měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávan
Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřade
Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní čás
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horn
Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Sk
vice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav
měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávan
Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrd
pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní čás
Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horn
Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelo
Skovice, Vrdy a Zbyslav | měsíčník vydávaný Obecním úřadem Vrdy pro místní části Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov, Skovice, Vrdy a Zbysla
PROSI N EC

05/2017

REDAKCE OBECNÍCH LISTŮ PŘEJE VŠEM OBČANŮM
PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A CO NEJŠŤASTNĚJŠÍ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU

SLOVO STAROSTOVO:
Vážení přátelé,
Rozsvěcením vánočních stromků jsme vstoupili do období
adventu, které vyvrcholí nejkrásnějšími svátky v roce, Vánocemi. Stejně tak se blíží konec roku, který byl pro naší obec
příjemným, co do počtu získaných dotací. Ano cca 16 mil. Kč
musíme prostavět v nastávajícím období takto:
Doposud není rozhodnuto o žádosti na úpravu respektive revitalizaci stávajících školních dílen v hodnotě díla 10 346 000 Kč.
V měsíci říjnu a listopadu jsme posílili zdroje vody na prameništi novým vrtem, který by především vykazoval kvalitu vody
oproti vrtu VK-6, kde je obsažen bór. Ale dále Vás nebudu unavovat, k hodnocení akcí se dostaneme v I. Q příštího roku.

Vážení občané,
dovolte mi, abych vyjádřil svůj názor a poděkoval Vám všem,
kteří se podílíte na dobrém jménu obce, a kteří věříte, že
i obec je tu pro Vás, pro řešení problémů, které se Vás dotýkají
a dotýkat se budou i dalších generací.
Přejí Vám všem příjemné prožití adventu a krásně a ničím
nerušené prožití vánočních svátků v kruhu svých rodin, přátel a známých.

Antonín Šindelář, starosta

Nyní mi dovolte několik příjemných poznámek. Zahájení
adventu rozsvícením stromku u ZŠ Vrdy předznamenalo
obdobné akce v našich místních částech obce. Nemohu být
na všech, ale milé bylo divadlo v podání dětí a rodičů v Horních Bučicích. Rozzářené oči dětí toho byly dokladem. Kdo
přišel a viděl, ten asi bude souhlasit. Nemohu se zbavit dojmu, že to je to pravé ořechové. A stejně tomu je i ve Zbyslavi,
kde tradičně rozsvěcovali vánoční stromek. Na účinkujících
je přímo cítit pocit radosti, která povede k tomu, že dobrovolná tvořivost lidí v těchto částech naší obce nezahyne. Nezapomněli jsme ani na naše seniory. Dne 18. prosince 2017
se mohou pobavit a připomenout si také Vánoce s folkovou
skupinou „Kantoři“.
Lze konstatovat, že obec je v mezích možností uklizená a podařilo se i doplnit vánoční výzdobu na sloupech nového VO.

název akce
Vodovodní infrastruktura – vrt VK 6
vodovod v ul. Žižkovská, Lipová a Mládežnická
Kanalizace – ČS + kanaliazce Žižkovská, Lipová + voda ul. Markovická
Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas
Oprava kapličky Vrdy
Oprava márnice Zbyslav
Oprava komína mlýn Dolní Bučice (po zásahu bleskem)

rozpočet / Kč

dotace / Kč

19 693 000
5 306 000
3 111 000
441 000
620 000
436 000

10 366 000
2 794 000
2 178 000
299 000
434 000
50 000
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Vrdy konané ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017
Politické uskupení
Vrdy
Dolní Bučice
Horní Bučice
Zbyslav
Celkem
pořadí
č. 1:
ODS
45
49
10
5
109
7
č. 4:
ČSSD
71
26
25
5
127
4
č. 7:
STAN
66
37
7
9
119
5
č. 8:
KSČM
66
49
17
15
147
3
č. 15: PIRÁTI
62
31
13
9
115
6
č. 20: TOP 09
20
9
3
1
33
8
č. 21: ANO
229
173
46
5
453
1
č. 24: KDU-ČSL
7
8
0
1
16
9
č. 29: SPD
86
33
23
7
149
2
-mly-

SDH VRDY

V říjnovém čísle Obecních listů jsem vás
informoval o uplynulé sezoně kroužku
Mladých hasičů při SDH Vrdy. Do konce
roku ještě zbývaly více než dva měsíce,
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a tak bych vám rád přiblížil, kolik činnosti ještě naše děti stihly vyvinout v tak
krátkém časovém úseku. Ve středu dne
11. 10. 2017 proběhla schůzka v klubovně. Vedoucí vyhodnotili uplynulou sezónu, přednesli dětem program činnosti
na příští rok a byla zahájena teoretická
výuka všeho, co s hasičinou souvisí.
Nejvíce nás však těšilo, že jsme na této
schůzce přivítali další nové členy. V neděli dne 15. 10. 2017 si pak dorost samostatně zorganizoval poslední trénink
požárního útoku za dohledu vedoucího
Jiřího Kalouska. Z jiného soudku je
pak účast našich jednotlivců z dorostu
na známé hasičské soutěži „Běh na Vysokou“. Jedná se o soutěž v běhu na rozhlednu „Vysoká“ v kategoriích „muži“
a „ženy“ a to s dýchací technikou a bez
ní. Naši s ohledem na věk soutěžili pouze
v kategorii bez dýchací techniky, avšak
je třeba zmínit, že při běhu mají na sobě
závodníci kompletní zásahovou výstroj
včetně bot, rukavic a přilby. V kategorii
„muži“ soutěžilo celkem 23 soutěžících a náš Stanislav Novotný ml. obsadil
krásné 11. místo s časem 39,36 s a Lukáš
Doležel pak 14. místo s časem 40,63 s. Jediná žena z našich řad Nela Strnadová
obsadila ve své kategorii sice poslední
šesté místo, ale byla to první účast a při
pohledu na čas 44,79 s se jedná o hezký
výkon.
Nejvýraznější akcí tohoto podzimu bylo
společné přespání v klubovně. Jelikož
využíváme prostory bývalé družiny
v areálu MŠ II Vrdy (doposud bohužel
nedisponujeme žádnou Zbrojnicí spojenou s klubovnou tak, jak je tomu běžnou praxí v jiných obcích), rozhodly se
naše děti jako určitou formu poděkování
uklidit venkovní prostory školky. Vyhrabaly listí ze zahrady, uklidily spadané
větve a dorostenci provedli za dozoru
vedoucího vyčištění okapů na celém objektu. S ohledem na nehezké a sychravé
počasí nás zahřívaly litry horkého čaje
a k obědu také výtečný guláš od mistra
kuchaře Jiřího Kalouska. Po brigádě
se provedlo ošetření soutěžního vybavení a značení hadic. Zbylý čas se vyplnil soutěžemi, střelbou ze vzduchovky,
ping-pongem, šipkami atd. Večer jsme si

opekli oblíbené špekáčky a ulehli k zaslouženému odpočinku.
V neděli dne 12. 11. 2017 jsme autobusem vyrazili opět do Aquaparku Kolín
ke společnému plavání. Smyslem této
akce není jen cachtání ve vodě, ale je
třeba znát plavecké schopnosti jednotlivých dětí a učit je využít při případné nebezpečné situaci. Zároveň se jedná o určitou kondiční přípravu stejně tak, jako
pochod do Žlebů, který jsme uskutečnili
dne 25. 11. 2017. Všechny děti bez ohledu
na nepříznivé počasí a silný vítr dorazily
hrdě do cíle, kterým byla Zbrojnice hasičské jednotky JPO III Žleby. Zde jim byl
velitelem jednotky poskytnut odborný
výklad k technice a vybavení místních
hasičů. Prohlédli jsme si výjezdová vozidla i zbrojnici a poté jsme vyrazili na vláček do Skovic. Odtud pak opět pěšky až
do klubovny, kde jsme se posilnili horkým čajem a samozřejmě došlo i na tradiční špekáčky. Do Žlebů nás čeká letos
ještě jeden výlet a to na vánoční prohlídku zámku. Někomu se může zdát, že
to nemá s hasičinou nic společného, ale
jsme rádi, že naše děti žijí aktivně a nesedí jen u počítačů nebo na schodech
před školou. Zároveň poznávají vlastní
obec a okolí, což se jim v budoucnu, pokud se z nich stanou naši následovníci,
může hodit při různých zásazích.
A co na závěr? Jako vedoucí bychom rádi
poděkovali jak dětem za jejich výkony
a snahu, tak jejich rodičům za dobrou
spolupráci i všem členům SDH Vrdy,
kteří nám s chodem kroužku pomáhají.
Díky tomu všemu jsme se nejen účastnili
většího počtu soutěží, ale již jsme zahájili přípravu vlastních závodů a taktéž se
hodláme přihlásit k zorganizování jednoho kola Ligy mládeže Soptík. Věříme,
že vše dobře dopadne a my se zhostíme
tohoto úkolu se ctí.
Nakonec bychom rádi jménem
vedoucích, kolegů ze sboru i našich
dětí, popřáli všem krásné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí v příštím roce.
František Ferus, Jana Slavíková,
Jiří Kalousek, Lucie Kalousková
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GRATULUJEME VÁM:
VÝJEZDY JPO III VRDY V ROCE 2017

prosinec
pan Josef Truksa z Vrdů
paní Zdenka Šimonová z Vrdů
28. 1. Zbyslav 	odstranění mrtvé volavky
leden
(preventivní opatření k výskytu ptačí chřipky)
pan Jaroslav Padruněk z Vrdů
5. 3. Čáslav
požár skládky
paní Jaroslava Vítková z Horních Bučic
6. 3. Markovice požár skladu v areálu sběrných surovin
pan Luděk Kracík z Vrdů
1. 4. Brambory
zavalení psi (jednotka odvolána během cesty na místo zásahu)
pan Pavel Suchý z Dolních Bučic
21. 4. Žleby
požár biomasy
pan Miroslav Zambal z Vrdů
22. 6. Okrsek
odstranění cca 10 stromů po větrné smršti.
pan Jan Račák z Vrdů
30. 6. Vinice
odstranění zlomené větve na stromě v areálu ZKO Vrdy.
paní Jindřicha Kopecká z Vrdů
19. 7. Turkovice požár pole
paní Jarmila Slavíková z Dolních Bučic
19. 7. Čáslav
požár garáže
paní Marie Kuchařová z Vrdů
10. 8. Čáslav
požár pole
paní Věra Mračnová ze Zbyslavi
11. 8. Okrsek
odstranění stromů po větrné smršti.
únor
11. 8. Čáslav
čerpání vody ze zatopených domů a zahrad
paní Hana Karlovská z Vrdů
18. 8. B. Podolí
požár ubytovny - taktické cvičení.
pan Jiří Němec z Vrdů
13. 10. Vrdy
taktické cvičení v ZŠ Vrdy.
paní Helena Slavíková z Vrdů
29. 10. Čáslav
zajištění solárního panelu, který hrozil pádem po větrné smršti
paní Jana Hurdová z Vrdů
31. 10. Vrdy
odstranění stromů spadlých po větrné smršti
paní Ludmila Beranová z Dolních Bučic
5. 11. Žehušice
požár prodejny potravin
paní Ludmila Nedvědová z Dolních Bučic
19. 11. Filipov
požár lokomotivy nákladního vlaku
pan Jarmil Jeřábek z Vrdů

František Ferus paní Marie Stiburková z Vrdů
paní Hana Bochníčková z Dolních Bučic
pan Zdeněk Káš z Vrdů

PODZIMNÍ PROCHÁZKA PŘÍRODOU 27. 10.
Rok se schází s rokem, a tak jak se již stalo tradicí, naše obec
uskutečnila hezkou společenskou akci v přírodě pro spoluobčany. Procházku z Vrdů, Tupárovem na letiště Leteckého
Modelářského Klubu Vrdy Skovice. Akce je každoročně konána
za pomoci SDH Vrdy a modelářů ze Skovic. Letošní ročník byl
poznamenán deštivým počasím a chladnem, jež se vtíral pod
svetry a bundy příchozích. Ač počasí nepřálo, našlo se několik
desítek odvážlivců, kteří tuto procházku podnikli, a věřím,
že nelitovali. Pršet nám přestalo právě na začátek akce, kdy
jsme pořádně naložili na táborák, aby bylo kde opékat buřty
a zahřát se u ohně. Zatím co naši spoluobčané vyrazili na procházku směrem k našemu letišti Skovice, modeláři ze Skovic
a kamarádi z SDH Vrdy jim společně zabezpečili táborák,
malou podzimní výzdobu, nakrájeli buřty a připravili malé
občerstvení na zahřátí. Na letišti Skovice jsme společně opékali buřty, podívali se na létání RC modelů a hlavně si všichni
společně užili přátelské sousedské odpoledne. Účastí, letošní
akce nepatřila k těm nejnavštěvovanějším oproti loňským
ročníkům, o to však byla přátelštější a družnější. Poděkování
za organizaci této krásné sousedské společenské akce patří
především jejímu zakladateli místostarostovi Milošovi Mlynkovi, Františkovi Ferusovi za SDH Vrdy spolu s jeho kolegy

a kolektivu modelářů ze Skovice pod vedením Romana Krejčího a Michala Zolmana.
Všichni se těšíme na další ročník tradiční podzimní procházky přírodou.



Předseda Leteckého Modelářského Klubu Vrdy Skovice
Bc. Jaroslav Šedivý
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SNĚHURKA
V sobotu dne 2. prosince 2017 proběhla
na Statku v Horních Bučicích premiéra
divadelní pohádky Sněhurka v podání občanského sdružení Bez nudy z Horních
Bučic. Ve vlastní režii a podle vlastního
scénáře (Michal Dušek), v nádherných
kostýmech a dokonalých, vlastnoručně
připravených kulis, se povedlo všem
účinkujícím ohromně zaujmout publikum a tu nejmladší část místy i stáhnout
do děje. Odměnou všem byl neutuchající
potlesk na otevřené scéně. Celou nádherně povedenou akci završila Mikulášská nadílka a focení s aktéry divadelního
představení. Nezbývá nic jiného, jenom
poděkovat všem členům spolku Bez nudy
za krásný umělecký zážitek, za organizaci mikulášské nadílky a již teď se těšit
na příští rok. 
-mly-

ADVENT 2017
VE ZBYSLAVI
sobota 16. 12. 2017 od 20 hodin
Poslední leč
na sále hostince „U Bucků“
sobota 23. 12. 2017 od 16 hodin
Vánoční koncert
vystoupí osvědčený akordeonový sobor Pohoda
přijďte si odpočinout od shonu
a načerpat vánoční atmosféru
štědrý den 24. 12. 2017
Betlémské světlo
bude v našem kostele opět hořet pro každého
od 13 do 14 hodin
příležitost odnést si betlémské světlo budou mít
i návštěvníci koncertu dne 23. 12. 2017
na všechny akce vás srdečně zvou:
Sbor dobrovolných hasičů zbyslav
a Spolek za záchranu kostela ve Zbyslavi
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CUKROVAR
V DOLNÍCH BUČICÍCH
Byl založen jako akciový dne 25. Března 1868. Bylo vydáno 1500 akcií po 200 zl.
Předsedou zakládajícího výboru byl Jan Čapek, notář v Čáslavi. Prvním předsedou
správní rady byl Matěj Kutílek, statkář z Vrdů. Dalšími funkcionáři byli Karel Paclt,
statkář v Dol.Bučicích, Václav Louda, statkář v Hor.Bučicích a Karel Zástěra, drogista v Čáslavi. Stavbu cukrovaru provedla strojírna Breit-feld-Daněk Praha. Stavba
a strojní zařízení stálo 303.240 zl. První kampaň byla již v roce 1868–69 a zpracovalo se 92.000 metráků řepy. Po dobu trvání cukrovaru , za 42 kampaní, zpracovalo se celkem 10,033.900 metráků řepy a vyrobilo se 1,167.800 metráků surového
cukru. Melasy bylo vyrobeno 244 280 metráků, která byla prodávána do lihovarů
a v posledních letech byla zkrmována dobytkem dodavatelů řepy. Ředitely cukrovaru byli: Köller, Honzík, Quiz, Pokorný a Brož. Dne 3. Března 1911 byl cukrovar
prodán firmě Schöller a spol. Od té doby se přestalo v cukrovaru pracovat a strojní
zařízení bylo prodáno. Dne 13. ledna 1916 udeřil blesk do továrního komína přeskočil do kotelny tuto zapálil a cukrovar až na malou část úplně vyhořel.
-fk-
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DIVADELNÍ BESEDA
DOLNÍ BUČICE
& VRDY
Podle divadelní kroniky, asi v roce 1871
bylo zřízeno jeviště v Dolních Bučicích
zásluhou notáře Jana Čapka, rolníka Václava Drahokoupila a ředitele bučického
cukrovaru K. Kollera. Oponu namaloval
malíř Vojtěch Hynais (maloval oponu
v Národním divadle), který jezdil do Dolních Bučic na letní prázdniny. Zásluhou
mladých divadelních nadšenců byla
30. září 1926 založena v Dolních Bučicích „Divadelní Beseda pro Dolní Bučice
a Vrdy“. Zakladatelem byl Fr. V. Hájek,
člen divadelní společnosti, která navštívila Dolní Bučice, a zde zůstal se
ženou a dcerou natrvalo. Účel Besedy
byl podle zápisu v kronice „Pěstování
a podporování dramatického umění,
vzbuzování a pěstění života duševního
a společenského vůbec, jakož i podporování podniků veřejně prospěšných a dobročinných“. V roce 1940 za druhé světové
války, byla „Divadelní Beseda“ zrušena
a byla přičleněna jako samostatný divadelní odbor k Hasičskému sboru. V roce
1946 byla obnovena činnost „Divadelní
Besedy“. Kromě divadelních představení, byly pořádány taneční zábavy, plesy,
silvestrovské zábavy i společné výlety.
V roce 1951 – nový název „Divadelní Beseda Kulturní odbor JZD Dolní Bučice“.
V roce 1953 došlo opět na přejmenování
na „Dramatický odbor ZK ROH Kovolis
n.p. Dolní Bučice. Poslední divadelní
představení Čapkova matka v režii Jarmila Tomíška bylo sehráno v roce 1965
a tím divadelní činnost zaniká. Ještě
jeden pokus o znovu zrození ochotnického divadla pod vedením p. Ladislava
Slavíka na začátku sedmdesátých let,
však nemělo dlouhého trvání a divadelní
opona již zůstala pro ochotnické divadlo
v našich obcích stažena.
Čerpáno z Divadelní kroniky. Kronikář
Jarmil Tomíška, Dolní Bučice.
-fkPROSI N EC 2017
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BESEDA dr. PETRA CHRDLEHO,
VÝSTAVA o F. V. LORENCOVI
& PŘEJMENOVÁNÍ
MÍSTNÍ KNIHOVNY VRDY
PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 3
 15 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz
pil:
kdo už přišel, neprohlou

LISTOVALO SE
V ZAHRADĚ
...A MOŽNÁ JSTE BYL
NĚKDO PŘI TOM:

Ráda bych poděkovala všem, kteří se dostavili v pátek 13. října na besedu
o našem význačném rodákovi ze Zbyslavi a také panu Dr. Petru Chrdlemu
za zajímavou přednášku.
Je mi zároveň ctí předeslat, že během příštího roku by se jméno F. V. Lorence mělo stát součástí názvu naší knihovny. V přípravě je plastika, která
bude umístěna vedle hlavního vchodu do budovy. Slavnostní otevření
knihovny pod novým názvem bude včas ohlášeno.
Kdo byl FVL? František Vladimír Lorenc, rodák ze Zbyslavi, který emigroval ve svých 20 letech do Brazílie, kde také dožil, patří mezi jazykovědce
a esperantisty světového formátu. U nás (a to nejen v obci, ale i v celé republice) je takřka zapomenut. Na jaře t. r. o něm vyšla biografie od prof. Vlastimila Novobilského v nakladatelství KAVA-PECH Dr. Petra Chrdleho.

17. 12. 2017
17:00 Zahrada (Jiří Trnka) – pro děti
(možnost koupit knihu za 240 Kč)
19:00 Byl jsem přitom (Jerzy Kosinski)
Zahrada:
Projekt LiStOVáNí ve spolupráci s nakladatelstvím StudioTrnka uvádí slavnou knihu vynikajícího výtvarníka
Jiřího Trnky, Zahrada. Ta patří mezi
díla, která léta oslovují děti stejně jako
dospělé. Má své kouzlo, poezii i humor.
Pohádku Trnka nejen ilustroval, ale
sám i napsal. Pět kluků otevře starou
rozvrzanou branku a vejdou do krásné
zahrady, kde potkat starého moudrého
trpaslíka, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.
Byl jsem při tom:
Světoznámý příběh duševně a citově
retardovaného Davida Záhrabníka,
který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak než z televize a který je
po smrti svého dobrodince do něj sice
vržen rovnýma nohama, šťastnou náho- účinkovali: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela
dou se však dostane ihned do nejvyšších
kruhů, kde každou jeho prostoduchou
myšlenku díky obyčejnému nepochopení
interpretují jako geniální ekonomický či
politický vhled. A protože neprosazuje
ničí zájmy (ani ty svoje), stává se z něj
nečekaně hvězda, okolo které všichni
krouží a každý si do ní promítá své
vlastní přání a touhy. Příběh, který nezestárne v žádné době.
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HOROROVÁ NOC V KNIHOVNĚ

DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU

ILUSTRÁTORSKÁ SHOW
ADOLFA DUDKA

VÁNOČNÍ DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
A KNÍŽKY OD JEŽÍŠKA
Nezapomeňte si do 15. 12. vypůjčit knížky na vánoční svátky,
od 18. 12. do 1. 1. mám dovolenou.

Druhý prosincový pátek patřil dětem Pokud Vám nebo Vašim dětem v knihovně nějaké tituly chybí,
a knihám. Klárce Fidlerové a její dceři napište to Ježíškovi do knihovny, své dopisy můžete odevzdávat
Rozárce moc děkujeme za povedené ještě během celého ledna 2018 :).
předčítání z knihy Mikuláš, Ježíšek,
pan Vrána a my od Miloše Kratochvíla.
Program jsme zakončili promítáním na
přání – Anděl páně 2.
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ZE SKAUTSKÉ
KLUBOVNY:

DRAKIÁDA
Počasí jako každý rok k nám nebylo
vlídné. První termín drakiády musel
být zrušen kvůli velkému větru, který by
společně s draky odnesl i některé menší
účastníky. Druhý pokus byl úplným
opakem, kdy se pomalu ani poslední lísteček na stromě nepohnul. O účast se
zasloužila především vlčata. Přes velké
úsilí některých malých i velkých účastníků pár draků po obloze zavlálo, za odměnu jsme si opekli špekáčky a rozdali
diplomy i se sladkými tečkami na závěr.

HALLOWEENSKÁ
Začátkem listopadu otevřela halloweenská strašidla brány naší klubovny všem nebojácným dětem a jejich rodičům. Připravila si pro ně nespočet her a úkolů i jednu
bojovku v temnotě skautske zahrady. Malí nebojácní návštěvníci byli natolik šikovní, že nikdo uvnitř strašidelné klubovny nezůstal a tak naše strašidla zůstanou
opět po zbytek roku sama, zavřena na půdě. Už teď je jim smutno a doufají, že se
s vámi opět napřesrok uvidí! Děkujeme :-)

3KRÁLOVÉ
Celé skautské středisko Vrdy-Bučice
6. 1. 2018 opět oblékne kostýmy
a korunky a vyjde do ulic s tříkrálovou
koledou. Sbírka bude probíhat
od 9 do 16 hodin. Cíle sbírky zůstávají
stejné, takže výtěžek půjde na sociálně
odloučené rodiny v Čáslavi a okolí,
Centrum na Sioně a další.
Děkujeme za Vaši přízeň a štědrost
v minulém ročníku a doufáme,
že i nadcházející bude takový.
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Všichni skauti
z Vrdů, Bučic a okolí
Vám přejou
příjemné prožití
vánočních
svátů a krásný vstup
do nového roku.
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VĚNOVANKA – NEUVĚŘITELNÝ ÚSPĚCH
PRO POLABÍ, VĚNOVANKA JE VÍTĚZEM
FESTIVALU VEJVODOVA ZBRASLAV
A 3. NEJLEPŠÍ DECHOVKOU V EVROPĚ
ZE SOUTĚŽE V BAMBERGU!
Jak se podařilo Věnovance dosáhnout takového mezinárodního úspěchu?
Ano už je to skutečně tak, Věnovanka získala 3. místo z největší evropské soutěže
konané v německém Bamberku. Jedná
se o mezinárodní festival malých dechovek hrajících pouze českou a moravskou
dechovku tzv. evropský šampionát české
a moravské dechovky.
V září 2017 jsme se zúčastnili také festivalu Vejvodova Zbraslav a stali se absolutním vítězem festivalu. Získali jsme
zlaté pásmo i cenu poroty za sólový výkon. „Bylo to opravdu super“ dodává kapelník Václav Musílek.
Samozřejmě našemu úspěchu napomohla celá řada zkoušek, v podstatě posledního půl roku, jsme se připravovali
jen a pouze na tento šampionát. A vyplatilo se to!!! Reprezentovali jsme Čáslavsko, střední Čechy a vlastně i celou Českou republiku.
Jak taková zkouška kapely vlastně
vypadá?
Prvním předpokladem dobré zkoušky je
to, aby všichni členové na zkoušku vůbec
přišli, a když přijdou tak včas (úsměv).
Na zkoušce se nejprve rozehrajeme poté
poladíme. Následuje nácvik jednotlivých
skladeb. Obtížnější místa řešíme tak, že
si hráči vezmou své notové party domů.
O to, jak bude výsledná skladba znít, se
staráte vy (Václav Musílek)?
Ano, vše co se týká kapelnictví, výrazu
skladeb a managementu, tak se snažím
zastat. Není to úplně jednoduché, ale
zatím se to daří. Dobrá dechovka je jeden pojem, ale konečná představa může
být u každého člena kapely odlišná.

A od toho jsem právě já, abych sladil jednotlivé představy a skladba se líbila jak
porotě, tak posluchačům a i jednotlivým
hráčům. Pro růst kapely je tento fakt
rozhodující.
Jak je na tom ve světě česká dechovka,
umí ji cizinci hrát?
Zde bych to řekl asi takto. U nás jsme
hodně zaspali. Např. švýcarské, německé, holandské i maďarské hudby
jsou hodně před námi. Mají manažerské
týmy, vysoké rozpočty a kvalita předváděné hudby je úžasná! Pro představu
např. Švýcaři hrají na špičkové nástroje,
kdy cena jejich jednoho nástroje převyšuje cenu všech nástrojů, co máme my.
Ale nestěžujeme si! I tak se zase po 3 letech ukázala malá hvězdička v podobě
Věnovanky na předních místech a budeme se snažit dál, aby česká dechovka
i v zahraničí měla úspěch jako před
mnoha lety.
Co se Vám ještě v roce 2017 povedlo?
Zážitků byla celá řada, vyzdvihl bych
koncert s panem Josefem Zímou tady
u nás v Čáslavi, německý festival v Bamberku a opravdu se nám líbilo na Kubešovi Soběslavi.
Stále získáváme nové a nové posluchače
a slyšíme chválu na naší kapelu a to je to,
co se nám povedlo a co nás na tom baví,
rozdávat lidem radost.
Poděkování závěrem!
Samozřejmě závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům a podporovatelům
naší kapely, především pak městu Čáslav
a ZUŠ, Středočeskému kraji a všem členům kapely.

MISTROVSTVÍ
EVROPY
MAŽORETEK 2017
Ve dnech 5. – 8. 10. 2017, proběhlo Mistrovství Evropy mažoretek v Holandském
městě Almere. Účast si již předem vybojovaly i dvě velmi šikovné děvčata z naší
obce.
První je Tereza Truksová, která je členkou skupiny Rondo I. Tato skupina obhájila loňský titul „Mistr Evropy“ v disciplíně Exhibition corp. A titul „Mistr
Evropy“ získaly také v disciplíně Parade
corp. Tereza Truksová dále vystupovala
i v disciplíně Duo s rekvizitou, kategorie
junior starší, kde se i s koleginí umístily
na 14. místě.
Druhou je Petra Kubešová, která soutěžila v disciplíně Duo s rekvizitou, kategorie děti. Spolu se svojí kamarádkou Adélou Skokanovou z Ronova nad Doubravou obhájily loňský titul „Mistr Evropy“
a staly se tedy mistryněmi již podruhé.
Obě šikovná děvčata několik let tvrdě
trénují v Ronově nad Doubravou pod vedením zkušené trenérky Terezy Janouškové. Ta má na úspěchu dívek největší
podíl.
Redakce Obecních listů Terezce a Petře
gratuluje k tomuto obrovskému úspěchu a přeje, aby se holkám dařilo i v budoucnu. Jsme na Vás hrdí!
-mly-
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určeny k likvidaci, pracovní stoly jsou
zase z místní základní školy. Byly vyřazené, ale stále v dobrém stavu. To platí
i o židlích.
Klubovnu jsme tedy měli. Zbývalo ji zaplnit dětmi. Zprvu jsme se báli, aby celý
ten projekt, kterému jsme v té době věnovali už rok a půl života, neztroskotal
na nezájmu dětí. Uspořádali jsme tedy
ve dnech 7. – 8. 2. 2014 minivýstavu
v prostorách klubovny s workshopem,
kde si děti mohly slepit a nabarvit pár kousků plastiku
pod naším dohledem. Zájem
nás překvapil. Rodiče i děti byli nadšení.
Některé zde strávili skoro celý den. Udělalo nám to obrovskou radost i z toho
důvodu, že jsme měli první ročník plně
obsazený, a mohli jsme začít naplno pracovat. Vybaveni odbornými znalostmi
a modelářským know-how jsme si mysleli, že nás nic nepřekvapí. Jenže ouha.
Práce s dětmi není práce s dospělými.
Děti ne vždy slepě následují instrukce
vedoucího a mají snahu vše zjednodušovat. Z našeho pohledu tak porušovaly
technologii. Od začátku jsme věděli, že
není chyba v dětech, ale v nás. Chtěli
jsme učit děti, namísto toho děti školily
nás. I přes to všechno se nám 13. – 14.
12. 2014 podařilo uspořádat výstavu,
na které byly k vidění i práce našich nejmladších a musím říci, že některé byly
opravdu povedené.
Mimo tyto akce jsme 6. 3. 2015 pořádali
návštěvu firmy HPH v Kutné Hoře, kde se
vyrábějí motorové kluzáky ale také špičkové modely letadel, které se vyvážejí
do celého světa a jsou jakýmsi etalonem
pro modely všeobecně.
Naším posledním počinem byla výstava
ve dnech 17. – 18. 11. 2017 ve výstavní
síni ve Vrdech.
Příští rok bychom se rádi zapojili do řetězu akcí pořádaných u příležitosti
stého výročí vzniku samostatného
Československa.
Závěrem bych rád poděkoval svým
kolegům modelářům, a to jmenovitě
Michalu Hospodkovi, Ing. Peteru Pavlišovi, Ing. Jiřímu Michalovi, Vladimírovi
Nahálkovi, Martinu Kamenickému,
Zdeňku Drábovi a Radkovi Loužilovi bez
kterých by se nic z toho nepovedlo. Dále
mé velké poděkování míří na Obecní
úřad Vrdy k panu Ing. Miloši Mlynkovi,
který nám vždy ve všem vyšel vstříc.
A mé zvláštní poděkování patří paní
Mgr. Petře Kobelové za pomoc s propagací kroužku.

KLUB MODELÁŘŮ VRDY

Uběhlo již více než pět let od založení
Klubu modelářů Vrdy o. s. a sluší se tedy
v krátkosti zhodnotit naši činnost. Úvodem bych zmínil genezi našeho vzniku.
V únoru roku 2012 se v místní výstavní
síni konala výstava modelů organizovaná místními nadšenci p. Hospodkou
a Loužilem ve spolupráci s modeláři
ze skovického klubu a za přispění modelářů z čáslavského DDM. Jakožto
bývalý aktivní modelář jsem si takovou událost nenechal ujít a uchvácen
propracovaností modelů a zápalem organizátorů jsem dostal neodolatelnou
chuť se do toho pustit znovu. Společně
jsme si posteskli, že současná mládež
má sice perfektní podmínky pro sportovní vyžití, ale kroužků podporujících
kreativitu a manuální zručnost je jako
šafránu. Nezbývalo než něco s tím udělat. Problém byl, že nikdo z nás neměl
tušení, jak takovou věc jako je kroužek
organizovat, v jakém právním rámci lze
tuto činnost provozovat, a hlavně kde ji
provozovat. Začali jsme tedy krok za krokem sondovat různé platformy a jako
nejvýhodnější se nám jevilo založení
občanského sdružení, jehož funkcí je
sdružovat lidi se stejným zájmem, zároveň poskytuje pozici nutnou k jednání se
státními institucemi a k jeho založení
stačí pouze tři lidé. V té době jsme byli
právě tři, tak nic nebránilo sepsání stanov a svolání ustanovující schůze. S tím
vším nám velmi pomohl JUDR. Skalák.
Po obdržení osvědčení o registraci o.s.
z Ministerstva vnitra jsme se mohli začít rozhlížet po prostorách, kde budeme
svou činnost vykonávat. Mnozí jistě

10. strana

PROSI N EC 2017

namítnete, na co tři chlapy potřebují
klubovnu, když v okolí je spousta hospod
kde lze spojit příjemné s užitečným. Rád
bych připomenul, že od začátku bylo
sdružení zaměřené na vznik kroužku
pro děti a ten v restauraci provozovat,
bohužel, nelze. Takže naší prioritou v té
době bylo získání vhodných prostor. Komerční prostory nepřicházely v úvahu,
neboť jsme nedisponovali žádnými prostředky na nájem a ani do budoucna
jsme nechtěli rodiče zatěžovat placením
kurzovného, do kterého by se nájem samozřejmě promítl. Nezbylo tedy než hledat něco zadarmo. V tuto chvíli přichází
na scénu místostarosta p. Mlynka s návrhem, že v suterénu zdravotního střediska jsou nepoužívané místnosti a jestli
chceme, mohu být naše, pokud si je upravíme dle našich potřeb. Po prohlídce suterénu, mimochodem docela ucházejícího, jsme se dohodli na užívání těchto
prostor oficiální cestou s obecním úřadem. Adaptace mohla začít. Jelikož v té
době mělo o.s. již šest členů šlo vše jako
po másle. Obecní úřad se také rozhodl,
že nás v naší činnosti podpoří a za tím
účelem uvolnil prostředky na rekonstrukci těchto místností. Tím jsme získali přístup bočním vchodem, sociální
zařízení, nové podlahy a prostory byly
stavebně odděleny od místnosti s kotelnou. Vzniklo tak zázemí, o kterém se
může mnoha kroužkům jen zdát, a my
jsme na něj po právu hrdí. Vše ostatní
jako rozvody stlačeného vzduchu, pracovní stoly a vybavení jsme již řešili samostatně. Netvrdím, že vše je nové např.
regály pochází ze staré knihovny a byly

PS: Na úplný závěr máme plný stav dětí,
ale zájemce neodmítáme. Pracujeme
na možnostech rozšíření pracovních
míst, tak pokud máte zájem dejte nám
vědět.

David Kasáček

Rok 2017 je celkem šestým rokem, kdy
jsme se rozhodli věnovat čas a péči
mladým RC modelářům. Naše činnost
s juniory z obce Vrdy a okolí započala
v březnu roku 2012, je stále se vyvíjející
a máme nemalé plány i pro další období.
Letošní rok tak jako předcházející léta,
jsme veškerý modelářský čas od ledna
až do dubna věnovali létání s RC modely
v hale. Díky podpoře naší obce můžeme
s naší mládeží navštěvovat tělocvičnu ZŠ
Vrdy a tak zde létáme a učíme se teorii
o všem, co souvisí s RC modelářstvím.
Létání na našem letišti jsme zahájili
v dubnu otevíráním nebe Skovice 2017
a pak už jsme se celý rok pravidelně
každý pátek scházeli na našem modelářském letišti. Zde jsme uskutečňovali
výuku RC létání nových členů juniorů
našeho klubu a létali s již ostřílenými
RC modeláři juniory. Celý rok jsme se
věnovali také combatovému létání,
které je pro nás všechny adrenalinovým zážitkem. Vlastně ne jen pro naše
RC piloty, ale i pro diváky. Celý rok jsme
také pracovaly na našem velkém projektu Pilatus Porter, model o rozpětí tří
metrů, který jsme zdárně dokončili a již
čekáme s naším „obříkem“ na zalétnutí.
Stavba tohoto modelu nám trvala čtyři
roky. V průběhu letošního roku jsme
společně také postavili několik cvičných RC modelů Beta pro začínající RC
modeláře a combaty pro naše soutěžní
létání. Pravda je, že se nescházíme jen
na pravidelných schůzkách, ale pokud
je hezké počasí jsou víkendy, kdy létáme
každý podvečer. Létání je naše srdeční
záležitost a tak pokud je čas a možnosti,
podíváme se i na jiné modelářské akce
v našem okolí. Získáváme zde nové motivace, kamarády a seznamujeme se
s lidmi stejného ražení, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpoří a pokud to jde
i potěší návštěvou na našich RC leteckých dnech. Celý rok byl pro naši práci
poměrně úspěšný. Celkem jsme uskutečnili pět větších společenských akcí s RC
létáním, kde jsme srdečně vždy zvali
naše kamarády, přátelé a spoluobčany
s jejich ratolestmi. Bohužel RC létání je

NÁŠ MODELÁŘSKÝ ROK 2017
závislé na hezkém počasí a to nám letos na těchto akcích příliš nepřálo. Co nás
mrzí? Že jsme letos neuskutečnili letní příměstský tábor. Proč? Snažili jsme se
do poslední chvíle, ale k našemu zklamání se nenašel nikdo, kdo by nám pomohl zabezpečit týdenní pronájem toalet a cisternu vody pro naše děti, tak abychom mohli
na našem letišti uskutečnit příměstský tábor s RC modely. Byli jsme připraveni, ale
bez hygienického zázemí některé věci prostě dělat nejde. Tak pevně věřím, že rok
2018 bude příznivý a najdeme někde pomoc, abychom mohli s našimi vedoucími
a instruktory udělat letní RC pilotní příměstský tábor na letišti Skovice. Moc rádi
bychom o letních prázdninách ulehčili naším rodičům a připravili něco zábavného
pro děti. Druhou negativní zkušeností je, že se nám nepovedlo sehnat nikoho, kdo
by pro naše juniory byl ochoten zapřáhnout válec za traktor a na jaře, bezplatně
zválcovat naší letištní plochu. Oslovili jsme poměrně hodně lidí v našem okolí, kteří
tuto možnost mají, však bez výsledku. No a tak jsme každý týden, pokud to šlo, válcovali svépomocně společně s dětmi. Ale dosti negativ a zpět k naší práci. V letošním
roce jsme také hrdě reprezentovali náš klub a naši obec Vrdy na Dni otevřených
dveří vojenského letiště Chotusice, kde jsme byli součástí programu. Prezentovali
jsme zde práci s mládeží a vystavovali několik desítek RC modelů od obřích letadel,
až po lodě a RC auta. Letošní rok také do našeho klubu přišli noví kamarádi, někteří
odešli, ale takový je běh života. Co nás těší, že jsme si vychovali i vlastní instruktory,
jako je například skvělý RC pilot modelář Michal Zolman, který k nám přišel jako
malý kluk a dnes je to instruktor našich juniorů. Vedení klubu zůstává ve stejném
složení a dovolím si říci, že neustále s nadšením pro práci s dětmi. Naše celá činnost by rozhodně vázla bez podpory naší obce a to ať již finanční, či materiální. No
a v neposlední řadě by vše nešlo bez podpory rodičů našich juniorů. Jako pozitivum
vidím i to, že se dokážeme společně sejít na našem letišti a to ne jen s juniory při
RC létání, ale i s jejich rodiči. O víkendových podvečerech, když brázdíme skovické
nebe jsou našimi diváky právě rodiče našich dětí a ne jen oni. V letních dnech nás
navštíví i spoluobčané z našeho okolí, kteří zde jen tak korzují a přilákají je naše
RC modely. Jsme otevřeni každé návštěvě a moc rádi se také všichni podělíme o zážitky z RC létání. Na našem letišti jsme letos strávili nesčetně hodin. Nescházíme se
z povinnosti, ale právě z lásky k létání. Podzim roku jsme ukončili zavíráním nebe
a zase jsme přešli na RC létání v hale. Letos nás ještě čeká Silvestr Skovice 2017, kdy
vás moc rádi přivítáme na našem malém RC polétání a pak hurá s plány do nového
roku 2018. V neposlední řadě bych zde chtěl také říci, že tak jako každý rok naši
junioři, instruktoři i vedoucí letos znovu pomohli dětem z nadačního fondu onkologicky nemocných dětí. Pomáháme jmenovitě a vždy konkrétním rodině. Je to naše
tradice a snažíme se děti nevychovávat jen k létání, ale také k lidskosti, přátelství
a pomoci potřebným. Pokud vás těchto pár řádků zaujalo, pak se podívejte na www.
lmk-skovice.cz, kde je přehled naší činnosti za několik let, nebo na naše facebookové profily. Než přivítáme nový rok, moc rád bych také touto cestou poděkoval
vedoucím našeho klubu Romanovi Krejčímu, Olince Krejčí, Michalovi Zolmanovi
a Olince Šedivé za celoroční neúnavnou práci s dětmi. Chci poděkovat rodičům
našich juniorů, kamarádům a všem těm, kteří nás podporují, pomáhají nám a spolupracují s námi. Poděkování všem za podporu a srdečnost, se kterou vše konají.
Také chci poděkovat Milošovi Mlynkovi, který je neustále naším patronem a vždy
nám, respektive našim juniorům v pravý čas dokáže pomoci. Zároveň vám všem
spoluobčanům přátelům a kamarádům přeji krásné vánoční svátky a mnoho štěstí,
lásky a spokojenosti v roce 2018. Vezměte své děti a kdykoliv nás navštivte, rádi se
s vámi podělíme o nevšední zážitky z létání.

Předseda klubu leteckých RC modelářů Skovice Bc. Šedivý Jaroslav
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA 2017
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ
VÝSTAVU, KTERÁ SE KONÁ
VE VÝSTAVNÍ SÍNI OÚ VRDY
SMETANOVO NÁMĚSTÍ 200 VE DNECH
18. 12. – 22. 12.
8:00–12:00
13:00–18:00
26. 12. 2017

14:00–17:00

foto: František Kříž

foto: Markéta Calíková

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
VÝSTAVNÍ SÍŇ OÚ VRDY
22. 12. 2017
od 13 do 17 hodin
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