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úvodník

Dobrý den, vážení a milí čtenáři!
Třebaže si ještě občas přitopíme, protože letošní jaro je trochu rozmarné, jedno 
je jisté – zima už je opravdu za námi! Jak se to pozná? Třeba tak, že letos 
vykvetl akát asi o 14 dnů dříve, sluníčko už má sílu i vysloveně jarní kytičky 
jsou už po odkvětu. A lidé? Připadá mi, že všichni trochu pookřáli a také se 
nám vracejí chalupáři. To jsou všechno neklamná znamení, že chladné měsíce 
roku jsou pryč a začalo léto.
V duchu jsem ale i s těmi, kterým někdo z jejich drahých onemocněl nebo 
snad nenávratně odešel. Doufám jen, že i jim nadcházející slunné dny přinesou 
vzpruhu a pomohou jim zahojit jejich bolest. 
Přeji Vám všem, našim spoluobčanům, jmenovitě předškolákům, školákům 
i maturantům krásné dny nadcházejících prázdnin. Těm, co už končí na svém 
současném působišti, ať už v mateřince, ve škole nebo na škole střední, šťastné 
kroky do další etapy života. Závěrem přeji všem krásnou a šťastnou dovolenou.

   
   Váš 
   Robert Chutic, 
   starosta obce 

Slovo úvodem

ANI LETOS ČARODĚJNICE VE ZDECHOVICÍCH  NEPŘEŽILA, ALE SKONČILA 
NA HRANICI
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zastupitelstvo obce Zdechovicezastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2014

konané v pondělí 7 dubna 2014 v 18.00 hodin  
v tanečním sále Hostince U zámku ve Zdechovicích 

1/	 	Plynofikace	obce	Zdechovice
 	ZO rozhodlo hlasování o výši příspěvku odložit na příště a ukládá staros-

tovi a p. Kupkovi, aby spolu zajistili právní rozbor možnosti kompenzace 
částky Spytovákům. Částku za tento právní rozbor uhradí obec.

2/	 	Zámek	Zdechovice	–	termosanace
 	ZO rozhodlo provést termosanaci krovů zámku ve Zdechovicích nezá-

visle na přidělení grantu od Pardubického kraje.

3/	 	Projektová	příprava	na	zámek	a	pivovar	Zdechovice
  ZO rozhodlo zřídit pracovní skupinu ze zájemců, která připraví detaily 

zadání projektu pivovaru pro projektanta. Po schválení zadání zastupi-
telstvem může být projekt zadán. Dále se tato skupina pokusí vyjasnit 
detaily využití zámku.

4/	 	Žádost	soukromé	osoby	o	odprodej	p.	p.	č.	384/2	k.	ú.	Zdechovice
  ZO vzalo žádost na vědomí a rozhodlo žadateli nevyhovět.

5/	 	Návrh	na	zrušení	VŘ	na	obnovu	zámeckého	parku	
 	ZO rozhodlo na začátku projednávání o stažení bodu z programu.

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2014

konané ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18.00 hodin  
v zasedačce Obecního úřadu ve Zdechovicích č. p. 96

1/	 	Obnova	barokního	parku	zámku	Zdechovice
 	ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Obnova barokního parku zámku 
ve Zdechovicích“. ZO schvaluje pořadí uchazečů podle odstavce 6 zprávy:

1. Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY s cenou 1 765 175,65 Kč bez DPH

2. Ars Virdis s.r.o. s cenou 1 738 782,00 Kč bez DPH

3. OK GARDEN s.r.o. s cenou 1 789 567,96 Kč bez DPH

4. CENTRA a.s. s cenou 2 192 054,68 Kč bez DPH

5. Okrasné zahrady arboristika, s r o. s cenou 2 192 054,68 Kč bez DPH

6. Zahrada Harta s.r.o. s cenou 2 325 745,00 Kč bez DPH

7. New Visit s.r.o. s cenou 2 803 341,02 Kč bez DPH

 ZO souhlasí s úhradou technického dozoru ve výši 47 878,14 Kč.

2/	 Prodej	stavebních	parcel	U	Ovčína
 	U dříve schválených odprodejů se stanovuje úhrada daně takto: Daň 

z převodu nemovitosti uhradí státu nabyvatel a převodce, každý ½ daně.

 a/  Žádost o rezervaci parcely č 3 (p p č. 385/6, k ú Zdechovice)
	 	  ZO vzalo na vědomí žádost o rezervaci parcely č. 3 ( p. p. č 385/6, k. ú. 

Zdechovice) – dopis č. j. 488/2014 ze dne 7. 4. 2014 a souhlasí s prode-
jem této parcely i s rezervací do 31. 12. 2014. Daň z převodu nemovi-
tosti uhradí státu nabyvatel a převodce, každý jednu polovinu daně.

Usnesení zpracovala návrhová  
komise ve složení: ..........................  B. Nejerál 

E. Češková 
M. Skohoutil 

Ověřovatelé: .....................................  Erika Češková 
Radomír Stříška

Starosta: ............................................  Ing R. Chutic
Místostarostka: ...............................  Mgr H. Čeřovská
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zastupitelstvo obce Zdechovicezastupitelstvo obce Zdechovice

7/	 	Oprava	zámecké	zdi	–	zpráva	
  ZO bere na vědomí zprávu o přípravě oprav zámecké zdi v Řečanské ulici, 

pracovat by měli 3–4 zaměstnanci obce na dobu určitou, získaní z regis-
tru ÚP Přelouč, řízení práce p Stříška na objednávku, zednické práce 
p Miroslav Krupička na objednávku.

 ZO s tímto řešením souhlasí a dříve přijaté rozhodnutí ruší.

8/	 	Žádost	o	realizaci	přípojek	
  ZO vzalo na vědomí žádost dvojice soukromých stavebníků, kteří nás 

písemně – č j. 382/2014 ze dne 21. 3. 2014 – požádali o provedení přípojek 
k jejich zamýšlenému rod. domu na p. p. č. 253/3 k. ú. Zdechovice–Stavec. 

 
  ZO ve snaze vyhovět souhlasí s tím, aby obec zakoupila od p JUDr Grei-

fové pozemek, který je přípojkám v cestě a souhlasí se zadáním projektu 
přípojek a komunikačního napojení.

Diskuse:
	9/	 		Požadavek	na	dokoupení	3ks	desek	ke	stávajícímu	pódiu.		

ZO souhlasí.

10/		ZO	souhlasí	s	podáním	žádosti	o	státní	dotaci	na	nákup	požárního	
vozu	v	roce	2015.

11/		Návrh	na	prodloužení	VO	ke	stanovišti	velkoobjemových	kontejnerů	
ve	Spytovicích,	cca	2	svítidla.		
ZO souhlasí.

12/		Západně	od	Červeného	potoka	je	třeba	provést	terénní	úpravy.		
Starosta zajistí nabídky nezávislých firem.

 b/ Žádost o koupi p p č. 385/9 k ú. Zdechovice
	 		 	ZO vzalo na vědomí žádost o koupi p. p. č. 385/9 k. ú. Zdechovice, č. j. 

479/14 ze dne 7. 4. 2014 s žádostí o rezervaci do 31. 12. 2014 a souhlasí jak 
s prodejem, tak i s rezervací do 31. 12. 2014. Daň z převodu nemovitosti 
uhradí státu nabyvatel a převodce, každý ½ daně.

 c/  Žádost o odprodej parcely č. RD 15
    ZO vzalo na vědomí žádost o koupi p. p. č. 385/9 k. ú. Zdechovice, 

č j 432/2014 ze dne 27. 3. 2014 a souhlasí jak s prodejem, tak i s rezer-
vací do 31. 7. 2014. Daň z převodu nemovitosti uhradí státu nabyvatel 
a převodce, každý ½ daně.

 d/ Prodej parcely č. RD 4, p. p. č. 385/14 k. ú. Zdechovice
   ZO vzalo na vědomí elektronickou zprávu č. j. 475/2014 ze dne 7. 4. 2014, 

kterou ustupuje od záměru koupě parcely č. RD 4, p. p. č. 385/14 k  ú. Zde-
chovice. Předmětná parcela bude označována jako volná.

3/	 	Žádost	o	odprodej	parcely	č.	RD	15
  ZO vzalo na vědomí žádost o koupi p p č. 385/9 k. ú. Zdechovice, č. j. 432/2014 

ze dne 27. 3. 2014 a souhlasí jak s prodejem, tak i s rezervací do 31. 7. 2014. 
Daň z převodu nemovitosti uhradí státu nabyvatel a převodce, každý ½ daně.

 ZO provede obhlídku na místě a o žádosti rozhodne příště.

4/	 	Doplnění	lampy	veřejného	osvětlení	ve	Zdechovicích
  ZO bere na vědomí dopis Společenství vlastníků domu čp 16 ve Zdecho-

vicích č. j. 482/2014 ze dne 7. 4. 2014 o instalaci jedné lampy veřejného 
osvětlení poblíž domu čp 16 na pozemcích v majetku obce. I nabídku firmy 
Elektromontáže Roman Divoký ze dne 7. 4. 2014 pod č. j. 476/2014.

 
  ZO s provedením v roce 2014 firmou R. Divoký za nabídnutou částku souhlasí.

5/	 	Věcné	břemeno	ve	prospěch	firmy	ČEZ	–	Spytovice
  ZO souhlasí s podpisem smlouvy č. IV-12-2010932/VB-01 mezi naší obcí 

a f. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené f. ČEZ-montáže, a.s., zastoupené f. GEO-
VAP, s.r.o. ve věci zřízení věcného břemene pro ČEZ, a.s., které spočívá v ulo-
žení a provozování kabelu NN k p. p. č. 568 k. ú. Spytovice. Dotčeny jsou p. p. č. 
561/4 a 568 , obě v majetku obce a obě v k. ú. Spytovice.

6/	 	Stanovení	počtu	členů	zastupitelstva	obce
 	ZO rozhodlo o počtu členů budoucího zastupitelstva obce. S odvoláním 

na § 68 odst 4 z č. 128/2000 Sb. Bude počet členů zastupitelstva po nadchá-
zejících komunálních volbách stejný jako v končícím volebním období.

Usnesení zpracovala návrhová komise  
ve složení:  ........................................  B. Nejerál 

P Kupka 
R. Stříška 

Ověřovatelé: .....................................  Tomáš Ronzík 
Michal Skohoutil

Starosta: ............................................  Ing R. Chutic
Místostarostka: ...............................  Mgr H. Čeřovská
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poř. nab. č obchodní jméno cena bez DPH cena s DPH

1. 1 BAUSET CZ, a.s. 324 140 Kč 392 209 Kč

2. 3 JOK stav s.r.o 410 200 Kč 496 342 Kč

3. 2 LŠL – STAVBY, spol. s.r.o. 454 545 Kč 550 000 Kč

4. 4 StaMat cz s.r.o. 507 000 Kč 613 470 Kč

	
 c/  Oprava jižní ohradní zdi zámeckého parku
	 	  ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Oprava jižní ohradní zdi 
zámeckého parku Zdechovice“. ZO schvaluje pořadí uchazečů:

poř. nab. č obchodní jméno cena bez DPH cena s DPH

1. 6 H+N STAVITELSTVÍ. v.o.s. 658 557 Kč 687 954 Kč

2. 3 Jiří Kadavý – TSP stavební firma 609 002 Kč 736 893 Kč

3. 7 JOK stav s.r.o. 694 945,76 Kč 840 884,46 Kč

4. 4 KOSS Kolín spol. s r.o. 700 000 Kč 847 000 Kč

5. 2 RITUS s.r.o. 845 311 Kč 1 022 826 Kč

6. 1 Obnova památek, s.r.o. 873 538 Kč 1 056 981 Kč

7. 5 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 997 996 Kč 1 207 575 Kč

	 d/  Oprava části cesty ve Zdechovicích na Staré Pile
	 	  ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Oprava cesty Zdechovice–
Stará Pila“ ZO schvaluje pořadí uchazečů:

poř. nab. č obchodní jméno cena bez DPH cena s DPH

1. 1 Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje 39 375 Kč 47 643,75 Kč

2. 2 LŠL – STAVBY, s.r.o. 111 070 Kč 134 395,60 Kč

	
 e/  Oprava jižní ohradní zdi zámeckého parku
	 	  ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Oprava jižní ohradní zdi 
zámeckého parku Zdechovice“. ZO schvaluje pořadí uchazečů:

zastupitelstvo obce Zdechovicezastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č 2/2014

konaného v pondělí 26. 5. 2014 v 18.00 hodin  
v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích

1/	 	Závěrečný	účet	obce	za	rok	2013
 	ZO rozhodlo tento bod jednání odložit na nejbližší další jednání ZO, nej-

později do konce června 2014

2/	 	Zpráva	kontrolního	výboru	obce
 	ZO vzalo na vědomí zprávu svého kontrolního výboru o kontrole plnění 

usnesení ZO ze dne 22. 4. 2014, č. j. 627/2014 ze dne 5. 5. 2014 a schvaluje ji.

3/	 	Výběrová	řízení	na	stavby
 
 a/  Parkoviště u hřbitova Zdechovice
	 	  ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Parkoviště u hřbitova ve Zde-
chovicích“. ZO schvaluje pořadí uchazečů:

poř. nab. č. obchodní jméno cena bez DPH cena s DPH

1. 4 Ing Petr Novotný, Ph.D. 57 000 Kč 68 970 Kč

2. 3 PRODIN a.s. 58 900 Kč 71 269 Kč

3. 1 Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o 64 000 Kč 77 440 Kč

4. 2 Ing Aleš Hlavatý 91 200 Kč 110 352 Kč

	 b/  Terénní úpravy v parku zámku Zdechovice
	 	  ZO vzalo na vědomí výsledky hodnotící komise – zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Terénní úpravy v zámeckém 
parku Zdechovice“. ZO schvaluje pořadí uchazečů:
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4/	 Hasiči	–	dotace
	 	Jde o návrh smlouvy o poskytnutí dotace obci z prostředků pardubického 

kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany obce 
na rok 2014, č. j. 543/2014 ze dne 16. 4. 2014.

	
	  ZO souhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí a Pardubickým krajem 

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany obce na rok 2014.

5/	 Inventura	obecních	parcel	ve	Spytovicích
	  a) ZO vzalo na vědomí inventuru obecních parcel ke dni 28. 2. 2014
  b)  Rozhodnutí o tom, jak naložit se zjištěními uvedenými ve zprávě, 

bude projednáno na příštím zasedání ZO.
 c)  ZO rozhodlo doobjednat u předkladatelky zprávy pí I.Flegrové rozší-

ření předložené zprávy o zodpovězení otázky, zda v obci Spytovice 
existují parcely nebo jejich části, které jsou nebo by mohly být v uží-
vání soukromých osob v intravilánu obce Spytovice.

 d/   ZO rozhodlo o stejný úkol rozšířit objednávku u pana Stříšky pro 
k ú Zdechovice.

6/	 Obnova	barokního	parku	zámku	Zdechovice	výkon	–	AD	+	TDS:
	 	ZO souhlasí s nabídkou autorky projektu „Obnova barokního parku zámku 

Zdechovice“ Ing. K. Dvořákové, DiS, na provádění dozoru autorského 
i tech. dozoru stavebníka za 96 000 Kč, z toho bude hrazeno 47 878 Kč 
z dotace jako uznatelný výdaj a zbytek 48 122 Kč z obecních prostředků.

	 	ZO souhlasí s nabídkou autorky projektu „Obnova barokního parku zámku 
Zdechovice“ Ing. K. Dvořákové, DiS, na provádění dozoru autorského 
i tech. dozoru stavebníka za 96 000 Kč, z toho bude hrazeno 47 878 Kč 
z dotace jako uznatelný výdaj a zbytek 48 122 Kč z obecních prostředků.

	 	ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů č OS201420005855, ev. č. 70/0632 vč. Dodatku č. 1 k této smlouvě 
a pověřuje tímto firmu SmP Odpady Pardubice, Hůrka 1083, IČ 27547230 
k plnění závazků obce vyplývajících z uvedené smlouvy, a to především 
v souvislosti s vykazováním údajů podle Smlouvy za obec a poskytováním 
součinnosti za obec při auditu či poskytování jiné součinnosti.

	 Obec nepověřuje pověřence vystavováním faktur.
	
7/	 Oprava	zámecké	zdi	v	Řečanské	ulici
	  ZO rozhodlo: revidovat svoje rozhodnutí v bodě č. 5 usnesení ZO č. 1/2014 

ve věci opravy zámeckých zdí. Původní rozhodnutí o opravě zdi v Řečan-

zastupitelstvo obce Zdechovice

ské ulici ve variantě bez rozšíření chodníku se mění na variantu s rozší-
řením chodníku na šířku 160 cm. Znamená to rozebrání části zdi a kom-
pletní vystavění nového úseku v délce cca 26 m.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
..............................................................  B. Nejerál 

M. Rambousek 
R. Stříška 

Ověřovatelé: ..................................... E. Češková
.............................................................. T. Ronzík
Starosta: ............................................  Ing R. Chutic
Místostarostka: ...............................  Mgr H. Čeřovská
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zprávy a zajimavosti z obcezprávy z kraje

Přetížení, nedodržení povinných přestávek 
nebo špatný technický stav. To jsou časté pro-
hřešky řidičů nákladních vozidel nejen v Par-
dubickém kraji. Na silnicích kraje se v polovině 
května konala velká dopravní akce policistů, 
kteří ve spolupráci s pracovníky Centra služeb 
pro silniční dopravu kontrolovali nákladní 
automobily a jejich řidiče. 
V Dašicích se o tom přesvědčil i náměstek hejt-
mana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaro-
mír Dušek. Zajímalo ho především využití poli-
cejního vozidla na mobilní vážení nákladních 
automobilů, které je v provozu od února a které 
krajskému ředitelství Policie ČR daroval Par-
dubický kraj spolu s příspěvkem na přestavbu 
tohoto vozu a jeho vybavení. Ze 196 zkontro-
lovaných vozidel jich bylo 45 přetížených. Ulo-
ženo bylo 66 blokových pokut v celkové výši 51 
tisíc korun.
„Časté a důkladné kontroly kamionů nám 
pomáhají v péči o silnice II. a III. třídy, které 
nejvíce trpí přetěžováním nákladní dopra-

vou. Potvrzuje se, že stále jezdí přibližně 
čtvrtina nákladních automobilů přetížených. 
Každá kontrola přiměje další řidiče si řádně 
rozmyslet, s jakým nákladem vyjíždějí,“ vyjá-
dřil spokojenost s činností policie náměstek 
hejtmana Jaromír Dušek. „Naším cílem je co 
nejdříve uzavřít také smlouvu s Centrem slu-
žeb pro silniční dopravu, které vlastní více 
těchto mobilních vah, aby se kontroly mohly 
konat co nejčastěji a mohly uzavřít celou 
oblast. I když si řidiči informace předají mezi 
sebou, nebudou mít možnost kontrolu objet,“ 
dodal Dušek.
 Přetížené nákladní automobily ničí nejen sil-
nice, ale jsou také bezpečnostním rizikem pro 
další účastníky silničního provozu. Policisté 
proto důkladně kontrolovali také technický 
stav vozidel a dodržování sociálních předpisů 
jako jsou přestávky a doby jízd. Podařilo se jim 
například odhalit speciální zařízení, kterými 
se někteří řidiči snaží obelstít mýtný systém.

Téměř v každém čísla Zpravodaje se 
zamýšlíme nad otázkou třídění odpadu. 
I když v tomto ohledu nepatříme mezi 
nejhorší, určitě je v této oblasti co zlepšo-
vat. Jak víte, kraj každoročně vyhlašuje 
soutěž o Perníkovou popelnici. 

Rekordmanem	 Perníkové	 popelnice	
2013	 jsou	 Horní	 Ředice.	 Získaly	 oce-
nění	ve	čtyřech	kategoriích!	

Představitelé obce si z Pardubic odvezli 
titul absolutního vítěze a první místo 
v kategorii obcí do 2000 obyvatel. 
Ocenění obec získala i za sběr elekt-
roodpadu, včetně Speciální ceny KS 

ELEKTROWIN za nejvyšší dosaženou 
výtěžnost zpětného odběru velkých 
a malých spotřebičů 

Na otázku, co obec motivuje k třídění 
odpadů, odpovídá starosta obce Horní 
Ředice Jiří Kosel takto: „Je to jednodu-
ché. Čím víc třídíme, tím méně máme 
komunálního odpadu a tím šetříme 
finanční prostředky za jeho likvidaci. 
Proto i výhru chceme vrátit do systému 
sběru odpadů. Chceme pořídit nové kon-
tejnery a investovat do zkrášlení okolí 
sběrných míst, protože tam ještě něco 
přeci jen dlužíme.“

Vážení kamionů pomáhá  
chránit krajské silnice

Perníková popelnice

Kompletní výsledky „perníková popelnice 2013“

Kategorie do 300 obyvatel 
1. místo NERATOV ................................................... 80 000 Kč
2. místo PRAVY ........................................................ 45 000 Kč
3. místo ROHOZNICE ............................................... 25 000 Kč

Kategorie od 300 – 2 000 obyvatel
1. místo HORNÍ ŘEDICE ........................................... 80 000 Kč
2. místo STARÉ HRADIŠTĚ ...................................... 45 000 Kč
3. místo SRNOJEDY .................................................. 25 000 Kč

Kategorie nad 2 000 obyvatel
1. místo SEZEMICE ................................................... 80 000 Kč
2. místo POLIČKA ..................................................... 45 000 Kč
3. místo OPATOVICE NAD LABEM .......................... 25 000 Kč

skokan roku BUKOVKA ................................................... 20 000 Kč
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Sportovní den

25. května na obou hřištích proběhl sportovní den s názvem Buď dvanác-
tým hráčem Zdechovic, který organizoval místní SOKOL ve spolupráci se ZŠ 
a týmem faustballu. Zájem vzbudil zápas staré gardy s herci Východočeského 
divadla. Závěr dne vyvrcholil mistrovským utkáním místního fotbalového 
mužstva s týmem Jankovic.

TJ Sokol Zdechovice v TV Prima

Letošní jaro pro náš klub znamenalo podstatně zvýšený zájem ze strany 
fanoušků, náhodných diváků a hlavně médií v podobě televizního pořadu 
„ANO, TRENÉRE“ Ještě než budu bilancovat a sčítat, chci poděkovat všem 
hráčům, domácím fanouškům a OÚ Zdechovice za podporu, přístup a dob-
rou prezentaci fotbalu a obce. Děkuji Jaká bude podoba a jak budeme vypadat 
na televizních obrazovkách nedokáže v tuto chvíli nikdo z nás říct. Závě-
rečný střih neovlivníme a jen doufám, že nebudeme vypadat jak úplný p…..i 
a že nám nebude mít nikdo nic za zlé. Pořad by měl být vysílán v září 2014.

Po solidní a nezvykle pestré zimní přípravě jsme zahájili jarní kola domácí 
smolnou porážkou se Semínem. Pak však následovala šnůra zápasů s celky 
z čela tabulky a na naše konto přibylo krásných 10 bodů. Druhá polovina jara se 
nesla v duchu zápasů, z nichž byl očekáván 100% zisk. Ale bez vstřelených gólů 
a vlastními chybami jsme soupeřům darovali téměř vše. lavit mohli v Kojicích 
a především v Labské Chrčici. Po zápasech s celky z druhé poloviny tabulky 
jsme se připravovali na duel s lídrem soutěže. Utkání s Jankovicemi probíhalo 

TJ Sokol Zdechovice na jaře 2014

Dne 6 dubna proběhl ve Zdechovicích zápas proti týmu ze Semína.
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pod objektivy kamer TV Prima, ale bohužel bez hlavní postavy pořadu Franty 
Straky. Tento den jsme se snažili udělat o něco zajímavější a pestřejší. Společně 
se základní školou a týmem faustballu proběhl zápas dětských týmů ve volej-
bale, přátelské utkání fotbalové přípravky a zápas patronů školy VČD Pardubice 
s naší starou gardou. Přestávky vyplnila vystoupení žáků školy a Káji Faitové. 
Hlavní zápas dne probíhal pod heslem „Buď dvanáctým hráčem Zdechovic“, 
ale rozjeté Jankovice jsme ani ve „dvanácti„ porazit nedokázali. Přesto lze 
výsledek 2 : 3 označit za slušný a po stránce herní za prohru se ctí. 8. června 
dorazil do obce a na náš stadion opět štáb TV společně s trenérem Strakou. 
Tento den byl pro nás zároveň dnem D. Ústy Františka Straky nám po absolvo-
vání dovednostních úkolů, celkovém zhodnocení celé sezóny a zápase s Bukov-
kou oznámili konečný verdikt.

 
Výsledkový servis

zápas branky naši střelci

ZDECHOVICE – SEMÍN 0 : 1

PARAMO – ZDECHOVICE 1 : 1 Mazal

ZDECHOVICE – CHOLTICE 2 : 0 Mazal, Volný V.

KŘIČEŇ – ZDECHOVICE 1 : 2 Mazal, Volný V.

ZDECHOVICE – TETOV 1 : 0 Wiesner

ZDECHOVICE – ST. MATEŘOV 0 : 1

L CHRČICE – ZDECHOVICE 3 : 2 Wiesner, Tamchyna

ZDECHOVICE – JANKOVICE 2 : 3 Volný V., Zárybnický

KOJICE – ZDECHOVICE 5 : 0

ZDECHOVICE – BUKOVKA 2 : 2 Mazal, Tamchyna

SOPREČ – ZDECHOVICE hráno po uzávěrce Zpravodaje

Obrovským překvapením a radostí pro nás byly v jarních kolech výsledky a hra 
našich mladších žáků kategorie U10. Tuto část sezóny se děti opět začaly schá-
zet v početnější sestavě, zodpovědně přistoupily k přípravě a odměnou jsou 
4 výhry, 1 remíza a 2 porážky. Škoda jen, že další děti nejsou, ti odrostlí již 
nastoupit nemůžou a tak je další sezóna v ohrožení.

Celkově lze uplynulý rok hodnotit jako zajímavý, pestrý, náročný, herně solidní 
a výsledkově průměrný.

Na závěr chci jen říct, že kdo ze čtenářů má pocit, že by mohl být pro fotbal 
v obci přínosem, rádi ho uvidíme a přivítáme. Trénink bývá ve středu v 18:00 h., 
případně osobně u kohokoliv z nás z fotbalu. Ale to asi většina z Vás čtenářů ví.

Děkuji, přeji krásné prázdniny a 17. 8. začínáme novou sezónu.

 Petr Haas, TJ Sokol Zdechovice
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volby do evropského parlamentuvolby do evropského parlamentu

Jak jsme volili ve Zdechovicích  
a Spytovicích

Jak všichni víte, tak v květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. 
Účast byla malá stejně jako ve většině míst naší vlasti. Tentokrát však v počtu 
voličů  Spytovice předběhly Zdechovice, a to s dost značným rozdílem.
Tady jsou uvedeny procentuální výsledky voleb, ale jen těch stran, které zde 
získaly alespoň jeden hlas.

Strana
Zdechovice Spytovice

Hlasy % Hlasy %

KDU – ČSL 8 12,12 3 9,09

Strana ZR – NECHCEME EURO 2 3,03 2 6,06

TOP 09 a STAN 9 13,3 -

LEV 21 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ 1 1,51 -

KSČM 14 21,21 6 18,18

ČSSD 6 9,9 2 6,06

SNK – Evropští demokraté - 1 3,03

ANO 2011 8 12,12 9 27,20

Strana rovných příležitostí - 4 12,12

ODS - 1 3,03

ÚSVIT přímé demokracie T. O. 2 3,03 1 3,03

Strana zelených 1 1,51 -

Strana svobodných občanů 4 6,06 2 6,06

Koalice DSSS a SPE - 1 3,03

Volte pravý blok – Cibulka 1 1,51 -

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH - 1 3,03

Česká pirátská strana 7 10,60 -

Koruna česká 2 3,03 -

Aktiv nezávislých občanů 1 1,51 -

Strana Hlasy %

KDU – ČSL 11 11,11

Strana ZR – NECHCEME EURO 4 4,04

TOP 09 a STAN 9 9,09

LEV 21 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ 1 1,01

KSČM 20 20,20

ČSSD 8 8,08

SNK – Evropští demokraté 1 1,01

ANO 2011 17 17,17

Strana rovných příležitostí 4 4,04

ODS 1 1,01

ÚSVIT přímé demokracie T. O. 3 3,03

Strana zelených 1 1,01

Strana svobodných občanů 6 6,06

Koalice DSSS a SPE 1 1,01

Volte pravý blok – Cibulka 1 1,01

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 1 1,01

Česká pirátská strana 7 7,07

Koruna česká 2 2,02

Aktiv nezávislých občanů 1 1,01

Výsledky celkem v obou obcích
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fakta a mýty novinky ze zámku

Řečanská zeď

Řeč je o ohradní zdi zámeckého parku, 
která přiléhá k silnici do Řečan n L. Obec 
rozhodla, že opravu této zdi nebude zadá-
vat žádné stavební firmě a provede ji sama. 
Na poslední schůzi zastupitelstva obce bylo 

přijato rozhodnutí, že část této zdi v délce 
asi 26 m se zbourá úplně a postaví znovu 
na novém základě tak, aby chodník, který 
v nejužším místě má šířku jen 78 cm, probí-
hal i tady v obvyklé šíři 160 cm. Výhodou je 
také skutečnost, že obec mohla díky spolu-
práci s úřadem práce zaměstnat i naše lidi, 
evidované tímto úřadem.
Abychom vyvrátili některé dohady, tak 
ještě pár slov k organizaci. Šéfem stavby je 
p Radomír Stříška, který má k tomu účelu 
zavedenu živnost se svým „ičem“ a svou 
práci obci fakturuje na základě smlouvy 
o dílo. Podobný vztah s obcí má i mistr zed-
nický p Miroslav Krupička. Oběma pomá-
hají dva noví kolegové – zaměstnanci obce, 

k nimž od 2. 6. 2014 přibude ještě kolega 
třetí. Jsou to pánové Eduard Ješčenko a Sta-
nislav Vafek. Tím třetím kolegou bude 
p. Josef Krupička. Smlouvy jsou uzavřeny 
na dobu určitou do 31. 10. 2014. Termín 

realizace je od 2. 5. 2014 do 30. 10. 2014. 
Základní parametry kamenné zdi jsou 
tyto: celková délka 196 + 2 = 198 m, 
tloušťka zdi 60 cm. Na koruně zdi budou 
osazeny červené betonové dvoubobrovky, 
tak jako na úseku již hotovém, a oba povr-
chy budou zaspárovány.
Úhradu materiálu i jeho objednání pro-
vádí obec a různé příslužby (elektřina, 
odvoz suti, jiné převozy a drobné další 
práce) zajišťuje rovněž obec pracovníky 
obecní údržby.

Přejeme kolegům, aby se práce dařila 
a stihli termín včas, prostě aby to vyšlo.

Zámek ve Zdechovicích

Nad hlavním portálem do budovy jsme od nepaměti zvyklí vídat erb někdejších 
vlastníků hrabat Paarů. V letošním roce se jižní průčelí zámku dočkalo kompletní 
obnovy hodinového vikýře, která již byla dokončena a pracuje se na obnově celého 
portálu včetně znaku. Na přiložených snímcích je postup obnovy názorně vidět.

Postup opravy erbu – akad. sochař a restaurátor p. Karel Krátký

Takto jsme jej znali

Takto vypadá dnes ještě v dílně

Návrhy

Detail vrstev opřed očištěním

-rch-

2120



novinky ze zámkuobec

Fara 26. 5. 2014

V tento den nám kamnáři (na snímku) 
předali opravená kachlová kamna. 
Opravená? Správněji rekonstruovaná, 
t. j. kompletně rozebraná a znovu 
sestavená. Podívejte se, prosím.
 -rch-

Práce na rozvodu plynu v obci

Příprava vodní nádrže a úprava potoka v parku

Revitalizace zámeckého parku

Ke konci 19. století přešel Zdecho-
vický zámek do majetku rodiny 
Mettalů. Jedná se o vrcholnou dobu 
využití areálu a prosperity celého 
panství. V zámeckém parku se nachá-
zelo několik ovocných sadů, zele-
ninová zahrada, obora s daňky vč. 
bažantnice. V parku existovalo něko-
lik altánů pro odpočinek a dětské hry.
Když roku 1923 tehdejší majitel 
JUDr. Otto von Mettal zemřel, ujaly 
se vedení jeho dcery Helena, Hana 
a Adriena. Adriena, provdaná Reis-
chwitzová, odešla údajně do Říše, ses-
tra Hana (někdy psáno také Hanah, 
provdaná Meyznerová), uprchla 
před německým i okupanty nejprve 
do Berlína a následně do New Yorku. 
Správu majetku zajišťovala Helena 
Mettalová po celou 2. sv. válku. 

Před rozchodem sester došlo mezi 
nimi k dohodě o vlastnictví. Vlastni-
cemi zůstali pouze Hana a Adriena, 
zatímco Helena byla pouze správcem. 
V důsledku chování Adrieny se na její 
polovinu vztahoval dekret presidenta 
Dr Edvarda Beneše, zatímco část 
Hany Mayznerové se jí měla po válce 
vrátit. Zabraný a zkonfiskovaný maje-
tek byl po 2. sv. válce státem užíván 
nejprve jako ubytovna dělníků pro 
Magnetorudné a kyzové závody Chva-
letice, v letech 1955–1956 pak česko-
slovenskou armádou – PTP (pomocné 
technické prapory) a po jejich zru-
šení jinými složkami naší armády 
až do roku 1969, kdy zde Krajská 
ubytovací správa umístila sovětskou 
okupační armádu, která od nás defini-
tivně odešla 21. srpna 1990.

novinky ze zámku
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Mezi stromy a na travnatých plochách zde 
byly vojsky vybudovány různé objekty – 
především autopark se zpevněnými plo-
chami na cca 6,5 hektarech, dále polní 
prádelny, cvičiště pro stavbu pontono-
vých mostů, podzemní a nezajištěná úlo-
žiště ropných paliv, podzemní vodojemy 
a studně, divoké skládky a kasárna pro 
cca 600 vojáků. Mezi stromy nechyběla 
ani budova kina. Na obec Zdechovice 
byl nejprve převeden celý majetek (tj. vše 
za ohradní zdí zámku), později po nabytí 
účinnosti zákona o půdě č. 229/91 Sb. obec 
o jednu ideální polovinu majetku přišla 
a stát ji vydal restituentům. Druhá ideální 
polovina obci zůstala. Tu, o kterou obec při-
šla, si následně musela odkoupit do svého 
vlastnictví podpisem smlouvy s dědičkou 
JUDr. Jitkou Greifovou až 10. června 2009.
Tím začala pro obec, zámek a park nová, 
neméně složitá a nákladná etapa postup-
ného probouzení k životu. 
Po téměř 20 letech se v parku opět 
začalo pracovat. Tentokrát ovšem 
na jeho záchraně. Areál byl v roce 
2010 v první fázi dendrologického prů-
zkumu, kácení náletů, nebezpečných 
a přestárlých dřevin, vč. viditelných 
oprav na budovách pivovaru. 

V roce 2012 skončila první etapa kácení 
a čištění terénu, demolic budov vč. 
základů, pyrotechnického průzkumu. 
Ač se může jevit zásah do zeleně 
poměrně velký, byl zcela nezbytný. 
O rok později se v parku nainstalovalo 
osvětlení a inženýrské sítě.
Do budoucna je v parku na návrh finál-
ního řešení, zpracovaného Ing Kateřinou 
Dvořákovou, Dis v plánu revitalizace fon-
tány a vodních ploch, lipových alejí, obory 
vč. zvěře, zahradnictví a ovocných sadů. 
Dále je plánováno vybudovat herní a cvi-
čící zónu, ve které se bude nacházet hřiště 
pro seniory, labyrint, velké šachy a dětské 
hřiště. Kulturní zóna bude věnována pro-
storu pro letní ateliér a k dispozici nalez-
neme i zónu odpočinkovou.
V tomto roce bylo vybagrováno koryto 
potoka, vybudovány kaskády a posta-
veny a vybudovány zdi na břehu potoka. 
Dále probíhá oprava rybníčku v levé 
části parku.
Nyní, od 1. září 2014, se má park dosadit 
květinami a tzv. přízemním patrem, tj. 
keři spolu s dosadbou vybraných stromů.

Revitalizace zámeckého pivovaru

Roku 1877 ukončil zámecký pivovar 
svou činnost. Stal se z něj lihovar, 
který vedlo Lihovarnické družstvo. 
Líh se vyráběl z brambor a ječmene. 
V první polovině 50. let ukončil svou 
činnost a jeho zařízení bylo rozpro-
dáno. V nastupující éře JZD se nepo-
dařilo jeho činnost obnovit. Poslední 
připomínka o existenci byl civilní 
zděný komín, který však byl zbourán 
kolem roku 1960. Od té doby měl liho-
var různé způsoby využití. Toto využití 
bylo vždy spojeno s armádou, která zde 
zrovna pobývala, obvykle šlo o sklad. 
Obec se o lihovar začínala intenzivněji 
zajímat v roce 2010. To je zároveň rok 

obnovy krovů a střechy nad převážnou 
částí areálu. Nalezly se zde původní 
podlahy z prken půdy. Jak bylo kdysi 
zvykem, byly na spodní straně popsány 
zajímavými informacemi.
Obec si objednala u pardubického 
architekta ing Arch. Kloseho vyřešení 

areálu. Podle této studie se kromě pivo-
varu můžeme těšit i na pivovarskou 
hospodu, pivní lázně se čtyřmi vanami, 
s trochou nadsázky i na Zdechovickou 
pasáž. Bylo by možno projít z parčíku 
před budovu lihovaru až do vnitřního 
dvora. V pasáži by byl kromě lázní pří-
stup do komerčních prostor drobných 
prodejen. Jako rozvojová plocha by 
mohlo sloužit podkroví, kde by mohl 
vzniknout i penzion. Kromě hlavního 
účelu s ročním výstavem 2800 hl piva, 
jež je možno navýšit, bude také sloužit 
ke zatraktivnění prostor restaurace 
tím, že hosté by měli například přímý 
výhled na nádrže s pivem. I interiér 

by tomuto účelu byl přizpůsoben.
Technologie malého pivovaru by měla 
být v nerezu,ke zatraktivění vzhledu by 
pohledové části byly opláštěny mědí.

 Zpracovala: Radka MazáčováOrtofotomapa parku 2013 Ortofotomapa parku 2006  Zdroj: seznam.cz

Detail z původní podlahy Zrekonstruovaná střecha
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z činnosti SPOZu z činnosti SPOZu

Paní Zdeňka Krupičková – narodila 
se v Semtěši, během války se s rodiči 
přestěhovala do Bernartova. Do Zde-
chovic přišla za svým manželem, 
se kterým měla 4 děti. Pracovala 
na několika místech, do důchodu pak 
odcházela z Tesly.

Paní Rena Platonova – do Zdechovic se 
přistěhovala za svojí dcerou a její rodi-
nou, když na Ukrajině už odešli všichni 
její blízcí. Celý život pracovala jako 
vedoucí oddělení technické dokumen-
tace velkého průmyslového podniku, 
zaměřeného mimo jiné i na výrobu jed-
notek pro kosmické lety.

Naši senioři – výročí a jubilea
Stejně jako v minulém období, tak i v těchto měsících byly členky SPOZu přát 
k významným jubileím těmto našim spoluobčanům.

Paní Květoslava Svobodová – pochází 
z Kozašic, v 21 letech se přistěhovala 
do Spytovic. Kromě celoživotní obě-
tavé práce pro svoji rodinu, vnoučata 
i pravnoučata, byla až do důchodu 
zaměstnaná v Tesle.

Manželé Mária a Dušan Bajovi oslavili 
zlatou svatbu. Mladý voják ze Sloven-
ska dostal umístěnku ve Zdechovicích. 
Zanedlouho za ním přišla i jeho žena 
s malým synem, pak se jim narodil další. 
Když začali kluci chodit do školy a cítili 
se zde jako doma, tak si postupně celá 
rodina vybudovala nový domov zde.

Paní Šefanie Forstová se sem přistě-
hovala ze Slovenska za svým manže-
lem. Vychovali 3 děti. Celý život až 
do důchodu pracovala jako prodavačka 
ve chvaleticích i ve Zdechovicích. Dnes 
patří mezi nejstarší obyvatela naší obce.
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Pan Miroslav Beran pochází z Roky-
can a do Zdechovic se taky přiženil. 
Jako voják místní posádky se seznámil 
s místní slečnou Stříškovou a už zde 
zůstal. Celý život pracoval v Tesle.

Pan Vladimír Klymčiv přišel do tohoto 
kraje po válce v roce 1945. Do Spytovic 
se přistěhoval v roce 1971 z Řečan n/L. 
Vychoval 2 dcery a celých 41 let praco-
val u Českých drah u posunu. Na to, že 
patří k nejstarším obyvatelům našich 
obcí, mu zdravíčko ještě slouží a rád 
chodí s chodítkem do přírody.

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Jiřina a Jaroslav Balánovi. Seznámili se, 
když byl mladý rodák z Morašic na učili-
šti v Nové Roli na Karlovarsku, kam při-
šli rodiče paní Balánové z Prahy. Když 
pak jako voják z povolání dostal byt 
ve Zdechovicích, už tady zůstali natr-
valo a vychovali zde tři děti.

Jaroslav Balán kromě 60 let se svojí 
ženou oslavil v těchto dnech taky své 
významné životní jubileum.

Významná výročí v první polovině roku oslavili ještě pan Rudolf Burkoň, paní Ivanka 
Plocicová, paní Ludmila Volná, paní Věra Skalická, paní Marie Fořtová, paní Marta Gri-
goryan, paní Jana Langsteinová a nejstarší občanka obce paní Marie Říhová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Někdo z vás čtenářů se možná pozastaví nad tím, že u někoho z oslavenců uveřejníme 
fotografii s krátkým životopisem, u někoho ne. Ale to záleží na každém z nich, jestli si 
to přeje, popř. jestli je právě přítomen nebo je mimo obec, většinou u svých příbuzných.
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Zprávičky z naší školičky
Již dlouho jsme o naší MŠ nepsali, tak jí tentokrát vyhradíme větší prostor. Taky se tam 
toho hodně v poslední době událo. 4. – 9. května byly děti na škole v přírodě v	Albrechti-
cích.	I když se jim asi trochu stýskalo po mamince a tatínkovi, určitě se jim tam moc líbilo 
a příště pojedou rády znovu.

 16. června proběhl v naší školce zápis nováčků. Přihlášku si vyzvedli rodiče 12 dětí, z 11 
dětí už po prázdninách budou prvňáčci. Jistě se rádi na několik obrázků z této pro děti 
důležité události podíváte.

Nové děti se do školky přihlásily, a ty, které už odrostly školkovským střevíčkům, 
musejí odejít. 18. června se s nimi loučili všichni ze školky, dárečky s přáním 
dostaly i od představitelů obce. Kašpárek je potěšil divadélkem a taky každého 
pasoval na budoucího školáka.
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klub důchodců

Naše středy
Každou sudou středu se v místnosti Klubu důchodců setkává několik těch o něco málo 
dříve narozených. V poslední době jich přichází o trochu více, ale pořád je to na počet 
důchodů v obci málo. A navíc – jsou to většinou samé ženy. A čím se na svých setká-
ních v poslední době zabývali? S panem Merunkou si zazpívali několik písní, a to 
nejen českých, ale i ruských, vyslechli si zajímavosti ze života B. Smetany, od jehož 
narození uplynulo 190 let a od úmrtí 130 roků, připomněli si stará řemesla a řeme-
slníky, kteří ve Zdechovicích měli své dílny, hospodářství i krámky a které si ještě 
místní „děvčata“ pamatovala.
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V Krkonoších Svatojánské muzicírování 
Klub žen o víkendu 13. 6. – 15. 6. 2014 navštívil Krkonoše. Ubytováni jsme byli 
na Pomezních boudách ve Vile Alena. S ubytováním jsme byli velice spokojeni. 
V pátek jsme podnikli vycházku po Malé Úpě, v sobotu jsme navštívili Hornický skan-
zen – uhelný důl Jan Šverma v Žacléři a Park miniatur v polských Kowarech. V neděli 
jsme všichni vystoupili na nejvyšší horu ČR. Doufám, že se všem víkendová akce líbila 
a že ji zase za rok zopakujeme.
 Š. Kočová

Sportovní část

Uskutečnila se v sobotu a v neděli 
19. – 20. června. Sobota byla věno-
vána kopané – v odpoledním pro-
gramu se ve sportovním areálu usku-
tečnil Zápas snů, ve kterém se utkává 
tým žákovské přípravky naší školy se 
svými rodiči. Rozloučení s úspěšnou 
sezónou bylo ve znamení krásných 
gólů a pohledných akcí na obou stra-
nách. Po zlepšeném výkonu v závěru 
zápasu si dospělí vybojovali remízu 
10 : 10. V penaltovém rozstřelu se jim 
dařilo více.

Hudba radost dává

V rámci festivalu patřil páteční 
večer v amfiteátru školy našim mladým 
talentům. Ve více než dvouhodino-
vém koncertním programu se vystří-
daly sólové zpěvačky Karolína Faitová 
a Aneta Smolíková. Premiérově vystou-
pili i mladí muzikanti z kapely ADRE-
NALIN – jejich koncertní vystoupení 
byla strhující! Kdo přišel, jistě nelito-
val – večer byl skutečným potvrze-
ním názvu programu – Hudba radost 
opravdu dávala.

Minifestival hudby a pohybu

Další ročník festivalu byl zahájen v pátek 
13.července – představením muzikálu 
Antoinetta-královna Francie – v titulní 
roli s patronkou školy Monikou Absolo-
novou. Představení se zúčastnili všichni 

zájemci z řad dětí i dospělých, kteří 
chtěli prožít tragický příběh královny 
v dobách Velké francouzské revoluce.
Sportovní víkend uzavřeli hráči 
FaC Zdechovice nedělním bundesli-
govým dvojzápasem s týmy Seussenu 
a Regensburgu. Tečka za sportovní 
části festivalu byla vítězná a potvrdila 
dosavadní vedoucí pozici našich faust-
ballistů v bundeslize.

Soutěžní část festivalu  
se uskutečnila 18. července

Jak dopadly děti letos:

Mladší:
1. Nikola Růžičková
2. Andrea Novotná
3. Jan Katzer

Starší
1. Radka Sotonová  
2.  Natálie Faltysová, 

Pavlína Rondzíková 
3.  Nikola Formanová   

a Anna Pánková 

Porota udělila i řadu zvláštních cen.

Svatojánská noc

Závěrečným dílem letošního ročníku 
festivalu byl v pátek 27.června kon-
cert pro Justerse. Na večerním kon-
certním podiu se vystřídaly hudební 
skvosty. Součástí programu byl i tra-
diční komponovaný ohňostroj.
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Letní ozdravný pobyt

MINIMAN 2014

Den sportu

MINIMISS 2014
aneb šikovné kočky naší školy 

Osmnáct let pořádala naše škola letní 
ozdravné pobyty pro své žáky v Řecku. 
V letošním roce jsme zkušebně připravili 
tento pobyt v Chorvatsku – na Makarské 
riviéře. V termínu od 30. května do 8. června 
jsme přestěhovali žáky do malé vesnice 
na úpatí pohoří Biokovo. Díky novému 
partneru školy jsme našli azyl pro více než 
50 účastníků u rodiny Hrstyč.
Desetimetrová vzdálenost vily od moře 
nám umožnila připravit denní program bez 
ztráty času na přesuny. Denně byla součástí 
programu rozcvička v přístavu (popř. na hři-
šti) a výuka základních předmětů – ČJ, M 
a čtení. Během pobytu jsme realizovali 
i veřejnou Čtenářskou olympiádu, ve které 
všichni žáci předvedli veřejnosti své čtenář-
ské dovednosti. Zbývající čas jsme mohli 
věnovat soutěžím a zábavám v moři – vodní 
soutěže, turnaje na pláži, potápění na pláži 
i u útesu, výtvarné dílny, …
Našli jsme prostor i na výlet lodí. Večerní čas 
jsme zahajovali zumbou – ta se stala velmi 
oblíbenou i u místních, kteří se postupně při-
pojili. Zábavný soutěžní program – Hamoun, 
Kufr, Večer pantomimy, Piškvorky, … jsme 
ještě obohatili o letní kino.
Každá olympiáda má své vítěze. Tentokrát 
byla soutěžní část postavena na individu-

álním sběru kreditů… Nejvíce se dařilo 
Aničce, Nikole, Kiki, Ondrovi, Nikče, Radce 
a Ajce. Nikdo z dětí i dospělých nezůstal 
mezi poraženými … Všichni tak mohli být 
oceněni Gryzlliho cenami.
Jak hodnotit pobyt? Můžete se zeptat 
účastníků. Učit se, cvičit a jíst přímo 
na pláži, koupat se a potápět v průzrač-
ném moři, chytat hvězdice a rybky, ská-
kat do vody z přístavního mola, bydlet 
10 metrů od moře, spřátelit se s místními 
dětmi i dospělými … to jsou věci, které 
přispěly k pozitivnímu hodnocení našeho 
pobytu. Vše navíc umocňuje ochota 
a vstřícnost majitelů a našeho partnera. 
Pro žáky, kteří neodcestovali k moři, byl 
ve škole připraven program podobný. 
Denně výuka formou procvičování 
a po svačině hry a soutěže. Poněvadž 
i této skupině dětí přálo počasí, probíhal 
program venku, včetně oběda. V průběhu 
týdne proběhla i tradiční Dětská pouť s 
Pifem, která je vždy připravena v rámci 
našich oslav Dne dětí. Jak dopadlo celotý-
denní soupeření dětí ve škole ?
Nejlépe si vedl tým  Nikoly Faltysové. 

Další ročník společensko-zábavné soutěže, 
ve které volíme nejšikovnější kocoury naší 
školy, se uskutečnil ve středu 28. května 
v tělocvičně školy. 

Cena diváků: ..........Filip Smetana

Hodnocení odborné poroty :

MINIMAN 2014 ......Filip Stříška  
2. .............................Honza Rychetský  
3. .............................Tomáš Haas 

Odborná porota dále ocenila zvláštními cenami mimořádné výkony některých chlapců.

V sobotu 24. května byl celý den věno-
ván sportování, jak už bylo uvedeno 
na předcházejících stránkách, takže 
jen pro doplnění. 
Od rána probíhal na multifunkčním 
kurtu turnaj dětí v minivolejbalu čtyř-
členných družstev. V exhibičních zápa-
sech se představila faustballová pří-
pravka proti ženám. I zde byly k vidění 

dobré výkony, které zaujaly i televizní 
štáb. Ve 14 hodin vypuklo přátelské 
fotbalové utkání, ve kterém se střetli 
herci VčD. V základní hrací době skon-
čil zápas 4 : 4. V penaltovém rozstřelu 
se následně radovali naši hosté. Zpestře-
ním byla i autogramiáda našich patronů 
Pepy Pejchala a Pavla Anděla

Ve čtvrtek 15. května – odpoledne 
rozkvetla celá budova školy do krásy. 
V tělocvičně se sešly dívky, které sou-
těžily o titul Minimiss 2014.  Boj byl 
urputný - všechny zúčastněné dívky 
byly vzorně připraveny. V nejočekáva-
nější disciplíně – tzv. volné – předvedly 
výborné výkony. K vidění byly tance, 
divadelní dramatizace, zpěv a hudební 
čísla. Na své si přišli i milovníci kouzel. 

Celkové hodnocení :   

MINIMISS 2014 ......Anička Pánková  
1. víceminimiss ......Nikola Formanová      
2. víceminimiss ......Eva Lišková
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Ješci

Zdechovice Cup 2014

Zdechovice Cup 2014 Pátek třináctého

V pátek 16. 5. jsme pořádali další ročník 
Okresní olympiády ve vybíjené- Zdecho-
vice Cup 2014.  Tato soutěž patří do zla-
tého fondu našich sportovních akcí. 
Vždyť již píšeme více než dvacetiletou 
historii. Letošního ročníku se zúčastnilo 
devět týmů škol z pardubického okresu 
(pryč je doba s 30 soupeřícími týmy) 

Pořadí  
1.  .......... ZŠ  Opatovice  
2.  .......... ZŠ Chvaletice  
3.  .......... ZŠ Benešovo nám. Pardubice  
4. .......... ZŠ Zdechovice

Tým naší školy si vedl velmi dobře. Ze 
základní skupiny odešel s jedinou poráž-
kou a obhájil pozici nejlepší neúplné 
školy v okrese.

Přebor neúplných škol:  
1.  ..........  ZŠ Zdechovice    
2.   ......... ZŠ Pardubičky    
3.  .......... ZŠ Semín 

Sestava týmu ZŠ Zdechovice: Petr Sme-
tana, Nikola Formanová, Anna Pánková, 
Nikis Marková, Pavlína Rondzíková, Filip 
Smetana, Michal Katzer, Tomáš Ryba, Jan 
Rychetský, Tomáš Haas, Tomáš Karel

Nejlepší hráči Zdechovice Cup 2014:  
Vojta Brychta – Opatovice  
a Nikola Formanová – Zdechovice

Do třetí sezony v německé bundeslize vstoupil tým Fac Zdechovice s vyššími cíli 
než v předchozí sezoně, kdy nám patřilo celkově 5. místo. Ještě před zahájením 
sezony jsme zaznamenali dílčí úspěch – bylo nám umožněno sehrát dva domácí 
dvouzápasy. Na úvod sezony se ve Zdechovicích představily týmy Hallersteinu 
a Mantelweiherhammu.

FaC Zdechovice – TSG Mantelweiherhammer 3 : 0 (11:3, 11:7, 11:5)
FaC Zdechovice – TV Hallerstein 3 : 0 (11:9, 11:7, 11:9)

V dalších kolech jsme již zajížděli do stadiony našich soupeřů. Ale ani na nich si 
dosud nevedeme špatně.

Milý spoluobčané, 
určitě mnozí z vás nedávno zaregistrovali 
na výlepových plochách netradiční plakáty 
zvoucí na rockovou zábavu, pořádanou 
v areálu zámeckého pivovaru ve Zdechovi-
cích. Proč zvláštní? Zábavu pořádal spolek 
(dříve tzv. občanské sdružení) JEŠCI Zde-
chovice a jeho členové si záměrně vybrali 
právě datum pátek třináctého (stejně jako 
autoři známého amerického hororu…). Byl 
v tom trochu kalkul s tím, že kdyby se akce 

nepovedla, měli bychom to na co svést. Je 
přeci pátek třináctého… Ano, nadsázka… 
Naštěstí opak byl pravdou. Troufáme si říct, 
že první letošní open-air rockový z(n)ářez 
ve Zdechovicích se povedl na jedničku. 
Počasí nám nepřipravilo žádné nepříjemné 
překvapení, technika naštěstí také ne, tak 
nezbývalo než čekat, kolik z vás taková 
zábava zaujme. A zřejmě zaujala. Dorazilo 
vás něco kolem 150 návštěvníků, a když při-
počteme vystupující a dobrovolníky, kteří 

TSV Seussen – FaC Zdechovice 2 : 3 (11:8, 5:11, 14:12, 9:11, 10: 12)
TV Schmölz – FaC Zdechovice 0 : 3 (8:11, 8:11, 8:11)
TV Hallerstein – FaC Zdechovice 0 : 3 (8:11, 7:11, 8:11)

 V dosud nejdůležitějším zápase jsme přehráli i největšího adepta na vítězství:

SV HOF – FaC Zdechovice 1 : 3 (7:11, 4:11, 11:9, 9:11)

Ve druhém domácím kole jsme se představili v neděli 22. června. Našimi soupeři 
byly týmy Seussenu a Regensburgu.

FaC Zdechovice – SG Walhalla Regensburg 3 : 0 (11:8, 11:7, 11:8)
FaC Zdechovice – TSV Seussen 3 : 0 (11:9, 11:9, 11:4)

Kádr FaC Zdechovice tvoří pro letošní sezonu:
Zadní hráči: .....Robert Forman, Michal Brázda, Tomáš Baťka, Thomas Werth
Nahrávači: .......Michal Beck, Robin Forman, Ctirad Grüner, Petr Kuna
Smečaři: ...........Jan Mazal, Daniel Mazal, Vojtěch Malý 

Dosavadní tabulka po odehraných osmi kolech :
1. ......................FaC Zdechovice 
2. ......................SV Hof
3. ......................TV Schmölz
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běhali okolo celé akce, sešlo se nás opravdu 
úžasný počet, což nás příjemně překvapilo. 
Díky obci Zdechovice jsme si mohli dovo-
lit vybírat pouze dobrovolný vstup, který 
posloužil na úhradu propagace, nějakou 
tu dopravu a nezbytné náklady spojené 
se zajištěním zdárného průběhu zábavy. 
A ten by nebyl bez vás. Rádi bychom touto 
cestou jako JEŠCI Zdechovice poděkovali 

vám všem – návštěvníkům zábavy za per-
fektní přijetí a podporu všech kapel – ať už 
to byla v nevděčné roli prvního vystupují-
cího – kapela PROMILE z Pardubic, poté 
domácí skupina MORTUARY, kdy jste roz-
poutali opravdu úžasný kotel a ve finále 
MOGUL Rock, kdy už bylo nádvoří téměř 
plné a všichni jste se nádherně vlnili 
a křepčili v rytmu známých i neznámých 
rockových pecek. 
A co je neméně důležité – podle ohlasů 
jsme touto hudební produkcí snad nijak 
zásadně nenarušili noční klid v obci, za což 
jsme opravdu moc rádi, protože jsme se sna-
žili omezit nepříjemné dopady, především 
zvýšený hluk, který provází každou podob-
nou událost v centrech obcí, na minimum 
a neotravovat spoluobčany, které tento 
druh zábavy neláká. Sluší se také poděko-
vat společnosti VAK Přelouč za poskytnutí 
pitné vody v areálu.

Budiž tato, již druhá povedená letošní 
akce v pivovaru (první byl v březnu 
Masopust) zdárným příslibem v očeká-
vání toho, co nás zde letos (a snad i v příš-
tích letech) ještě čeká, včetně vrcholu 
letošního léta – Zdechovického festivalu, 
který se koná 9. 8. 2014. 
Za spolek JEŠCI Zdechovice jsme velice 
rádi, že se podařilo trpělivým přístupem 

a podporou ze strany obce Zdechovice 
vytvořit v srdci obce místo, kde se můžeme 
společně všichni setkávat, bavit se a rado-
vat se. Zdechovický pivovar je areál, který 
je otevřený nám všem, jak už nás o tom 
loni přesvědčili třeba kovbojové nebo 
sportovci. Budiž tak i do budoucna!
 

Tomáš Rondzík 
předseda spolku JEŠCI, Zdechovice z.s.

pozvánka

z dopisu čtenářů

K článku „Odpadové hospodářství“ –  
Renovace tonerů

Nechci nosit dříví do lesa, ale nevěřím, že 
by naši občané, tedy alespoň většina z nich, 
neznala možnost renovace tiskových kazet. 
Už léta jsou u nás firmy, které se renovací 
tiskových kazet zabývají. Nedovedu si před-
stavit, že bych vyhodil prázdnou tiskovou 
kazetu a místo ní koupil poměrně drahou 
kazetu originální. Jednou za čas posbírám 
prázdné kazety a pošlu je poštou svému 

dodavateli (omlouvám se, jméno firmy neu-
vádím, nechci využívat místo ve Zpravodaji 
pro neplacenou reklamu), od něhož dostanu 
obratem kazety plné přibližně za polovinu 
ceny kazet originálních. Nemusí to být 
vždycky „kus za kus“, se službou jsem spoko-
jený a využívám ji už asi deset let.

Jaroslav Flegr, Spytovice

Zdechovický festival
Vážení přátelé, nepřátelé, příznivci, občané, 
návštěvníci, zvědavci...
srdečně Vás zveme na druhý ročník našeho 
skoromaléhovelkého multižánrového fes-
tivalu, který se uskuteční v prostředí okolí 
zámku ve Zdechovicích – tedy především 
v parku (otevřeném pro veřejnost při loňském 
festivalu) a v prostorách bývalého pivovaru. 
Připraveny máme pro všechny návštěvníky 
celodenní atrakce a pokoukání, hlavní bod 

odpoledního programu (brzy zveřejníme), 
koně, stánky s lidovými řemesly, umě-
ním a ukázkami – a to vše letos tak trochu 
v duchu „dřevo & voda“. Celodenní program 
je doprovázen hudební produkcí mutližán-
rového charakteru – od dechovky po tvrdý 
rock :) a samozřejmě dostatkem občerstvení 
– jídla (včetně třeba již tradičního Zdecho-
vického mečouna), nápojů apod.
Kdo byl vloni, určitě potvrdí. 
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bylinky

Violka rolní (maceška polní)

Je to jednoletá, 5 až 20 cm vysoká bylina, 
která roste v Evropě, na Kavkaze, jižní 
Sibiři, byla zavlečena na Sinaj a do Severní 
Ameriky. Obsahuje sliz, dále třísloviny, 
flavonoidy, karetonoidy, vitamíny C a E, 
silici a další látky. Sbírají se květy.

Léčebné účinky:
  Droga má protirevmatický účinek, 

podporuje vykašlávání, dobře účin-
kuje při cévních a kožních choro-
bách, zlepšuje vylučování odpadních 
látek z organismu, podporuje usazo-
vání vápníku v kostech, má antialer-
gické účinky, působí proti otokům, 
tlumí krvácení do tkání, působí močo-
pudně, podporuje prokrvení perifer-
ních vlásečnic, zevně ve formě koupelí 
se doporučuje při ekzémech a alergic-
kých vyrážkách. Nejnovější výzkumy 
potvrzují i protinádorovou účinnost.

Vážení čtenáři!
Jsou prázdniny, doba d

ovolených i volného č
asu. Redakce, stejně 

jako starosta v úvodn
íku, vám přeje spoustu

 krásných zážitků. Al
e 

navíc vás prosí, abyste
 se o ně podělili s ost

atními čtenáři Zpravo-

daje. Stejně tak, jestli
 nějaká organizace neb

o spolek uspořádá něja
-

kou akci, seznamte s 
ní i ostatní. A taky m

áte jistě hodně fotogr
afií, 

které si všichni rádi p
rohlédneme. Možná nez

veřejníme všechno, ale
 

většinu z toho, co nap
íšete a pošlete, jistě. 

Staňte se taky spolu-

autory vašeho Zpravodaje. Příspěvky z
aneste nebo pošlete e

-mailem 

na OÚ Zdechovice. Děkujeme.
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