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úvodem
Čas letních prázdnin a dovolených
je za námi a my se Vám opět hlásíme
s novým vydáním Obecních listů.
Zářijové číslo měsíčníku přináší mimo
jiné školní přílohu, která obsahuje
organizační schéma a plán schůzek
rodičů pro nový školní rok 2011–2012.
Další důležité informace můžete
získat na webových stránkách školy:
www.zs-vrdy.cz.
V případě Vašich dotazů, připomínek
či návrhů volejte, prosím, na telefonní
číslo 602 595 020 (Ing. Miloš Mlynka)
nebo pište na adresu Obecní úřad
Vrdy, Smetanovo náměstí 28,
285 71 Vrdy nebo na e-mailovou
adresu mistostarosta@obecvrdy.cz
za redakci Josef Moravec

SLOVO  Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se v následujících řádcích
trochu zamyslel nad uplynulým prázdninovým obdobím. Z hlediska počasí
a hlavně počtu sluncem prohřátých dní
nic moc. Z hlediska soustavně mračny
zatažené oblohy až moc a z hlediska
deště bych řekl průměr. Ale o stavu počasí v našem regionu jsem psát nechtěl.
V rámci vlastního hodnocení společenského, kulturního a sportovního vyžití občanů ve všech částech naší obce
a všech věkových kategorií jsem dospěl
k názoru, že mám pro Vás dvě zprávy.
Jak je to obvyklé, jednu dobrou a jednu
špatnou. Začnu z mého pohledu zprávou dobrou. Za toto období se ve všech
částech naší obce pořádalo nespočet
nádherných a povedených akcí. Nemá
smysl je všechny vyjmenovávat. O všech
Obecní úřad včas a řádně informoval
prostřednictvím rozhlasu, plakáty, webovými stránkami i Obecními listy.
V tuto chvíli bych chtěl hlavně poděkovat všem našim občanům – nadšencům
z řad občanských sdružení a spolků, zájmových organizací a sportovních oddílů, kteří svojí činností, většinou ve
svém volném čase, přispěli k organizaci a zabezpečení všech hezkých chvil.
Jsem velice rád, že v naší obci tradice,

zvyky a hlavně chuť něco dělat ve prospěch všech občanů nevymizela. Je vidět, že když se chce, tak to jde. Smekám
klobouk a ještě jednou Vám děkuji.
Abych nezůstal nikomu nic dlužen, tak
tady je z mého pohledu zpráva špatná.
Pro mnoho mladých lidí v obci, řekněme
ve věku od dvanácti do pětadvaceti let,
je to, co jsem uvedl výše, možná málo
anebo nezajímavé. Škoda pro ně samotné. V tom lepším případě jde o všeobecnou ignoranci všeho většinového,
co je přirozeně normální u této věkové
kategorie. V horším případě jde o absolutní neúctu ke všem hodnotám, jak duševním, tak hmotným a totální nezájem
o nic. Značné množství mladých lidí je
samozřejmě ovlivněno chováním celé
naší společnosti, konzumním způsobem života, vymoženostmi doby (internet, sociální sítě, filmový průmysl). Ale
hlavně, a to platí stále, rodinou. Proto se
ptám a apeluji na Vás – na rodiče, příbuzné, na starší sourozence – abyste si
jenom o trochu více všímali, co ten který
Váš potomek dělá, o co se zajímá v době
bez Vašeho přímého vlivu na jeho chování. Nechci tady moralizovat. Každý
má nějaké to máslíčko na hlavě, ale
věřte, že vím, o čem mluvím. A jestli děti
ve věku do 15 let nejsou doma ve tři hodiny ráno (bez ohledu na to, jestli jsou
prázdniny) a nikomu doma nechybí, tak
je asi něco v nepořádku. Místo toho jsou
se svými staršími a „zkušenějšími“ kamarády na různých veřejných i neveřejných místech po obci a nudí se. Tento
stav se opakuje skoro každý den. Abych
to lépe popsal… Takže, recept na „zahá-

nění“ nudy se skládá z naředění CocaColy ve dvoulitrové PET láhvi s tvrdým
alkoholem, dále se přidají cigára, popř.
joint a nuda je ta tam. Co nastává po hodině takovéto zábavy si někteří z Vás nedokáží ani představit. Hlasitý vulgární
až sprostý projev, nadměrný řev, svinčík čítající odpadky všeho druhu, rozbité sklo a vše v dosahu 20–30 metrů zničeno, zbouráno nebo trvale poškozeno.
Je úplně jedno o jaký a koho majetek jde.
A to vše nejlépe v době nočního klidu.
Občané, kteří mají tu smůlu a bydlí poblíž těchto míst by mohli vyprávět. Začínají mít strach už i sami o sebe. Mnohokrát jsem byl v pozdních nočních hodinách, i na popud spoluobčanů, přímo
na místech a domlouval jsem mládeži,
žádal jsem slušnou cestou aby opustili
místa, kde nemají co dělat. Doporučoval jsem osobní schůzky v prostorech
Obecního úřadu za účelem jednání na
téma jejich zájmů. Marně! Slibovali, že
příjdou a nic. Škody napáchané na majetku všeho druhu nebudu uvádět, většina obyvatel naší obce o nich ví. Paradoxem však zůstává, že někteří občané
se při ranní cestě do zaměstnání podivují nad nepořádkem v obci, aniž by tušili, že se na něm podílejí i jejich děti. To
se opravdu těžko přiznává. Úsilí vynaložené jenom na úklid veřejného prostranství ze strany obce by se dalo využít určitě lépe. Nemyslíte?
Jak z tohoto neutěšeného stavu ven? Nemám rád represi. Dávám přednost prevenci. Předně by si každý měl zamést
před vlastním prahem. Udělat za tím
vším tlustou čáru. Hlavně ale něco udělat! Rodiče by se měli více zajímat, děti
více naslouchat a vážit si věcí, občané by
si měli více všímat a Obecní úřad více komunikovat. Jsem přesvědčen, že všichni
žijeme v této obci rádi. Nenechme ničit
to hezké co zde bylo vybudováno.
Začal školní rok a já doufám, že naše
mládež zvolí jistě užitečnější priority
a nebude mít tolik času na nudu. Jsem
nakloněn osobnímu kontaktu. Nikoho
neodsuzuji, ale nabízím do budoucna
Vám, mladým lidem dialog k společnému řešení Vašich zájmů a využití
volnočasových aktivit k prospěchu Vás
a ostatních občanů obce. Nejsem idealista, ale věřím, že se tento stav zlepší.
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce

1131 nebo 1141?

> Zbyslav se rozhodla  hrát fair  play

Na počátku bylo okouzlení číslem 880.
Přesně tolik let mělo letos v létě uplynout od chvíle, kdy se jméno Zbyslav
(v podobě Sbizlau) poprvé objevilo v písemné formě. Bylo to na listině významného olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka, která je ve všech běžně dostupných zdrojích datována rokem 1131. Pak
ale, v době, kdy přípravy oslav byly v plném proudu, přišla z olomouckého archivu informace, že historici nově stanovili stáří listiny na 870 let. Co teď? Nechat tuto zprávu bez povšimnutí? Vždyť
listina je soupisem majetku olomouckého biskupství, a aby na něj mohla být
Zbyslav zapsána, musela tu existovat
před rokem 1141 a nejspíš i před 1131.
Nebo „přiznat barvu“ a oželet ty dvě osmičky? Organizátoři (Obec Vrdy, OS Za
záchranu kostela Nejsvětější Trojice,
SDH Zbyslav a více méně všichni Zbyslaváci) se rozhodli pro druhou, možná

Odklad tentokrát
zbyslavskému
„loučení“ prospěl
Snaha uspořádat tradiční Loučení
s prázdninami poslední srpnovou sobotu zbyslavským dobrovolným hasičům
již podruhé nevyšla. Ale zatímco loni byl
odklad – alespoň z hlediska počasí – krokem z bláta do louže (doslova), letos si
polepšili. Léto jako by chtělo 3. září dohonit letošní manko v počtu slunečných
dnů. Dobře připravená akce se spoustou soutěží a her, odměny pro každého,
skákací hrad, tradiční občerstvení – to
vše přispělo k pohodové atmosféře sobotního odpoledne. Té si později užili
i dospělí, ať již jako aktéři nebo zaujatí
fanoušci fotbalového utkání ženatých
proti svobodným o „Zbyslavský drn“.
Trofej si nakonec odnesly oba týmy – ženatí za vítězství 1:0, svobodní za vyšší penaltovou úspěšnost.
Na akci se tradičně aktivně podíleli členové sousedního spřáteleného SDH
z Dolních Bučic, OS Za záchranu kostela
Nejsvětější Trojice, OS Stáj Zbyslav, velký
úspěch měla „bojová dráha“, kterou pro
malé i velké připravil příslušník čáslavské letecké základny major Ing. František Hora. Našli se i štědří sponzoři. Díky
patří úplně všem.

Karel Kropáček
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méně atraktivní, zato ale férovou variantu. Domníváme se, že věc tím nijak
vážněji neutrpěla.
Horší škodu hrozilo způsobit počasí. Naštěstí 18. června ráno déšť včas ustal,
takže mohla alespoň podstatná část
oslav proběhnout v suchu. Líčení jejich
průběhu by vydalo na podstatně delší
materiál, ve stručnosti by se dal shrnout
alespoň takto:
Vše začalo 17. června večer velkým slavnostním ohňostrojem. Diváky, kterých
bylo asi 250 (víc, než má Zbyslav obyvatel) dovedly na místo děti s lampiony.
Hlavní program pak začal 18. června dopoledne průvodem historických postav,
ale i prostého selského lidu od mlýna na
náves pod kostel, krátce před tím na náklady obce velmi pěkně upravenou. Před
tribunou, na kterou vystoupili hosté
v čele se senátorem a čáslavským starostou Ing. Jaromírem Strnadem a reprezentace Vrdů (současná i minulá) i několika okolních obcí, pak proběhlo defilé, vedené Velislavem, prvním známým pánem na Zbyslavi. Následovali ho

představitelé dalších rodů, které se v držení Zbyslavi v průběhu oněch 870 let vystřídali. Po slavnostních projevech starosty a hostů a po požehnání obci a jejím obyvatelům byla oficiální část oslav
uzavřena státní hymnou, kterou fantastickým způsobem zazpíval à capella student čáslavského gymnázia.
I další program se odehrával převážně
na návsi – staročeský jarmark, divadélko
pro děti, vystoupení šermířů (s těmi pak
děti svedly boj o zbyslavskou tvrz), na pódiu vyhrávala kapela Tomáše Kotěry, pamatováno bylo samozřejmě i na občerstvení. Milovníci historie si mohli prohlédnout interiér kostela Nejsvětější Trojice,
kde se jim dostalo odborného výkladu.
Zde se také odpoledne konala slavnostní
pouťová mše. Večer pak vše zakončila taneční zábava v místním hostinci.
Hodnocení samozřejmě přísluší těm,
kdo se akce zúčastnili, ať jako aktéři
nebo diváci. Snad ale lze říct, že záměr
pořadatelů se podařilo naplnit. A nakonec i to počasí se slitovalo a s přídělem
deště počkalo až do odpoledne.

Karel Kropáček

O  REKONSTRUKCI
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Dovolte mi pár vět k projektu „Obnova dětského hřiště“ ve Vrdech
u Sokolovny. Nejprve je dlužno říci, že stávající segmenty byly
a jsou nevyhovující podle současných norem, a to nejen u Sokolovny, ale i v ostatních částech obce. Naším úmyslem je postupně
ve všech lokalitách provést obměnu všech segmentů za nové a homologované podle evropských norem. Z důvodu, že u Sokolovny
se hřiště v minulosti využívalo nejvíce, jsme přistoupili k první
rekonstrukci právě tam. Prvky hřiště jsou od výrobce certifikovaných dětských hřišť PLAYSYSTEM®. Montáž provedla firma
TEWIKO systems, s. r. o. Vše podstatné o provozu a používání
prvků dětského hřiště je popsáno na informační tabulce, která je
instalována přímo v prostoru hřiště. Našim nejmenším přejeme
hodně příjemných a hlavně pohybově aktivních chvil strávených
na nových atrakcích.
-mly-

ZBYSLAV DĚTEM
Občanské sdružení Zbyslav dětem, které bylo založeno na počátku léta tohoto roku, si vetklo za svůj cíl pořádání akcí pro děti.
Členové chtějí různými aktivitami probudit u dětí zájem o přírodu, ekologii, sport, soutěžení a v neposlední řadě o poznání historie i současnosti vlastní obce. Na konci července členové sdružení a jejich známí uspořádali zajímavou hru „Z pohádky do pohádky“. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo patnáct dětí
s doprovodem. Úkolem bylo vysvobodit princeznu od zlého draka.
Po cestě museli všichni plnit úkoly, které jim připravili čerti,
babka kořenářka, skřítci, čarodějnice, strážce jeskyně, ohniví
mužíčci aj. Odměnou jim bylo sladké pohoštění na královském
hradě. Všem zúčastněným se hra líbila. Sdružení pro tento rok ve
Zbyslavi ještě připravilo Drakiádu (17. 9. 2011) a na 29. října dobrodružné putování za ,,Zbyslavským strašidlem“


Mgr. Zdenka Lázničková, OS Zbyslav dětem

ČÍ  JE TO POZEMEK?
To můžete snadno zjistit na portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Aplikace je velmi interaktivní, má nový design a pracovat s ní
svede snad každý občan. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále
informace o stavu řízení založených na
katastrálním pracovišti pro účely zápisu
vlastnických a jiných práv oprávněných
subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Abychom vyhledali zda

je pozemek ve vlastnictví fyzické osoby/
osob či právnické osoby (v našem případě obce), klikneme na Rychlý odkaz
– Vyhledat parcelu. Zadání obce není povinné. V kolonce Katastrální území vyplníme název katastrálního území (k. ú.),
v němž je parcela evidována. Název k. ú.
je možno zapsat buď celý nebo jen jeho
začátek (bez rozlišení velikosti písmen
a diakritiky), nejméně však prvá dvě písmena a ukončit klávesou Enter. Pokud
zadaný název (nebo jeho část) neumožňují jednoznačnou identifikaci, nabídne
program seznam možných k. ú., odpovídajících zadání, z nichž je třeba provést
výběr. V kolonce Parcela vyberete možnost Pozemková parcela a zadáte par-

celní číslo (pp. č.). Nepodlomené pp. č.
se zapisuje pouze do prvého okénka.
U podlomených pp. č. se podlomení zapisuje jako samostatné číslo do druhého okénka (např. u parcelního čísla
ve tvaru 71/3 se do levého okénka zapíše
71 a do pravého 3). Lomítko se nezapisuje. Po vyplnění pp. č. se požadovaný výstup spustí klávesou Enter nebo stisknutím tlačítka Vyhledat. Pokud je nalezeno
více parcel vyhovujících podmínce, zobrazí se seznam nalezených parcel. Kliknutím na pp. č. lze vybrat požadovanou
parcelu. Tak, a teď už víte, zda-li je pozemek soukromý nebo obecní.
-jm-

OHLÉDNUTÍ  ZA
PROJEKTEM ČESKÉ DNY

Historie a současnost
ve fotografii

Na Základní škole ve Vrdech vznikl velmi zajímavý Na starším snímku vidíme hospodářské stavení patřící k hotelu
projekt z iniciativy žáků devátých tříd za vydatné
U Rösslerů při rekonstrukci na byty v roce 1931. Na rubu fotografie je
podpory některých pedagogů školy. Sestavením pro- nápis: „upomínka na přestavbu čp. 36 Vrdy“.
-jm, fkjektu a koordinací aktivit se chopil Daniel Karkoš.
Rozsáhlý projekt proběhl na sklonku školního roku
ve dnech 22.–28. 6. 2011 a jeho záměrem bylo seznámit studenty s kulturním a přírodním bohatstvím Čech, Moravy a Slezska. Projekt byl zaměřen
na znalost Česka jako celku i jednotlivých krajů republiky. Seznámil tak soutěžící žáky s historií, geografií, biologií, tradicemi a dokonce s regionálním
nářečím. Projekt navíc učil spolupráci a smyslu
pro fair play. Studenti, rozdělení do skupin,
se snažili pro svůj tým nasbírat co nejvíce bodů
v různých disciplínách.
Projekt byl zahájen ve středu 22. června slavnostním nástupem vlajkonošů všech čtrnácti krajů.
Následovalo sportovní dopoledne na stadionu
TJ Slavoj Vrdy organizované příslušníky AČR
z letiště v Čáslavi. V pátek 24. června se konal
Vědomostní den, při kterém soutěžní družstva
vyplňovala testy a kvízy. Na pondělí 27. června
si družstva v rámci Dne kreativity připravila prezentaci svých krajů prostřednictvím plakátů.
Následoval Prezentační den. Při něm porota
vyhodnotila celý projekt a vyhlásila vítěze.
Na tomto místě je třeba poděkovat
Bc. Haně Kosejkové, Mgr. Haně Nesnídalové,
Luboru Opočenskému a zejména iniciátoru
celého projektu Danielu Karkošovi.
Projekt České dny sponzorovali: Stavebniny
Ing. Tomáš Čapek, JH masna Dolní Bučice,
Goldbeck Prefabeton, s. r. o. Vrdy, AČR – Letiště
Čáslav, Magdalena Schrothová – Pekařství Vrdy
a paní Hostanová z Horních Bučic.
-jm-

DOŽÍNKY  1962
Měsíc září byl na vsi vždy zasvěcen dožínkám, slavností spojenou na oslavu ukončení žní. Nahlédněme společně do obecní
kroniky a připomeňme si oslavy dožínek na letním cvičišti sokolském ve Vrdech (dnes dětské hřiště u Sokolovny) v neděli
16. září 1962.
„Zde byl připraven taneční parket vypůjčený z domu osvěty
v Čáslavi. Jinak pro obecenstvo tam byly stolky, židle a sedadla z kina. Milan Novák prodával vuřty, pí Komárková Poděbradku a pivo a s. Padruněk cukrovinky. Průvod vyšel od farmy
JZD z Dolních Bučic s dechovou hudbou Mil. Vostrovského.
V průvodu šli zástupci JZD, spolků, školy a občanstvo. Po příchodu na letní cvičiště začal vlastní program, který řídil tajemník MNV Ant. Šindelář. Po přivítání návštěvníků promluvil předseda MNV Petr Štěpán. Ve své řeči vyhodnotil nejlepší
pracovníky JZD. Byl mu předán dožínkový věnec. Ihned začal
vlastní program. Po jednu hodinu účinkovali kutnohorští učitelé, kteří přednesli celou řadu skladeb našich i sovětských,
operních i lidových. O přestávce účinkovala džezová hudba
Zdeňka Šercla. Pak zazpíval několik dobových písní Standa
Procházka, rozhlasový a televizní zpěvák z Prahy. Módní
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přehlídka družstva Moděvy z K. Hory přilákala hlavně ženy.
Po přehlídce bylo přistoupeno k vylosování tomboly. Vstupenky
(po 3 Kčs) byly zároveň losy pro tombolu. Bylo taženo celkem
29 výher. Jako výhry byly výrobky JZD a průmyslové zboží. Na
zvláštní losy po 2 Kčs byl cenou 1 q (1 metrický cent) pšenice.
Pak střídavě k tanci hrály kapely Vostrovského a Šercla. Slavnosti se zúčastnilo hodně lidí“.
-jm-

SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA
Srdečně gratulujeme těm, kteří oslavili nebo
budou slavit svá jubilea v měsíci září 2011.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
paní Alena Dalešická z Vrdů
paní Anna Musílková ze Zbyslavi
paní Květoslava Novotná z Dolních Bučic
pan Bohuslav Březina z Vrdů
pan Václav Vondráček z Dolních Bučic


Věra Řehounková, evidence obyvatel

VYHRAJTE KNIHU
STRAKA V  ŘÍŠI ENTROPIE
Soutěžte s Místní knihovnou Vrdy o knihu „Straka v říši entropie“,
fyzikální bajky ze života autorky Markéty Baňkové, vítězky výroční literární ceny Magnesia Litera 2011 v kategorii Litera pro objev roku.
Napište povídku či bajku na téma „Zákon schválnosti“
v rozsahu 250 až 1 000 slov (ne znaků) a pošlete ji do půlnoci
30. listopadu 2011 na mailovou adresu Horalkova.Petra@seznam.cz
nebo ji odevzdejte v budově knihovny v Dolních Bučicích.
Podmínky soutěže:
1. Soutěžícímu musí být v době konání soutěže 10 až 16 let, včetně.
2. Musí být registrovaným čtenářem Místní knihovny Vrdy.

Z PRVNÍCH  LEKCÍ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY SOUTĚŽ O ČTENÁŘSKÝ DENÍČEK
V sobotu 3. září 2011 byl zahájen tradiční taneční kurz „ŠKOLA NARUBY  2011“

v sále Kulturního domu ve Vrdech pod vedením tanečních mistrů Antonína a Jany Novákových z Kutné
Hory a za doprovodu hudební skupiny EXPO Františka
Štěrby. Jménem nového pořadatele – Kulturní komise
přivítal mladé tanečníky a milé hosty starosta obce
pan Ing. Josef Herout. Přes značné úsilí se nakonec podařilo získat zájem 15 párů. Je tak velká škoda, že postupně upadá zájem o takovýto druh kultury. Ale dost
naříkání. Popřejme všem účastníkům kurzu lehký
krok a příjemnou zábavu plnou hudby, tance a dobré
nálady. Zbývá už jen poděkovat rodičům a organizaci
TJ Slavoj Vrdy za poskytnutí sálu.

Jana Špinarová, sekretariát OÚ

Neobyčejný deníček, kam si malí čtenáři zapíší, kdo a jak dlouho jim
četl a také ho ohodnotí, např. „dnes maminka při čtení usínala“.
Přineste nám do Místní knihovny Vrdy (MK Vrdy) záložku do knihy,
na níž bude ilustrace a úryvek z Vámi oblíbené knihy.
Soutěž trvá do 30. listopadu 2011!
Podmínky soutěže:
1. Soutěžící musí být registrovaným čtenářem MK Vrdy.
2. Musí mu být v době soutěže mezi 4 a 9 lety, včetně.
Výsledky obou soutěží budou vyhlášeny a umístěny na obecní stránkách www.obecvrdy.cz/knihovna do neděle 18. prosince.
Výherci budou kontaktováni a výhry jim budou předány nejdéle
v následujícím týdnu.
Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení, datum narození, mailovou adresu nebo adresu trvalého bydliště, telefonní číslo své nebo
rodičů. Bez těchto údajů Vás nebudeme moci do soutěží zařadit.

NA CO SE  JEŠTĚ TENTO  ROK
MŮŽETE TĚŠIT?
3.–9. října: Týden knihoven ve vrdovské knihovně
27. října: Halloweensky hororové přespání v knihovně
říjen–prosinec: Filmově literární klub pro pohodlné čtenáře
Sledujte obecní stránky www.obecvrdy.cz/knihovna, kategorii
„aktuality“, v nejbližší době se zde dozvíte podrobnosti
ke všem akcím.
Mgr. Petra Horálková, knihovnice

BILANCE PROVOZU  LETNÍHO KINA – NEJSPÍŠ NAPOSLED!
Kdo letos nenavštívil letní kino ve Vrdech, promarnil s největší pravděpodobností
svou poslední příležitost. Budoucnost promítání kina v přírodě, jak se mu říkalo
v době jeho otevření, je totiž v současné době velkým otazníkem. Letní kino Osvobození promítalo poprvé 30. června 1972, příští sezónu by tak slavilo 40 let své
existence.
Hlavním důvodem pravděpodobného konce kina ale není jeho finanční ztrátovost,
jak by se dalo očekávat. V době uzávěrky Obecních listů sice ještě nebyla k dispozici
konečná uzávěrka finanční, nicméně o tom, že byl provoz ztrátový, nemá smysl pochybovat. Netřeba si hned sypat popel na hlavu, Vrdy totiž v tomto ohledu nejsou
žádnou výjimkou. Z celostátní statistiky Unie filmových distributorů jasně vyplývá,
že vyjma multiplexů, je většina biografů v ČR, a to včetně těch s celoročním provozem, ztrátových a bez dotací z pokladen obcí a měst by již dávno ukončily provoz.
Tím hlavním důvodem, kterému se v naší obci jen stěží postavíme, je technologický
pokrok. Vývoj digitalizace kin v posledních letech nabral takových obrátek, že distribuční společnosti předesílají ukončení distribuce filmů na 35 mm pásu na začátku roku 2012. Pro letní kino, které je vybaveno promítačkami právě pro tento
formát, to od příštího roku znamená ztratit možnost promítat nové tituly a vybírat
filmy pouze z omezeného filmového archivu. S největší pravděpodobností ho tedy
bude třeba pro nezájem diváků zavřít. Pro úplnost je třeba podotknout, že autorská
práva si distribuční společnosti kupují pouze na období několika let, jde tedy o poněkud jinou situaci, než když si koupíte domů DVD, které si můžete pustit i po deseti
a více letech. Proč tedy nepořídit nové promítačky, když už máme tak pěkný areál?
Pořizovací cena digitálního promítacího zařízení podle standardu DCI se pohybuje
od 2 do 4 miliónů Kč. Existuje sice možnost žádat o dotaci Ministerstvo kultury, ale
pro kino, které promítá dva měsíce v roce? Mimochodem na letošní sezónu bylo nasmlouváno celkem 23 filmů, 8 z nich se pro nepřízeň počasí nebo nezájem diváků
nehrálo. Co do návštěvnosti byl nejúspěšnějším snímek Lidice, na který přišlo 132
diváků. Celkem pak letos navštívilo letní kino diváků 391.
Přerod filmového průmyslu na digitální formát je tak za cenu dokonalejšího audiovizuálního prožitku onou pomyslnou ranou z milosti nejen pro letní kina, ale
i pro řadu sálů s celoročním provozem. Většina biografů se stavěla v době, kdy byl
o filmová představení zájem. Z dnešního úhlu pohledu jsou tyto prostory vzhledem
k stále upadajícímu diváckému zájmu naddimenzované a obce si často nemohou
finančně dovolit jejich modernizaci. Další otázkou je, zda by to vůbec mělo smysl.
Návštěva kina jako společenská událost a způsob trávení volného času je na ústupu
již řadu let. Poté, co koncem 80. let oslabil pozici biografů nástup videorekordérů,
zaznamenali čeští kinaři historicky největší propad návštěvnosti od konce světové
války v roce 1994, kdy zahájily vysílání komerční televize Nova a FTV Premiéra
(dnes Prima), pokračovat snad není třeba.

areál letního kina
ve Vrdech
hodnota díla 932 000 Kčs
©1972
the end

Co dál? Nabízejí se čtyři varianty možného vývoje:
1.
Zapomenout na veřejné projekce filmů.
2.
Zachovat provoz letního kina
v současné podobě. Nutno ale počítat
s tím, že program bude sestaven z archívních snímků. Tato varianta nutí
k zamyšlení, zda za vysokých nákladů
na provoz bude program pro někoho
atraktivní.
3.
Na aktuální situaci začínají reagovat někteří podnikavci s pojízdnými
biografy. Je zajímavé, že právě díky moderním technologiím se vrací veřejné
projekce zpět ke svým začátkům. Před
rokem 1907, kdy v Praze zahájilo provoz první stálé kino Ponrepo, to totiž
byla právě putovní kina, která po hostincích, obchodech a různých sálech prezentovala „oživlé fotografie“. Dnes tito
kočovníci digitálního věku navíc nabízejí podívanou za využití nejmodernějších technologií (projekce ve standardu
DCI, Dolby Digital a 3D). Nabídce ovšem
odpovídá i cena. Pro naše poměry by
snad stálo za úvahu pozvat mobilní kino
k představení posledních filmových událostí roku pro nejmenší diváky.
4.
Vyjít vstříc provozovatelům biografů na vsích a malých městech, pro
které je současný stav likvidační, se rozhodli i filmoví distributoři tím, že nabízí
tituly k veřejným projekcím prostřednictvím DVD. Z dataprojektoru by se pak
dalo promítat v řadě lokalit, pro zpestření by se daly i střídat a promítat by se
mohlo například na zajímavých a neobvyklých místech. Veřejné projekce by tak
mohly zůstat zachovány, a to včetně aktuálních titulů. Náklady na provoz by
navíc znatelně klesly. Nevýhodou je výrazné snížení kapacity kina vzhledem
k několikanásobnému zmenšení promítací plochy. Zde je na místě si připomenout, že film Lidice se 132 platícími diváky byl čestnou výjimkou. Průměrný
počet návštěvníků na všechny ostatní
odehrané projekce byl 18,5.

Norbert Kobela
Článek rozšířený o některé zajímavé
webové odkazy vztahující se k tématu
naleznete také na stránkách obce
(www. obecvrdy.cz/letni kino/bilance).
Otevřena bude rovněž diskuze, ve které
jsou vítány Vaše připomínky a nápady
o budoucím osudu areálu letního kina,
případně o možných alternativách veřejných filmových projekcí v obci.
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Festival konaný 20. srpna 2011 na stadionu ve Vrdech pod taktovkou hudební agentury HelpBand má za sebou už druhý ročník!
Za podpory Obecního úřadu se ve
sportovním areálu opět uskutečnil
rockový festival, jenž se směle zařadil mezi tradiční, úspěšné regionální akce. Hlavním „headlinerem“
byla jedna z nejoblíbenějších českých
SKA kapel Sto zvířat a broumovská
kapela Imodium. Dále hrály kapely,
které jsou pod agenturou HelpBandu.
Do Vrdů přijeli královéhradečtí Memphis, novou pecku předvedla místní
Civilní obrana a do SKA roztančil
všechny přítomné Žádnej stres. Návštěvou cca 800–900 spokojených posluchačů, výběrem kapel i partnerů
dávají dobrý předpoklad k uspořádání příštího ročníku 2012. Více na
http://www.helpband.cz/

Martina Jablanovská,

agentura HelpBand

foto ©HelpBand

HOUKÁNÍ
II. ročník Open  Air

Za Obecní úřad Vrdy na tomto místě
děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zabezpečení
a zdárném průběhu celé akce. Poděkování patří samozřejmě hudební
agentuře HelpBand, dále vedoucí
Územního odboru Policie ČR, obv. oddělením Kutná Hora a Čáslav a v neposlední řadě samotným policistům

za příkladné plnění úkolů v zabezpečení veřejného pořádku a ochrany
majetku v obci. Místním příslušníkům SDH Vrdy děkuji za protipožární
ochranu celé akce, fotbalovému oddílu TJ Slavoj Vrdy, Technickým službám Vrdy a panu Stanislavu Chadrabovi a spol. za elektrotechn ický
provoz festivalu a dozor.
-mly-

Z POLICEJNÍHO  ZÁPISNÍKU BLÍŽÍ  SE UZÁVĚRKA FOTOSOUTĚŽE
Policisté z Čáslavi šetří poškození zaparkovaného
automobilu Škoda Favorit a dalšího auta ve Vrdech
u Sokolovny. Dne 12. 9. 2011 zhruba hodinu po půlnoci zde dva zatím neznámí pachatelé u uvedeného
vozidla poškodili zpětné zrcátko za 100,– Kč. Oznamovatel, který si jich všimnul, se za nimi chtěl vydat
se Škodou Octavií, ovšem jeden z nich odhodil kousek zámkové dlažby na střechu auta, čímž způsobil škodu za 6 000,– Kč. Policisté po nich pátrají, případné poznatky veřejnosti uvítají.

por. Mgr. Vendulka Marečková

nprap. Daniel Votroubek

P ČR, Územní odbor Kutná Hora

Uzávěrku soutěže prodlužujeme do pátku 7. října 2011. Soutěžní fotografie na téma „Moje nejkrásnější prázdniny“ je možné ještě na
poslední chvíli zaslat buď poštou na adresu Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy (obálku, prosím, označte slovem FOTOSOUTĚŽ) nebo elektronicky na info@obecvrdy.cz. Každá zaslaná papírová fotografie musí být na zadní straně nadepsána těmito údaji
(propisovací tužkou, ne fixem): název snímku, jméno a příjmení autora, věk, škola, třída, adresa pro korespondenci, popř. e-mail, parametry použitého fotoaparátu (typ), datum a místo pořízení snímku.
K fotografiím zasílaným elektronicky musí být připojen textov ý soubor (.doc, .docx) s v ýše uvedenými údaji. Totéž platí i pro nosiče CD
a DVD. Bližší informace v yšly v červnovém čísle OL 4/2011, které naleznete na webov ých stránkách obce.
-mly-

Brána  kroužků
otevřená
V sobotu 3. září proběhla v budově
knihovny akce Brána kroužků
otevřená, kde měli učastníci
možnost prohlédnout si nové
prostory pro kroužky a kurzy a také
si pohovořit s jejich lektory.
Na závěr dne bylo pro děti
připraveno loutkové divadelní
představení. Bylo to horkem nebo
silným zážitkem z neobyčejného
hereckého výkonu pana Novotného,
že se děti, rodiče i pořadatelé stále
ještě při vzpomínce na kašpárka
v noci odkopávají?

kroužek / kurz / lektor

kurzovné / měsíc

čas / začátek výuky

místo / poznámka

Turistika
a zajímavosti regionu
/ Ludmila Francová
*

10,– / děti, studenti
20,– / dospělí

děti

místo setkávání:

Výtvarná výchova
/ Jana Machková

100,– / děti, studenti
200,– / dospělí

Hudební výchova
/ piano, flétna, klarinet
/ Aleš Krincvaj

150,– / děti, studenti
300,– / dospělí

úterý od 15 hodin
(individuální domluva)
začátek v úterý 6. září

v budově
Místní knihovny Vrdy

Hudební výchova
/ kytara
/ Lukáš Pelc

150,– / děti, studenti
300,– / dospělí

čtvrtek od 14 hodin
(individuální domluva)
začátek ve čtvrtek 29. září

v budově
Místní knihovny Vrdy

Dramatická výchova
/ Klára Fidlerová

100,– / děti, studenti
200,– / dospělí

pondělí 15:00–16:30
začátek ve čtvrtek 19. září

v budově
Místní knihovny Vrdy

Kurz PC gramotnosti
/ Josef Herout

pouze pro dospělé
200,– / dospělí

čtvrtek 18:00–19:30
začátek ve čtvrtek 6. října

v budově
Místní knihovny Vrdy

dospělí – začátečníci
středa 19:30–21:00
začátek v týdnu od 21. září

v budově Místní
knihovny Vrdy, kurz pro
děti zatím neotevřen

sobota 9:30–10:30
začátek výjimečně v neděli
25. září od 17 hodin

v budově
Místní knihovny Vrdy
kurz zatím neotevřen

dospělí

liché úterky
1 sudý úterek
děti – u ZŠ Vrdy
12:30–16:00
12:30–16:00
dospělí – park naproti ZŠ
začátek 13. září začátek 4. října v Dolních Bučicích
I. skupina

II. skupina

probíhá:

čtvrtek
13:00–15:00

čtvrtek
15:00–17:00

v budově
Místní knihovny Vrdy

začátek ve čtvrtek 8. září

Jazykový kurz / angličtina 150,– / děti, studenti
300,– / dospělí
/ Pavlína Horká
**
Jazykový kurz / němčina
/ Simona Holoubková
**

150,– / děti, studenti
300,– / dospělí

* Rozpis jednotlivých dnů i plánovaných tras naleznete ve školní příloze tohoto čísla.
** U kurzů angličtiny (kromě dospělých začátečníků) a němčiny nebylo v době uzávěrky Obecních listů známo,
zda budou z kapacitních důvodů otevřeny. Pokud se kurzy otevřou, budou přihlášení zájemci včas kontaktováni.
Aktuální informace získejte na www.obecvrdy.cz/krouzky/
nebo na telefonním čísle 775 626 188. /Mgr. Petra Horálková, knihovnice/
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minimální počet účastníků potřebných pro otevření kroužku či kurzu

KROUŽKY A KURZY 2011 / 2012

Vzkaz pro rodiče i děti:
Do kroužků se můžete během
školního roku stále ještě přihlásit!

5

5

1

1

5
3
3

3

Zprávičky
z jezdeckého
klubu IVAHU

DOLNOBUČICKý  SOPTÍK
Dolnobučického Soptíka v netradičním požárním útoku o putovní pohár starosty
obce Vrdy pořádal již podruhé Sbor dobrovolných hasičů z Dolních Bučic. Na stadion TJ Slavoj Vrdy přijelo o sobotním dopoledni 10. září devět hasičských družstev
ze šesti sborů. Soutěže se zúčastnily 4 družstva dospělých ze Starkoče, Bílého Podolí, Dolních Bučic a Semtěše. Dále čtyři dětská družstva (mladší a starší) ze Semtěše, Zbyslavi a Chotusic a jedno družstvo žen opět ze Semtěše. Závody se běhaly na
dva útoky. Jeden se uskutečnil podle požárních pravidel, druhý se běžel přes netradiční překážky a v převlecích.
Viktor Hospodka, velitel SDH Dolní Bučice
Pořadí družstev:
Dospělí:
1. SDH Bílé Podolí
2. SDH Starkoč
3. SDH Semtěš
4. SDH Dolní Bučice

Děti:
1. SDH Semtěš (starší)
2. SDH Semtěš (mladší)
3. SDH Zbyslav
4. SDH Chotusice

Ženy:
1. SDH Semtěš

Řešení hádanky Poznáváme přírodu ze strany 10: kudlanka nábožná

Další jezdecká sezóna je úspěšně za
námi, slovy Jiřího Grossmana: „…že přesto, že se zdá, že vše je vždy stále stejné“.
Každý den přinesl něco nového. Tak
i v našem klubu se zdá, že vše je stále
stejné. Ráno nakrmit, odpoledne vyházet hnůj, odjezdit a zase nakrmit. Namazat a vyprat „cajky“ na koně. Vše zabalit na závody a po závodech opět všechno
vyprat a uklidit. Je to stejné a přeci tolik jiné.
Letos jsme se zúčastnili dosud sedmi
závodů. První byly v Jihlavě na horáckých derby a cross. Je to závod v kombinaci parkurových a military skoků. Náš
tým si vedl opravdu dobře. Reprezentovaly nás děvčata Renata Rezlerová s Tarrem, Gábina Chámová s Carivim, Veronika Bártová s Tarrem, Monika Pokorná s Felandem a Hana Vrbová s Corellim. Ocenění pentličkou si přivezla
naše trenérka Monika Pokorná. I ostatní
koně přešly parkur bez trestných bodů.
Následovaly závody v Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě, v Přítokách a Kozohlodech. Zúčastnili jsme se drezůry na Bykáni a přivezli si první, druhé a čtvrté
místo. V Humpolci jsme absolvovali
ZZVJ – zkoušku základního výcviku
jezdce. Dvě naše členky, Renata a Veronika, je úspěšně složily. Naše zatím poslední závody se konaly 3. září v Kutné
Hoře. Parkur stupně ZM 90 cm přešla
Renata Rezlerová s Tarrem a přivezla
domů druhé místo. Hana Vrbová s Corellim a Monika Pokorná s Felandem přešly
parkur se stupňovanou obtížností a na
konci se žolíkem přešly bez trestných
bodů. Čas je posunul na 5. a 6. příčku
v celkovém pořadí. Letos na podzim se
ještě chystáme do Kolína a Přední Lhoty.
Z mého pohledu je za námi opět jedna
velmi vydařená sezóna. Koníci chodí
s chutí a s elánem a dělají svým jezdcům radost. Nebývalou zásluhu má na
tom především naše trenérka Monika
Pokorná, která se jezdkyním maximálně
věnuje a stihne navíc přípravu vlastního koně. Každý, kdo se chce k nám podívat je srdečně vítán. Pro děti připravujeme zajímavé projížďky na koních.
Tomu, kdo má zájem dobře pohnojit své
rostlinky, poskytneme kvalitní slámový
hnůj. S přáním pěkného babího léta a na
viděnou u koníčků se loučí

Ivana Hůlová

vedoucí JK IVAHU, Horní Bučice

DOBROVOLNÍ HASIČI POMÁHAJÍ
Na rozdíl od červnového čísla Obecních listů, kde jsme detailně
informovali občany o nezvykle velkém množství zásahů za první
pololetí 2011, můžeme konstatovat, že prázdninová sezóna proběhla
z hlediska činnosti JPO III velmi klidně, tj. bez výjezdů. Přesto
se někteří z členů JPO III a SDH stali ve dvou případech přímými
účastníky mimořádné události.
Jistě má většina z vás v živé paměti havárii českého autobusu
na dálnici A9 ve Štýrsku na jihu Rakouska o sobotní noci 25. června.
Autobus směřující s turisty do Chorvatska sjel z vozovky a narazil
na boční násep. Shodou okolností projížděli místem nehody jako
první manželé Francovi při své cestě na dovolenou. V té době ještě
o nehodě nevěděl nikdo ze záchranných složek. S využitím znalostí
cizího jazyka zavolal p. Franc telefonicky hasiče a záchrannou
službu, zatímco jeho manželka poskytovala první pomoc zraněným
v autobuse. V některých případech se jednalo o těžká zranění
jako tepenná krvácení či otevřené zlomeniny. Využila přitom své
zdravotnické zkušenosti z předchozí profese. Na místě nehody se
zdrželi delší dobu a to i z toho důvodu, že místní záchranáři se
na místo nehody dostavili až po více než hodině. Zarážející je i to,
že zdravotnické vybavení autobusu plného turistů tvořila jen jedna
malá autolékárnička. V každém případě patří manželům Francovým
za jejich pomoc uznání a poděkování.
Dalším z členů JPO III Vrdy, který pomáhal mimo činnost při
ohlášených výjezdech jednotky, byl pan Chadraba. Ten se účastnil
likvidace trosek po požáru rodinného domu v Podhořanech.
Jednalo se o jeden z těch požárů, který vznikl lidskou nedbalostí,
zřejmě od nedopalku cigarety. I jemu patří dík za jeho práci.
František Ferus, starosta SDH Vrdy

GRATULUJEME K TITULU
Mistryni světa v kickboxu Báře Jurášové, držitelce
zlaté medaile v kategorii mladších žákyň do 12 let
v disciplíně Lightcontact. Na mezinárodním šampionátu WKA v německém Karlsruhe navíc ve své
kategorii vybojovala stříbro v Semicontactu. Ještě
jednou gratulujeme!
-jm-

poznáváme přírodu
Copak to asi přilétlo? Na přírodovědných toulkách
Pálavou je to však běžný případ. Na kolegově ruce
sedí nápadný zástupce orthopteroidního hmyzu bizarního vzhledu. Přední pár končetin má totiž přeměněný na specifický lapací orgán – loupeživé nohy.
Lidové názvy v různých jazycích vycházejí z jejich
typické prosebné pozice a znamenají obvykle přibližně totéž – „věštci“ nebo „proroci“. Odtud také
pochází vědecký název celé skupiny, který je odvozen od řeckého slova μαντισ (mantis). Znáte rodové
i druhové jméno tohoto modlícího se věštce? -jmŘešení hádanky naleznete na straně 9.
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Z redakční pošty
Vážený pane Kropáčku,
v katastru obce Vrdy jsem učinila
průzkum a toto je výsledek. Dotázala
jsem se celé stovky lidí, které jsem
náhodně potkala:
72 lidí jsou vrdovští, 9 je vrdských,
zbytek se o celou věc vůbec nezajímá.
Jen pro zajímavost – oba tvary počítač
označuje jako nesmysl, co nato Ústav?
Vámi prosazovaný výraz mi
připomíná dobu národního obrození,
kdy v knize A. Jiráska filolog Sýkora
chce český jazyk povznést výrazy
„sestromuž, čistonosoplena, či
knihovtipník“. Podle něho by se měly
používat právě v oficiálních projevech
a mluvě vznešené. Zajisté spisovné,
leč neujaly se.
Nechala bych tedy občany Vrdů,
aby používali to, co se jim líbí, a to
i v oficiálních projevech – kdo ví,
co bude spisovné za pár let a co ne.
PS: S Vaším překladem latinského
„Usus tyrannus“ naprosto souhlasím,
jen škoda, že jste nepochopil jeho
použití – říká, že zvyk se stává
právem. Možná Vás zmátlo jedno či
dvě „n“, ale použít jen jedno by bylo
vskutku úsměvné, nemyslíte?


Emilie Heiserová

pokračujeme v PUTOVÁNÍ PROSTOREM  A ČASEM…
O projektu, do kterého se zapojila vrdovská Základní škola pod vedením Ing. Ludmily Kebzové a Mgr. Václavy Nádvorníkové,
jsme informovali v červnovém čísle Obecních listů, nyní přidáváme několik dalších realizovaných fotodvojic.
Více na www.putovaniprostoremacasem.cz

Nádraží Vrdy-Bučice, r. 1935 a r. 2011, ze zachovalého funkčního nádraží je nevyužitá zchátralá budova, oblast dopravce

Škola ve Vrdech, r. 1934 a r. 2011, přístavba školy, oblast urbanista

Lom Markovice – vjezd do lomu r. 1950 a r. 2011, nejsou koleje a povozy, oblast geolog

U mostu ve Vrdech r. 1908 a r. 2011, starý most,
povodně, nový most postaven r. 1925, změna
mostu, dřevin, výstavby, oblast hydrolog

Skautský dvůr r. 1991 a r. 2011, dvůr je upravený, místo plevele vzrostlé dřeviny, oblast botanik

Memoriál  Antonína  Šindeláře st.


Mladší
přípravka
Slovan Liberec A
SK Sparta Kutná Hora
FC Zenit Čáslav
Polaban Nymburk
TJ Slavoj Vrdy
FK Doubí
Slovan Liberec B

Oblíbený turnaj mladších a starších přípravek uspořádal fotbalový
oddíl TJ Slavoj Vrdy ve svém domácím stánku. Zápasy byly rozděleny
do dvou víkendových dnů; mladší
přípravka (ročník 2002 a mladší) je
odehrála v sobotu 25. června, starší
přípravka (ročník 2000 a mladší)
pak v neděli 26. června. Soutěž slavnostně zahájil Antonín Šindelář ml.
a ředitel turnaje Dušan Truksa.
Pro vítěze byly připraveny hodnotné
ceny a sladká překvapení.

 tarší přípravka
S
SK Bohemia Světlá nad Sázavou
FC Zenit Čáslav
HC Kolín
TJ Slavoj Vrdy
Sokol Kaňk

>>

Hřiště
pro přípravku
je dokončeno

Hřiště bylo mladým fotbalistům předáno v sobotu 24. září při jejich 2. podzimním kole zápasů s FK Čáslav A a Křesetice. Travnaté hřiště o standardních
rozměrech 40 × 20 m se pyšní kvalitní
drenážní a vegetační vrstvou s kompletním systémem automatického zavlažování při odebírání vody z řeky. Je nezbytné dodat, že sportovní dílo je výsledkem brigádnické práce především nadšených členů Slavoje za sponzorského
přispění fy Pavla Dalešického z Vrdů.

-jm-

více fotografií na  http://slavojvrdy.wbs.cz/Fotogalerie40.html
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SPORTOVNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
Soustředění členů florbalového oddílu
SKP Olympia Kutná Hora se konalo
na samém začátku letních prázdnin,
ve dnech 1.–8. července 2011, ve sportovním areálu Vrdy. K dispozici měli tělocvičnu a fotbalové hřiště. V ceně soustředění bylo ubytování ve stanech,
strava (plná penze) byla pak zajištěna
po dohodě s místní základní školou ve
školní jídelně. Vedoucími byli dva kantoři s dlouholetou zkušeností jak v pedagogice, tak sportu. Jeden je akademický mistr republiky ve florbale, druhý
vlastní trenérskou licenci B pro florbal.
Jsou to Mgr. Jan Třískala a Mgr. Tomáš
Franc. „Kromě florbalu se věnujeme dalším míčovým a pálkovacím hrám, jako
je softbal, badminton, speed badminton“, vyjmenoval Tomáš Franc a pokračoval „kromě prvoligových juniorů je tu
osmnáct žáků 2. až 9. tříd a tři instruktoři. Čekáme už jen na počasí, abychom
mohli využívat i koupaliště“. Podle jeho
slov, kutnohorští florbalisté byli mile
překvapeni možnostmi vrdovského stadionu. „Škoda, že tento areál nenabízí
ubytovací kapacitu pro 30 až 50 osob“
dodal Franc.
-jm-

VRDŠTÍ  NOHEJBALISTÉ  ZÍSKAJÍ
BRAMBOROVOU
Do konce soutěžního ročníku krajské soutěže
mužů zbývají pouze dva zápasy s vedoucími
celky. Přesto máme konečné umístění v tabulce jisté. Ve své premiérové sezóně obsadíme
čtvrté místo, čímž se vyhneme nepříjemným
starostem o udržení.
Výsledky minulých kol: Vrdy – Církvice 6 : 3
Vrdy – Slaný 2 : 6
Dobříš – Vrdy 5 : 5
Soutěž finišuje také dorostencům, kteří zatím
drží skvělou druhou příčku v krajském přeboru
za suverénem, týmem z Mnichova Hradiště.

XII. ROČNÍK POSVÍCENSKÉHO
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE OVLÁDLA
„FLAKSOVA DRUŽINA“
Druhá srpnová sobota ve Vrdech patřila nohejbalu. Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy uspořádal tradiční Posvícenský turnaj. Ten se konal po dvanácté na
antukových kurtech místního sportovního areálu. I přes nepříznivou předpověď počasí se k dopolední prezentaci dostavilo devět soutěžních trojic.
A to nohejbalisté od okresní úrovně až po hráče, jež mají zkušenosti s extraligovým nohejbalem. „Počasí nám vyšlo. Sprchlo jen během semifinále a zápasu o třetí místo. Na finále byl už kurt v pořádku“ konstatoval ředitel turnaje Miroslav Havránek ml. Na zápasy ve čtvrtfinále a především v semifinále – to se bylo na co koukat! Škoda jen, že nepřišlo více diváků. „Bohužel
se stále potvrzuje, že nohejbal lidi netáhne“ potvrdil Havránek. Z turnajového vítězství se nakonec radovala trojice „Náhlá smrt“ hrající v sestavě Lukáš Flaks, Jiří Holý a Marek Líbal.
Náš dík patří sponzorům akce: Agroslužby Jiří Jetleb a syn, TJ Slavoj Vrdy
a Obec Vrdy.
Jan Havránek, TJ Slavoj Vrdy
výhra

remíza

prohra

score

body

1. TJ Sokol Mnichovo Hradiště

9

3

0

69 : 33

21

2. Sokol Slaný

8

4

0

68 : 35

20

3. TJ Lokomotiva Nymburk

8

4

0

68 : 39

20

4. TJ Slavoj Vrdy

5

4

3

66 : 53

14

5. NK Dobříš

3

2

7

44 : 59

8

6. TJ Sokol Nové Strašecí

0

5

7

44 : 67

5

7. TJ Církvice

2

1

9

36 : 63

5

8. TJ Sokol Vlašim

0

3

9

34 : 69

3

1. 10. 2011 SO 16:00

Vi Sedlec – Horní Bučice

1. 10. 2011 SO 16:00

Žleby – Vrdy

8. 10. 2011 SO 16:00

Vrdy – FK Uhlířské Janovice B

9. 10. 2011 NE 16:00

Horní Bučice – Žleby

15. 10. 2011 SO 16:00

Kaňk – Vrdy

TENIS

Okresní přebor 
ve fotbale – Podzim 2011

FK Uhlířské Janovice B – Horní Bučice
Vrdy – Paběnice

23. 10. 2011 NE 15:30

Horní Bučice – Kaňk

29. 10. 2011 SO 14:30

Paběnice – Horní Bučice

29. 10. 2011 SO 14:30

Křesetice – Vrdy

Z POSVÍCENSKÉHO TURNAJE

16. 10. 2011 NE 16:00
22. 10. 2011 SO 15:30

Již po třetí uspořádal nohejbalový oddíl TJ Slavoj Vrdy Posvícenský turnaj v malé kopané 5 + 1
mužů (neregistrovaných u ČMFS) a žen, který
navazuje na tradiční „Zlatou“. Za slunného počasí dorazilo v sobotu 3. září sedm družstev
z Vrdů a blízkého okolí, dívčích sestav nevyjímaje. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu sportovního klání,
pořadatelům, hráčům a sponzorům.

Jan Havránek st., TJ Slavoj Vrdy
Konečné umístění družstev
1.
Hospoda u Vikyho
2.
Starkoč
3.
Staro-Braník KD Vrdy
4.
Zbyslavské hokejky
5.
Nohejbal Vrdy
6.
Hasiči Vrdy
7.
Poupata
Od dvacáté hodiny začala v Kulturním domě
tradiční Posvícenská zábava. K tanci a poslechu
zahráli Mokrý banditi s lídrem Lubošem Ašenbrenerem.
-jm-

Tenisový oddíl se účastní již třetím rokem krajských soutěží registrovaných hráčů. Jako nováček soutěže jsme hned bojovali o první
místa. Nakonec jsme obsadili vždy o jediný bod druhé místo za
družstvem z TC Modletice a v loňském roce za LTC Poděbrady. Letos jsme měli velké problémy se zápasy žen. Zaregistrovali jsme tři
nové hráčky, ale pro další a další zranění se nám nedařilo sestavit soupisku družstva podle našich představ. Takže letos až šesté
místo. Už od doby, kdy byl tenisový kurt ještě v areálu Základní
školy ve Vrdech, soupeříme každoročně v Posázavském poháru
s městy od Vlašimi, Zruče nad Sázavou přes Ledeč až po Humpolec. To obnáší například v letošním roce jen v těchto soutěžích
52 zápasů, a tak na kurtech je docela živo. Podnikli jsme i několik výletů na turnaje po okolí a získali tak první místo v turnaji
o Putovní pohár města Zbraslavice (Táborský) a podruhé za sebou o Pohár města Zruč nad Sázavou (Táborský).
Na místních dvorcích proběhl v sobotu 9. července turnaj čtyřher Vrdy Open 2011. Účast čtyřiadvaceti hráčů nabízela kvalitní
podívanou, a tak hry trvaly až do pozdních odpoledních hodin.
Prvenství si nakonec v napínavém finálovém zápase odnesla dvojice z Ledče a Světlé n. Sázavou Nechvátal – Plecitý před Novým
a Vilímkem. Třetí příčku obsadila dvojice Táborský – Lhota.
Poslední letošní soutěže vyvrcholily v sobotu 24. září Svatováclavským turnajem jednotlivců.




Josef Táborský, předseda tenisového oddílu Slavoj Vrdy
http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2011/
soutez/2829/druzstvo/2
Skupina A
Táborský – Lhota

6:0

6:0

6:2

6:0

6:4

Rulík – Novák

0:6

1:6

1:6

4:6

0:6

Mužátko – Strnad

0:6

6:1

1:6

2:6

3:6

Mergl – Jelínek

2:6

6:1

6:1

6:2

3:6

Michal – Markéta

0:6

6:4

6:2

2:6

0:6

Buchl – Auersvald

4:6

6:0

6:3

6:3

6:0

6:4

6:2

6:2

6:3

3:6

Skupina B
Nový – Vilímek
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Tvrdík – Batelka

4:6

5:7

1:6

6:3

1:6

Misar – Fryje

2:6

7:5

0:6

6:2

1:6

Bajo – Kalousek

2:6

6:1

6:0

6:1

5:7

Kubín – Zahrádka

3:6

3:6

2:6

1:6

0:6

Nechvátal – Plecitý

6:3

6:1

6:1

7:5

6:0

KARATISTÉ  ZVOU DO
ČÁSLAVSKÉ  SOKOLOVNY

DOUBRAVA VYSOČINA TOUR 2011
Po páté se v sobotu 20. srpna jel dlouho očekávaný cyklistický závod na
40 a 110 kilometrů Doubrava Vysočina Tour 2011. Letos závod odstartoval
dvojnásobný mistr světa Miloš Fišera. Na trasu A 110 km se vydalo 74 závodníků, na turistickou trasu B 40 km pak jednapadesát závodníků. Start
i cíl byl tradičně před Základní školou ve Vrdech. Pro nejmenší cyklisty pořadatelé připravili dětské závody na libovolných popojíždědlech, kolech,
odrážedlech nebo tříkolkách, v délce trasy C od 100 do 1 000 m. Dále čekal
malé závodníky v rámci Dětského sportovního dne skákací hrad i sladké
odměny. Pro dospělé tu byla tombola.
Akci pořádali: AGRO Kolín, FIDOSPORT Čáslav a Obec Vrdy. Ředitelem závodu byl Kamil Kuchař, asistovali mu Robert Stibůrek a Petr Novotný. Velký
dík patří sponzorům, zejména AGROFERT Holding, a. s., Big Shock, AVE,
Rupol spol. s r. o., ZZN Polabí Kolín, Ing. arch. Luboš Petříček, Pekárna Golčův Jeníkov, HN technology, AUTO COMBI Kutná Hora, UNIKOM Čáslav,
Josef Moravec P&K ekologie, Pavel Dalešický Maso-Drůbež-Uzeniny s. r. o.,
FIDOSPORT Čáslav, Marek Hnátnický Vavroušek a spol. v. o. s. Ronov nad
Doubravou a Cyklo Team AGRO Kolín. Zvláštní poděkování patří Ing. Martinu Kubů, řediteli lihovaru Vrdy.
Výsledky
Kategorie A 110 km
čas
1. místo Petr Zahrádka (Alltraining-lawi)
2:41:57
2. místo Petr Novák (Alltraining-lawi)
2:41:58
3. místo Luboš Kejval (BMC)
2:44:40
Kategorie B 40 km
1. místo Lukáš Kopecký (CK MTB MARATON Hlinsko)	
1:01:00
2. místo Petr Hanzel (Rubena Birell Specialized)
1:01:01
3. místo Miroslav Endris (Agro Kolín)
čas 1:01:02

více na http://dvt.717.cz/

Kamil Kuchař, Robert Stibůrek, Cyklo Team AGRO Kolín

Jako každý rok přijímáme nové členy do našeho
oddílu Sokol Shotokan Karate dojo Čáslav. Jsme
parta dlouholetých nadšenců, které baví nejen neustálé poznávání bojových umění, ale také
chuť cvičit pro radost a udržovat si tělesnou kondici. Máme stabilní kádr pokročilých karatistů (věkové rozmezí členů
13–50 let), nejvyšší technickou úroveň
a počet černých pásů v okrese (sedm
nositelů 1.–3. dan). Pro někoho je zajímavé učit se bojovým technikám, pro někoho odpočinout si a odreagovat se po celodenním shonu v práci. Soustředíme se na starší
mládež asi od 12 let a dospělé, tedy adepty, kteří se
mohou plně věnovat karate jako bojovému umění,
bez potřeby přílišných úprav a herních prvků
nutných při tréninku menších dětí. Cvičení karate je vhodné i pro ženy – výrazně napravuje bolesti páteře způsobené civilizačními vlivy. Napřimuje a zpevňuje páteř, posiluje zádové i břišní
svaly. Strečink a vlastní cvičení pak uvolňuje napětí. Ke studiu karate nepotřebujete žádné drahé
a značkové věci. Podstata spočívá v poznání, ne ve
vybavení. Z počátku postačí tepláky a tričko. Cvičíme naboso, ale kdo chce, může mít lehkou sportovní obuv, nejlépe plátěnou. Později se cvičí v kimonu (karate–gi s pásem dle pokročilosti).
A jak cvičíme? Scházíme se dvakrát týdně v pondělí a ve středu od 17:30. Výuka je ve 3 skupinách,
každá se svým trenérem. V případě, že někdo potřebuje s něčím poradit, bude se mu po domluvě
určitě některý z trenérů věnovat. Vždy začínáme
tradičním japonským ceremoniálem v sedě, dále
je rozcvička, strečink a vlastní cvičení (postoje,
kopy, údery, pády apod.). Nejprve se cvičí samostatně, potom ve dvojicích, včetně základů sebeobrany. Dále cvičíme sestavy cviků poskládaných do určité formy, tzv. kata. Instruktoři i zájemci z žáků jezdí na semináře významných
mistrů – mezinárodních instruktorů, kde se rádi
něčemu novému přiučí. Soutěže nejsou hlavním
cílem tradičního karate, ale tato možnost tady je.
Vícekrát jsme se závodů zúčastnili s dobrými výsledky včetně startů na mistrovství republiky. Během prázdnin tréninky nejsou. Jezdíme ale na
soustředění do Zbraslavic, kde je možné cvičit jak
venku, tak i v tělocvičně. Je tam super prostředí
s různými zábavnými akcemi… jo, a skvěle vaří!
Přijďte se na nás podívat do čáslavské Sokolovny
v Masarykově ulici. Bližší info najdete na naší nástěnce na pěší zóně nebo na www.kmp.wz.cz

Pavla Samková

Sokol Shotokan Karate dojo Čáslav
Každé pondělí a středu od 19. 9. do 31. 10.
v 17:15 v Sokolovně Masarykova 471, Čáslav
přijďte si nezávazně zacvičit
nebo se jen podívat, děti od 12 let,
dospěláci vítáni v každé věkové kategorii
info: V ladimír Gladkov – 721 930 696
Aleš Petr 603 527 – 443

ramontgips Radek Hurda
5. května 373, 285 71 Vrdy
mobil: 603 866 527
e-mail: hurdaradek@seznam.cz
Provádíme:
rekonstrukce bytů
půdní vestavby
 sádrokartonové příčky,
stropy, minerální podhledy
 zateplování fasád
polystyrénem
zednické práce
domy na klíč

S veterány na Seč
Vážení přátelé a klienti,
tímto bychom Vás chtěli informovat o vysílacím čase
televizního pořadu České televize s názvem
„S veterány na Seč“. Česká televize zařadila pořad
do svého vysílacího schématu takto:
ČT 2, 19. 10. 2011 ve 12:15
ČT 4, 2× repríza v měsíci říjnu 2011 (vysílací čas bude upřesněn)
ČT 2, 2× repríza na konci roku 2011 (vysílací čas bude upřesněn)
Pořad byl natočen v rámci Celostátního letního setkání
vozidel Mercedes Benz, kde hlavním partnerem
této akce byla společnost
OVB Allfinanz, a. s. ČR – finanční poradenství.

ŽELEZÁŘSTVÍ, ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY
PŮJČOVNA STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

PORADENSKÁ KANCELÁŘ PARDUBICE
pobočka VRDY nabízí:
 Povinné ručení a havarijní
připojištění s 40–50% slevou
(Škoda Octavia a Škoda Superb TDI
za 1 810 Kč, Škoda Fabia za 1 620 Kč).
 Úsporu na pojištění osob a majetku
propočet výhodnosti starých smluv
a sjednání levnějšího pojištění, např.
pro úrazy a nemoci se zajištěním
příjmu a s bonusy zdarma (z nabídky
třinácti nejlepších pojišťoven).
 Pojištění právní ochrany
a zaměstnanecká ochranná pojištění.
 Výpočet a kompletní vyřízení
ideální hypotéky, levnější úvěry
pro refinancování, stavební
spoření (porovnání jedenácti
bank a spořitelen).
 Zajištění příjmu na penzi, bezpečné
spoření dětem na studia atd.
Nezávislé poradenství a veškeré služby
jsou vždy zdarma. Vše v pohodlí a bez
starostí. Servis smluv po dobu trvání.
MAREK ŠONKA – 602 792 339
marek.sonka@ovbmail.cz
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Otevírací doba: Po–Pá 8:15–12:00, 13:00–17:00
So 8:00–11:00
Mob.: 776 173 736
Odpovědný zástupce: Marcel Pospiech
www.pujcovnanaradi.cznet.cz

VODA

TOPENÍ

ODPADY

Jaroslav Hronovský
U Sokolovny 153
285 71 Vrdy

mobil: +420 731 116 675, +420 731 116 680, +420 731 116 683

KADEŘNICTVÍ
Dolní Bučice, 285 71 Vrdy

Zdeňka Kuchařová 606 956 285
Zdeňka Šulcová 606 321 468
Zuzana Nagyová 731 001 205
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