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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
rok vstoupil do období léta respektive prázdnin a s tím spojených radovánek, ale
i starostí. K radovánkám rozhodně patří otevření koupaliště, včetně nově upraveného dna dětského brouzdaliště PVC fólií a části přístupové plochy v zámkové
dlažbě. Patří sem v podstatě zahájení akcí investičního charakteru. Chodník z Vrdů
do Dolních Bučic v ulici Školská ve vysoutěžené hodnotě díla 1 236 tis. Kč a dokončení cyklostezky přechodem železniční tratě u Koudelova v hodnotě díla 370 tis. Kč.
Obě akce ﬁrmou MIROS MAJETKOVÁ, a.s. Staré Hradiště. Dále provedení chodníku
v Horních Bučicích 1. etapa v hodnotě díla 1 438,6 tis. Kč ﬁrmou TES, s.r.o. Čáslav
s dotací 500 tis. Kč. Ceny jsou bez DPH. Upravíme komunikaci „kopeček“ u radnice
a komunikaci také pod radnicí ve směru Vinice. Budujeme středisko TS Vrdy (ATS)
v bývalém kravíně a připravujeme další akce pro dotační tituly, například místní
rozhlas, chodník z Dolních Bučic do Horních Bučic, inženýrské sítě pro 4 rodinné
domy v Horních Bučicích a opravy místních komunikací například na Vinici.
Pokud se týká dalších starostí, tak je před námi jedna, ale zdá se velmi nepříjemná.
Tou starostí je pitná voda. Podařilo se rozdělit velký projekt vodohospodářské infrastruktury pro obec na realizovatelné části a v současné době probíhá již územní
řízení, a tak pokud bude vše v normálu lze jeho vydání očekávat kolem poloviny
srpna letošního roku. Jeho součástí je zprovoznění vrtu VK-6, vybudování úpravny
vody, vybudování vodovodu v ulicích Mládežnická, Žižkovská a Lipová. Z uvedeného
vyplývá, že vrt VK-6 nebude v letních měsících zprovozněn a tak nám nezbývá, než
vyjít s tím co máme. Nežádám Vás, ale prosím šetřete vodou všude, kde to jen jde.
Jsou objekty, myslím tím bytové, které si pomohou vlastní studnou, ale jsou objekty,
které jsou odkázány jen na vodovod a to je nepříjemná záležitost. Znepokojujícím
faktem je především množství domácích bazénů, pokud by je občané napouštěli
vodou z vodovodu! V této chvíli nezbývá než spoléhat na lidský rozum.
Vážení, k těm příjemným věcem patří i výsadba a pochopitelně údržba zeleně.
Údržba je nikdy nekončící proces a společně s likvidací bioodpadu je naše obec

dobře vyřešená ještě z dob, kdy jsme sklízeli spíš nevěřícné pohledy. Výsadbu budeme pochopitelně realizovat i v dalších
obdobích. Znovu musím s politováním
konstatovat, že se najdou lidé, kteří zeleň
konkrétně stromky na cyklostezce, ničí
svévolně i postřikem.
Pokud jsem se zmínil o likvidaci odpadu
všeho druhu z provozu domácností, ale
nejen jich chtěl bych upozornit na jeden důležitý datum. Zdánlivě je to ještě
daleko, ale v roce 2024 končí možnost
ukládky tuhého komunálního odpadu.
Prostě popelnice v dnešní podobě již
nebude. Budeme se snažit postupně přecházet na třídění odpadu což bude východisko pro další řešení. Budeme se vychovávat a bude to vyžadovat především
od Vás občanů trpělivost a hlavně pořádek. Jsem ale přesvědčen, že všichni pochopíme, že kopce jako v Čáslavi nejsou
řešením.
Přeji Vám všem příjemné období dovolených a prázdnin strávených v kruhu rodin a dle svých představ a možností.
Antonín Šindelář
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REDAKCE
Redakce Obecních listů přeje hlavně
dětem sluneční prázdniny a všem občanům krásné léto, hezkou dovolenou
a šťastný návrat domů!
-red-

GRATULACE 2016:
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
červenec
paní Alena Jetlebová z Horních Bučic
paní Jiřina Nymburská z Dolních Bučic
paní Olga Pavlíková z Vrdů
pan Jaroslav Procházka z Vrdů
paní Bohumila Nesétová z Vrdů
paní Božena Hájková z Dolních Bučic
pan František Štěrba z Dolních Bučic
paní Blanka Marušková z Dolních Bučic
srpen
paní Olena Petržílková z Dolních Bučic
pan Jan Šenk z Vrdů
paní Marta Pavlasová z Horních Bučic
paní Alena Poskočilová z Horních Bučic
paní Ludmila Šindelářová z Vrdů
pan Václav Knap z Vrdů
paní Blanka Pavlasová z Dolních Bučic
paní Jaroslava Pluhařová
z Dolních Bučic
paní Miluše Niklová z Vrdů
září
paní Květoslava Novotná
z Dolních Bučic
paní Emilie Rodrová z Vrdů
pan Bohuslav Březina z Vrdů
paní Alena Dalešická z Vrdů
paní Miloslava Žáková z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Václava Nováková z Dolních Bučic
pan Václav Slavík z Dolních Bučic

PŘÍMĚSTSKÝ
HISTORICKÝ TÁBOR
Spolek historického šermu Beřkovští ze
Šebířova pořádá v termínu 1. – 5. 8. 2016
další ročník příměstského tábora ve Vrdech. Na programu budou staročeské
i sportovní hry, výtvarné dílny, výlet za historií, středověká prázdninová škola a nakonec olympiáda. Vše interaktivní formou.
Obědy zajištěny. Svačiny a pití na celý den
s sebou. Přihlášky na tel. 702 95 44 25 nebo
emailu berkovstizesebirova@seznam.cz.
Možnost vyzvednout také v knihovně Vrdy
– Dolní Bučice.
-red-
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VELKÁ GRATULACE PETŘE KUBEŠOVÉ
Petra Kubešová z naší obce dojíždí na
tréninky do Ronova nad Doubravou, je
členkou Mažoretkové a twirlingové skupiny Rondo. Ve dnech 21. – 22. května
2016 zúčastnila Mistrovství České republiky mažoretek v sólech a duách,
které se konalo v Ronově nad Dobravou.
V kategorii děti – duo klasická mažoretka se i s kolegyní Adélou Skokanovou
umístila na 1. místě a stala se tak mistryní ČR,
V kategorii děti – duo mažoretka s hůlkou
a rekvizitami se opět se stejnou kolegyní
se umístila na druhém místě v rámci ČR
a stala se tak 1. vicemistryní ČR .
K těmto titulům Petře přibyl v měsíci

REVITALIZACE
Probíhající revitalizace parku v ulici Sluneční a nově otevřeny provozovny v Dolních Bučicích v č. p. 59.
-red-

červnu 2016 ještě jeden titul. Skupina
MiniRondo, které je členkou, vybojovala
na Národním šampionátu mažoretkových skupin v Poděbradech, titul Mistr
ČR v kategorii mladší děti.
S tímto mimořádným úspěchem to
ještě nekončí. Petra Kubešová s kolegyní Adélou Skokanovou postoupily na
Mistrovství Evropy, kde budou reprezentovat Českou republiku. ME proběhne
ve dnech 7. – 9. října 2016 v Anglickém
městě Crawley cca 50 km jižně od centra Londýna.
Takže ještě jednou velká gratulace a držíme palce na Mistrovství Evropy!
-mly-
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Adam Vávra, syn Veroniky a Ondřeje Vávrových, bytem Vrdy, Sluneční 352
Adéla Břeňová, dcera Martiny Musílkové a Tomáše Břeně, bytem Dolní
Bučice, Ovocná 258
Samuel Trončev, syn Martiny a Juliana
Mladenova Trončev, bytem Vrdy, Lípová
339
Ladislav Peck, syn Jany a Christophera
Jamese Peck, bytem Zbyslav, Hradební 68
Lukáš Havránek, syn Lenky a Tomáše
Havránkových, bytem Dolní Bučice,
B. Němcové 199
Tereza Vlčková, dcera Markéty Králové
a Pavla Vlčka, bytem Vrdy, Sluneční 342
Viktorie Sukupová, dcera Renaty Velšové a Tomáše Sukupa, bytem Vrdy, Sluneční 342
Adriana Kličková, dcera Dagmar Marušové a Petra Kličky, bytem Vrdy, Školská 160
V sobotu dne 18. června 2016 pan starosta Antonín Šindelář
Denisa Králová, dcera Kataríny Oláhové
slavnostně přivítal tyto děti jako naše nové občany:
a Václava Krále, bytem Koudelov 142
Eva Závitkovská, dcera Aleny a Zdeňka
Závitkovských, bytem Vrdy, Smetanovo
Soﬁe Ondrášková, dcera Moniky a Milana Ondráškových, bytem Dolní Bučice, nám. 420
-mlyTylova 151
Vojtěch Novotný, syn Daniely a Martina Novotných, bytem Vrdy, Větrná 368

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PIETA

SETKÁNÍ S RODILÝM MLUVČÍM

Dne 6. května 2016 od 17:00 hod. se
v Parku Osvobození, za účasti pozvaných hostí a občanské veřejnosti, uskutečnil pietní akt spojený se slavnostním
položením věnce k oslavám 71. výročí
ukončení 2. světové války.
-mly-

Stalo se na naší škole již tradicí, že na
konci školního roku trénujeme „speaking in English“ s rodilým mluvčím
z New Yorku. Pan Robert James Mastronardi se snažil skutečně rozmluvit každého. Po trošičku nesmělých začátcích
se tak rozproudila příjemná diskuze,
během níž se obě strany nejen vzájemně
představily, ale přiblížily si své záliby,
nechyběly zmínky o škole, oblíbených
pokrmech a nápojích, plánech na léto
a mnoho dalšího. A tak se brzy zdánlivě
formální představování změnilo v živou
a přátelskou besedu. Někteří žáci komunikovali úplně samostatně a bez překladu. Určitě pro mnohé děti byla tato
situace zcela nová a poučná, protože naučit se mluvit cizím jazykem neznamená
jen mít tři hodiny výuky týdně. Důležité
je využít každé příležitosti, nebát se
mluvit a to třeba i s chybami. Úsměv na
tvářích žáků svědčí o tom, že se všichni
dobře bavili, a doufám, že je tato akce
bude inspirovat k usilovnějšímu studiu
angličtiny.
Good bye!
Mgr. G. Mastronardi
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LETNÍ KURZY
ANGLICKÉ KONVERZACE

Letní otevírací doba v knihovně

Pro zájemce i letos otevíráme letní kurzy konverzace pro začátečníky
i mírně pokročilé, vždy od 18:00 do 20:00 hodin. Cena celého kurzu je
300 Kč a nenavazuje na předchozí výuku. Probíhat bude v následujících
termínech:
Začátečníci: 5. 7., 19. 7., 10. 8., 24. 8.
Mírně a středně pokročilí: 4. 7., 18. 7., 8. 8., 22. 8.
Zájemci se mohou hlásit v knihovně nebo přímo paní učitelce Pavlíně
Horké na tel. číslo 775 014 953 nebo e-mail P-a-v-l-u-s-k-a@seznam.cz.

V době od pondělí 4. 7 do pátku 15. 7.
(včetně) bude knihovna z důvodu
čerpání dovolené uzavřena.
Zbytek léta zůstává otevírací doba
beze změny.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Po již tradiční spolupráci ZŠ Vrdy s knihovnou byly 20. června
pasovány děti z prvních tříd pod vedením Mgr. Martiny Janákové a Mgr. Evy Procházkové na čtenáře. Prvňáčci se tímto
zapojili do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka na jehož konci obdrželi diplom, odznak a originální
knihu z pera Kláry Smolíkové a Báry Buchalové Knihožrouti.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Od října do května se měli
možnost setkat s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem nebo spisovatelkou Alenou Vorlíčkovou, scházeli jsme se
v knihovně a povídali si o knihách i čtení. Zúčastnili se také
natáčení dokumentu o knihovně, který bude možné vidět od
června na webových stránkách TV Čáslav a před promítáním
v Kině Miloše Formana v Čáslavi. Dětem i oběma třídním učitelkám moc děkuji za příjemnou spolupráci.

DĚTSKÉ LETNÍ KINO
Dětské letní kino 2016 startuje 1. 7. od
21.30 pohádkou Alice Nellis Sedmero
krkavců. Na pohádky se těšte v červenci
od 21.30 a v srpnu od 21.00. Promítáme
za každého počasí, podle potřeby venku
nebo uvnitř knihovny a již tradičně
zdarma. Ráda bych tímto poděkovala
společnosti Ethanol Energy, která se
stala sponzorem letošního letního kina.
Program naleznete níže.

DANIELA ZBYTOVSKÁ
BARBORA SEIDLOVÁ
NIKOLA ZBYTOVSKÁ
Kniha i audiokniha k zapůjčení v knihovně.
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JAK NA PŘÍŠERY

ČE RV E N EC 2016

DĚTSKÉ LETNÍ KINO 2016

strana 5.

Zahrada místní knihovny Vrdy | Tylova 25, Dolní Bučice
VSTUP ZDARMA | za nepříznivého počasí promítáme uvnitř knihovny

1. 7. / 21:30
Sedmero krkavců
pohádka/Fantasy
Česko/Slovensko, 2015 | 97 min
režie: Alice Nellis
hrají: Martha Issová, Sabina Remundová

o prince, a nikoliv o pouhého učedníka
ze zámku, má pocit, že konečně potkala
spřízněnou duši. Záhy nato se zdá, že by
se na ni konečně mohlo usmát štěstí.

Pohádkový příběh vychází z klasické
pohádky Boženy Němcové "Sedmero
krkavců". Mladá dívka na sebe bere
těžký úkol. Musí se pokusit zachránit
své bratry a zbavit je prokletí, které na
ně uvrhla jejich matka. Je to příběh
o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova,
pravdy a opravdové lásky... Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se
narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož
žena před lety v návalu vzteku proklela
sedm svých synů a z těch se stali krkavci.
Rodiče před Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se Bohdanka na prahu
dospělosti dozví o prokletí své rodiny,
rozhodne se, že musí bratry zachránit.
Od místní čarodějky se jí dostane rady,
že musí svým bratrům ušít košile. Ale ne
lecjaké – sama bez pomoci musí natrhat
kopřivy, zpracovat vlákna, utkat látku
a ušít každý steh. Bohdanka se vydává
na dlouhou cestu za záchranou svým
bratrů.

12. 8. | 21:00
Mimoni
Animovaný/Komedie
USA, 2015 | 91 min
Režie: Kyle Balda, Pierre Cofﬁn
Život na farmě je nekonečná nuda. Ka- Hrají: Sandra Bullock, Jon Hamm
ždý den plyne ve stejném rytmu, Shaun
musí poslouchat a dělat co farmář na- Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
řídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztoTo chce pořádný plán, takže Shaun milí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi,
vymyslí způsob, jak mít zase jeden od- padouchovi s velkým P? Odpověď připočinkový den. Ale i plánovat se musí náší animovaná komedie Mimoni, která
umět a každý plán se může zvrtnout! z nich konečně a především zcela zaShaun a další ovce přijdou s mazaným slouženě dělá hlavní postavy jejich vlasttrikem jak farmáře uspat. Skáčou stále ního příběhu. Odpověď na výše uvededokolečka přes ohradu, farmář počítá, nou otázku najdete hned úvodu, který
počítá a počítá své ovečky, až nakonec mapuje historický vývoj Mimoňů. Předusne. Ovce potom farmáře opatrně stavte si, že tihleti dobráci od kosti vidí
uloží do starého karavanu v rohu hřiště odnepaměti smysl své existence v poslua předstírají, že je noc. Když farmářův hování tomu největšímu darebákovi šivěrný pes Bitzer zjistí, co ovce udělaly, roko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke
celý plán končí. Blitzer se snaží farmáře kterým často přispívali oni sami, o svého
dostat z karavanu, ale karavan se uvolní pána přišli, hned si hledali dalšího.
a přes všechny překážky vyjede ven na A tak to šlo celá staletí, od Tyranosaura
silnici i se spícím farmářem uvnitř. Bi- Rexe, přes hraběte Drákulu a císaře Natzer vyrazí za karavanem, který ujíždí poleona až do okamžiku, kdy žádného
přímo do velkoměsta. Shaun a ovčí stádo nového nadřízeného najít nedokázali
zatím hospodaří na farmě. Farmář a pes a upadli do hluboké deprese. Tu zvýrazse z města stále nevracejí a na farmě za- nila i skutečnost, že se v onen tragický
vládne chaos. Stádo se Shaun v čele se moment nalézali v zemi věčného sněhu
rozhodne napravit svoji chybu a vydá se a ledu. Naštěstí se v jejich středu zjevili
do velkoměsta najít farmáře a jeho věr- tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuného Bitzera. Na této záchranné výpravě art a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili
je čeká mnoho dobrodružství. Budou do světa, aby všem svým mimoňským
Shaun a kamarádi schopni najít svého kamarádům vrátili smysl života. Štěsfarmáře dřív, než se ztratí navždy?
těna je zavedla až do Ameriky, na ﬂoridský festival zločinců všeho typu, jehož
se měla zúčastnit i absolutní královna
5. 8. / 21:00
světového zločinu, Scarlett Odkráglová.
Děda
„Ta a žádná jiná!" řekli si Kevin, Stuart
Rodinný/Komedie
a Bob a okamžitě zahořeli touhou začít
Česko, 2016 | 110 min
pro Scarlett pracovat.
Režie: Mejla Basel
Hrají: František Segrado, David Suchařípa, Bolek Polívka
19. 8. | 21:00
V hlavě
K rázovitému Valašskému Dědovi (Fran- Animovaný/Dobrodružný
tišek Segrado) přijíždějí na prázdniny USA, 2015 | 94 min
vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče Hrají: Diane Lane, Amy Poehler
(D. Suchařípa a P. Hřebíčková) vysílají
děti v dobrém úmyslu změnit jejich vir- Období dospívání může být velice komtuální svět internetu, mobilů a tabletů. plikované, a Riley, která je vytržena ze
Na Valašské vesnici totiž vše funguje svého starého života na americkém Střetrošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, dozápadu poté, co se její otec musí kvůli
ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu novému zaměstnání přestěhovat do San

22. 7. / 21:30
Popelka
Dobrodružný/Drama
USA /Velká Británie, 2015 | 114 min
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Lily James, Richard Madden
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé
Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po
smrti její matky znovu ožení. Elka má
svého tatínka velice ráda, a tak se snaží
ke své nové maceše (Cate Blanchett)
a jejím dvěma dcerám Anastázii
(Holliday Grainger) a Drizele (Sophie
McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno
proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně
zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Zanedlouho se z ní stane obyčejná služka,
věčně umouněná od popela, které ostatní
posměšně říkají Popelka. Navzdory krutostem, kterým je nucena čelit, ale Elka
neztrácí naději a je rozhodnuta řídit se
posledním přáním své matky, aby vždy
byla „odvážná a laskavá". Nehodlá propadnout zoufalství, ani pohrdat těmi,
kteří s ní jednají špatně. A pak je tu ještě
jistý pohledný cizinec, se kterým se
setkala v lesích. Elka, která nemá nejmenší tušení, že se ve skutečnosti jedná

29. 7. | 21:30
Ovečka Shaun ve ﬁ lmu
Animovaný/Komedie
Velká Británie/Francie, 2015 | 85 min
Režie: Mark Burton, Richard Starzak
Hrají: Omid Djalili, John Sparkes,

jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý
poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou
exkurzi historií starého Valašska od jara
až do zimy.
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Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně
jako my všichni, i Riley je ovládána
svými emocemi – Radostí (Amy Poehler),
Strachem (Bill Hader), Hněvem (Lewis
Black), Znechucením (Mindy Kaling)
a Smutkem (Phyllis Smith). Emoce žijí
v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat
se s nástrahami všedních dní. Jak se
Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy nových začátků
v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek.
26. 8. | 21:00
Ledové království
Animovaný/Muzikál
USA, 2013 | 102 min
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Hrají: Kristen Bell, Idina Menzel
Nebojácná a věčně optimistická Anna
se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho
věrného soba Svena, aby nalezla svou
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila
království Arendelle do věčné zimy. Na
své pouti se Anna a Kristoff setkávají
s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly
a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude
zcela pozdě.
Přejeme dětem pohádkové léto...

O KOBLÍŽKOVI
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Členové výtvarně dramatického kroužku při ZŠ Vrdy zahráli svým mladším spolužákům pohádku O KOBLÍŽKOVI.
Jak už název našeho kroužku napovídá, věnujeme se kromě výtvarné činnosti
i „dramatické“ tvorbě. Po vánočním představení jsme si na konec školního roku připravili pro rodiče a naše mladší spolužáky krátkou pohádku O Koblížkovi. Veškeré
rekvizity, kulisy i kostýmy si děti vyrobily samy.
Premiéra se uskutečnila ve čtvrtek 16. června 2016 odpoledne. Učebnu číslo 18
zaplnili rodiče, babičky, dědové, sourozenci a kamarádi. Vše dopadlo na výbornou
a potlesk nebral konce. V úterý 21. června 2016 proběhly další čtyři reprízy a také
derniéra. Na představení jsme pozvali děti ze školky a žáčky 1. a 2. tříd. Všichni
herci se činili a po závěrečné písničce opět sklidili zasloužený potlesk. Celé představení trvalo sice jen čtvrt hodiny, ale diváci odcházeli spokojení a s úsměvem.
Ocenili herecké výkony všech účinkujících, jejich hravost a dovednost.
Děkuji všem členům kroužku za celoroční úsilí, nadšení a kreativitu a doufám, že
příští rok budeme v naší práci pokračovat.
Mgr. Jindra Chejnová

VÝSTAVA
DĚTSKÝCH
VÝTVARNÝCH
PRACÍ

Ve dnech 10. – 16. června 2016 proběhla Výstava dětských výtvarných prací organizovaná Obecním úřadem Vrdy a realizovaná opět paní Marií Prokopovou, které vydatně pomohla i paní Jana Padruňková. Malé umělecké dílka vystavovali děti z MŠ
1 Vrdy, MŠ II Vrdy, ZŠ Vrdy a děti z výtvarného kroužku při Místní knihovně Vrdy.
Všem dětem „vystavovatelům“, za zapůjčení obrázků, ale i dětem „obdivovatelům“
za opravdu hojnou návštěvu, patří velké poděkování. Děkujeme také všem rodičům,
starým rodičům, tetám a strýcům, kteří se také přišli ve svém volném čase podívat.
Závěrem děkujeme paní Marii Prokopové za celkové ztvárnění vydařené výstavy.
-mly-
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LETEČTÍ MODELÁŘI A PRÁZDNINY
Zase uplynulo téměř půl roku naší
práce s dětmi v leteckém modelářském
kroužku na letišti Skovice. Celý půlrok
se nesl výkyvy, klady a zápory, jež ovlivňovaly chod práce s dětmi. Na počátku
roku jsme stáli před existenční otázkou
práce s dětmi, a to před legislativní
úpravou, jež vychází z občanského

zákoníku. Ukázka legislativy, jak jednoduché věci nastavit složitě a komplikovaně.
Jak znechucovat každý krok těm, kteří chtějí pracovat pro veřejnost, potažmo u nás
pracovat pro děti. V našem případě vyhrály děti z naší obce, „porazili jsme úředního
šimla“ založili pobočný spolek SMČR a pokračujeme v práci s naší mládeží. Ovšem
negativní dopad na naší činnost, se nám nevyhnul. Zůstali nám pouze tři dospělí
vedoucí našeho kroužku, tedy pomyslný pilíř našeho pobočného spolku.
Tak jako každoročně naše práce s dětmi stojí na ﬁnanční podpoře a zde musím opět
poděkovat naší obci Vrdy, které na našich dětech v obci záleží a podporuje jejich
volnočasové aktivity. Od února náš modelářský kroužek pracuje na plné obrátky,
stavba konstrukčního modelu, létání v tělocvičně s halovými modely, stavba obřího
modelu Pilatus Porter, pravidelné schůzky na letišti Skovice, RC létání pro naše spoluobčany, soutěže combatů, výcvik nových RC pilotů a mnoho dalších aktivit a to ne
jen na našem letišti, ale i u kolegů RC pilotů z našeho okolí. Zde veliký kus práce odvádí naše kamarádka Olinka Krejčí a Roman Krejčí, vedoucí našich dětí a členové
leteckého modelářského klubu. Obrovskou podporu také máme od rodičů našich
dětí a to hlavně Jany a Mirka Karkošových, kteří mají „srdce na dlani“ a nikdy na
nás nezapomenou a pomáhají nám, jak je to jen možné. Musím také poděkovat Jarkovi Studničkovi ze statku ve Skovicích, který hospodaří na poli, jež sousedí s naší
přistávací dráhou pro RC modely a již několikátým rokem bere ohled na naše dětské
modeláře a před přistávací dráhou na svém poli, nám nechává prostor pro přistávání s RC modely. Těší mne, že práce s dětmi mnoha lidem není lhostejná a snaží
se nám pomáhat a chápou, že investice do dětí je investice do budoucnosti. Potkávat
hodné a srdečné lidi, které jsem jmenoval, nebo jako je paní Markéta Šklíbalová je
prostě radost. Při našem prvním setkání se seznámila s činností našich dětí a bez
jediného zaváhání nám nabídla sponzorskou pomoc do budoucna pro naši činnost
s dětmi. Hodní a slušní lidé prostě existují.
V současné době připravujeme příměstský tábor pro děti z obce Vrdy a spádových
oblastí. Filosoﬁe našeho konání je nabídnout RC létání široké škále dětí. To se týká
především ﬁnanční stránky a tak tábor je pro děti z naší obce celý zdarma. Rozdali jsme v obci více jak sto letáků na příměstský tábor, získali dvanáct nadšenců,
oslovili jsme některé subjekty a zdařilo se. Obec Vrdy, GOLDBECK PREFABETON
s.r.o., potažmo pan řiditel této společnosti ve vrdech a HODINÁŘ Skovice podpořili ﬁnančně náš projekt a tak můžeme dvanácti dětem zpestřit letní prázdniny
a našim rodičům poskytnou péči o jejich děti o letních prázdninách. Děkujeme
vám jménem našich dětí. Čeká nás letiště plné RC modelů, vojenské stany, soutěže,
výlety, táborák a letní dobrodružství. Pokud jste děti nepřihlásili a budete zvědaví
na RC létání kamarádů, přijďte nás v termínu od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016 navštívit.
Tábor máme rozdělen na dvě kategorie. Příměstský, kdy děti od ranních hodin do
podvečera se budou učit základy modelářství a RC létání a klubový, kdy naši Junioři
budou celý týden spát ve vojenských stanech a budou se učit základy nočního létání.
Prázdninový čas pro práci s dětmi pro nás není čas odpočinku, ale právě opak bude
pravdou. Letní počasí budou naši mladí kamarádi s našimi instruktory využívat ke
zdokonalování se v RC létání a tak jako každoročně plánujeme o prázdninách víkendová létání. Pějeme vám všem krásné prázdniny a těšíme se na setkání s dětmi
a rodiči ve Skovicích na našem malém modelářském letišti.
Předseda Leteckého modelářského klubu Vrdy – Skovice p. s.
Bc. Jaroslav Šedivý
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
Další školní rok je za námi. Zbývá jen
rozdat vysvědčení a popřát dětem hezké
prázdniny. Přesto si ještě dovolíme
malé ohlédnutí za uplynulým školním
rokem.
Naši žáci nepracují jen přímo ve vyučovacích hodinách, ale potřebné kompetence získávají i na různých dalších
akcích. V rámci exkurzí jsme několikrát
navštívili divadla v Čáslavi i v Praze,
prohlédli si řadu expozic, zavítali jsme
do několika výrobních podniků.
Své dovednosti a nadání prezentují žáci
na mnoha soutěžích a olympiádách.
Velmi úspěšní jsme byli v recitační soutěži, ve které Petra Kubešová obsadila
v okresním kole 1. místo. V anglické
olympiádě se Radim Procházka a Helena Licková umístili v okresním kole
v Kutné Hoře na 4. místě ve své kategorii. Také v zeměpisných znalostech jsme

byli úspěšní, Kryštof Rada byl v okresním kole třetí. Eliška Antošová pravidelně přispívala do různých literárních soutěží a
hned v září byla pozvána na autorské čtení do Litomyšle.
Pravidelných úspěchů dosahují žáci naší školy ve sportovních
soutěžích. V okresním kole naši chlapci a dívky reprezentovali
ve ﬂorbalovém turnaji a obě družstva chlapců se probojovala
až do ﬁnále Středočeského kraje. Účastnili jsme se také štafetového poháru, a třebaže naši běžci a běžkyně z 1. – 5. tříd
obsadili až 4. místo, zaslouží si pochvalu. Ve výčtu sportovních
aktivit nesmí samozřejmě chybět zmínka o projektu Česko
sportuje, do něhož jsme zapojeni, nebo plnění disciplín OVOV.
Zodpovědně se žáci připravovali i na dopravní soutěž.
Trvale se se žáky věnujeme ekologickým aktivitám – uskutečňuje se několik projektových dnů s touto tematikou, jsme
zapojeni do projektu Recyklohraní a několikrát ročně je odvážen vytříděný odpad. Zároveň jsme v letošním roce pomohli
dvěma nemocným dětem sbírkou PET víček.
Náš výčet školních aktivit by byl ještě mnohem obsáhlejší.
O všech akcích se objevují pravidelně zprávy na školních
webových stránkách, kde se zájemci mohou dovědět více a zároveň si prohlédnout krásné fotograﬁe.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s naší školou celý rok spolupracovali a našim dětem popřáli mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Jaroslava Polgárová
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ČRS MO VRDY –
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
30. 4. 2016
V sobotu 30. dubna se na rybníku Na
ostrově v Dolních Bučicích uskutečnily
tradiční rybářské závody, kterých se zúčastnilo 50 soutěžících. Zahájení závodů
probíhalo za mrazivého rána, které neodradilo ani mladé rybáře. Během dopoledne se teplota postupně zvyšovala a nakonec byl krásný jarní den. Z celkového
počtu závodníků bylo 45 dospělých a 5
dětí. Členů ČRS MO Vrdy bylo 23. Díky
sponzorům se soutěžilo stejně jako v minulých letech o krásné ceny. Vítězem se
stal pan Zdeněk Wittvar ml., který si odnesl hlavní cenu – motorovou pilu. Celkem se umístilo 38 závodníků.
Pořadí:
1. Zdeněk Wittvar ml. – 275 bodů
2. Petr Poskočil – 260 bodů
3. Jaroslav Rudolf – 209 bodů
4. Václav Jeřábek – 194 bodů
5. M. Veselý – 173 bodů
6. Pavel Truksa – 169 bodů
7. Václav Drahovzal – 155 bodů
8. Pavel Hostan – 150 bodů
9. Vladimír Kubelka – 141 bodů
10. Michal Slavík – 121 bodů
Samostatně soutěžící skupinou byly začínající mladí rybáři a děti, které navštěvují rybářský kroužek. Celkem jich na
sádkách chytalo 18.
Pořadí:
1. Matěj Němec – 122 bodů
2. David Rolenec – 89 bodů
3. Radim Šulc – 70 bodů
4. Tadeáš Jeřábek – 54 bodů
5. Dominik Krtička – 24 bodů
6. Eva Jirmanová – 24 bodů
7. Stanislav Novotný – 22 bodů
Sponzoři akce: Obecní úřad Vrdy,
GOLDBECK Prefabeton s.r.o.,
PetArt JH s.r.o., CH CATERING s.r.o.,
MAPES spol. s r.o., Termocentrum,
Kaprňák – Petr Havlíček.
Karel Raichl
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80 LET OD ZALOŽENÍ SDH DOLNÍ BUČICE

„Osmdesát let. Dlouhá, nebo krátká
doba? Názory se mohou různit, měřeno
délkou lidského života je však každopádně časový úsek dost velký na to, aby
stál za ohlédnutí. A právě to je cílem
oslav osmdesátin našeho sboru. Chápeme je v první řadě jako připomínku
práce a snažení těch občanů Dolních
Bučic, kteří myšlenku dobrovolného hasičství naplňovali před námi. Přitom samozřejmě neskrýváme hrdost nad tím,
že můžeme v jejich díle pokračovat.“ Tolik motto členů SDH Dolní Bučice.
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Oslavám přálo i počasí, protože v sobotu dne 21. května 2016 bylo nádherně
a slunečno. Bohatý program byl zahájen
slavnostním průvodem členů SDH Dolní
Bučice s prapory včetně dechové hudby
z Kolína, koňmi tahané historické stříkačky a spanilou jízdou veškeré zúčastněné hasičské zásahové automobilové
techniky. A že se bylo na co dívat! Následovala oﬁciální část se slavnostním
projevem starosty SDH Dolní Bučice
panem Petrem Koberou, zdravicí pana
starosty obce Vrdy panem Antonínem

Šindelářem a pozvaných hostí. Došlo
také na ocenění bývalých členů SDH
Dolní Bučice za dlouholetou a příkladnou práci pro sbor. Ocenění práce sboru
formou upomínkových plaket proběhlo
i ze strany kolegů s SDH Vrdy, SDH Zbyslav a okresního vedení SDH. Slavnostní
část programu končil akt žehnání jak
všem nastoupeným hasičským sborům,
tak jejich hasičské technice panem farářem Starým z Čáslavi.
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Následoval plánovaný program oslav. Zahrála dechová hudba.
Svým krátkým, ale dech beroucím vystoupením zaujala letová
ukázka vojenského vrtulníku Mi-17 ze základny Praha-Kbely.
V kostele zazněl nádherný koncert členů kolínského pěveckého sboru. Zatancovaly členky tanečního kroužku paní Ivety
Littové a proběhla praktická ukázka vyprošťování osob z havarovaného osobního automobilu v provedení profesionálních
hasičů z čáslavské jednotky. Po celý den byla pro zájemce k dispozici statická ukázka veškeré zúčastněné hasičské techniky a
pro nejmenší „Dětský koutek.“
Průběh oslav byl podpořen skvělým spíkrem a DJ-em panem
Jiřím Kubešem. Na celkovém koloritu oslav se také podíleli
stánky s občerstvením, sladkostmi a hračkami.
Oslavy 80. výročí založení SDH Dolní Bučice vyvrcholili ve
večerních a nočních hodinách taneční zábavou v KD Vrdy za
zvuků skupiny Faust Band.
-mly-
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ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

SKOVICE – VRDY - BUČICE

Budování hlavních železnic vyvrcholilo v bývalé monarchii
zhruba na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let 19. století.
Z tohoto období pochází většina
drah, kterým se nyní říká magistrální. Nadále však existovalo
nemálo měst, ba celá území,
jimž se železnice vyhnula. Soukromopodnikatelský duch však
na železnice v Železných horách
nezapomněl. Po odeznění hospodářské
krize se věci ujal podnikatel inženýr
Schwind, který se spojil se stavební ﬁ rmou Schön a Wessely. Psal se rok 1879
a to byla doba, kdy se v odborných kruzích očekávalo brzké vydání zákona,
jemuž se říkalo lokálkový. Ten měl podpořit výstavbu vedlejších tratí. Zákon
skutečně v roku 1880 vyšel a odstartoval éru výstavby místních drah. Jednou
z prvních byla i trať Čáslav-Závratec,
dnes Třemošnice, s odbočkou do Vrdů.
9. 3. 1880 byla vydána koncese ke stavbě

místních drah č. 41 říš. Zákoníku a vyhláška rakouského ministerstva obchodu pro trat Čáslav-Závratec s odbočkou Skovice-Vrdy-Bučice. Rakouská společnost místních drah (zkratkou
ÖLEG) zadala stavbu této železnice podnikatelství Schön a Weselý. A tehdy se už skutečně začalo. Již brzy po zahájení prací byly
otevřeny tyto úseky. Čáslav-Žleby 7,7 km – 4. 12. 1880 Skovice-Vrdy-Bučice 2,95 km – 4. 12. 1880 Žleby-Třemošnice 9.2 km – 14.
2. 1882 Zahajovací jízdu ozdobil svou účastí i pražský místodržitel, což v té době byla pocta více než neobvyklá. Slavnostní vlak,
řízeným řiditelem Schwindem, přivítal ve Žlebech zámecký pán,
kníže Auersperg, který ve svém sídle uspořádal hostinu. V roce
1882, byl dokončen a otevřen zbývající úsek Žleby – Třemošnice. Zajímavostí je, že
17. 10. 1882 na této trati byl poprvé použit drážní telefon na českých tratích a v celé
tehdejší monarchii. Spojovací drát byl tažen všemi stanicemi a měřil 23 kilometrů.
Odbočka Skovice-Vrdy Bučice má provozní délku 2,95 km. Jezdily zde smíšené vlaky
s osobními vozy 2. a 3. třídy, denně 7 až 9 párů, tažené parní lokomotivou. V roce
1930 se objevily první motorové vozy. Roku 1949 se zřídila zastávka mezi stanicí
Skovice a Vrdy-Bučice. Neměla žádné jméno a v jízdních řádech měla označení “km
2,6„. Rozvojem autobusové dopravy, klesá přeprava cestujících na dráze Skovice
a Vrdy-Bučice. Po rozhodnutí byl 22. 5. 1955 provoz ukončen, ale teprve v roce1975
byla trať zrušena a změněna na vlečku. V dnešní době je využívána ﬁrmou GOLDBECK (bývalá Prefa) a ETHANOL ENERGY a.s. (dříve cukrovar).
Použité zdroje – Železnohorské Vápenictví – význam železniční dopravy Zvolský.net
-fk-

V polovině roku nastal opět čas k rekapitulaci činnosti SDH Vrdy. Do minulého článku, psaného starostou našeho
sboru panem Janem Kropáčkem, se již
nevešlo pár akcí ze závěru loňského
roku. Dovolte mi tedy, abych je v krátkosti zmínil. V prosinci 2015 jsme ještě
stihli provést rekonstrukci hlavní místnosti naší klubovny v objektu bývalé
družiny. Důvodem bylo především vytvoření příjemného prostředí pro naše
děti, které se zde scházejí v zimních měsících a při nepříznivém počasí. Ještě
v témže měsíci zde proběhly dvě
schůzky. První z nich se zúčastnili
členové JPO III s ukázkou dýchací
techniky. Atraktivní bylo vyhledávání
osob v zakouřených prostorách. Děti se
ochotně ujaly úlohy „zachraňovaných“
a měly tak možnost si vyzkoušet jaké
to je, když se k vám tmou blíží hasič
v dýchací technice. Na další schůzce
jsme vyráběli drobné dárky pro rodiče.
Jednotka našeho sboru krom toho ještě
stihla cvičení v Ethanol Energy, a.s.
V novém roce 2016 jsme pak pokračovali především v činnosti kroužku
mladých hasičů. Počet dětí se nezměnil
a tak pracujeme dále ve stejné sestavě.
V zimních měsících jsme se v klubovně
soustředili hlavně na teoretickou přípravu. Fyzickou kondici jsme vylepšovali v tělocvičně místní ZŠ. Nejoblíbenější byla překážková dráha spojená
také s hasičskými dovednostmi.
Každoročně zmiňovanou akcí je tradiční Hasičský ples, který se tentokrát
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konal 19. 3. 2016. I tento rok nás potěšil plný sál bavících se lidí. Kapela Jel-Band
opět nezklamala a šíře jejího repertoáru jistě uspokojila každého tanečníka.
K zábavě přispělo i krásné předtančení dívek z taneční skupiny paní Ivety Littové.
S trochou umělecké drzosti vystoupila i pětičlenná taneční skupina tvořená členy
sboru. Aplaus v sále ukázal, že se tento pokus vydařil. Zde je třeba poděkovat také
paní Ivetě Littové za pomoc při nácviku a paní Zdeně Mlynkové za tvorbu kostýmů.
Týden po plese proběhla předvelikonoční schůzka našich dětí. Oproti minulému
roku jsme ji rozšířili o soutěž v hasičských znalostech a dovednostech. Vylosované
dvojice vyrážely z koupaliště podél řeky do zbrojnice. Zde je čekalo rozlišování technických prostředků. Další stanoviště na jejich cestě směrem na Háj obsahovala
zdravovědu, uzlování, topograﬁi a znalost hasebních prostředků. Na samý závěr
soutěže děti absolvovaly ještě střelbu ze vzduchovky. Poté si děti opět vyráběly kraslice, pomlázky a samozřejmě došlo i na opékání špekáčků.
V dubnu se část sboru zúčastnila i ne zcela hasičské akce a to Otvírání Doubravy. Tento
výšlap krásnou přírodou byl nejen balzám na duši, ale i slušnou fyzickou přípravou.
Následovaly opět vydařené čarodějnice, na jejichž přípravě a organizaci soutěží pro
děti se letos poprvé podílel i náš kroužek mladých hasičů. Děti se svého úkolu zhostily se ctí a zodpovědností. Patří jim za to dík.
Následovaly další tréninky požárního útoku. Na jejich přípravě se podílí čím dál
více členů a tak nám vedoucím ulehčují práci a umožňují se věnovat více dětem
při samotném nácviku. Smíšené družstvo dospělých se zúčastnilo noční soutěže
v požárním útoku v Potěhách.
Zúčastnili jsme se také dětského dne v Horních Bučicích. Zde jsme společně s hasiči letiště Chotusice zabezpečili stacionární ukázku techniky a naše děti prováděly
ukázku požárního útoku.
Z dalších akcí lze mimo jiné zmínit čištění okapů na objektu MŠ II Vrdy. To bylo
provedeno na žádost paní ředitelky školky.
26. 6. 2016 proběhla společná akce SDH Vrdy, Zbyslav a Chotusice. Tento trénink
proběhl jako malá neoﬁciální soutěž. Děti tak měly možnost porovnávat svoje síly
a schopnosti. Neodradilo je ani zpočátku deštivé počasí a tak se soutěžilo až do
jedné hodiny odpoledne. Nejlepší časy předvedli malí hasiči z SDH Chotusice. Věříme, že se takové akce budou opakovat a že se opět setkáme v přátelské atmosféře.
Mnoho dalších informací o našem sboru můžete získat také na našich stránkách
http://www.hasicivrdy.eu/
František Ferus, jednatel SDH Vrdy
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Bedřich Váša:
Podoubraví. Vydáno 15. Června 1926
Málokterá z našich poživatin nabyla tak velikého významu obchodního a národohospodářského jako čekanková náhražka kávy.
Vznikla ve střední Evropě a původně se jí
příliš nedařilo. Ale jakmile její vyrábitelé
mohli při výrobě použíti praktických strojů
a pokroku chemie, stala se vážným soupeřem
zrnkové kávy, s níž závodí poměrnou lácí.
Máli však taková náhražka vyhovovati svému
účelu, musí míti příjemnou, zrnkové kávě
podobnou chuť a vůni, a její odvar musí míti
kávovou barvu. A protože se tu jedná o předmět lidové spotřeby, má býti také výživná
a laciná. Místo kořene čekankového užívé se
místy částečně nebo docela k výrobě cikorky
i cukrovky a mrkve, jejichž hlavni součást
tvoří cukr.
Starkočtí občané J. Krupička a Č. Ptáček spojili se v roce 1885
ku zřízení továrny na zužitkování ovoce, sušení čekanky
a cukrovky. Stavbu tohoto podniku zadali J. Tomáškovi z Chrudimi, který byl také přítomen slavnosti položení slavnostního
kamene, konané v neděli 2. července 1885 ve Starkoči.
Na pozemku Č. Ptáčka byly vykopány jámy pro základy. Do pravého rohu položen základní kámen, v němž jsou uloženy zprávy
sušárny a slavnosti se týkající a tehdejší mince. Nový podnik
měl ve štítě nápis: „První česká továrna na zužitkování ovoce“.
Prospíval dobře a zabýval se s počátku sušením ovoce. Které
plody nebyly k sušení způsobilé, zpracovaly se na ovocné víno.
Ale majitelé „továrny“ nebyli s jejím výnosem spokojeni.
Toužili po zisku větším. V r. 1886 ji prodali místnímu sdružení 12 rolníků asušárna dostala novou ﬁrmu: Bedřich Váša,
Josef Volenec a společníci. V roce 1888 byla ještě
rozšířena. Usušilo se tam za rok 20 vagonů
čekanky a mnoho ovoce.
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PRŮMYSL ČEKANKOVÝ
V ČÁSLAVSKÉM OKRESE

Tehdy bylo zpracování kořenů čekankových velmi jednoduché. Dělnice krájely na stolech kořeny obyčejnými noži. Která
při tom zavadila o prst, přiložila na ránu kousek slaniny, pod
níž se prý bolest velmi brzy zahojila. Později byla použita na
čekanku řezačka, která byla poháněna žentourem.
Když r. 1893 smlouvou zavázaní rolnici (kontrahenti) zakoupenou surovinu nedodali, davše se zlákati vyšší nabídkou cizích
sušáren, dostavily se první obtíže. Závod zůstal dlužen továrně
Franckově 7 vagonů suchých kořenů, která žádala buď náhradu nebo dodání čekanky v následujícím roce. Této nesnáze
zalekli se dosavadní společníci tak, že ze spolku vystoupili přes
důtklivé varování svého předsedy, který byl nucen 6. května
1894 podnik od nich převzíti. Po uzavření nové smlouvy vrátil
podíly svým bývalým společníkům a závod přešel do rukou jednoho majitele: Bedřicha Váši. V listopadu 1908 sušárna Vášova
vyhořela, ale r. 1909 byla znovu postavena dle plánů zákonem
schválených. V r. 1925 ji převzal syn Miloslav Váša.
J. Krupička a Č. Ptáček, majitelé první „továrny„ na zužitkování ovoce ve Starkoči, učinili r. 1885 při sušení ovoce
zkoušku se sušením čekankových kořenů, přivezených od
Králové Hradce. Výsledek zkoušky byl uspokojivý, ale pro
nedostatek místa nemohli se výhradně sušením čekanky
zabývati. Koupili tedy v Dolních Bučicích bývalou škrobárnu J. Drahokoupila, kterou v r. 1886 upravili na sušárnu
čekanky a výrobu octa. Téhož roku zajistili si smlouvami
s rolníky dodávání čekanky ve větším množství a to byl počátek pěstování a sušení čekanky na Čáslavsku. První česká
továrna na cikorii, obilné kávy a kávové konservy Ant. Štefan,
Vrdy-Bučiceu Čáslavě, založená roku 1872, je jedním z nejstarších podniků toho druhu a její výrobky pro
svoji výtečnou jakost požívají v spotřebitelských kruzích nejlepší pověsti i všeobecné
obliby. Kávoviny se vyráběly vesměs ze surovin vhodných pro děti, proto výrobci vkládali
dovnitř pohádky, omalovánky i vystřihovací
betlémy, jež se staly také součástí její sbírky.
Kromě Ve Starkoči a v Dolních Bučicích postavena byla sušárna v Žehušicích ﬁrmou
Lenk r. 1883 a v roce 1889 J. Výborným, nájemcem dvora ve Zbislavi. Roku 1922 zřídil
sušárnu v Čáslavi E. Pick. V těchto závodech
bylo v prvních letech usušeno přes 60.000
tisíc § suroviny. V nynější době suší se jen
v Dol. Bučičích, ve Starkoči a v Čáslavi. Sušárna v Žehušicích vyhořela a zbislavská zastavila práci v r. 1923 do neurčita.
-fk-

ČE RV E N EC 2016

strana 13.

14. strana

ČE RV E N EC 2016

DĚTSKÝ DEN
V HORNÍCH BUČICÍCH
Všechny děti si zasoutěžili, podívali se na ukázky bojového
umění Karate v podání nejmenších. Předvedli se nejmladší
hasiči z Vrdů a psovodi se svými pejsky. K vidění byla hasičská
automobilní technika z Vrdů i z 21. zTL Čáslav. Skákalo se
a sjíždělo se v nafukovacích hradech. Mlsali se sladkosti nebo
párek a kupovali se hračky. K tomu všemu po celé odpoledne
hrál již tradičně pan Pavel Bečán z Kutné Hory.
Velký dík všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Dětského dne.
-mly-

HISTORICKÁ OPONA
V NOVÉM PROVEDENÍ
VE ZBYSLAVI SE I LETOS
„MÁJOVALO“

Vše začalo již 1. května 2016 (nepočítáme-li tradiční pálení
čarodějnic), kdy byla na návsi pod kostelem vztyčena 18 metrů vysoká obecní máj. I tentokrát se to podařilo bez použití
techniky – pouze díky pořádné dávce fortele a síle svalů. Následující sobotu, po slavnostním zahájení, spojeném s předáním „obecního práva“ starostou obce a po sedm hodin trvající obchůzce vsi již stály májky u všech domů ve Zbyslavi.
Zbyslavští i hosté se pak znovu sešli 27. května 2016 na májové taneční zábavě, spojené s dražbou obecní máje. Její
skácení pak bylo deﬁnitivní tečkou za květnovými akcemi,
pod kterými byly organizačně podepsány dva místní spolky
– Sbor dobrovolných hasičů a Spolek za záchranu kostela. Aktéry ovšem byla drtivá většina Zbyslaváků.
Karel Kropáček
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Již 110 let zdobí pódium sálu zbyslavského hostince „U Bucků“
na plátně malovaný obraz, zachycující tehdejší podobu vsi. Samozřejmě se tomuto dílu, které snad původně sloužilo jako
opona, případně jako dekorace, nevyhýbal zub času. Barvy se
místy sloupaly, plátno zkřehlo a bylo na několika místech protrženo. Další poškození hrozí při každé akci, která na pódiu
probíhá. Proto se členové Spolku za záchranu kostela a Sboru
dobrovolných hasičů rozhodli pořídit kopii. Obraz o rozměrech zhruba 5 x 3 metry byl po nafotografování digitálně vyčištěn a v původní velikosti vytištěn na odolnou fólii. Slavnostní
„odhalení“ se uskutečnilo během květnové taneční zábavy.
Náklady, o které se jmenované spolky podělily, činily 3 600 Kč.
Nyní probíhá jednání s Městským muzeem Čáslav o možnostech šetrného ošetření a uložení originálu.
Karel Kropáček
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KRÁTKÁ REKAPITULACE SEZONY 2015/16
V dresu Slavoje zasáhlo do mistrovských zápasů celkem Okresní přebor:
8 družstev.
Rk.
Družstvo
Záp.
V kategorii dospělých „A“ tým navázal dobrými výkony na loň1 Tupadly
26
skou sezonu a v celkovém pořadí skončil třetí. V tabulce střel2 Kutná Hora B
26
ců OP se umístil na druhém místě s 22 vstřelenými brankami
3 Vrdy
26
Jiří Luňáček. Náš „B“ tým letos obsadil především díky nepří4 Malín
26
liš vydařené podzimní části 8 příčku. Velmi kladně hodnotí5 Zbraslavice
26
me a jako velký přínos pro naši kopanou vidíme v postupném
6 Uhlířské
26
Janovice B
zapracování našich dorostenců mezi dospělými.
7 Malešov
26
Dorost „A“ letos odehrál první sezonu v krajské soutěži v I. A
8 Sedlec
26
třídě a nevedl si vůbec špatně, když v konečném pořadí skončil
9 SÁZAVA B
26
čtvrtý, což nám do příští sezony dává naděje na boj o postu10 Chotusice
26
pové příčky. Dorost „B“ (spojený tým Slavoj Vrdy a Dynamo
11 Hlízov
26
Horní Bučice), odehrál sezonu ve sloučené soutěži Okresních
12 Paběnice
26
přeborů KH + Nymburk.
13 Kácov B
26
Stejně jako dorost i starší žáci letos prvně okusili srovnání
14
ZBÝŠOV
26
v krajské soutěži a také si nevedli vůbec špatně, o čemž svědčí
pěkné šesté místo v konkurenci týmů jako např. Kutná Hora,
IV. třída
Český Brod atd.
Družstvo
Záp.
Mladší a starší přípravka odehrála okresní přebor Kutnohor- Rk.
1 Církvice
24
ska, hraje se turnajovým způsobem a vždy na konci sezony je
2 Okřesaneč
24
ﬁnálový turnaj pod záštitou OFS. V těchto dvou kategoriích se
nezveřejňují výsledky a tabulky.
3 Bratčice
24
Závěrem jako každý rok nezbývá než poděkovat všem našim
4 Vlkaneč
24
sponzorům, fanouškům, rodičům našich mladých nadějí
5 Horní Bučice
24
a samozřejmě obci Vrdy. Vyzdvihnout chceme také práci na6 Záboří n. Labem
24
šich trenérů a realizačních týmů, kteří se na úkor svého volné7 Chotusice B
24
ho času času a zdarma věnují výchově našich fotbalistů.
8 Vrdy B
24
Ještě jednou díky za podporu.
9 Zbýšov B
24
TJ Slavoj Vrdy – fotbal
Starší žáci I. A třída
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

18

1

1

89:10

55

+

0

-

22

0

4

Skóre Body Penalty +
69:24

66

1

Penalty 1

17

0

9

67:41

51

3

3
2

14

0

12

68:49

43

1

15

0

11

71:53

43

4

2

14

0

12

69:53

41

2

1

14

0

12

53:59

41

2

1

13

0

13

49:44

40

4

5
4

11

0

15

52:62

37

0

13

0

13

52:65

36

4

1

11

0

15

55:67

34

2

3

10

0

16

46:61

32

1

3

10

0

16

47:61

31

2

3

9

0

17

54:75

26

3

2

9

0

17

32:70

25

4

2

+

0

-

Skóre Body Penalty + Penalty -

21 0

3 75:26

62

2

20 0

4 93:42

59

2

1

15 0

9

75:47

47

0

2

8 69:48

0

16 0

1

42

6

11 0

13

57:49

37

0

4

10 0

14 64:54

34

1

5

12 0

12

51:54

34

2

0

10 0

14

63:61

32

0

2

10 0

14

47:76

29

3

2

10

Hostovlice

24

10 0

14 43:64

29

4

3

11

Horušice

24

9 0

15

47:87

25

2

0

12

Potěhy

24

8 0

16 33:66

24

2

2

13

Žleby

24

4 0

20

14

0

2

29:72

Dorost I. A třída skupina C

1

AFK Pečky

20

2

SK Slavia Jesenice

20

15

3

2

109:18

48

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

3

SK Votice

20

13

2

5

64:31

41

1

SK Viktorie Jirny

26

23

1

2

161:32

70

4

Sparta Kutná Hora

20

10

4

6

65:26

34

2

SK Český Brod

26

22

2

2

145:17

68

5

TJ Sokol Nespeky

20

10

2

8

43:35

32

3

FC Velim

26

21

3

2

104:16

66

6

Slavoj Vrdy

20

10

1

9

57:55

31

4

Slavoj Vrdy

26

17

0

9

88:38

51

7

SK Český Brod

20

10

0

10

91:49

30

5

FK Červené Pečky

26

13

6

7

64:46

45

8

SK Poříčany

20

6

1

13

35:81

19

6

SK Zeleneč

26

14

2

10

76:54

44

9

Sokol Jestřabí Lhota

20

5

0

15

44:80

15

7

AFK Pečky

26

13

1

12

67:74

40

10

FK RADOŠOVICE

20

4

0

16

17:123

12

8

Sokol Jestřabí Lhota

26

12

2

12

51:69

38

6

9

FK KAVALIER SÁZAVA

26

11

1

14

88:107

34

10

TJ Kouřim

26

9

3

14

43:73

30

11

TJ Liblice

26

6

2

18

29:108

20

11

FK Uhlířské Janovice

20

2

0

18

18:124

Mladší žáci OP – konečné umístění v OP Kutná Hora

Družstvo

Body

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

12

SK Městec Králové

26

2

3

21

26:116

9

1

Sázava

24

19

4

1

122:25

61

13

T.J. Star Tupadly

26

2

2

22

18:133

8

2

Malín

24

16

3

5

114:60

51

14

TJ Sokol Mukařov

26

1

4

21

40:117

7

3

Čáslav C

24

15

5

4

75:51

50

4

Kutná Hora

24

15

3

6

97:50

48

5

Vrdy

24

13

1

10

86:53

40

Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

6

Suchdol

24

10

6

8

70:52

36

1

Loučeň

21

18

2

1

120:26

56

7

Nové Dvory

24

11

2

11

71:53

35

2

Chotusice

21

15

1

5

86:30

46

8

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

24

9

2

13

63:83

29

3

Sportovní klub AFK Sadská

21

11

4

6

59:43

37

9

Čáslav D

24

8

4

12

48:75

28

4

Sokoleč

21

10

2

9

56:43

32
21

Rk.

Družstvo

Dorost B – OP KH/Nymburk
Družstvo

Body

10

Sedlec

24

7

5

12

49:68

26

5

Křinec

21

7

0

14

47:81

11

Uhlířské Janovice

24

6

4

14

54:101

22

6

Dymokury

21

5

4

12

39:57

19

12

Tupadly

24

6

3

15

67:97

21

7

Slavoj Vrdy B

21

6

1

14

27:95

19

13

Zbraslavice

24

0

0

24

13:161

0

8

Semice

21

4

2

15

31:90

14
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NOVÁ ATLETICKÁ SADA ZPESTŘUJE
TĚLOCVIK NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VRDECH

Sadu atletických pomůcek uzpůsobených potřebám dětí z prvního stupně
jsme získali díky zapojení se do projektu Českého atletického svazu – Atletika pro děti do škol. Zástupci naší
školy, Mgr. Dana Kubešová a Mgr. Lucie Hrdličková, spolu s dalšími pedagogy reprezentujícími deset vybraných
škol z Čech, sadu převzali v sobotu
19. března na pražské ZŠ Jeseniova.
„Byli bychom rádi, kdyby projekt Atletika pro děti do škol napomohl tomu,

aby děti ve školách tělocvik nejen bavil, ale
aby pochopily, jak důležité je, že se pohyb
stane součástí jejich zdravého životního stylu.
Právě atletika, která v začátcích nenutí děti ke
specializaci, ale je zaměřená na všestrannou
pohybovou aktivitu, je podle našeho názoru
ideální pro obohacení hodin tělesné výchovy,“
myslí si koordinátorka projektu, Iveta Rudová
z Českého atletického svazu.
Nová sada umožňuje dětem nácvik základů atletických dovedností a organizaci soutěží v šesti
disciplínách: v překážkovém běhu, slalomovém

KAREL IV. NA LICHNICI
sobota 23. 7. 2016 od 13:30 hodin
Program:
13:30 – uvítáme Karla IV.
13:45 – loutkové divadlo pro děti
14:30 – dobová kapela
15:00 – šermířské souboje
15:30 – dobové tance
16:00 – šarvátka s loupeživým rytířem
16:30 – ukázky výcviku dravců
17:15 – dobová kapela
Dobový jarmark, středověké
hry a dílny pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno!
Vstupné dospělí 80 Kč,
děti do 15 let 40 Kč
rodinné (2+2) 200 Kč
Další informace berkovstizesebirova@seznam.cz

běhu mezi kužely, frekvenčním
běhu, skoku dalekém z místa, hodu
pěnovým oštěpem a hodu raketkou nebo míčkem na cíl. S atletickou sadou žáci 1. stupně sportovali
1. června a oslavili tak Den dětí
sportem. Pomůcky nám i v dalších
letech budou napomáhat k obohacení hodin tělesné výchovy.
Mgr. Dana Kubešová,
Mgr. Lucie Hrdličková

PPL PARCELSHOP
NYNÍ I VE VRDECH
Chcete poslat balík již za 79,-Kč? Nebaví Vás čekat frontu na
poště? Šetřete čas a peníze a pošlete balík s PPL ParcelShop.
Od 1. 7. 2016 v areálu Stavebniny Smetánka, Ovocná 276, Vrdy.
Bližší informace na tel. 606 546 564 nebo na e-mailu: info@
stavebniny-vrdy.cz
POZVÁNKA

na 7. ročník
„POSVÍCENSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE“
v malé kopané pro neregistrované a ženy.
Tímto oslovujeme všechny příznivce i nepříznivce
sportu, že nohejbalový klub Slavoj Vrdy plánuje
3. ZÁŘÍ 2016 OD 09:00 HOD. – POŘÁDÁNÍ 7. ROČNÍKU
TOHOTO TURNAJE NA MÍSTNÍM STADIONU.
Hraje se 2 x 10 min a počet hráčů je 1+ 5 + náhradníci.
Zástupci družstev potvrďte účast do 20. 8. 2016 na
tel. č.: 739 643 166 nebo u osobně pana Miroslava
Havránka.
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