Vážení spoluobčané,
Červen 2003

Právě se Vám dostalo do ruky již druhé číslo našeho občasníku. V jednotlivých číslech
Doubraváčku bychom Vás mimo jiné rádi seznamovali s historií všech částí naši obce.
Postupně se budem věnovat Vrdům, Dolním Bučicím, Horním Bučicím, Zbyslavi,
Koudelovu, Skovicím a části Vinice spadajíci pod Vrdy.
Pro dnešní vydání jsme zvolili Zbyslav, jelikož právě o ní jsou nejstarší historické písemné zmínky. Vaše redakce

Doubraváček

OBČASNÍK OBCE VRDY

Pohledy do minulosti - Zbyslav
Zbyslav je jedna z nejstarších obcí regionu, děné sídlo prodává roku 1665 rytíř Adam Jaropřipomínaná již roku 1131 olomouckým bisk- slav Šofman z Hemrles Václavu Rudolfovi Věžupem Jindřichem Zdíkem. Ve 12. století níkovi z Věžníků. V roce 1694 je zbyslavský
náležela dvoru Jezbořickému u Heřmanova statek odprodán Maxmiliánu hraběti z ThunMěstce. Samostatným vladyčím statkem byla Hohensteinu a připojen k panství žehušickému.
v průběhu 13. století, kdy
Thunové dali základ
roku 1267 na zdejší tvrzi
zbyslavské farní škole (r.
seděl jistý Velislav. Ve
1783), později i obecní
14. století patřil díl Zbysškole (r. 1880) ve stylu
lavi s jedním hlasem
francouzské novorene„podací kostelního“ cissance. Jejich kontributerciáckému klášteru
čenský špýchar obilního
v Sedlci u Kutné Hory.
fondu byl dán do provoKostel pozdně gotického
zu roku 1820. Svému
stáří je poprvé připomíúčelu sloužil do roku
nán roku 1352 jako farní,
1848, kdy jej odkoupila
barokně přestavěn kolem Ulicové umístění roubených chalup z druhé polovi- cukrovarnická fa Schoelroku 1609, poté v letech ny 18. století na pozemcích bývalé panské viniler a spol. ve Vrdech a
1658-1660 a 1692 za Ber- ce.Fotografie z první poloviny 20. let minulého zřídila v něm deputátní
narda Františka Věžníka. století. Archiv Františka Kříže.
byty. Od té doby stavba
Po husitských nepokojích
jen chátrá… Po první
byl roku 1436 zapsán díl
pozemkové reformě byl bývasedlecký, tj. mlýn s tvrzí Janu
lý panský dvůr rozparcelován
Cho túňovi Žehušic ké mu
a již jako zbytkový statek proz Nestajova. V polovině 16.
pachtován panu Výbornému.
století se ves dostala v držení
Roku 1950 statek tvoří pilíř
Žerotínů, následně Chotouvzniklému zemědělskému
chovských z Nebovid a poté
družstvu Zbyslav, které se
rodu Lukaveckých z Lukavce.
v roce 1960 přidružilo k JZD
Roku 1641 kupuje mlýn
Vrdy a o čtrnáct let později se
s pustou tvrzí Wolf Bernard
stalo součástí JZD Žehušice se
z Gerštorfu. Po jeho smrti vdosídlem ve Vrdech. V 90. letech
va Johana Polyxena roz. Mit19. století ve Zbyslavi žilo 739
rovská z Nemyšle tvrz obnoobyvatel. Dnes (k 28.2.2003)
vuje a přikoupením sousedeviduje 227 obyvatel. V roce
ních statků v Zaříčanech, Bí1960 se Zbyslav stala součástí
lém Podolí, ve Starkoči a v
střediskové obce Vrdy a zůstáLovčicích vytváří zbyslavské
vá jí dodnes. J.Moravec
panství. Na místě pusté tvrze
postavila honosnější renesanč- Celkový pohled na ves Zbyslav z břehů řeky Doubravy. V popředí zádušní pozemky „Pod humny“, nad nimi se hrdě vypíná kostel Nejsvětější
ní sídlo, zřizuje oboru, bažant- Trojice. Z daleka tvoří výraznou dominantu Čáslavské kotliny.
nici, pivovar a dává na západPohlednice z 30. let minulého století. Archiv Františka Kříže.
ním svahu vysázet vinici. Zdě-

Pověst o Zbyslavské paní
Když stavěli ve Zbyslavi kostel, lili prý zvonaři nové zvony v prostoru před nynější školou. Pověst vypravuje, že k nim přišla
Zbyslavská paní a přinesla plný klín stříbra.
To proto, aby zvony lépe zněly. Jejího příkladu následovali mnozí lidé ze Zbyslavi a okolí. A tak se zvonařům podařilo ulít zvony,

které měly krásný, stříbrem zvonící hlas. Až do
první světové války hlaholily zbyslavské zvony
daleko do okolí. Bylo příjemné jim naslouchat. Ve
válce zvony rozbili, shodili z věže a a odvezli k
výrobě válečných zbraní.
Použitá literatura:
Josef a Eva Prchalovi: Dívčí kámen

Doubraváček

Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi abych se s Vámi podělil o první zkušenosti ve
funkci, kterou jste mi prostřednictvím zastupitelů svěřili,
Nechci užívat žádných vzletných frází, ale ubezpečuji Vás, že
si této pocty vážím a vykonávám ji podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí.
Naše obec je jedna z mála obcí v okolí, kde nedochází
k úbytku obyvatel a např.dne 25,4, jsme evidovali 3001 obyvatel. Tento fakt má svůj základ v minulosti a v prozíravosti
našich předchůdců. Masivní výstavba bytů, a´t již jakoukoliv
formou vedla ke stabilizaci a nárustu počtu obyvatel. To si
vyžádalo výstavbu sítí a infrastruktury, jako mateřských škol,
rozšíření základní školy a jiných veřejně prospěšných staveb.
Dnešní podoba obce je jen odrazem toho co bylo nutné vybudovat a co nás ještě čeká, A že toho není málo není potřeba
zdůrazňovat. Nebudu se zabývat výčtem akcí, ale chtěl bych
poukázat na to co je vždy a za každých okolností základním
měřítkem práce obce. Bylo by zbytečné budovat zařízení ,
stavět nové a nové objekty bez toho, aby byl v obci pořádek,
Obec je za tuto oblast samozřejmě odpovědná ze zákona, ale
co to je obec? To jsme my všichni. A podívejme se kolem sebe. Zastupitelstvo sice stanovilo poplatek na osobu a rok za
likvidaci odpadů, popelnic je v oběhu dostatek až se dá říct,
že jich je mnoho, ale navzdory této skutečnosti vznikají černé

skládky, nebo lépe řečeno odpad se odhazuje tam, kde vypadne z ruky nebo na místech za obcí, což nám reklamu rozhodně nedělá. Neříkám to
rozhodně samoúčelně, ale hlavně proto, že kromě dalších
finančních nároků váže úklid kapacitu naśich TS, kterou bychom mohli věnovat na jiné neméně důležité práce, nebo se
více věnovat údržbě majetku obce.. Jen těžko se chápe skutečnost, že je velký problém zmačkat i PET láhev. Jen pro zajímavost, kontejnery na plastové obaly jsou přeplněny tím, že
při stejném počtu obalů ve zmačkaném stavu by byly zaplněny ze tří čtvrtin! Stejný problém je i s úklidem komunikací.
Bývalo dobrým zvykem, že každý si uklidil před svým domem. Dnes je to jen světlá výjimka.Obec tento stav vyřeší
nákupem zametače, ale všechno zametač nevezme, hlavně
pokud roste plevel u obrubníků.
Nechci abyste tento článek chápali jako pokus o suplování
povinnosti obce, Vámi občany. Obracím se na Vás jenom
s požadavkem, abyste odpadky ukládali tam kam patří tj. do
košů, popelnic nebo kontejnerů.
Jsem přesvědčen, že i Vám se líbí čisté a upravené prostředí
obce ve které žijete. Dejte nám svým přístupem příležitost
takové prostředí vytvořit a udržovat.

Děkuji Vám A.Šindelář

Co si můžete půjčit nového v měsíci červnu v místní knihovně aneb novinky pro měsíc červen
Liška Vladimír: Tajemství Čachtické bestie
Frýbová Zdena: Otcem i matkou
Filip Václav: Potomci slavných žijí mezi námi 3.
Frýbort Pavel: Muž na prodej
Viewegh Michal: Případ nevěrné Kláry
Kopecký Miloš: Já
Smith Wilbur: Síla meče
Andrewsivý Virginia: Tlumené tóny
Stránská Lenka: Prožít si každý den
Smith Wilbur: Volání na ďábla
Wagner Karl: Murphyho zákony
Dědková Jarmila: Čekanky
Vokáč Petr: Nevyjasněné záhady II. Tisíciletí
Palemr Michael: Vedlejší účinky
Lindseyová Johanna: Okouzlení
Brandejsová Irena: Jedna letní láska
Cave Peter: Kočky rády perník
Longinová Helena: Hlavní roli hraju já!

Štorkán Karel: My ze Stříbrného vrchu – Nemravná třída
Štorkán Karel: My ze Stříbrného vrchu – Druhé zvonění
Peaseovi Allan a Barbara: Proč muži lžou a ženy pláčou
Štorkán Karel: My ze Stříbrného vrchu – Holky plačte,
géniové odcházejí
Taussig Pavel: O věrném filmování Antonie Nedošínské a Theodora
Pištěka

Příprava nové výstavní síně ve Vrdech

Významná životní jubilea slaví:
pan Bohumil Váňa
pani Vlasta Veselá
pan Bohumil Vondra
paní Anna Nováková
pan Zdeněk Zikmunda
paní Jiřina Česalová

Dolní Bučice
Vrdy
Vrdy
Dolní Bučice
Vrdy
Dolní Bučice

paní Marie Michálková
paní Johanna Petržílková
paní Jarmila Kampová
paní Zdenka Linhartová
pan Vlastimil Michálek
paní Marie Lhotová

Vrdy
Zbyslav
Zbyslav
Vrdy
Vrdy
Dolní Bučice

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví!
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Na této fotografii vidíte objekt
čp.200, který stojí naproti obecnímu úřadu.Zajisté jste všichni tento
dům poznali. Vždyť mnoho z nás
si ho stále spojuje s nepřekonatelnou zmrzlinou paní Šachové.Dům
je ve vlastnictví obce, má bohatou
historii a vnitřní prostory jsou
architektonicky velmi zajímavé.
Obzvlášť Vás zaujme krásná klenba .Chtěli bychom zde vytvořit
stálou obecní výstavní síň a výstavy, které se dosud pořádají v zasedací místnosti OÚ přesunout
sem.Tím by se mohl i zvětšit rozsah dosavadních výstav.Kromě již
tradičních výstav bychom se rádi
věnovali i historii obce, místním
organizacím, známým rodákům a
pod.První zde pořádanou akcí
bude tradiční Vánoční výstava.
B.Cichá

Doubraváček

Oznámení

Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky
k Evropské unii
Starosta obce Vrdy podle § 21.zákona č.14/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o
změně některých zákonů(zákon o provádění referenda) oznamuje:
1.Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční
Dne 13.června od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 14.června od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2.Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii je Městský úřad Čáslav - sekretariát.
3.Místem konání referenda
V okrsku č.1 -Vrdy
je místnost pro hlasování v
tělocvičně, Školská čp.344
ve Vrdech pro oprávněné
občany s adresou místa
trvalého pobytu ve Vrdech,
Koudelově, Skovicí, Pod
Vinicí

V okrsku č.2 - Dolní Bučice
je místnost pro hlasování v
tělocvičně, Školská čp.344
ve Vrdech pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu v Dolních
Bučicích

V okrsku č.3 - Horní Bučice
je místnost pro hlasování v
pohostinství, Čáslavská 44
Horní Bučice pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu v Horních
Bučicích

V okrsku č.4 - Zbyslav
je místnost pro hlasování v
kulturním domě, Havlíčkova 24 Zbyslav pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu ve Zbyslavi

4.Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
5.Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování.
Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou
otázku
Antonín Š i n d e l á ř v.r.
starosta obce

Ve Vrdech dne 28.5.2003

Informace o dovolených
Praktický lékař

Zubní ordinace

Dětská ordinace

MUDr. I. Šindelářová

MUDr. H. Koutná

MUDr. D. Lebedová

Dovolená 14.7. - 28.7.

Dovolená 21.7. - 1.8.

Dovolená 30.7.-15.8.

MUDr. J. Volenec

MUDr. D. Rada

Lékárna

Dovolená 30.6.- 4.7. a 28.7.- 8.8.

Dovolená 18.8. - konec srpna

PharmDr. J. Nádvorníková

Oční ordinace

Gynekologická ambulance

Celé prázdniny v provozu

MUDr. P. Reichelová

MUDr.S.Štefánková

Červenec, Srpen ordinuje pouze v Čáslavi

Dovolená 16.7.-6.8.

Nové tel.spojení do nemocnice Čáslav /na všechny linky lze volat přímo/
Ústředna
Sekretariát
Příjem objednávání
Doprava DZS
Chirurgické odd.
Chir.JIP
Chir.ambulance
Ambulance bolesti
Gynek.oddělení
Porodnice
Gynekol.ambulance

327305111
327305170
327305166
327305222
327305143
327305188
327305186
327305265
327305226
327305130
327305266

Geriatrické odd.
RHB odd.
Elektroléčba
Vodoléčba
RHB ambulance
Interna JIP A
Interna B
Interna C
Interní amb.
Kardiolog.amb.
Gastro amb.

327305178
327305117
327305156
327305157
327305190
327305144
327305128
327305432
327305245
327305225
327305243

Revmat.amb.
Diabet.amb.
Dětské odd.
Dětské - ambul.
Nefrolog.amb.
Rentgen
Transf.labor.
Hemat.lab.
Hemat.amb.
OKB

327305247
327305245
327305187
327305164
327305277
327305121
327305251
327305252
327305249
327305114
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Doubraváček
Dětský den se vydařil
V sobotu 24 .
května
2003
uspořádalo
Kulturní
a
společenské
středisko Vrdy
dětský
den .
Nádherné letní
počasí, skvělá
atmosféra
a
bohatý
program pro děti přilákal na stadion Dynama
Horní Bučice více než 250 dětí.V slunném
odpoledni děti soutěžily o sladkosti a
drobné hračky. KaSS oslovila místní
organizaci Junák o spolupráci při přípravách dětského dne. Děvčata ze skautu
pod vedením slečny Ireny Vojtěchové připravila zábavné soutěže, hry o medaile. Přítomny byly dokonce pohádkové

Kultura
bytosti:lesní víla, čarodějnice, Harry
Potter
a další. Děti měly možnost
prohlédnout si indiánský stan.
Za vzornou přípravu a pomoc
při organizaci zábavného odpoledne patří děvčatům velký dík a
pevně doufám, že příští dětský
den pro děti připraví zase nová
překvapení.
Dětského dne se zúčastnil i
Záchranný hasičský sbor
z Kutné Hory a Místní hasičský

Vyhodnocení soutěže o nejlepší výrobky
na velikonoční výstavě
Ve dnech 14. dubna – 19. dubna 2003 Kulturní a společenské středisko ve Vrdech uspořádalo velikonoční výstavu v zasedací síni Obecního úřadu ve Vrdech a zároveň vyhlásilo soutěž o nejlepší výrobky s velikonoční
tématikou. Do soutěže
se zapojila ZŠ Vrdy –
téměř všechny třídy
nižšího stupně , Mateřská škola I. Vrdy ,
kroužek výtvarné výchovy, paličkování a
vyšívání. Soutěže se
zúčastnilo více dětí než
pořadatelé očekávali.
Sladká odměna pro vítěze
Porota vyhlásila vítěze
soutěže , kterým se stala Mateřská škola I. Vrdy a
z rukou starosty převzala ředitelka Jitka Truksová sladkou odměnu pro děti. Odměněni byli i ostatní soutěžící.
Výtěžek z výstavy byl použit právě na odměny pro zúčastněné děti.
Při předávání cen byly děti informovány o připravované soutěži na vánoční výstavu, která se uskuteční
v listopadu 2003 v nově otevřené Výstavní síni.
L.Nesládková
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sbor Vrdy.
U dětí sklidili
záchranáři velký
úspěch, hlavně poté, co v horkém
odpoledni osvěžili přítomné sprchou
z hasičských děl.
Velký zájem projevily děti o letecké modely
modelářů
z Rohozce a střílení ze
vzduchovky. U střelby
vypomohli vojáci základní služby z posádky
Čáslav.
Za příjemné atmosféry, vydařeného
počasí
a velkého zájmu dětí
zakončil dětský den p.
Bečán
diskotékou.
Opět se soutěžilo o
ceny, tancovalo se na
parketu.
Pořadatelům znepříjemnil dopoledne
při přípravách na
zábavné
odpoledne
roj včel, který pomohl
odstranit místní včelař p. Lichner .Nepříjemné bylo i odmítnutí účasti policejních
kynologů, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit dětského dne.
Oslavy dětského dne patří mezi největší dětské svátky, které mají rozradostnit nejen děti, ale i rodiče, kteří by se
měli pyšnit nad úspěchy svých potomků. Skutečnost je trošku
mimo realitu. V uspěchané době, honbě za kariérou a časovou
vytížeností rodičů, nemají někteří z nás čas radovat se se svými
potomky a dát jim trochu z pocitu šťastného dětství, porozumění a zájmu. Velice nás - pořadatele překvapil nezájem některých rodičů o své děti právě na pořádaném dětském dni. Dost
dětí mnohdy i předškolního věku poslali autobusem samotné s
tím, že se tam někdo už o ně postará.
Na závěr bych chtěla vyslovit dík všem, kteří se na dětském
dnu podíleli, stejně jako sponzorům / KARS Dolní Bučice,
Pohostinství Horní Bučice, Cukrovar Vrdy, TJ Dynamo Horní
Bučice, Papírnictví Student, Uzenářství P. Dalešický, Pohostinství KD Vrdy, P.Loužil a všem ostatním, kteří dobrovolným
vstupným přispěli na další akci pro děti. L.Nesládková

Doubraváček

Skaut

Skauti z celého okresu závodili
Každý rok se na našem okrese
pořádají skautské závody.
Jeden rok soutěží světlušky a
vlčata, druhý rok soutěží skautky a skauti.
Na letošní rok připadl závod
těch starších.
26.4.2003 se proto sešli v Ronově nad Doubravou skautky a
skauti z celého okresu, celkem
14 hlídek (z Kutné Hory, Uhlířských Janovic, Čáslavi, Vrdů a
Ronova nad Doubravou)..
Pořadatelem právě skončených
závodů bylo středisko VrdyBučice. A závod se opravdu
vydařil. Počasí bylo nádherné.
A tak děti strávily příjemný
den v přírodě, kde prokazovaly Vítězné družstvo
své dovednosti a znalosti v Medvědic
květinách a dřevinách, morse-

Skauti pomáhají přírodě
17.4.2003 se skauti rozhodli oslavit Den Země
a pomoci přírodě. Za pomoci obce, která zajistila valník, vyčistili velký kus řeky od
"Císařáku" směrem ke Zbyslavi.
Sbíráním odpadů začali už v ulici Červenomlýnská a postupovali kolem areálu Goldbeck Prefabeton s.r.o k rybníčku. Zde se ukázalo, jak jsou lidé nepořádní a k přírodě neohleduplní. Nestydí se odhodit velké množství
kabelů a ani staré výfuky od automobilů...

ovce, zapalování ohně, azimutu,
první pomoci, znalosti skautingu, lanové lávce a dalších zajímavých disciplínách.
Vítězové mají možnost postoupit
do krajského kola, které letos
bude v Městci Králové. Všem
zúčastněným držíme palce.
I.Vojtěchová
Výsledková listina - Skauti
1.Soby Čáslav

2.Rysové ( Vrdy - Bučice )
3.Lvi ( Uhlířské Janovice )
4.Tygři ( Kutná Hora 4 )
5.Vlci ( Kutná Hora 1 )
6.Skauti ( Ronov )
Výsledková listina - Skautky

Složení naši hlídky:
Jiří Horálek, Radim Jansa, Radko
Novák, Pavel Pelikán, Martin
Šindelář, Jaroslav Škaloud, Aleš
Zbytovský

1.Medvědice (Vrdy -Bučice)
2.Veverky ( Kutná Hora )
3.Berušky ( Uhlířské Janovice )
4.Sovy ( Uhlířské Janovice )
5.Tatanky ( Kutná Hora )
6.Skautky ( Ronov )
7.Sluníčka (Uhlířské Janovice )
8.Vlčice ( Kutná Hora 1 )
9.Veverky ( Uhlířské Janovice )

Už se to blíží !!!

Složení naši vítězné hlídky:
Lucie Bajová, Veronika Cichá, Barbora
Fílová, Simona Holoubková, Zuzana Lebdušková, Eliška Nevoralová, Aranka Pelikánová, Hana Špatenková

Skautský stanový tábor
Kdy : 28.6. 2003 –12.7.2003
Kde: Libická Lhota u Chotěboře

ní okolí řeky trvalo spěvkem nejen v rámci Dne Země.
kolem 3 hodin a děti Každý s chutí uklízí své zahrádky, ale
se díky této akci na okolí ulic resp.celé obce si už ne-

Skautky a vlčata se musely několikrát vracet,
aby vůbec to množství odpadků dopravily do
valníku. Okolí rybníčku čistili skauti, kteří
zde strávili dobré dvě hodiny. Světlušky se
vydaly podél řeky a nasbíraly 3 velké igelitové pytle. V řece byly odhozené pneumatiky a
podél břehu velké množství PET lahví. Čiště-

zamyslely nad
lidským chováním a přístupem k přírodě. Rovněž
se shodly na tom, že by ruku k dílu
měli přiložit i ostatní občané. Čištění obce a jejího blízkého okolí by se
mělo stát naším samozřejmým pří-

vzpomene. Proto i příští rok uskutečníme podobnou akci a budeme jen
rádi, když se k nám ostatní přidají.

I.Vojtěchová
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Turistika

Lipovec

Zbyslavec

Pochod

Krkaňka

Poznej krásy
Železných hor
Kulturní a sportovní komise OÚ
Vrdy uspořádala v sobotu
31.května I.ročník turistického
pochodu po Železných horách.
Pochodu se celkem zúčastnilo
32 lidí. Sešli jsme se v 8.30 před
KD Vrdy . Autobus sponsora akce
- firmy Kars spol.
s r.o. nás odvezl k
Památníku padlých bojovníku do
Lipovce a odtud
jsme už museli po
svých. Došli jsme
na
Zbyslavec,
krásné rekreační
středisko,
které
navzdory blízkosti naši obce ještě
pořád hodně lidí
nezná.
Ze
Zbyslavce jsme se
vydali
přes Krkaňku (n.v.
566m) na Lovětín. U Lovětínského rybníka jsme museli dopřát
chvilku klidu svým utrmáceným tělům v místní hospodě.Museli jsme ale opatrně, čekala nás totiž nejtěžší, ale zároveň i nejhezčí část pochodu sestup Lovětínskou roklí. Cesta
plná vlhkých kamenů a kmenů
nám dala docela zabrat, ale
všichni ji úspěšně zvládli. Do

Lovětínský
rybník
Třemošnice jsme v
pohodě dorazili kolem
třetí hodiny, a tak nám ještě
zbyla chvilka času na kontrolu
kvality piva v
místních hospůdkách. Na autobusovém
nádraží
nás pak vyzvednul autobus, který nás odvezl
zpátky do Vrdů.
Turistický výlet
se podle ohlasu
velmi
vydařil,
počasí
vyšlo
nádherně, a tak
většina zúčastněných
vyjádřila
velký zájem zúčastnit se znovu
dalších podobných akcí. Pochodu se zúčastnili lidé prakticky 3
generací - věkové rozpětí bylo
vskutku nebývalé, ale všichni
šlapali s velkým elánem i když
celkové trasa měřila přes 15 km.
Asi to bylo i tím, že nálada byla
skvělá a celou cestu nikoho neopustil humor. Na památku pak
každý účastník dostal na konci
vzpomínkový diplom.
Bylo to fajn a příště půjdeme zase.

Lovětínská
rokle

Kulturní a sportovní komise OÚ Vrdy pořádá
v sobotu 21.6. 2003 turistický pochod

Pařížovská přehrada a okolí
Místo srazu: KD Vrdy
Odjezd: 8.00 hod. , doprava zdarma
Kontaktní osoba: Mgr.L.Francová

Sponsor akce:

Foto:M.Horský
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Sport

TJ Dynamo Horní Bučice slaví 60 let
Historie TJ Dynama Horní Bučice
Tělovýchovná činnost v Horních Bučicích podle dochovaných pramenů vznikla již v roce 1927 – 1929. Tehdy byl
založen fotbalový klub SK Horní Bučice. Byl na velice dobré úrovni, měl vlastní hřiště v bývalé Chudomelově cihelně. Úprava a vybavení hřiště nebyly na stávající úrovni.
K zániku klubu došlo v době německé okupace naší vlasti. V roce 1943 byl opět založen fotbalový klub, který si
dal název SK Kamarádi Horní Bučice.
Po obtížném získání pozemku byly ll. září 1943 zahájeny
práce na budování nového stadionu. Bylo to opět v Chudomelově
cihelně. Za
velkého nadšení téměř
celé obce, byla cihelna
vyklizena a terén upraven. Vše bylo prováděno ručně, bez mechanizace. První valná hromada a
ustavující schůze nového
klubu se konala 18. prosince 1943. Klub se stal
členem
Východočeské
župy
se
sídlem
v Pardubicích a měl 105
členů.
Nově založený klub
neměl ještě dobudováno
svoje vlastní hřiště a tak
dojížděl do okolních vesnic na kolech. Na nově rekonstruovaném hřišti v Horních Bučicích se uskutečnilo
utkání s Viktorií Podhořany a prvním vítězstvím 5:1 si
SK Kamarádi oslavili křest nového hřiště. Klub byl
zařazen do III. třídy Východočeské župy. Postupně
klub postoupil do II. třídy.Po osvobození naší vlasti dochází k velkému rozmachu tělovýchovy. TJ dostala velkou
podporu od státu. Sportovní činnost se mohla příznivě
rozvíjet Z významných utkání vzpomeňme na dvě utkání
na našem hřišti s pražskou Slávií v roce 1953 a 1955
s Josefem Bicanem.
V roce 1960 při územní reorganizaci
byl oddíl přeřazen do okresu Kutná Hora. Od této doby
se datuje změna v názvu oddílu na Tělovýchovnou jednotu Horní Bučice. TJ měla v tomto období 95 členů, kteří byli zapůjčeni v oddílu kopané, ZRTV a oddílu judo,
který po roce zanikl. Oddíl kopané postupně vybojoval II.

třídu, později okresní přebor. Dokonce se podařilo postoupit
do I. B třídy, kterou oddíl hrál devět let. To byly největší
úspěchy v historii oddílu kopané v Horních Bučicích.
Oddíl
kopané byl doplňován mladšími hráči. Přesto stále více doléhal nedostatek hráčů a sportovního nadšení. To mělo za následek, že oddíl postupně sestoupil z I. B třídy do okresního
přeboru a III. třídy a nakonec i do IV. Třídy. Až od roku 1979
došlo ke zlepšení a oddíl hrál III. třídu a měl naději na postup do okresního přeboru.
Nelze zapomenout na mládežnická družstva dorostu a žáků, kteří se snažili dobrou sportovní tradici obce udržet. Dorost
bojoval o postup do vyšší soutěže,
ale z nejasných příčin vypustili
poslední dva zápasy. V této době
došlo i z řad dorostenců
k odchodu do B. Podolí, který hrál
vyšší soutěž. To znamenalo odhlášení dorostu ze soutěže a do dnešní doby se nepodařilo ho znovu
obnovit. . Přes všechny problémy
zůstávají žáci jediným mládežnickým družstvem naší TJ.
V loňské sezóně 2001 – 2002 se
podařil postup do III. třídy, kdy na
poslední zápas v boji o postup
s Chotusicemi se přišlo podívat
300 diváků. V současné době je jasné, že vyšší soutěž neudržíme.
V současné době se podařilo vybudovat novou střechu
na kabinách, novou dlažbu v koupelnách i kabinách. Byl
dotažen plyn do klubovny i kabin. Přebudovala se elektrická instalace. Byly zakoupeny dva nové sporáky do klubovny. Proběhla kolaudace klubovny a podařilo se převést
všechny pozemky na TJ. Veškeré práce na zařízení TJ by se
neobešly bez pomoci Obecního úřadu ve Vrdech. V první
fázi obdrželo Dynamo dotaci 150 ti. Kč, v roce 2002 150 tis. Kč
a letos 100 tis. Kč, které se použijí na opravu fasády, střechy na klubovně a k opravě laviček.
Věříme, že stále se zlepšující zázemí, krásný sportovní areál
zlepší nejen fotbalové výsledky, ale přiláká i zájem bývalých
hráčů o dění v oddíle.

V den oslav - v sobotu 28. 6. 2003 od 17.00 hod. se uskuteční
utkání bývalých hráčů Dynama.
Ve 20.00 hod. T a n e č n í z á b a v a
Občerstvení zajištěno.
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Florbal ve Vrdech
Floorbal je v současnosti
jedním z nejoblíbenějších
kolektivních sportů v Evropě, a to hlavně u mládeže a
dětí. Co to ale vlastně Florbal je? Laicky řečeno, je to
něco jako halová obdoba
hokeje. Oba sporty jsou si
dost podobné v pravidlech,v
principu hry, v počtu hráčů
a hlavně v tom, že k oběma
sportům potřebujeme hokejku, což je nástroj v naší zemi velmi populární. Velké
rozdíly jsou ale mezi výzbrojí a výstrojí hráčů. Velkým úspěchem za nepříliš
dlouhou existenci florbalu je
i to, že se stal velice oblíbený
i mezi děvčaty a ženami..
Hraje se v halách nebo tělocvičnách na hřištích velikosti
40 x 20 metrů, hřiště je ohraničeno po celém obvodu
mantinely vysokými 50 cm,

Vánoční turnaj dětí - jedno z družstev
branka má rozměry 160 x 115 cm. Hrací čas je 3 x 20
minut s 10 minutovými přestávkami. Na hřišti má každé družstvo 5 hráčů a jednoho brankáře, brankář ale
nemá hokejku. Utkání řídí dva rozhodčí s rovnocennou
autoritou. Hokejky i míček jsou vyrobeny z plastových
materiálů.
Ve florbalu je ale zakázán tvrdý kontakt s protihráčem,
blokování, sekání, nebo kopání do soupeřovy hokejky.

Nehraje se rukou ani hlavou a není
povolena hra hokejkou nad úrovní
kolen.Počátek existence party vrdovských florbalistů sahá až do
roku 1999, kdy jsme začali jezdit
hrát do tělocvičny v Žehušicích.
Oficiální Florbalový oddíl v rámci
TJ Slavoj Vrdy existuje od roku
2001 a má 22 členů. Navíc existuje
ještě florbalový kroužek vedený
T.Francem, který navštěvuje 25
dětí ve věkovém rozmezí 7 až 15
let včetně děvčat. Díky vstřícnosti
zastupitelstva obce máme jako
jedni zmála na okrese k dispozici
dřevěné mantinely, což nám umožňuje organizovat turnaje. Každoročně pořádáme 2 akce - Vánoční a
Květnový turnaj pro děti i dospělé
na které jezdí mužstva z Čáslavi,
Kolína, Kutné Hory i Přelouče.
Jako halový sport je florbal ideální
pro sportovní vyžití hlavně od
podzimu do jara. Proto neváhejte a
přiďte taky mezi nás. J.Cichý

Tenisový oddíl TJ Slavoj Vrdy
Jedním z oddílu v rámci TJ Slavoj
Vrdy je oddíl
tenisu, který
svoji činnost
provozuje na
3 antukových
kurtech.
Součástí
areálu je také
tréningová
stěna a budova se šatnami a sociálním zářízením.Nedávno
se podařilo dořešit některé sporné
otázky ohledně pozemků a zajistit vše
potřebné, aby celý areál mohl být zkolaudován a zařazen oficiálně do majetku TJ Slavoj Vrdy.Hodnota areálu se
pohybuje v rozmezí 2-2,5 mil.Kč. Počet
členů kolísá v jednotlivých sezónách
od 20 do 30 dospělých a od 6 do 10
dětí ve věku do 15 let.U dospělých o
členství rozhoduje splnění podmínek
členství t.j. zaplacení příspěvku a odpracování předepsaného počtu
hodin.Pro výuku mládeže je areál
zdarma, služby trenéra hradí
rodiče.Oddílu se podařilo úspěšně
vytvořit tradici v pořádání turnajů.V
květnu je to turnaj ve čtyřhře (letos byl
8

pořádán již 7.ročník) a v září je to turnaj
jednotlivců
(letos
to
bude
již
5.ročník).
Oba turnaje
j s o u
otevřené i
pro nečleny
oddílu
.
Mimo to se
již třetí rok
zúčastňují někteří naši členové
celosezónni
soutěže neregistrovaných
hráčů nazvané
Želivka Cup.
Náš areál leží
bohužel
v
záplavové
oblasti a již tři
krát
byl
v
posledních letech zaplaven včetně šaten.
Úsilím členů oddílů se vždy podařilo
následky povodně odstranit a udržet
celý areál ve stavu, který umožňuje
sportovní vyžití na úrovni.

I v letošní sezóně chceme pokračovat ve
své činnosti a všech aktivitách jako v
sezónach minulých a navíc připravujeme
novinku—možnost hrát tenis při
umělém osvětlení. Osvětlení je již nainstalováno a odzkoušeno. Podmínky
možnosti využívat tuto nabídku budou
zveřejněny jako všechny oddílové informace ve vývěsní skřínce oddílu, která je
umístěna u vchodu do areálu.
Z.Rulík
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