava údržby chodníků. Jistě je každému z Vás jasné tak jako i nám,že úklid sněhu nebo odstranění náledí
nemůže být uskutečněno v žádném čase nula. Mohli bychom systémem velmi drahých značek vymezit v zimě neudržované chodníky, ale to
nic neřeší, neboť kousek ledu jinde může být zdrojem úrazu na udržovaných plochách. Znovu opakuji, budeme vykonávat svoji povinnost
tak jako v minulosti s maximálním nasazením. Neprosím Vás o nic jiného, než abyste svými auty parkovali v maximální míře na svých
dvorcích nebo v garážích a na sídlištích na odstavných plochách, které jsme pro Vás vybudovali. Byl bych rád za větší ohleduplnost nejen k
těm, kteří budou údržbu provádět, ale i k sobě navzájem.
Současně bych chtěl poděkovat i těm, kteří bez ohledu na zákonnou úpravu i nadále budou uklízet chodník před svým domem. A pokud
by někdo chtěl pomoci za finanční odměnu, jistě se najde způsob vzájemné dohody. V neposlední řadě Vás žádám, především Vás, starší
občany, buďte opatrní a využívejte především těch chodníků, které budou již ošetřeny nebo uklizeny.
Děkuji Vám za pochopení.

Antonín Šindelář, starosta

BESEDA – NEBESEDA?
24. 11. 2009 se konala beseda s představiteli Policie ČR v zasedací síni obecního úřadu.
Besedu jsme iniciovali na základě informací převážně od našich spoluobčanů o bezpečnosti,
resp. o jejím porušování až do extrémů, kdy se občané bojí ve večerních hodinách chodit po
obci. Tento fakt mě přiměl projednat situaci nejen na pravidelných vzájemných informacích
mezi obcí a PČR (které probíhají tak, že velitel našeho oddělení, npor. Bc. Karel Nový, je
pravidelně zván do jednání rady), ale pozval jsem ředitele uniformované složky plk. Ing. Radka
Zábrahu a ředitelku kriminální policie Kutné Hory plk JUDr. Blanku Matějů, abych je o této
skutečnosti nejenom informoval, ale především, abychom hledali nápravu tohoto stavu. Oba
představitelé Okresního ředitelství PČR kývli i na uspořádání besedy, abychom vyslechli
opravdu ty, pro které zde policii máme. Nemohl jsem uvěřit tomu, že nikdo, až na 4 občany, nemá zájem, ani potřebu, besedovat s těmi
nejvyššími představiteli PČR v našem okrese. Musím říci, že mi bylo trochu hanba, avšak na druhé straně vyvstává otázka jiná, o které nechci
dnes diskutovat. Nevzdávám se ale představy, že je na co se ptát a rozhodně v zimních měsících podobnou akci zopakujeme.
- Antonín Šindelář, starosta -
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OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi je v devátém měsíci
To je doba, kdy by se měl blížit zrod něčeho velkého. Platí to i v tomto případě? Ano i ne. Tady totiž neplatí přírodní zákony a termíny
„porodu“ jsou velmi pohyblivé v závislosti na mnoha okolnostech, které mají jednoho společného jmenovatele – peníze. Ale popořádku.
Když jsme v září 2008 začínali, bylo nám všem jasné, že to bude běh na dlouhé trati. Jako první krok jsme zvolili záchranu rozpadajícího se
barokního schodiště. A začal kolotoč jednání: S diecésí, jako majitelem objektu, s památkáři, se statikem atd. Výsledek: Díky akademickému
sochaři restaurátorovi Josefu Pospíšilovi z Kutné hory byly vážně ohrožené sochy zabezpečeny před dalším chátráním, byl vypracován
rozpočet restaurátorských prací, jsou k dispozici závazná stanoviska. Zbývá tedy to poslední - zmíněné peníze. Kdy a kolik jich dostaneme,
závisí na ministerstvu kultury, kde ale nyní mají asi spoustu jiných starostí. Na základě dalšího statického posudku, tentokrát na samotný
kostel, je připravována žádost o další dotaci, tentokrát z fondů ministerstva financí. Mezitím se podařilo vyřešit problém s odkazem, který ve
prospěch kostela určila v závěti dr. Zdeňka Němcová. Proběhla ale i řada menších akcí. Se souhlasem duchovního správce P. Josefa Pikharta
byla do Státního okresního archivu uložena řada cenných rukopisů (byla mezi nimi například mimořádně cenná starkočská matrika z konce
17. století!), které byly v kostele ohrožovány nevhodnými klimatickými podmínkami. V tomto malém ohlédnutí má místo i řada kulturních
akci: Svatováclavský a vánoční koncert, výstava farních klenotů, spolupořadatelství tradičního "stavění májí", výstava o historii obce a jejího
okolí a příprava zahajovacího koncertu Slavnosti lesního rohu.
To vše by se samozřejmě neobešlo bez pochopení a pomoci spousty lidí. Těžké je všechny jmenovat. Jsou z horních pater politiky, jako
například poslanec ing. Milan Urban, který převzal patronát nad projektem záchrany kostela, ale i na komunální úrovni. A co je možná vůbec
nejdůležitější, silnou podporu máme mezi občany Zbyslavi a okolí. Pomáhají i studenti sexty čáslavského gymnázia, kteří vytvořili kolekci
nádherných pohlednic, které sponzorsky vytiskla žehušická společnost Městské knihy. Všichni zaslouží velké poděkování. Stejné jako ti,
kteří se k nám, jak doufáme, ještě přidají.
- OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi -

Slavnosti lesního rohu

Koncert ve zbyslavském kostele

Taneční mistři, manželé Novákovi

Ohlédnutí za kurzem tance a společenské výchovy
Se začátkem září se v naší obci rozběhl již tradičně kurz. tance a společenské výchovy. Je to k nevíře, ale letošním rokem
2009 jsme vstoupili již do páté desítky jejich konání. První taneční totiž proběhly v kulturním domě ve Vrdech v roce 1968 pod
vedením manželů Holanových. Letošním tanečním kurzem prošlo celkem třiadvacet párů. Tancechtiví zájemci byli samozřejmě
z místních řad, ale i ze vzdálenějšího okolí jako je třeba Ronov nad Doubravou, Žleby, Rohozec, Žehušice, Bojmany, Chotusice,
Podhořany, Sulovice, dokonce jeden tanečník byl až z Pardubic. Celé taneční proběhly v pohodě a podle ohlasu všech
tančících i veřejnosti ke vší spokojenosti. Je to samozřejmě zásluhou mistrů tance Antonína a Jany Novákových z Kutné Hory
kteří vedou u nás ve Vrdech taneční kurz již šestnáctým rokem. Manželé Novákovi jsou pravými profesionály co se týká tance,
umí si rovněž získat respekt a přitom nikoho neodradit, protože jim nechybí humor a umí mládež zaujmout. A samozřejmě
nesmíme zapomenout poděkovat kapele EXPO pod vedením pana Františka Štěrby, protože “živá” hudba je v dnešní
komerční době pomalu raritou, kterou nám mnozí závidí. Tak za rok zase nashledanou!
- B. Cichá, KaSS -

Akce Kulturního a společenského střediska ve Vrdech do konce roku 2009
14. – 22. prosince
26. prosince

Vánoční výstava / Otevřeno denně Po – Pá 14.00 – 17.00 hod., So – Ne 13.00 – 17.00 hod.
Vánoční koncert sólistů ND / účinkují Jitka Soběhartová, Pavel Červinka, Josef Lecian
kostel v Dolních Bučicích od 16.00 hod

30. prosince

Silvestr pro děti / od 14.00 hod - soutěže, hry, sladké odměny, disco
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