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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
v minulém čísle jsem Vás seznámil s tím, co obec připravuje pro Vás občany. Téměř
veškeré akce jsou předmětem dotačního titulu, tak jsme nyní v období očekávání,
zda se na nás usměje ten který dotační program. Jsem ale přesvědčen, že s přibývajícím časem se jeví, jako nejdůležitější dokončení resp. posílení zdrojů pitné vody.
Letošní zima nám rozhodně nepřidala na klidu, co se týká doplnění zásob podzemních vod. Ve velice krátkém termínu proto musíme upřesnit popř. i formou etapizace akce „Vrdy – dokončení vodohospodářské infrastruktury“ a upřednostnit zařazení vrtu VK 6 do systému vodovodu obce včetně rozšíření stávající úpravny vody. Je
to sice pár vět, ale skrývá se za nimi objem prací v hodnotě, která nebude mít daleko
k 8 mil. Kč. Jistě nemusím nikoho přesvědčovat, že tato akce je a neutěšený výhled
předpokládá, že i bude, životně důležitá pro všechny občany obce. A když říkám
pro všechny občany myslím tím především na ty ulice, které nemají vodovodní řad.
V mnoha případech nejde jen o to, že všichni občané nemají možnost vodovod využívat, ale voda z jejich vlastních zdrojů-studní je na hranici hygienických norem, nebo
je i v mnoha případech překračuje.
Nemůžeme také odejít od akcí, které by nedokončením důležitých opatření, snížily
svůj význam např. zateplení objektu. Proto dokončujeme elektro-fyzikální metodu
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odstranění vzlínání vody v původní
nosné konstrukci kulturního domu.
Pochopitelně, že spolu s přípravou
koupaliště na letní sezonu provádíme
např. plánovanou výměnu panelové
komunikace za zámkovou dlažbu. Panely použijeme na místní komunikaci
v nové lokalitě pro RD v Horních Bučicích. Probouzející se jaro sebou přináší
v samotném počátku smýcení stromů,
které již neplní estetické a bezpečnostní
požadavky. Lokalitu v Horních Bučicích jsme již po úpravách osázeli a ul.
Zbyslavskou osázíme v co možná nejkratším termínu. U otázky kácení nebo
nekácení bych se chtěl zastavit. V letošním roce bychom rádi připravili plán
revitalizace zeleně v obci. A nepůjde zde
jen o smýcení stromů. Chápu, že listí ze
stromů vyžaduje jeho úklid nebo čištění
např. střešních žlabů, ale jehličnany
asi nejsou tím ořechovým v intravilánu
obce. Proto jsme se zatím jen v komisi
pro rozvoj obce dohodli, že společně
zpracujeme z architektonického řešení
středu obce i návrh revitalizace i zeleně
s tím, že tyto materiály předložíme k veřejné diskusi.
Závěrem mi dovolte, abych jen v krátkosti informoval o vztahu obce a fy Ethanol Energy, a.s.
Nebudu předjímat červen 2016, kdy
budou hovořit jen dosažené výsledky
měření hluku atd., jako výstupy ze
zkušebního provozu části zařízení
ﬁrmy. Konstatuji, že pomáhají námi
iniciovaná pravidelná setkání vedení
Ethanolu, spolku pro zdravé Vrdy
a obce. Myslím, že jsou již překonány
emoce a na společných setkáních
se řeší především dopady provozu
na občany obce. Poslední jednání
29. 3. 2016 přineslo návrh od Ethanolu
v objemu téměř 1 mil. do opatření na
zlepšení životního prostředí. Firma se
jistě vyrovná s doplněním žádosti EIA
pro KÚ a i když výroba ethanolu není
zařazena do žádné z bezpečnostních
skupin, předá obci základní soubor
pokynů pro případ mimořádných situací včetně informace představitelů
obce. Další společné jednání je plánováno na 4. května 2016.
Přeji Vám všem krásné jarní období!
Antonín Šindelář
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GRATULACE 2016:

OBEC VRDY POŘÁDÁ
TANEČNÍ KURZ 2016 PRO MLÁDEŽ

Srdečně gratulujeme všem, kteří oslavili
nebo budou slavit svá jubilea. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.

XXIII. kurz tance a společenské výchovy v Kulturním domě ve Vrdech pod vedením
tanečních mistrů Antonína a Jany Novákových s živou hudbou EXPO Fr. Štěrby –
dne 3. 9. 2016 ve 14 hodin
Taneční škola Novákovi je profesionálním členem Svazu učitelů tance ČR.
Taneční s osvědčenou tradicí – s námi poznáte, že tanec není nuda, ale skvělá zábava.
Hana Špatenková, evidence obyvatel Naučíte se Blues, Foxtrot, Waltz, Čaču, Rumbu, Jive, Mazurku, Tango, Slowrock,
Valčík, Polku, Country a některé další tance a variace do jednotlivých tanců.
Poplatky:
kurzovné pro páry do 31. 5. 2016
Kč 3000 (1500 os.)
kurzovné pro 1 osobu do 31. 5. 2016
Kč 1600
duben
kurzovné pro páry od 1. 6. 2016
Kč 3300 (1650 os.)
paní Marie Koberová z Vrdů
kurzovné pro 1 osobu od 1. 6. 2016
Kč 1700
paní Božena Suchardová z Vrdů
gardenka s místenkou
Kč 700
pan Luděk Hurda z Vrdů
(14 lekcí á 50 Kč vč. prodloužené, věnečku, plesu)
paní Eva Průšová z Dolních Bučic
pan Jaroslav Schreiber z Vrdů
Přihlášky:
paní Věra Knapová z Vrdů
1. elektronicky
paní Zdeňka Horká ze Zbyslavi
vyplňte on-line přihlášku na webových stránkách www.obecvrdy.cz
pan Josef Bouma z Vrdů
2. osobně
pan Jiří Ašenbrener z Dolních Bučic
v pokladně OÚ – každé pondělí a středu od 7:00–11:30 a 12:30–16:30 (sl. Lucie Kořínková)
paní Jiřina Dalešická z Vrdů
3. telefonicky
na číslech 313 035 908, 734 441 330

červen
pan Jaroslav Ipser z Vrdů
pan Antonín Kryšpín z Dolních Bučic
paní Libuše Šturmová ze Zbyslavi
pan Jaroslav Tomíšek z Vrdů
pan Jaroslav Kobera z Vrdů
paní Marie Jelínková z Horních Bučic
paní Marie Chudomelová z Horních
Bučic
paní Marie Lhotová z Dolních Bučic
pan Václav Staněk z Dolních Bučic
paní Hana Svobodová z Horních Bučic
paní Alena Kočová ze Zbyslavi

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám pošleme potvrzení o zařazení do kurzu, úvodní
dopis s organizačními pokyny a platebními podmínkami. Kurzovné lze uhradit převodem na účet (info na www.obecvrdy.cz – vyřizuji si – platby a poplatky), složenkou
nebo hotově v naší pokladně.

Rozpis lekcí tanečního kurzu 2016

květen
paní Jaroslava Krejčová z Vrdů
pan Jiří Brom z Dolních Bučic
paní Zdeňka Vébrová z Dolních Bučic
paní Miloslava Hejbalíková z Vrdů
paní Jana Švehlíková z Vrdů
pan Josef Novotný z Dolních Bučic

1. lekce

so

3. 9.

18–21 hodin

Vrdy

2. lekce

so

10. 9.

18–21 hodin

Vrdy

3. lekce

so

17. 9.

18–21 hodin

Vrdy

4. lekce

so

24. 9.

18–21 hodin

Vrdy

5. lekce

so

1. 10.

14–17 hodin

Vrdy

6. lekce

so

8. 10.

18–22 hodin

Vrdy I. prodloužená

7. lekce

so

15. 10.

18–21 hodin

Vrdy

8. lekce

so

22. 10.

14–17 hodin

Vrdy

9. lekce

so

29. 10.

14–17 hodin

Vrdy

10. lekce

so

5. 11.

18–22 hodin

Vrdy II. prodloužená

11. lekce

so

12. 11.

14–17 hodin

Vrdy

12. lekce

so

19. 11.

18–22 hodin

Vrdy věneček

13. lekce

so

26. 11.

14–17 hodin

Vrdy mikulášská

14. lekce

so

3. 12.

18–22 hodin

Vrdy závěrečný ples

JARNÍ JARMARK
Dne 20. 3. 2016 proběhl nultý ročník
Jarního jarmarku v místní knihovně
Vrdy. Mohli jste si koupit výrobky zájmového kroužku Řemeslné dílny, byla
zde i ukázka zvířat z obory Žleby spolu
s přednáškou na téma Smysly zvířat.
Velký úspěch měli malí kytaristé se svou
skupinou „CRAZY GUITARS“. Hodně
dětí se zúčastnilo workshopu, o který se
starala Mgr. Petra Kobelová. Nesmělo
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chybět samozřejmě ani oblíbené malování na obličej. Bohužel nám nepřálo počasí a tak musel být zrušen skákací hrad,
na který se všechny děti moc těšily. Celá
akce končila kolem půl šesté, kdy se děti,
rodiče, příbuzní a babičky s dědečky odebrali k domovu. Celá akce proběhla ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Filip Wohák
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PROČ ANO? PROČ NE?
Víte, že naše děti ve škole i školkách odmítají pokrmy, do kterých jsou díkybohu opět zařazovány jáhly, pohanka, cizrna,
kuskus atp. Proč? Nechutná jim to? Proč? Žádné dítě na světě
se přece nerodí s chutí na párek nebo sušenku. Tak proč, když
to jedli naši předkové a nepotýkali se v tak hojné míře s chorobami srdce a cév, netrpěli tak často nadváhou a obezitou?
Tyto informace čteme dnes a denně na internetu, slyšíme
v rádiu, vidíme v televizi. Není žádnou novinkou, že děti se od
malička učí nápodobou. Rodiče jsou pro ně prvními a nejpodstatnějšími vzory. A jde to s nimi i do pozdějšího věku. Logicky
– těžko bude tatínek v dobré víře zakazovat svému 15tiletému
synovi kouření, když sám denně vytáhne čistou čtyřicítku.
Těžko bude maminka láskyplně dítěti brát Tatranku s tím,
že to není zdravé a sama se večer k Ordinaci obloží čokoládou a chipsy. Je samozřjmě jednodušší dát dítěti peníze než
věnovat pár minut času přípravě školní svačiny. Co si děti
s největší pravděpodobností pod vlivem reklamy a vrstevníků
koupí nemusím snad ani říkat. Je samozřejmě jednodušší zabalit dítěti na svačinu párek nebo špalík salámu s houskou
než přemýšlet, co by bylo zdravější. Rodiče jsou tím, kdo může
život svých dětá nastartovat k lepšímu. Nikdo jiný.
Rozumím argumentu typu „My jsme tak žili celý svůj dosavadní život a přežili jsme to, tak co s tím takové štráchy.“
Česká kuchyně všeobecně není považována za vzor racionální
stravy. A opět upřímně – všichni si pamatujeme ve školních
a závodních jídelnách vtipnou kombinaci UHO s knedlíky,
šťouchanými bramborami či rýží. Polévku, ve které plavalo
vždy totéž, pouze za jiné konzistence. Jediným ovocem bývalo
jablko, občas banán, většinou se vitamíny scukly do misky
kompotu v podstatě plného bílého cukru. Za plnohodnotnou
zeleninu se považovala sterilovaná okurka. A kolik z nás si
z toho odneslo celoživotní nechuť k masu, rajské omáčce,

dršťkové polévce, hrachové kaši apod.? Kolik z nás se potýká
s obezitou a různými alergiemi?
Nedovolme, aby naše děti žily tak, jako my! Nedovolme, aby se
stravovaly tak, jako my! Začněme sami u sebe, každý sám, u sebe
doma. Že je to problém? Přiznejme si ve skrytu duše upřímně, že
problémem je naše lenost, neochotna učit se novým (potažmo
staronovým) věcem, pohodlnost, léty zajeté rodinné stereotypy,
které se nám nechce měnit a v neposlední řadě vrozená lidská
nedůvěra k čemukoliv novému, nám osobně neznámému. Ale
ne vše neznámé je špatné. Bez novot byl nebyl pokrok. Bez pokroku by nebyla historie. A nikdy není pozdě. A proč? Zdravější
strava zlepšuje kvalitu života, prodlužuje jeho délku, omezuje
výskyt nemocí, organismus je odolnější, případné nemoci se
zkracují. Pro koho z nás je tohle malý důvod?
Není přece nutné okamžitě překopat celý rodinný jídelníček.
Jednak je to časově náročné a jednak by se to doma asi nesetkalo s pozitivní odezvou. Bramborové knedlíky, noky či šišky
děláme doma snad všichni. A známe to všichni – dopředu si
uvařit brambory, v lepším případě přemluvit některé z dětí
či přímo partnera, aby je oloupal. Nastrouhat, udělat těsto.....
klasika. Co kdyby ale existovala rychlejší, levnější, jednodušší
a zdravější varianta?
Půlkilový pytlík jáhel se dá bez problémů koupit za 25 Kč, dají
se sehnat i ve Vrdech nebo bez potíží v Čáslavi. A můžete začít měnit historii. Jáhly 2 x spařte vroucí vodou (aby ztratily
svou nahořklou chuť) a poté je uvařte v mírně osolené vodě
v poměru zhruba 1:2 (jáhly:voda) do husté kaše. Směs nechte
zchladnout, smíchejte s polohrubou moukou a zpracujte rukama v těsto podobné bramborovému Vytvarujete koule, šišky,
nočky či válečky a ty vařte v osolené vodě, dokud nevyplavou.
A hotovo :-)
P. Novotná

DOPRAVNÍ NEHODA
ZE DNE 8. BŘEZNA 2016
Pachatel dopravní nehody ze dne 8. 3. 2016 je Policii ČR znám. V nočních hodinách
cca 22:50 hod. nezvládl řízení osobního motorového vozidla a naboural sloup veřejného osvětlení v ulici Smetanovo náměstí. Neměl však na svědomí jenom sloup
veřejného osvětlení ve Vrdech, ale i nehodu na přejezdu u vlakového nádraží Skovice. Osobní motorové vozidlo nechal na místě a od nehody z místa nehody utekl.
Následující den byl vypátrán a vyslechnut Policií ČR. Pachatel dopravní nehody
se ke všemu přiznal a obec Vrdy obdržela i výsledek celého šetření. Vzniklá škoda
na majetku obce Vrdy (kompletní výměna sloupu veřejného osvětlení) bude plně

hrazena z pojištění pachatele dopravní
nehody. Závěrem je nutné podotknout,
že opravdu velkým štěstím bylo, že v inkriminovaném místě zrovna v tom čase
nešel nějaký chodec!
-mly-
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NOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY
PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER
Zavedení této služby, kterou jsem avizovala v minulém čísle OL,
je stále v plánu, bohužel se rozjezd z organizačních důvodů maličko pozdržel.
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

SRDEČNĚ ZVEME:
29. 4. od 17:30 | Beseda se spisovatelkou
Eliškou Vlasákovou
Milé povídání nad knihami spisovatelky
Elišky Vlasákové. Původním povoláním
klinická psycholožka knižně vydala vzpomínkové prózy Jako sen (Eman 2004),
Jedním okem (Triáda 2007) a Byla jsem
s našima na procházce (Triáda 2012).
Její kniha Jedním okem byla v roce 2018
nominována na Magnesii Literu.

DĚTSKÉ
LETNÍ KINO
Počínaje pátkem 1. 7. se můžete také
těšit na již 5. ročník promítání Dětského letního kina. Program je zatím ve
výstavbě.

OSLAVTE
V KNIHOVNĚ
DEN DĚTÍ!
30. 5. od 17:00 | Pohádky divadla
MALÉhRY: Jak na příšery
Potkali jste už někdy čerta, co vozí děti
na ocase do školy, nebo hastrmana, který
je vedoucím plaveckého oddílu, či třeba
strašidlo, co by túze chtělo chodit do
školy? Ne? To je zvláštní! V naší knize je
takových "příšer" hned několik! A třeba
to ve skutečnosti nejsou ani přîšery! Záleží jen na nás, jestli v nich umíme probudit dobro! V každém z nás ho alespoň
kousíček je!
Těšit se můžete na pohádky, čaj ze samovaru, svítící židle, a spoooustu polštářků.
Hrají: Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM,
MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ
Během března i těsně před ním knihovna
hostila několik zajímavých osobností,
které vždy přilákaly spousty diváků, posluchačů i tvořivců. Vážím si přízně, jaké
se u Vás všech knihovna těší, a moc Vám
za ni děkuji.
Recenze na jednu z velice zdařilých
akcí, za kterou bych chtěla zainteresovaným dětem i lektorce Kačce Dolejší moc
poděkovat a kterou byl Jarní jarmark,
se zhostil všestranně nadaný a vstřícný
mladý muž, Filip Wohák.
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Za velice zdrařilou považuji i akci Celonárodní čtení Bible. Účast nás mile
překvapila a velice si zájmu i podpory
veřejnosti cením. Všem tímto moc děkuji jménem svým, pana Jana Vlasáka
i pana Ivana Havlíčka. Čtení se účastnila i regionální Televize Čáslav, krátkou reportáž pak budete moci v nejbližší době zhlédnout před promítáním
v čáslavském Kině Miloše Formana.
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VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Paní Marie Prokopová, zaměstnankyně
TS Vrdy, připravila krásnou Velikonoční
výstavu v prostorách Výstavní síně Obecního úřadu. Opět je mi ctí na tomto
místě poděkovat všem přispěvatelům.
Ale hlavně všem dětem, žákům a učitelkám z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a ZŠ Vrdy.
Dále dětem z Výtvarného kroužku paní
Mgr. Jany Machkové a žákům Dramatického kroužku při ZŠ Vrdy. Veliký dík
patří samozřejmě občanům naší obce.
Jmenovitě: paní Blance Kvasňové, paní
Věře Řehounkové, paní Zuzaně Bělské,
paní Věře Slanařové, Miloslavě Novotné,
paní Olze Rolencové, paní Marii Boumové, paní Karle Kadlecové, paní Haně
Kostelecké, paní Ludmile Kostelecké
a paní Veronice Fraňkové. Speciální poděkování patří paní Marii Prokopové,
která má největší podíl na zdárné přípravě a provedení Velikonoční výstavy.
Dík patří i paní Janě Padruňkové, která
také přispěla svým dílem. V neposlední
řadě děkuji i všem návštěvníkům za
opravdu velký zájem o Velikonoční výstavu. Tak opět někdy příště, například
na výstavě výtvarných počinů naší školské mládeže…
Pozn.:
Poděkování a zároveň velká omluva za nezveřejnění všech přispěvatelů, kteří se
podíleli na přípravě Vánoční výstavy 2015. Takže dodatečně patří velký dík paní Boženě Luňáčkové, paní Veronice Fraňkové, panu Lukáši Fraňkovi a kolektivu údržby
ﬁrmy Goldbeck prefabeton.
-mly-

PODĚKOVÁNÍ!
Srdečně děkujeme všem občanům, kteří dobrovolně přispěli do již tradiční sbírky
šatstva pro DIAKONII Broumov. Akce se celkem zdařila, viz. foto.
-red-
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BUDE ZASE ZBYSLAVSKÝ ŠPÝCHAR OBKLOPEN
„ŠPEJCHARSKOU VIŠÁRNOU“?
Špýchar stojí u polní cesty, která je dnes využívána velmi málo, tvoří spojnici mezi
Zbyslaví a Starkočí. Vzhledem k tomu, že obec Starkoč postavila na „Bělováku“ vyhlídku, obec Vrdy se zase pustila do čištění této cesty mezi vesnicemi. Třeba bude
tato cesta po úpravě více využívána.
Špýchar byl postaven v roce 1788 na příkaz Františka Josefa II, který vydal patent,
tedy nařízení, že každý poddaný, který má ornou půdu, musí odevzdat třetinu úrody
čtyř druhů obilí (pšenice, žita, ječmene a ovsa). Důvodem tohoto nařízení bylo to,
aby byl zajištěn dostatek obilí na jarní i zimní setbu pro každé panství, statek či
město. Toto obilí měli odevzdávat poddaní tři roky. Proto bylo vystaveno v té době
velké množství špýcharů, tedy skladů obilí. Zbyslavský špýchar sloužil jako sklad pro
panství žehušické pro případ neúrody či pro živelnou pohromu. Ačkoliv se brzy od
tohoto upustilo, záloha na horší časy se totiž začala ukládat formou peněz do kontribučenských fondů, později do kampeliček.
Špýchar se stal majetkem obce, která ho prodala ﬁrmě Scholler, která vlastnila
cukrovar ve Vrdech. Ta tam nechala zřídit 27 světnic pro své zaměstnance. Tato
mohutná dvoupatrová budova s taškovou střechou sloužila k bydlení ještě v padesátých letech. Dnes je celý objekt v majetku soukromé osoby, nemá střechu, dřevěné
podlahy se dávno propadly. Obec Vrdy vlastní pozemek kolem tohoto objektu. Býval
zde kdysi ovocný sad, kterému se říkalo „špejcharská višárna“, doleji v polích byla
studna s dobrou vodou.
Když se postavíte čelem ke špýcharu, vlevo od něj stojí na vyvýšeném místě podstavec z vyskládaného kamení a na něm křížek. Tento křížek připomíná oběti
z Prusko-Rakouské války v roce 1866. Zbyslav v té době obsadili Prusové. Ti si ve
špýcharu zřídili lazaret, takže zdi špýcharu asi viděli hodně bolesti a smrti.
Nedávno si dal žádost o pokácení přestárlých stromů a náletových dřevin jeden obyvatel Zbyslavi. Členové Komise životního prostředí a ekologie při Obecním úřadu
ve Vrdech se zavázali, že vyčistí od náletových dřevin okolí křížku, který je dnes tak
zarostlý, že již není vidět.
Obec Vrdy plánuje v případě, že se podaří celý tento pozemek vyčistit, vysázet opět
ovocný sad. Členové komise se zavázali, že pomohou při sázení stromků. Ale k tomu
je ještě daleká cesta.
Za komisi životního prostředí a ekologie Lenka Bochníčková

VĚNOVANKA POKŘTÍ SVÉ PRVNÍ CD S JOSEFEM VEJVODOU
Milí posluchači! Konečně Vám Věnovanka může představit své vlastní CD a splnit
tak Vám i sobě veliké přání. Totiž zachytit originální interpretaci dechovkových
skladeb a písniček. Během podzimních víkendů roku 2015 muzikanti pečlivě
a s nasazením nahrávali české i moravské hity ze žánru dechová hudba. Věnovanka
natáčela v prostorách ZUŠ Chotěboř, kde se jim věnoval šéf tamního nahrávacího
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studia Jan Pavlas. V rámci prvních nahrávacích pokusů se dostavil za kapelou
také Zdeněk Lauterbach, učitel a bývalý
dirigent Dechového orchestru mladých
ZUŠ Čáslav.
Kapelník Vašek Musílek se společně
s kapelou po pečlivém vybírání rozhodl
pro zvěčnění skladeb jako je například
Nechoď k nám, Ta naše písnička česká,
Splněná přání, Stará lípa nebo Moje
česká vlast.
Zajímá Vás výsledek snažení o nahrání
CD? Pokud ano, tak Vás Věnovanka srdečně zve na koncert a křest CD, který
proběhne 23. dubna v Dusíkově divadle
v Čáslavi od 17 hodin. Kolektiv Věnovanky
vybral ty nejkrásnější a nejoblíbenější
skladby z repertoáru. Můžete se těšit na
dechovkové hity, které už jste v podání Věnovanky slyšeli, ale čeká Vás také spousta
novinek. Na křest dorazí a kmotrem CD
bude významný host – pan Josef Vejvoda.
Přijďte se potěšit českou a moravskou písničkou. Těšíme se na Vás!
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ZBYSLAVSKÁ ŠKOLA
Před rokem 1717 nebyla ve Zbyslavi
žádná škola. Zámožnější děti chodily do
farní školy ve Starkoči. Po znovupostavení zbyslavského kostela byla do Zbyslavi v tomto roce přeložena i fara a škola
ze Starkoče.
Byla to jediná škola na celé farnosti pro
děti ze Zbyslavi, Bílého Podolí, Brambor, Starkoče, Lovčic, Výčap a Zaříčan.
Škola byla jednotřídní. Co to znamená?
Všechny děti byly v jedné třídě a učitel
musel vyučovat všechny ročníky najednou. Nepředstavitelné, že?
Tato škola byla přímo proti schodům
do kostela. Byla to dřevěná došková
/střecha byla kryta snopky ze slámy nejčastěji žita/ budova, bývalý panský ovčín. Mimo třídy zde byla síň, učitelova
komora, chlév a mlátek. Žádný dvorek
či zahrádka, na tělocvičnu zapomeňte.
Pan učitel byl vzdělaný a mizerně placený. Dělal i kostelníka, zajišťoval zpěv
a hru na varhany v kostele, za což mu
hospodáři z lásky obdělávali kousíček
pole, které měl. Na poli mu pracovali
i starší žáci. Pan učitel byl spíš muzikantem, než učitelem. Učil šikovné mladíky
hrát na rozmanité hudební nástroje.
Hrával s nimi v hospodě při muzikách,
v kostele při křtinách, pohřbech, bohoslužbách. Ve Zbyslavi i v okolí.
Děti ve škole se učily hlavně náboženství, trochu číst, psát a počítat. Psalo se
na tabulky či do sešitků, které si doma
děti z několika archů papíru sešily a nalinkovaly olůvkem. Psalo se husími či bažantími brky, které jim pan učitel upravoval perořízkem. Inkoust a pravítko si
děti nosily z domova. Chlapci chodili do
školy s plátěnou taškou, děvčata nosila
v ruce slaměnou mošnu. Školáci sedali
v dlouhých nebarvených lavicích – škamnách. Vepředu dívky, vzadu hoši. Protože
se všechny děti do lavic nevešly, sedávaly,
kde se dalo. Pro neposlušné byla u tabule
zřízena oslovská lavice. A o pořádek se
starala březová metla a rákoska. Když
se pohádali žáci z různých vesnic, vyřizovali si účty cestou domů. Buď bojem
či posměšnými pokřiky: „Na starkočském kopci scípla kobyla, pojďte Zbyslaváci, bude hostina, za čtyrák salám, za
krejcar masa, aby se najedla zbyslavská
chasa.“
Nebo: „Mašatova kobyla, pokud mohla,
chodila, když nemohla, lehla si, Mašata
ji tahal za vlasy. Podolaci jsou sedláci,
mají peněz dost, všichni chodí otrháni
a starosta bos.“ Samozřejmě se za Podoláky či Mašatu dalo doplnit cokoliv
jiného. V roce 1798 byla škola přeložena
do bývalého purkrabství. To byly dvě

malé chaloupky těsně vedle sebe vpravo od vchodu do školy. Po sto letech od svého
vzniku se škola rozšířila, měla již dvě třídy. Před budovou školy bylo zřízeno štěpařské a zelinářské oddělení. V roce 1858 byla opět jedna třída přeložena do staré
školy, kde vznikl i byt pro mladšího učitele. Došková střecha byla nahrazena střechou šindelovou /střešní krytina ze štípaného dříví se zářezy/.
Zdroj, ze kterého čerpám, časopis Podoubraví, vycházel od roku 1921 až do let druhé
světové války, uvádí, že obě školní budovy ještě stojí. Bývalá stará školní budova byla
prý věnována hraběti Thunovi za lacino /205 zlatých/, neboť levně poskytl místo
pro „novou školní budovu“. Purkrabství a tedy novější zbyslavská škola byla prodána
soukromníkovi za 1200 zlatých.
Roku 1870 přešlo zřizování škol a dozor nad nimi z církve na stát.
Roku 1876 byla z mlátku a chléva zřízena i třetí třída. Školní budova již nestačila
požadavkům. Po dvou letech školní rada nařídila i otevření čtvrté třídy. Ale na ni
už nebyl prostor. Proto se přistoupilo k tomu, že se postavila nová škola ve stylu
francouzské renesance a to nákladem 42 000 zlatých podle plánů architekta Míči.
To se stalo roku 1880. Budovu zdobí nárožní vížka s reliéfem J. A. Komenského
a zdobena sochami vně i uvnitř budovy. Nad vstupem ozdobný štít vítal citátem J. A.
Komenského: Vstup a uč se moudrým býti. Budova školy je impozantní. A nyní jen
cituji, neboť tomu moc nerozumím: „Škoda jen, že později snesením renesančních
štítů a natřením na zeleno místo teplé červeni utrpěla budova na svém vzhledu.“
Od roku 1884 byla otevřena pátá třída. Záhy se ukázalo, že ani ta nestačí. Začaly
vznikat školy V Lovčicích pro dvě třídy, v Podolí pro tři třídy, ve Starkoči pro dvě
třídy. Prostě pokrok nelze zastavit.
Po světové válce, roku 1920, byla školní budova zevně restaurována za nákladu
97 OOO Kč. V roce 1924 byly dány do tříd i nové podlahy a místnosti vymalovány celkem za 22 000 Kč. Tímto se zbyslavská škola zařadila mezi nejlepší školy na okrese.
Ve škole bylo pět tříd a další vedlejší místnosti. Pohodlné schodiště, ke škole patřila
i zahrada a letní tělocvična ve sklepích bývalé zbyslavské tvrze. Před školou původně bývalé skalnaté rumiště se podařilo během desíti let panu učiteli Ant. Vališovi přeměnit v hezký park, který byl nádherný zejména v době květu šeříků.
Za druhé světové války zbyslavská škola sloužila k ubytování válečných uprchlíků,
byly do ní též na krátký čas přemístěna výuka dětí z vrdovské měšťanské školy.
Po druhé světové válce se ještě ve škole učilo ještě nějakých čtyřicet let, později
však její funkci převzala škola ve Vrdech. Dnes je škola opuštěná a v soukromém
vlastnictví.
Lenka Bochníčková
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PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ
SEZÓNA 2016
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Orientační denní program: 11. 7. – 15. 7. 2016
06:30–07:30
sraz účastníků na letišti LMK – Skovice
/dle dohovoru do 08:00/
08:15–10:15
teoretická výuka RC létání
10:15–10:30
svačinka
10:30–13:00
praktická výuka létání s instruktory
13:00–14:15
oběd + polední klid
Pořádají:
14:15–16:00
praktická výuka RC létání – soutěže
LMK – Skovice a obec Vrdy ve dnech 11. 7. – 15. 7. 2016
16:00–17:00
letové ukázky RC modelů modelářů
LMK – Skovice
Příměstský tábor je vyhrazen pouze pro děti z místních částí
rozloučení
Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Koudelov a Zbyslav, vhodný 17:00
pro děti od osmi let.
Výuka RC létání učitel žák s modely:
– RC model EasyStar
Místo konání:
modelářské letiště LMK – Skovice
– RC model Pionýr
Cena tábora:
Bezplatně
– RC model větroně
Sponzoři tábora:
Obec Vrdy
Hodinář J. Šedivý Skovice
Veškeré modelářské vybavení poskytuje LMK – Skovice bezplatně.
LMK – Skovice
Změnu programu si vyhrazujeme dle povětrnostních podmíRegistrace dětí do konce května 2016 u předsedy LMK – Skovice nek. V případě deštivého počasí bude čas vyplněn kolektivními
hrami v přistavených vojenských stanech na letišti LMK – SkoŠkola RC létání je zaměřena především na základy RC létání vice a teoretickou výukou létání a létáním na PC. Stravování
a to jak v teoretické tak v praktické rovině. Po ukončení tábora bude zabezpečeno ve vojenských stanech – oběd je zajištěn
podle zájmu, nabízíme dětem možnost dále celoročně létat dovozem na letiště odbornou stravovací ﬁrmou – sponzorská
podpora tábora.
a pracovat v našem modelářském klubu LMK – Skovice.
Každý rodič předloží sjednané týdenní úrazové pojištění dítěte.
Povinná výbava dětí na tábor:
Vedoucí školy RC létání:
předseda LMK – Skovice Jaroslav Šedivý, tel: 773 474 041
Odpovídající sportovní oblečení dle povětrnostních podmíInstruktoři létání:
Roman Krejčí
nek, dvakrát svačina, pití na celý den, pláštěnka, batůžek,
Olga Krejčí
sluneční brýle, repelent, opalovací krém, pláštěnka a neproMatěj Švartz
mokavé boty, příbor, utěrka a malý ručník.
Jaroslav Šedivý

TÝDENNÍ ŠKOLA RC LÉTÁNÍ
– PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TIP NA RODINNÝ VÝLET
Železné hory, zřícenina hradu Lichnice, romantická zákoutí Zlatého potoka – to
zní jako ideální tip na rodinný výlet. Jen málo kdo by v tomto prostředí čekal jednu
z největších tlakových sléváren v České republice – KOVOLIS HEDVIKOV a.s.. Právě
zde vznikají součástky, které můžete najít v celé řadě známých automobilových značek jako je například Škoda, BMW, Land Rover nebo VW. S největší pravděpodobností některou z nich vozíte pod kapotou i vy….
Rok 2016 se v Kovolisu Hedvikov nese ve znamení oslav – letos uběhne 200 let od
zahájení výroby v Hedvičině údolí a zároveň 20 let od založení akciové společnosti.
Součástí těchto oslav je i den otevřených dveří, který se bude konat 21. května 2016.
V tento den si mezi 9 a 14 hodinou bude moci široká veřejnost prohlédnout nejen
výrobní haly v Hedvikově, ale také náš provoz v nedalekém Ronově nad Doubravou.
Otevřené dveře budou i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti
technickém v Třemošnici, kde se dozvíte o možnostech studia a uplatnění absolventů třeba právě u nás, v Kovolisu Hedvikov.
Přijďte a budete mít možnost na vlastní oči vidět, jak vznikají formy, do kterých se
lije roztavený hliník, hbité licí roboty při práci či obrovské tavicí pece. Dozvíte se,
jaký je rozdíl mezi hrotovnou a obrobnou, co je to rheocasting, jakým způsobem
probíhá kontrola vyrobených odlitků a mnoho dalšího.
Všichni jste srdečně zváni. Pro více informací sledujte naše webové stránky www.
kovolis-hedvikov.cz.
Jana Zemanová

Hledáme
NOVÉ KOLEGY
NA TYTO POZICE
Projektový manažer
Vedoucí technologie obrábění
Technik kontroly
Zástupce mistra obrábění
Nástrojář
Provozní elektronik
Mechanik údržby
Zámečník seřizovač
Lisař
Obsluha CNC
Operátor balení
Manipulační dělník – VZV
V případě zájmu nás kontaktujte
se svým životopisem.
KOVOLIS HEDVIKOV a. s.
Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice
Zuzana Pošíková – personalistka
tel.: 777 619 117
z-posikova@kovolis-hedvikov.cz
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Z KRONIKY OBCE VRDY
A ZÁPISKŮ RUDOLFA SAMOHRDA
15. března 1939 táhlo německé vojsko po státní silnici od Podhořan k Čáslavi. Občané z Vrdů a Bučic stáli podél silnice a dívali se smutně, jak Němci zabírají naši
zem. Někteří naši občané zdvíhali pravice do výše na pozdrav.
Dne 21. 3. 1939 byla vydána VYHLÁŠKA NĚMECKÝCH ÚŘADŮ:
VRCHNÍ VELITEL NĚMECKÉ ARMÁDY
„K UDRŽENÍ KLIDU A POŘÁDKU“ NAŘIZUJE:
1) Policejní hodina hostinců na 20 hodinu (22. 3. prodloužena na 22. hodinu)
2) Od 21. do 6. hodiny musí všichni obyvatelé zůstat ve svých domovech
3) Všechna shromáždění a průvody zakázány
4) Odevzdat střelné zbraně a rozhlasové vysílače
Obecní Úřad v Čáslavi výnosem z 23. 12. 1939 nařídil zrušení čestného občanství
uděleného zdejší obcí bývalému presidentovi Dr. EDUARDU BENEŠOVI.
ROK 1940 z nařízení gestapa byla vykopána Benešova lípa a zídka kolem lípy rozvalena (zasazena byla 28. 5. 1938).
28. ZÁŘÍ 1940 zatčen a vzat do vyšetřovací vazby do Kolína majitel hotelu Bohuslav
Rőssler (nar. 7. 8. 1894 ve Vrdech) pro zesměšňovaní německého vojska. Po dvou
dnech výslechu převezen do vojenské věznice v Praze. Výslech konán před vojenským soudem 8. listopadu 1940. Odsouzen na 4. měsíce žaláře, vyšetřovací vazba
nezapočítána. Propuštěn 8. února 1941 v zuboženém stavu. Vězněn byl v Kolíně, na
Pankráci a v Borech u Plzně.
30. ZÁŘÍ 1940 zatčen ve Vrdech František Šimon obuvnický pomocník nar. 10. 2.
1910. Jako příslušník KSČ pro přechovávání a rozšiřování Rudého Práva. Vězněn byl
15. měsíců . Vrátil se 3. ledna 1942.
20. LISTOPADU 1940 zatčeni synové Václava Pavlíka vařiče v cukrovaru v. v. A to
Václav a Antonín, kteří byli začleněni do podzemní organizace podplk. Vladimíra
Štěrby ve Starém Městě na Moravě. Václav popraven 12. 3. 1943 ve Vratislavi, Antonín v kaznici ve Wohlau 18. 1. 1942.
ROK 1941. Na začátku roku 1941 byl jsem udán sudetskou němkou Emilií Procházkovou četnickému strážmistrovi Stanislavu Prokopovi, který byl též německé příslušnosti, že já Rudolf Samohrd poslouchám ,,cizinu” a chtěl mě dát zatknout gestapem. Díky četnickému veliteli stanice Jaroslavu Kučerovi, který mě včas upozornil,
tak zatčení zabránil a nic se mi nestalo.
ROK 1943. Vždy v noci jsem zkoušel amatérskou vysílačku, kterou jsem si zhotovil.
13. září o půl šesté odpoledne přišlo do cukrovaru, kde jsem byl zaměstnán, Gestapo a začalo mě vyslýchat. Udělali prohlídku bytu, vše přeházeli, ale do dřevníku,
kde jsem měl vše schováno nešli a tak jsem byl zachráněn.
18. ČERVNA zatčen německou tajnou policií pro přechovávání zbraně rolník Karel
Malý č. 9 nar. 19. 12. 1902 v Bošicích. Odsouzen byl na Pankráci na 4 roky. Vězněn
byl 1 rok a 11 měsíců v Kolíně a Untemossfeldu. Propuštěn byl 20. května 1945.
ROK 1944. V srpnu obsadili němci pro německé děti Vrdovskou školu č. 108, ale za
měsíc se z ní odstěhovali a ubytovali se v ní němečtí vojáci, kteří tam zůstali do
6. května 1945, kdy utekli do Horních Bučic, kde měli větší posádku. 12. 3. 1945 byla
Zbyslavská škola zabrána pro německé uprchlíky.
9. PROSINCE 1944 zatčena gestapem dělnice Marie Lebedová z Vrdů č. 213 a vězněna v Kolíně po 4 týdny za ilegální činnost.
15. PROSINCE zatčen gestapem krejčí Václav Holoubek z Vrdů č. 219. Vězněn v Čáslavi a v Terezíně. Po 4 měsících a 4 týdnech ve vazbě souzen pro ilegální činnost
a hasičství. Vrátil se 12. 5. 1945 nemocen ledvinami a revmatismem.
ROK 1945. Když 5. května okresní úřad v Čáslavi oznámil konec války, byl ustanoven
Místní národní výbor za předsednictví lesního správce Antonína Horálka. Místní
skupina čes. důstojníků za spolupráce četnictva převzala vojenskou ochranu obce.
Velitelem posádky byl kap. Procházka. O jedenácté hodině dopolední jsme se telefonicky dověděli v cukrovaru, že se Praha bouří. Elektrotechnik Josef Jiskra vylezl
na tovární komín a vztyčil tam československou vlajku, kterou bylo široko a daleko
vidět. A já (Samohrd) běžel jsem z továrny na radnici a rozhlasem jsem svolal členy
hasičského sboru do služby, aby až do úplného osvobození konali službu. Toho dne
snad nikdo neobědval, neboť o půl jedné hodiny polední táhlo vrdovské občanstvo
se třemi loveckými puškami ke škole, kde byla německá vojenská posádka, aby ji odzbrojilo. Vidouce, že proti přesile nemůžeme nic dělat, odložili jsme útok na druhý

den, kdy někteří muži ukořistili několik
německých pušek. Zatím však posádka
v noci odtáhla do Horních Bučic. My pak
za účasti Dolních Bučic jsme odzbrojovali němce, kteří zůstali v naší radnici.
Bylo zabaveno mnoho pušek, pancéřových pěstí a revolver.
7. KVĚTNA navázáno v Krasnici spojení
s partyzány, proveden přepad Bojman,
stavěny barikády a přerušeno telef.
Spojení mezi jednotkami SS v Horních
Bučicích a Žehušicích.
8. KVĚTNA bylo pokračováno v odzbrojování a ukořistěno značné množství aut,
traktorů a pancéřový vůz. Toho dne zajištěno 1500 něm. vojáků a množství materiál. 1 příslušník SS zastřelen.
9. KVĚTNA kdy po státní silnici již přijížděla ruská vojska, byla u Bučické cihelny přestřelka s němci, při které byli
zraněni 20 letý Oldřich Kožený z Vrdů
č. 253, tento do boku a 22letý Jaroslav
Hrabaň z Vrdů č. 57, který byl raněn do
pravé ruky.
10. KVĚTNA pro vzpouru zastřelen příslušník pancéřové divize.
11. KVĚTNA odesláni zajatci a vystěhovalci ze školy na shromaždiště v Čáslavi.
11. KVĚTNA 1945 při přestřelce mezi
němci a brannou hlídkou u hřbitova byl
těžce raněn od. uč. Vrdovské školy Václav
Hejeman (v noci po jedné hodině). Ráno
ve čtyři hodiny téhož dne zemřel hostinský Bedřich Pfaifer, který se zůčastnil
velmi činně svážení a zachraňování vojenských zbraní a ostatního válečného
materiálu.
12. KVĚTNA přenocovaly v D. Bučicích
a ve Vrdech jednotky ruského dělostřelectva. Zastřelen byl německý voják,
schovávající se se zbraní v ruce.
13. KVĚTNA pohřbíváni lidé a též koně
pomocí zajatců.
16. KVĚTNA převzali Rusové velitelství
a materiál ve škole. Tím likvidována
posádka.
19. KVĚTNA Pomocí zajatců připraveno
ve škole, v sokolovně a dvou hostincích
ubytování pro 1500 ruských vojáků. Důstojníci byli ubytováni v soukromých
bytech.
Výpisky z KRONIKY OBCE VRDY, -fk-
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SDH DOLNÍ BUČICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVU

2. HASIČSKÝ PLES okrsku IV. a V.
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
sobota 16. dubna 2016 od 20 hodin
Kde: KD Bílé Podolí
K tanci a poslechu hraje
kapela DOMINO
Vstup 100,–
rezervace na tel.: 736 611 473

která se uskuteční
21. května 2016 od 10 hodin v Tylově ulici
Děti si budou moci vyzkoušet požární útok, zahrát
si různé hry. Bude zajištěna prohlídka hasičských
vozidel, zásah profesionálních hasičů a samozřejmě
občerstvení.
Večer se uskuteční taneční zábava.
Těšíme se na vás.

Dobrovolnická organizace štístko,
SDH Dolní Bučice a OU Vrdy pořádá:
Štístkovo království na vědomost dává,
že princ z vyhrané bitvy na svůj zámek se vrací.
A proto druhý ročník dětského dne pořádá

"MÁMO, TÁTO PŮJDEME SI HRÁT!"
Dne 13. 8. 2016 ve 13 hodin obec Vrdy
Ve 13:30 královský průvod

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY

Hřiště obce Vrdy se promění ve středověkou vesnici,
se stánky, domky, zámkem a plno různých řemesel.

Zvládněte to o prázdninách!
Ceny pro soutěžící v 17:30 předá pan Vlasák.
náprava DYS poruch
gramatika českého jazyka
angličtina i němčina
kurz "Jak efektivně studovat?"
1–2 týdny intenzivní individuální výuky
pohodová atmosféra
hry a praktická cvičení

Doučovací centrum SOVA
Čáslav
tel.: 775 035 286
www.doucovanicaslav.cz

Dále večerní překvapení a diskotéka.
Více informací na tel.: 603 183 768 nebo facebook Štístko

Chcete připravit své dítě co nejlépe na vstup do 1. třídy?

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI
soustředění
sluchové a zrakové vnímání
grafomotorika
vyjadřovací schopnosti
formou her a pestrých cvičení
doporučení nejvhodnějších
rozvíjecích materiálů na domácí práci
Doučovací centrum SOVA
tel.: 775 035 286
e-mail: sova@doucovanicaslav.cz
www.doucovanicaslav.cz
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