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vedení společnosti a v poměrně rychlém sledu se
dařilo rozšiřovat okruh zákazníků, nejen z řad
tuzemských provozovatelů MHD nebo drážní do
pravy, ale také se dařilo postupně pronikat na za
hraniční trhy. Pro letmé připomenutí, v provo
zech ČKD bylo vyrobeno na 24 tis. tramvajových
vozidel a více než 12 800 lokomotiv, provozova
ných po celém světě. V roce 1999 byl dále zalo
žen dodnes velmi úspěšně fungující koncept do
dávek dílů pro provoz a opravy vozidel prostřed
nictvím konsignačních skladů, vedených SKD
a alokovaných v dílnách provozovatele. Jako pří
klad lze jmenovat konsignační sklad, umístěný
v prostorách ústředních dílen Dopravního pod
niku města Brna a. s., kde je k dispozici trvale sortiment více než
1 400 druhů položek náhradních dílů pro tramvaje. Z pohledu
druhového členění lze na skladě nalézt díly určené pro servis
mechanických částí vozidel a dále elektro i elektronických částí
výzbroje tramvají. U obchodovaných položek převažují vlastní
výrobky produkované v základním závodě, který se nachází na
Praze 9. Ruku v ruce s popsaným vývojem prošla společnost ně
kolika dalšími etapami vývoje, až do dnešní podoby. Jako pod
statný akt je třeba zmínit událost z roku 2002, kdy došlo k pod
pisu licenční smlouvy a kompletní sortiment dodávaných ná
hradních dílů byl tímto krokem vyráběn a dodáván exkluzivně
autorizovaným partnerem. Licence byla poskytnuta jednou
ze společností skupiny SIEMENS, jakožto pokračovatelem pů
vodního ČKD po ukončení jeho činnosti konkurzním řízením.
Později transformovaná mateřská společnost SKD TRADE, a. s.,
je dnes subjektem s více než 140 kmenovými zaměstnanci v hlav
ním pracovním poměru a rozsáhlou obchodní sítí zasahující
na tři světové kontinenty. Jako další logický krok ve zhodno
cení obchodních a dalších kontaktů mateřské společnosti došlo
v květnu 2011 k akvizici provozu výroby minibusů od Královo
hradecké společnosti AUTO STRATOS. Pod značkou STRATOS
bylo vyrobeno a dodáno téměř 140 ks minibusů od počátku je
jího založení. Jedná se o vozidla o kapacitě až 38 osob v provedení
pro městský, linkový nebo zájezdový provoz. Pro stavbu minibusů
jsou výhradně využívány produkty IVECO z řady DAILY, ať již
v podobě šasi pro zhotovení nástavby nebo skříňového typu urče
ného pro zástavbu. Drtivá většina vyrobených vozidel využívá pro
pohon vznětového motoru, jak je dodáván výrobcem
podvozku. Výjimku tvoří alternativní pohony přátelské
k životnímu prostředí, mezi které lze počítat zástavbu
CNG spalovacího motoru nebo též využití plně elektric
kého pohonu (na akumulátor) vlastní konstrukce SKD.
Poslední novinkou, velmi úzce spjatou s provozem vý
roby minibusů, je vlastní objekt v Dolních Bučicích.
Plány pro využití nového zázemí zahrnují, mimo již re
alizovaného oživení a přípravy prostor, postupné rozší
ření stávajícího objemu výroby a plné využití dostup
ných prostor a kapacity areálu díky expanzi na trhy
ostatních států EU.
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SKD TRADE, a. s. PRAHA
NOVÁ POBOČKA SPOLEČNOSTI
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
V DOLNÍCH BUČICÍCH
V Dolních Bučicích byla v úterý 17. července přesně
v půl druhé odpoledne slavnostně přestřižena
páska nové pobočky Vrdy-Dolní Bučice společnosti
SKD TRADE, a. s. Praha. Stalo se tak po přestěhování
kompletního provozu z pronajatých prostor v Čáslavi.
Nově zřízené zázemí se nachází v areálu původně
vlastněném firmou KARS spol. s r. o. Slavnostního otevření
se zúčastnilo vedení Akciové společnosti a obchodní
partneři společně s představiteli Obce Vrdy.-mlyZáklad značce SKD byl položen na sklonku roku 1996 v po
době nově založené společnosti SKD Praha spol. s r. o. orien
tované na dodávky kooperovaných strojních sestav a součás
tek. K původnímu sortimentu byl brzy přičleněn, zejména
díky situaci na trhu a zkušenostem tehdejších pracovníků,
dnešní nosný výrobní a prodejní program, a to v podobě ná
hradních dílů a komponent určených pro kolejová vozidla
z dílen ČKD. Z počátku skromně se rozvíjející obor činnosti
s vysokým potenciálem začal postupně naplňovat očekávání

Ing. Daniel Dušek, zastupující ředitel a. s.,
předseda dozorčí rady SKD TRADE, a. s., Praha
www.skd.cz, www.stratosbus.cz

ZKUŠEBNÍ PROVOZ SMS INFOKANÁLU SPUŠTĚN 20. července
Vzhledem k častým stížnostem na fun
gování místního rozhlasu Vám Obec
Vrdy tímto nabízí jednoduchý a poho
dlný způsob získávání důležitých infor
mací o dění v obci. Ve snaze zajistit do
statečnou informovanost jsme zahájili
provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje
zasílání důležitých informací v krátkých
textových zprávách (SMS) na zaregistro
vaná čísla Vašich mobilních telefonů.
Chcete dostávat včasné informace
z následujících kategorií?
T1 | Jednání zastupitelstva
termíny konání zastupitelstva
a věci s tím spojené
T2 | Kalamitní stavy
varování obyvatel v případě
hrozby krizové situace, informace
o povodňových stavech, krizových
situacích a mimořádných událostech,
které se budou týkat území obce
T3 | Výpadky elektřiny a odstávky vody
plánované odstávky
či mimořádné nenadálé situace
T4 | Dění v obci
kulturní akce a běžné dění v naší obci
T5 | Komerce
prodejci a soukromé akce
Zajistěte si tyto informace zasláním
jedné registrační SMS, která je
zpoplatněna dle tarifu Vašeho
operátora, nebo se zaregistrujte
na webových stránkách obce pomocí
webového formuláře:
https://www.infokanal.cz/cweb/
WebRegistration.hq?k=VRDY
Tento systém je pro Vás zcela zdarma,
veškeré náklady hradí obec.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS v následujícím tvaru zašlete na číslo SMS InfoKanálu:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOLNImezeraBUCICE
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORNImezeraBUCICE
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVRDYmezeraULICE
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraZBYSLAVmezeraULICE
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
Pro registraci chaty doplňte za číslo popisné mezeru a slovo EVID.
Příklad registrační SMS:
Jmenujete se František Novák, bydlíte na adrese Zahradní 50 a chcete odebírat
informace o dění v obci a kalamitních stavech, SMS zašlete ve tvaru:
REGISTRUJmezeraFRANTISEKmezeraNOVAKmezeraVRDY
mezeraZAHRADNImezera50mezeraT4mezeraT2
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy,
nepoužívejte diakritiku.
Jak se pomocí SMS odregistrovat? Chcete-li zrušit odběr všech SMS, zašlete
na číslo InfoKanálu 327 397 221 SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ, pro zrušení
jednoho tématu ve tvaru: ODREGISTRUJmezeraOZNACENITEMATU.

Lubos Asenbrener – „Mokry banditi“
a spol. Akce se kona v sobotu, 3. zari 2011
ve 20.00 hodin. Vstupne 100,- Kc.“
Výstražné informace Českého hydrome
teorologického ústavu: „IK VRDY CHMU
IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne
bourky pro okres KO od 28. 3. 2010 15:30
do 28. 3. 2010 18:30 do 1700 m.n.m“
„IK VRDY CHMU PVI_2011/38 VYSOKY
Velmi silne bourky pro kraj Středočeský
od 3. 2. 2010 13:00 do 3. 2. 2010 3:00
do 1700 m.n.m“
užité zkratky: IK = InfoKanál; IVNJ = in
SMS Podatelna:
komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv formace o výskytu nebezpečného jevu;
Neodpovídejte na SMS, které od nás do PVI = předpovědní výstražná informace
stanete, nemůžeme zaručit jejich pře o blížícím se nebezpečí.
čtení, pokud s námi chcete komuni
kovat, využijte SMS Podatelny: SMS ve Pevná linka:
tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete Občanům, kteří nevyužívají mobilní te
lefon, umožníme doručení SMS také na
na číslo SMS InfoKanálu: 327 397 221.
pevnou linku v hlasové podobě. Pro re
gistraci pevného čísla prosím volejte:
Příklady SMS zpráv:
Zprávy z úřadu: „IK VRDY Vazeni ob 327 397 221 nebo zašlete e-mail s žádostí
cane. Z duvodu havarie vodovodniho po o registraci na: info@infokanal.cz. V žá
trubi nepotece voda v cele mistni casti dosti uveďte stejné údaje, které jsou vy
Horni Bucice. Opravy potrvaji do 18:00. žadovány v registračních SMS.
Ochrana osobních údajů:
Dekujeme za pochopeni.“
IK VRDY Pozvanka: „Kulturni dum ve Databáze telefonních čísel nebude po
Vrdech Vas srdecne zve na „Posvicen skytována dalším stranám. Službu pro
skou zabavu“. K tanci a poslechu hraje vozuje společnost INFOKANÁL s. r. o.,
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327 397 221

která je řádně registrovaná u Úřadu pro
ochranu osobních údajů! S veškerými
dotazy ohledně služby SMS InfoKanál
se, prosím, obracejte na úřad obce. Další
informace získáte rovněž na webových
stránkách www.infokanal.cz a http://
www.obecvrdy.cz/
Vážení občané, službu v naší obci zavá
díme ve zkušebním provozu. O tom, zda
v něm budeme pokračovat i po uplynutí
4 měsíců od jeho spuštění, rozhodnete
Vy tím, že se zaregistrujete. V případě do
statečného zájmu budeme v provozu po
kračovat!
Zavedením SMS InfoKanálu se snažíme
zkvalitnit život v naší obci a věřím, že bu
dete se službou spokojeni. Proto prosím,
neváhejte a registrujte se.

Jen dobré zprávy Vám přeje

starosta obce Josef Herout
Kontaktní informace:
Obecní úřad Vrdy
Smetanovo náměstí 28, 28571 Vrdy
tel.: 327 397 221
info@obecvrdy.cz, www.obecvrdy.cz
SMS InfoKanál
info@infokanal.cz, www.infokanal.cz
www.facebook/smsinfokanal

OZNÁMENÍ

TANEČNÍ ZAČÍNAJÍ JIŽ 8. ZÁŘÍ

Obec Vrdy zřídila právnickou osobu pří
spěvkové organizace Technické služby
Vrdy k plnění svých úkolů v oblasti samo
statné působnosti. Na základě vyhodno
cení výběrového řízení č. 3/2012 na po
zici vedoucího TS Vrdy schválila Rada
obce Vrdy na své 13. schůzi konané dne
18. 6. 2012 pana Marka Šonku, Vrdy
226 s tím, že pracovní poměr vzniká
na základě jmenování s účinností od
1. 7. 2012 na dobu určitou do 30. 6. 2013
s tříměsíční zkušební dobou. Záro
veň Rada obce dnem 28. 6. 2012 schvá
lila pracovní náplň vedoucího TS Vrdy
p. M. Šonky v souvislosti s jeho jmenová
ním do funkce.-mly-

Obec Vrdy pořádá tradiční kurz tance a společenské výchovy pod vedením tanečních
mistrů Antonína a Jany Novákových s živou hudbou EXPO Františka Štěrby.
První lekce začíná 8. září 2012 ve 13 hodin
kurzovné jednotlivec – 1700 Kč; kurzovné pár – 3300 Kč (1650 za osobu)
gardenka s místenkou – 700 Kč, 14 lekcí á 50 Kč včetně prodloužené, Věnečku a plesu
Přihlášky můžete podávat elektronicky vyplněním on-line na www.obecvrdy.cz,
osobně na sekretariátu OÚ (každé pondělí a středu: 7:00–11:30, 12:00–16:30) nebo
telefonicky na číslech 327 397 221 a 734 441 330. 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. Upřednostňujeme přihlášky tanečních párů a vyzýváme
chlapce-jednotlivce k přihláškám do tanečního kurzu. Těšíme se na Vaši účast!


Jana Špinarová, asistentka starosty

sbor dobrovolných
hasičů informuje
Dne 6. července 2012 se po vydatné lokální
bouřce dostalo i na naše hasiče. Jednotka JPO
III Vrdy na pokyn Operačního střediska Ko
lín vyjela ještě ve večerních hodinách k likvi
daci následků. Na státní silnici II. třídy č. 338
mezi Koudelovem a Druhanicemi v úseku asi
200 metrů bylo nutné rychle odstranit několik
spadlých kmenů vzrostlých topolů. Tento zásah
si vyžádal dvě hodiny intenzivní a namáhavé
práce. Aby toho nebylo málo, tak na zpáteční
cestě ještě stihli zlikvidovat vyvrácenou vrbu
na Smetanově náměstí, ulomenou velkou větev
v parku Dr. Miroslava Tyrše a provedli monito
ring situace a likvidaci větších zlomů ze stromů
ve všech částech obce. V úterý 24. července se
členové JPO III aktivně podílela na likvidaci po
žáru kombajnu a následně i polního strniště na
úseku 300 metrů v katastru obce Zaříčany. Sa
motné hašení a dohašování trvalo ve spolupráci
s profesionálními hasiči a dobrovolnými sbory
z blízkého okolí asi 2 hodiny.
Všem příslušníkům JPO III Vrdy, kteří se na
výše uvedených akcích podíleli, patří velký dík.
-mly-

Minimální preventivní program
protidrogové prevence v  ZŠ Vrdy

V uplynulém školním roce se na naší škole, která je zařazena do projektu
Sám sebou, opět uskutečnil minimální preventivní program protidro
gové prevence. Realizátorem programu byli PaedDr. Zdeňka Kašparová
a JUDr. Karel Kašpar, s nimiž naše škola spolupracuje již řadu let. Projekt
je realizován za podpory a finanční účasti Obce Vrdy. Hlavní cíle programu
jsou: ovlivňování žáků směrem k nepatologickému (nekriminálnímu) jed
nání, snížení potenciálního šikanování, začleňování outsiderů do třídního
kolektivu, předcházení manipulaci, prevence rasismu, prevence zneužívání
návykových látek, vytváření bezpečného prostředí pro všechny žáky ve třídě
a ve škole, osvojování si způsobů zpracování emocí, vedení dětí k toleranci,
vzájemné pomoci a nacvičování sociálních dovedností. Ve školním roce
2011/2012 jsme realizovali programy ve třídách I. i II. stupně. V sedmých
třídách byly probrány vztahy v třídním kolektivu, rizika spojená se zneuží
váním návykových látek a kriminalita páchaná dětmi a na dětech. V osmé
třídě také prevence rizikového chování a práva a povin
nosti dětí z pohledu platné legislativy. Třetí třída měla
statistika porovnání /KH/
červen 2012
červen 2011
v programu vztahy v třídním kolektivu a chování žáků ve
dopravní nehody
32
32
škole a v šesté třídě žáci probírali drogovou problematiku
s alkoholem
3
2
a prevenci rizikového chování s životními příběhy vrstev
lehká zranění
8
9
níků. Žáci hodnotí programy jako velmi pěkné, dozví se
těžká zranění
1
2
spoustu nových informací, mají možnost řešit s Kašparo
úmrtí
0
0
vými i soukromé problémy. Poděkování patří vedení a za
celková škoda
Kč 2 211 500
Kč 2 244 500
stupitelstvu obce, kteří tuto akci finančně podporují.
por. Mgr. Vendulka Marečková, P ČR, Územní odbor
Kutná Hora

Mgr. Zdeňka Jelínková, výchovný poradce

Z POLICEJNÍHO
ZÁPISNÍKU

na hornobučickém hřišti oslavily děti svůj den
První červnový den slaví svůj svátek
všechny děti a to nejen v České repub
lice. Den dětí je významná událost a tak
k ní přistupují i ve Vrdech a okolí. Je už
tradicí, že první červnová sobota pa
tří na hornobučickém hřišti v dopoled
ních hodinách dětem, které chtějí svůj
den oslavit hrami a nechat se bavit ukáz
kami činností různých spolků a organi
zací z Vrdů a okolí. A tak se 2. června pro
měnilo hřiště v Horních Bučicích v dět
ský ráj. Patrika Kováčová prozradila,
že jejich Vlastička byla už v půl sedmé
ráno oblečená a připravená vyrazit na
hřiště mezi ostatní děti. „Nemohla se
dočkat.“ Vlastička si však na zahájení
musela počkat do devíti hodin, kdy na
hřišti vypukly oslavy Dne dětí. K tomuto
svátku patří i spousta sladkostí, které
ale děti nezískaly jen tak. Musely napří
klad skákat v pytli, hrát kroket nebo há
zet kroužky na tyč. Tím, že si sladkost za
sloužily, z ní měly o to větší radost. Ra
dost však asi neměly maminky, protože
někteří malí návštěvníci pojali konzu
maci cukrové vaty jako zábavu a byli od
ní upatlaní nejen na obličeji, ale i na
oblečení. Alespoň na Mezinárodní den
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dětí jsou ale takové lumpárny odpuš
těny, hlavně když se holky i kluci smějí
a baví. Úsměv na rtech nejen malým, ale
i dospělým vykouzlili cvičitelé se svými
psy. Ti dělali opravdové psí kusy. Skákali
svým paničkám na záda, probíhali pod
nohama odvážných dívek z publika, pro
plétali se mezi kotníky, tančili na popo
vou hudbu a poslouchali rozkazy svých
pánů a paniček, což někteří ocenili ze
všeho nejvíc. Z publika se nesly vzdechy,
„kéž by byl náš pes taky takhle vycvi
čený,“ které byly doprovázeny bouřlivým
potleskem. Aplaus si kromě psů a jejich
psovodů vysloužili také další zvířecí ob
líbenci – koně. Se zatajeným dechem sle
dovali diváci i ukázku bojového umění.
Své fanoušky si našli také modeláři RC
letadel z Leteckého modelářského klubu
Skovice. „Nejvíce mě tady baví létat na
simulátoru s letadlem,“ pochlubil se
Michal Zolman. Modely letadel jsou to
tiž velice drahé, a tak se na ně směli ná
vštěvníci dětského dne jen dívat, ale aby
jim to nebylo líto, mohli si vyzkoušet,
jak se takové letadlo ovládá na počítači.
Každoročně se dětského dne účastní
také místní dobrovolní hasiči, kteří ve

vedrech děti ochladí vodou z požární ha
dice. „Bohužel dnes není teplo, takže
máme jen ukázku hasičského vozu
a dětmi oblíbené stříkání vodou letos vy
necháme,“ vysvětlil člen Sboru dobrovol
ných hasičů Vrdy Martin Špatenka. Ce
lou atmosféru pravého dětského dne do
kresloval skákací hrad, kolotoč, nafuko
vací balónky a také hudba Pavla Bečána,
který pouštěl nejlepší hity neúnavně od
devíti až do jedné hodiny, kdy Dětský den
na hornobučickém hřišti skončil.-zlObecní úřad Vrdy děkuje všem
dobrovolníkům, členům zájmových
organizací a MO ČSSD za zdárný
průběh Dětského dne.
Svým dílem k dobré náladě přispěla též
reprodukovaná hudba a moderování
Pavla Bečána a skákací hrad s dětským
kolotočem pana Miloše Hoffingera.
Trochu nás všechny zaskočilo počasí.
Určitě mohlo být lepší, ale ti co přišli,
nelitovali a radost v očích nejmenších
za to určitě stojí.
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

ze zbyslavi
: pirátský poklad

: zbyslavské pletení z papíru
Odpoledne naplněné činností Pletení z papíru se ve Zbyslavi konalo 30. června.
Bylo určené nejen dětem, ale i dospělým, kteří se s touto technikou chtěli sezná
mit. Ti, kdo přišli, měli možnost vytvořit si z papíru například košík, obal na
květiny či dózy osobitých tvarů. Za konečné výrobky, které byly k nerozeznání
od proutěných košíků, se skutečně nikdo stydět nemusel. Tato zajímavá tech
nika, úžasně předvedená paní Mgr. Lázničkovou, která celou akci za Občanské
sdružení Zbyslav dětem famózně připravila, oslovila mnoho dospělých i dětí.
Děti měly dále ještě možnosti vyrobit si vlastní bubínky. Odpoledne plné tvoření
proběhlo v prima atmosféře. Již nyní se všichni, kdo rádi tvoří, mohou těšit na
tradiční vánoční dílnu.
Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem

Kdo zatím nebyl u moře, mohl si ve Zbyslavi
v sobotu 14. července vyzkoušet, jaké to je
pohybovat se mezi piráty. Občanské sdru
žení Zbyslav dětem totiž právě tento den
uspořádalo, stejně jako loňský rok, zábavné
odpoledne pro děti ze Zbyslavi a okolí. Ten
tokrát na téma – Piráti. Děti pod dohle
dem plavčíků a pirátů poznávaly vodní ži
vočichy, druhy lodí, šplhaly po laně, lovily
ryby a nakonec hledaly poklad. Pěkné odpo
ledne, které nepřerušila ani malá dešťová
přeháňka, bylo pro téměř 30 dětí s rodiči
a přáteli korunováno opékáním buřtů.
Počátkem jara tohoto roku jsme si
Mgr. Lenka Kabelová, OS Zbyslav dětem
všimli, že Dětské hřiště ve Zbyslavi,
určené pro malé děti, je zřejmě kon
Všechny akce pro děti můžete shlédnout
cipováno pouze pro ty nejodvážnější.
na facebooku OS Zbyslav dětem
Pokud se rozhodnete se svými ra
nebo na webových stránkách
tolestmi strávit čas na tomto „hřiš
http://zbyslavdetem.websnadno.cz/
ťátku“, pak vězte, že Vás čekají mnohá
dobrodružství: běh mezi vajgly

: kdo chodí na
dětské hřiště

?

a pet k ami, hledání dětí ve vysoké trávě,
hraní na písku, který nikdo nepřikrývá
a je tak k dispozici všem kočkám z okolí
a především pak na písku, který nikdo
nemění. Celé hřiště není oploceno, tu
díž všechna zvěř z okolí má vstup bez ba
riér. Za jediný kladný moment můžeme
považovat to, že v průběhu června byla
spravena lavička, která do té doby byla
v dezolátním a dětem nebezpečném
stavu. Naskýtá se pouze jediná otázka.
Má hřiště v takovémto stavu smysl?

Občanské sdružení Zbyslav dětem

+ 1× do zbyslavi :

DOGTREKKINGOVÝ  ZÁVOD OCHRANA PŘÍRODY – NUTNOST
OKOLO KUTNÉ  HORY
NEBO JEN PLANÝ  POPLACH?

Výsledky

Úplnou náhodou klub Primavera narazil na první
dogtrekkingový závod pořádaný letos v květnu kut
nohorskými milovníky psů. Závodu se mohl účast
nit každý bez ohledu na to, jaké plemeno či neple
meno vlastní. Dogtrekking je kynologický vytrvalostní
sport, při němž jsou překonávány vzdálenosti v časo
vém limitu. Nabízely se tři možnosti: 10 km, 18 km
a 30 km. Výběr byl pro náš tým jasný – 10 kilometrů.
Za náš klub se rozhodla soutěžit Lenka Turková s Ato
sem (dlouhosrstá kolie), Lucie Krasnayová s Afi (malý
špic), Lucie Novotná s Ráchel (labradorský retrie
ver), Kristýna Průšová s Bordie (border kolie) a Bri
tou (kříženec) a Dana Pospíšilová s dvěmi fenkami
welsh corgi. Lenka s Luckou Novotnou nabraly obrov
ské tempo hned ze začátku, čímž bylo jasné, že si běží
pro vítězství. Zbytek z týmu Primavera šel stálým tem
pem i s občasným blouděním. V cíli jsme zjistili, že by
chom určitě zvládli trasu delší. Na druhý ročník dog
trekkingu se už teď moc těšíme!

Kristýna Průšová, klub agility Primavera Vrdy

Lidé pořád říkají, jak důležité je zachovávat přírodní krásy, ale vět
šina z nich se tím neřídí. Záleží lidem na tom, v jakém prostředí žijí?
Copak se nechtějí občas vydat na procházku do čisté a ničím nezni
čené přírody? Všichni o tom vědí, jenže pouze vědět nestačí. Položme
si tedy otázku, jak bychom mohli přírodě pomoci. Je zde vůbec něco,
čím bychom mohli snížit počty znečištěné krajiny? Myslím, že existuje
spousta možných řešení. Pomáhají i maličkosti, jako třeba třídění od
padu, vyhazování odpadků do koše nebo pozornější vybírání věcí v ob
chodě. Vědí to ale všichni? Jsou dostatečně informováni o způsobech
ochrany přírody? Jestli ano, tak proč se tím neřídí? Činí jim velký pro
blém to, že vyhodí plast do žluté popelnice? Pokud ano, tak nevím, v jak
zkaženém světě žijeme. To si nikdo neuvědomuje, co tím, že nechrání
krajinu, způsobuje? Hodně lidí má problémy s dýcháním. Jak by také
neměli, když tu už nejsou skoro žádné rostliny nebo stromy. Lesy umí
rají kvůli bezohlednosti lidí. Zvířata nemají kde žít. A to vše pouze
kvůli krutému člověku, který si myslí, že svět patří jemu. Já se sna
žím všemožně prospívat přírodě okolo sebe. Třídím odpad, sázím v lese
stromy a dbám na to, aby všechny odpady skončily v koši. Je to však do
statečné? Může jeden člověk změnit svět k lepšímu? Ať se budu snažit
sebevíc, myslím, že sama bych to asi nezvládla. Proto se snažím vše,
čím můžeme přírodě pomoci šířit dál. Čím víc lidí o tom bude vědět,
www.okolokutnehory.webnode.cz tím se nám spíš podaří dosáhnout výsledků. Doufám, že lidé konečně
pochopí, co znamená ochrana přírody a důležitost přírody samotné.
Adriana Veľasová, žákyně VIII. třídy ZŠ Vrdy
2. místo Lucie Novotná a Ráchel
1:15 
vybraná slohová práce v rámci předmětu Ekologická výchova
3. místo Lenka Turková a Atos
1:19
pod vedením Ing. Ludmily Kebzové, koordinátorky EV VO
6. místo Lucie Krasnayová a Afi
1:44
7. místo Dana Pospíšilová a welsh corgi
1:45
8. místo Kristýna Průšová s Bordie a Britou 1:46

Výstava romanovských ovcí

Dne 9. června 2012 proběhla v areálu TJ Dynamo Horní Bu
čice „Klubová výstava romanovských ovcí“ spojená s bonitací
plemenných beránků. Akce začala v 8 hodin návozem zví
řat a jejich umístěním do výstavních boxů. Bylo zde k vidění
20 jehnic, 8 bahnic s 27 jehňaty, 3 ks plemenných beránků
k bonitaci a 10 plemeníků. V každé kategorii se vyhlašují nej
lepší zvířata od chovatelů z celé České republiky. Po vyhlá
šení vítězných zvířat se pořádají veřejné prezentace z chovů
členů klubu. Jako každý rok zde mohli návštěvníci zhlédnout
pasení ovcí psem s odborným výkladem, stříhání ovcí, mohli
si vyzkoušet předení na kolovratu a také ochutnat z mnoha
výrobků z ovčího mléka (sýry, tvarohy, jogurty), ovčího a jeh
něčího masa (klobásy, párky, guláš). Všechny tyto výrobky
si také mohli zakoupit. Ve stánku byly k prodeji odborné po
můcky k chovu ovcí a koz, dále pak léčiva, vitamíny a mi
nerální lizy. Po celou dobu výstavy bylo zajištěno občerstvení.
Tak znova za rok na shledanou! /www.romanovky.eu/
 Jiří Vízner, předseda Klubu chovatelů romanovských ovcí
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Expedice  Bernard  2012
Pivovar Bernard – kdysi byl na cestě k zániku, nyní povstal jako
Phoenix z popela a to jen díky třem pánům. Stanislav Bernard,
Josef Vávra a Rudolf Šmejkal vydražili zkrachovalý, tehdy ještě
Humpolecký pivovar a začali si plnit svůj sen. Snem bylo vybu
dování pivovaru nového, kde budou nejenom vařit poctivé české
pivo, ale kde bude pivovar mít i svůj vlastní názor. Všechny je
jich sny se jim za 20 let existence povedlo splnit a my jsme byli
pozváni podívat se, jak to tam dnes vypadá. Pojďte s námi.
Naše pivní pouť začala v dopoledních hodinách 4. července
v hospodě Na Baráku v Dolních Bučicích. Dvaadvacet stálých
hostů a pivních skautů se zde sešlo již před odjezdem, a jelikož
už od rána byl krásný slunečný den, dělali si předběžnou pří
pravu oroseným půllitrem. Chvíli po deváté hodině se všichni
naskládali do přistaveného autobusu, který šoféroval Pepík
Čouda Čížek, a naše výprava za tajemstvím výroby piva mohla
oficiálně začít. Cesta nám hezky ubíhala, autobus svižně poly
kal kilometry k cíli a zdálo se, že na místě budeme ještě o ho
dinu dříve. Tato skutečnost neunikla několika vtipálkům.
I když jsme měli hodinu náskok, tvrdili, že stejně přijedeme
pozdě. Jako by to přivolali. Pár kilometrů před Humpolcem na
nás čekalo nepříjemné překvapení. Kamion s převráceným val
níkem v příkopu. Policista nás sice ujistil, že je to na půl hodiny,
ale my se začali strachovat, zda to stihneme. Zapadlý kamion
však v pořádku vytáhli a tato jediná komplikace nás nezdržela
zas natolik, že bychom nic nestíhali. Takže v 11 hodin už jsme
byli všichni připraveni v Humpolci před pivovarem a těšili se
na to, co nás čeká a nemine. První byla v plánu historie pod
niku od 16. století až do současnosti. Dozvěděli jsme se, co se
v Humpolci vařívalo dříve za pivo, jak se pivovar rekonstruo
val, jak málem zanikl, jak ho pan Bernard a společníci v malé
privatizaci vydražili a jak dosáhl takového věhlasu. Povídání

to bylo zajímavé, avšak nablýskané měděné varny schované
za okny opodál stojící budovy vypadaly zajímavěji. Na místě
byli čtyři varny a každá měla za úkol něco jiného. První byla
určena na vystírání, tedy smíchání sladového šrotu a vody.
Ve druhé se takzvaně rmutovalo, tím se mění složité cukry
na jednodušší. Třetí varna má na starost scezovaní, oddělení
sladového výluhu od mláta neboli sladiny. Poslední varna
má na starosti vaření chmelu a sladiny a vzniká hořká mla
dina. Další zastávkou bylo chlazení mladiny. Zde se oddě
luje kal a vše probíhá při teplotách 5–12°C. Za chlazením,
přidáním kvasnic a hlavním kvašení v podstatě následují už
jen ležácké sklepy. V obrovských tancích o objemu 40 000 li
trů a při teplotách 0–2°C pivo po dobu asi jednoho měsíce
dozrává a nasycuje se oxidem uhličitým. Pivovar Bernard
je jeden z mála posledních pivovarů, kde mají tyto ležácké
sklepy, a udržuje tak tradiční postupy při vaření piva. Nako
nec je tu už jen filtrace, stáčení piva do sudů a lahví a expe
dice do našich žíznivých hrdel. Poslední částí a zřejmě i nej
příjemnější byla ochutnávka piva přímo v pivovaru. Starali
se o nás přímo královsky. Dočkali jsme se chutného občerst
vení a piva, co naše vyprahlá hrdélka ráčila. Není tedy divu,
že pivo mizelo, příjemně stoupalo do hlavy a nálada rostla.
Jelikož se ale záhadným způsobem s vypitými pivy zrychlo
val čas, tak se i velmi brzy přiblížila hodina našeho odjezdu.
Rozloučili jsme se s našimi průvodci, před vstupní bránou
jsme udělali poslední společnou fotografii a lehce ochme
lení jsme se nasoukali do autobusu a vyrazili k domovu do
naší hospůdky Na Baráku. Jak už to tak bývá, cesta zpět ubí
hala mnohem rychleji, o zábavu bylo postaráno a nechyběla
ani povinná zastávka „páni vpravo – dámy vlevo“. Úspěšný
výlet se vším všudy! Jediné co mi ještě zbývá, je poděkovat
provozní hospody Na Baráku Ivetce a panu Ivanu Kebzovi za
zorganizování tohoto příjemného poznávacího výletu. Takže,
děkuji a myslím, že nejen za sebe… Na zdraví! Martin Hejný

foto | Josef Moravec

POZNÁVÁME PŘÍRODU

z výstavy dětských výtvarných prací

Stěna ve staré cihelně pod Pálavou, odkud je
dnešní snímek, představuje významný spra
šový profil, v jehož střední části se nachází
vrstva kultury lovců mamutů ze starší doby ka
menné. Lovecké sídliště v hloubce 6–7 metrů
je datováno do období před 29 000–25 000 lety.
Poznáte, jak se toto zvláště chráněné území na
zývá a kde leží?-jm
/řešení naleznete na straně 10/

CHYSTÁ SE
NOVÁ BROŽURKA
O ČÁSLAVSKU

FOTOREPORTÁŽ I . A
. A skov a zpět –
ZTřeVmÝošniLceE-HTedUvikoIX
v – Peklo – K ra

&

–
a Čížková/
/foto – K arolín

Svoje místo v ní budou mít i Vrdy. Město Čáslav
získalo grantové peníze na propagační materi
ály. Vznikne tak brožura, ve které by měla mít
každá obec prostor ke své prezentaci. Kromě
obcí Žleby, Žehušice, Zbýšov, Vlkaneč, Tupadly,
Starkoč, Schořov, Semtěš, Hostovlice, Bratčice
a Bílé Podolí bude mít obec Vrdy (s místními
částmi) rovněž svoji prezentaci. Text se základ
ními informacemi o obci společně s fotogra
fiemi byl odeslán editorovi, vedoucímu odboru
Ing. Antonínu Hejzlarovi (Oddělení školství
a kultury MěÚ Čáslav) ke zpracování.-mly-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně gratulujeme všem, kteří oslavili
nebo budou slavit svá životní jubilea.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
červenec 2012
paní Marie Barešová z Vrdů
paní Marie Bromová ze Zbyslavi
paní Růžena Kristová z Vrdů
paní Alena Skřivánková ze Zbyslavi
paní Marie Šindelářová z Vrdů
pan Josef Horký z Dolních Bučic
pan Jaroslav Kruml z Vrdů-Pod Vinicí
pan Josef Vilt z Vrdů

srpen 2012
paní Jaroslava Francová z Vrdů
paní Jitka Kořenová z Vrdů
paní Ermína Pospíšilová ze Zbyslavi
paní Marie Semerádová z Vrdů
paní Růžena Šmídová ze Zbyslavi
paní Markéta Štěrbová z Dolních Bučic
paní Miloslava Trnková z Vrdů
paní Zdeňka Urbánková z Vrdů
pan Antonín Šimon z Horních Bučic
pan Antonín Zíta z Dolních Bučic
Naše velká gratulace patří paní
Růženě Šmídové, která se dožívá
úctyhodného věku 100 let!
Jana Špinarová, evidence obyvatel
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otevírací doba:
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 /
kontakt:
telefon / 3
 15 555 507 / knihovna
775 626 188 / soukromé
e-mail / knihovna@obecvrdy.cz

Kroužky a kurzy
pro školní
rok 2012/13
I v příštím roce se budete moci
zúčastnit kroužků a kurzů v budově
Místní knihovny Vrdy. Nabízíme kurz
angličtiny pro dospělé i děti, turistický,
dramatický a výtvarný kroužek,
kroužek hudební zaměřený na klavír,
klarinet, zobcovou flétnu, saxofon
nebo kytaru (včetně hudební teorie),
nově také pohádkové zpívání
pro děti ve věku 6–11 let.
Brána kroužků otevřená 2012
V sobotu 1. září od 14 do 16 hodin
opět proběhne akce Brána kroužků
otevřená, kde je možné se přihlásit
a kde budou k dispozici lektoři.
Přihlásit se můžete již během prázdnin.
Více informací v knihovně.

Report:
Listování
pachateli dobrých
skutků
Ve čtvrtek 28. června dětem i dospělým
polechtali bránice Pavel Oubram a Věra
Hollá z projektu Listování. Jen málokdo
umí upoutat pozornost publika ve věko
vém rozmezí 3 roky až 67 let.
Pokud jste ještě neměli možnost před
stavení navštívit – vřele doporučujeme!
Určitě se s nimi nevidíme naposledy.

Dětské letní
kino – srpen
Velice děkujeme dětem i rodičům,
kteří nás v nečekaně hojném počtu
navštívili. Dvou červencových
projekcí se zúčastnilo téměř
sto diváků. Udělali nám radost
a umožnili tím srpnové pokračování.
Můžete se těšit na další promítání
a to následovné:
16. 8. Slepičí úlet
30. 8. HLASUJTE:
>> / Rango////
>> // Za plotem//
>>/ Příběh žraloka//
Hlasovat můžete zasláním
názvu vámi vybraného filmu
na mailovou adresu knihovny
knihovna@obecvrdy.cz, nebo vás
rádi uvidíme osobně přímo
v knihovně /Tylova 25, Dolní Bu
čice/ v otevíracích hodinách. Po
kud chcete být zařazeni do sloso
vání o dětskou knihu, připojte také
své jméno, věk a adresu. Hlasovat
může kdokoli bez rozdílu věku.
Pozor! V srpnu začínáme
promítat již ve 21 hodin.

Jsem vyřazená
kniha – chcete mě?
Díky zájmu z řad veřejnosti uniklo
svému smutnému osudu 596 knih.
RIP.

Prvňáčci dostali
knihy zdarma
Letošní prvňáčci se spolu
s Místní knihovnou Vrdy zapojili do
celostátního projektu podporovaného
nakladatelstvím Triton a SKIPem
(Svazem knihovníků a informačních
pracovníků) Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka. Během roku 2012
navštívili autorská čtení Hanky
Luhanové a Markéty Pilátové
a zúčastnili se besedy o knihovně.
Odměnou jim bylo slavnostní předání
knihy Školníci od oblíbeného českého
autora Miloše Kratochvíla. Děti
právě končícího prvního ročníku
se mohou zapojit do probíhající
celoroční hry. V ní každý měsíc plní
jeden úkol, za který dostanou razítko
do Čtenářského pasu. Nejvyšší počet
razítek bude na konci školního roku
2012/13 slavnostně odměněn.
Více informací v knihovně.

SDH Dolní Bučice a Obec Vrdy
zve všechny soutěživé sbory na III. ročník

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

DOLNOBUČICKÉHO
SOPTÍKA

Dne 30. září 2012 od 15 hodin se v kostele Nejsvětější Trojice
ve Zbyslavi bude konat „Slavnostní bohoslužba“, kterou bude ce
lebrovat generální vikář diecéze Hradec Králové, Msgr. Josef
Kajnek. Bližší informace k plánované akci najdete na připra
vovaném plakátu. Akce bude vyhlašována místním rozhlasem
a webovým rozhlasem na webových stránkách obce.-red-

soutěž v netradičním požárním útoku
o Pohár starosty obce Vrdy se uskuteční
8. září 2012 v areálu Stadionu TJ Slavoj Vrdy
prezentace sborů: 12:30–13:00 hodin
nástup sborů: 13:00 hodin
účast hlaste nejpozději do 3. září 2012
/pan Miloslav Málek, 721 236 245/

FESTIVAL HOUKÁNÍ 2012
Již třetím rokem se bude ve Sportovním areálu Vrdy
konat srpnový festival. Čekají na Vás 2 Stage a s nimi
celý den plný super zábavy, parádních kapel a DJs.
Na místě bude k dispozici několik stánků starajících
se o vaše hladová a žíznivá hrdla. V areálu bude
zřízeno stanové městečko, kde můžete zdarma složit
svá unavená těla. Festival bude pokryt připojením
WIFI. Na letošní ročník budou zajištěny svozy.
Více na www.houkani.cz nebo sledujte Facebook:
Festival Houkání 2012 – VRDY (u Čáslavi).
Zvou kluci z Civilní Obrany, Pavel Neumann, Marek
Calík, Pepča Semerád & Jitka Šnajdrová.

Restaurace Slavoj – Kulturní dům Vrdy pořádá

ODPOLEDNÍ GRILOVÁNÍ
VEPŘOVÉ KÝTY

sobota 25. srpna 2012 od 17 hodin před KD ve Vrdech
reprodukovaná hudba / soutěž pro děti / jste srdečně zváni!
Monika Kořínková, Smetanovo náměstí 294, 285 71 Vrdy
mobil +420 777 579 956

Koupaliště  Vrdy

Koupaliště nabízí velký a malý bazén, stolní tenis,
kiosek s občerstvením, novinkou je trampolína pro děti.
pondělí–neděle od 10 do 19 hodin
v případě nepříznivého počasí zavřeno
celodenní vstupné: děti do 15 ti let 20,– Kč, dospělí 35,– Kč
upozornění pro návštěvníky: vstup k bazénu v obuvi je zakázán
malé děti musí být při vstupu do bazénu
vybaveny koupacími plenami
/Facebook Koupaliště Vrdy/
Řešení hádanky Poznáváme přírodu ze strany 8:
Národní přírodní památka Kalendář věků, Dolní Věstonice
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tip na výlet po okolí (seriál):
pod křídly dravců ve žlebské oboře
Studentka Lenka Kořínková z Vrdů má
neobvyklou zálibu. Se svým přítelem
Ondrou Pelikánem věnují veškerý volný
čas péči o zvířata a o ukázkovou obůrku
ve Žlebech, která je ukrytá v zámecké za
hradě. Už čtvrtým rokem od května do
konce září tento pár pečuje především
o dravce a zraněná zvířata. Pozorují,
jak svěřenci rostou a učí se jejich poky
nům a nechávají nahlédnout návštěv
níky obory do světa dravců. Za každého
počasí můžete tento kousek divočiny
navštívit i vy. Výlet do ukázkové obůrky
ve Žlebech je navíc velmi poučný.
„Když k nám kdokoliv do obory zavítá,
může si to tu celé sám projít, podívat se,
jaká tu jsou zvířata. Okruh po oboře trvá
zhruba třicet až čtyřicet minut. Lidé zde
mohou vidět bílé jeleny, dravce, supy,
výra velkého, dále různá lesní zvířata,
daňky a vodní ptáky. Pokud přijdou ná
vštěvníci ve dvanáct nebo o půl čtvrté,
tak se vždy v tento čas krmí jeleni a pak
se přejde na ukázku dravců. Tento pro
gram trvá okolo čtyřiceti minut a ná
vštěvníci jej mohou vidět o prázdninách
každý den vyjma pondělí,“ láká Lenka
Kořínková zájemce do obory. Komu ne
stačí zvířata, pro toho má Lenka další
lákadlo: „Součástí obory je také občer
stvení a dětské hřiště.“ Sokolník Ondřej
Pelikán má jiné trumfy, avšak ne v ru
kávu, ale na kožené sokolnické rukavici,
se kterou zve návštěvníky obory na svůj
program s dravci. „K vidění je největší
sova – výr velký, ukázka výcviku dravce
na káněti, kterého dáváme i zájemcům
na rukavici nebo na hlavu na čepici, na
závěr pustím šest největších dravců na
ráz a ti létají nad hlavami diváků“ vy
jmenovává Ondra jen zlomek svého so
kolnického představení. Pokud se obá
váte nudných přednášek o ptácích, tak
rozhodně nemusíte. Ondra vás seznámí
jen s tím důležitým a nudit se rozhodně

nebudete. Usnout nudou vás nenechají
ani dva drsní supi, kteří hlídají, kdo dává
pozor. Právě pozor byste si však měli dát
na své prsty, které lákají supy stejně jako
děti zmrzlina v domku s občerstvením.
Součástí obory ve Žlebech je také zá
chranná stanice pro raněná nebo opuš
těná zvířata. „Pokud lidé najdou napří
klad zraněné káně u silnice, tak ho mo
hou vzít a zavolat k nám, optat se a po do
hodě sem mohou zvíře přivézt. My zvíře
prohlédneme, zaevidujeme ho, a pokud
je více zraněné, tak jej ošetříme nebo
odvezeme na veterinární kliniku NEO
VET v Čáslavi, protože oni se speciali
zují na dravce i jiná volně žijící zvířata.
Primárním cílem této záchranné sta
nice je v ypustit zvíře opět do volné pří
rody. Ne vždy se to podaří a i od toho je
tu naše záchranná stanice,“ vysvětluje
Lenka Kořínková všechny funkce zá
chranné stanice při žlebské oboře. So
kolník Ondra Pelikán dodává: „Ze zví
řat, která již nemohou do volné pří
rody, děláme chovné páry a jejich mlá
ďata pak vypouštíme do volné přírody.“
Lenka si také stěžuje s vážným výrazem
v obličeji, že lidé často nosí i mláďata,
o kterých se domnívají, že je zachránili,
protože je našli opuštěné u pole nebo
v lese. „Je opravdu lepší v případě, že
lidé najdou například malou srnku le
žet v trávě, tak nám zavolat, protože ji
tam mohla nechat jen její máma, která
ji chodí dokrmovat a pro nás je to zby
tečná práce.“ Lenčino zapálené vyprá
vění o záchraně zvířat opět doplňuje
Ondra, který přiznává, že život malým
srnkám mnohdy nezachrání. I když je
krmí kozím mlékem, které je pro tato
zvířata nejvhodnější, mateřské mléko
srny je pro mládě nepostradatelné, a tak
zvíře zbytečně zemře. Do obory mohou
lidé volat v nutných případech i mimo
otevírací dobu.

provozní doba
ukázkové obůrky ve Žlebech:
1. 5. – 30. 9. denně od 10 do 18 hodin
ukázky výcviku dravců a sov:
květen, červen a září:
sobota a neděle
červenec a srpen:
denně mimo pondělí
začátek programu ve 12:00 a v 15:30
vstupné:
dospělí 40 Kč; ZTP/P zdarma
děti od 3 let, studenti a senioři 30 Kč
více informací na:
www.oborazleby.cz

Lenka také prozradila, že její nejoblíbe
nější činností v oboře je péče o nejmenší
mláďata, která musí v častých interva
lech krmit ve dne i v noci. Z malého ho
látka doslova vypiplá dospělého dravce.
Jejím posledním svěřencem je zatím
mládě sovy pálené, kterou v oboře po
jmenovali podle pohádkové Rozárky.
Nejen na ni a na Lenku, ale i na další
zachráněná zvířata a zvířecí obyvatele
obory ve Žlebech se můžete přijet podí
vat v průběhu celých prázdnin každý den
kromě pondělí od 10 do 18 hodin.-zlzachráněné mládě poštolky

Lenka s Rozárkou

FAKTA, DOKUMENTY, REPORTÁŽE
PRÁZDNINOVÉ  ČTENÍ Z HISTORIE i současnosti
STALO SE PŘED
PADESÁTI LETY
|Doprava a spoje| ČSD. Cihelna vyklá
dala hodně uhlí, ale v tomto roce si za
jistila vykládku radiálkou z Čáslavě. Ko
volis rovněž dostával veškeré uhlí na
zdejší stanici. Výkupní podnik používá
železničních vozů k přepravě obilí, ku
kuřice, zeleniny i ovoce. Cukrovar po
užívá naší stanice k přepravě v před
zásobení uhlím, koksem a vápencem,
v kampani a po kampani převáží řepu,
řízky, melasu a cukr. Proti roku 1961 do
chází pro Montostav drť pro výrobu pa
nelů a odvoz hotových výrobků (prefab
rikátů). Montostav je vlastně prototyp
pro výrobu panelů v republice. Budeli výroba úspěšná, bude provoz rozší
řen. Počet autobusových linek ČSAD se
proti loňskému roku nezměnil. Celkem
naší obcí prochází 24 spojů za den, prů
měrně 1 spoj každou hodinu. Počet au
tomobilů i motocyklů u zdejších občanů
hodně vzrostl. Aut se poměrně málo bě
hem roku využívá, nejvíce v letním ob
dobí a v době dovolených. Autodrožkář
v naší obci není. Sousedsky vypomo
hou v čas potřeby (dovoz do nemocnice,
k vlaku) zdejší majitelé aut.
|Poštovní úřad| V roce 1962 bylo vy
placeno 471 důchodcům 240.000 Kčs,
okresní obvod klesl na 37 důchodců.
Koncem roku bylo v obvodu naší pošty
559 radiokoncesionářů, televizí 207
a sdružených 154. Telefonních účast
níků přibylo 10 od roku 1953, takže v le
tošním roce tu bylo 42 telefonních sta
nic. Stodevadesát druhů časopisů a no
vin ve 24.732 výtiscích roznesou každý
měsíc zdejší listonoši. Počet zaměst
nanců nezměněn. Vedoucím byl Franti
šek Činčera.
|Obchod a peněžnictví| Vedoucí jed
notlivých provozoven Jednoty se během
roku nezměnil. V Dolních Bučicích, Hor
ních Bučicích a ve Zbyslavi byly člen
skými schůzemi zvoleny dohlížecí vý
bory. Funkční období je na 2 roky. Čle
nové dohlížecího výboru kontrolují a za
jišťují plynulý chod prodeje, hlavně při
návalech. V tomto roce byl podstatně roz
šířen prodej stavebnin. Fronty před ob
chody způsobilo nedostatkové zboží jako
ledničky, televize a jiné spotřebiče, dále
maso a masné výrobky, konzervy, máslo,
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adaptace mateřské školy 1962

tvaroh a sýry. Během roku byly sníženy
ceny u některého průmyslového zboží,
konfekce, zeleniny a kompotů. Jednalo
se hlavně o výrobky, které byly nemo
derní nebo jimž prošla záruční lhůta.
To ovšem mělo vliv na nákup.
|Spořitelní jednatelství| Stav vkladů
u spořitelního jednatelství ve Vrdech
stoupl k 31. XII. 1962 na 1,390.831,55 Kčs.
Přírůstek činil celkem 152.477,04 Kčs.
Počet vkladních knížek se zvýšil na
776. V podnikovém spoření si pravi
delně 33 pracujících ukládá měsíčně
2.745 Kčs. V tomto roce nastupuje na
místo s. Peškové jako účetní Božena Dis
manová. Pokladníkem zůstává Miloslav
Konopásek. Jednatelství ve Zbyslavi bylo
přičleněno k Vrdům.
|Místní národní výbor| Z funkcí po
slanců MNV byli odvoláni Antonín
Korbel a Josef Picek z Dolních Bučic.
Za člena rady na místo A. Korbela dopo
ručen Karel Sládeček. Obec Vrdy byla za
splnění všech ukazatelů jmenována Vzor
nou obcí okresu Kutná Hora. Toto čestné
uznání dostaly z celého okresu jen čtyři
obce. Schůzí rady bylo v roce 26, kromě
7 společných s JZD při řízení žňových
a podzimních prací. Plénum MNV zase
dalo pravidelně každý měsíc. Dále bylo
provedeno jednotné číslování obytných
domů. Popisná čísla zůstávají pro každou
část obce stejná. Podobným způsobem

byly označeny ulice, náměstí a parky.
Vrdy: náměstí Smetanovo, Mírový park,
ulice Školská (u cukrovaru), U soko
lovny (ke hřbitovu), Markovická (k Mar
kovicům), Žižkovská (na Žižkov),
5. května (Jaluška–Bulánek), Nerudova
(Chadraba–Bolek), Zahradní (Holou
bek–Slavík), Husova (Krátký–Chadraba),
Dukelských hrdinů (Knap–Šimon), Ko
menského (Tylerová–Šindelářová), Spor
tovní (ke hřišti), Družstevní (Pumr–
Březina), Lázně, Pod Vinicí, Koudelov,
Skovice.
Dolní Bučice: park Národního osvo
bození, ulice Rudé armády (hlavní
ulice na Chrudim), Svobody (č. 48–Ma
lina), 28. října (Křenek–Bareš), B. Něm
cové (Míča–Topinka), Tylova (ke kos
telu), Zbyslavská (od hospody Na Růžku
ke Zbyslavi), Nová (Papoušek–Vlasák),
S. K. Neumanna (Brom–Schreiber),
Za kovárnou (Med–Nerad).
Horní Bučice: ulice Čáslavská (hlavní),
Sadová (za sadem).
Zbyslav: ulice Jiráskova (hlavní), J. Wol
kera (Horák–Kruml), Mlýnská (k Vý
čapům), Havlíčkova (před MNV ke kos
telu), Hradební (od školy zpět).
Těžiště práce leželo v komisích, které
připravovaly podklady pro práci rady
a pléna MNV. Zemědělská komise se za
bývala většinou problémy JZD. Sledovala
plnění dodávek ve všech ukazatelích,

připravenost strojů, průběhy polních
prací, přidělování umělých hnojiv i pro
zahrádkáře a drobné držitele půdy, ošet
řování ovocných stromů a jejich výsadbu,
zakládání kompostů, povolování domá
cích porážek. V tomto roce se ještě sklí
zelo žito. U záhumenkářů poklesl stav
prasat na 50 %. Ve Zbyslavi bylo povoleno
skácení 4 javorů. Slepice byly přemístěny
ze Zbyslavě do Vrdů, byla dokončena po
rodna prasnic v Horních Bučicích. Fi
nanční komise provedla rozbor hospo
daření obce za rok 1961. Nově byla zave
dena domovní daň ve Vrdech na 1,20 Kčs
a v ostatních částech obce 0,80 Kčs za
1 m2 zastavěné plochy. Budovy církevní,
JZD a Jednoty byly od daně osvobozeny.
Na stavbu školní jídelny v Akci Z bylo
v roce 1961 vyčerpáno 50.000 Kčs
a v roce 1962 přes 15.000 Kčs. Za tím
účelem byla ohřívárna cukrovaru pře
vedena na MNV a na jejím místě po roz
bourání postavena jídelna. V r. 1962 ne
bylo dostatečně pamatováno na drobné
udržovací práce, na místní komunikace,
na správu MNV, na údržbu budov (ma
teřská škola ve Vrdech, místní rozhlas
ve Zbyslavi). Dokončena adaptace ná
hradního bytu pro odcházejícího škol
níka do důchodu Josefa Celizny po býva
lém obecním strážníku v Dol. Bučicích
a domu čp. 185 ve Vrdech. Provedena li
kvidace dlužných daní (B. Růžičková),
nedoplatků z nadměrných bytů (hlavně
ve starém cukrovaru).
Dále byla prověřena činnost obou kin.
Sestaven a schválen rozpočet na rok
1963. Kulturní a školská komise zhod
notila osvětová zařízení (kina, lidové
knihovny). Na MDŽ účinkovala mateř
ská škola, ZDŠ a Kulturní klub. Povolila
pořádání plesů členů svazu mládeže
(ČSM), požárníkům a divadelního před
stavení Strakonický dudák. Josefská zá
bava v Hor. Bučicích se konala bez do
volení (udělení důtky radou MNV). Za
jišťovala důstojné oslavy 1. máje a Mě
síce přátelství. V červenci byl uspořádán
Filmový festival pracujících ve Vrdech
i Zbyslavi. Pro mládež byla pravidelně
každý týden pořádána filmová předsta
vení. Dne 16. září se konala estráda spo
jená s módní přehlídkou. V září byla ote
vřena Družina mládeže při ZDŠ a usta
novena zde Růžena Ciburová. Do dru
žiny byly přijaty děti jen z 1.–5. škol. roku
(33 dětí). Státní statek (ČSSS) v Koude
lově převzal do své péče zemědělský
útulek. Ve Zbyslavi otevřen útulek od
1. V.–31. X. 1962. Pro mateřskou školu
ve Vrdech byla zajištěna budova č. 120
(kasárna). Ve Zbyslavi otevřena školní
stravovna. Bylo jednáno se zdejším ro
dákem J. Smetánkou o vytvoření sochy

„Zdravotnictví“. Zdravotní a sociální
komise jednala o rozšíření odborných
služeb ve zdravotním středisku, při dět
ském oddělení zřídit kočárkárnu, vyba
vit středisko diaternou a zubním rent
genem.
|Obchod, průmysl a místní výroba| Do
poručeno jednat s Jos. Čepkem o uvol
nění bytu pro samoobsluhu v Dol. Buči
cích čp. 48. Pro nemoc byla dočasně uza
vřena drogerie v Dol. Bučicích. Proje
vil se nedostatek lihu. Komisí byla pro
vedena kontrola čistoty na prodejnách,
správnost vážení zboží a nalévání teku
tin, nezávadnost potravin. Silně se proje
vil nedostatek pánské obuvi a chlapecké
obuvi (mokasíny). Rovněž bylo málo rýže,
kakaa, krup, čokolády, v textilu ponožek,
kapesníků a košil. Stavební komise vy
řídila několik stížností, schválila odpad
vody z prádelny a koupelny do obecní ka
nalisace (Fr. Činčera), odpad vody z kra
vína ve Zbyslavi, třídící stanici pro Kovo
lis a různé stavební úpravy v cukrovaru,
skácení javorů a lip, vysázení parku
u zdravotního střediska v Dol. Bučicích,
parčíku u Jalušky ve Vrdech, výsadbu
javorů ve vsi. Dále schválila výstavbu
vodní kanalisace z Kovolisu do náhona.
Rozhodnutím ONV v Kutné Hoře byly
převedeny hostince A. Buckové, A. Ma
tyáše ve Zbyslavi, R. Francové z Dol. Bu
čic, řeznictví Bohumila Hanzla z Dol.

Bučic a obchod Gustava Jakeše ve Vr
dech na Jednotu. Pro nedostatek železa a
cementu zamítnuta stavba koupaliště ve
Vrdech. Na jaře bylo započato se stavbou
školní stravovny ve Vrdech. Byla dána do
užívání na podzim. Doporučena stavba
mateřské školy ve Vrdech. Sběrna suro
vin zřízena ve Vrdech čp. 20. Bylo schvá
leno zřízení drážní vlečky Montostavu.
Schválena výstavba autobusové čekárny
ve Vrdech, výstavba odchovny pro mladý
dobytek ve Zbyslavi a užívání kravína ve
Vrdech. Schváleny a provedeny navržené
stavební úpravy Krajskou správou spojů
na poště ve Vrdech, oprava věžních ho
din v Dol. Bučicích a na radnici ve Vr
dech. Naplánována údržba bytů MNV.
Silnice ve Zbyslavi důkladně opravena.
Přechodně byla uzavřena prodejna zboží
č. 04143 v Dol. Bučicích, protože vedoucí
Anežka Pavlasová odešla do důchodu.
Prodejna nebyla už otevřena, ale přemě
něna na bytovou jednotku.
|Veřejný pořádek| V Komisi pro ochranu
veřejného pořádku působili 3 poslanci
a 2 aktivisté. Scházela se každý měsíc.
Řešila otázky požární a dopravní bezpeč
nosti, problémy alkoholismu, číslování
domů a značení ulic a veřejného pro
stranství. Sbor pro občanské záležitosti
byl sice ustaven, ale projevil jen malou
činnost. /pokračování příště/-jm-
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120 LET
VRDOVSKÉHO SOKOLA
ŽUPA HAVLÍČKOVA
VRDY-bUČICE
Obrodné myšlenky zakladatelů Sokola Pražského,
dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera vedly
k založení jednotlivých venkovských jednot obce
Sokolské v monarchii. Vzepjala se nová vlna
národního hnutí v českých zemích. V únoru
1892 se přičiněním Eduarda Berana (1862–1923),
mědikovce z cukrovaru ve Vrdech a obvodního
lékaře MUDr. Štěpána Pecháčka (1862–1940)
ustavil prozatímní výbor jednoty a 17. března
téhož roku byla svolána řádná hromada valná
do panského hostince knížat z Auerspergu (dnes
KD Restaurace Slavoj Vrdy). Na této schůzi byly
přijaty první stanovy Tělocvičné jednoty Sokol Vrdy
a zvolen výbor ve složení: MUDr. Štěpán Pecháček
(starosta), Karel Daněk (místostarosta), Čeněk
Vančura (jednatel), Václav Horák (pokladník),
Václav Dalešický (náčelník) a Václav Jedlička
(cvičitel). Jednota patřila k nejstarším venkovským
jednotám na Čáslavsku. Stala se součástí Župy
Havlíčkovy (založené 1886) se sídlem v Čáslavi.
„V r. 1899 ustaveno zvláštní družstvo pro postavení
tělocvičny a téhož roku vznikl i ženský odbor, který,
zvláště v letech 1901–1903 za vzorného náčelnictví
odchovance vinohradského Sokola bratra
Berounského, který i bratry co nejsvědomitěji
vedl, velmi pilně cvičil“. Již po třech letech, na
III. Všesokolském sletu v Praze na Letenské pláni
v roce 1895, cvičili z Vrdů 3 bratři a o rok později
bylo započato s přednáškovou činností. Rozmach
činnosti tělocvičné jednoty Sokol ve Vrdech-Bučicích
nastal koncem 1. světové války a následně v první
polovině 20. let minulého století. Aktivními
cvičiteli se tehdy stali bratři František Hercík, Josef
Novotný, Bohuslav Štamberg, Karel Vízner, Josef
Lebduška, František Peřina, Karel Jelínek, Josef
Poskočil, Josef Srb, Vladimír Šlechta, Václav Stýblo,
Čeněk Chadraba, Karel Špaček, Josef Rulík a Josef
Truksa. Přednášeli bři Stantejský, Lebduška,
Jeřábek, Blažek, ing. Disman. Vrdovská jednota
Župy Havlíčkovy cvičila společně se Sokolem
kutnohorským, zúčastnila se pátého pražského
sletu (28. 6.–1. 7. 1907), jubilejního sletu Župy
Tyršovy v Kolíně (1914) či sedmého Všesokolského
sletu v Praze (1920). Radostné bylo vystoupení
nejmladších družstev na Sletu žactva a dorostu
sokolské Župy Tyršovy v Kouřimi (30. 6.–1. 7. 1928).
Vyvrcholením sokolské činnosti vrdovských
cvičenců a cvičenek byly jednoznačně Všesokolské
slety v letech 1938 (X.) a 1948 (XI.). Na tom
posledním si ve hrách a závodech vynikajícím
způsobem vedlo družstvo dorostenek jednoty
Vrdy-Bučice mezi ženami a dorostenkami z jednot
Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Chotěboř, Ledeč
nad Sázavou, Humpolec, Světlá nad Sázavou,
Čáslav, Golčův Jeníkov, Kutná Hora a Polná.-jm, fk-
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zE života vrdovských kasáren

Kasárna byl název stávajícího objektu
čp. 120 v západní části obce Vrdy zvané
Za kovárnou. Dnes tudy vede ulice Větrná.
Kasárna byla postavena v roce 1909 pro jed
notky praporu (Bataillon) c. k. Zeměbranec
kého pěšího pluku č. 12 sídlícího v Čáslavi
(k. k. Landwehr-Infanterieregiment Časlau
Nr. 12). Ten vznikl v roce 1889. V kasár
nách byly ubytovány roty (Kompagnie) o síle
zhruba 100 vojáků. Zde si odbývali naši pra
dědové prezenční vojenskou službu. Po vy
puknutí války v létě 1914 odjela rota spolu
s čáslavským plukem na frontu a do mírové
posádky se již jako organizovaná jednotka
nevrátila. Po vzniku Československé repub
liky se bývalé ubikace kasáren od podzimu
1919 využívaly jako deputátní byty cukro
varu fy Schoeller & spol. Po znárodnění pod
niku v roce 1945 byla budova převedena na
obec Vrdy. Od roku 1962 procházela rozsáh
lou adaptací na Mateřskou školu. Provoz
školky byl zahájen začátkem prosince 1964.
Přístavba je z let 1974–1977.

Poddůstojníci a mužstvo 3. záložní roty (3. Ersatzkompagnie) 12. Zeměbraneckého
pěšího pluku při polním výcviku na střelnici v Čertově dole na Vinickém kopci.
Oblečeni jsou do polního stejnokroje vzor
1908 v barvě štičí šedi s úzkými kamašemi
(Hosenspangen). Kožený opasek je doplněn
mosaznou sponou s císařským orlem, na
opasku se na levém boku nachází ženijní
tesák vz. 1853/1862. Jen šikovatel (Feldwe
bel, stojící čtvrtý zprava) a poddůstojník, je
hož límcové výložky v plukovní barvě jsou
částečně zakryty (pátý muž zleva), jsou vy
zbrojeni pěchotní šavlí vz. 1861 se střap
cem. U některých vojáků stojí za povšim
nutí střelecké šňůry od levého ramene k za
pínání saka, což jsou odbornostním odzna
kem střelce 2. stupně.
Fotografie na lícní straně je součástí dopis
nice rakousko-uherské polní pošty (Feld
post) s datací k roku 1914. Je opatřena ra
zítkem pošty VRDY-BUČITZ. Příslušník zá
ložní roty Karel Pilař píše své sestře Anně
Pohled do ulice Svobody (od Malinů). Jak bylo řečeno, značení ulic,
do Terezína.
náměstí a parků bylo navrženo Komisí pro ochranu veřejného
z archivu Františka Kříže, -jmpořádku MNV během roku 1962.-jm, fk- 

HISTORIE A SOUČASNOST
VE FOTOGRAFII

OBĚŤ PACHATELE MAŠÍNA
PŘEDALA VE VRDOVSKÉM KOVOLISU
PENÍZE NA VÝPLATY
Je sobota 2. srpna 1952 okolo deváté dopoledne. Vrchní účetní
Josef Rošický († 54) odevzdává v účtárně závodu n. p. Kovolis
ve Vrdech přes 45 tisíc na výplaty. Netuší, že zhruba za hodinu
se stane obětí Josefa Mašína (80).
Od této tragické události zanedlouho uběhne šedesát let. Při
pomeňme si znovu děj celého kontroverzního příběhu, který
se výrazněji dotkl i naší obce. Slet událostí je z větší části ex
cerpován z Dokumentu č. 14 „Zpráva o vyšetření a ohledání
místa vraždy Josefa Rošického“ (Archiv bezpečnostních slo
žek v Praze, www.abscr.cz), dále z článků Kamila Dubského
a Marka Nečiny uveřejněných v Chrudimském deníku (2008),
filmového dokumentu Svědomí hrdinů (2006–08), z dokumen
tace Ústavu pro studium totalitních režimů, www.ustrcr.cz/
a z publicistického cyklu Historie.cs: Mašínové (2008),
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/.
Vrchní účetní hedvikovského Kovolisu Josef Rošický musí jet
do čáslavské banky pro peníze na výplaty dělníků sám. Účetní,
který měl převoz peněz na starosti, byl totiž podezírán z defrau
dace a z drobných krádeží v podniku. Je ozbrojen pistolí ráže
6,35 mm DUO č. 133436 (zbrojní pas vydaný OV-NB Čáslav pod
č. 266-30-6-51/I-107). Jako doprovod mu byl přidělen bezpeč
nostní referent a člen Lidových milicí Karel Skokan. U sebe
má samopal 7,62 mm Sa vz. 24. Podnikové vozidlo Škoda 1101
tudor SPZ Č ČA 599 bude řídit podnikový šofér František Kočí.
V bance vyzvedne Rošický celkem 884 239,– Kčs. Před ban
kou ještě potkají vedoucí závodní kuchyně Ludmilu Minaříko
vou. Ujel jí do Třemošnice autobus, tak požádá o svezení. Vozi
dlo pokračuje po státní silnici č. 17 do Dolních Bučic a zajíždí
do místního závodu podniku Kovolis. Odtud se čtyřčlenná po
sádka vydává zpět do Vrdů a pokračuje směrem na Skovice
a Žleby (plánovaná trasa měla vést dále přes Ronov nad Doub
ravou, Závratec a Třemošnici do Hedvikova). Přijíždí na kři
žovatku u barokního statku v Markovicích. Odbočí vlevo na
silnici Markovice – Žleby a jede k západní části obce Žleby-Na
Sibiři. Je deset hodin. Před odbočkou k obci Horky (u alejové
cesty) zastavuje podnikový automobil stavěcím terčem muž
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v montérkách a s červenou páskou přes levou paži. Je to Vác
lav Švéda, jeden ze členů diverzní skupiny. Na protější straně
stojí Josef Mašín. Oba posádce vysvětlují, že jsou od bezpeč
nosti a lidových milicí, že posádka dále nemůže pokračovat
kvůli vyšetřování v obci a aby se podrobila kontrole osobních
dokladů. Zároveň Mašín všechny vyzve, aby mu vydali zbraně.
Referent LM Karel Skokan předává Mašínovi přes stažené
okénko automobilu nabitý samopal. Řidič František Kočí však
namítá, ať se legitimují. V tom okamžiku oba falešní milicio
náři vytahují zbraně. Donutí z vozidla vystoupit Kočího a jeho
spolujezdce, teď už odzbrojeného referenta Skokana. K vo
lantu usedá Josef Mašín. Projíždí s Rošickým a Minaříkovou
bývalou Auersperskou alejí. Oba sedí nehnutě na zadním seda
dle. Mezitím Kočí a referent Skokan jsou vedeni ozbrojeným
Švédou za autem pěšky. Zhruba po 500 metrech automobil od
bočuje vlevo k Bažantnici u sv. Anny. Na polní cestě u remízu
(naproti bažantnici) si Mašín ve zpětném zrcátku všimne, jak
si Rošický sahá do náprsní kapsy saka. Vozidlo zastavuje. Vzá
pětí z podlahy zvedá francouzský klíč a udeří jím Rošického
do hlavy. Přitom oběma poroučí, aby vystoupili. Otřeseného
Rošického po krátkém nerovném zápase přemůže a střelí jej
jeho vlastní pistolí z bezprostřední blízkosti. Naříkající Mina
říková zatím, co uslyší výstřel, zmateně utíká do řepného pole
směrem k hájence. Daleko nedoběhne. Upadne a zůstává le
žet. Mašín za ní křičí, ať tam zůstane a hrozí jí zbraní. Jak se
snaží Minaříkovou dostihnout, pro jistotu ještě vypálí do leží
cího Rošického druhou ránu. Se Švédou potom na okraji re
mízu přivazují ke stromům řidiče Kočího a referenta Skokana
a zanechávají je svému osudu. Z místa činu s ukořistěnou taš
kou a finančním obnosem rychle ujíždějí. Míjí hájenku a na
konci bažantnice odbočují z polní cesty vlevo zpět do Žlebů.
Shodou okolností se vracejí k místu, kde zhruba před hodinou
zastavili podnikové auto s posádkou. Přes Vrdy, Semtěš a Jan
kovice míří do Přelouče, kde vůz zanechávají…-jm-

lokálka stotřicetiletá
Uprostřed všemožných výročí si letos při
pomínáme rovněž 130 let od zahájení pro
vozu na železniční trati Čáslav – Třemoš
nice. Rozmýšleli jsme, zda máme napsat
extra článek k této události. Nakonec zví
tězil nápad uveřejnit brilantní text kro
nikáře, školního inspektora a učitele Ji
řího Kebzy vydaný v publikaci ke 100. vý
ročí zahájení provozu na místní dráze
Čáslav – Závratec – Třemošnice a Skovice –
Vrdy-Bučice (1882–1982).
„Stařenka lokálka. 6. ledna 1881 ze slav
nostně vyzdobeného čáslavského nádraží
za břeskných zvuků dechové hudby, do
provázená olicousovanými c. k. osobami
v uniformách od třpytivého zlata po kos
těné hvězdičky podle tehdejší úřednické
hierarchie vyjela na svou první cestu lo
kálka Čáslav – Vrdy – Žleby. Rozpustile vy
pískla před vjezdem na silnici, aby zvěs
tovala kraji, že po léta bude plašit roz
vážné selské koně směřující po chrudim
ské silnici k Čáslavi. Vyjela na svou první
cestu, aby po sto let vyvážela do světa
dřinu chalupníků a zemědělských děl
níků proměněnou v sladký cukr v bučic
kém, vrdovském a žlebském cukrovaru.
Dýmala a v podzimních večerech rojem
jisker vzbuzovala stesk po lákavých ne
známých dálkách. Na své první cestě v pl
ném lesku a důstojně vezla samotného
místodržitele barona Webera a její první
kroky sledoval sám generální ředitel lo
kálních drah baron ze Švindů. Knížecí
úřední budova ve Žlebech poskytla ten
tokrát panstvu při hostině občerstvení
po námaze slavnostního dne. Ještě však
celý rok čekala naše lokálka, než krum
páč a lopata se překouše přes „Šibeňák“
nad Žleby a povede ji dál pod hradbu
Železných hor, aby tu dřinu a upadající
železárny v Hedvikově a mozoly a pot
skrytý ve vápenci rozvezla rychleji do
světa. Skončila doba zlatých límců a zů
stala jen próza práce a píle prostého člo
věka. Rok za rokem už jen dýchavičně
s nákladem projížděla krajem. Zůstaly
ustarané babky, rozpustilí studentíci do
jíždějící do čáslavských škol, kteří svým
nezkrotným mládím působili tolik sta
rostí několika generacím železničního
personálu. Stala se i Grand pacifikem tvr
dých mužů ozbrojených kytarami, kteří
pak směřovali Lovětínskou roklí k Eldo
rádu Lovětínského rybníka, či kaňonem
Zlatého potoka k Peklu pod Kraskovem.
Netušila, že z mladické romantiky vy
rostou v době hákového kříže opravdoví
muži, kteří budou v lesních zemljan
kách v novém bratrství tvořit hrdinnou

legendu partyzánského boje lidu Želez
ných hor. Po tolik let byla terčem vtipů
i ironického výsměchu. Byla a zůstává ev
ropskou raritou lokálky jezdící po silnici.
Neplaší již koně, ale udiví před Čáslaví
každého neznalého řidiče automobilu,
který překvapen v němém pohrdání dnes
míjí chraplavý motoráček. Již nejezdíš,
stařenko lokálko, ve své černé dýmající
důstojnosti. Vystřídaly tě dunící lokotrak
tory jásavých barev, ohlašující se trojhla
sem svých klaksonů. Zůstala nezměněna
tvá staletá železná cesta, ale tolik se změ
nil celý tvůj kraj pod Železnými horami.
Ahoj, lokálko, a do své další stovky převez
všechny, kteří tě měli a mají rádi, aby vi
děli, že i ty vozíš do kraje kus štěstí a bo
hatství naší země.“

„Lokálko, ahoj, zdař
bůh, nazdar a hlavně
na shledanou“ /
Jiří Zhor,
Lichnický
notýsek

Lokální dráha v datech
Upraveno podle knih Martina Navrátila
Lokálky Čáslavska (2000), 120 let trati
Čáslav – Třemošnice (2002), Ing. Jiřího
Beka Sto let dráhy z Čáslavi do Třemoš
nice (1982) a ze soukromých archivů
obou autorů.
9. 3. 1880 | vydána koncese ke stavbě
místních drah č. 41 říšského zákoníku
společně s vyhláškou rakouského minis
terstva obchodu ze dne 21. 8. 1881, č. 103
říšského zákoníku pro trať Čáslav – Zá
vratec – Třemošnice s odbočkou Skovice
– Vrdy-Bučice. Rakouská společnost míst
ních drah (Österreichische Localeisen
bahn Gesellschaft, ÖLEG) zadala stavbu
železnice podnikatelství Schön & Wessely
4. 12. 1880 | zahájen provoz na úseku
Čáslav – Žleby v délce 7,7 km a na od
bočce Skovice – Vrdy-Bučice (2,95 km)
14. 2. 1882 | otevřen zbývající úsek
do Třemošnice (9,2 km)
17. 10. 1882 | na trati Čáslav – Závratec –
Třemošnice použit první drážní telefon

při služebním styku v českých zemích,
resp. v celé tehdejší monarchii. Spo
jovací drát byl tažen přes Vrdy-Bučice
všemi stanicemi a měřil 23 km
1. 7. 1889 | ÖLEG převzala do svého pro
vozu společnost Rakouských severozá
padních drah (Österreichische Nord
westbahn, ÖNWB)
1. 1. 1894 | majetek místních drah zestát
něn kromě hlavního nádraží v Čáslavi
22. 5. 1955 | zrušena zastávka „km 2,6“
v poli u Tupárova mezi stanicí Skovice
a Vrdy-Bučice zřízená v roce 1949
1. 7. 1955 | ukončena osobní doprava
na odbočce Skovice – Vrdy-Bučice
30. 4. 1967 | ukončení parního provozu
na trati
1. 5. 1975 | odbočka Skovice – Vrdy-Bučice
změněna na vlečku n. p. Prefa Hýskov
15. 3. 1984 | ukončení provozu motoro
vých vozů M 131.1 na trati Čáslav – Tře
mošnice jako poslední u ČSD a nahra
zení řadou M 152.0 (od r. 1988 řadou 810)
-jm, fk-

foto | René Svoboda

rozhovor s ivetou littovou: letošní
rok byl pro mě snad nejnáročnější
Desítky dětí z Vrdů a okolních vesnic na
vštěvují hodiny tancování Ivety Littové
v Základní umělecké škole v Čáslavi.
Už ve školce žijí holčičky tancem v kos
týmech a předvádějí naučenou chore
ografii sv ým spolužákům a učitelkám.
I starší děti na základní škole baví ta
nec, především ten moderní. Součástí
výuky tance jsou i různá v ystoupení
například na plesech a také soutěže.
A právě na soutěžích jsou děti z Free
Klubu Ivety Littové čím dál úspěšnější
a není taneční klání, na kterém by ne
obsadily alespoň jedno vítězné místo.
Vrdovské děti v ymění Iveta dvakrát
týdně za jejich maminky a i ostatní
ženy a dívky, které se pravidelně schá
zejí v tělocvičně zdejší základní školy na
pondělních lekcích pilates a čtvrteční
zumbě. A i když se Iveta věnuje přede
vším pohybu dětí, rozhýbat umí i uta
hané matky od rodin a dokonce i ba
bičky. Jejím cílem je, aby ženy alespoň
na chvíli zapomněly na vaření a na ro
dinu a věnovaly hodinku pohybu a pře
devším samy sobě. Z Ivetiných hodin od
cházejí cvičenky vždy s propocenými
tričky a s úsměvem na rtech, ale také
s dobrým pocitem, že pro sebe něco udě
laly. Pojďme tedy nahlédnout do taneč
ního světa Ivety Littové.

Jsem tam čtvrtým rokem a třetím ro
kem se věnuji tanci. V zušce (v Základní
umělecké škole v Čáslavi – pozn. au
tora) byla velká poptávka po dance aero
biku, děti to bavilo. První rok jsem po
kračovala v aerobickém duchu, ale pak
jsem zjistila, že taneční svět a taneční
oblast ve mně oproti aerobiku převy
šuje, takže jsem se rozhodla, že to od zá
kladu změním a další rok už budu při
dávat taneční základy a najíždět na ta
neční prvky, na které jsem jako dítě byla
sama v zušce navyklá. Jako dítě jsem
měla na balet učitelku, která učila i Ha
rapese a dojížděla z Prahy do Nymburka
do zušky. Dávala nám skutečně zabrat.
Od ní jsem měla výbornou školu, pro
tože byla přísná a důsledná. Baletní svět
se mě silně dotkl, protože jsem na balet
ních špičkách spoustu let tancovala. Ta
neční složka ve mně vítězila nad aero
bikem, který jsem ale úplně neodložila,
takže jedna sestava má vždy aerobickou
choreografii. Vidím však na dětech, že
chtějí dělat současné věci a trendy. Balet
je sice nádherný, je to klasika, ale je tak
perfekcionalistický, že když nejsou kroky
opravdu perfektní, tak to není ono. Navíc
dnešní děti chtějí všechno rychle, stále
chtějí nové impulsy, poslouchají součas
nou hudbu, tak na tuto hudbu chtějí také
umět tančit. Být univerzální tanečník je
Jak dlouho pracujete v Základní umě podle mě to nejtěžší, protože že se musí
lecké škole v Čáslavi?
orientovat podle tempa a podle stylů.
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Navíc umět mnoho různých stylů a umět
je dobře, je velice těžké. Pěstovat v dě
tech už od malinka tento duch univer
zálnosti je pro mě takové motto, aby děti
uměly základy v každé taneční oblasti,
aby měly pevné základy a měly se od
čeho odrazit, anebo aby je bavila, stejně
jako mě, ta univerzálnost. Ono se sice
říká umět všechno, ale nic pořádně, ale
podle mě to není pravda. Už teď vidím
na té generaci, kterou tam mám od pěti
let a kterým je teď devět, což je i moje
Terezka, že z pěti choreografií byly čtyři
stejně dokonalé, jako kdybych s nimi dě
lala jen jednu pořádně. Navíc je na těch
dětech vidět, jak si to užívají a jak je baví
různé styly. A to mě utvrzuje v tom, že je
po univerzálnosti větší poptávka.
Kde berete inspiraci pro taneční sestavy
i výběr hudby?
Velkou inspiraci, stejně jako ostatní ta
nečníci, čerpám především z internetu.
Za pár minut se dá zhlédnout tolik krás
ných věcí, ze kterých se dá čerpat inspi
race pro taneční kroky. Ty si přizpůso
bím svému stylu. Dříve se tanečnice za
měřily na pár krokových variací a obmě
ňovaly je. Byl to jejich zaběhnutý styl, ale
nikam dál se neposouvaly. Další ohrom
nou inspirací jsou pro mě různá školení
a workshopy, které jsou převážně seme
ništěm všeho, co mě pak napadne. Navíc
jsou pro mě tyto vzdělávací kurzy tako
vým hnacím motorem a vyplatí se mi se
stále vzdělávat a sama se zdokonalovat
a pracovat na sobě. Jak na sobě přestane
člověk pracovat, tak je to špatně.
Máte s dětmi na kontě nějaké úspěchy
v tanečních soutěžích?
Prvním rokem jsme se jen na zkoušku
šli s dětmi podívat, jak to na soutěžích

vypadá, protože ani děti a ani já jsem
nevěděla, jak to na takových soutěžích
chodí, a netušila jsem, co je potřeba na
cvičit, abychom se dobře uvedli. Ze za
čátku jsme získali pět pohárů, viděli
jsme, kdo a jak tam tančí, takže jsme
se na to druhý rok řádně připravili a po
háry přibyly. Minulý rok jsme jich zís
kali dvacet a letos jich máme přes tři
cet. Každý rok je tedy znát péče a zájem
o zlepšování. Poháry a soutěžní klání dě
lám především pro děti. I když je pravda,
že se některým rodičům nelíbí, že jsem
letos už děti na soutěže vybírala. Je to
pro děti sice občas tvrdé, ale my nejsme
kroužek ale základní umělecká škola,
takže tam nejsou jen ty talentované děti.
Úroveň na celorepublikových soutěžích
je rok od roku vyšší a vyšší, a když tam
přijedou opravdu zkušenější týmy, které
právě vybírají děti, tak my nemáme
šanci a to mě mrzí vůči těm talentova
ným dětem. Proto chci s nimi být při
pravená na takovéto situace, aby nás ne
překvapily, takže proto výběr dělám taky
a skutečně to rodičům i dětem říkám
už na začátku roku, abych je nenechala
v naději. Rozhodla jsem se, že půjdu
touto cestou, protože pro nás bude nejen
úspěšnější, ale i více motivující a roz
hodně kvalitnější. Vůči talentovanějším
dětem je mi i hloupé brát na soutěže děti
netalentované, jen abychom byli rodina
a tým, ale na soutěžích byli s prominu
tím za hlupáky.
Od kolika let mohou děti navštěvovat
Free klub Ivety Littové?
Chodí ke mně děti už od čtyř let. Každé
z dětí by mělo zvládnout první sedmi
letý taneční cyklus nejdéle do čtrnácti
let a pak následuje druhý taneční cyk
lus, který trvá čtyři roky, tedy až do osm
nácti let. Moje nejstarší děti jsou ve věku
patnácti, šestnácti let. Moje práce a styl
je v současnosti nejvíce znát na těch de
vítiletých dětech, které tam jsou od pěti.
O tom ten tanec je, protože po delší době
už děti jen dopilovávají a užívají si ra
dost z tance a pohybu. Když se podí
vám na práci své kolegyně Hanky Neu
manové, která má v Artu už dvacetileté
dívky, tak ty tančí stejně dobře jako stu
dentky konzervatoře, tam už není v pod
statě co učit.
Máte ve Free klubu někoho, kdo je na
tolik talentovaný, aby mohl jít studovat
konzervatoř?
Já si myslím, že když se podívám na ty
osmi a devítileté, tak bych tam určitě pět
až deset dětí z padesáti našla, které mají
velký taneční talent. Ale konzervatoř je
tak náročná, že to už není jen o pohybu,

ale o životosprávě a tělesných proporcích
a myslím, že to není zcela v pořádku pro
psychiku dítěte. Ať si raději tančí pro ra
dost, třeba na perfektní úrovni, ale pro
radost.
Spoustu malých dětí z Vrdů a okolí k vám
chodí tancovat. Je to podle vás jen sou
časný módní trend, jak děti zabavit,
který opadne, nebo je to pro děti, které
k vám chodí dlouhodobá záležitost?
Děti tím zájmem o něco žijí. Navzájem
se popichují, vypráví si, kde byly, co dě
laly, a ty, které jsou mimo dění, se chtějí
dostat do zájmu taky, což je přirozené
a je to dobře. I já jsem raději, když mám
děti svých známých, kamarádů a kama
rádek, mám z toho i větší respekt a o to
víc se snažím, aby se děti hodně naučily,
abychom byli kamarádi a aby je to bavilo.

Jak se učí čtyřleté děti choreografii?
Člověka to především musí bavit. Já
mám k téhle věkové kategorii asi úplně
nejlepší vztah. Práce s nimi, to jak jsou
upřímné, jak na všechno spontánně rea
gují a jak jsou natěšené a namotivované
z ničeho, to mě baví. Kolem desátého
roku to nadšení klesá, což je dané pre
pubertou, a psychika se odráží i na tom,
co dělají a jak je to baví. Nejhorší práce
je se dvanácti a třináctiletými dětmi.
Ale záleží především na povaze. Čtyř
leté až šestileté děti učím choreografii
pomalu a formou hry, některé kroky si
dáváme jako rozcvičku a některé zase do
hry. Některé kroky musíme zase pilovat,
aby jim šly dobře. Krásná je jejich spon
tánnost na jevišti a to především pro ro
diče, protože se jejich děti něco naučily.
Teď jsem poprvé vzala do divadla na vy
stoupení i ty nejmenší čtyřleté holčičky
a ony samy vystoupily na velkém jevišti
a hleděly do černé díry a nebály se, což je
nádhera. Rodiče to velice ocenili a chvá
lili. Dětem se to navíc tak zalíbilo, že by
z toho parketu ani neodešly. S nejmen
šími dětmi mě práce baví také proto, že
jsou to nepopsané listy, do kterých se za
rývá nějaký můj styl, a já pak pozoruji, že
přebírají ten můj styl i některá má gesta
a to je úžasné.

Je velký rozdíl v počtu dívek oproti
chlapcům?
Samozřejmě tancování byla vždy spíše
záležitost holek. Dohromady mám deva
tenáct kluků a ty převyšuje osmdesát dí
vek. I když současné trendy, především
se jedná o street dance, oslovují hlavně
ty kluky, protože je tam i vyšší fyzická
námaha. U break dance, kde se tančí na
zemi, je potřeba kromě obratnosti i fy
zická síla. To je už spíše chlapecká zále
žitost. Těžko bych tam měla tolik kluků Ke každé taneční sestavě mají děti spe
na balet (smích).
ciální kostýmy. Kdo je navrhuje, šije a jak
je to pro rodiče finančně náročné?
V jaké věkové kategorii k Vám děti chodí? Kostýmy jsou skutečně jedna z nejná
Teď jsem ve fázi, kdy mám čtyř až šes ročnějších věcí a pro rodiče především
tiletých dětí patnáct, nejvíc mám dětí nejnáročnější finančně. Samozřejmě
ve věku sedmi až osmi let, pět a dvacet. se snažím o to, aby to bylo finančně ná
Dvacet dětí mám ve věku kolem devíti, ročné co nejméně. Kostým si navrhnu,
desíti let a stejně tak dětí ve věku jede namaluji a předám návrh Zdeničce
náct a dvanáct let. Nejméně dětí mám Mlynkové, která je na kostýmy odbor
ve věku třináct a šestnáct let. O to je ta nice. Vypočítá mi, kolik bude potřeba
práce těžší, protože když mezi šestileté koupit látky, a pak spolu jedeme do nej
děti, které už chodí dva roky, přijde dítě levnějšího metrového textilu, kde nás už
čtyřleté, tak je to sice také rozdíl, ale ne znají. Máme ohromnou slevu, protože
takový, jako když přijde dítě mezi pat u nich bereme obrovské množství látky.
náctiletá děcka, která už tančí pět let. Zálohu vyberu od rodičů a snažíme se
Tam jsou rozdíly neuvěřitelné a práce je z toho látky poplatit. Pak dojde na šití,
o to těžší, aby je tancování bavilo, i když které rodiče musí zaplatit znova, ale Zde
jim to z počátku nejde. Nejlehčí je tedy nička pro děti šije za minimální částky.
práce s nejmenšími dětmi od čtyř let Navíc je to precizní práce a vše vždy do
a nejvíc mě to s nimi baví. Letos jsem po táhne do konce. Je to neuvěřitelná kom
prvé měla také chlapeckou skupinu a ta binace. Zdeničku to baví, věnuje tomu
mě úplně vysála. Bylo to velmi náročné. veškerý čas, kolikrát ani po nocích nespí
Kluci jsou fyzicky i psychicky úplně jinde a na těch kostýmech je to skutečně znát.
než holčičky a je na nich i poznat, koho Ona má k šití kostýmů i citový vztah, pro
to baví a kdo byl k tancování dotlačen ro tože ví, že jsou pro děti a podle toho to
diči. Oproti holčičkám jsou navíc méně taky pak vypadá. Z pár hadříků dokáže
pracovití a jsou roztěkaní, temperament vymyslet úžasné věci, je na ní vidět, že je
nější a umí strhnout pozornost od ná skutečně talentovaná, co kostým, to nád
cviku kvůli nějaké hlouposti a pak ztra hera. A jsou skutečně kvalitní. Navíc se
tíme půl hodiny. Letos byla nejnároč kolikrát stane, že děti si kostýmy ani ne
nější práce s touto chlapeckou skupinou. zkouší. Paní Mlynková mi je večer před

soutěží předá a děti si je natáhnou a sku
tečně jim sedí. Jsem hrozně ráda, že ji
mám. Je to náš poklad.
Kolik kostýmů bylo letos potřeba?
Měla jsem dvacet choreografií a na ně
bylo použito osmnáct kostýmů, protože
jsme navíc připravovali vystoupení pro
Diakonii. Aby rodiče nemuseli platit
všechny kostýmy, sehnala jsem pár spon
zorů, protože takové jedny šatičky vyjdou
celkem až na tři sta padesát korun. Sna
žím se, aby to byly kostýmy typu tepláčky
a vršek, protože ty tepláčky potom mo
hou nosit i na tréninky nebo na doma.
Vždycky volím jeden kostým praktičtější
a jeden spíše divadelní. Navíc děti by si
na sebe dnes nevzaly něco, co by se jim
nelíbilo, takže i s tím musím počítat,
když kostýmy vymýšlím a vytvářím, beru
ohled na ně, co by se jim líbilo. Kostýmy
navíc tanec zvednou o polovinu. Tech
nika je samozřejmě nejdůležitější, ale
kostýmy tomu dodají pravou atmosféru.
Kromě výuky v Základní umělecké škole
v Čáslavi se věnujete i dospělým ženám
v lekcích zumby i pilates. Jak to všechno
stíháte?
Letošní rok byl pro mě snad nejnároč
nější ze všech ostatních let. Zumbě jsem
se věnovala ve více městech. V pondělí
po práci jsem jezdila předcvičovat do Ko
lína, kde byly mé lekce skutečně plné.
V úterý ráno jsem měla lekci v Kutné
Hoře u Jitky Brachovcové, ve středu ve
čer byla zumba v Masaryčce v Čáslavi
a ve čtvrtek Vrdy. Bylo to pro mě tedy ve
lice náročné i na úkor mé rodiny, takže
jsem nejprve zrušila Kolín, postupem

času jsem pustila i Kutnou Horu. Udě
lala jsem si kurz pilates, a tak si nechám
opravdu už jen hodiny pilates a zumby
ve Vrdech.
Jak jste se dostala k lektorství zumby?
Cvičení s dospělými se věnuji už něko
lik let. Čtrnáct let jsem ve Vrdech před
cvičovala aerobik a step aerobik. Žen
ské vždycky chodily hodně do tělocvičny,
a ačkoliv vesnice není příliš velká, účast
byla vcelku hojná. A ta zumba? Když jsem
o ní poprvé slyšela, tak jsem ji pomluvila.
Vůbec se mi to nelíbilo, protože jsem na
víc byla asi na špatné lekci zumby. Před
dvěma lety jsme v létě s kamarádkami

jely na první lekci zumby do Kutné Hory
a byly jsme z toho otrávené. Vůbec se
nám to nelíbilo, vůbec nás to neoslo
vilo a já tehdy řekla, že zumbu už nikdy
(smích). A pak jsem shodou okolností na
tanečním kurzu v Praze navštívila lekci
zumby Daniely Česnekové, která zumbu
v Čechách a především na Slovensku
uvedla na správnou míru a je nejlepší
školitelka Beta Pereze. Šla jsem tam ze
zvědavosti a její lekce mě uchvátila, že
jsem si hned domluvila termín na work
shop a zkoušky. Změnila jsem názor.
Zumba je tanečnější než aerobik a pro
cvičí celé tělo. Aerobik klade důraz pře
devším na spodní část těla a horní polo
vina je laxnější. Zumba procvičuje každý
sval v těle. Sama můžu potvrdit, že po
pár měsících, kdy jsem se zumbě věno
vala, jsem měla tak krásné břišní svaly
jako nikdy. Hlavním cílem zumby je na
ladit lidi na pozitivní strunu, aby z toho
měli radost a euforii. To je přední zájem
zumby a až na druhém místě je trénink.
Hlavně má zumba bavit a strhnout lidi,
aby zapomněli na všechny starosti.
Jaké jsou vaše plány s dospělými cvičen
kami do budoucna?
Je pravda, že už jsem přemýšlela o vytvo
ření skupiny maminek, které rády chodí
na moje lekce zumby, že by se podílely
na nějaké choreografii a třeba vystoupily
i někde na plese. Časově to letos asi ne
zvládnu, ale chtěla bych otevřít skupinu
nad šestnáct let, kam bych si vzala zku
šenější ženy, které tančí už delší dobu
a budeme dělat trošku těžší taneční styl
Beyonce na podpatcích. Naučíme se po
hyby Beyonce, její choreografii. Už bude
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
ODDÍLU KARATE

foto | Virtuální Čáslavsko

jenom oříšek tančit na těch podpatcích. Na to se hrozně těším, protože sexy
lady dance je výborný pro ženskou krásu a seberealizaci. To je pro mě výzva,
protože příští rok 31. května opět chystám akci s živou kapelou, jako jsme
měli letos pro Diakonii, což bylo moc příjemné. Paní ředitelka Květuše Ma
šínová byla za výtěžek z vystoupení moc ráda. Rodiče program chválili, pro
tože si připadali jako na koncertě a k tomu dotvářeli atmosféru tanečníci.
Pokud by to časově šlo, ráda bych ze setkání žáků hudební i taneční školy
udělala tradici.-zl-

Jako každý rok přijímáme nové členy do našeho
oddílu Sokol Shotokan Karate dojo Čáslav. Jsme
parta dlouholetých nadšenců, které baví nejen
neustálé poznávání tajů bojových umění, ale
cvičit pro radost a přitom si vylepšit a udržo
vat kondičku. Máme stabilní kádr pokročilých
karatistů ve věkovém rozmezí 13–50 let a více,
dále nejvyšší technickou úroveň a počet drži
telů černých pásů v okrese (sedm nositelů 1. až
3. Dan). Pro někoho je zajímavé učit se bojovým
technikám, pro někoho odreagovat se po celo
denním shonu v práci či škole (nebo i na mateř
ské „dovolené“), pro někoho soutěžení. Soustře
ďujeme se na věkovou kategorii od dvanácti let,
tedy adepty, kteří se mohou plně věnovat karate
jako bojovému umění bez potřeby přílišných
úprav a herních doplňků nezbytných při tré
ninku menších dětí. Je mylné domnívat se, když
je vám 20, 30, 40 let a více, že je pozdě začít
s cvičením karate. Nikdy není pozdě! Cvičení
karate je vhodné pro všechny zájemce včetně
žen. Výrazně napravuje bolesti páteře způso
bené civilizačními vlivy, napřimuje a zpevňuje
páteř, posiluje zádové a břišní svalstvo a svaly
nohou, strečink a vlastní cvičení uvolňuje na
pětí. Ke studiu karate nepotřebujete žádné
drahé a značkové věci, podstata spočívá v po
znání, ne ve vybavení. Z počátku postačí tep
láky a tričko. Cvičíme naboso, ale kdo chce,
může mít lehkou sportovní obuv, nejlépe plátě
nou. Později se cvičí v karate-gi (kimonu). A jak
cvičíme? Scházíme se dvakrát týdně každé pon
dělí a ve středu. Výuka je vedena ve třech sku
pinách dle technické vyspělosti, každá se svým
trenérem. Trénink zahájíme tradičním japon
ským ceremoniálem vsedě (seiza), následuje
rozcvička, strečink a vlastní cvičení, tj. po
stoje, kopy, údery, pády apod. Nejprve cvičíme
samostatně, potom ve dvojicích. Přidáváme zá
klady sebeobrany a sestavy cviků proti imagi
nárnímu soupeři, tzv. kata. Trenéři i zájemci
z řad žáků jezdí na semináře významných mi
strů (mezinárodních instruktorů), kde se rádi
něco nového přiučí, aby své techniky neustále
zdokonalovali. Soutěže nejsou hlavním cílem
tradičního karate a nejsou ani cílem našeho od
dílu, ale případným zájemcům rádi umožníme
získat zkušenosti z tohoto prostředí. Vícekrát
se naši členové těchto závodů zúčastnili, nutno
říci s dobrými výsledky, včetně startů na mis
trovství republiky. Během letních prázdnin tré
ninky nejsou. Jezdíme však na soustředění do
nedalekých Zbraslavic. Tady cvičíme jak venku,
tak v tělocvičně. Přijďte se na nás od 17. září po
dívat do čáslavské Sokolovny v Masarykově ulici
(vždy v pondělí a ve středu od 17:30) a třeba se
budeme vídat pravidelně nejen na trénincích.
Více na http://kmp.wz.cz.
 Pavla Samková, trenérka Karate dojo Čáslav

foto | René Svoboda

SLAVOJ VRDY:
Z víkendových
utkání letní
přípravy
Fotbalisté Sparty Kutná Hora si na hřiště
Slavoje Vrdy pozvali FK Humpolec a Pře
výšov. Více na www.svoboda.info/sport/
fotbal/, www.facebook.com/svoboda.info

POSVÍCENSKÝ
FOTBALOVÝ  TURNAJ
V MALÉ  KOPANÉ
Oznamujeme všem příznivcům sportu
a fotbalu zvlášť, že nohejbalový oddíl
TJ Slavoj Vrdy bude pořádat 4. ročník
turnaje v malé kopané pro neregistrované
muže a ženy. Termín byl stanoven
na sobotu 8. září 2012,
prezentace od 08:30 do 09:00 hodin.
Hrát se bude 2 × 15 minut.
Počet hráčů je 1 + 5 + náhradníci.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu
739 643 166 nebo přímo u hlavního
pořadatele pana Miroslava Havránka.
-mly-

okresní přebor  2012/2013
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

sobota 25. srpna 2012
sobota 1. září 2012
sobota 8. září 2012
sobota 15. září 2012
sobota 22. září 2012
sobota 29. září 2012

TJ Slavoj Vrdy, oddíl kopané pořádá otevřený turnaj starších přípravek

MEMORIÁL
ANTONÍNA ŠINDELÁŘE st. 2012

| sobota 1. září od 9 hodin | prezentace týmů a rozlosování v 8:30 |
Občerstvení zajištěno po celý den. Přijďte povzbudit naše nejmenší fotbalisty!
Dušan Truksa a Jan Hronovský, realizační tým
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17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16.30

Malín
TJ Slavoj Vrdy
Sedlec
Zbýšov
TJ Slavoj Vrdy
Malešov

TJ Slavoj Vrdy
Uhlířské Janovice B
TJ Slavoj Vrdy
TJ Slavoj Vrdy
Kácov
TJ Slavoj Vrdy
-mly-

…A CO NA KONEC
PRÁZDNIN?
Obec Vrdy a Cykloteam Agro Kolín Vás
zvou, letos již po šesté, na cyklistickou
vyjížďku „Doubrava-Vysočina Tour“.
Tato již tradiční akce se uskuteční v so
botu 1. září 2012. Cyklisté všech věko
vých kategorií se vydají zdolat jednu ze
tří tratí s možností změření času. Trasa
dlouhá 110 km, turistická 40 km a dět
ská, která se uskuteční ve Vrdech v okolí
Parku Míru.
Prezentace dětského závodu je v 8 hodin,
samotný start v 9 hodin u Parku Míru.
Kategorie i délky tratí budou upraveny
dle věku dětí. Dále bude pro děti v pro
storách školního hřiště připraven bo
hatý program v rámci akce „Rozloučení
s prázdninami“.
Prezentace tratí 110 km a 40 km bude od
9:30 hodin v tělocvičně Základní školy ve
Vrdech. Trať 110 km se startuje od ZŠ
v 11:00 hodin, trať 40 km v 11:10 hodin.
Bližší informace podá ředitel závodu
Kamil Kuchař, 724 031 731, propozice
na webu: http://dvt.717.cz/-red-

NOHEJBAL Vrdy
Vlna euforie, na které se nohejbalový od
díl Vrdů vezl začátkem sezóny, je ta tam.
Po skvělých výsledcích a myšlenkách
nad postupem do kvalifikace o druhou
ligu přišla série zranění, z které se tým
těžko vzpamatovával. Zvláště prohra na
hřišti v Dobříši byla ostudná. Černou sé
rii čtyř porážek se podařilo zlomit až na
hřišti v Kostelci, když k tomu notně po
mohl ještě žehušický dorostenec Nale
zinek, který mile překvapil téměř bez
chybnou hrou na nahrávce. S týmy ze
spodní části tabulky pak potvrdili hráči
Slavoje formu a zvítězili nad mužstvem
Nového Strašecí a Šacungu Benešov.
V dalších kolech se nohejbalisté pokusí
vytěžit maximum bodů a potrápit týmy
ze špičky tabulky. První domácí zápas po
letní přestávce se uskuteční 1. září s cel
kem Českého Brodu B. Sezónu pak za
končí 15. září domácím soubojem s tý
mem Nymburka. Začátky domácích zá
pasů jsou od 10 hodin na nohejbalovém
kurtu u letního kina.

NA POSVÍCENSKÝ
TURNAJ PŘIJELY
LIGOVÉ  HRÁČKY
V netradičním červencovém termínu
uspořádal nohejbalový oddíl vrdovského
Slavoje už 13. ročník posvícenského
turnaje trojic. Novinkou bylo rozdělení
týmů do výkonnostních skupin – regis
trovaní a neregistrovaní. Historicky nej
slabší účast deseti sestav svedla boje
ve dvou skupinách, ze kterých vyšli ví
tězně v kategorii Amatérů hráči z Vilé
mova. V kategorii Elite zvítězila složená
sestava extraligových hráčů Čelákovic,
resp. Šacungu Benešov. Kladem turnaje
byla účast ligových hráček ve většině tý
mech kategorie Elite.

Amatéři

Jan Havránek, NO Slavoj Vrdy
Konečné pořadí
1. Vilémov
2. Podmoky
3. Vrdy A
4. Vrdy B

Elite



1. Tým Fejků /Čelákovice, Benešov/
2. Pohoda /Nymburk)
3. Lipiky /Vrdy, Nymburk/
4. Vrdy A
5. Vrdy B
6. No name /Vrdy, Čáslav/

.vrdy
foto na ww w.facebook.com/tjslavoj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Sokol Slaný
TJ Lokomotiva Nymburk
TJ Slavoj Český Brod B
TJ Slavoj Vrdy
Nohejbal Kostelec/Konojedy
TJ Sokol Nové Strašecí
SK Šacung Benešov B
MNK Dobříš

11
11
10
11
11
10
11
11

11
7
6
5
3
2
2
2

0
1
1
2
2
2
1
1

0
3
3
4
6
6
8
8

22 bodů
15 bodů
13 bodů
12 bodů
8 bodů
6 bodů
5 bodů
5 bodů

66:18
52:36
46:32
45:45
36:51
36:50
37:59
28:57

cabalka bojmany vítězem 
turnaje v horních bučicích
Poslední červnovou sobotu proběhl Na Statku v Horních Bučicích VII. ročník tradič
ního nohejbalového turnaje. Samotná akce začala již o týden dříve. Trio pořadatelů
(Dušan Špatenka, Václav Paták a Jiří Nesládek) se pustilo do úpravy hřiště, které po
roce nečinnosti připomínalo spíše prales plný plevelu než plnohodnotné nohejba
lové kolbiště. Po pár hodinách usilovné „dřiny“ se kurt (s výpomocí dalších přátel),
podařilo dát do provozuschopného stavu. V týdnu před samotnou akcí už stačilo jen
zajistit a připravit občerstvení a doladit nezbytné detaily. Den D vypuknul 30. června
krátce po deváté hodině. K vzájemným utkáním se přihlásilo 8 tříčlenných týmů
včetně jednoho dívčího. Registraci a samotné řízení turnaje si vzal na starost Vašek
Paták. Kolega Jirka Nesládek se usídlil u své „legendární“ udírny u lahodných párků
a já jsem roztopil gril se dvěma vepřovými kýtami. Týmy na kurtu se předháněly ve
svém umění. Samozřejmě, že došlo i na spoustu vtipných situací hlavně při hře Bož
kov Týmu. I přes tropické teploty, které nás opanovaly, turnaj svižně ubíhal. Finá
lový zápas byl mačem s velkým M. Své síly a dovednosti na něm změřili mládenci
z týmu Klíče od kostela proti veteránům podobných akcí – týmu Cabalka Bojmany.
Po dvou setech bylo srovnáno na 1:1 a ve třetím zaúřadovala zkušenost chlapců z Boj
man. Ti si konečné vítězství utéci nenechali. Závěrečné vyhlášení výsledků určitě
proběhlo ke spokojenosti všech a každý tým si odnesl alespoň malou pozornost. Tur
naj (dle ohlasů diváků) proběhl v naprosto uvolněné a pohodové atmosféře. Příští rok
se určitě uvidíme na dalším, tentokráte již osmém ročníku. Budeme se těšit!

Dušan Špatenka
ce
či
ní Bu
facebook Hor
fotogalerie na

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

sídlo společnosti:
Školská 118, 285 71 Vrdy
fax: +420 327 300 523, tel: +420 327 300 553
e-mail: info@ethanolenergy.cz
web: http://www.ethanolenergy.cz

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

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

Hospoda Na Baráku
Tylova čp. 24, Dolní Bučice
Hynek Rulík 602 884 725
Iveta Luňáčková 724 300 778
e-mail: L.Iveta@email.cz
Bernard Světlé výčepní pivo
Bernard Polotmavý ležák
Bernard Světlý ležák
Bernard s čistou hlavou Free
léto 2012 | in zerce

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

19,– Kč
23,– Kč
24,– Kč
20,– Kč

špica pizza
express
PIZZA BENITTO

DataLife, s. r. o.
Kutná Hora

Chrudimská 45, Dolní Bučice

www.datalife.cz

otevírací doba:
úterý–neděle
od 10 do 21 hodin

Hledáme dynamickou,
sympatickou a důslednou
osobnost na pozici
obchodní zástupce.

polední menu:
od 12 do14 hodin
pizza + nápoj zdarma
bohatý výběr
23 druhů pizza
3 druhy salátů
a 2 druhy baget
rozvoz Vrdy a okolí zdarma
objednávky na telefonu:
608 566 466

Finančně poradenská společnost

požadujeme:
 dobré komunikační
a organizační schopnosti
ŘP skupiny B výhodou

kontaktní osoba:
Ivana Kořínková, reprezentant
mobil: +420 736 687 027
e-mail: i.korinkova@datalife.cz

v ydává Obecní úřad Vrdy, Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy | IČO 00236616
telefon + 420 327 397 221 | fa x + 420 327 397 284 | mobil + 420 602 595 020
pod ev. č. MK ČR E 20022 | náklad 750 ks | ZDARMA | č. 7/8/2012 vychází 9. srpna
2012 | uzávěrka příspěvků je 15. dne příslušného měsíce | za věcnou správ
nost 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 K říž – frantisek.k riz57@seznam.cz, Zuzana Lebdušková
zlebduskova@seznam.cz | grafika MgA. Andrea Michálková – ajazvrd@centrum.cz
tisk Ofsetová tiskárna Ivan Vopelák, St. 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 | Elektronická verze ke stažení na webov ých stránkách
obce: www.obecvrdy.cz/obecni-listy | sponzor GOLDBECK Prefabeton s. r. o. |

