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Milý čtenáři Obecních listů,
listopadové vydání Obecních listů
je posledním číslem v roce 2015.
Děkujeme všem čtenářům a příznivcům
za celoroční přízeň a podporu.
Přejeme Vám pevné zdraví, pohodovou
adventní dobu, klidné prožití vánočních
svátků a veselého Silvestra.


redakce Obecních listů

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTOVO:
Vážení občané,
čas je neúprosný a je to již rok, kdy jsme nastoupili na radnici
v nové, resp. staronové sestavě. Dokončili jsme 1. etapu cyklostezky a dá se říci, že totéž platí i v případě zateplení objektů
DPS. Dokončujeme zateplení Kulturního domu a opravu kapličky ve Vrdech. Dnem 9. listopadu jsme zahájili výsadbu zeleně na polní cestě do Skovic a v remízku. Jsou to sice drobné,
ale potřebné akce a především zeleň, které je stále málo, bude
doplněna dalším schváleným dotačním titulem s názvem
Ozelenění sídliště Sluneční. Předpokládám termín plnění
v průběhu roku 2016. Pokud mluvím o zeleni jistě Vám neušla
likvidace starých lip u kapličky a části stromů v ulici Komenského, které budou především ve zmíněné ulici obratem nahrazeny. Bude následovat úprava terénu podél dětského hřiště
a osazení nového oplocení. Podařilo se nainstalovat i dopraví
zrcadlo na křižovatce U kovárny v Horních Bučicích. Stéjné
zrcadlo bylo ovšem zamítnuto dopravním expertem u hřbitova ve Vrdech s odůvodněním, že je zde povolena rychlost
20 km/h. A to je dostatečně bezpečné. Problém stále trvá s řešením dopravního značení v lokalitě Mládežnická, tak, aby
byla zachována bezpečnost při nájezdu na cyklostezku, především z Vrdů. Objekt č. p. 59 v Dolních Bučicích se konečně
dočkává nájemníků.
Jsem přesvědčen, že v dostatečné míře funguje úprava všech
obecních travnatých ploch a likvidace spadaného listí.
S potěšením mohu konstatovat, že úspěch obec sklízela
i za soutěž Knihovna roku 2015. Celkové 2. místo v celostátní
soutěži je toho důkazem.
V současné době připravujeme plán akcí na rok 2016 a když
řeknu slabý výraz, není to vůbec lehké. V roce 2016 musíme
uhradit splátku 1,2 mil. Kč za veřejné osvětlení a ČOV. Téměř milion musíme vložit ještě do cyklostezky a DPS I a II.
To jsou úkoly, které ne snad odsunují, ale rozhodně mění
představy o plnění volebních z programů. Především se jedná
o akci „Vrdy – dokončení vodohospodářské infarstruktury
obce“, která představuje objem téměř 60 mil. Kč a je limitována především zapojením nového vrtu VK-6 do stávajícího
systému vodovodu. Bez toho by nebylo možné uvažovat o navyšování odběrných míst. Nezanedbatelná není ani akce „Dokončení intenzifikace ČOV“ respektivě její části a to kalové

hospodářství doplnit o tzv. kalolis. Důvod je na snadě. Jenom
za letošní část roku obec uhradila za likvidaci tekutých kalů
téměř 600 tis. Kč. Nechci Vás dále zatěžovat výčtem akcí, které
jsou pro obec důležité, a které podmiňují její další rozvoj.
V příštím roce by jsme se chtěli vrátit i k vytváření nabídky
stavebních parcel pro mladé lidi. K tomu všemu je potřeba
hlavně klid a rozumné uvažování, a až na prvním místě finanční prostředky.
Co dodat na závěr. I když je období adventního času ještě daleko, jsem přesvědčen, že nám přinese klid i rozum při sestavování plánu na příští rok. Současně s tím využívám této
příležitosti a přeji čtenářům Obecních listů, stejně tak i všem
občanům jeho klidný průběh, zakončený krásným prožitím
vánočních svátků v kruhu vašich rodin a přátel.


Antonín Šindelář, starosta obce Vrdy
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POZVÁNKA SEM:
KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE V NAŠÍ
OBCI POŘÁDANÉ
DO KONCE ROKU
listopad
// 28. 11.:
Den pro dětskou knihu
v místní knihovně
prosinec
// 4. 12. 2015:
slavnostní rozsvícení
vánočního stromu ve Vrdech
// 5. 12. 2015:
ukončení Tanečního kurzu v KD Vrdy
// 6. 12. 2015:
Dětská Mikulášská zábava v KD Vrdy
// 7.–18. a 26. 12. 2015:
Vánoční výstava ve výstavní síni
Obecního úřadu ve Vrdech
// 28. 11. 2015:
slavnostní rozsvícení
vánočního stromku ve Zbyslavi
// 12. 12. 2015:
vítání občánků v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Vrdech
// 12. 12. 2015:
Myslivecký ples – Poslední leč
v KD Zbyslav
// 12. 12. 2015:
Zadáno pro ženy – etiketa, kosmetické
a módní trendy a barvová typologie
// 24. 12. 2015:
Betlémské světlo
pro zájemce bude hořet v kostele
Nejsvětější trojice ve Zbyslavi
// 31. 12. 2015:
Silvestrovská zábava – KD Vrdy

Pozvánka TAM:
I letos rozsvítíme
vánoční strom.
Bude tomu tak dne
4. prosince 2015
v 16 hodin
před ZŠ Vrdy.

Obec Vrdy Vás srdečně zve na tématický večer
zaměřený na interiér domova, stolování a dekorace.
Péče o vlastní vzhled, nové trendy v kosmetice, tipy
na elegantní oblečení.
Akce proběhne dne 12. 12. 2015 od 15 hodin. 
Vše potřebné bude uvedeno na připravovaném plakátu.
1. část: etiketa
Etiketa stolování, jak držet správně příbor, jak
používat správně ubrousky, jak správně držet skleničky
na nápoje, atd. Ukázky prostřených stolů, různé
barevné kombinace, ukázky květinových dekorací
a skládání ubrousků. To vše je zpestřeno zábavnými
historkami z našeho života mezi diplomaty.
2. část: kosmetické a módní trendy
Nové trendy v kosmetice, různé vychytávky
z D testů, díky nimž můžete ušetřit peníze.
Nápady, jak využít obsah ledničky na pleťové masky.
Triky, jak zamaskovat vrásky nebo prozářit pleť nejen
zkrášlujícími přípravky, ale i výživou.
3. část: barvová typologie
Každý z nás je určitý barevný typ, a je dobré vědět,
ke kterému typu patříme. Chybně vybrané oblečení
totiž způsobí, že můžeme vypadat o deset let starší
a jako po těžké nemoci. Jednotlivě určujeme
typologii dané ženy a ukázka barev,
které jsou pro daný typ ženy vhodné.
Celý program je vedený formou povídání. Každá
účastnice dostane na přivítanou welcome drink.
-mly-

GRATULUJEME:
listopad
paní Věra Adamcová z Vrdů
paní Daniela Hostanová z Dolních Bučic
paní Anna Hronovská z Vrdů
pan Václav Chadraba z Vrdů
paní Růžena Kupková z Dolních Bučic
pan Josef Vančura z Dolních Bučic
prosinec
pan Jindřich Bachura ze Zbyslavi
pan Karel Lorenc z Vrdů
paní Milada Nováková z Dolních Bučic
paní Hana Pokorná z Vrdů
leden
pan Antonín Chudomel z Vrdů
pan Miroslav Chudomel z Horních Bučic
paní Věra Machková ze Zbyslavi
paní Dana Němcová z Horních Bučic
pan František Petříček z Vrdů
paní Marie Potměšilová z Dolních Bučic
pan Jiři Šindelář z Vrdů
pan Václav Vébr z Dolních Bučic
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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

gratulaci osobně
předávají členové
sociální a bytové
komise
Liběna Wittvarová
Jitka Truksová
Marie Hejbalíková
Marek Calík
Jiří Kořínek
&
Mgr. Bc. Petr Březina
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OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI
ETHANOL ENERGY a. s.
Dne 1. 10. 2015 proběhlo úspěšně místní šetření ke Kolaudačnímu řízení uvedení stavby „Snížení emisí TZL z příjmu
obilovin“ do trvalého provozu. Realizace této akce přinesla
nemalá úskalí při skloubení výstavby a běžného provozu tohoto hlavního uzlu tj. přijmu suroviny. Podařilo se úspěšně
zvládnout organizaci návozu s dodržováním zvýšených bezpečnostních opatření a tím předcházet především vzniku pracovních úrazů a mimořádných událostí. Schválení provozu
nově instalovaného odsávacího zařízení a celkového opláštění
a uzavření příjmového koše hlavní suroviny do podniku, přinese snížení emisí prachu i emisí hluku z tohoto uzlu do přímého okolí společnosti Ethanol Energy a. s. Dne 9. 10. 2015
byl doručen do Ethanol Energy a. s. platný kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.
Společnost Ethanol Energy a. s. vynakládá značné úsilí na minimalizaci vlivu na obyvatele obce Vrdy a jejího okolí a věří,
že schválení úprav a uvedení do provozu tohoto uzlu přispěje
pozitivně nemalou měrou ke zlepšení životního prostředí v celém okolí.
Pavel Pšenička, manažer nákupu a investic, Ethanol Energy a. s.

Posuďte sami!
…i toto se děje v naší obci!
Případ byl předán Policii ČR
k prošetření a pravděpodobně
skončí u Přestupkové komise.
-red-
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KNIHOVNA ROKU 2015V?rámci týdne knihoven
byla letos po 13. v Zrcadlové
M Á ME 2. MÍSTO!
kapli pražského Klementina

udělena cena Knihovna roku.
S velkou radostí bych chtěla
oznámit, že naše knihovna se
umístila v kategorii základní
knihovna na 2. místě. Diplom
od Ministerstva kultury jsme
získali za „mimořádné a neotřelé aktivity pro děti a jejich
rodiče, promyšlenou spolupráci s profesionály i dobrovolníky a zajímavou strategii
dalšího rozvoje knihovny“.
Ráda bych Vám tímto poděkovala za přízeň a doufám,
že se budeme v budoucnu
v knihovně dál setkávat.

PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 3
 15 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Týden knihoven, který odstartoval
5. října, jsme ve středu oslavili zajímavou přednáškou Sabiny Novákové
o postcrossingu, ve čtvrtek 8. 10.
Listováním knihami Flouk a Líla
a Pražská svatba a v pátek jste měli
možnost si vyrobit plstěné korále
nebo naušnice s Katkou Dolejší.
Poslední zářijový pátek knihovnu
navštívila paní Ivanka Devátá. Fotografie z milého a vřelého setkání
s touto známou herečkou a spisovatelkou, které dosáhlo opravdu nebývalé návštěvnosti, kvůli autorským
právům přineseme až v lednovém
čísle Obecních listů.
Hororová noc – již pátým rokem děti
druhého stupně přespí v knihovně
spolu s autory napínavé a hororové fikce pro mládež, se spoustou
soutěží a sladkých cen. Fotografie
přinese novoroční vydání. Za sponzorský dar mockrát děkujeme
Lahůdkám Dušek.

Právní poradenství v knihovně
Knihovna od září 2015 nově nabízí elektronickou knihovnu právních předpisů spolu
s judikáty (soudní rozhodnutí) a vzory smluv a podání, které jsou 4 × ročně aktualizovány a je možné je následně upravovat dle skutečných potřeb.
Kurz rychlého čtení
Potřebujete přečíst velké množství textu v co nejkratším čase? Doháníte povinnou
četbu k maturitě nebo se připravujete na zkoušky? Knihovna registrovaným čtenářům nabízí on-line kurzy rychlého čtení zdarma. Více na Rozečtise.cz
Hodiny literatury v knihovně
Díky paní učitelce Mgr. Jaroslavě Polgárové se současní žáci 6. třídy dostanou
do knihovny minimálně jednou měsíčně. Paní učitelka totiž dostala výborný nápad –
vyučovat literaturu přímo v knihovně. Jednoduše geniální! Fotografie na webu obce,
ZŠ Vrdy nebo FB stránkách knihovny.

CO NÁS ČEKÁ
DO KONCE ROKU?

Jednu audioknihu můžete i vyhrát!
O občerstvení se postarají jedinečné
baristky a maminky z kutnohorské kavárny Matky sobě.
Předvánoční prodej levných knih
I letos se můžete těšit na předvánoční
28. 11. | 16:00
prodej levných knih v budově knihovny.
Den pro dětskou (audio)knihu
Čeká nás přednáška ředitelky studijního Termín zatím není stanoven. Sledujte
centra Basic z Čáslavi, Mgr. Martiny Vr- proto vývěsky obce, webové stránky obce
bické, na téma Jak na učení bez mučení. a facebookové stránky knihovny.
Pokud se sami sebe občas ptáte, proč
jsou vaše děti nesoustředěné, špatně se Listopadová výstava
učí a jak jim vy můžete moci, určitě tuto Má vlast cestami proměn: Národní pupřednášku nepropásněte. S Kačkou Dolejší tovní výstava přináší svědectví o zvelesi děti budou moci metodou sítotisku po- bování opomíjených míst a objektů v sídtisknout tričko svým vlastním motivem – lech a krajině. O proměnách chátrajících
úžasná a vděčná zábava pro všechny od 2 staveb v důstojné objekty s užitečnou
do 100 let (vyzkoušeno na dětech). Pro náplní, o zkrášlených náměstích a náděti i dospělé máme k dispozici poslechy vsích, nádražích, sakrálních stavbách.
audioknih Mach a Šebestová (čte Petr Ná- Přispívá k posílení osobního i národního
rožný) a Lovci záhad – Tajemství hradů sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší
a zřícenin (čte Stanislav Zindulka). Au- země v zahraničí.
dioknihy zdarma poskytla audiotéka.cz. zdroj: Cestamipromen.cz
Naší obci bych do nového roku přála, aby se přestala brát tak vážně, přijímala případnou kritiku bez nepřiměřených emocí a s nadsázkou a konflikty řešila v důstojené
diskuzi tváří v tvář. Aby její případné politikaření neponižovalo a neubližovalo. Aby
ti, kteří pomocí polopravd a překrucování informací kritizují práci jiných, jakož i ti,
kteří jen žehrají nad současným stavem věcí, začali sami něco produktivně vytvářet.
Abychom si všichni uvědomili, že nikdo neví všechno a věci nebývají černobílé. Zdravím tímto všechny potrefené husy (husa je zde pouze zástupným znakem, je genderově neutrální a nenárokuje si svůj pejorativní charakter) a jim i všem ostatním přeji
do nového roku jen to nejlepší.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych jménem Dětského koutku
Dráček poděkovat Obecnímu úřadu Vrdy
za povolení a zapůjčení prostor výstavní
síně k uspořádání již několikátého Bazárku dětského oblečení, který se konal
17. 9. 2015. Zájem prodávajících předčil
všechna očekávání a pouze s vypětím
všech sil se podařilo najít pro každého
zájemce své prodejní místo. Díky propagaci v širokém okolí se brzy po zahájení
do výstavní síně scházelo poměrně velké

množství koupěchtivých návštěvníků,
převážně dětského oblečení, ale i těhotenského oblečení, hraček a všeho
co se týká dětiček. Každý si snad přišel
na své a všichni odcházeli spokojeni.
Již na jaře se, v případě stejné vstřícnosti ze strany obce, můžeme těšit
na další podobnou akci.



za Dětský koutek Dráček
Jitka Dušková

SKAUTI VÁM I LETOS
PŘIVEZOU BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Světlo zažehnuté před Vánoci v betlémské jeskyni, rozvážené skauty
do řady míst v mnoha evropských i amerických zemích, se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry na náměstích, v kostelech nebo
veřejných institucích, ale také v řadě domácností. Přijďte i vy rozsvítit váš
domov – světlo bude k dispozici v sobotu 19. 12. ve výstavní síni ve Vrdech
(pod OÚ) a ve skautské klubovně na adrese Tylova 9, Dolní Bučice.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...
I letos se v novém roce celé skautské středisko Vrdy-Bučice zapojí první
lednový víkend do celorepublikové sbírky, která pomáhá lidem nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, matkám a dětem v tísni a dalším
jinak sociálně postiženým lidem v našem okolí. Děkujeme za přízeň, kterou jste projevili v minulých letech a doufáme, že i v novém roce bude mít
sbírka úspěch.
Všichni skauti
z Vrdů, Bučic a okolí Vám
přejí příjemné prožití
vánočních svátů a krásný
vstup do nového roku.
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VRDOVSKÁ ŠKOLA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Každá škola byla vždy kulturním a společenským centrem své vesnice. Učitelé byli
vždy jedni z nejvzdělanějších lidí v obci. Proto si jich lidé vážili. Pan učitel byl autorita. A protože vzdělaný člověk byl nebezpečný pro Velkoněmeckou říši, učitelé neměli život za války vůbec jednoduchý. Tento článek popisuje události, které se děly
kolem vrdovské školy za druhé světové války. Protože kroniku obce Dolní Bučice
psal pan učitel František Poříza, o informace není nouze. Další text bude sestaven
ze zápisů pana učitele.
20. dubna poslal Hitler do Prahy k poněmčení českých zemí „protektora Nauratka“
a nyní šly události jedna za druhou. 1. září přepadlo Německo Polsko, což byl počátek druhé světové války. 15. 11. 1939 studenti v Praze manifestovali proti německým
utlačovatelům při pohřbu vysokoškoláka Jana Opletala, zastřeleného okupanty.
Dne 16. 11. Hitler nařídil krvavé potlačení pražských demonstrací. To byla výborná
příležitost k uzavření českých vysokých škol a k jejich vykrádání. Mnoho vysokoškoláků bylo zatčeno, ztřískáno a zavlečeno do Německa. Devět studentů bylo hned
popraveno.
Na školách byly nařízeny revize učitelských a žákovských knihoven. I obrazy „závadné“ musely být z kabinetů odstraněny. Školní učebnice musely být upraveny,
tj. závadná místa začerněna nebo zalepena. Neušly tomu ani početnice, kde závadným bylo označení Kč a muselo být začerněno. Toto označení se vyskytlo na jedné
stránce třeba až padesátkrát.
Po onemocnění některého děcka obrnou byla škola uzavřena do 21. října. Obecní
zastupitelstvo ve schůzi 24. 4. 1939 schválilo jednomyslně usnesení újezdní školní
rady, aby školní inventář byl rozdělen mezi školu obecní a měšťanskou. Dne 16. října
1939 obecní zastupitelstvo ve Vrdech zaslalo újezdní školské radě výpověď z učeben
tam umístěných se žádostí, aby místnosti byly vyklizeny do 1. prosince 1939, kdy se
začne s bouráním staré radnice /na místě současného Obecního úřadu Vrdy/. Místnosti byly vyklizeny ve dnech 25. a 26. listopadu a od 27. listopadu celá obecná škola
měla střídavé polodenní vyučování.
Od 1. 11. 1940 zahájila místní péče o mládež polívkovou akci. Denně se vydávalo
přespolním a chudým dětem 147 polévek. Akce trvala do 15. května. Polévky vařil
řezník p. Huzl.
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Od 1. září 1940 byla otevřena veřejná
mateřská škola, která byla umístěna
v nové radnici ve Vrdech. Škola dostala
novou firmu. Přes nápis škola byly pověšeny velké dřevěné tabule s označením
Schule. Do tříd musely být vyvěšeny nové
znaky „Protektorát Čechy a Morava“. Již
v minulém i v tomto roce bylo na školách
20. dubna oslava narozenin A. Hitlera.
Proslov k této oslavě došel vždy již vypracován a byl žactvu přečten. Rovněž tak
proslov k výročí zřízení protektorátu. Byl
přísný zákaz přijímaní dětí židovského
původu. Z nařízení ministra školství
a nár. Osvěty Emanuela Moravce byla
němčina ustanovena na národních školách povinným předmětem. Vyučovalo
se od 3. ročníku 3 hodiny týdně.
Do konce října museli všichni učitelé
předložit doklady o rodinném původu.
To jest křestní a oddací listy rodičů
a prarodičů obou manželů.
Do vánočních svátků nastěhovaly se
3 třídy obecní školy do nové radnice
ve Vrdech.
V roce 1941 byla němčina zavedena
jako povinný předmět od 1. postupného
ročníku. V 1. a 2. třídě 4 hodiny týdně,
v ostatních třídách 7 hodin týdně. Naproti tomu čeština byla jen 3 krát týdně.
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Nejmenší děti, které ještě neuměly číst
a psát, musely se učit 4 hodiny týdně německému jazyku.
Vánoční prázdniny na škole byly
od 19. 12. 1941 do 4. 3. 1942 pro veliké
zimy a naprostý nedostatek uhlí.
Na školách byly zavedeny výběrové školy
měšťanské. Přestup byl ze IV. třídy
obecné školy. Vždy asi 40 % žáků se dostalo do měšťanské školy a ostatní již
museli dochodit na škole obecné. Školní
mládež od 10 let se zúčastnila prací
na polích, že ničila plevel, sklízela brambory atd. Pokyny a nařízení dával úřad
práce. Učitelstvo celého čáslavského
okresu konalo v září zkoušky z němčiny.
V roce 1943 kronikář poznamenal.
České školy byly Němcům trnem v oku.
Nejraději by je byly všechny zavřeli. Revize následovala revizi, knihy a obrazy
se stále vyřazovaly. Knihovny a kabinety
se valem prázdnily. Aby česká mládež
měla přilepšeno, přidali okupanti dětem
ve školách jeden stupeň známek, tak děti
mohly na vysvědčení přinášet i šestky.
V pátek 11. srpna 1944 dostavili se autem do naší školy dva říšští páni. Úředník v doprovodu důstojníka, aby až
do konce války zajistili školní budovu
pro německou mládež „Hitlerjugend“
(polovojenská mládežnická organizace
pro chlapce od 14 do 18 let, kteří byli
vychováváni a cvičeni pro vstup do německé armády). Prohlédli celou budovu
a hned si zapisovali, kde budou ložnice,
učebny, jídelna, lékařská ošetřovna, kuchyně atd. A nařídili okamžité vyklizení
školní budovy. V budově smí zůstati byt
ředitele, byt školníka a přírodovědný kabinet. 17. dubna začalo stěhování. Knihy,
učební pomůcky dány do beden a uschovány v kabinetě. Kancelář řídícího učitele přestěhována celá do budovy obecního úřadu v Dolních Bučicích. Všechen
školní nábytek, tj. lavice, stoly, skříně,
tabule a j. uloženy v kůlnách cukrovarského domu ve Vrdech. Celá budova
musela býti vymyta a v II. třídě nařídili
opraviti podlahu.
24. srpna oznámila „školní úřadovna“
(okresní školní výbor v Čáslavi), že
obecná škola bude vyučovati v 1 místnosti obecního úřadu v Dolních Bučicích a ve 3 místnostech obecního úřadu
ve Vrdech. Hlavní škola (měšťanská)
se má přestěhovati do 1. patra školní

budovy ve Zbyslavi. 5. září začal nový
školní rok bez školní budovy. 8. září přijel hospodářský správce Hitlerjugend,
Čech jménem Čáslavský, vyučený číšník a přivezl nařízení k znovuzřízení
dvou kanceláří ve škole. Nastalo tedy
zase převážení nábytku z Vrdů do budovy. V sobotu 9. září přijelo vlakem asi
80–90 dětí Hitlerjugend s pěti průvodci.
Hned škola ožila divokým křikem hitlerčat. Celou neděli pak němečtí vojáci
z Horních Bučic vozili do školy kavalce,
skříně, kufry. V jedné třídě (vedle kanceláře řídícího učitele) zřídili kuchyň,
kde postavili obrovský úplně nový sporák
a nanesli spoustu krásného, také úplně
nového nádobí. Z této kuchyně prorazili do sousední třídy (jídelny) podávací
okno. Nákladním autem přivezli spoustu
potravin, o kterých se našim dětem ani
nezdálo. Aby to neměli z kuchyně daleko
pro vodu na dvůr, chodili oknem. Úřad
práce nakomandoval 3 dívky z Vrdů
jako pomocnice do kuchyně. Zatím, co
hitlerovská mládež při hojnosti potravy
a místa si hověla ve školní budově, pokračovalo vyučování našich, českých dětí ze
sedmi tříd ve čtyřech nedostatečných
učebnách. Již 11. září, na výzvu vládního komisaře Komberce z Vrdů, musely
naše děti na polní práce do Skovic, zatím
co německé děti se dívaly z oken školy.
V říjnu a listopadu sbíralo žactvo IV. a V.
třídy houby pro firmu Štefan a spol.
Do lesa je dovážely autem. (Houby se
v tzv. Štefance – později Kovolis, sušily
a vyráběly se z nich kostky do polévek).
Dne 14. října se německá mládež nastěhovala do obecní školy v Chotusicích.
Hned druhý den se do školy nastěhovali
vojáci SS, Italové a Maďaři. (Jednotky SS
byly nejbrutálnější a nejbezohlednější
součást německé armády.) Již tak nedostačující vyučování nám ztížilo totální
nasazení dvou učitelek a jednoho učitele
do továren.
Rok 1945. Na jaře tohoto roku se sem
stěhovala spousta německých uprchlíků z Polska. Byla pro ně zabrána školní
budova ve Zbyslavi a naše měšťanská
škola, dočasně tam umístěna, musela se
12. března zase stěhovati zpět do Vrdů.
Nyní se ve čtyřech učebnách obecné
školy, to je v jedné v Dolních Bučicích
a ve třech ve Vrdech vyučuje při střídavém vyučování škola obecná, měšťanská
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a lidová zemědělská. 19. dubna objevila
se nad naší vesnicí spousta stříbrných
letadel. Museli jsme děti pustiti domů,
protože hrozilo přímé nebezpečí. Později jsme se dověděli, že to byl zase Kolín.
Až 5. května asi v 11 hodin dopoledne ťukal mi někdo na okno učebny v Bučicích,
že je konec války, že to telefonoval někdo
na poštu, v Praze je povstání a v ulicích
města se bojuje. Ihned jsem pustil děti
domů. Na ulici již bylo živo. Pospíchal
jsem ke školní budově, která byla dosud
obsazena oddílem SS vojska. Tam se
ve chvilce dostavil veliký průvod občanů
a žádal odzbrojení posádky ve škole ubytované. Dostavilo se i četnictvo, místní
záložní důstojníci v uniformách a nově
ustanovený místní národní výbor z Vrdů
s předsedou p. Jar. Horákem. Nastalo vyjednávání s místním velitelem posádky.
Ten odmítl odzbrojení až dostane nařízení z německého velitelství ze Žehušic.
Mezitím se posádka ve škole silně ozbrojila. Ve všech oknech prvního poschodí
byly položeny ruční granáty a munice
bylo v budově mnoho. Na konec velitel
posádky žádal o zachování klidu s ujištěním, že celá posádka opustí školní
budovu. V noci téhož dne vjelo do dvora
školy a na hřiště množství povozů hornobučické posádky a ráno byla škola bez
Němců. Zůstaly tam jen rozbité skříně,
kavalce a strašná spousta nečistoty.
Školní budova byla s velikým peněžním
nákladem vyčištěna, opravena, vymyta
a vymalována a 28. srpna počalo stěhování do osvobozené školy. Po odchodu
Němců byla kamna rozbita a jiná nebyla k dostání, hrozilo uzavření školy.
Kamna byla přivezena z Čerkova u Příbrami a pro uhlí byla auta vypravena
přímo do dolů.
Podle vyprávění pamětníků doplním
pár informací, které jsou zejména pro
mladší ročníky novinkou. V těchto letech byl slavnostním oděvem ještě velmi
často kroj. Ve škole se vyučovalo náboženství. Podle vyznání byly děti rozděleny na evangelíky a bezvěrce a na katolíky a stoupence československé církve.
Na tělocvik se chodilo do sokolovny.
Nebo se cvičilo na hřišti u školy, v zimě
třeba jen ve třídě. Žádná školní jídelna
ani družina nebyla. Děti si jídlo nosily
z domova. Neboť ho bylo málo a bylo
na příděl, na potravinové lístky.
Historie vrdovské školy je jistě bohatá
a zajímavá. Proto je dobré něco o ní
vědět.


Lenka Bochníčková
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BYLO TO
NA JEJICH ÚČET
Sobotní večer 24. října 2015 byl ve Zbyslavi výjimečný – na pódiu sálu tamního
hostince se totiž opět po řadě let hrálo
ochotnické divadlo. Soubor, který si dal
název AD HOC, s jedinou výjimkou tvořený občany Vrdů a jejich částí, si zvolil
náročný úkol. Do divadelní podoby přeměnit původní rozhlasovou hru Ludvíka Aškenazyho, Bylo to na váš účet. Asi
nejtěžší bylo převést dialogy, vedené výhradně po telefonu, do viditelné podoby.
Příležitost posoudit jak se záměr podařil
si nenechalo ujít více než sedmdesát diváků, kteří zaplnili zbyslavský sál. Podle
jejich reakcí po představení vyrovnali
amatéři svůj účet úspěšně.
Provedením hry, která se tématicky zabývá lidskými osudy, poznamenanými
druhou světovou válkou, chtěli protagonisté přispět k oslavám 70. výročí konce
této tragické epochy světových dějin.


Karel Kropáček

VĚNOVANKA
NA ZBRASLAVI
OBHÁJILA
ZLATÉ PÁSMO
A CENU POROTY
ZA SÓLOVÝ VÝKON
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Čáslavskou dechovou hudbu Věnovanku
zná spousta čtenářů z koncertů, májových oslav, dožínek a zábav v okolí.
Kapela vyrazila letos, jako již tradičně,
na mezinárodní festival dechových hudeb Vejvodova Zbraslav a znovu nebývalým způsobem uspěla. Festival se konal
poslední zářijový víkend, tedy 25. až 27.
září 2015 na Zbraslavském náměstí jako
vzpomínka na Jaromíra Vejvodu. Zároveň syn významného skladatele, Josef
Vejvoda, oslavil 70. narozeniny.
Věnovanka přijela na Zbraslav v sobotu,
kdy proběhla soutěž kapel v Černém divadle Jiřího Srnce. Klání zahájila v 10
hodin. Předtím však bylo nutné, aby se
muzikanti rozehráli, naladili a naleštili nástroje. Samozřejmě se dostavila
nervozita a očekávání. Vždyť porota
se skládala z vážených muzikantů –
Plk. MgA. Václava Blahunka, Ph.D.;
Pplk. Jaroslava Šípa a Tomáše Stavěla
hudebního režiséra.

Kapelník Václav Musílek do soutěžního
programu zařadil například polku Věnovaná či tematicky polku Soutěžní. Povinnou skladbou pro letošní rok byla skladba
„Neříkej, že máš mne rád“, jak jinak než
od Jaromíra Vejvody. Hned po soutěži se
Věnovanka předvedla na Zbraslavském
náměstí ve festivalovém stanu, kde zahrála české i moravské dechovky, například polku Fláma, valčík Splněná přání.
Divákům dobře zahraná písnička zvedla
náladu, roztančila je a stan byl naplněn
nadšením. V půl čtvrté absolvovaly kapely průvod. Posléze zahrály muziky společně, v zástupu a pod taktovkou Josefa
Vejvody polky Kdyby ty muziky nebyly,
Zbraslavská a Škoda lásky, čímž vzdaly
hold právě Jaromíru Vejvodovy. Vejvodova kapela koncertovala od pěti hodin.
V rámci jejich vystoupení se vyhlásilo pořadí účinkujících v soutěži. Věnovanka
získala opět Zlaté pásmo! Dalším velkým
úspěchem je cena poroty za sólový výkon
klarinetů v polce Dudácká v provedení
kolínsko-čáslavské dvojice Marcela Mádlíková a Jaroslav Šorejs! Večer pokračoval v duchu oslav Věnovanky a taneční
veselicí ve stanu na Zbraslavi. Nedělní
dopoledne opět patřilo dechovce a Věnovanka uzavřela celý festival závěrečným
koncertem, kde předvedla to nejlepší ze
svého repertoáru.
Pokud jste si tuto dechovou hudbu oblíbili, nestihli jste Vejvodovu Zbraslav či
jiné koncerty Věnovanky, nezmeškejte
vánoční koncert v Dusíkové divadle
v Čáslavi, který je naplánován na den
12. prosince 2015.

Michal Čejka
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7. ROČNÍK POSVÍCENSKÉHO TURNAJE
V MALÉ KOPANÉ
Do turnaje, který organizoval nohejbalový klub Vrdy, se přihlásilo 6 družstev. PRO NEREGISTROVANÉ
Oproti minulým ročníkům svoji účast
odřekli pro nedostatek hráčů místní
A ŽENY

ženy „Poupata“ a Ethanol Energy. Ale
zase jsme rádi přivítali smíšené družstvo z Lovčic a také loňského nováčka
s názvem „Doubraváčci“ z Lázní.
Turnaje se zúčastnila tato družstva:
Kulturní dům , hospoda Viky, Goldbeck,
Lázně, Doubraváčci, Lovčice.
Počet týmů nás donutil odehrát turnaj
systémem každý s každým, takže konečné pořadí se určilo dle celkového
počtu bodů. Bohužel nedošlo na tak očekávané finále, které vždy v minulých ročnících bylo ozdobou turnaje. Po sečtení
všech bodů se na 1. místě umístilo družstvo Lovčice. Na 2. místě Kulturní dům
a na 3. místě Lázně.
První tři družstva obdržela věcné ceny,
poháry a celkový vítěz navíc ještě putovní pohár. Ostatní týmy na 4. až 6.
místě obdržely hodnotné věcné ceny.
Nejstarším hráčem turnaje byl Oldřich
Dalešický a nejtěžším hráčem turnaje
Jan Hronovský. Nejsympatičtějším družstvem bylo zvoleno družstvo Doubraváčci. Na úplný závěr se rozhodovalo,
kdo získá hlavní cenu. Tou byla posvícenská husa s knedlíkem a se zelím.
Losováním zástupců týmů se určilo, kdo
proti sobě nastoupí ve „stříhací“ soutěži.
V semifinále a finále mělo největší štěstí
opět družstvo Lovčice.
Velké poděkování za zdařilou akci
patří sponzorům turnaje: Ethanolu
Energy a. s., Agrosdružení Jiří Jetleb
a syn, Řeznictví a uzenářství Jaromír
Horký, Lahůdky Dušek s. r. o. a TJ Slavoji Vrdy. O kvalitní českou kuchyni se
staraly naše věrné pomocnice: Anna
Jeřábková, Zdena Štěpničková, Jana
Jelínková, které smažily výborné bramboráky a řízky, za což jim patří velké
poděkování.
Je jen velká škoda, že na tuto nejstarší
fotbalovou tradici, která sahá do 60. let
minulého století, se nepřišlo podívat
více občanů. Leckdo může namítat, že
tenkrát to bylo jiné. Postavil se doprostřed hřiště sud a hrálo se ze srandy.
Samozřejmě, že se snažíme o něco
podobného, ale na tyto vzpomínky nejvíce navazují družstva ženských Poupat
a Doubraváčci s Goldbeckem.
Byli bychom rádi, kdyby takových družstev bylo více a občané (včetně npříklad
vedení obce), aby si našli cestu v této
uspěchané době na nevšední sportovní
a společenskou událost.

Miroslav Havránek st.
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HALLOWEEN 2015
Akce Halloween 2015 se opět povedla.
Přálo nám počasí, předvedli se RC modeláři, opekly se buřtíky, chutnaly cukrovinky a nejhezčí masky byly odměněny.
Děkujeme organizátorům obci Vrdy,
LMK Skovice, SDH Vrdy a děkujeme také
sponzorovi Ethanol energy a.s. Již teď se
můžeme těšit na příští rok.
-mly-

DOLNOBUČICKÝ SOPTÍK
Dne 12. září 2015 se uskutečnil v pořadí VI. ročník hasičské soutěže Dolnobučický Soptík. Letos poprvé se tyto závody, pořádané hasiči SDH Dolní
Bučice, konaly na fotbalovém hřišti v Horních Bučicích. Závodů se zúčastnily sbory z okolí a bojovaly o výhru putovního poháru starosty obce Vrdy.
Soutěžilo se ve 4 kategoriích – mladší děti, straší děti, ženy a muži. Celkem se zúčastnilo 6 týmů dětí a 7 týmů dospělých. V mladších dětech
vyhráli děti se Semtěše, v starších dětech to byli děti ze Starkoče, mezi
ženami zvítězily hasičky z Dolních Bučic a na prvním místě v kategorii
muži se umístili hasiči ze Semtěše B, kteří také získali putovní pohár
starosty obce Vrdy.
Domácí mužští hasiči utvořili dva týmy, muži mladší, ti obsadili 2. místo
a „Stará garda“, která se umístila na krásném 4. místě. Součástí programu
byla návštěva dráčka Soptíka, který to tento rok pořádně rozjel a získal si
obdiv nejen dětí, ale i dospělých. Soptík se vydařil jak pro hasiče, tak i pro
diváky, kteří uvítali dětské atrakce, jako skákací hrad a motokáry, občerstvení, pěknou podívanou a počasím které nám přálo po celý den.
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RC MODELÁŘI ZE SKOVIC
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RC letečtí modeláři Skovice letošní rok
zahájili výstavou RC modelů v měsíci
lednu. Návštěvníci zde mohli shlédnout
nesčetně modelů od RC plachetnic přes
auta, až po obří modely RC letadel. Ač
za celé období konání výstavy byl tento
ročník, co do počtu vystavovaných exponátů a dá se říci i rarit v RC modelářství
nejlepší, návštěvnost byla i přes širokou reklamu od regionálních novin až
po plakáty, poměrně malá. To nás utvrdilo v rozhodnutí, výstavu konat jednou
za dva roky.
Vzimní sezóně naši junioři zdárně dostavěli RC modely combatů a další dva se
kvalifikovali pro létání v hale.
Jarní seriál tohoto roku jsme odstartovali combatovou soutěží juniorů, při
tradiční akci „Otvírání nebe“, na našem
modelářském letišti. Tak jako každoročně k nám zavítali kolegové a kamarádi RC modeláři z okolního regionu
a letiště jsme zaplnili RC letadly všech
kategorií. Pro náš klub však největší význam bylo zahájení combatového létání,
jelikož cobmbatový seriál juniorů pro
rok 2015 jsme rozvrhli na pět kol po pěti
bitvách v průběhu celého letošního roku.
V současné době již mají naši junioři odlétány čtyři kola seriálu combatů a poslední páté kolo uskutečníme na Silvestra 2015, kde bude vyhodnocení celého
seriálu a nejlepším RC pilotům z řad našich juniorů, budou předány věcné ceny,
jako motivace pro pokračování v RC
modelářství.
Také zde musím zmínit krásnou modelářskou akci konanou na Markétě
u kolegů RC pilotů, které vede pan Petr
Henčl ,kde se na Top modelech 2015 sešli stovky návštěvníků. Náš klub měl tu
čest zde prezentovat naši práci s dětmi

Musím zde také zmínit projekt, který
právě s juniory uskutečňujeme a to je
stavba obřího RC letadla Pilatus TurboPorter o rozpětí tří metrů. Pokud se
nám povede stavbu dokončit, plánujeme létání naší mládeže s tímto obrem
na veřejných vystoupeních u ostatních
klubů. Dále bude tento model do budoucna sloužit také jako model pro výuku vlekání větroňů. Vše se bude odvíjet
od finančního zázemí našeho klubu, ale
předpokládáme, že při jarních akcích
již budete moci tento krásný model obdivovat na naší obloze, kde bude létat
pod taktovkou nejlepších RC pilotů juniorů. Nesmím zde také opomenout jednu
z činností našich mladých pilotů a tou
bylo v prvním pololetí získání finanční
pomoci pro děti s onkologickým onemocněním. Pomoc jiným zase tak úplně samozřejmostí není a naši mladí ukázali,
že nejen dobře létají, ale že mají také
srdce na správném místě.
A však vše není jen pozitivní. Jako velké
negativum a nedostatek, který nás moc
mrzí je, že se nám nepodařilo v letošním
roce získat nové kamarády do RC pilotní
školy našeho klubu. A tak mi touto cestou
dovolte ještě oslovit především rodiče
z našeho okolí. Přijďte se podívat, zkontaktujte nás a pokud je u vašich ratolestí
jen trocha zájmu o létání a stavění modelů, máte jedinečnou možnost si s nimi
vyzkoušet RC létání a přivést je k zálibě,
která většinou přetrvává po celý život.
Zajímáte li se o létání či dění v našem
klubu navštivte také naše stránky www.
lmk-skovice.cz, kde máme podrobněji
zdokumentovanou naši společnou činnost a je zde plán všech akcí, které nás
vždy do budoucna čekají a kde vás velmi
rádi přivítáme. Těšíme se na další práci
s naší mládeží a na společné polétání.

– juniory RC modeláři ze Skovic. Můžeme říci, že jsme na takto významné
akci byli poprvé a prezentovali nejen
naší činnost, ale také hrdě obec Vrdy,
protože bez podpory naší obce, by juniorská mládež nikdy nemohla pracovat
s RC modely v takovéto míře jako dnes
předvádí. Junioři zde sklidili obdiv diváků i zkušených RC modelářů a s nadšením prezentovali vše, co se za dobu
činnosti v našem klubu naučili. A to jsou
okamžiky, kdy i my instruktoři jsme hrdí
na to co jsme, odkud jsme, co jsme předali a na to co zakořenilo v naší mládeži.
Na počátku prázdnin jsme uskutečnili
společnou akci modelářů našeho klubu
spolu s rodiči a kamarády, kteří nás pravidelně podporují a pomáhají s programem RC létání při společných akcích.
Vše jsme zakončili táborovým ohněm,
opékáním a slibem, že prázdniny pro
nás nejsou časem odpočinku, ale létání
bude nadále pokračovat. No a tak se také
stalo. Kamarádi o prázdninovém čase
nezaháleli a dále trénovali své dovednosti v RC létání. Konec prázdnin jsme
jako každým rokem uskutečnili setkání
našeho klubu s rodiči, zástupci obce
a kamarády kteří s námi spolupracují.

Školní čas je také časem našich pravi- 
delných schůzek, pravidelného létání
a plánování nových cílů. V podzimním
čase proběhlo zavírání nebe Skovice
2015 a také se konalo předposlední kolo
seriálu combatového létání juniorů.
Velmi nás těší, že máme stálé příznivce
a fandy RC létání z našeho okolí, kteří
naše akce pravidelně navštěvují v hojné
míře a svým zájmen podporují práci
s naší mládeží. To je jen malý výčet toho
co jsme uskutečnili za více jak půl roku
v našem klubu.

Bc. Jaroslav Šedivý
Předseda LMK-Skovice
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ROZVRH TĚLOCVIČNY ZŠ VRDY PRO VEŘEJNOST 2015/2016

PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA ÚTERÝ PONDĚLÍ

08:00
–
16:00

16:00
–
17:00

×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy
×

17:00
–
18:00

18:00
–
19:00

fotbal / st. žáci

badminton

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

×
vyhrazeno
pro Základní školu Vrdy
×

badminton

fotbal / dospělí

TJ Slavoj
Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy
×

karate
/ děti
Samková
TJ Slavoj
Vrdy

×
vyhrazeno
pro
Základní školu Vrdy
×

fotbal
starší / mladší
žáci

fotbal / dospělí

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

×
vyhrazeno
pro Základní školu Vrdy
×

fotbal
/ ml. přípr.
TJ Slavoj
Vrdy

19:00
–
20:00

správce
tělocvičny:
Ivana Pecinová

20:00
–
21:00

florbal
Bochníček

pilates
Littová
TJ Slavoj
Vrdy

soukromá osoba

cvičení
/ ženy
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal / dorost

volejbal / dospělí

TJ Slavoj Vrdy

TJ Slavoj Vrdy

volejbal
/ děti
TJ Slavoj
Vrdy

21:00
–
22:00

dance
strong
Littová
TJ Slavoj
Vrdy

fotbal
/ st. žáci
TJ Slavoj
Vrdy

badminton

TJ Slavoj Vrdy

nohejbal
Havránek
TJ Slavoj Vrdy

SO
NEDĚLE

08:00 – 10:00
sudý

lichý

Šedivý
LMK

Ferus
JPO III

14:00 – 16:00

16:00 – 18:00

18:00 – 19:30

tenis / dospělí
TJ Slavoj Vrdy

florbal
SDH Dolní Bučice

badminton
TJ Slavoj Vrdy

LAHŮDKY DUŠEK, s. r. o.
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň. Zaměstnancům
děkujeme za loajalitu, vstřícnost i ochotu a skvěle
odváděnou práci. Děkujeme též všem obchodním
partnerům, podporovatelům a řemeslníkům, kteří opravují,
udržují nebo se jinak podílejí na stabilním provozu i růstu
firmy. Díky vám všem můžeme dávat zpět a podporovat tak
místní akce. I v dalším období se můžete těšit na slevové
akce a novinky.

My se těšíme, že se s Vámi uvidíme jak ve svátky vánoční,
tak i každým dnem v roce 2016 s námi budete v plné síle
a zdraví zažívat pohodu při nákupech v Jitru, vychutnávat
si obědy v DŽITRO bufetu a dráždit (nejenom) své chuťové
buňky místními lahůdkami.
Mějte šťastný a úspěšný rok 2016.
Za firmu Lahůdky DUŠEK, s. r. o.,
Michal Dušek, www.lahudky-dusek.cz
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