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Vážení přátelé,
dovoluji si Vás takto oslovit především
v tomto předvánočním čase, kdy máme
všichni k sobě nějak blíž. Polovinu volebního období a rozhodně ne neúspěšného
máme za sebou. Připravujeme se na bilancování uplynulého období, ale hlavně
připravujeme rozpočet a plán akcí na léta
2017 až 2018. Letošní rok jsme uzavřeli
v podstatě splněním úkolů, které jsme si
dali. Rekonstrukce chodníku ve Školské
ulici z prostředků obce a výstavba další části chodníku tentokrát s výměnou
veřejného osvětlení v Horních Bučicích
z dotačních prostředků kraje je toho důkazem. Dokončili jsme přejezd lokální
dráhy ve spojitosti s dostavbou cyklostezky a stejně tak výměnu stávajících kotlů
v DPS I a II za nové kondenzační plynové
kotle. Dokončili jsme svépomocí našich
TS vodovod v Lázních včetně doplnění
veřejného osvětlení. TS bez problémů
a také v dobré kvalitě provedla
opravu kanalizace na Smetanově náměstí a nové napojení MŠ
II na kanalizační řad, úpravu
prostor u bytovky na Sluneční, včetně likvidace septiku.
Vyzkoušeli jsme opravu částí místních komunikací v ul.
Sportovní a na Smetanově náměstí metodou, která udržuje
ul. 28. října v dobrém stavu.
Prostor u objektu KD Vrdy jsme
upravili do doby, kdy bude deﬁnitivně rozhodnuto o využití
prostorů uvolněných demolicí
původních objektů. Nepodařilo
se snad jen propojení chodníku
v prostoru pekárny ve Školské
ulici. Realizaci jsme pozdrželi do doby, kdy dojde na příslib
Ethanolu Energy, a.s. ohledně
majetkového převodu části jejich pozemku těsně za odbočkou ke koupališti. Ještě letos
očekáváme výměnu oken v objektu KD Zbyslav a dokončení
osazení autobusových čekáren
v Horních Bučicích a ve Zbyslavi. Dokončujeme inženýrské
sítě pro výstavbu 4 RD v ulici
K Hájku v Horních Bučicích
a ve Zbyslavi. TS Vrdy provedli
vodovodní a kanalizační řady
včetně přípojek, ČEZ zainvestoval území kabelovými vývody

a očekáváme uložení STP rozvod zemního plynu, abychom mohli dokončit místní
komunikaci pro výše uvedené 4 RD.
Ale stejně tak jsou to i nákupy strojního
vybavení Technických služeb. Jedná se
o křovinořezy, motorovou pilu, traktor na
sečení trávy, to vše nese snaha udržovat
naší obec v čistotě a pořádku.
Pro další období připravujeme následující
akce:
– Dokončení vodohospodářské infrastruktury, kde na první část je již v právní
moci územní rozhodnutí (vodní zdroj
VK-6,jeho připojení na síť, úpravna vody,
vodovod a kanalizace Žižkovská a Lipová včetně čerpací stanice kanalizace
a vodovod ul. Mládežnická včetně nového povrchu komunikace. Termín podání žádosti o dotaci leden 2017.
– rekonstrukci místního rozhlasu v celé
obci
– dovybavení JPO III hasičským zásaho-
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vým automobilem
– výstavba odpadového dvora
– rekonstrukce stávajícího objektu bývalé
jídelny na prostory polytechnické výchovy žáků ZŠ
– zahájení druhé fáze vodohospodářské
infrastruktury – tlaková kanalizace Zbyslav a vodovod Markovická ul.
– zřízení rekuperačního vytápění v MŠ I
a v KD Vrdy.
– zřízení chodníku D. Bučice – H. Bučice
– kolem hřbitova
– opravy místních komunikací Vrdy- Lázně, Dolní Bučice – Červenomlýnská,
Horní Bučice – K Hájku
– budeme pokračovat v opravách kapliček
a márnic na hřbitovech
Akcí máme rozdělaných více, především
proto, abychom mohli reagovat na otevření dotačních titulů, které by řešily důležité potřeby obce.
Rád bych, aby výčet dokončovaných a připravovaných akcí nebyl chápán jinak, než informace pro
Vás občany. Jsem přesvědčen,
že rozhodně budete souhlasit
i s postupným ozeleňováním
volných a vhodných ploch
uvnitř obce, ale i mimo ní.
Rádi bychom osázeli zase nějakou z bývalých polních cest,
které jsou dnes součástí téměř
jednostranně využívané co do
plodin, kulturní stepí. Je toho
mnoho co by tato obec potřebovala. Chybí jí střed obce,
možná i zařízení typu jeslí pro
maminky včetně dosluhující
respektive k některým opatřením například zateplení nevhodných pavilonů MŠ II, ale
především musíme připravovat
pozemky pro výstavbu bytů jakoukoliv formou a to nejen okolo obce. Mladí lidé jsou a budou
pro obec rozhodující podmínkou jejího dalšího rozvoje.
A vzhledem k tomu, že se k Vám
obracím i letos již naposledy,
chtěl bych Vám popřát do nastávajícího roku 2017 především
hodně zdraví ruku v ruce i s trochou potřebného štěstí. Přeji
Vám také klidné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu
svých přátel a především rodin.
Antonín Šindelář

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
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AKCE VE ZBYSLAVI

Milý čtenáři Obecních listů,
toto vydání Obecních listů je posledním číslem
v roce 2016. Děkujeme všem čtenářům a příznivcům
za celoroční přízeň a podporu. Přejeme Vám pevné
zdraví, pohodovou adventní dobu, klidné prožití
vánočních svátků a veselého Silvestra.

1) Tradiční myslivecký ples „Poslední leč“ ve zbyslavském KD
se uskuteční dne 17. 12. 2016 od 20:00 hod.

Redakce Obecních listů

3) Slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
se uskuteční 28. 12. 2016 od 16:00 hod. V programu vystoupí kutnohorský varhaník Viktor Darebný a jeho hosté.

2) Betlémské světýlko bude opět hořet ve zbyslavském kostele
o Štědrém dni od 13:00 do 14:00 hod.

GRATULACE 2016:
SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU,
která se koná ve
výstavní síni OÚ vrdy,
Smetanovo náměstí čp. 200
ve dnech:
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
26. 12.

SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PO

14:00 – 17:00
14:00 –17:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
14:00 – 17:00

Srdečně gratulujeme všem, kteří oslavili nebo budou slavit svá
jubilea. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Hana Špatenková, evidence obyvatel
Prosinec 2016
pan Jaroslav Hronovský z Vrdů
paní Štěpánka Šmídová z Dolních Bučic
pan Vladimír Vašíček z Dolních Bučic
pan Viktor Baláž z Dolních Bučic
pan Stanislav Štancl z Vrdů
paní Marie Novotná z Horních Bučic
Leden 2017
paní Božena Slepičková z Vrdů
paní Jaroslava Kavecká z Vrdů
paní Jaroslava Haškovcová z Dolních Bučic
pan Jaroslav Folprecht ze Zbyslavi
paní Jindřicha Kopecká z Vrdů
pan Petr Dušek z Vrdů
paní Jaroslava Vondrová z Vrdů

DENDROLOGICKÁ STEZKA U ŠKOLY
20. října jsme slavili Den stromů a na
naší dendrologické stezce vysadili další
strom – jinan dvoulaločný. Informační
cedule se nově dočkala několikaletá
paulovnie plstnatá. Celkem je na dendrologické stezce 12 stromů a keřů.
Smrk ztepilý, jedle obrovská, borovice
lesní, modřín opadavý, smrk pichlavý,
lípa velkolistá, javor mléč, buk lesní,
jinan dvoulaločný, paulovnie plstnatá,
tis červený a zlatice převislá. Stromy
využíváme k výuce a samozřejmě také
zkrášlují okolí školy.
Ing. Ludmila Kebzová

2. strana

Ř Í J E N 2016

PROSI N EC 2016

strana 3.

POLOŽENÍ VĚNCŮ

PODĚKOVÁNÍ
Seniorky a senioři děkují OÚ Vrdy za krásně prožité odpoledne 25. 11. 2016 v KD
Vrdy.
Milé bylo přivítání p. starosty, který nejenže popřál přítomným dobrou zábavu, ale
seznámil je i s úkoly, které obec očekávají v příštím roce. Byl odměněn potleskem.
Dík patří i panu místostarostovi a jeho pomocnicím za bezchybnou obsluhu.
Překvapením byla přednáška knihovnic z Kutné Hory a Vrdů, které nabídly přítomným možnosti dalšího vzdělávání i besedy nad otázkami, které je zajímají. Bude-li
dostatečný zájem, jistě se některé akce uskuteční.
Položení věnců při příležitosti oslav
vzniku Československé republiky.
Foto:-mly-

Zlatým hřebem programu však byla účast kapely. Hudebníci hráli s plnou vervou
a přiměli přítomné nejen ke zpěvu, ale i k tanci. Z jejich repertoáru si každý jistě
vybral ,,tu svou“ – vřelý dík.
Černým puntíkem akce však byla naprostá absence ,,dědečků“. Mnohá babička by
si jistě ráda ,,šoupla křápem“ jako zamlada, ale nebylo s kým. Je to zřejmě proto, že
my ženy jsme vždycky v převaze, i když někdy k našemu neprospěchu.
Všichni přítomní, a bylo jich dost, doporučují ostatním, příště přijďte, budete se
dobře bavit.
Za účastníky Emílie Heiserová

SILNIČNÍ KONTROLA
Dne 22. 10. 2016 ve večerních hodinách
prováděla Policie ČR obvodní oddělení
Čáslav běžnou silniční kontrolu v obci
Vrdy. Při jedné takové kontrole řidiče
z naší obce pana Dalibora P. se stalo to,
že kontrolovaný náhle zkolaboval na infarkt. To, co následovalo ze strany dvojice příslušníků Policie ČR, se dá popsat
jedině v superlativech. Paní prap. Ivana

Lošáková a pan prap. Stanislav Krajíček
začali s okamžitou resuscitací pana Dalibora P. a to až do příjezdu Zdravotnické
záchranné služby. Příslušníkům Policie
ČR po celou dobu bravurně asistoval náhodný kolemjdoucí a náš občan pan Jan
Demeter. Nakonec se ukázalo, že tento
zákrok byl pro pana D. P. ve smyslu celkového zachování základních životních
funkcí rozhodující. Za tento čin patří
od rodiny pana Dalibora P. obrovský dík
všem, kteří se na něm podíleli.
-mly-
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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 / 315 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

10 DŮVODŮ, PROČ TO DĚLÁME
Dne 4. 12. 2016 proběhla v knihovně akce navazující na úspěšný velikonoční jarmark, opět v režii paní Kačky Dolejší a hlavně nás, dětí ze zájmových kroužků při
Místní knihovně Vrdy a to kroužků kytara, ﬂétna, dramatický kroužek a dílničky.
V letošním roce se do programu zapojily i děti z výtvarného kroužku pod vedením
Mgr. Jany Machkové se svým poetickým a originálním betlémem.
Program byl opravdu pestrý. Vystoupily děti z výše jmenovaných zájmových kroužků,
nechyběla kreativní vánoční dílnička, malování na obličeje, dále jako hosté opět dorazily manželé Pelikánovi (Obora Žleby a záchranná stanice Lipec), kteří si pro vás
tentokrát připravili focení s dravci.
Když Vánoce v knihovně, tak nemůže chybět představení zajímavých knižních titulů pro děti, které by mohly býti inspirací na vánoční dárek v duchu hesla „krásná
knížka od Ježíška“, které si připravila knihovnice Petra Kobelová.
Zájemci o domácí vánoční výzdobu, mohli vybírat z výrobků dětí z kroužku dílničky.
Je to naše již vlastně 4. akce, začaly jsme v loňském roce na rozsvěcení vánočního
stromku, dále pokračovaly Velikonočním jarmarkem v knihovně, na konci června
jsme měly připravené loučení se školním rokem a nyní jsme připravil Vánoce
v knihovně.

No a proč to vlastně děláme?
Tak tady máte těch 10 důvodů:
1) Je to příležitost zkusit něco nového
2) Dokážeme vyplnit volný čas něcím,
co má smysl
3) Nenudíme se doma
4) Jsme rádi rovnocenými parťáky pro
dospělé a těší nás pocit z toho, co společně dokážeme
5) Stáváme se součástí kulturního dění
v obci, kde žijeme
6) Poznáváme nové kamarády
7) Chceme se pochlubit tím, co nového
umíme, co jsme dokázaly a co jsme
se naučily
8) Je to pro nás inspirace, že bychom
v dospělosti mohly dělat něco podobného pro děti
9) Při akcích strávíme společný čas
s rodinou
10) No a prostě nás to mooooc baví
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili
nás i těm, kteří se tímto článkem nechali
ispirovat a další akci již přižijí s námi.
Za výše zmíněné kroužky A. Kasáček,
K. Egerová, P. Hatalová, M. Sukupová
a S. Dvořáčková

Ha lloweenské tv
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO MALÉ ŠKOLÁKY

Dopravní výchově se ve škole věnujeme opravdu s velkou vážností. Děti jsou denně účastníky silničního provozu, a proto
je velmi důležité, aby se dokázaly správně chovat a uměly se
vyhnout situacím, které by je mohly ohrozit. Byli jsme moc
rádi, že se žáci 1. a 2. tříd mohli zúčastnit hodiny dopravní
výchovy na mobilním dopravním hřišti, které na ně v pátek
4. listopadu čekalo v tělocvičně naší školy. Nablýskaná autíčka
a čtyřkolky se staly velkým lákadlem a děti se nemohly dočkat.
Nejprve ale bylo třeba procvičit dopravní značky, vyzkoušet
si roli chodce, policisty a poté konečně i řidiče. Na přechodu
pro chodce se podle světel semaforu přecházelo tam a zpět,
rozhlédnout, vkročit na vozovku a znovu rozhlédnout… Bdělí
policisté, v které se postupně proměnily všechny děti- dávali
pokutu razítky přímo na ruku a motoristé se ze všech sil snažili projíždět trať přesně podle pravidel.
Děti si to báječně užily, zároveň se naučily spoustu nových Naše velké poděkování patří nejen organizátorům, ale také
věcí a v praxi si vyzkoušely to, co ze školních lavic vyslechly Obecnímu úřadu Vrdy, který celou akci ﬁnancoval.
v mnoha hodinách prvouky.
Na závěr nám dovolte pochlubit se dopisem, který do naší školy
dorazil hned za několik dní. Udělal radost nejen nám ve škole,
ale jistě potěší i rodiče prvňáčků a druháčků, kteří se vydařené akce zúčastnili.
Učitelky 1. a 2. tříd
…máte jedny z nejšikovnějších, nejpozornějších a nejhodnějších dětí v republice, které jsme mohli za své působení
učit na dopravním hřišti. Už prvňáčci nás překvapili svou
motorickou šikovností. Děti z druhých tříd si hodně věcí pamatovaly z naší loňské návštěvy, a tak jsme některé z nich
mohli už učit věci, které učíme až žáky 3. tříd. Musíme pochválit Vás a Váš učitelský sbor, aspoň tedy ten, který jsme
měli možnost potkat, protože na nás všichni působili jako
velice pozitivní lidé a každý rodič by byl jistě rád, kdyby
mohl dát své dítě do takhle fungující školy jako je ta Vaše.
S pozdravem a přáním krásného dne David Soldán
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ .EU s.r.o.

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKYŇ NA MISTROVSTVÍ EVROPY MAŽORETEK
Gratulujeme našim žákyním Petře Kubešové z 5. třídy a Tereze Truksové z 8.
B, které se ve dnech 8. – 9. října 2016 zúčastnily Mistrovství Evropy mažoretek
v anglickém městě Crawley.
Obě dívky jsou členkami mažoretkové
a twirlingové skupiny Rondo z Ronova
nad Doubravou.
Tereza Truksová a její kolegyně z týmu
vybojovaly v disciplíně Exhibition titul

Mistra Evropy a v disciplíně Parade titul
První vicemistr Evropy.
Petra Kubešová a její kamarádka Adéla
Skokanová obsadily v disciplíně Duo
s rekvizitou první místo a staly se mistryněmi Evropy. Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Jindra Chejnová
Poznámka: Redakce Obecních listů
se připojuje ke gratulaci!
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VZPOMÍNKA NA
DĚTSKÝ DEN
VE VRDECH
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VZPOMÍNKA NA
"LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI"
V HORNÍCH BUČICÍCH
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PRANOSTIKY
Od nepamětných dob zabývali se Slované rolnictvím. I když
se musili na obranu své milé vlasti chopiti meče, vraceli se po
válce rádi ke svému pluhu.
Z této záliby přirozeně vyplývá, že i u Slovanů vznikla různá
přísloví a pořekadla, která naznačovala, kdy která práce by se
měla vykonávati, aby se neminula s úspěchem. A syn po otci
dědil pravidla ta a seznamoval s nimi i své potomky. Čím jsou
nám nyní hospodářské knihy, to byly druhdy našim předkům
přísloví a pranostiky. Celá bohatá zkušenost byla v nich složena. Jisto jest, že mnohé jsou bezcenné smyšlenky neb rýmovačky – ale mnoho z nich obsahuje vhodné pokyny a rady
pro naše hospodáře. Mnohých se až dosud užívá. Pranostiky

jsou tak staré, jak je staré hospodářství vůbec. Pokud přecházely jako „ústní podání‘‘ s otce na syna, nezachovaly se
nám všecky. Pokud známo, napsány byly „prognostiki‘‘ teprve ve středověkua na počátku novověku, a to hlavně v kalendářích. Takové kalendáře s rozličnými astrologickými
a lékařskými pranostikami vydávaly hlavně hvězdáři středověcí
a zvány byly „minucí‘‘. I universita pražská takové kalendáře
vydávala. Slovem „pranostika‘‘ nemínila se tedy jen přísloví
o povětrnosti, byla pranostikou rozdělení počasí podle měsíců, postavení planet , vyznačení svátků atd. Tyto pranostiky
byly také nazvány „mudroslovím‘‘ našich rolníků a ukazují
nám, jak naši předkové všímali si zjevů v přírodě.

LISTOPAD
Hřímá-li v listopadu bude dobrý rok.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o Martině živou mocí.
Je-li zamračeno na svatého Martina, bude mírná zima, je-li
jasno bude zima tuhá.
Zůstane-li listí do Martina na stromech, čekej dlouhou a tuhou zimu.
Husa o Martině nejpěkněji zpívá.
Na sv. Martina kouřívá se z komína.
Sv. Martin přijíždí na bílém koni.
Jde- li o Martině husa po ledě, bude se po něm jistě dlouho
ještě koupati.
Má se jako husa o Martině (zle).
Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude prý málo sněhu a na
holo mrznouti, je-li bílá, bude hodně sněhu.
Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.
Sníh na sv. Ondřeje žitu velmi prospěje.
PROSINEC
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když záhy začne mrznouti, bude mírná zima.
Na sv. Barboru saně do dvoru.
Po sv. Baruši střez nosu i uši. (Jinak: Po sv. Baruši čepici na uši).
Lucie noci upije – ale dne nepřidá. (V kalendáři Julianském
bylo Lucie dne 25. prosince, tedy včas slunovratu – odtud tato
pranostika).
Vánoce: Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Na Boží narození o bleší převalení (den delší).
Tmavé vánoce – světlé stodoly.
Zelené vánoce – bílé velikonoce.
Lepší vánoce třeskuté nežli tekuté.
Do vánoc není ani hladu ani zimy.
Do vánoc hej, po vánocích ouvé!
Na sv. Štěpána každý se má za pána (čeládka jde ze služby).
Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.

LEDEN
Leden ve dne svítí, v noci pálí. (Slunce svítí na mráz).
Teplý leden-polituj. Bože!
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Hřmí-li v lednu, sněží v květnu.
Když zimní chlad, tu každý mlád.
Zima matka, vyspíš se do hladka.
Na Nový rok o slepičí krok.
Padne-li Nový rok na neděli, bude mírná zima, urodné jaro.
Padne-li na pátek, bojí se lidé očních nemocí, též mrou mnoho
a obavají se války.
Jaké počasí na Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
Na Tři krále o krok dále (mnohdy říká se „o hodinu‘‘ – což i dle
kalendáře je nemožno).
Jména Ježiš ke kamnům nejblíž (bývalo 2. nebo 3. neděli v lednu).
Na sv. Fabiána a Šebestiána stromy dostávají mízu.
ÚNOR
Únor bílý pole sílí.
Zeptá se únor: Máš-li boty?
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Masopust na slunci, pomlázka u kamen.
Leží –li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě
v březnu ke kamnům s ušima.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zhusti.
Na Hromnice o hodinu více.
Hromnice půl krajíce, půl píce.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Přejdou Hromnice, konec sanice.
Sv. Agáta bývá na sníh bohatá.
Nenajde-li Matěj led, dělá jej hned: najde-li led, seká jej hned.
Nenajde-li Matějova pila, najde Josefova širočina: Sv. Matěj
mosty boří nebo stavi.
Na sv. Matěje pije skřivan z koleje.
Na sv. Matěje rampouchy, úrodný rok na mouchy.
Po Matěji nejde liška více po ledě.
Pokračování v novém čísle OL

STÁJ ZBYSLAV, z.s.
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o nás
a naší, doufejme dobré, budoucnosti
a plánech. Nebylo by tolik možností bez
našich sponzorů, kterými jsou především obec Vrdy, ŽALOUDEK, spol. s.r.o
a Cháma trans i spolupráce se SZeŠ
Čáslav, ale i našemu trenéru Václavu
Šimonkovi. Díky ﬁnanční podpoře obce
Vrdy se nám podařila renovace jízdárny,
což přispěje ke zkvalitnění podmínek
tréninků koní a jezdců. Za zmínku stojí
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i letošní výjezd na Oblastní mistrovství Středočeské oblasti na Ptýrově. Tam se
v dvou kolové mistrovské soutěži na 110 cm v kategorii dětí podařilo umísti na
8. místě naší jezdkyni Veronice Šimonkové. Zbytek našeho týmu se účastnil soutěží
do 120 cm. Získali jsme cenné zkušenosti na jednom z nejprestižnějších kolbišť
z celé ČR. Díky obětavosti našich sponzorů jsme měli možnost se účastnit spousty
závodů po celé ČR, kde poprvé reprezentovala i naše nejmladší jezdkyně, teprve
tříletá Nikolka s Jonáškem. Pro nás již tradiční Vinobraní na Kačině ve spolupráci
se SZeŠ Čáslav je zakončením našich závodních sezon. V příštím roce čekáme narození našich nástupnických koní s vysokými kvalitami do nejvyšších soutěží. Proto
budeme rádi za další podporu všech sponzorů i těch budoucích, kterým předem
děkujeme. Více informací se o nás dozvíte na našich facebookových stránkách.
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SDH VRDY

Dne 26. 10. 2016 jsme s kroužkem mladých hasičů navštívili hasičskou stanici
v Čáslavi. Moc se nám tam líbilo a děkujeme hasičům z Čáslavi za prohlídku.
SDH Vrdy

ZPRÁVY Z TJ SLAVOJ VRDY

Máme tu konec sezóny a tím pádem
i naše shrnutí podzimu 2016.
"A" tým začal na začátku sezóny skvěle,
potom ale polevil a nakonec skončil až
na 6. místě s 22 body. "B" týmu se vedlo
lépe, když s 21 body končil na bedně, konkrétně na 3. místě. "A" dorost bezkonkurenčně vyhrál I. A třídu s 39 body, takže
gratulujeme a jen tak dál. "B" dorost po
minulém roce, kdy se mu nedařilo, tento
rok skončil na 5. místě s 16 body. I starší
žáci se nenechali zahanbit a skončili na
skvělém 4. místě s 34 body. Mladší žáci
skončili také na skvělém místě a tím
bylo 4. místo s 13 body.

Rekapitulace:
"A" tým 6. místo 22 bodů
"B" tým 3. místo 21 bodů
"A" dorost 1. místo 39 bodů
"B" dorost 5. místo 16 bodů
St. žáci 4. místo 34 bodů
Ml. žáci 4. místo 13 bodů
Děkujeme za Vaší přízeň.
-mly-
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BILANCE ROKU 2016
LETECKÝCH MODELÁŘŮ ZE SKOVIC
Blíží se konec kalendářního roku a letecký modelářský klub ze Skovic opětovně bilancuje svoji činnost. Počátek roku byl poměrně rozpačitý a jen malý kousek nás dělil od
ukončení naší činnosti s dětmi. Odešel od nás z klubu dlouholetý kamarád, jeden z vedoucích dětí, nastaly komplikace s administrativou a podmínkami dle nové legislativy,
a my stáli před rozhodnutím jak dál. Nechuť, rozčarování z legislativy a nezájem dospělých nás nijak nepovzbuzoval. Nakonec přeci jen padlo rozhodnutí, a my se odhodlali
vše překonat, přehodnotit a pokračovat v práci s dětmi. Dětský kroužek, potažmo dětský
klub modelářů, jsem založil před pěti lety a bylo nám opravdu líto za sebou zanechat
prázdno a zklamat ty nejmladší dětské modeláře, kteří za byrokratická nařízení či neochotu některých dospělých lidí něco dobrovolně konat, nemohou. Podařilo se a Roman
Krejčí s Olinkou Krejčí mne podpořili, za což jim patří velké díky a společně jsme usoudili, že zůstaneme u práce s dětmi a u RC létání našich nejmladších jako pobočný spolek
SMČR. Celé naše společné snažení je završeno ﬁnanční podporou z naší obce, bez které
by dnes našich deset dětí tento krásný koníček s takovýmto zázemím konat nemohlo.
Nesoustředíme se jen na hraní si s RC modely, ale na výuku
a výchovu dětí v kolektivu. Kamarádství, přátelství, slušnost,
poctivost, soudržnost, nesobeckost, pomáhat si navzájem a pomáhat potřebným, to je jen malý výčet toho co dnes se stává
leckdy vzácností a o co se společně v našem kolektivu snažíme.
Je to komplexní působení na naši mládež ze strany vedoucích
a instruktorů klubu z řad našich dětí tak, abychom pomohli
eliminovat negativní vliv mnoha nežádoucích jevů dnešní
dospívající generace, se zaměřením na to co naše děti baví
a naplňuje. Děti před drogami, alkoholem, násilím, podvody
a jinými neduhy dnešní doby lze jen těžko někam schovat,
ale je možné je společně vychovávat tak, aby vnímaly, uvědomovaly si od ranného věku, co je a není správné. Jedna z cest
je podporovat a dát prostor volnočasovým aktivitám. Zda se
nám vše daří, to nechci hodnotit, ale jeden příklad za všechny.
Každý rok minimálně jednou společně s našimi dětmi dobrovolně podporujeme a pomáháme nemocným dětem s rakovinou. A věřte, že ze strany dětí to je srdečné a upřímné, když
místo vlastního materiálního potěšení jsou ochotni pomáhat
svým nemocným vrstevníkům. Svým chováním by mohly být
příkladem mnohým dospělým.
A co vlastní létání s RC modely? V dubnu tohoto roku jsme dokončili halové létání v tělocvičně ZŠ Vrdy, a jelikož počasí přálo, vrátili jsme se na klubové schůzky a létání na
modelářské letiště Skovice. Pravidelně, každý pátek pokud dovoluje počasí v odpoledních
hodinách, se scházíme s dětmi a létáme na letišti ve Skovicích. Dnes již máme zkušené
RC piloty z řad námi vychovaných juniorů a hlavním pozitivem jsou noví dětští kamarádi
budoucí RC piloti, kteří se k nám přidali a zamilovali si létání.
V letošním roce jsme také poprvé uskutečnili příměstský tábor RC létání na modelářském letišti Skovice. Díky instruktorům RC létání Romanovi Krejčímu, Olince Krejčí,
Michalovi Zolmanovi a Matějovi Švarcovi, naši svěřenci brázdili oblohu s RC modely od
rána do večera. Opětovně díky za spolupráci a podporu ze strany vedení obce Vrdy a také
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poděkování ﬁrmě Goldbeck Prefabeton s.r.o. Deset dětí z obce Vrdy
a okolí prostřednictvím tohoto
projektu mohlo bezplatně strávit
týden na příměstském táboře leteckého modelářského klubu - Vrdy
Skovice s kompletním celodenním
zabezpečením včetně stravy. Těšilo nás, že jsme pomohli rodičům
vyplnit prázdninový čas pro jejich
ratolesti. Odměnou nám bylo nadšení dětí a pozitivum pro nás, že
některé děti se po táboře přihlásily
do kroužku RC leteckých modelářů
ve Skovicích.
V průběhu roku jsme uskutečnili
čtyři společenské veřejné akce s RC
modely pro spoluobčany a poskytli
jsme zázemí pro již tradiční lampiónový pochod z Vrdů do Skovic,
pořádaný obcí Vrdy. Vyjeli jsme na
modelářské akce mimo náš region. Navštívili jsme i modelářské
letiště kolegů v Chlístovicích, kde
činnost dětského klubu je bohužel
již minulostí. Děti k RC létání zde
vedl kamarád Pavel Štěpina a naší
junioři zde létáním ostudu určitě
neudělali. Neustále se v klubu s juniory společně zdokonalujeme a to
ne jen v RC létání, ale i v teorii letectví a stavbě modelů. Několik kamarádů již létá RC modely vyšších
kategorií. Dmychadlové stíhačky,
polomakety letadel velkých rozpětí,

3D akrobatické modely, soutěžní
větroně, letadla na noční létání,
halové 3D akrobaty a to je jen malý
výčet toho co dnes již naši svěřenci
spolehlivě zvládají. Nabízíme širokou škálu RC kategorií, kde se
postupně junioři mohou vyhranit
a létat to co je nejvíce baví. Na
příští rok připravujeme i vlekání
větroňů s motorovými RC letouny.
Bohužel se nám ještě nepovedlo
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dostavět obří vlečný letoun Pilatus Porter a to jak z časových
důvodů, tak z ﬁnančních. Je to poměrně velký klubový projekt
stavby třímetrové RC polomakety letadla Turbo Portera, ale
věříme, že již na jaře příštího roku bude k vidění na letišti
Skovice a model bude přínosem pro výuku vlekání větroňů
a hlavně pro výuku juniorů pro RC létání s letadlem na spalovací motor. Letošní rok nám také pomáhala velká spousta
kamarádů a fandů RC létání a těm všem patří poděkování.
Na závěr mi dovolte poděkovat za všechny těm, jež podporují
práci s mládeží. Především obci Vrdy. Kamarádovi a fandovi
letectví Milošovi Mlynkovi, který je ochoten vždy podpořit
vše to co je přínosem pro mládež. Dále podnikateli Tomášovi Šklíbovi, jež nemalou měrou ne jen materiálně pomáhal
v letošním roce našim svěřencům a celý rok nás podporoval
a spolupodílí se na některých klubových projektech. Rodině
Karkošových, Mirkovi a Janě, kteří jsou nám vždy nápomocni
a činnost s dětmi v klubu od srdce vždy rádi podpoří. Také bych
moc rád poděkoval Olince Šedivé, která není členem našeho
klubu, ale všemožně pomáhá s veškerým děním na našem letišti a která mne podporuje v práci s mládeží a je naší dobrou
vílou, bez které by mnoho věcí určitě nefungovalo. Poděkování
patří také rodičům juniorů, kteří pomáhají a podporují ty, pro
které vše konáme, naše děti, naše juniory. Děkuji všem, kteří
klubu v tomto roce pomáhali a přispěli tak k dalšímu rozvoji
juniorů. Pokud vás naše činnost aspoň trošičku zaujala, navštivte nás na letišti Skovice a přijďte se podívat na letošní
poslední akci modelářů konanou na letišti Skovice – Silvestrovské polétání 2016. V roce 2017 nás čeká několik prestižních
akcí, na kterých se určitě s mnoha z vás potkáme a kde budete
moci ohodnotit sami dovednosti v RC létání našich dětí. Více
o činnosti RC modelářů se také určitě dozvíte na www.lmk-skovice.cz. Vážení spoluobčané přeji vám krásné vánoční
svátky, rodinnou pohodu a štěstí i zdraví v roce 2017.
Předseda Leteckého Modelářského Klubu – Vrdy Skovice p. s.
Jaroslav Šedivý
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F. Belihar:
Procházime-li bohatými vesnicemi na Čáslavsku, spatříme v nich výstavné statky jako dvory, pěkné zděné chalupy
a domky čistě omítnuté s taškovými střechamy a jen tu a tam
oko naše utkví na staré dřevěné chalupě, šindelem nebo došky
kryté, jejímuž životu jest již nakrátce. Musí ustoupiti stavení
novému jako její družky.
Ve Zbyslavi stojí dosud několik těchto starých staveb v řadě
vedle sebe. Na obrázku vidíme chalupu č. p. 57. Byla vystavěna po sedmileté válce a nynějším majitelem opravena
a rozšířena. Hlavní stavení s ozdobnou lomenicí jest roubené
na nízké podezdívce, spáry má vymazané hlínou a jest čistě
obíleno. Došková střecha, nad záhrobní převislá, jest olemována šindelem, jenž nad lomenicí tvoří kabřinec s plechovou
korouhvičkou. Malá okna byla opatřena okenicemi modře
obarvenými, které při opravě byly odstraněny. K obytnému stavení, v němž jest velká síň s černou kuchyní a sklepem, přední
světnice a světnička, upravená z bývalé komory, přistavěn
jest chlév a přidružuje se v pravém úhlu stodola s chlévky, naproti stojí kůlna. Čtvrtá strana dvoru bývala do navsi otevřena
a teprve v roce 1896 uzavřena byla zdí, kamennými pilíři,
vraty a dvířky. Pod okny zřízena byla zahrádka.
Podoubraví-vlastivědný sborník Čáslavska

SKŘIVÁNKOVA CHALUPA
VE ZBYSLAVI
PROSI N EC 2016
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AUTOGRAMIÁDA
ZVEME VÁS NA OTEVŘENÍ
ZBIGNIEW CZENDLIK
ZIMNÍHO STADIONU
16. 12. 2016 od 16:00
neděle
Kutná Hora/Kosmas
Komenského náměstí 683

MUDR. MARCEL PEKÁREK
– STOMATOLOGICKÁ s. r. o.
V našich nových moderních stomatologických ordinacích v Čáslavi a v Třemošnici poskytujeme standardní
i nadstandardní služby včetně dentální hygieny všem
zájemcům.
V případě zájmu se můžete objednat
osobně nebo telefonicky.

18. 12. 2016
od 14 hodin

VEŘEJNÉ
BRUSELNÍ
od 17 hodin

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ
HC ČÁSLAV
HC PODĚBRADY

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY
VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN
| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616 | telefon +420 313 035 900 | mobil +420 602 595 020 |
| pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 03/2016 vychází 9. prosince 2016 | za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři |
| vydavatel si vyhrazuje právo případného krácení, jazykové korektury a výběru poskytnutých příspěvků | nevyžádané rukopisy nevracíme |
| redakce: Ing. Miloš Mlynka – milos.mlynka@obecvrdy.cz, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz, Tomáš Hnátek – TH.Tomas@email.cz,|
| Michal Dušek michal.dusek@centrum.cz | graﬁ ka: Lucie Musilová – lucie.musil@seznam.cz, Andrea Michálková – jedenapulgraﬁ ka@email.cz |
| tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz |
distribuční místa | Obecní úřad Vrdy | Smíšené zboží Domino, Vrdy | obchod Student – Jiří Šafář, Dolní Bučice | DUŠEK
& dušek – lahůdky, potraviny, masna | Hostinec U Bucků, Zbyslav | Místní knihovna Vrdy | prodejna Smíšeného zboží Horní
Bučice | benzínová čerpací stanice Dolní Bučice | elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz
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