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zveme vás
Open sky Skovice
ze školy
z knihovny 
na Kačinu
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1. Máj 1971, ve Vrdech před Kulturním domem
fotoarchiv | František Kříž

ČARODKY 2013
Tak, jako již několik let po sobě, i letos SDH
Vrdy pořádalo tradiční „Pálení čarodějnic“. Již minulý rok se tato akce nesla ve
znamení mnoha změn oproti těm minulým. Především šlo o změnu vyhrazených
prostor a s tím spojené složitější přípravy.
Po zkušenostech z minulého roku však lze
konstatovat, že volba těchto prostor byla
více než dobrá. Ocenili to především rodiče, jejichž ratolesti byly stále na dohled.
Oproti minulému roku se celá akce odehrávala na základě složitějšího scénáře.
Důvodem byl především termín v pracovním dni a s tím spojené omezení přítomnosti členů SDH na přípravě. Také počasí
nám ve večerní části moc nepřálo, a tak
se část hostů odebrala do svých domovů.
Podstatou celé akce je však vytvořit zábavu
pro děti a to se, myslím, povedlo. V odpoledních hodinách byl pro ty nejmenší připraven zábavný program v duchu čarodějnictví, o který se postaral Spolek čarodějnic Vrdy v čele s paní L. Březinovou. Dále
byla možnost vyzkoušet si hasičskou techniku v disciplíně útok na terč. Zde se prosazovali někteří zdatní jedinci a důkazem byly jejich kapsy nadité sladkostmi
za vítězství. Pro rodiče s dětmi bylo také
připraveno opékání špekáčků na malém
ohni. Večerní program se nesl v duchu zábavy pod taktovkou skupiny A-peiron a jejich předkapely. Jistě nám byly vyčteny některé nedostatky, především technického
rázu, ale s ohledem na razantně sníženou
účast členů SDH především z důvodu
zaměstnání, lze konstatovat, že se to
opět povedlo. Poděkování za pomoc při
organizaci tak patří Obci Vrdy, Spolku
čarodějnic Vrdy, Řeznictví a uzenářství Horký za zapůjčení chladírenského vozu, MO ČSSD Vrdy za finanční
příspěvek, panu Jablečníkovi za zapůjčení cisterny, Ethanol Energy a. s.
za opravdu chutné špekáčky pro děti
a v neposlední řadě Michalu Jeřábkovi
za nezištnou pomoc jak při přípravě,
tak při samotné akci. Poděkování patří
také všem, kteří neseděli doma a přišli se pobavit se svými dětmi a přáteli
a pomohli nám tak vytvořit příjemnou
atmosféru.


František Ferus, starosta SDH Vrdy

obec vrdy 
zve a  informuje:

Taneční kurz 2013
Obec Vrdy pořádá jubilejní
XX. kurz tance a společenské výchovy
v Kulturním domě ve Vrdech
pod vedením tanečních mistrů
Antonína a Jany Novákových
s živou hudbou – EXPO Františka Štěrby
 začínáme 7. září 2013
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.
 do 31. 5. 2013 zvýhodněné poplatky:
kurzovné do 31. 5. 2013
páry
(1 500/os.) Kč 3 000
jednotlivci
Kč l 600

den otevřených dveří
Letiště Čáslav
25. května  2013 od 9 do 17 hodin
pod záštitou náčelníka generálního štábu AČR
generálporučíka Ing. Petra Pavla M. A.
vstup zdarma
letové ukázky armádní a civilní letecké techniky,
statické ukázky pozemní a letecké techniky,
ukázky letištní hasičské jednotky, parašutistické výsadky
bohatý kulturní a zábavný program pro velké i malé návštěvníky
věnováno 95. výročí vzniku československého vojenského letectva
www.openday2013.cz
kyvadlová doprava zdarma: od 8:30 ČD Čáslav – Letiště /Chotusice/ a zpět
příjezdové trasy budou řádně označeny a regulovány příslušníky Policie ČR
bližší informace budou upřesněny na stránkách www.openday2013.cz
změna programu vyhrazena

V sobotu 1. června 2013 se uskuteční
tradiční Dětský den v Horních Bučicích.
Akce proběhne v areálu fotbalového
stadionu od 10 do 15 hodin.
Bohatý program i s několika novinkami
se v tuto dobu připravuje a zájemci
hlavně z řad dětí budou
včas informováni místním rozhlasem,
infokanálem, webovými stránkami
obce, fb stránkami (Středisková obec
Vrdy) a plakáty.
-mly-

kurzovné od 1. 6. 2013
páry 
(1 650/os.) Kč 3 300
jednotlivci
Kč 1 700
gardenka s místenkou (14 lekcí á Kč 50
vč. prodloužené, věnečku, plesu)

Kč 700
 přihlášky:
1. elektronicky – vyplňte on-line
přihlášku na webových stránkách
www.obecvrdy.cz
2. osobně – v sekretariátu OÚ
každé pondělí a středu
od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:30
3. telefonicky
na číslech 327397221, 734441330
Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám
pošleme potvrzení o zařazení do kurzu,
úvodní dopis s organizačními pokyny
a platebními podmínkami.
Kurzovné lze uhradit převodem na
účet, složenkou nebo hotově
v naší pokladně.
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objednávky dle dohody:
Lenka Vobrubová, Nerudova 356, Vrdy
+420 604 658 305
L.Vobrubova@email.cz

Putovní výstava:

zdroj | www.ustrcr.cz

Příběhy  nezletilých
politických vězňů
padesátých let
Během července, srpna a první dva týdny
v září bude v knihovně umístěna putovní
výstava Ústavu pro studium totalitních
režimů s názvem Zkouška odvahy. Jedná se
o výstavu „zaměřenou na politickou perzekuci
mladistvých v prvních letech režimu. Téma,
jemuž historickou obcí dosud nebyla věnována
větší pozornost, mapuje osudy a odbojovou
činnost čtyř skupin, založených v období
1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty,
sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných
rodin – živnostníky a zemědělce. Obsahově se
výstava opírá o studium archivních materiálů,
dochovaných v Archivu bezpečnostních složek,
ve IV. oddělení Národního archivu a svědectví
žijících pamětníků, převážně v litomyšlském
regionu. Záměrem autora bylo nejen přinést
informace o zajímavé skupině politických
vězňů, ale i upozornit na jejich dosud opomíjené
postavení. (…) Výstava vznikla za hmotného
přispění občanského sdružení Post Bellum a ve
spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.“
(oficiální text USTRCR)
V září se také uskuteční beseda na toto téma.
Do té doby doporučuji nahlédnou v knihovně
do publikace Ještě jsme ve válce, Příběhy
20. století, které byste neměli minout. Ta ko
miksově zpracovává 13 příběhů konkrétních
lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí.
/www.jestejsmevevalce.cz/

Petra Horálková

Poděkování:

Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy
děkuje touto cestou za sponzorský dar
firmě Golbeck Prefabeton s. r. o.
Traktůrek se sekačkou a vertikutátorem
využije fotbalový oddíl k údržbě travnatých
ploch fotbalového areálu.

Pavel Dalešický, předseda TJ Slavoj Vrdy

Z činnosti Technických služeb
Se začátkem roku 2013 byla činnost TS Vrdy zaměřena převážně na zimní
údržbu obecních komunikací a chodníků a s blížícím se jarem na čištění,
úklid veřejných ploch a parků od zvířecích exkrementů, kamenů a komunálního odpadu, který se z různých důvodů nevešel do odpadkových košů.
V největších parcích byla provedena i estetická úprava a dosypání štěpků.
Z další činnosti jen okrajově vzpomenu na úpravy terénu na místním
koupališti, na výkopové práce v ulici Wolkerova, na provedení terénních
úprav prostoru u pekárny. Dále provedení výkopových prací na odkanalizování rodinného domu pana J. C., výkopových prací k zavedení plynové
přípojky v místní části H. Bučice. Spolupráce na instalaci sloupů veřejného
osvětlení v úseku státní silnice č. 17, zapískování sloupů veřejného osvětlení a provedení finálních a terénních úprav. TS Vrdy dále provedly práce
na opěrné zdi u KD Vrdy, přípravné a zemní práce na ulici K Rybníčku.
Úspěšně se dotáhla do konce i oprava kamenného tarasu za KD Zbyslav, řízená demolice objektu u Místní knihovny v D. Bučicích a zhotovení oplocení pozemku kanalizační přečerpávací stanice ve Vrdech za č. p. 200
a v objektu MŠ II.
V objektu Zdravotního střediska Vrdy se doinstalovaly krycí lišty na oknech
a dveřích a provedlo se vymalování a generální úklid společných prostor.
Následně se v budově Zdravotního střediska Vrdy zavedl pravidelný úklid
společných prostor. TS Vrdy vymalovaly a uklidily obecní byt v místní části
H. Bučice, který byl poté předán do užívání novému nájemníkovi.
V rámci přípravy zeleně na sezonu provedly TS Vrdy ořezy keřů a stromů
v různé intenzitě v ulicích Sluneční a Větrná a v místní části Skovice. Provedly úklid po kácení nebezpečných a přerostlých stromů v objektu zahrady MŠ 1 a v místní části Vinice, úklid po zdravotních řezech přerostlých
topolů a kaštanů. S pracovníky firmy Starkl se také podílely na přesazování
2 ks lípy srdčité do zahrady MŠ 1. V místní části Horní Bučice vysadily borovici černou, která bude v budoucnu sloužit také jako vánoční strom.
TS Vrdy se podílely i na netypických pracích jako je organizace sbírky starého ošacení pro Diakonii Broumov a příprava nádherné Velikonoční výstavy ve Výstavní síni Obecního úřadu.
Závěrem lze konstatovat, že i tento zlomek vyjmenovaných akcí dokazuje,
že se udělalo kus práce. Spoustu dalších a hlavně rutinních činností není
potřeba připomínat. Jsou pravidelnou součástí našeho každodenního života a každý z nás je vnímá tak trochu jinak. Pracovníkům TS Vrdy děkuji
a přeji hodně sil do činností, které na ně čekají v dalším období. 
-mly-

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
květen 2013
paní Hana Brabcová z Vrdů
paní Marie Michálková z Vrdů
paní Johanna Petržílková ze Zbyslavi
pan Bohumil Vondra z Vrdů
pan Bohumil Váňa z Dolních Bučic
paní Marie Horká z Vrdů

Open Sky Skovice
Kamarádi, přátelé a fandové RC létání,
dne 27. 4. 2013 jsme na našem malém
modelářském letišti Skovice zahájili letošní leteckou modelářskou sezonu combatovou soutěží Válka v oblacích.
Všichni organizátoři jsme se snažili o co
nejlepší přípravu a věřili, že počasí nám
bude příznivě nakloněné. Přání se vyplnilo a sobotní ráno bylo předzvěstí poklidného povětří pro naše vzdušné koráby – RC modely. V průběhu dopoledne
se sjížděli první kamarádi RC modeláři
a začali připravovat expozici modelů na
statické ukázky. Výstava dokonale zpracovaných RC trucků a terénních aut zaujala nejen přihlížející děti ale i rodiče
a byla příjemným zpestřením letové stojánky RC modelů.
První bitva combatů byla odstartována ve třináct hodin. Do vzduchu
vzlétlo osm bitevníků a s vervou se pustily do lítého boje. Šest minut nemilosrdného, perného letu a nervů přineslo
první výsledky. Ukořistěné stuhy nepřátel a šrámy na letounech ze vzdušného
boje byly předzvěstí, že další tři kola budou opravdu napínavá. Přesto, že celá
combatová soutěž byla létána s absolutním bojovým nasazením všech zúčastněných pilotů, i tak se celou soutěží prolínalo především kamarádství. Vítězem
první bitvy, jež zahrnovala čtyři bojové
lety, se stal Jan Sodomka z domovského
LMK-Skovice. Na druhém místě se, pod
vedením našeho kamaráda a modeláře
Pavla Kováře, umístil nováček Tomáš
Moravec z přátelského LMK Nechálovce.
Krásné třetí místo obsadil „starý veterán“ a ostřílený combatový pilot, náš kamarád Mirek Kozel.
V průběhu celého modelářského dne jste
na našem letišti mohli zhlédnou také
letové ukázky modelů našich RC pilotů
Romana Krejčího, Luboše Kuby, Jana
Sodomky, Jaroslava Šedivého, Mirka
Kozla, Pavla Kováře a dalších modelářů.
Ve vzduchu tak byla k vidění například
polomaketa letounu DHC-2 Beaver, dmychadlový obří Mig-29, akrobatický konstrukční Edge 540T, konstrukční RV-9,
nebo lety polomakety vrtulníku Bell 206.
To je jen malý výčet RC modelů z letového parku, jež byly zaparkovány a létaly
ukázky v průběhu celého dne.
Nedílnou součástí programu našeho leteckého dne byla také ukázka dovedností naší dětské pilotní školy LMK-Skovice na kterou jsme velmi pyšní. První
ročník naší dětské pilotní RC školy je výsledkem poctivé a vytrvalé práce nejen
našich instruktorů RC pilotní školy, ale
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Taktické cvičení složek IZS
na téma »POŽÁR REKTIFIKAČNÍ  KOLONY«
Dne 16. dubna od 14 hodin proběhlo více než hodinové námětové cvičení v objektu
Společnosti Ethanol Energy a. s. Cvičně se provedla záchrana osoby v bezvědomí
s popáleninami a zlomeninou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou.
Dále cvičná likvidace požáru kolony a havarijní jímky a ochlazování okolí rekti
fikační kolony. Provoz na komunikacích v okolí areálu společnosti řídila Policie ČR.
Cílem cvičení bylo také procvičit evakuaci zaměstnanců, prověřit vyrozumění a dojezd cvičících jednotek. V neposlední řadě ověřit funkčnost hydrantové sítě firmy.
Celá akce také posloužila našemu SDH, ale i všem hasičským jednotkám z okolí
jako seznámení se s prostorem a možnými riziky vyplývajícími z výrobního provozu
firmy. Uveřejněno se svolením vedení Společnosti Ethanol Energy a. s. 
-mly-

také především našich dětí, jež dnes již
své RC pilotní dovednosti mohou předvádět hrdě i veřejnosti.
V neposlední řadě jste mohli na našem
leteckém dni se zatajeným dechem sledovat rychlostní jízdy a dovednost pilotů
velkých terénních automobilů. O tyto
adrenalinové ukázky se postarali naši
kamarádi z Čáslavského RC klubu aut,
Jiří Krátký a Aleš Losenický. Dovednost
v ovládání jejich mazlíčků na čtyřech kolech je obdivuhodná. Pokud jste se zahleděli a zamysleli nad RC modely, mohl
vás vylekat zvuk nastartovaných RC
trucků, vrnění dieselového motoru a oddychování natlakovaných brzd. To vše
se linulo ze zvukových modulů vystavených trucků, vše bylo neskutečně reálné
a osvětlené modely RC trucků se leskly ve
své celé kráse pod paprsky zapadajícího
slunce. To naši kamarádi RC trucků
předváděli své vystavené mazlíčky. Pavel
Janda, David Muška a Milan Pavliščák,
své RC trucky tvoří s láskou a na jejich
modelech je to zřejmé na první pohled.
Kdybychom zde chtěli v yjmenovat
všechny kamarády RC modeláře, jež nás
poctili návštěvou a předvedli své modely,

byla by to dlouhá řada jmen. Těší nás, že
přátelství je stále důležitou hodnotou
mnoha našich kamarádů, které pojí nejen modelářství, ale i chuť něco poctivého a milého uskutečnit pro své okolí.
Nemohu také nevzpomenout naše milé
návštěvníky leteckého dne ve Skovicích,
jako byl místostarosta obce Vrdy Ing. Miloš Mlynka, rodiče dětí našich mladých
RC pilotů, naše spoluobčany z obce Vrdy
a blízkého i dalekého okolí, jež naši malou leteckou šou poctili svojí návštěvou. Rád bych zde také zmínil bezvadného kamaráda Mirka Karkoše, který se
společně s členy našeho modelářského
klubu podílel na přípravách Open Sky
Skovice 2013.
No a co říci nakonec? Snad jen, že bez
Vás věrných, milých diváků, přátel, návštěvníků a hlavně dětí, by celý letecký
den nebyl tím pravým modelářským
dnem. Veselá nálada, povídání si nejen
o RC létání, ale o všem možném i nemožném, úsměvy i ševelení dětských hlasů je
to, co nás pojí a motivuje pro další veřejnou činnost našeho LMK-Skovice.
Jaroslav Šediv ý, předseda LMK-Skovice

Pracovní setkání vedení policie
se starosty  na  Kutnohorsku

Dopravní výchova
ve 4. třídách

Tak jako každý rok, tak ani letošní rok nevynechala vedoucí Územního odboru PČR
Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů pravidelné setkání mikroregionů na okrese
Kutná Hora.
Během měsíce března a dubna se svým zástupcem plk. Ing. Radkem Zábrahou
účastnila hned několika takových jednání. V Čáslavi je na pravidelném setkání
mikroregionu přivítal místostarosta Ing. Jiří Havlíček, v Žehušících se setkali
se starostkou Ing. Zuzanou Havlíkovou – Heřmánkovou a místním oborníkem
Ing. Kořínkem, který přítomné seznámil s novými změnami v místní oboře.
V Bílém Podolí se pozdravili se starostou Jiřím Desenským, ve Vrdech se starostou
Ing. Josefem Heroutem. Ve Zruči nad Sázavou je za Posázavský Kruh přivítal
starosta Mgr. Martin Hujer.
Při těchto pracovních setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní
situaci v místních teritoriích, o nápadu trestné činnosti, objasněnosti a celkové
výslednosti za uplynulá období, dále se zmínila o organizačních opatřeních
a preventivních aktivitách.
Se starosty obcí se shodli na důležitosti vzájemné spolupráce ku prospěchu
veřejnosti a na kladných výsledcích, které s sebou přináší preventivní působení
policie a zmiňovaná vzájemná spolupráce v tomto teritoriu.

por. Mgr. Vendulka Marečková

Podle vyhlášky může cyklista starší 10 let
na silnici bez dozoru starší osoby, proto
je důležité desetileté děti (žáky 4. třídy)
seznámit řádně s předpisy a připravit je
„do provozu“. Do výuky žáků 4. A a 4. B
byly v letošním školním roce zařazeny
dva samostatné bloky dopravní výchovy.
První část byla převážně teoretická.

V tomto roce, stejně tak jako v uplynulých čtyřech
letech předešlých, chce Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje vědět, jak si policie stojí v očích
veřejnosti.
V dubnu a květnu tak bude i na okrese Kutná Hora
probíhat výzkum veřejného mínění o Policii ČR, kdy
se budou opět občanů na ulicích vybraných měst
osobně doptávat přímo policistka z Preventivně informační skupiny por. Mgr. Vendulka Marečková
a policisté z příslušného Obvodního oddělení na již
standardní otázky. Jejich vyhodnocením by měla
policie zjistit, jakým směrem se ve vztahu k veřejnosti ubírá. Cílem policistů je zejména zjistit, jaké
trestné činnosti se občané nejvíce obávají a s jakou
se nejčastěji setkávají, zda se cítí bezpečně v místě
bydliště. Zjišťovat se bude i to, jaký mají pocit z jednání s policistou, zda byl zdvořilý, ochotný a zda jeho
jednání bylo profesionální. Další podobné otázky
by měly v závěru ucelit celkový obraz práce policie
a vztahu s veřejností, z jehož základu pak bude policie čerpat, aby její práce byla co možná nejvíce efektivní a aby byli občané s prací policie spokojeni.
Policisté proto žádají občany, kteří se s nimi v ulicích měst setkají, aby jim vyšli se svou spoluprácí
vstříc, byli důslední a odpovědní. S výsledkem výzkumu pak budou opět prostřednictvím regionálních médií a na policejních webových stránkách
www.policie.cz, seznámeni.


co  se najde ve zbyslavi

Výzkum veřejného
mínění 2013
na  Kutnohorsku

Druhá část byla jistě mnohem „zábavnější“, ale zároveň poučná a prospěšná.
15. dubna odjeli kluci a holky ze čtvrtých
tříd na dopravní hřiště ve Zruči nad Sázavou, kde si prakticky vyzkoušeli své
znalosti a dovednosti při jízdě. Počasí se
vydařilo, a tak si všichni výuku v terénu
užili. Mnozí si ale uvědomili, že je stále
co zlepšovat, než se pustí sami poprvé na
silnici.

třídní učitelky 4. tříd, ZŠ Vrdy

Jednomu se ani nechce věřit, jaké poklady ukrývají příkopy u silnice.
Průzkum provedli členové OS Zbyslav dětem v sobotu 6. 4. při tradičním
jarním úklidu.
Nejprve bylo uklizeno hřiště, pak příkopy u cesty z Dolních Bučic do
Zbyslavi. Zde se povalovaly ve velkém množství plastové lahve (pozůstatky po podzimních česáčích), igelitové pytle, obaly od čehokoli, vybavení domácností, vykuchané dráty apod. V tomto dvou kilometrovém
úseku bylo nasbíráno 20 velkých pytlů odpadků.
Je zarážející, že lidé z projíždějících aut viděli uklízející, a přesto někdo dokázal vyhodit na již uklizené další odpad – bedýnku a láhev. Většinou se nadává na chování dětí a mládeže. Ale ti auto neřídí a neodhazují pytle s odpadem do příkopu. Do svědomí by si měla sáhnout starší
generace. Většinou jsou to právě ti, kdož v Německu pějí chválu na úklid
veřejných prostranství. Tam papírek na zem neodhodí. Tak proč se tak
nechovat i u nás? Každý má popelnici, kontejnery u nosu a kapsy u kalhot. Není problém odhodit nepotřebné tam, kam to patří. Pokud si nejste
por. Mgr. Vendulka Marečková jisti, zeptejte se dětí, ty Vám to rády řeknou.
Doufám, že příští rok bude odpadků v příkopech méně a uklízejících
více.
za OS Zbyslav dětem Zdenka Lázničková

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 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz
uzavření knihovny z důvodu dovolené
12.–21. 6. /včetně/

Knížka
pro  prvňáčka
jaro  2013
Již třetím rokem se ve spolupráci se
ZŠ Vrdy snažím nalákat nejmladší
potenciální čtenáře do knihovny v rámci
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka.
Letos si prvňáčci mimo jiné vyzkoušeli
vytvořit prostorový obrázek a osobně
se mohli setkat se známou autorkou
knih pro děti Lucií Seifertovou. S herci
z projektu Listování se podívali na
zoubek ponožkožravým Lichožroutům
a v rámci Noci s Andersenem na některé
z nich čekala tajemství místní půdy,
kde se ukrývají dva půďáci – Trámoš se
Světlíkem. S nimi ještě společně s paní
učitelkou zažijí dobroudružství během
května a na konci školního roku budou
odměněni knihou populárního básníka
Radka Malého Všelijaké básničky pro
kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty
Skálové.
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informace o Dětském koutku Dráček naleznete
na: www.koutekdracek.webnode.cz

V obci vznikl dětský koutek
Renata Křížová, maminka čtyřletého syna a roční dcery, se rozhodla
založit dětský koutek s názvem Dráček. Svůj nápad proměnila v realitu,
a tak se od dubna mohou rodiče i prarodiče s dětmi od jednoho roku
scházet každé úterý od 9 do 11 hodin v místní knihovně a společně
rozvíjet intelekt a tvořivost dětí a v kolektivu si užít příjemné dopoledne.
Jak vznikla myšlenka založit dětský koutek?
Byla to moje myšlenka, která vznikla po zkušenosti se synem. Protože tady
nic podobného nebylo, jezdily jsme s kamarádkou do Rodinného centra
Třemánek do Třemošnice. A teď když se dceři Anežce blíží rok, tak jsem
přemýšlela, kam bychom spolu jezdily mezi děti. Proto mě napadlo, že bych
mohla něco podobného založit i ve Vrdech. Přišla jsem s touto myšlenkou
za manželem, který mě začal podporovat. S tímto nápadem jsme se obrátili
na obec, kde nás také podpořili, a tak jsme to založili.
Jaké kroky předcházely založení Dětského koutku Dráček?
Po dohodě s panem starostou byl podpořen můj návrh na založení dětského
koutku. Obec nám poskytla prostory v knihovně.
Je o kroužek z řad maminek zájem?
Na první setkání, které proběhlo 16. dubna, přišly dvě maminky a tři se
omluvily kvůli nemoci. Za týden už dorazilo šest maminek, to si myslím,
že už je pěkná účast. Doufám, že se zájem bude zvyšovat.
Dětský koutek funguje každé úterý od devíti do jedenácti hodin,
co všechno v průběhu dvou hodin stihnete?
Důležité je, že jsou děti v kolektivu a zvykají si na ostatní. Než se všichni
sejdeme, je půl desáté a do deseti máme pohybové cvičení formou říkanek,
básniček a písniček. Když mají maminky zájem, je od deseti do jedenácti
výtvarná dílnička, kde si maminky s dětmi mohou něco vyrobit a odnést si
výtvor domů.
Vy jste studovala obor zaměřený na práci s dětmi?
Ne, já jsem vystudovaná aranžérka a pracovala jsem v reklamní agentuře.
Právě proto mě baví výtvarná dílnička a i proto jsem koutek zakládala.
Kde berete pro program inspiraci?
Využívám hodně zkušeností z tvorby, kterou jsem dělala se synem,
a také nápady z internetu a z dětské literatury.
Bude koutek fungovat i přes prázdniny?
Ano, domluvily jsme se s maminkami, že to zkusíme a budeme chodit i přes
prázdniny. Za pěkného počasí můžeme být i venku na dětském hřišti.
Jaké jsou vaše představy do budoucnosti?
To ještě nevím, uvidíme, jaký bude do budoucna zájem.
Kromě pobytu v prostorách knihovny plánujete i výlety nebo jiné akce?
Nad tím jsem také uvažovala. Založila jsem kvůli větší informovanosti
webové stránky a vznesla jsem tam otázku do diskuze, zda by chtěly
maminky i nějaké besedy, například o první pomoci dítěte, o očkování.
Kontaktovala bych nějakého školitele či lékaře, který by udělal besedu.
Určitě by to bylo přínosné.
Na závěr se zeptám na první reakce dětí v koutku Dráček?
Děti jsou nadšené. Ani nechtěly cvičit, protože je zajímaly hlavně všechny
hračky a ostatní děti. Zatím se to líbilo. Uvidíme, jak se to rozjede. 
-zl-

tip na  výlet: Ochutnejte

život české šlechty
na  Kačině

Bílé sloupy zámku Kačina se míhají mezi stromy
udržovaného parku. Téměř čtvrt kilometru
dlouhý empírový skvost můžete zahlédnout díky
zářící fasádě už od silnice vedoucí do Svatého
Mikuláše. Kačinu nechal v letech 1802 až 1822
postavit český hrabě Jan Rudolf Chotek, ale pokud
stojíte o historický výklad, uděláte lépe, když do
prostor zámku zavítáte a poslechnete si zkušené
průvodce na některém ze tří nabízených okruhů.
V prvním z nich se můžete dozvědět spoustu
zajímavostí o zemědělství, chovu dobytka a koní,
o hospodářských řemeslech středověkých i těch
současných. Tato expozice má dlouhou tradici.
Na konci 19. století zde bylo umístěno muzeum
českého venkova a od roku 1950 je výstava
součástí Státního zemědělského muzea. Pokud
máte rádi vyprávění o životech šlechty, zaujme vás
okruh druhý, který je věnován zakladatelskému
rodu Chotků a jeho historii. Třetí okruh vás
zavede do knihovny, která obsahuje čtyřicet
tisíc děl, a do zámeckého divadla. Otevřena byla
také expozice s názvem „Noste na stůl“, kde
se seznámíte s jídelníčkem šlechty a s historií
stravování. Dále můžete nahlédnout do zahrad
s léčivými bylinami a do skleníků zahrnutých
ve venkovní expozici. V neděli vám navíc
prohlídku zpestří nezvyklý průvodce Rudla,
duch prvního majitele zámku. Navíc každou
sobotu a neděli uvádí zámecké divadlo dobovou
hru ze života hraběte Chotka.
Zkuste nyní uhádnout, co má empírová Kačina
společného s rakouským císařským barokním
sídlem Schrönbrunn? Odpověď naleznete
v zahradě, jelikož oba zámky měly totožného
zahradního architekta a botanika Nikolause
Josepha Jacquina. A tak pokud nevyhledáváte
přednášky a nechcete se zavírat za hezkého
počasí do zámku, je vám v okolí Kačiny k dispozici
rozsáhlý park z 18. století. V tomto jarním období
zde můžete nasávat vůni cizokrajných květů
tyrolských modřínů, kaštanovníků, akátů, pinií
nebo moruší a více než stovky botanických druhů
rostlin. Za zámkem se rozprostírá anglický park,
ve kterém byla v červnu roku 2008 dokončena
rozsáhlá rekonstrukce. Drobné úpravy pokračují
i nadále. Po upravených cestičkách můžete projít
celý venkovní areál a v budoucnu přibude také
třiadvacet informačních stanovišť, které vás poučí
například o vodním režimu, významu mokřadů,
škůdcích, lesní těžbě nebo o fauně a floře
v zámeckém parku a na přilehlých loukách.
Po prohlídce zámku či procházce parkem můžete
strávit zbytek slunečného odpoledne relaxací
na louce za zámkem, udělat si piknik, hrát hry,
číst si a okusit v kulisách empírové Kačiny,
jak chutnal život české šlechty v 19. století.


-zl-

Otevírací doba:
1. květen – 30. září: úterý až neděle + státní svátky
vždy od 9 do 17 hodin /bez polední přestávky/
1. okruh: Český a moravský venkov v proměnách staletí
+ hospodářské zázemí zámku + jedna aktuální výstava
2. okruh: Chotkové a jejich panství, zámecké interiéry
3. okruh: Chotkovská knihovna, zámecké divadlo, skleník
základní vstupné: 100 Kč / snížené vstupné: 70 Kč
děti 3–6 let: 25 Kč / rodinné vstupné: 250 Kč
4. okruh Za duchem Rudlou na zámek Kačina
v květnu, červnu, v září a říjnu
pouze v neděli v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00
základní vstupné: 130 Kč / snížené vstupné: 80 Kč
děti 3–6 let: 25 Kč / rodinné vstupné: 340 Kč
5. okruh Babiččiny kočárky, hračky a panenky
základní vstupné: 90 Kč / snížené vstupné: 60 Kč
děti do 3–6 let: 25 Kč / rodinné vstupné: 220 Kč
kombinace více tras dle vlastního výběru pro jednotlivce i rodiny
za výrazně zvýhodněné vstupné / netýká se 4. okruhu (Za duchem
Rudlou) – informace v pokladně zámku
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