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Úvodní slovo starostovo:
Vážení občané,
jsme těsně před prázdninami, tedy v polovině roku 2015.
Proto se zmíním o akcích, na které byla upřena pozornost.
Pro prazdninové období je již v této době napuštěno koupališě a dokončují ze drobné úpravy jako výměna dlažby kolem
dětského bazénu. Dále zřízení nových převlékacích kabin pro
muže a ženy, které odpovídají 21. století, včetně možnosti využití skříněk pro úschovu oděvů návštěvníků. Současně s tím
jsme upravili část objektu na sklad provozních chemikálií
tak, aby odpovídal bezpečnostním předpisům. V neposlední
řadě jsme pro budoucího nájemce stánku s občerstvením zřídili malou společenskou místnost s možností využití krytého
posezení – jídelny. Hodnocení necháme pochopitelně na vás,
návštěvnicích koupaliště. Zakoupili jsme také nové postřikové
zařízení a naší snahou bude udržovat trávník nejen ve stavu
odpovídajícím estetickým představám, ale i příjemnému pohybu po něm.

03/2015

Poněkud složitější je situace v souvislosti s dokončením cyklostezky. Ukazuje se další navýšení nákladů jehož příčinou je,
jak jinak, nedostatečná projektová příprava akce, respektive
do projektu určeného k výpočtu dotace, nebyla zařazena část
vedená jako SO 651 (přejezd železniční tratě v Koudelově).
Doháníme nejen samotný fakt vydání stavebního povolení
ke stavbě SO 651, ale budeme nuceni celkový náklad, který reprezentuje včetně úhrady výluky na trati cca 500 tis. Kč, uhradit z prostředků obce. Po 800 tisících za zpevnění podloží to
bude tedy další navýšení, které celkově představuje částku
1 milion 300 tis. Kč. Zdá se mi proto úsměvné, že když slyším
návrhy, jak by se měla cyklostezka (která je téměř celá v katastrálním území Vrdy) jmenovat, jako nejpříznačnější název
„POZLACENÁ“.
Dokončili jsme akci, která má především bezpečností rozsah, a to je oplocení vodojemu na vinickém kopci v objemu
210 tis. Kč bez DPH. Nechci nic přivolávat, ale doufejme, že
jsme v dostatečné míře zabezpečili ochranu zdroje vody pro
naší obec. Možná pro někoho těžko pochopitelné, ale kdo zná
poměry v prostoru vodojemu a stav původního oplocení ten se
rozhodně divit nebude.
Dále bych Vás chtěl informovat, že jsme podali několik žádostí
o dotace. Především na chodník v Horních Bučicích a ozelenění remízku a cesty do Skovic. Dále je o dotační titul požádáno ve spojitosti s revitalizací celého obytného souboru ulice
Sluneční.
Úplně na závěr mi dovolte na jedné straně poděkovat Technickým službám Vrdy spolu s pracovníky VPP, za téměř nekonečný boj s trávou a úpravou veřejných ploch v obci. Na druhé
straně, ale musím požádat znovu vás, majitele psích miláčků
a také mnohdy automobilových miláčků, chovejte se k obecní
zeleni šetrně. Není nic příjemného sekat v prostoru se psími
exkrementy. Nebezpečné je i sekání kolem aut zaparkovaných
v trávnatých plochách, odletující kamínkyzpůsobují poškození karosérie a skla. Děkuji za pochopení.


Antonín Šindelář, starosta obce
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co se chystá v létě
červen 
6. 6. // Dětský den v Horních Bučicích
od 12:00 do 16:00 hodin
13. 6. // Vítání občánků
v zasedací místnosti obecního úřadu
I. část od 09:30; II. část od 10:15
15.–19. 6. // Výstava výtvarních prací
dětí z MŠ 1 Vrdy, MŠ II Vrdy a žáků ZŠ
ve výstavní síni obecního úřadu
26. 6. // Slavnostní vyřazení
a šerpování žáků 9. ročníku ZŠ Vrdy
na Obecním úřadě Vrdy
20. 6. // Fotbalový turnaj
mladších žáků v prostoru
sportovního areálu ve Vrdech
20. 6. // Taneční zábava
se skupinou PUNC
v prostoru sportovního areálu ve Vrdech
26. 6. // Zahájení promítání
Dětského letního kina v místní
knihovně v 21 hodin
27. 6. // Soutěž v kombatovém létání
na letišti LMK Skovice
27. 6. – 11. 7. // Skautský tábor
červenec
// Hornobučický nohejbalový turnaj
v areálu bývalého statku Horní Bučice
(dle propozic pořadatele)
// Letní soutěž družstev (pro děti
i dospělé) v plavání, plážovém volejbalu
a ruských kuželkách v areálu koupaliště
Vrdy dle propozic pořadatele)
srpen
22. 8. // Dětský sportovní den
„ROZHÝBEJME NAŠE DĚTI“, rozloučení s prázdninami na hřišti ve Vrdech
29. 8. // Loučení s prázdninami, soutěž
družstev v požárním útoku a již tradiční
fotbalové utkání „Ženatí vs. svobodní“
o Zbyslavský drn, to vše ve Zbyslavi
na fotbalovém hřišti
29. 8. // Cyklistický závod
„Vysočina–Doubrava tour“- 9. ročník
září
1. 9. // Brána kroužků otevřená
zahájení činnosti kroužků a kurzů
při Místní knihovně
11. 9. // Vydání Obecních listů 4/2015
5. 9. // Zahájení Tanečního kurzu
v Kulturním domě Vrdy
5. 9. // Fotbalový turnaj „Zlatá“
pro neregistrované hráče
ve sportovním areálu ve Vrdech
12. 9. // „Dolnobučický soptík“
tradiční hasičská soutěž družstev
ve sportovním areálu ve Vrdech
26. 9. // Zavírání nebe
na letišti LMK Skovice
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Obec VRDY pořádá
Taneční kurz pro mládež
XXII. kurz tance a společenské výchovy v KD ve Vrdech
pod vedením tanečních mistrů Antonína a Jany Novákových
s živou hudbou EXPO Františka Štěrby
zahájení 5. 9. 2015 v 18 hodin
Taneční s osvědčenou tradicí – s námi poznáte, že tanec není nuda, ale skvělá zábava.
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 od 1. 6. 2015 
(1 650 / osoba) Kč 3 300
kurzovné pro 1 osobu od 1. 6. 2015
Kč 1 700
gardenka s místenkou
Kč 700
(14 lekcí á 50 Kč včetně prodloužené, věnečku a plesu)
jednorázové vstupné:
dospělí – běžné lekce (á 3 hodiny, tj. 17 Kč /h
50 Kč
dospělí – prodloužené lekce (á 4 hodiny, tj. 20 Kč/h, + Mikulášská 3 h)
70 Kč
děti (jednotné vstupné)
20 Kč
přihlášky:
1. elektronicky
vyplňte on-line přihlášku na webových stránkách www.obecvrdy.cz
2. osobně
v sekretariátu OÚ Vrdy, pondělí a středu od 07:00 do11:30 a od 12:30 do 16:30
3. telefonicky
na číslech 313 035 901, 734 441 330
-red-

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

Jana Špinarová, evidence obyvatel
červen
paní Božena Plevová z Dolních Bučic
paní Dagmar Balážová z Dolních Bučic
paní Marie Tyrnerová z Horních Bučic
paní Marie Lhotová z Dolních Bučic
paní Zdenka Demčáková z Dolních Bučic
paní Anna Ebrová z Vrdů
pan Jaromír Lišofský z Vrdů
paní Zdeňka Vařečková z Vrdů
pan Miloslav Kubelka z Vrdů
pan Josef Potměšil z Dolních Bučic
pan Josef Kroutil z Dolních Bučic
červenec
pan Zdeněk Pavlas z Dolních Bučic
paní Hana Kobelová z Dolních Bučic
pan Alois Růžička z Horních Bučic
paní Božena Chudomelová z Vrdů
pan Josef Štohanzl z Dolních Bučic
paní Marie Bromová ze Zbyslavi
pan Miloslav Popek z Vrdů
paní Miluška Vatová z Vrdů

srpen
pan Ludovít Heizer z Vrdů
paní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
paní Věra Šimonová z Horních Bučic
paní Milada Dopitová z Dolních Bučic
paní Věra Skřivánková z Dolních Bučic
září
paní Emilie Rodrová z Vrdů
pan Ivan Šmíd ze Zbyslavi
pan Václav Nalezinek z Vrdů
pan Miroslav Bílek z Dolních Bučic
pan Jaroslav Špatenka z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Věra Kremlíková z Vrdů

gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
Liběna Wittvarová, Jitka Truksová,
Marie Hejbalíková, Marek Calík,
Jiří Kořínek a Petr Jeřábek
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pieta
Dne 7. května 2015 od 17 hodin
se v Parku Osvobození, za účasti
pozvaných hostí a občanské veřejnosti,
uskutečnil pietní akt spojený
se slavnostním položením věnce
k oslavám 70. výročí
ukončení 2. světové války.

kladení věnců
Starosta obce společně
s místostarostou obce položili dne
7. května v dopoledních hodinách
věnce a kytice u místních pomníků
a hrobů obětí 2. světové války.
Stejně tak dne 8. května 2015 učinili
i Členové Klubu Českého pohraničí,
členové ZO KSČM Vrdy
a členové ZO KSČM Dolní Bučíce.

Vzpomínka na kamaráda
Patřil tomuto kraji pod Železnými horami, své obci i řece Doubravě. Její břehy,
okolní louky byly místem, kde se svými kamarády prožil rané mládí.
Potřeba přirozeného pohybu, kamarádství, soutěživost a láska ke sportu ho
přivedly na hřiště ke kopané. Té také věnoval celý svůj aktivní život jako sportovec,
funkcionář oddílu kopané i celé tělovýchovné jednoty.
Nepřehlédnutelná byla jeho aktivita v ledním hokeji, jako hráče, později i trenéra.
Pomáhal budovat tenisové dvorce, formoval tenisový oddíl jehož se stal vůdčí
osobností a předsedou. Tenis byl jeho druhou láskou, které se věnoval až do konce
své životní poutě. Proto měl tolik přátel a kamarádů z prostředí kopané, tenisu,
prostě celé naší tělovýchovné jednoty.
Pan Zdeněk Rulík byl člověkem skromným, nekonfliktním, spolehlivým
kamarádem, a osobností. Jeho náhlý a nečekaný skon nás všechny zarmoutil.
Zůstala nám vzpomínka a odkaz v jeho pokračovatelích.

TJ Slavoj Vrdy
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PO 132 LETECH
BYLA OBNOVENA
ČINNOST KLUBU
VELOCIPEDISTŮ
BUČICKOVRDOVSKÝCH
V pořadí třetí nejstarší cyklistický klub
na území tehdejšího Rakouska-Uherska
byl v naší obci založen 1. 4. 1883. Zatímco
první dva kluby měly sídlo v Praze (ČKV
Smíchov a ČKV Královské Vinohrady),
náš Klub velocipedistů bučicko-vrdovských byl prvním cyklistickým klubem
mimo metropoli a dokonce na českém
venkově.
Jeden ze zakladatelů a starosta místního
klubu Josef Drahokoupil byl zvolen místopředsedou a později předsedou České
ústřední jednoty velocipedistů a odbornou veřejností je považován za průkopníka organizované cyklistiky v celoevropském měřítku.
Existenci této významné (a pozapomenuté) kapitoly z historie naší obce připomnělo několik nadšenců již v létě 2014
výstavou v místní knihovně. V téže době
se zrodila i myšlenka na obnovení činnosti klubu, který ve své původní podobě
zanikl po pouhých čtyřech letech existence (r. 1887).
V nedávné době byla činnost klubu skutečně obnovena. Jeho členskou základnu
tvoří prozatím deset zakládajících členů
a je tedy na počátku svého obnovení,
do budoucna by se ale rád otevřel co nejširší veřejnosti.
Mimo vlastního spolkového života, pořádání cyklovýletů i dalších kulturně-společenských akcí pro veřejnost, je
posláním obnoveného klubu zejména
připomínání jedné významné kapitoly
naší obce a podpora cyklistiky v nejširším významu.
Pokud vás zajímá, jak se činnost klubu
vyvíjí a jaké připravuje aktivity, podívejte se na náš profil
w w w.facebook.com/klubvelocipedistu
nebo nás přímo kontaktujte na
klubvelocipedistu@gmail.com.
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Pasování prvňáčků
na čtenáře

Výstava obrazů
Adama Rady

Děkujeme všem, kteří si našli
v pátek 15. 5. čas a zúčastnili se vernisáže
Adama Rady. Byl to velice příjemný podvečer
ve společnosti spousty milých a zajímavých
lidí. Výstava potrvá ještě do 19. 6.

Ve středu 3. 6. byli prvňáčci ze ZŠ Vrdy slavnostně pasování na čtenáře. V uplynulém
roce se totiž s jejich třídními učitelkami
Mgr. Danou Kubešovou a Mgr. Janou Francovou v knihovně zapojili do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář
– knížka pro prvňáčka. Odměnou jim letos je
kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora
Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda, odznak knihovny a diplom. Všem prvňáčkům
ze srdce gratuluji! Třídním učitelkám moc
děkuji, že si našly čas se do projektu s dětmi
zapojit. (Vzhledem k uzávěrce se na bližší informace a fotky těště v příštím zářijovém čísle.
Děkuji za pochopení.)

DĚTSKÉ LETNÍ KINO v ZAHRADě KNIHOVNY VRDY  | Tylova 25, Dolní Bučice



VSTUP ZDARMA | za nepříznivého počasí promítáme uvnitř knihovny

26. 6. / 21:30 
Tři bratři
pohádka/rodinný | Česko/Dánsko | 2014
90 min | režie: Jan Svěrák
hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus

Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré
a ambiciozní víle, která je ohromena
neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. Když se kvůli
svým odvážným nápadům dostane
do potíží, uteče ze země víl a spojí
své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně
se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli
a společně pak zkřížili meče s bandou
pirátů pod vedením plavčíka Jamese,
ze kterého se má záhy stát legendární
Kapitán Hook.

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli
předat hospodářství. Sourozenci při svém
putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho
nástrah, nečekaných příhod a možná také
láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru. Děj
filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
17. 7. / 21:30
Já, padouch
3. 7. / 21:30
animovaný/komedie | USA | 2010
Mikulášovy patálie na prázdninách
91 min
komedie/rodinný | Francie | 2014
režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
95 min | režie: Laurent Tirard
hrají: Steve Carell, Jason Segel
hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad
Ve šťastném předměstském sousedJe tu konec školního roku a dlouho očeká- ství, obklopeném bílým plaňkovým
vané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mi- plotem a kvetoucími keři růží, stojí
kuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž
a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. by to sousedé věděli, hluboko pod
Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, tímto domem je obrovský tajný úkryt.
který tam bydlí... Freddy, který pořád něco A zde nacházíme Grua obklopeného
jí, dokonce i syrové ryby... George, který je armádou svých uličnických a zlomyvtipný už jen proto, že je angličan, upla- slných přisluhovačů, mimoňů, který
kánek Paul a Christopher , který chce mít plánuje tu největší loupež v historii
vždycky pravdu a je to otravné...
celé zeměkoule. Gru se chystá ukrást
Měsíc (ano, Měsíc!). Gru si libuje
10. 7. / 21:30
ve všem špatném. Vyzbrojen svým
Zvonilka a piráti
arzenálem Zmenšovacích paprsků,
animovaný / fantasy | USA | 2014 | 78 min Mrazících paprsků – mrazáků a obojrežie: Peggy Holmes
živelných bojových vozidel poráží vše,
hrají: Mae Whitman, Christina Hendricks co mu stojí v cestě. A to všechno až
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do okamžiku, kdy se střetne s neochvějným přesvědčením třech malých osiřelých děvčátek, které na něj pohlédnou
a vidí v něm něco, co nikdo jiný dosud
neviděl: možného tátu.
7. 8. / 21:00
Malý pán
loutkový | Česko/Slovensko | 2015
83 min | režie: Radek Beran
hrají: Saša Rašilov nejml.,
Valérie Zawadská
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu
schází. Protože sám nemá pocit, že by
mu něco scházelo, rozhodne se přijít té
záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou
hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná hlava však
potřebuje napít jiskřivé vody z jezerního
ostrova, bez ní mu nedokáže poradit.
A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána,
která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě
nekonečná.
14. 8. / 21:00
Zloba – královna černé magie
fantasy /dobrodružný
USA/Velká Británie | 2014 | 97 min
režie: Robert Stromberg
hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning
Snímek Zloba – Královna černé magie
vypráví dosud nezpracovaný příběh
legendární zlé královny z klasického
snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959 a seznamuje diváky
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s její zradou, která nakonec způsobila,
že se její kdysi čisté srdce proměnilo
v kámen. Královna Zloba, hnaná touhou
po pomstě a urputnou snahou udržet si
trůn, uvrhne na novorozenou dcerku lidského krále, Auroru, krutou kletbu. Jak
princezna roste, ocitá se přímo v samém
středu narůstajícího konfliktu mezi lesním královstvím, které si zamilovala,
a lidským královstvím, ze kterého pochází. Zloba si uvědomuje, že princezna
může být klíčem k míru mezi oběma
říšemi a je tak nucena k nemilosrdným
činům, které oba světy navždy změní.
21. 8. / 21:00
Na Půdě	
animovaný/pohádka | Česko/Slovensko
2009 | 73 min | režie: Jiří Barta
hrají: Jiří Lábus, Lucie Pernetová
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Dráček
Dne 16. 4. 2015 to byly již dva roky co byl
pro vás, maminky a vaše děti, otevřen
dětský koutek Dráček. Místo, kde můžou
Vaši nejmenší společně s Vámi formou
her a zábavy získávat první návyky týkající se určitého režimu, společným hraním s ostatními si zvykají na kolektiv,
zatímco maminky mohou probrat své
rodičovské radosti. Děti vytváří za pomoci maminek krásné první výtvory,
hrají na hudební nástroje, zpívají, tančí,
ale hlavně si společně hrají. Je pro nás
velmi pozitivní a inspirující, že máme
velmi kladné ohlasy od mateřských školek, kam děti dříve navštěvující náš koutek, nastoupily. Děti jsou prý mnohem
otevřenější, samostatnější a mnohem
lépe se začleňují do kolektivu. To je jeden z důvodů, proč vůbec fungujeme.
Tím druhým a neméně významným je
fakt, že už děti předškolkového věku potřebují kolem sebe kolektiv svých vrstevníků, tak proč jim to nezprostředkovat.
V koutku nedávno přibyl, za přispění
obce Vrdy, dětský domeček a ohrádka
s míčky, za což bych chtěla jménem
všech nadšených a spokojených dětí
i maminek velice poděkovat.

Na půdě v království odložených hraček
bydlí panenka Pomněnka a její tři kamarádi: medvídek, rytíř a skřítek. Do jejich
světa však vtrhne vládce Říše Zla a trojice s pomocí dalších obyvatel půdy musí
Pomněnku zachránit. Cestou na ně číhají nebezpečné překážky a na pomoc
jim přicházejí i další obyvatelé půdy
v čele s chytrou myškou Sklodowskou.
Společně překonají všechny pasti a nástrahy a svým důvtipem i odvahou zvítězí nad vládcem Říše Zla. Zachrání tak
nejen Pomněnku a sebe, ale i svůj harmonický domov a starý dobrý svět, a poznají, jakou sílu má přátelství.
V sobotu 18. 4. se v Kutné Hoře uskutečnil
další ročník Svojsíkova závodu – celore28. 8. / 21:00
publikové soutěže určené pro skauty. ZáPaddington
vod byl tentokrát určen starším členům
komedie/rodinný | Velká Británie/Fran- našich řad – tedy skautkám a skautům.
cie | 2014 | 98 min
Cílem soutěže je, aby děti prokázaly své
režie: Paul King
dovednosti, skautské znalosti a vše, co
hrají: Ben Whishaw, Hugh Bonneville
se učí celý rok na schůzkách, výpravách
nebo v létě na táborech. V minulosti bylo
Paddington není jen tak obyčejný med- klání striktně zaměřené na čas družvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, stva dosažený v cíli a vyhrávali tedy ti
nosí červený klobouček a víc než cokoliv nejrychlejší, tento trend se v posledních
jiného miluje marmeládové sendviče. ročnících obrací a důraz se klade hlavně
Když zemětřesení zničí jeho domov, na samotný um jednotlivých družinek.
pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde Letošní závod se nesl v galském stylu,
našel novou rodinu. Zde potká rodinu kde samozřejmě nechyběl Asterix a ObeBrownových, která se ho ujme i přes lix. Závod zahrnoval celkem devět stanokategorický nesouhlas tatínka Browna višť v poměrně velkém rozptylu po Kutné
- typického, spořádaného a trochu i nudného Brita. Svými ztřeštěnými nápady
často převrátí celý dům vzhůru nohama
a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvěm a dobrým srdcem si však nakonec
získá srdce celé rodiny a vše se v dobré
obrací... avšak jen do okamžiku, kdy si
ho všimne zákeřná ředitelka místního
muzea, která z něj chce udělat vycpaný
exponát...
________________________________

Svojsíkův závod

Koutek je otevřen každé úterý a čtvrtek
od 9 do 11 hodin. Více informací můžete
získat na internetových stránkách
www.koutekdracek.webnode.cz nebo
na telefonním čísle 607 880 763.

Poděkování
Dne 26. 3. 2015 se konal již třetí ročník
dětského bazárku. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem zúčastněným
a vedení obce Vrdy za poskytnutí prostor.
za dětský koutek Dráček Jitka Dušková
Hoře a jejím okolí, takže bylo nutností,
aby se soutěžní družiny zručně orientovaly v mapách, které byly nedílnou součástí jejich vybavení. Aby závod nebyl pro
soutěžící příliš jednoduchý, vymysleli
organizátoři zpestření ve formě životadárného lektvaru, který museli soutěžící
na každém stanovišti upít, snad pro sílu,
a do cíle donést pouze 200 ml z tohoto
jistě lahodného nápoje. První problém
u našich skautek nastal ještě před závodem samotným, kdy se naše křehké
holky snažily napasovat nový korkový
špunt do láhve s lektvarem. Nakonec děti
vše zvládly takříkajíc bez ztráty kytičky
a za jejich krásné 4. místo pro skauty
a 8. místo pro skautky jim blahopřejeme
a budeme se těšit na další ročníky!

Přejeme dětem pohádkové léto...
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Jaro roku 1945 v pamětní knize obce Dolní Bučice
Aby zůstal zachován skutečný význam zápisů v pamětní knize obce Dolní Bučice, téměř celý text je
sestaven ze zápisů z této kroniky. Kronikářem byl
pan učitel František Poříza. Tolik úvodem.
V obci byly konány velmi časté přednášky o protiletecké obraně. Nad naší obcí velmi často přelétají
ve velké výšce celé svazy spojeneckých letadel. Dne
1. května provedla obec pomocí školní mládeže podomní sbírku šatstva a obuvi v rámci hesla „Národ
svým dělníkům“.
15. března v poledních hodinách se uskutečnil veliký nálet spojeneckých letadel na Kolín. V zdejší
obci bylo slyšet a pozorovat ohromné otřesy. Skleněné tabule v oknech a výkladech se třásly a prohýbaly, že byla obava, že vypadnou.
Protože se sem stěhuje 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 4 učebnách obecné školy vyučuje při střídavém vyučování škola obecná, měšťanská a lidová zemědělská.
19. dubna objevila se nad naší obcí spousta stříbrných letadel. Museli jsme děti pustiti domů, protože hrozilo přímé nebezpečí. Později jsme se dověděli, že to byl zas Kolín.
1. květen byl tentokráte prohlášen okupanty za svátek. Z toho už vše naznačuje tomu, že dlouho čekaný konec války se blíží.
Do obce se stěhuje a obcí projíždí spousta vojska
a uprchlíků, kteří prchají od Moravské Ostravy
před Rudou armádou, již se strašně bojí. Obcí táhnou celé dlouhé řady povozů, obyčejných vozů,
kočárů i krytých „landaurů“. Vozy jsou vysoko
naloženy a uvnitř ženy a spousta německých dětí.
Hodně těchto „milých národních hostů“ se usadilo
ve Zbyslavi, Zaříčanech a Starkoči. Jsou na útěku,
dlouhou cestou zmoženi, ale přes to stále německy
drzí. Jejich tváře nejsou sto vzbudit nějaký soucit.
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 našeho hlavního města, že se
bojuje. Ihned jsme pustili děti domů. Na ulici již
bylo živo. Občané vyvěšovali uschované československé vlajky. 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. Jaroslavem Horákem.
Nastalo vyjednávání s místním velitelem posádky.
Ten odmítl odzbrojení, až dostane nařízení z německého velitelství v Žehušicích. Mezitím se posádka ve škole silně vyzbrojila. Ve všech oknech
prvního poschodí byly položeny ruční garnáty
a munice bylo v budově mnoho. Nakonec 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
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Němců. Zůstaly tam jen rozbité skříně, kavalce a strašná spousta nečistoty. Obrazy tohoto spustošení naší školní budovy zůstaly na fotografiích
toho dne ve škole pořízených.
V obci je klid jen ulicemi procházejí občanské hlídky za vedení místních
záložních důstojníků.
Sedmého května odpoledne začala obcí projíždět německá ústupová armáda. Projíždí od Chrudimě směrem na Čáslav a dále na Prahu nepřetržité proudy po zuby ozbrojených Němců. Mezitím neustále volá pražský
rozhlas o pomoc. Volá americké a ruské letce. V Praze zuří prudké boje.
Praha je bombardována a ostřelována z děl. V ulicích se bojuje na barikádách. úpěnlivé volání Prahy o pomoc je v řeči české, anglické a ruské:
Halo, halo! Praha volá o leteckou pomoc. Němci vraždí neozbrojené Pražany. Zabíjejí české ženy a děti!“. Toto hrůzné volání Prahy o pomoc zmrazovalo krev v těle. Tam se volá o pomoc a zde projíždí spousty Němců
na Prahu a my k tomu musíme mlčky přihlížet.
V obci jsou ve dne i v noci ozbrojené občanské hlídky. Stále je slyšeti vzdálenou střelbu.
8. května zůstává Praha stále odkázána jen na sebe. Pomoc nepřichází
odnikud. Občanstvo rozrušeno proudí v houfech obcí a u oken naslouchá hlášení pražského rozhlasu. Téhož dne místní Národní výbor pořádá
sbírku potravin a šatstva pro Prahu.
Ústup německé armády toho dne se změnil v šílený úprk. Státní silnice
je plná. Těžká auta, tanky, osobní auta, motocyklisté, jízda na koních,
cyklisté, pěší vojsko a spousta povozů a uprchlíků, to vše se zběsile žene
kolem naší radnice směrem k Čáslavi. Utíkající armáda „nepřemožitelné
říše“ začíná na cestě ústupu zanechávati po sobě mnoho památek. Kolem
silnice zůstává mnoho aut, tanků, děl, aut s potravinami a nakradenými
věcmi a ohromné množství nábojů všeho druhu. Občanstvo sbírá, snáší
a odevzdává nalezené zbraně a náboje na Obecním úřadě. Divoký útěk
Němců naší obcí 8. května vyžádal si také oběť na životě. Paní Tůmová,
choť železničního příručího v.v.. Při návratu z radnice, kam odevzdala
svůj dárek pro Prahu, byla přejeta těžkým obrněným autem a v pravém
slova smyslu rozdrcena.
Ve středu 9. května dochází konečně uvolňující a radostná zpráva z Prahy,
že tam dorazily první tanky Rudé armády a Prahu osvobodily. Večer hlásilo rádio, že poslední zbytky německé armády opustily Prahu.
Ve čtvrtek 9. května ráno projely naší obcí první tanky Rudé armády
od Opavy a Moravské Ostravy. Na ulicích vyzbrojeni rudými a československými vlajkami stálo občanstvo a mávalo na pozdrav projíždějícím
Rudoarmějcům. U Obecního úřadu jim podávali pečivo a mléko. Dívky
házely na auta kytice bezu. Všichni Rusové jedou ku Praze a mají auta
ozdobená obrazy Stalina a Dr. Beneše. Do dvora Obecního úřadu se snáší
kořist z opuštěných německých aut: mouka, fazole, sádlo, konzervy, vejce
a jiné potraviny. Vše se připravuje pro Prahu.
V dalších dnech stále hřmí naší obcí auta a koňské povozy s Rudou armádou. Na některých místech (Žehušice, Žleby a j.) se ještě objevily hnízda
ukrytých SS, kteří se zoufale brání a střílí po lidech.
V neděli 13. května došly do obce první zprávy očitých svědků o řádění
Němců v Praze. Téhož dne byly některé osoby v zdejších obcích zajištěny
a odvezeny do Čáslavě, tj. Němci, rajkaři a jinak podezřelí. (Několik celých rodin včetně majitele Štefanky Ant. France) V Čáslavi musí očekávati
rozhodnutí Lidového soudu.
Dne 14. května bylo vypraveno z Dol. Bučic nákladní auto fy. Štamberg
s potravinami a léky pro Prahu. Jel jsem s touto výpravou, abych našel
svého syna, o kterém jsem do té doby neměl zpráv. Úžasným dojmem
na nás zapůsobila Praha po řádění Němců. Pobořené domy, rozstřílené
celé ulice, vytrhaná dlažba, místy ještě zbytky barikád. U mnoha domů
provizorní pomníčky se jmény padlých barikádníků a pak toho vyprávění
pražanů. Dojmy, na které se do smrti nezapomíná.
Ve schůzi 21. května zvolen předsedou MNV pan Josef Procházka, místopředsedou p. Josef Jukl.
Na počátku žní zřízen byl v naší obci žňový útulek pro děti matek pracujícíh na poli. Útulek byl umístěn na radnici v učebně Obecné školy.
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Dne 3. června uspořádaly národní výbory z Dolních
Bučic a Vrdů „Tryznu za oběti nacistické tyranie“ Mohutný průvod krojovaných dětí, sokolů, Skautů, oba
národní výbory a množství občanstva bralo se od školy
do Vrdů k pomníku padlých z první světové války, potom k hrobu ruského vojína u Štefanky a potom opět
přes Dolní Bučice do Vrdů, kde promluvil předseda
MNV, ředitel Měšťanské školy M. Konopásek a p. Beran člen ONV.
2. srpna přivezl předseda MNV p. Procházka z Prahy
tuto kroniku, kde byla po celou dobu okupace uložena.
Zde končím přesné citace z kroniky. Informace o tom,
jak probíhal konec války v našich obcích mohu doplnit
o vyprávění pamětnice paní Anny Šimánkové, rozené
Krátké, která bydlela na Žižkově ve Vrdech. V roce 1945
jí bylo osmnáct let. Na osmý květen má nezapomenutelný zážitek. Jako si děti nevybírají, kdy se narodí, nevybíralo si ani její slepé střevo, kdy se zanítí. Jak je popisováno i v kronice, jezdilo po státní silnici ohromné
množství bojové techniky a aut. Do této kolony se musel zařadit i koník s vozem, na kterém naříkala mladá
Anna. Jenže kolona se pod koudelovským kopcem zasekla a protisměrem se nemohlo jet. Tak milý vozka
to vzal přes pole a přes trať rovnou do čáslavské nemocnice, kde Anně zachránili život včasnou operací.
V nemocnici se ocitl i její bratr, který byl ještě o tři roky
starší. Ten ulehal v posledních válečných dnech do postele silně ozbrojen, protože příkopy byly plné zbraní
a nebyl problém se ozbrojit. Jeho rodiče byli z takového
počínání nešťastní, tak jeho otec mu vždy zbraně sebral, odnesl je v košíku a utopil je v řece. Jenže mladík
si zase opatřil další. A když se mezi takto vyzbrojenými
místními mladíky rozkřiklo, že se u Zbýšova bojuje
s Němci, sehnali si náklaďák a vyrazili na Zbýšov.
Když tam dorazili, Němci dvakrát vystřelili, mladíci
seskákali z auta, aby se mohli ukrýt. No a Jaroslav si
odrazil maso z patních kostí a dostal se k velké radosti
rodičů také do nemocnice. Tam byl ve větším bezpečí.
Moje prateta mi rovněž vyprávěla historku, jak musela
utéci oknem. Její nejstarší bratr byl totálně nasazen
v Drážďanech. Jelikož již byl konec války, celá rodina
čekala, kdy se vrátí, proto se dům nezamykal. Nikdo
tehdy netušil, že se již nikdy nevrátí, protože zahynul
při náletu spojenců na Lipsko. Otec diskutoval s ostatními muži na návsi, matka s dcerou již byly v posteli,
když do domu přišel opilý rudoarmějec. Chtěl pít a jíst.
A zřejmě by chtěl i něco jiného, takže Anna utekla
oknem a běžela jen v kombiné pro tátu na náves. Přivedla otce a ten ještě dostal od vojáka tabák do dýmky.
Šťastný konec měla i historka s kostkou zelené hmoty.
Tu přinesl její bratr, právě ten co se rád ozbrojoval,
domů mámě v domnění, že je to mýdlo. Dal to „mýdlo“ do chlívku. Když děvčata vyháněla kozu na pastvu, koza neposlouchala, tak si děvčata zapřela dveře
onou zelenou kostkou. Když šel soused okolo, málem
ho „trefil šlak“. Nebylo to mýdlo, ale vojenská výbušnina ekrazit. Bezpečně ji odpálil v poli, dřív než se
mohlo stát neštěstí.
Ne všechna setkání se zbraněmi a municí však měla
šťastný konec. Rozmontovávání protiletadlové střely se
stalo osudným chlapci z Horních Bučic. Přitom byla
vážně zraněna i dvě děvčata rovněž z Horních Bučic.

strana 7.

Naše obec ve fotkách
& dokumentech
Dnes se podíváme
do Dolních Bučic na ulici
28. října (Na Kozinci).
Konec 80. a začátek 90. let
minulého století. V domě
č. p. 39 bývávalo Truhlářství
pana Antonína Huška.
V 80. letech 20. století
se zde šily dětské boty
pro firmu SÁZAVAN
ve Zruči nad Sázavou.
první foto:
dobový záběr na Truhlářství
pana Antonína Huška;
druhé a třetí foto:
dobový záběr z 80. let
na ulici 28. října;
čtvrté foto: dobová faktura
firmy Antonín Hušek
na třídveřovou skříň
pro SDH Dolní Bučice.
pozn. redakce: historické
artefakty pocházejí ze
soukromé sbírky pana
Františka Kříže. 
-fk-

Lenka Bochníčková
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Válečná léta v obci Dolní Bučice
Materiál pro tento článek je čerpán
z pamětní knihy obce Dolní Bučice. Pro
zachování autentičnosti jsou používány
přesné citace kronikáře pana učitele
Františka Pořízy.
rok 1939
Stručná zpráva o situaci u nás a za hranicemi: Nově zvolený prezident Dr. E. Hácha v Berlíně 14. března, kde požádal
Německo o ochranu. Téhož dne skupina
zrádců s německou pomocí odtrhla Slovensko od republiky. 15. března německá
vojska násilně obsadila Čechy a Moravu,
jež byly Hitlerem prohlášeny za německý
protektorát. Tímto dnem započalo šestileté porobení a utrpení Českého národa.
Za chladného deštivého rána, promíseného sněhovou plískanicí, přijížděli
do naší obce od podhořanských kopců
Němci. Na obrněných autech, po zuby
ozbrojení, vystydlí a hladoví němečtí
vojáci, „naši ochránci“. Občané stáli
na ulici a se zamračenými tvářemi pozorovali nenáviděné Němce. Tito vyhládlí
hrdinové vrhli se do obchodů a strašně
se divili, že za jejich marku /která platila
našich 10 Kč/ dostali salámy a housky,
které v Německu již dávno neviděli.
Potravinové lístky – maso 2 kg na osobu
a měsíc, mouky 4,5 kg, cukr 2 kg, chléb
6 kg, různé poživatiny od 50 dkg až
do 150 dkg, tuky 40 dkg. Ti bohatší si
mohli koupit potraviny na černo od takzvaných šmelinářů, kteří vydělávali
na situaci. Kvetl výměnný obchod pod
heslem „vyměním cokoli za něco jiného“. Byly zavedeny i šatenky, tedy lísky,
které opravňovali ke koupi ošacení. Muselo se nasbírat příslušný počet ústřižkůbodů, aby se dalo něco koupit. Boty se
daly koupit také jen na poukaz a stalo se,
že na celou obec přišly jen čtyři poukazy.
Od začátku okupace začalo pronásledování židů a příslušníků komunistické
strany. V červenci 1940 byl odvezen gestapem pan B. Urbach s paní a dvěma
syny, nejprve do Kolína a potom do Terezína. Potom byl zatčen a odvezen pan
Čeněk Dvořáček jako funkcionář strany
komunistické. Ze stejného důvodu byl
zatčen a odvezen pan Josef Procházka.
V roce 1941 byly zavedeny výběrové
školy měšťanské. Přestup na měšťanskou školu byl ze 4. třídy Obecné školy.
Vždy asi 40 % žáků se dostalo do měšťanky a ostatní museli dochodit na škole
obecné. Školní mládež od 10 let se dle nařízení úřadu práce podílela na polních
pracích. Ničili plevel, sklízeli brambory.
V roce 1943 si Němci vyhlédli naši
školu pro Hitlerjugend. Obecná škola
se přemístila do jedné místnosti Obecního úřadu v Dolních Bučicích, a do tří

8. strana

če rv e n 2015

místností Obecního úřadu ve Vrdech.
Měšťanská škola byla přemístěna do prvního patra školní budovy ve Zbyslavi.
Ve škole pobývalo asi 90 členů Hitlerjugend. Po jejich přemístění do školy
v Chotusicích se do školy nastěhovali vojáci SS, Italové a Maďaři.
Ve dvoře v Horních Bučicích byli ubytování Němci. Povinné odvádění obilí,
dobytka, hus, vajec se stále stupňovalo.
Dobytek se odváděl za 9–12 K za 1 kg,
prasata 22–24 za kg, z jedné chovné husy
si mohl majitel ponechati 2 a ostatní odvést, z jedné slepice 60 vajíček, Brambory
2 q na osobu ponechat a ostatní odvést.
Sokol byl rozpuštěn a jeho majetek zabaven. České školy byly Němcům trnem
v oku. Nejraději by je byly všechny zavřeli.
Revize následovala revizi, knihy, obrazy
se stále vyřazovaly, knihovny a kabinety
se valem prázdnily. Učitelé byli nasazováni na nucené práce. V době vánočních
prázdnin byl pro učitele čáslavského
okresu v Čáslavi pořádány kurzy protiletecké ochrany. Aby česká mládež
měla přilepšeno, přidali okupanti dětem
ve škole jeden stupeň známek, takže děti
mohly na vysvědčení přinášet i šestky.
Mezi zemřelými jsou v tomto roce dvě
sebevraždy mladých žen. Jedna se zastřelila, druhá se utopila ve studni.
rok 1944
V tomto roce pochopili snad i ti, kteří
dosud věřili v nepřemožitelnost „Wermachtu“, že sláva je pryč a nemůže
být daleko doba, kdy se zhroutí úplně.
Ve dvoře v Horních Bučicích usídlila se
též „Vítězná armáda“. Přijeli tam na koních, povozech i autech, Ohromnou
spoustu materiálu, nábytku, krmiva
pro koně denně přiváželi z naší stanice
do Horních Bučic.
Věčné kontroly, revize, zatemňování,
zákaz poslouchání jiného rozhlasu než
z Prahy, nedostatek potravin, šatstva,
obuvi atd a k tomu stálá obava ze zatčení, k němuž stačila maličkost, to vše
ničilo a mořilo duševno každého člověka. V prosinci t. r. zatýkáni byli funkcionáři hasičů. Ze zdejší obce byl odvezen velitel hasičů pan Václav Tomíška.
Množství protektorátních peněz a nedostatek potravin zvyšoval činnost šmelinářů. (Za krmenou husu se platilo 3–4
tisíce K, za slepici 150 K, máslo 400–600
K, vepřové maso 300–700 K, boty 4 tis.,
šaty 25–30 tis. K.) Mletí obilí bylo stěžováno stálými přepadovými kontrolami
mlýnů, zavíráním mlynářů, prohlídkami na silnicích a ve vlacích. A přeci
byli mlynáři, kteří pomáhali jak mohli.
Takovou pověst měl mlynář ve Zbyslavi
pan Petráň. V obci bylo tolik těžkostí,

o nichž se tomu, kdo do toho neviděl ani
nezdálo. Nařízení stíhalo nařízení, vše
pod osobní odpovědností starosty. Starosta v obci byl hromosvodem, po kterém
se vše svezlo, ať ze strany úřadů nebo občanů. Zdejší obec po celou dobu války
vedl a řídil starosta pan Josef Zemek
a jistě ke spokojenosti všech občanů. Co
potíží dělaly neustále zvyšované požadavky na protileteckou ochranu v obci,
hlídky požární, hlídky žňové. Co lidí
bylo zařazeno do těchto stálých hlídek,
lidí kteří po celodenní práci potřebovali
odpočinek, ale protože v obci totálním
nasazením chybělo mnoho lidí, museli
ještě v noci na hlídky. Říšské úřady nařídili, aby ze všech radioaparátů v Protektorátě byly vyňaty cívky na krátké
vlny, by posluchači nemohly poslouchat
české zprávy z Londýna. Toto nařízení
se ukázalo bezvýznamným, protože
Londýn jsme poslouchali docela dobře
na středních vlnách. Všechny pohrůzky
trestem smrti za poslouchání ciziny
nebyli nic platny. Poslouchali jsme dál,
jen jsme byli opatrnější.Také pronásledování „šuškandy“ nebo „šeptandy“ nezamezili. Ráno se něco šeptalo v Praze
a odpoledne se to vědělo už v Bučicích.
Vzpomínám jen vtipů a anekdot, které
se ústním podáním během jednoho dne
rozšířili po celém Protektorátě. Nedostatek masa naučil kde koho pěstovati
králíky. Na vesnici se pěstovali v králíkárnách, ve městech v bytech, sklepích,
na půdách i záchodech či ve vaně. Nedostatek kouření naučil nás pěstování
tabáku a vyrábění výborné domoviny,
která v mnoha případech předčila tabák.
Podobně tomu bylo s vařením domácího
piva a pálením lihu po domácku. Zemědělcům byly zaplombovány odstředivky,
šrotovací stroje, rozebrány máselnice.
Proto však se mléko odstřeďovalo, obilí
šrotovalo a máslo tlouklo. Mnoho jsme
slyšeli o práci a odvaze parašutistů
a partyzánů, žijících v našich horách
a lesích. Velmi často pořádali okupanti
celá tažení proti partyzánům a parašutistům. Zburcovali muže z obcí a ti museli do lesa před policií a vojáky. K takovému případu došlo z 19. na 20. prosince
1944 v nedaleké obci Lipovec. Německá
policie, četnictvo i vojsko přijelo v noci,
obklíčilo Lipovec, kde se této noci měli
ukrývati partyzáni v hospodářství pana
Ouřeckého. Celé přepadení bylo asi
na udání, protože té noci tam skutečně
byli. Jak a kam partyzáni zmizeli nikdo
podnes neví, ale skutečností je, že v obci
byli zatčeni a odvezeni všichni muži
od 17 do 70 let. V koncentračních táborech zemřelo 13 mužů, 3 byli utlučeni,
13 jich zemřelo doma po propuštění
a stavitel Ouřecký je dosud nezvěstný.

zapsala Lenka Bochníčková
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Oběti druhé
světové války
V červenci roku 1940 byl zatčen s manželkou a dvěma syny pan B. Urbach,
neboť rodina byla židovského původu.
Později byli převezeni do Terezína. Přežil pouze otec, ostatní členové rodiny se
nikdy domů nevrátili.
Mezi oběti druhé světové války patří
i pan František Brebera ze Zbyslavi. Byl
zatčen jako člen Komunistické strany
a nikdy se již domů nevrátil.
20. listopadu 1940 zatčeni synové Václava Pavlíka, vařiče v cukrovaru v.v. a to
Václav a Antonín, kteří byli začleněni
do podzemní organizace podpl. Vladimíra Stěrby ve Starém Městě na Moravě. Václav popraven Němci 12. 3. 1943
ve Vratislavi, Antonín zemřel v káznici
ve Wohlau 18. listopadu 1942.

Dne 11. ledna 1943 byli v Berlíně popraveni tři obyvatelé Koudelova za pomoc
parašutistovi, který při seskoku dopadl
právě v jejich vesnici. Antonín krejčí 36
let, František Kalina 46 let a František
Grad 51 let.
8. května 1945 byla prchající německou
armádou doslova rozdrcena pod koly projíždějící vojenské techniky paní Tůmová,
šedesátiletá choť železničního příručího
v.v.. Při návratu z dolnobučické radnice /
dům vedle MVDr Haška/, kde odevzdala
svůj dárek pro Prahu. Je pohřbena v neoznačeném hrobě na hřbitově v Bučicích.
Dne 9. května 1945 zahynul při osvobozování naší obce Slovák Štěpán Beňo. Bylo
mu 21 let. Je pohřben na hřbitově v Bučicích. Téhož dne zahynul i vojín Rudé armády Jakoulev Jegor Jakoulevič u továrny
Štefanka (bývalý Kovolis). Ve spánku
spadl z tanku a další vozidlo ho přejelo.
Byl nejprve pohřben za zdí altánku u vily
u Štefanky, teprve později byl pohřben
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na hřbitově v Bučicích. Bylo mu 32 let.
Dne 11. května 1945 ve čtyři hodiny ráno
při přestřelce mezi Němci a obrannou
hlídkou zemřel hostinský Bedřich Pfeifer, u vrdovského hřbitova byl těžce raněn odborný učitel vrdovské školy Václav
Hejcman.
Začátkem června 1945 zemřel žák
V. třídy Obecné školy Miloslav Nesládek
z Horních Bučic. Pokusil se rozmontovat
náboj do protiletadlového děla. Při tom
byly vážně zraněny Libuše Volencová
a Jaroslava Volencová, žákyně druhé
a páté třídy, obě taktéž z Horních Bučic.
Seznam obětí druhé světové války rozhodně není kompletní. Žádná z kronik
například nepíše o obětech z řad totálně
nasazených mladých lidí na nucené
práce v Německu. Patřil mezi ně i pan
Čeněk Krátký ze Žižkova z Vrdů, který zahynul při spojeneckém bombardování.
Byl nasazen na nucené práce na nádraží
v Lipsku.
Lenka Bochníčková

Kronika obce Vrdy o válečných letech
žaláře, vyšetřovací vazbu nezapočítaje.
Domů se vrátil ve zuboženém stavu.
Zatčen byl i pan František Šimon, obuvnický pomocník, příslušník KSČ pro
přechovávání a rozšiřování Rudého
práva. Byl vězněn celkem 15 měsíců. 20.
listopadu zatčeni synové vařiče v cukrovaru Václava Pavlíka, Václav a Antonín.
Protože byli začleněni do podzemní organizace. Václav byl popraven, Antonín
zemřel v káznici. Kronika zaznamenala
i případ udání, že pan Samohrd poslouchá cizinu a že je Rus. Měl být zatčen gestapem, ale toto se podařilo veliteli četnické stanice vyřešit, takže byl dotyčný
zachráněn.
Rok 1942 obsahuje pouze dva řádky
o počasí.
V roce 1943 měl již zmiňovaný pan Samohrd opět štěstí. Vždy v noci zkoušel
amatérsky vyrobenou vysílačku. V září
přišlo do cukrovaru, kde pracoval, gestapo a vyslíchali ho. Potom prohledali
celý dům. Naštěstí vysílačka byla ukrytá
v kůlně, kde nehledali. Německou tajnou policií byl zatčen rolník Karel Malý
za přechovávání zbraně. Byl odsouzen
na čtyři roky, díky dřívějšímu konci
války byl propuštěn 20. května 1945.
V srpnu 1944 obsadili Němci pro německé děti vrdovskou školu, za měsíc
však děti odstěhovali a byli v ní ubytování němečtí vojáci, kteří tam zůstali až
do 6. května 1945, kdy utekli do Horních
Bučic, kde měli větší posádku. Žactvo
Měšťanské školy bylo vyučováno od 4.
dubna 1944 do 11. března 1945 ve škole
zbyslavské, která 12. března 1945
byla zabrána pro německé uprchlíky.

Inventář ze Zbyslavi odvezen do Vrdů
do č. p. 4 cukrovarském skladišti a částečně do přírodovědného kabinetu vrdovské školy obsazené vojskem. Od 12.
března do 3. dubna 1945 dávány dětem
Měšťanské školy jen domácí úkoly ve třídách Obecné školy ve vrdovské radnici,
dvakrát týdně ve Zbyslavi.
9. prosince 1944 byla zatčena německou
tajnou policií dělnice Marie Lebedová
pro ilegální činnost. Byla vězněna v Kolíně 4 týdny. Dne 15. prosince 1944 byl
zatčen gestapem krejčí Václav Holoubek
za ilegální činnost v hasičství. Byl vězněn do konce války a vrátil se nemocen
ledvinami a revmatismem.
Když se 5. května 1945 prostřednictvím
Okresního úřadu v Čáslavi byl oznámen konec války, byl ustanoven Místní
národní výbor za předsednictví lesního
správce Antonína Horáka. Místní skupina čsl. Důstojníků za spolupráce četnictva převzala vojenskou obranu obce.
Velitelem posádky byl kpt. Procházka.
Dne 7. května 1945 navázáno v Krasnici
spojení s partyzány, proveden přepad
Bojman (akce sr. str. Rajmunda), stavěny barikády na silnicích, přerušení
telefonického spojení mezi jednotkami
SS v Horních Bučicích a Žehušicích. Ač
měly vojenské jednotky a vystěhovalci
volný odchod, pokračovalo se 8. května
1945 v odzbrojování, ukořistěno značné
množství aut, traktorů, pancéřový vůz.
Dne 9. května dále odzbrojováno, tříděn
materiál, jeden příslušník SS zastřelen.
Hlášen příchod ruských vojsk z Čáslavi.
pokračování někde tam

Ve Vrdech se začala stavět radnice v roce
1939 na místě domu č. 28, ve kterém byl
Obecní úřad a dvě třídy Obecné školy.
Rozpočet na stavbu byl 628 tisíc Kčs.
Dne 15. března 1939 je v kronice obce
Vrdy zápis, že táhlo německé vojsko
státní silnicí směrem k Čáslavi. Občané
z Vrdů a Dolních Bučic stáli podél silnice
a dívali se smutně, jak Němci zabírají
naši zem! Někteří naši občané zdvíhali
pravice do výše na pozdrav. Ten, komu
se toto příčilo byl upozorněn, aby byl
opatrný.
Dne 21. března 1939 vrchní velitel německé armády k udržení klidu a pořádku nařídil:
Policejní hodina hostinců na 20 hod.,
druhý den prodloužena na 22 hod.
Od 21 hod. Do 6. musí být všichni obyvatelé ve svých domech.
Byly zakázána všechna shromáždění
a průvody. Obyvatelstvo muselo odevzdat
střelné zbraně a rozhlasové vysílače.
Okresní úřad v Čáslavi zrušil čestné občanství bývalému prezidentovi Eduardu
Benešovi.
V roce 1940 byla dokončena stavba nové
radnice, účet zněl na 1 100 000 Kčs. Řízení obce a účetní spisy byly předány
Jaroslavu Kombercovi, kterého Němci
jmenovali vládním komisařem
Od 1. září 1940 byla zřízena ve Vrdech
Mateřská škola.
Z nařízení gestapa byla vykopána tzv.
Benešova lípa a zídka kolem ní byla rozvalena. V září byl zatčen a vzat do vazby
majitel hotelu a hostince Bohuslav
Rossler pro zesměšňování německého
vojska. Byl odsouzen ke čtyřem měsícům
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Téhož dne zajištěno 1 500 příslušníků
vojska a množství materiálu. 10. května
1945 pro vzpouru zastřelen příslušník pancéřové divize. 11. května 1945
odesláni zajatci a vystěhovalci ze školy
do shromaždiště v Čáslavi. Odstřelen
byl jeden příslušník SS střílející na ženy
jsoucí na trávě.
Dne 11. května 1945 při přestřelce mezi
Němci a obrannou hlídkou u hřbitova
těžce byl raněn odborný učitel vrdovské
školy Václav Hejcman (v noci po 1 hodině). Ráno ve 04:00 hod. téhož dne zemřel hostinský Bedřich Pfeifer, který se
zúčastnil velmi činně svážení a zachraňování vojenských zbraní a ostatního válečného materiálu. Dne 12. května 1945
přenocovaly v Dolních Bučicích a ve Vrdech jednotky ruského dělostřelectva.
Zastřelen byl německý voják schovávající se se zbraní. Dne 13. května 1945
pohřbíváni lidé i koně pomocí zajatcůa
dne 16. května 1945 převzali Rusové
velitelství a materiál ve škole. Tím byla
zlikvidována i zdejší posádka. Dne 19.
května 1945 pomocí zajatců připraveno
ve škole, v sokolovně, ve dvou statcích
a v hostinci ubytování pro 1 500 ruských
vojáků. Dne 20. května 1945 ubytovali se
Rusové všichni ve škole, důstojníci v soukromých bytech.

zpracovala Lenka Bochníčková

CYKLOVÝLET
PO TRASE
RAZÍTKOVÉ HRY
MIKROREGIONU
ČÁSLAVSKO
Jeden z prvních výletů po trase Razítkové hry Mikroreionu Čáslavsko
do podhůří Železných hor se uskutečnil
v pátek 8.května 2015. Účastníci (téměř
20 členná skupina) obdrželi Pracovní
listy, kam sbírali razítka a odpovídali
na otázky. Trasa měřila cca 25 km
a vedla z Čáslavi do starobylé obce Semtěš. První zastávkou byl památník popraveného parašutisty za Koudelovem.
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čáry máry
Opětovně jsme se sešli 30. dubna při
tradičním pálení čarodějnic ve sportovním areálu ve Vrdech. Celé akci samozřejmě předcházelo množství příprav. Pracovníci Technických služeb
upravili areál kluziště a tréninkového
hřiště a my se znovu s pocitem, že
ještě nedohořela ta minuloroční, pustili do stavby hranice, přípravy stánků na občerstvení atd. Trápily nás obavy z počasí, ale i to se k nám zachovalo milosrdně a tak
se děti, pro které se tato akce pořádá především, mohly dosyta vyřádit při různých
soutěžích, vyzkoušet si zjednodušený požární útok nebo si s rodiči opéct špekáček
na malém ohni. K tomu všemu hrál již tradičně P. Bečán, který celé odpoledne
moderoval. Před samotným zapálením hranice jsme absolvovali nelehký úkol a to
volbu nejkrásnější čarodějnice. Komise vybírala pečlivě a třem z celého houfu čarodějnic předala cenu v podobě plyšové hračky. Nebylo opravdu lehké vybírat, neboť
děti se opravdu snažily a s pomocí maminek a babiček vyrobily mnohdy propracované masky. Ti, kteří nevyhráli, byli odměněni alespoň malou sladkostí. Ve večerních hodinách se o zábavu postarala místní kapela A-peiron. Té patří zvláštní poděkování, neboť plnohodnotně zastoupila původně avizovanou skupinu Baron Beat.
Tu potkala v krátkém časovém úseku již druhá nepříjemná událost a tak se s omluvou odhlásila. Po setmění následoval také tradiční ohňostroj. Věříme, že si všichni
návštěvníci celé odpoledne i večer užili a příští rok se zase sejdeme ke společné
zábavě. V závěru bychom rádi poděkovali všem, kteří se na celé akci jakkoli podíleli.
Především se jedná o Obec Vrdy, Ethanol Energy, a. s., masna Horký, pan Chadraba,
pan Hronovský či již zmíněné Technické služby Vrdy. Fotografie z této, ale i dalších
akcí můžete shlédnout na našich stránkách www.hasicivrdy.eu


Na trase nás ještě čekala Zbyslav, Starkoč, Bílé Podolí a konečná Semtěš. Podhůří je kout teprve turisty objevovaný,
neznamená to však, že bez památek
a přírodních zajímavostí. V Semtěši
se vylezlo na vyhlídkovou věž – zbytek
tvrze. Nakonec si účastníci v Turistickém centru vyzkoušeli různé činnosti
života předků, kteří v okolí pobývali.
Kdo měl vyplněný Pracovní list, obdržel
odměnu. Výlet byl završen ještě pěším
výšlapem po Stezce rytíře Rubína okolo
obce po historických místech. Zde bylo
možné plnit další úkoly a získat další
odměny.
Pracovní list a popis trasy Razítkové hry
obdržíte v Infocentru v Čáslavi na náměstí. Kdo neváhal, poznal kout Středních Čech, kde historie dýchá téměř
na každém kroku! Těšíme se na Vás!

František Ferus, jednatel SDH Vrdy

ČRS MO VRDY
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY 25. 4.

ÚKLID
BŘEHŮ ŘEKY
DOUBRAVY

V sobotu 25. dubna se na rybníku
Na ostrově v Dolních Bučicích,
za krásného slunečného počasí,
uskutečnily již tradiční rybářské závody,
kterých se zúčastnilo 60 soutěžících
(o jedenáct více než v loni). Z tohoto
počtu bylo 47 dospělých a 13 dětí.
Členů ČRS MO Vrdy bylo 28.
Opět díky sponzorům se soutěžilo
o krásné ceny. Vítězem se stal pan
Václav Drahovzal, který si odnesl hlavní
cenu – motorovou pilu.
Největší rybu chytil pan Ladislav Slavík
– kapr 56 cm, celkem se umístilo
34 závodníků.
pořadí:
1. Václav Drahovzal – 202 bodů
2. Pavel Netolický – 199 bodů
3. Václav Jeřábek – 137 bodů
4. Miroslav Urban – 135 bodů
5. Zdeněk Wittvar ml. – 133 bodů
6. Jaroslav Rudolf – 115 bodů
7. Zdeněk Wittvar st. – 111 bodů
8. Jan Hronovský st. – 106 bodů
9. Jaroslav Minařík – 101 bodů
10. Miroslav Charvát – 100 bodů

V sobotu dne 18. dubna 2015 pořádala
naše organizace již potřetí úklidovou
akci kolem řeky Doubravy. Úklid probíhal po obou březích od Husova mostu
ve Vrdech, po můstek u mlýna v Dolních Bučicích v k.ú. Vrdy. Bohužel účast
na akci byla mnohem menší, než jsme
očekávali a zúčastnilo se jí pouze 9 osob.
Plusová byla účast rybářské omladiny.
Obecní úřad ve Vrdech nám opět vyšel

Samostatně soutěžící skupinou byly děti,
které navštěvují rybářský kroužek.
Chytání na sádkách se zúčastnily:
Vendula Joštová – 28 bodů
Matěj Dráb – 59 bodů
Tadeáš Jeřábek – 109 bodů
Zdeněk Vávra – 57 bodů
sponzoři akce: Obec 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

Z činnosti TS Vrdy
V druhém čtvrtletí roku 2015 technické
služby zajišťovaly úklid obce, udržování pořádku na obecních pozemcích
a drobné zakázkové činnosti ve prospěch občanů obce, dále potom pravidelnou údržbu provozu sauny, bowlingu
a posilovny. S příchodem jara se upravovaly záhony a parky. Především bylo
třeba sestříhat okrasné dřeviny a živé
ploty. Provést omlazení porostů a vyhrabat travnaté plochy. Následně jsme
provedli postřik proti plevelům a dosetí
trávy. Hlavní těžiště prací se přesunulo
na údržbu a sekání travnatých ploch
ve kterém pokračujeme stále.
Z parků v obci proběhla revitalizace
parku v Lázních ze které můžete vidět
fotografie a posoudit jak se povedla, případně se osobně přijít podívat.

če rv e n 2015

st rana 11.

ochotně vstříc a zajistil odvoz nasbíraných odpadků od Císařského mostu
na silnici č. 1/17 a u mlýna v Dolních
Bučicích.
MO ČRS Vrdy

Na hřiště za Soklovnou jsme osadili houpačku a zrekonstruovali pískoviště a provedli nátěry stávajících prolézaček a houpaček. Opravy a nátěry proběhly také
u vybavení dětských hřišť u knihovny
v Dolních Bučicích, v Horních Bučicích
v parku a ve Zbyslavi. Opravili a natřeli
jsme také lavičky a rozmístili je po obci.
Pod obecním úřadem ve Vrdech se rozšířila zpevněná plocha pro kontejnery
na odpad a přidaly se další aby stačily
zvyšujícímu se množství odpadu.Provedlo se oplocení od mostu aby se vzledově zakryla celá plocha stání.
Zahájili jsme svoz bioodpadu a také proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu aby se občané mohli pohodlně zbavit starých a dosloužilých věcí.
Hodně práce zabrala rekonstrukce koupaliště. Zejména budovy ke jsou umístěny šatny, sociální zařízení, občerstvení
a kancelář plavčíka. Dále oprava dětského bazénku a položení nové dlažby
kolem něj. Jak se práce podařila si mohou všichni prohlédnout při návšttěvě
koupaliště na kterou se velmi těšíme.


Jan Rutter, vedoucí TS Vrdy
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Catering a Music Agency pořádá
ve sportovním areálu ve Vrdech

Spolek historického šermu a dobových tanců Beřkovští
ze Šebířova ze Semtěše pořádá v termínu: 3. 8. — 7. 8. 2015

rozloučení s prázdninami

Příměstský historický tábor

v sobotu dne 22. srpna 2015
od 9:00 do12:00
dětský den „ROZHÝBEJME NAŠE DĚTI“
vodník, klaun i ježibaba na koštěti
soutěže, hry i písničky
paintball a občerstvení
hostem dětského dne bude
herec pan Jan Vlasák
od 13:00 do 01:00
hudební festival „NA PLECH 2015“
rozpis kapel:
11:00 – 12:00 – Něco
14:20 – 15:20 – Houpací kůň
15:20 – 16:40 – Roxor
17:00 – 18:00 – Toroid
18:20 – 19:20 – The Agony
19:20 – 20:20 – Zakázaný ovoce
20:40 – 21:40 – Gun Alchemy
21:50 – 22:50 – Death Ward
23:10 – 01:00 – Johnwolfhooker

dětský den
Obec Vrdy zve všechny děti
na fotbalové hřiště v Horních Bučicích

sraz každý den mezi 07:30 a 08:00 před budovou knihovny
svačinu s sebou, oběd bude zajištěn
vyzvedávání dětí dle domluvy
program od 08:00 do 15:30

Po

středověké hry – házení kroužků, vrchcáby, dáma, mlýn,
házení podkovou, házení polenem, dovedností hry

Út

středověké výtvarné dílny – výroba keramických nádob, opasků
a ozdob z kůží, malování erbů, vyšívání, pletení na dutince atd.

St

výlet

Čt

středověká prázdninová škola
– míry a váhy, runové písmo, psaní husím brkem atd.

Pá

středověký den – poznáte život našich předků
– olympiáda, hry, karneval
změna programu vyhrazena v případě nepřízně počasí
cena 950 Kč zahrnuje: pomůcky, oběd 5 ×,
úrazové pojištění, dozor, výlet, doprava, vstupné
další informace:
na berkovstizesebirova@seznam.cz nebo telefonu 702 95 44 25
Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 25. 6. 2015
na adresu Beřkovští ze Šebířova, Semtěš 40, 286 01 nebo na výše
uvedený email. Částku za tábor, prosím, zašlete do 25. 6. 2015
na účet č. 2769 32 90/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol = datum narození dítěte nebo lze zaplatit
v hotovosti na adrese u Mgr. R. Brtníkové, Semtěš 40

6. 6. 2015 12—16 hodin
skákací hrad, kolotoč, RC modely letadel,
dravci, pejsci, vojáci, hasiči, soutěže
a sladkosti...

Paličkování a šitá krajka
i pro úplné začátečníky

hurá na koupaliště!
dne 5. června 2015
se otevřou brány místního koupaliště
všichni jste srdečně zváni
denní provozní doba
v případě příznivého počasí
od 10:00 do 19:00 hodin

od září se pod milým vedením Bc. Jany Kořínkové
mohou do kurzu v knihovně zapojit i úplní začátečníci
přijďte se nezávazně podívat již nyní:
každé úterý mezi 9 a 12 hodinou
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