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je čas volit1
z obce 2
jedině za pomoci policie 2
okolo školy3
do knihovny4
nebo do kroužku5
tajemnou chodbou
6
je to boj
8
už 130 let
9
to to letí
10
nezbývá než kopnout
11
Vážení a milí občané obce – voliči,
jsme přesvědčeni, že Vám osud naší obce není lhostejný
a že se v co největším počtu zúčastníte
nadcházejících voleb do Zastupitelstva obce Vrdy.
K tomu Vám redakce Obecních listů
přeje čistou mysl a šťastnou ruku.

-red-

Aktuální informace z Obecního úřadu:
volby do Zastupitelstva obce Vrdy:
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
otevírací doba volebních místností:
10. října 2014 od 14 do 22 hodin
11. října 2014 od 08 do 14 hodin

Informace o počtu a sídle volebních okrsků:
V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž
kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Vrdy konané ve dnech 10. a 11. října 2014, o počtu
a sídle volebních okrsků:

Stanovení minimálního počtu členů
okrskových volebních komisí:
počet okrsků: 4
V souladu s ustanovením § 15 písm. d/ zák. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, volební okrsek č.: 		
/
sídlo volebního okrsku:
ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven pro volby do Zastupitelstva obce Vrdy, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, minimální počet členů okrskové volební komise takto:
1 – Vrdy
Základní škola Vrdy, Školská 108
2 – Dolní Bučice 
Základní škola Vrdy, Školská 108
pro volební okrsek č. l – Vrdy 
8 členů 3 – Horní Bučice  Pohostinství, Čáslavská 44, Horní Bučice
pro volební okrsek č. 2 – Dolní Bučice
6 členů 4 – Zbyslav 
Kulturní dům, Havlíčkova 24, Zbyslav
pro volební okrsek č. 3 – Horní Bučice
4 členové
pro volební okrsek č. 4 – Zbyslav
4 členové 
Ing. Josef Herout, starosta obce
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změna
stanoviště
popelnic
Obecní úřad Vrdy oznamuje, že počínaje dnem 13. srpna 2014 bylo zrušeno
veřejné stanoviště popelnic na tuhý komunální odpad a tříděný odpad před
budovou Obecního úřadu. Důvodem je
to, že pozemek na kterých do této doby
popelnice stály, se stal pozemkem soukromým. Náhradní veřejné stanoviště
je nově zbudováno u mostu do Lázní
na místě před vodáckou klubovnou. Děkujeme za pochopení. 
-mly-

rezervujte si
tělocvičnu!
Blíží se uzávěrka žádostí na využívání
tělocvičny ZŠ Vrdy. Zájemci z řad místních organizací, přespolních organizací
a soukromé osoby mají ještě čas na odevzdání žádosti do pondělí 15. září 2014.
Na základě žádostí bude zpracován Rozvrh hodin s platností od 1. října 2014.
Podmínky i schválené výhody jsou stejné
jako v minulém roce. Bližší informace:
pokladna OÚ Vrdy. 
-mly-

Z činnosti TS Vrdy
Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2014 se Technické služby Vrdy podílely na údržbě
travnatých ploch, parkové zeleně a místních hřbitovů. Dále se podílely na svozu a likvidaci bioodpadu, na udržování pořádku na obecních pozemcích a na drobné zakázkové činnosti ve prospěch občanů obce, na pravidelné údržbě a provozu sauny,
bowlingu a posilovny.
V Kulturním domě ve Zbyslavi TS Vrdy dokončily opravu místnosti bývalé knihovny.
Připravily areál místního koupaliště Vrdy na letní provoz. Provedly základní údržbu
a opravy nátěrů velkého i malého bazénu. Podílely se na zprovoznění filtrační technologie, výměně filtračního písku včetně doplnění bazénové chemie. Po celou dobu
provozu místního koupaliště prováděly pravidelnou údržbu travnatých ploch. Povedlo se také naplánovat a realizovat odstranění provizorní panelové cesty. V ulici
Sluneční TS Vrdy provedly závoz dvou velkých, dlouhodobě nevyužívaných septikových nádrží a vybudovaly zcela nové přístupové chodníky. V Dolních Bučicích se
z části podílely na rekonstrukci objektu č. p. 59, na kontroverzní revitalizaci parku
nebo na opravě hrázky místního rybníka. V areálu MŠ 1 se povedlo natřít vnější část
centrálního oplocení a všechny prolézačky a dokončila se i kompletní rekonstrukce
druhého pískoviště. Ve dvoře ZŠ Vrdy se nově vybudovalo doskočiště pro atletickou
disciplínu skok daleký.
I nadále se budou TS Vrdy intenzivně podílet na přípravách společenských (Kurz
tance a společenského chování), kulturních a sportovních akcí organizovaných
obcí Vrdy nebo místními zájmovými organizacemi. Budou se malou měrou podílet na přípravě říjnových voleb do Zastupitelstva obce. Ve Zbyslavi se budou pracovně spolupodílet na odvodnění části obce. V Dolních Bučicích TS Vrdy provedou
terénní úpravu břehu místního rybníka a postupně budou připravovat technický
park na zimní provoz.
TS Vrdy čeká hned na začátku měsíce listopadu i jedna větší personální změna.
V rámci výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího Technických
služeb Vrdy byl po odmítnutí vítěze řízení vybrán v pořadí druhý uchazeč. Novým
vedoucím se dnem 1. listopadu 2014 stane pan Rutter Jan z Vrdů.
Závěrem chci všem pracovníkům TS Vrdy upřímně poděkovat za odvedenou práci.
Ne všechno se povedlo podle určitých představ (valná většina se povedla), ale tak to
už v životě chodí. Novému vedoucímu a kolektivu TS Vrdy přeji hodně pracovních
i osobních úspěchů. 
Miloš Mlynka

PČR doporučuje

Rozpis lekcí tanečního kurzu 2014

Celý kurz tance a společenské výchovy má 14 lekcí, z toho 4 prodloužené lekce.
1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
6. lekce
7. lekce
8. lekce
9. lekce
10. lekce
11. lekce
12. lekce
13. lekce
14. lekce
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6. září 2014
13. září 2014
20. září 2014
27. září 2014
4. října 2014
11. října 2014
18. října 2014
25. října 2014
1. listopadu 2014
8. listopadu 2014
15. listopadu 2014
22. listopadu 2014
29. listopadu 2014
6. prosince 2014
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18:00 – 21:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 18:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 18:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 18:00 hodin
14:00 – 17:00 hodin
14:00 – 18:00 hodin

1.

2.

prodloužená

prodloužená

Věneček
Mikulášská
5.
Závěrečný ples
3.

4.

V poslední době se množí případy nálezu staré munice všeho druhu. Policie
ČR proto radí, jak v případě nálezu postupovat, jak se správně zachovat a předejít tak nenávratným újmám na zdraví
a škodám na majetku.
Jak postupovat v případě nálezu munice? Je vhodné dodržet určitý postup,
aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré náboje,
granáty a střely mohou při neopatrné
manipulaci explodovat.
Jak se správně zachovat? Doporučujeme
při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá munici, s předmětem
nijak nemanipulovat. V blízkosti místa
nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několika
desítek až stovek metrů. Teprve poté
zavolejte linku 158. Policistům sdělte
své jméno a příjmení, co jste našli a co
nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu
policistů a k označenému místu nikoho
nepouštějte.


Jana Špinarová 

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí PČR Kutná Hora

2013–2014

z á ř í 2014
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Ohlédnutí za školním rokem

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

Rok uběhl jako voda a na naší škole se událo mnoho akcí a úspěchů. Připomeňme tedy ty nejzdařilejší. Novinkou loňského školního roku byly zrenovované šatny, ke kterým se většina žáků chovala ohleduplně a zodpovědně
a zároveň si je sama svými výkresy a výrobky vyzdobila. Žáci absolvovali
řadu výletů, exkurzí a doplňkových výukových programů, které jim zcela
jistě zpestřily školní rok, účastnili se soutěží a olympiád v různých oborech.
Rádi bychom jmenovali ty nejúspěšnější. V krajském kole OVOV – Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů naši školu úspěšně reprezentovali Aneta
Kotasová a Lukáš Vančura. Žáci 4. a 5. tříd vybojovali 3. místo v krajském
kole fotbalové soutěže McDonald’s CUP 2013/2014. V krajském kole Středočeského tanečního poháru se Anežce Francové a Tereze Littové podařilo umístit se na 2. místě. Ve Zruči nad Sázavou se konalo okresní kolo
dopravní soutěže mladých cyklistů. Kateřina Loužilová, Tereza Truksová,
Adam Šonka a Martin Kubeš zde obsadili 2. místo. V Kutné Hoře se konalo
oblastní kolo Soutěžní přehlídky dětských recitátorů, kde žákyně 2. ročníku Petra Kubešová obsadila 1. místo a vybojovala si tak postup do krajského kola. V zeměpisné olympiádě okresního kola obsadil Radoslav Hašek
2. místo a postoupil do krajského kola a Tereza Poláková skončila na pátém místě. Helena Licková obsadila 4. místo. Tomáš Vaněk z 8. ročníku
se umístil v okresním kole olympiády v anglickém jazyce na 4. místě.
Shrňme to – dařilo se!
Školní rok se ale nesl také v duchu lidské sounáležitosti a spolupráce, což
dokazují dva velké celoškolní projekty – vánoční a velikonoční. Druhý zmiňovaný byl navíc zrealizován pro podporu nadace „Pomozte dětem!“, kdy
žáci sami vytvářeli a prodávali své výrobky. Ale charitativní činnost byla
uskutečněna také dalším způsobem. Sběr tříděného odpadu patří již k zažité činnosti a letos se žáci rozhodli věnovat nasbíraná víčka od PET lahví
tělesně handicapovanému Lukáškovi.
Zkrátka můžeme v klidu říci, že školní rok 2013 – 2014 byl úspěšný, a doufejme, že toto nasazení nám vydrží i do dalších let.

Mgr. Dita Štolfová
statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

květen 2014
31
1
7
1
0
Kč 1 488 100

květen 2013
52
1
16
1
1
Kč 3 766 500

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

červen 2014
39
4
13
4
2
Kč 2 110 800

červen 2013
45
0
11
2
0
Kč 2 084 300

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

červenec 2014
42
5
12
0
0
Kč 1 680 600

červenec 2013
46
3
4
4
0
Kč 2 928 600

statistika porovnání /KH/
dopravní nehody
s alkoholem
lehká zranění
těžká zranění
úmrtí
celková škoda

srpen 2014
48
5
9
1
0
Kč 1 587 300

srpen 2013
41
3
15
1
1
Kč 6 362 000

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 Marie Boumová z Vrdů
pan Stanislav Brom z Vrdů
paní Květoslava Horká z Vrdů
paní Eva Kabelová ze Zbyslavi
pan Ján Kajan z Dolních Bučic
pan Josef Kruml z Vrdů
paní Marie Lhotová z Dolních Bučic
paní Květuše Pánková z Dolních Bučic
červenec
paní Marie Bromová ze Zbyslavi
paní Jindřicha Nováková z Vrdů
pan Josef Skřivánek ze Zbyslavi
paní Libuše Šoltová z Dolních Bučic
srpen
pan Miloslav Bičánek z Vrdů
paní Ludmila Bohuňková z Dolních Bučic
paní Milada Dopitová z Dolních Bučic
pan Václav Hejbalík z Vrdů
pan Pavel Pospíšil z Dolních Bučic
paní Marie Radovnická z Dolních Bučic
paní Věra Skřivánková z Dolních Bučic
paní Marie Svobodová z Horních Bučic
paní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
září
paní Miloslava Burešová z Vrdů
paní Terezia Csongárová z Vrdů
paní Věra Chudomelová z Horních Bučic
paní Olga Kožená z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Emilie Rodrová z Vrdů
pan František Slavík z Dolních Bučic
paní Eliška Špinarová z Vrdů
gratulaci osobně předávají
členové sociální a bytové komise:
předs. Mgr. Ludmila Francová,
čl. Loužil Petr, Dagmar Horálková

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Dne 5. 10. 2014 vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana Jaroslava Maliny z Dolních
Bučic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje družka, sestry a bratři s rodinami.

por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí P ČR Kutná Hora
z á ř í 2014
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PONDĚLÍ / 7:00–10:00 / 16:30–19:30
STŘEDA / 10:00–13:00 / 16:30–19:30
PÁTEK / 16:00–18:00 /
/mimo prvních pátků v měsíci /
telefon / 3
 15 555 507 / 602 525 523
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Nově v knihovně:
Nově si u nás zalistujete časopisem
dTest. dTest je měsíčník, který sleduje
kvalitu zboží na trhu a přináší spotřebitelům objektivní a nezávislé informace. Pořizujete novou pračku? Chcete
změnit operátora? Zajděte do knihovny
a zdarma se přihlaste také do archivu
článků tohoto časopisu. K tomu si vychutnejte kávu, čaj či čokoládu z nového
nápojového automatu značky Dallmayr.

Archivní fotografie z roku 1884 dokumentující výlet členů Klubu bicyklistů
bučicko-vrdovských, pánu Doškáře, Daňka a Říhy do Drážďan a zpět.

Kulturní akce:
15. 8. – 30. 9.
výstava: O zrodu cyklistiky na starém kontinentu
Věděli jste, že v Dolních Bučicích byl roku 1883 založen historicky první venkovský cyklistický klub? Dokonce třetí v pořadí
v celém Rakousku-Uhersku (po dvou pražských). Ne, opravdu
nejde o cimrmanovský vtípek. Místní rodák Josef Drahokoupil je dokonce duchovním otcem organizované cyklistiky ve
světě. Součástí expozice je i vysoké kolo z roku 1884, které
získalo první cenu na letošním mistrovství světa závodu
historických kol. Dále jsou k vidění mimo jiné cyklistické reklamní plakáty z dob Rakouska-Uherska až po 20. a 30. léta
minulého století.
1. 10.-31. 10.
výstava: Pohledy 1989 – Dvacet let po pádu železné opony
Výstavu k dvacátému výročí pádu železné opony připravila
Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením
Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, Archivem bezpečnostních složek
a Muzeem policie ČR. (zdroj: www.ustrcr.cz) Přijďte si oživit
paměť a zrekapitulovat priority před říjnovými volbami.
2. 10. od 17:00
LiStOVáNí: Stephen Clarke: Faktor merde
Britský humor z Paříže a kultovní projekt scénických čtení Lukáše Hejlíka, který snad již netřeba dále představovat. A opět
zdarma. Účinkují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá
Na poslední letošní LiStOVáNí se můžete těšit 9. prosince.
Tedy – doufejme, že nám budou i po volbách hvězdy nakloněny.
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16. 10. 
Adolf Dudek: Malování pro děti
Zábavná, interaktivní show známého ilustrátora (např. časopis Sluníčko), při které se pobaví i dospělí. Děti si mimo
jiné vyzkoušejí, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě
spousty legrace si odnášejí informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Součástí vystoupení jsou
soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávají
obrázky ilustrátora. Vystoupení je zakončeno autogramiádou.

zdroj: www.adolfdudek.cz
31. 10. od 18:00 do 1. 11. 8:30
Hororová noc v knihovně
Tajemný program s hororovou četbou a děsným bijákem pro
žáky 2. stupně ZŠ. Účast na základě přihlášky – více informací
v knihovně a na jejích kontaktech. Kapacita omezena.

z á ř í 2014
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ROZVRH KROUŽKŮ A KURZŮ 2014 / 2015
angličtina

čas výuky
první hodina
úterý / 18:00 – 19:30
2/9/14
pondělí / 18:00 – 19:30
1/9/14
středa / 18:00 – 19:30
3/9/14
pondělí / úterý / středa / 16:30 – 17:30
první týden v září
bude vybráno dle zájmu
podle zájmu
ruský jazyk / začátečníci / dospělí / děti
po / út / st / 12:45 – 14:15 / 14:30 – 16:00
první týden v září
bude vybráno dle zájmu
podle zájmu
HV / dechové nástroje / klavír
úterý / od 15:00 / dle dohody s lektorem
9/9/14
HV / kytara
čtvrtek / 17:00 – 18:00 / 18:00 – 19:00
*1 2/10/14
čtenářský kroužek / předškoláci – 4. třída
pátek / 15:00 – 16:00
12/9/14
čtenářský kroužek / 5 třída +
pátek / 16:00 – 17:00
12/9/14
výtvarná výchova I
čtvrtek / 12:30 – 15:00
2/10/14
výtvarná výchova II
pátek / 12:30 – 15:00
3/10/14
turistika regionu / 1. stupeň ZŠ
pondělí / 13:00 – 16:00
15/9/14
paličkování / dospělí
úterý / 9:00 – 12:00
9/9/14
více informací na kontaktech knihovny a www.obecvrdy.cz/volny-cas/krouzky-a-kurzy/
*1 první informační hodina, na které budou děti rozřazeny do dvou skupin,
proběhne ve čtvrtek 18. 9. pro všechny přihlášené zájemce
úplní začátečníci a začátečníci
mírně pokročilí I
mírně pokročilí II
děti

Nevíš,
jaký kroužek
si vybrat?
Zkus skauting!
Nestyď se a přijď nás v září navštívit
na schůzku. Zkus být vlčetem, světluškou, skautem nebo skautkou. Zažij zábavu i ponaučení, týmovou spolupráci
i příležitost být první. Zkus stopovat
zvířata, jít podle mapy nebo najít kešku
pomocí GPS navigace. Nauč se rozdělat
oheň pomocí jediné zápalky, přenocovat
pod širým nebem, ale i zachránit život.
Nauč se žít v přírodě i v ruchu 21. století.
Staň se skautem!
Kromě schůzek plných her, pohybu
i poznávání přírody a života kolem
sebe, jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy do přírody, ale výjimkou
nejsou ani návštěvy kina, muzea, zoo,
akvaparku nebo oblíbená Bambiriáda
v Praze. Na podzim vyrábíme a pouštíme draky, měníme klubovnu v doupě
duchů na Hallo
ween, před Vánocemi
se všichni společně scházíme na tradiční vánoční besídce, šíříme Betlémské světlo a v lednu pomáháme také při
dobročinné Tříkrálové sbírce. I když
prázdniny teprve nedávno skončily,
na začátku těch nových pojedeme společně na čtrnáctidenní tábor do Račího
údolí pod bílé plachty indiánských tee-pee uprostřed lesů u průzračné řeky
Doubravy. Právě na táboře zúročíme
všechny nově nabyté zkušenosti a dovednosti z celého skautského roku a prožijeme to pravé skautské dobrodružství.

Světlušky /dívky od 1. do 5. třídy/
vedoucí: Nikola Holoubková
a Renata Kratochvílová
schůzky: každý pátek od 16:00 do 17:30
kontakt: holoubkova@post.cz
721 973 564
kratochvilova.renata@seznam.cz
736 211 806
Vlčata /kluci od 1. do 5. třídy/
vedoucí: Jaroslav Škaloud
a Michal Dvořák
orientační schůzka:
první týden ve středu od 16:30
kontakt: skaloud@gmail.com
737 507 226

Skautky /dívky od 6. do 9. třídy/
vedoucí: Barbora Fílová
schůzky: každý pátek od 16:00 do 18:00
kontakt: baruscha@email.cz
Skauti /kluci od 6. do 9. třídy/
vedoucí: Tomáš Dvořák a Patrik Rada
schůzky: každý pátek od 17:00 do 18:30
kontakt: tomislaf@seznam.cz
728 578 838
patrikrada@centrum.cz
607 859 541
sledujte nás také na facebooku:
Skautské středisko Vrdy-Bučice

adresa klubovny: Tylova 9, Dolní Bučice (naproti kostelu)
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Podzemní chodby nalezl pan Josef Novotný i v Semtěši
Článek v minulém čísle Obecních listů
o podzemních chodbách ve Zbyslavi
vzbudil zájem. Panu Josefu Novotnému,
proutkaři a psychotronikovi z Dolních
Bučic, se ozval pan Vamberský, že se domnívá, že i v Semtěši pod jeho domem
se nachází chodba. Pan Novotný tedy
prozkoumal jeho nemovitost a zjistil, že
tam je chodba, která se dokonce na dvoře
větví. Navíc se pod špýchárkem nalézá
vstupní schodiště do podzemí. Chodba je
v hloubce 6,5 metru. Majiteli pozemku
panu Vamberskému brání ve snaze pokusit se proniknout do podzemí nejen
manželka, ale i skutečnost, že by musel
poddolovat základy špýchárku. A jelikož
pan Vamberský se zajímá intenzivně
o historii Semtěše, zazněla zde první
zmínka o spojitosti chodeb a tajných bohoslužeb Českých bratří.
Členové Spolku pro zdravé Vrdy pomohli
panu Novotnému zaznamenat jím naměřené údaje, aby toto zůstalo uchováno pro další generace. Hledání chodeb
nebylo opravdu jednoduché. Semtěš je
provrtaná jako ementál. A proč by ne.
Ten nádherný, v Semtěši všudypřítomný
kámen, který se dá tak úžasně štípat, se
odborně nazývá čáslavská granátonosná

ortorula. Je zřejmě pod celou vesnicí
a tentýž kámen naleznete i ve Zbyslavi
a ve Starkočském lomu. Takže dolováním chodeb se zároveň nejspíš těžil
i tento velice kvalitní stavební materiál,
ze kterého je postavena naprostá většina
starých domů v Semtěši, Zbyslavi, ale
i v dalších přilehlých obcích.
Pan Novotný k hledání chodeb používá
dva druhy virgulí. Na hledání umístění chodby používá dva mosazné dráty
ohnuté do pravého úhlu. Dráty v rukou
psychotronika prozrazují, kde chodba je.
Dlouhá ocelová pružina potom odpovídá
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na dotazy jako třeba, jak je chodba hluboko, jak má vysoký strop, či jak je široká. A věřte mi, že to není jen tak. Pružina, která přijímá energii z hledaného
místa se tak rozpaluje, že pan Novotný
měl úplně vypálené spirálky pružiny
do dlaní. Stejně jako on se
asi spousta lidí podivuje
nad tím, jak je to možné.
Člověk je schopen pochopit, že každá živá bytost,
rostlina či zvíře vyzařuje
energii nazývanou aura.
Pan Novotný hovoří o tom,
že aura je inteligentní
energie. A jak by taky ne?
Vždyť dokáže odpovídat
na otázky. Ale jak může
odpovídat kamení nebo
chodba? To je bez komentáře. Rozhodně hrát si s virgulemi je opravdu vyčerpávající činnost a musí se to
umět. V Semtěši pan Novotný naměřil podzemní
chodby ve třiceti bodech.
U každého je zaznamenána hloubka
a světlost chodby a GPS souřadnice.
Mapa bude předána Obecnímu úřadu
v Semtěši. A právě skutečnost,
že těchto bodů se zaměřenými chodbami je tak veliké
množství, byla by jen holá
spekulace spojovat je a dohadovat se, kam přesně chodby
vedly. Zřetelný směr se rýsoval od gotické věže pod roh
domu č. p. 12. A velká chodba
vede i téměř opačným směrem od věže směr Zbyslav.
Vnutili jsme se na dvůr domu
pod věží. Než vyšla paní Olexová ven, bylo jasné, že pod
dvorem vede velká chodba.
To potvrdila paní Olexová
slovy, že ji hledat nemusíme,
protože tam prostě je. Nestačí
totiž zasypávat propadliny
na dvoře nad chodbou. Též
nám sdělila, že se říká, že vede až do Žehušic. A toto tvrzení má logiku. Neboť
koncem patnáctého století patřila Semtěš k žehušickému panství pánů z Nestajova a Žerotína. V té době byla v Semtěši
nejen věž gotické tvrze, ale celá tvrz, kde
sídlili místní vladycké rody. Existence
tvrze je doložena od roku 1355 a jejím
úkolem bylo chránit obchodní stezku
z Chrudimi směr Kolín. Takže tyto
chodby pod tvrzí mohou být stejného
data. Jedna větev vedla zřejmě z věže
i do starého tvrziště na Hradišti a Husinci. O dvě století později však již tvrz

nesloužila svému účelu a všechny stavby
mimo věže bylo rozebrány na stavbu
domků.
Další čtyři chodby vedou od kostela,
kde ústí v prostoru vpravo za oltářem.
Jedna chodba dokonce prochází studnou

u kostela a to v malé hloubce. Od kostela se chodby rozbíhají jako žebra vějíře
do kopce. Oproti chodbám pod věží jsou
tyto chodby nižší a užší. Nelze se ubránit
myšlence, že pochází z jiné doby. Proč?
Pan Novotný nenalezl přímou chodbu
od věže ke kostelu. A také protože kostel pochází z let 1860 – 1863. Je to druhý
největší evangelický kostel u nás, ale je
relativně mladý. Vznikl okamžitě po povolení protestantského-evangelického
náboženství Protestantským patentem
z roku 1861. Před evangelickým kostelem na tomto místě stával dřevěný toleranční kostelík, který vznikl v roce 1783,
to je dva roky po vydání Tolerančního
patentu císařem Josefem II. Ale nelze
vyloučit ani to, že před tímto dřevěným
kostelíkem zde byla ještě starší stavba.
Tento dřevěný toleranční kostelík – modlitebna – však ještě nesměl mít věž, zvony,
velká okna a vchod otočený k cestě.
Tento objekt byl prý dosti rozsáhlý, neboť
stoupenců evangelického náboženství
bylo v Semtěši a v okolí opravdu hodně.
Byl to velký pokrok, stoupenci učení Mistra Jana Husa se nemuseli již scházet potají na místech jako Vlčí skála mezi obcí
Semtěš a Litošice nebo v Čertově dole
za vinickým kopcem. O Čertově dole se
také traduje, že vždy když vyrazili vojáci
na zakázanou bohoslužbu Českých bratří, nikdy nikoho nechytli, všem se včas
podařilo zmizet. Kdo ví, třeba nějaká
chodba vedla i tam!? O tom, že vedla
podzemní chodba z Vlčí skály až do Starkoče, hovořil i můj děda. Vznik chodeb
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za účelem bezpečného útěku z tajných bohoslužeb by musel
být datován po roce 1620, tedy po bitvě na Bílé hoře. Proč?
Protože do Bílé hory byla náboženská svoboda a každý mohl
vyznávat kterékoliv u nás obvyklé náboženství.
Oslovila jsem i pamětníka pana Josefa Mareše z Husince.
Tajné bohoslužby Českých bratří se prý konaly i v Jankovicích
ve mlýně.
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Jelikož podzemní chodby v Semtěši jsou opravdu rozsáhlé,
chystali jsme se do Semtěše ještě jednou. Pan Novotný chtěl
ještě projít nejen interiér kostela. Leč náhlé zhoršení zdravotního stavu pana Novotného nám zatím v dalším mapování zabránilo. Nezbývá než mu tedy popřát brzké uzdravení a hlavně
poděkovat za kus práce, který odvedl při hledání chodeb a věnoval dalším generacím.

za Spolek pro zdravé Vrdy Lenka Bochníčková

památník
Vážení občané, protože mi zůstalo projet se občas územím
obce, zjistil jsem, že je splněno přání našeho bývalého kamaráda, zastupitele a učitele ZŠ Mgr. Slávka Stibůrka. Sláva
shromažďoval materiály kolem kpt. Františka Pavelky, který
byl vysazen na území protektorátu 4. 10. 1941 na hranici mezi
obcemi Čáslav a Vrdy. Snahou Slávka bylo, vybudovat důstojný
památníček člověku, který položit svůj život pro naší vlast.
Kpt. Pavelka byl vysazen u „Bažantnice“ Koudelov omylem
a za tuto chybu, možná, zaplatil svým životem on a tři lidé
z Koudelova, kteří mu pomáhali. Konkrétně to byli Antonín
Krajčí, František Kalina a František Grad. Všichni byly popraveni v Berlíně 11. 1. 1943. Snáší se mi na rty věta „ono se toho
nic moc v protektorátě nedělo“, ale nechci být jízlivý a pieta
popravených si to rozhodně nezaslouží. Jen bych chtěl touto
cestou poděkovat Slávkovi, ale hlavně těm, kteří dovedli svojí
myšlenku až do konce. Jejich zásluhou si můžeme my starší
generace, ale hlavně naše děti nelézt chvilku a poklonit se
s malou kytičkou památce popravených a poděkovat těm, kteří
nám je připomněli. 
Antonín Šindelář, Vrdy

z á ř í 2014

strana 7.

8. strana

z á ř í 2014

Soužití s Ethanol Energy a. s. je opravdu náročné
V minulém čísle Obecních listů byl zveřejněn článek paní ředitelky ing. Olgy
Marečkové, že se nepodařilo prokázat,
že jediným zdrojem zápachu v obci je
Ethanol Energy a. s. Ano jistě. Někdy zapáchá kanalizace, někdy kvetoucí či zapařená řepka na poli nebo něco jiného.
Jenže nás všechny asi nejvíc zajímá zápach, který se v obci objevil se zavedením
výroby bioethanolu a který se nezmění
s ročním obdobím. Zápach z výpalků
čerstvých i hnijících, zápach z čističky
EE, zápach z fermentace, zápach lihu
či zápary. V závislosti na větru a počasí
přítomný v různé intenzitě na různých
místech obce.
Musíme konstatovat, že Spolek pro
zdravé Vrdy byl zneužit jako důkaz pro
Českou inspekci životního prostředí
a ostatní zainteresované instituce, že
Ethanol Energy a. s. je vstřícná k připomínkám občanů obce Vrdy. Svůj volný
čas jsme věnovali zjišťování zápachu,
aby potom paní ředitelka napsala, že se
nepodařilo prokázat, že zápach pochází
z výroby v EE. Jen v jednom případě se
stalo, že nezávislá zástupkyně obce paní

Dalešická u domů s pečovatelskou službou navrhla, že to smrdí obecní čistička.
Ale to by od ní musel foukat vítr. Takže
ostatní členové komise s tímto nesouhlasili. Celý zbytek týdne, kdy čichání probíhalo, žádný člen komise nenavrhl, že
zápach pochází z jiného zdroje než z čističky EE, výpalků, zápary či štůly.
Spolek pro zdravé Vrdy nepokládal za nezbytné pokračovat v čichání, když zástupci EE tak objektivně a jednoznačně
identifikovali zápachy. Proč bychom měli
nadále suplovat práci někoho jiného? Ale
největší problém zřejmě tkví v tom, že
ani jeden ředitel Ethanol Energy není
zároveň obyvatel obce. Všichni vedoucí
pracovníci odjedou z práce do jiné obce
a soused jim tam těžko bude vytýkat, co
to je zase za zápach!?
Bohužel komunikace s EE vázne i v jiných bodech. Ačkoliv pan generální ředitel sliboval písemné vyjádření k tomu,
že nebyly spuštěny sirény požárního poplachu dne 9. 6. 2014 při požáru v lihovaru, vyjádření jsme se nedočkali. Celý

požár byl bagatelizován nejen označením místa požáru v bývalém cukrovaru.
Paní ing. Marečková prezentuje celý
požár jako zahoření kabeláže, ačkoliv
existuje vyjádření HZS, že zahořel i zásobník na uhlí.
Již od podzimní petice jsme neustále
odkazováni na to, že po uvedení do provozu nové sušičky výpalků a nové plynové kotelny dojde k výraznému zlepšení
v kouřivosti komínu, zápachu a hluku.
Ale hromady výpalků se stále v areálu
EE objevují. Zápach nadále týrá čichové
buňky obyvatel obce (nejen členů Spolku
pro zdravé Vrdy). O řešení nadlimitních
hodnot hluku se raději jen mlčí. Zlepšení nastalo pouze v týdnech před požárem a v době po požáru, kdy lihovar
nevyráběl. Právě tato odstávka nejlépe
potvrdila, co v obci zapáchá.
Jediné, co se zřejmě zlepšilo, je kouřivost komínu. Ale jestli tomu tak bude
i v budoucnu, to uvidíme, až pojede celý
lihovar v plném, nikoliv z části ve zkušebním provozu.

za Spolek pro zdravé Vrdy Jaroslav Rudolf, předseda

KARATE V ČÁSLAVSKÉ SOKOLOVNĚ A VE VRDECH
Oddíl Karate dojo Čáslav a Karate dojo Vrdy opět přijímá nové
zájemce o cvičení. V Čáslavi se soustřeďujeme se na věkovou
kategorii od 12 let a dospělé, tedy adepty, kteří se mohou plně
věnovat karate jako bojovému umění, bez potřeby přílišných
úprav a herních doplňků nezbytných při tréninku menších
dětí. Menší děti do 10 let přijímá náš satelitní oddíl ve Vrdech.
Je mylné domnívat se, že když je vám „už“ 20, 30, 40 let či
více, že je pozdě začít s cvičením karate. Nikdy není pozdě
začít cvičit, tak proč by mělo být pozdě začít cvičit karate!? Cvičení karate v tradičním pojetí je vhodné pro všechny zájemce
včetně žen – výrazně napravuje bolesti páteře způsobené civilizačními vlivy – napřimuje a zpevňuje páteř, posiluje zádové
a břišní svalstvo a svaly nohou, strečink
a vlastní cvičení uvolňuje napětí. U nás
nepotřebujete drahé a značkové pomůcky a oblečení, podstata spočívá v poznání ne ve vybavení. Z počátku postačí
tepláky a tričko. Cvičíme naboso, ale kdo
potřebuje, může mít lehkou sportovní
obuv – nejlépe plátěnou. Později se cvičí
v karate-gi (kimonu).
Společné tréninky máme 2 × týdně každé pondělí a středu, výuka je vedena
ve třech skupinách dle technické vyspělosti, každá se svým trenérem, Děti
ve Vrdech cvičí 1 × týdně ve středu od 16
do 17 hodin.
Metodicky čerpáme z japonského tradičního výcviku dle seminářů významných
japonských mistrů a jejich žáků.
Přijďte se na nás v polovině září
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(od pondělí 22. 9.) podívat v Čáslavi do Sokolovny v Masarykově ulici, dále vždy v pondělí a středu od 17:30 a ve Vrdech
každou středu od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Vrdy, ulice Školská.
Bližší informace o karate a našich aktivitách naleznete též na
www.kmp.wz.cz
www.pripravka-karate-dojo-vrdy.webnode.cz
P. S., A. P. & V. G. za Sokol Shotokan Karate dojo Čáslav
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130 let SDH Vrdy
Mezi významné dny tohoto roku v naší obci
se jistě může zařadit i den 7. června 2014.
V tento slunečný den jsme si mohli
ve sportovním areálu TJ Slavoj
Vrdy připomenout 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Vrdech. Historii sboru jsme
všem návštěvníkům detailně popsali v nádherné brožuře, kterou
pro nás zpracoval pan Karel Kropáček z SDH Zbyslav. A tak bych se
rád věnoval samotným oslavám.
Vzhledem k jejich významu a rozsahu probíhaly horečné přípravy
již od podzimu 2013. Bylo nutné
zajistit prostory, technické zázemí, sponzory atd. Program celého dne
byl rozčleněn do několika bloků, na jejichž
organizaci se podílely určené skupiny pořadatelů. Zde bych rád vyzdvihl práci členů
SDH Dolní Bučice a Zbyslav a ještě jednou
jim za jejich nezištnou pomoc poděkoval.
Oslava byla zahájena slavnostním průvodem obcí za doprovodu kapely Věnovanka.
V čele tohoto průvodu byl čestnou stráží
nesen prapor Okresního sdružení hasičů.
Za ním pak následovalo vedení SDH Vrdy,
členové s kolegy z okolních sborů a kolona
historické i současné hasičské techniky.
Průvod uzavíral doprovod Policie ČR.
Potěšilo nás, že diváci
shromáždění okolo trasy
průvodu se spontánně
přidali a doprovodili nás
až na místo oslav. Samotný program zahájily
proslovy starosty sboru,
starosty obce a hostů.
Na tomto místě je třeba
p o dě k o v at s t a r o s t o v i
obce panu Ing. Josefu Heroutovi za zmínku o špatném technickém stavu
našich vozidel a nutnosti
nákupu nové techniky.
Pevně věříme, že tento
proslov se nenesl v duchu
onoho známého „slibem
nezarmoutíš“ a že se nákup uskuteční co nejdříve. Ostatně zastupitelstvo obce, kterému
patří nemalý dík za možnost
uskutečnit vůbec tyto oslavy,
již pana starostu pověřilo vyřešením této neutěšené situace.
Následovalo také požehnání
hasičské technice. Dopoledne
a částečně i po obědě mohli návštěvníci shlédnout jak statické
ukázky moderní i historické
hasičské techniky, ale i předvedení hasičského útoku v podání
dětí z SDH Semtěš a Zbyslav,
či historické stříkačky tažené

koňmi. Na této se děti mohly během dopoledne
také provézt a s obdobnou si zájemci vyzkoušeli i hašení. K tomu všemu nám
hrál Royal Dixieland Jazz Band
pana Štěrby. Zajímavou částí programu bylo i předvedení výcviku
policejních a záchranářských psů
či ukázky modelářské techniky
z LMK Skovice. Bonbónkem se pak
stal průlet akrobatických letounů
zajištěný rovněž prostřednictvím
již zmíněných modelářů.
Pro malé děti zajistili zábavný
program skauti z Dolních Bučic,
jejichž hry zakončené sladkou odměnou, jsou na podobných akcích
akceptovány zejména těmi nejmenšími.
Večer následovala zábava pod otevřeným
nebem za doprovodu kapely Labyrint
z Hradce Králové. Dobrý pocit z celých oslav
a tím i z dobře odvedené práce nám trochu
zkazila část techniky určená na ukázky,
odřeknutá z různých důvodů na poslední
chvíli. Větším zklamáním pro nás ale byla
malá návštěvnost. Je to smutné, ale jistě
jste si všimli, že na podobných kulturních
akcích se to již stává tradicí. V tomto případě je to o to smutnější, že děti si mohly
opravdu užít a osahat veškerou techniku,
vyzkoušet si ji a do budoucna svoje zájmy
upřít třeba tímto směrem. V době kdy hledáme
svoje nástupce by to pro
nás bylo o to více ceněné.
Stejně tak večerní zábava
pro nás byla z hlediska
návštěvnosti zklamáním,
i když se podařilo zajistit
kvalitní kapelu. Věříme
tedy, že ti co přišli se bavili dostatečně.
Závěrem bych rád ještě
jednou poděkoval všem,
kteří nám pomohli. Zastupitelstvu obce Vrdy,
všem zúčastněný m
ho s t ů m , s p on z or ů m ,
účastníkům z řad profesionálních i dobrovolných hasičů. Děkujeme
samozřejmě všem lidem, kteří dobrovolným
f i na nčn í m da r em př i spěl i
na sbírku pro Dětské oddělení
Nemocnice Čáslav. V ý těžek
sbírky – 4 700 korun – bude předán primáři Dětského oddělení na Vánoce spolu s dalšími
dary. A děkujeme také všem
občanům obce, kteří společně
s námi oslavili naše jubileum.



František Ferus
starosta SDH Vrdy
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Soustředění mladých RC modelářů Skovice 2014 aneb
na vojenském letišti se zúčastnili nejen a páni kluci RC piloti se i o prázdninách
jaké bylo léto:
naši mladí RC piloti, ale i jejich rodinní
příslušníci a známí. Na domovské modelářské letiště jsme se vrátili tak akorát
hladoví a nedočkaví večeře. V podvečerních hodinách jsme přivítali další
kamarády a přátele, kteří se zúčastnili
našeho podvečerního létání RC modelů.
Při krásném západu slunce bylo možné
shlédnout, jak létají naše vrtulníky, konstrukční malé i obří modely, větroně,
stíhačky nebo jak naše letiště brázdí RC
auta. Junioři svým rodičům převedli
dovednosti s RC combaty a celý večerní
program jsme ukončili již tradičně táborovým ohněm a opékáním. Ve večerních hodinách nás ještě stihnul navštívit
náš skvělý kamarád pilot a RC modelář
Martin Hrabák, který s naším klubem
spolupracuje a je jedním z těch, kterého
mladí kluci obdivují, jelikož si splnil dětský sen a létá na skutečných motorových
letounech. Večerní povídání o létání,
oheň dohořívá, únava dobrodružného
dne nás přemáhá a všichni se připravují
k zaslouženému spánku. Nedělní ráno
je předzvěstí ošklivého a uplakaného
počasí. I tak jsme společně v dopoledních hodinách ještě létali s RC školou
a junioři RC piloti hrdinně provětrali
křídla svých modelů. Poklidili jsme náš
dočasný tábor, poslední model přistál
a rozloučili jsme se s přáním krásných
prázdnin a se slibem, že letiště nám bude
zázemím po celé léto. Tak se také stalo

přišli podívat a zalétat si s RC modely.
22. 8. jsme opět svolali první oficiální
schůzku leteckého modelářského klubu
a našich mladých modelářů. Ač prázdniny končí, všichni jsme byli natěšeni,
že nám začíná pravidelné létání a modelářský kroužek pro děti z naší obce bude
dále vyvíjet činnost nejen pro naše děti,
ale pro všechny ty, kteří si chtějí zpestřit
víkendová odpoledne, třeba mezi RC modely. Jsme tu především pro naše děti, no
a zdali vás RC modely zaujaly, přijďte se
podívat a zalétat si s našimi instruktory.
Velmi rádi přivítáme v našem leteckém
modelářském klubu další kluky či holky
z naší obce. V závěru bych velmi rád poděkoval také Bc. Krejčí Romanovi, který
je jedním z instruktorů LMK-Skovice
a vždy ochotně a aktivně pracuje s naší
mládeží, a také všem rodičům našich
mladých RC pilotů, se kterými celoročně
spolupracujeme. Poděkování patří naší
obci, která je největším sponzorem dětské pilotní školy, bez kterého by naše děti
jen těžko mohly provozovat v RC modelářství. Velmi srdečně chci poděkovat
také kamarádovi a člověku, který vždy
podporuje práci s naší mládeží v obci,
Ing. Milošovi Mlynkovi. Také se těším
na setkání s dětmi a rodiči z naší obce
na podzimních akcích LMK-Skovice.
Vezměte děti a přijďte mezi nás.

Bc. Jaroslav Šedivý

předseda LMK-Skovice

Program LMK-Skovice podzim 2014
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29. 8. 2014 zahájení létání mladých modelářů
27. 9. 2014 ukončení a vyhodnocení dětské pilotní školy
4. 10. 2014 combatová válka – zavírání nebe
25. 10. 2014 combatová válka – závěr soutěže
31. 12. 2014 silvestrovské polétání
+ pravidelné víkendové létání dětského modelářského kroužku
místo konání všech akcí: letiště LMK-Skovice
info na: www.lmk-skovice.cz
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Letošní rok jsme uskutečnili druhý ročník soustředění RC pilotní školy a juniorů leteckého modelářského klubu Skovice. Třídenní program pod stany na našem letišti Skovice jsme zahájili v pátek
27. června ve 14 hodin. Samotné přípravy
však probíhaly celý týden před zahájením soustředění, jelikož bylo potřeba
zabezpečit zázemí pro žáky a juniory našeho klubu. Ubytování, hygiena, hangár
na modely, vojenský stan, samotné letiště na létání, zázemí pro combatové soutěže juniorů a mnoho dalších drobností.
První den jsme zahájili společným polétáním a především večerním táborovým
ohněm, kde jsme přivítali nejen rodiče
našich dětí, ale i pro nás milé návštěvy
kamarádů, fandů RC létání a hlavně zástupce naší obce, člověka bez kterého by
projekt mladých RC pilotů pro děti z naší
obce nikdy nebyl realitou, Ing. Miloše
Mlynku. Večerní program jsme zahájili
vyhlášením vítězů odpoledních soutěží
a poté jsme společně u táborového ohně
klevetili a opékali do pozdních hodin.
Druhý den jsme zahájili leteckými soutěžemi a naši junioři prvně na vlastní
kůži okusili, co znamená combatová
válka. Mladí RC piloti se prvně postavili
se svými stroji na startovní čáru, poprvé
si připravili RC letadla k vzdušnému boji
a prvně zažili ten pocit adrenalinu, kdy
RC model odlétá bojovat o stuhy nepřítele a není jisté, zda se vrátí nepoškozen.
Zde je nutné dodat, že po prvním kole
combatového létání jsme jako instruktoři naši omladiny zažili opravdový pocit hrdosti a nadšení. Povedlo se nám
vychovat pět nových mladých RC pilotů,
na které můžeme být právem hrdí a kteří
mají to správné nadšení RC leteckých
modelářů. Soutěže v RC létání probíhaly
až do odpoledních hodin, následoval zasloužený odpočinek s vydatným obědem
a příprava na návštěvu vojenského letiště
Chotusice. Zde jsme strávili celé odpoledne a díky vojákům a kamarádům jsme
zažili nevšední chvíle se stíhacími letouny jejich obsluhami a piloty. Exkurze
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Zpátky v čase…

fotbal ve Vrdech letech 1924 — 1935
První zmínka o kopané ve Vrdech spadá
do roku 1924, kdy několik mladíků v čele
s Bohumilem Králem, Karlem Rulíkem,
Karlem Hejbalíkem a Josef Hládkem
založili fotbalový oddíl. Klub bohužel
v té době neměl dostatečnou podporu,
finanční prostředky a chyběly i patřičné
zkušenosti, a tak fotbalový tým odehrál
vždy pouze část sezony.
Rozpačité pokusy neodvrátily však úzký
okruh nadšenců od sportovní myšlenky,
a když konečně alespoň na čas získávají
hrací plochu, dostává se jim prvního
uznání části obyvatelstva. Získávají se
noví členové – vyrůstají mladí, nadějní
hráči.
V roce 1931 jsou na zemském úřadu
schváleny stanovy a na poskytnutém
pozemku vybudováno svépomocí první
hřiště. Vedení klubu bylo složeno v tomto
roce takto: předseda Karel Zatřepálek,
jednatel Josef Hládek, sekretář Karel
Slavík, pokladník Karel Kopecký. Založený klub se přihlašuje za člena Svazu
tělovýchovných amatérských klubů
v Praze (STAK) a je zařazen do okrsku
kolínského. V mistrovství, kterého se
klub již v tomto roce zúčastnil, jsou mu
soupeřem: Záboří nad Labem, Sv. Mikuláš, Konarovice, Miskovice, Kojice, Tři
Dvory a Hradišťko.
S hráči, které měl klub k dispozici (J. Vosyka, K. Čížek, B. Běhounek, B. Dalešický, Fr. Břeně, A. Kodeš, J. Chadraba, K. Slavík, V. Franc, L. Krupička,
A. Švanda, K. Cakl, Fr. Tobiáš, B. Král,
J. Pokorný a A. Šindelář), probíjí se velmi
slibně v silné konkurenci. Svou hrou
a vystoupením získává sympatie zdejšího obyvatelstva, které četnými návštěvami podporuje klub v dalším vývoji.
V roce 1933 následkem značného přírůstku nových klubů utvořena jest
na Čáslavsku při STAKu župa čáslavská,

do které je zařazen i náš klub. V poměrně slabší konkurenci získává snadno
náš klub vedení, a tak poprvé v histori
klubu je Slavia Vrdy v r. 1934 mistrem
čáslavské župy STAK a dostává se do celostátního mistrovství.
V prvním kole tohoto mistrovství jest mu
soupeřem mistr župy kolínské, Záboří
nad Labem. Vítězstvím nad tímto klubem získává klub prvenství župy čáslavské a kolínské a postupuje do druhého
kola, kde mu je soupeřem AFK Lysá nad
Labem. Vylosovaný zápas v Lysé je však
předčasně ukončen vniknutím obecenstva do hřiště, což má za následek vyloučení obou klubů ze soutěže. Následkem
nesprávného rozhřešení tohoto případu
ruší klub své členství v STAKu a přihlašuje se v roce 1935 do Českého svazu
footballového.

zdroj: Jaroslav Chudomel

„Vznik a vývoj SK Slavia Vrdy“

Malá kopaná 2014
V sobotu dne 6. září 2014 se koná v areálu
místního fotbalového stadionu již 5. ročník „Posvícenského turnaje“ v malé kopané pro neregistrované (neaktivní) fotbalisty a ženy. Hrací doba je 2 × 12 minut
s počtem hráčů 5 + 1 a s možností neomezeného střídání. Pro všechny týmy
jsou připraveny hodnotné ceny a první
3 týmy obdrží i poháry. Atraktivní ceny
doplní i posvícenská husa. Na tuto sice
nevšední ale již tradiční sportovní
akci zveme všechny příznivce sportu
a srandy.
Po celý den bude pro hráče a veřejnost
zabezpečeno občerstvení a jídlo. Přihláška družstev je do pátku 5. září 14 hodin na čísle 739 643 166 – pan Miroslav
Havránek st.

vedení nohejbalového oddílu

TJ Slavoj Vrdy
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90 let
fotbalu ve Vrdech
Dne 21. 6. 2014 proběhly na stadionu
oslavy 90. výročí od založení kopané
ve Vrdech. Během dne se vystřídaly
na fotbalovém hřišti všechny mládežnické a dospělé týmy Slavoje včetně staré
gardy. V areálu zároveň probíhal bohatý
doprovodný program – soutěže pro děti,
výtvarná dílnička. Pro nejmenší děti byl
k dispozici kolotoč a skákací hrad. Dospělé návštěvníky pak zaujala zejména
výstava dobových fotografii a článků
mapující činnost klubu od počátku až
do současnosti.
K vidění byly i další sporty působící
pod hlavičkou TJ Slavoj – nohejbal, tenis a volejbal. Vlastní vystoupení měla
i přípravka karate dojo Vrdy. Dopoledne
zpestřilo vystoupení taneční skupiny
Freeclub Ivety Littové, které nadchlo
všechny přítomné.
Součásti akce bylo také setkání bývalých
hráčů a funkcionářů a jejich ocenění.
Tečkou za oslavami byla večerní zábava
se skupinou Punc.
Návštěvníkům děkujeme za vytvoření
výborné atmosféry a doufáme, že si
k nám najdou cestu a přijdou podpořit naše týmy i na některá utkání v následující sezoně. Velký díky patří všem,
kteří na akci vystupovali nebo se podíleli
na přípravě a zajištění.

V V TJ Slavoj Vrdy

rozlosování: Dorost – I.A třída, skupina D
kdy
sobota 23. 8.
pátek 29. 8.
sobota 6. 9.
neděle 14. 9.
sobota 20. 9.
sobota 27. 9.
sobota 4. 10.
volno
sobota 18. 10.
neděle 26. 10.
sobota 1. 11.
neděle 9. 11.
sobota 15. 11.

kdo
Horní Bučice
Poříčí nad Sázavou
Horní Bučice
Čechtice
Horní Bučice
Sázava
Horní Bučice
Horní Bučice
Nučice
Horní Bučice
Mnichovice
Horní Bučice

vs.
×
×
×
×
×
×
×

kdo
Uhlířské Janovice
Horní Bučice
Kouřim
Horní Bučice
Teplýšovice
Horní Bučice
Český Brod

výkop
10:15
17:00
10:15
10:15
10:15
10:15
10:15

×
×
×
×
×

Tupadly
Horní Bučice
Říčany
Horní Bučice
Červené Pečky

10:15
11:00
10:15
10:15
10:15

odjezd

poznámka

14:45
08:30
08:45

09:15

Praha – východ

08:30
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tiskárna
V+ CH
Sponzor Obecních listů
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy
tel.: 327 301 111, fax: 327 397 003
e-mail: info@prefabeton.cz
Výrobní program tvoří tři skupiny výrobků
stropní a stěnové panely pro systémy
GOBA mateřské firmy GOLDBECK GmbH
konstrukční stavební systém
STROPSYSTEM GOLDBECK – řešení
stropní, schodišťové a balkonové konstrukce
konstrukční soustava SKELETSYSTEM
GOLDBECK – stavebnicový systém
pro jednoduchou výstavbu rodinných,
řadových a bytových domů, občanských
a průmyslových staveb využívající subtilní
železobetonové prvky

Trim Security s. r. o.
Bezpečnostní agentura
Nademlejnská 651/7
109 00 Praha 9-Hloubětín
+420 724 757 785
+420 606 832 318

tiskopisy všeho druhu
Ivan Vopelák
Dukelských Hrdinů 145
281 23 Starý Kolín
tel.: 321 764 169
mobil: 603 475 229
e-mail: v_a_ch@volny.cz

Informace o produktu STROPSYSTEM
800 261 127 /zákaznická linka zdarma/
výroba, doprava a montáž stropů,
balkonů a schodišť z betonových
konstrukčních prvků
e-mail: info@stropsystem.cz
web: www.stropsystem.cz
Informace o produktu SKELETSYSTEM
800 331 199 /zákaznická linka zdarma/
stavebně-konstrukční řešení pro rodinné,
bytové a řadové domy, občanské
a průmyslové stavby
e-mail: info@skeletsystem.cz
web: www.skeletsystem.cz

cestovní agentura NEKORELAX nabízí

Naše produkty
Bezvodý líh kvasný
 Technický alkohol (min. 80 %)
 Přiboudlina (max. 15 % ethanolu)
 Odstředěné lihovarské výpalky
Lihovarské mláto
 Suché lihovarské výpalky
DDGS (forma sypká vs. granulovaná)
 Zahuštěné lihovarské výpalky
Lihovarský sirup
sídlo společnosti:
Školská 118, 285 71 Vrdy
fax: +420 327 300 523
tel.: +420 327 300 553
e-mail: info@ethanolenergy.cz
web: www.ethanolenergy.cz

relaxační pobyty v maďarských lázních Bükfürdo v termínech:
19. 11. – 23. 11. 2014 nebo 29. 11. – 3. 12. 2014; cena 5 500 Kč
11. 12. – 14. 12. 2014; cena 4 500 Kč
poznávací zájezd Paříž v termínu:
16. 10. – 19. 10. 2014; cena 5 600 Kč
podzimní prázdniny – termální lázně Slovinsko v termínu:
25. 10. – 28. 10. 2014; cena 5 800 Kč
bližší informace:
+ 420 724 336 124, nekorelax@seznam.cz a www.nekorelax.cz

| Obecní listy vydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy |
IČO 00236616 | telefon +420 327 397 221 | fax +420 327 397 284 | mobil +420 602 595 020
pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 03/2014 vychází 5. září 2014
za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři | vydavatel si vyhrazuje právo
případného krácení, jazykové korektury a výběru poskytnutých příspěvků | nevyžádané
rukopisy nevracíme | redakce: Ing. Miloš Mlynka – mistostarosta@obecvrdy.cz,
Josef Moravec – morawitz65@gmail.com, František Kříž – frantisek.kriz57@seznam.cz |
|grafika: Andrea Michálková – jedenapulgrafika@email.cz |
|tisk: Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, Starý Kolín, www.tiskvopelak.cz|

distribuční místa | Obecní úřad Vrdy | Smíšené zboží Domino, Vrdy | obchod Student – Jiří Šafář, Dolní Bučice | DUŠEK &
dušek – lahůdky, potraviny, masna | Hostinec U Bucků, Zbyslav | „Na Statku“ Horní Bučice | Místní knihovna Vrdy | Pošta Vrdy
Základní škola Vrdy | elektron ická verze ke stažení na webov ých stránkách obce: www.obecvrdy.cz/obec-1/obecni-listy/
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