Vrdy
Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Správní obvod: Čáslav

GPS souřadnice: 49.921533N, 15.472435E

Nadmořská výška: 225 m n. m.

První pís. zmínka: 1307 (715 let)

Počet obyvatel: 2 910

PSČ: 285 71

Adresa URL: www.obecvrdy.cz

Současnost obce Vrdy
V průběhu let byla v obci vybudována hloubková kanalizace, ČOV, provedena jedna z etap plynofikace a stavba
zdravotního střediska. Následovala stavba vodovodního přivaděče a domu s pečovatelskou službou. V
dubnu 2004 začala rekonstrukce sokolovny, kde koncem roku vyrostly projektované kapacity, tzn. bowlingová
dvoudráha s klubovnou, sauna a fitness centrum.V roce 2 byla zdárně zahájena a dokončena I. etapa
rekonstrukce koupaliště,především vybudováním technologické úpravny vody pro vlastní bazén.
Modernizovaly se provozy školy a obou školek. Byly zřízeny nové povrchy místních komunikací a
chodníků. Vyroslo 13 nových rodinných domků na Sluneční včetně vybudování všech sítí včetně
osvětlení a rozhlasu. Obnovili jsme trávníkové plochy a veřejnou zeleň, veřejnosti jsme otevřeli
příjemné prostředí dětského hřiště. Do provozu bylo roku 2006 uvedeno Obvodní oddělení Policie
ČR v budově bývalé dolnobučické fary. V roce 2007 jsme důstojně oslavili 700 let od první písemné
zmínky o obci.
Při Obecním úřadu ve Vrdech působí rovněž Stavební úřad a Technické služby. Do občanské
vybavenosti obce dále patří Základní škola se školní družinou, jídelnou a nově otevřeným
víceúčelovým hřištěm, dvě Mateřské školy, pošta, zdravotní středisko, lékárna, knihovny,
obchody s potravinami a smíšeným zbožím, z nichž nejrozsáhlejší jsou - prodejna lahůdek Jitro nebo
restaurace U Svitáků.
Tradiční jsou kulturní tradice v obci. Kulturní a společenské středisko jejímž zřizovatelem je obec,
každoročně pořádá kurzy tance a společenské výchovy, promítání v letním kině, velikonoční a
vánoční výstavy, zájezdy, Dětské dny a spolupracuje se základní školou při vyřazení absolventů
devátých tříd.Středisko je vydavatelem zpravodaje Doubraváček. Pěknou akcí samotných občanů
Dolních Bučic je setkání sousedů „Božka". Velmi zdařilou a již tradiční akcí obce resp. obecního
úřadu je Vítání nových občánků.Na území obce pracují následující neziskové organizace: Sbor
dobrovolných hasičů Vrdy, Dolní Bučice a Zbyslav, Myslivecké sdružení Doubrava, Český rybářský
svaz, Jezdecký klub IVAHU, Kynologický klub, Tělovýchovné jednoty Slavoj Vrdy a Dynamo Horní Bučice,
Junák - svaz skautů a skautek, středisko Vrdy-Bučice a Občanské sdružení na záchranu kostela ve
Zbyslavi.
Sportem číslo jedna v obci je fotbal. Pod názvem TJ Slavoj Vrdy se však skrývají další kluby nohejbalu,
tenisu, volejbalu a florbalu. V současné době jednota vlastní zařízení sportovního stadionu s hrací
plochou na fotbal, kluziště, hřiště na nohejbal včetně veškerého zázemí a tři tenisové kurty s hrací
stěnou. K dispozici je též moderní tělocvična využívaná mimo jiné k dětskému aerobiku, zdravotnímu
cvičení žen a Capoeiře.
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Rádi bychom Vás pozvali na neoficiální (soukromé) facebookové stránky: Středisková obec Vrdy, kde
najdete mnoho inspirativních článků i fotografií https://www.facebook.com/StrediskovaobecVrdy
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