
Zpravodaj
obcí Zdechovice a Spytovice

ROČNÍK XIX | ČÍSLO 2 BŘEZEN 2015

Uživatel
Lístek s poznámkou
číslo 1

Uživatel
Lístek s poznámkou
ročník XX



Slovo úvodem

ZDECHOVICKÝ MASOPUST

 úvodník

Dobrý den, 

vážení a milí čtenáři. Nevím tedy jak Vy, ale já osobně mám raději teplá roční období než ta 
chladná, a jaro – to mám nejraději. Snad to bude také i tím, že jaro je start do nového života 
a do nových nadějí. Je to přece doba zázraků, kdy z nepatrného základu vyroste celý nový 
organismus. Jednou je to rostlina, jindy zase živočišný druh. Příroda je moudrá, a pokud jí 
do toho člověk „nemluví“, tak se nikdy nesplete. Je to také období, kdy můžeme všechna novo-
roční předsevzetí uvést do života, viďte! 
A mně se zdá, že už začíná být to jaro ve vzduchu cítit. Země na zahrádce voní, za oknem už 
před týdnem „vylezly“ papriky (to u nás doma), někomu rajčata a možná i okurky. Nastává čas 
na vysetí mrkve i petržele a brambory, ty aby byly „na Josefa“ v zemi a …
Není těch „a“ najednou trochu moc? Je, že! A se vším se musí pěkně spěchat, protože pak se 
začne zase sekat tráva a ještě je třeba nařezat dřevo na topení, aby alespoň trochu stačilo pro-
schnout. A když něco skácet, tak do konce března. No, řeknu Vám, že to jsou pěkné nervy! Co 
teprve mohou říkat chovatelé. My doma nemáme ani slepičku. Ti toho mají daleko víc. 
Stává se taky, že návštěva, obvykle z města, Vám řekne: „Jé, Vám tady roste všechno samo!“. 
Zkusili jste jim odpovědět? Já ano. Nabídl jsem jim autentický zážitek, který spočíval jednou 
v otrhání rybízu, podruhé ve vypletí brambor či sběru mandelinky. Ani se Vám tady nemohu 
svěřit, jakou jsem dostal odpověď. Zkrátka to nešlo – příště. Jenomže příště bylo zase přes-
příště a matka příroda nečeká. Takže jako vždy (a to mohu doporučit všem) ty nejlepší pomoc-
níky najdete zaručeně na konci vašich paží. Máte jiné zkušenosti? Svěřte se nám a příště je 
můžeme otisknout pro poučení všem ostatním. 
Přeji Vám, vážení přátelé, krásné jarní měsíce, pěknou velikonoční šukandu a vůbec 
všechno jen to dobré a nejlepší. Pokud Vám tato moje slova připomínají pana Nepila, tak je 
to opravdu jen náhoda.

   Váš 
   Ing. Robert Chutic, 
   starosta obce 
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zastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 11/2014
konaného v pondělí 15. prosince 2014 od 18.00 hodin  
v tanečním sále hostince U zámku ve Zdechovicích

1/	 	Zvolení	–	doplnění	člena	finančního	výboru
  Protinávrh – E. Koláčná – byl zamítnut.
  Další navržení se vzdali kandidatury. 

2/	 	Prodej	části	pozemku	537/18	k.ú.	Spytovice	–	dokončení	
 	ZO souhlasí s prodejem za cenu 25 Kč/m2, s ohledem na nápravu křivdy z digita-

lizace (třebaže obcí nezaviněné) zaplatí obec GP. Vklad do KN zaplatí kupující.
  Další požadavky na odkoupení další části téhož pozemku – viz žádost ze dne 

11. 9. 2014, č. j. 1184/2014 ze dne 12. 9. 2014, který zasahuje před pozemky cizích 
vlastníků a je dnes připlocen, bude do 31. 5. 2015 odplocen.

3/	 	Odměny	členům	a	nečlenům	zastupitelstva
  ZV souladu s §84 odst. 2 písm. n) a §77 odst. 3 písm. b) zák.č. 128/2000Sb. 

o obcích v platném znění a zároveň podle nařízení vlády 459/2013Sb. ZO 
stanovilo měsíční hrubé odměny s účinností od 1. 1. 2015 členům výborů, 
komisí a neuvolněnému místostarostovi podle návrhu FV takto:

  
 Místostarosta ............................................................................................ 7 509 Kč
 Předseda výboru či komise ....................................................................... 880 Kč
 Člen výboru či komise ............................................................................... 570 Kč
 Člen ZO ......................................................................................................... 280 Kč
 Příplatek ....................................................................................................... 180 Kč
 
Pro jednu osobu je možná kumulace max. za 2 funkce.

4/	 	Stanovení	ceny	za	odvoz	TKO	(tuhý	komunální	odpad)	a	biokompostérů	
pro	rok	2015

  ZO stanovilo ceny pro rok 2015 za popelnice TKO a biokompostéry ve stejné 
ceně jako v roce 2014, tj. za 1  ks popelnice na TKO 500 Kč ročně pro osoby 
soukromé i podnikající a 200 Kč ročně za 1 ks biokompostéru. Občané bydlící 
v bytovkách, kde užívají kontejnery objemu 1 100 litrů, budou zvýhodněni 
stejným způsobem jako ostatní uživatelé popelnic na TKO. Výhoda spočívající 

v tom, že platící občan má právo odložit větší komunální odpad do celoročně 
přístupných kontejnerů a nebezpečný odpad (oleje, ředidla, hadry i obaly 
od nich, olejové filtry, akumulátory, zářivky, léčiva, injekční stříkačky, suché 
baterie, …) zdarma, zůstává zachována. 

5/	 	Smlouva	s	Krajským	úřadem	Pardubice	–	hasiči	dotace	2014	
 	ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2014 – ostatní část dotace“ mezi obcí a Krajským úřadem 
v Pardubicích a souhlasí s jejím podepsáním.

6/	 	Pivovar	Zdechovice	–	další	práce
 	a)  Jaký bude další osud R. Stříšky a M. Krupičky
   ZO souhlasí, aby oba tito pracovníci zůstali do konce dubna 2015 ve stej-

ném právním vztahu vůči obci, tzn. jako OSVČ pracující pro obec.
 b)  Co dál s pivovarem
   ZO rozhodlo představit prostory bývalého pivovaru veřejnosti během 

jednoho dne – začátek v určitou hodinu – do 15. ledna 2015 za účasti 
Arch. Kloseho, který bude prezentovat upravenou studii „Pivovaru“, aby 
občané mohli vyjádřit svoje názory k dalšímu využití tohoto prostoru.

7/	 	Rozpočtové	opatření	č.	5/2014	
 	ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 dle předloženého návrhu.

8/	 	Obnova	barokního	parku	–	rozhodnutí	o	dalším	postupu	
 	ZO souhlasí s tím, abychom vyčkali s výpovědí smlouvy s vybraným 

zhotovitelem do chvíle, kdy bude zřejmé, zda SFŽP povolí převod peněz 
do r. 2015. Pokud se tak nestane, ZO souhlasí s vypovězením smlouvy se 
zhotovitelem stavby s vědomím, že tím dojde ke ztrátě dotace. 

9/	 	Nabídka	domu	čp.	12	ve	Spytovicích	k	odkoupení
 	ZO za současných okolností, kdy dům je enormně exekučně zatížen, 

s koupí nesouhlasí.

10/		Informace	o	přípravě	k	vyhlášení	výzev	na	byty	pro	seniory
 	ZO vzalo na vědomí informaci o možnosti požádat o dotaci na realizaci senior-

ských ev. startovacích bytů v budově zámku s podmínkou, že bude k dispozici 
projekt a stavební povolení (tj. i s kladným vyjádřením památkových orgánů).

zastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
..............................................................  H. Čeřovská 

 B. Nejerál 
M. Skohoutil

Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška 
T. Ronzík

Starosta: ............................................  Ing. R. Chutic
Místostarosta: ..................................  O. Procházka
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zastupitelstvo obce Zdechovicezastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 1/2015
konaného v pondělí 26. ledna 2015 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti čp. 14 Spytovice

1/	 	Prodej	ocelové	haly	č.	60
  ZO vzalo na vědomí nabídku na odkoupení ocelové haly z majetku obce, 

její demontáž a odvoz na jeho náklady. 
  ZO s návrhem souhlasí, ukládá starostovi zveřejnit záměr a najít v areálu 

zámku vhodnou náhradu.
  Hala bude odstraněna včetně patek a betonového povrchu podlah. Terén 

bude urovnán.
  Minimální cena = současně platná cena výkupu za šrot, po předchozím 

posouzení hmotnosti haly. 

2/	 	Koupě	stavební	parcely	č.	72,	k.	ú.	Spytovice	
 	ZO souhlasí s koupí st. p. č. 72 v k. ú. Spytovice od Lesů ČR za požadova-

nou cenu 8 800 Kč.

3/	 	Exekuce	Zdechovice	čp.	13	
  ZO bere na vědomí soudní exekuci na id. ½ domu čp. 13 ve Zdechovicích, 

 viz naše č. j. 1566/14 ze dne 4. 12. 2014.
 ZO doporučuje vyčkat na dražební vyhlášku.

4/	 	ZŠ	Zdechovice	–	autobus
  ZO bere na vědomí požadavek naší ZŠ na koupi staršího vícemístného autobusu 

od školy Svítání v Pardubicích, najeto cca 400 tis. km, cena okolo 150 tis. Kč.
  ZO s nákupem autobusu souhlasí. Cena vozu bude uhrazena po schválení roz-

počtu obce na rok 2015. v tom, že platící občan má právo odložit větší komu-
nální odpad do celoročně přístupných kontejnerů a nebezpečný odpad (oleje, 
ředidla, hadry i obaly od nich, olejové filtry, akumulátory, zářivky, léčiva, 
injekční stříkačky, suché baterie, …) zdarma, zůstává zachována. 

5/	 	Smlouva	s	obcí	Horušice-hasiči
 	ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci v požární ochraně s obcí 

Horušice na dobu neurčitou za roční úplatu 15 000 Kč.

6/	 	Prodej	parcely	U	Ovčína
  ZO souhlasí s prodejem a s rezervací parcely U Ovčína č. RD 9, t. j. p.p.č. 

385/7 k.ú. Zdechovice o výměře 1 051 m2 na základě žádosti do 30. 4. 2015.

7/	 	Koupě	p.p.č.	512	k.	ú.	Morašice	
 	ZO souhlasí s podáním žádosti o převod p.p.č. 512 i 511, k.ú. Morašice zpět 

do majetku obce, a to v souladu s veřejným zájmem, který definujeme takto:
   Obnova veřejně přístupného rybníka v majetku obce, dále je záměr v sou-

ladu s akcí „Ochrana obce Spytovice před přívalovou vodou“ a  s trendem 
zvyšování retenční schopnosti krajiny.

 ZO souhlasí s rozdělením stavby rybníka na „Rybník“ a „Přivaděč“.

8/	 	Doplnění	finančního	výboru	(FV)	obce
 	ZO doplnilo finanční výbor veřejným hlasováním o jednoho člena: 
 paní Olenu Smetanovou. 

9/	 	Rozpočtové	opatření	č.	6/2014
 	ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 dle předloženého návrhu.

10/		Informace	o	přípravě	k	vyhlášení	výzev	na	byty	pro	seniory
 	ZO vzalo na vědomí informaci o možnosti požádat o dotaci na realizaci senior-

ských ev. startovacích bytů v budově zámku s podmínkou, že bude k dispozici 
projekt a stavební povolení (tj. i s kladným vyjádřením památkových orgánů).

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
..............................................................  H. Čeřovská 

 B. Nejerál

Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška 
T. Ronzík

Starosta: ............................................  Ing. R. Chutic
Místostarosta: ..................................  O. Procházka

76

Uživatel
Přeškrtnutí

Uživatel
Vkládaný text
odstranit

Uživatel
Poznámky k textu
odstranit

Uživatel
Lístek s poznámkou



zprávy a zajímavosti z obcezprávy a zajímavosti z obce

Statistické údaje

Děti do 15 let (stav k 31. 12. 2014)

část obce Spytovice 23

část obce Zdechovice 70

Celkem dětí do 15 let 93

Plynofikace obce
Jak všichni víme, na hranici většiny domů v obci přiveden plyn. Ti, kdo už byli 
na jeho zavedení do domácnosti připraveni, už plynem tuto zimu topili. Podívejte 
se na záběry z uvádění prvního plynoměru v obci do provozu .Dospělí 500

Dospělí – muži 260
Dospělí – ženy 240
Děti (15 – 18 let) 21
Děti (15 – 18 let) – chlapci 9
Děti (15 – 18 let) – dívky 12

Děti 
Děti – dívky
Děti – chlapci
Děti (6–7 let)

93
42
51
20

Děti (do 3 let) 17
Celkem obyvatel 614
Průměrný věk obyvatel 40.78

ze života naší ZŠ

Masopust II.

I v tomto roce jsme chtěli pokračovat 
v oživených tradicích z loňského roku. 
Masopust jsme připravovali na dva dny. 
V pátek 6. března proběhla „školní živá 
přírodověda“ – zabijačka se staročes-
kými soutěžemi a Hodinou zpěvu se 
strýčkem Milošem. V sobotu proběhla 
hlavní část programu – masopustní prů-
vod obcí, vystoupení dětského folklor-
ního souboru Radost a taneční vystou-
pení našich dětí. Program vyvrcholí 

večer v tanečním sále U Zámku Maso-
pustním bálem s Hradeckou cimbálo-
vou muzikou Pavla Koťátka.

Martin do muzikálu

Martin Schreiner – jeden z trojlístku 
našich mladých pěveckých nadějí 
(Aneta, Kája, Martin) – se dokázal 
prosadit do muzikálu Mýdlový princ 

Obyvatelé dle věkových kategorií

Graf poměru dospělých a dětí

Graf poměru mužů a žen Graf poměru chlapců a dívek

84 %

52 % 55 %

16 %
Děti

Ženy Dívky

Muži Chlapci

Dospělí

48 % 45 %

98

Uživatel
Zvýraznění

Uživatel
Lístek s poznámkou
NAHRADIT - PŘÍLOHA - PLYNOMĚR 1

Uživatel
Lístek s poznámkou
NAHRADIT - PLYNOMĚR 2 - příloha

Uživatel
Lístek s poznámkou
vyvrcholil

Uživatel
Poznámky k textu
masopustním



ze života naší ZŠ

na scéně našeho patronátního divadla 
Broadway. Pokud chcete Martina vi-
dět a podpořit jej i Vy, můžete. V pro-
gramové nabídce  letošního festivalu 
Svatojánské muzicírování je právě 
i toto představení – 13. června 2015. 
Máte-li zájem o vstupenky, můžete se 
přihlásit již nyní u ředitele školy.

I. olympijský den 

V pondělí 26. ledna se uskutečnil 
I.olympijský den, který je součástí 
našeho celoročního sportovního 
programu. Ten jsme pro naše žáky 
připravili ve spolupráci s ČOV – 
ambasadory projektu jsou repre-
zentanti ČR ve faustballu a čeští 
olympionici. První soutěžní setkání 
našich žáků – sportovců (tedy těch, 
kteří do projektu dobrovolně vstou-
pili) měla na programu především 
silové disciplíny. Žáci poměřili své 
síly s kliky, lehy-sedy, shyby a pře-
skokem přes švihadlo. Na každou 
disciplínu je stanoven časový limit. 
Výkon je převeden podle tabulek 
do bodových hodnot.

Pořadí našich nejlepších po I.kole: 

 Mladší: 1. Evelína Hloušková
  2. Jan Katzer
  3.  Veronika Rambousková

 Starší: 1. Pavlína  Rondzíková
  2. Petr  Smetana
  3. Michal Katzer

Pokud chcete, můžete si své síly 
a výkonnost vyzkoušet také.

Beruška ve 
službách školy

Zastupitelstvo naší obce na svém 
zasedání 26. ledna vyjádřilo sou-
hlas s nákupem mikrobusu pro svoz 
dětí naší školy. Tento týden škola 
představila svým žákům 17místný 
mikrobus „Berušku“, který pořídila 
za 150 tisíc Kč. Děkujeme za vel-
kou pomoc a vstřícnost paní sená-
torce Mgr. Miluši Horské. Berušku 
jsme zakoupili od Speciální školy 
Svítání.

Taneční rej

Ve čtvrtek 5. února odpoledne patřila 
tělocvična tanečnímu reji, ve kterém 
si děti vyzkoušely soutěže Tanečního 
maratonu. Více než 30 účastníků si 
s radostí zatančilo a zasoutěžilo.

Nová odborná učebna

Se zahájením druhého pololetí 
otevřela naše škola novou odbor-
nou učebnu – čítárnu. Ta vznikla 
úpravou chodby v I. podlaží budovy. 
Účelem, pro který vznikla, je přivést 
naše žáky k pravidelnému čtení. 
Pohodlí a zásoba „čtiva“, které 
čítárna nabízí, se ukazuje jako jeden 
z nejdůležitějších prvků naší snahy. 
V prvních dnech svého působení je 
zatím čítárna plná. A to jak v ran-
ních hodinách před vyučováním, 
tak i v době odpolední. Přejme si 
pouze, aby našim žákům jejich 
touha po čtení vydržela. S rozvo-

jem čtenářských dovedností jde totiž 
ruku v ruce rozvoj slovní zásoby, lepší 
schopnost vyjadřování i umění cvičení 
pozornosti a soustředění.

Vysvědčení za I. pololetí

Ve čtvrtek 29. ledna dostali žáci oce-
nění za svou školní práci za I. pololetí 
školního roku 2014–2015 v podobě 
vysvědčení. Následovala  projekce 
v sálech školního multikina. Žáci si 
mohli vybrat ze dvou titulů.

Projekt
„Sportování s Ričim“

V druhém pololetí bude zahájen pro-
gram, který jsme připravili pro naše 
mladší žáky (1. a 2. ročník) společně 
s fotbalovým internacionálem Petrem 
Rydvalem. Sportovní projekt podpo-
rovaný VZP bude probíhat každé pon-
dělí po vyučování a účastnit se budou 
všichni žáci zmíněných ročníků. Cí-
lem projektu je všeobecná pohybová 
průprava dětí.

Přebor ve společenských 
hrách

Na celý měsíc se protáhl přebor 
naší školy ve společenských hrách: 
Dáma, Totem, Piškvorky a Člověče, 
nezlob se. Důvodem byl velký počet 
přihlášených žáků a řada dalších 
akcí, které naplnily kalendář měsíce 
ledna. Jak dopadla tato soutěž:

DÁMA:
 1. Pavlína Rondzíková
 2. Filip Smetana
 3. Kamila Kautská

TOTEM:    
 1. Pavlína Rondzíková
 2. Radka Sotonová
 3. Natálie Faltysová

PIŠKVORKY:    
 1. Pavlína Rondzíková
 2. Radka Sotonová
 3. Michal Katzer

ČLOVĚČE, NEZLOB SE: 
 1. Kamila  Kautská
 2. Nikola Faltysová
 3. Filip Stříška

Celkové pořadí v PŘEBORU:  
 1. Pavlína Rondzíková
 2. Kamila Kautská 
  a Radka Sotonová
 3. Natálie Faltysová 

Přeborníkem mezi mladšími žáky 
se stala: Denisa Balánová

Tři mušketýři +  
Putování Hradem

Ve středu 21. ledna trávili žáci 
4. a 5. ročníku celý den v Praze. 
V rámci celoročního projektu „Rytíř-
ské ctnosti” pro ně byl, ve spolupráci 
s patronátním divadlem Broad-
way, připraven programový den. 
Dopoledne se zúčastnili obnoveného 
muzikálu Tři mušketýři s nezapome-
nutelným zážitkem. Tím bylo jistě 

ze života naší ZŠ
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ze života naší ZŠ ze života naší ZŠ

proběhla ve třech základních sku-
pinách, z nichž postupovalo šest 
nejlepších. Ve druhém kole začala 
vyřazovací soutěž ve dvojicích. Dál 
vždy postupoval střelec s vyšším 
počtem nastřílených bodů. Postup-
ným vyřazováním zůstaly dvojice 
v kategorii chlapců i dívek. Tyto 
dvojice se poté utkaly ve finále.

Finále chlapců:
Filip Stříška .............................45
Tomáš  Ryba .............................37

Finále dívek:
Vanessa Haschert ...................16
Nikola Faltysová .....................24

Medailové pořadí: 

 1. Filip    1. Nikola  
2. Tomáš  2. Vanessa  
3. Tomáš K.   3. Eva L.  
4. Filip Sm.  4. Evelína H.
5. Nikolas  5. Andrea N.
6. Petr Sm.   6. Alena O.   

Lukostřelbu si budou moci vyzkou-
šet i zájemci z řad sportovců 
a rodičů – při  Aprílovém biatlonu 
a na ozdravných pobytech.

Velká cena Pifa – florbal

Další z dílů okresních sportovních 
přeborů žáků I. stupně ZŠ bude po-
kračovat v pátek 20. března ve spor-
tovní hale. Sportovní  soupeření 
tentokrát připravujeme pro smíšené 
týmy florbalistů. Přihlášky do turna-
je mají uzávěrku 16. března. V  naší 
škole proběhne v březnu školní 

florbalová liga, která bude nominací 
do týmu.

Živá přírodověda

V pátek 27. února proběhl další 
z dílů Živé přírodovědy. Tentokrát 
jsme program připravili jako Den 
s cirkusem Paldus. Součástí byly 
ukázka výcviku a drezúry, bese-
da s krotitelem a soutěž s opičkou 
Žofkou.

Čtení na peci aneb 
Nakoukneme
k Badatelům

Na čtvrtek 26. února byl připraven 
odpolední a podvečerní výtvarný 
a taneční program. Večer jsme se 
věnovalit astrologii . Čtení na dob-
rou noc je již samozřejmou součástí 
noční části. Programový blok byl 
určen dětem, které se přihlásily 
do Tanečního maratonu.

Školní prázdninové 
tábory

Na dobu letních prázdnin je připra-
vena nabídka školních „příměst-
ských táborů”. Dva turnusy táborů 
proběhnou první a poslední týden 
prázdnin. Základnou pro oba tábory 
bude areál školy. Náplní prvního tá-
bora je Modrý život s Rychlými šípy, 
druhý tábor je zaměřen na atletiku. 
Přihlášky a bližší informace u ředi-
tele školy.

neplánované vystoupení Lindy a její 
seznamování s osazenstvem šatny, 
receptem na svačinové pochoutky  
a  pomocí s opravou propadla.
Odpolední čas byl věnován více než 
tříhodinovému výukovému bloku 
v Jízdárně Hradu. Zde probíhá výstava,  
kterou by byl hřích nenavštívit a nevy-
učovat zde vlastivědu. Jednou provždy 
si totiž budou žáci pamatovat, jak se 
spojili s císařem Karlem IV., dokážou 
vysvětlit, co je relikviář a vzpomenou si 
i na největší památky našeho národa.
Večer navštívili žáci areál Hradu s nád-
herně osvětleným chrámem Sv. Víta, 
spolupracovali s Hradní stráží a prodě-
lali kurz fotografování. Příjezd v pozd-
ních večerních hodinách snad nevadil 
vůbec nikomu ze zúčastněných žáků.

Velká cena Pifa 
přehazovaná

V pátek 23. ledna jsme pořádali další 
díl z velkých cen Pifa. Tentokrát 
měřili své síly a um žáci I. stupně ze 
základních škol  v okresní olympiádě 
v přehazované.

Taneční maraton

Původně plánovaný taneční zumba 
maraton, který se měl uskutečnit 
v sobotu 17. ledna, byl pro velmi malý 
zájem dětí zrušen. Akce se uskuteč-
nila v náhradním únorovém termínu. 
Pro skupinku přihlášených na pů-
vodní termín byla připravena navíc 
večerní akce” Tancování u pece”.

Plavba k Mysu dobré 
známky

Druhá letošní Plavba byla připravena 
pro naše „námořníky” na pondělí 
19. ledna. Celé dopoledne křižova-
ly školu škunery, které se snažily 
doplout do bezpečného přístavu 
v nových dobytých územích vědění 
a poznání.

Výsledky:

1.ročník: 1. Karolína Protivenská
 2. Martin Kautský
 3.  Lukáš Sotona Denisa 

Balánová
2. ročník: 1. Evelína Hloušková
 2. Andrea Novotná
 3. Viktorka Loubová
3. ročník: 1. Tomáš Ryba
 2. Filip Smetana
 3. Káťa Opálková
4. ročník: 1. Vanessa Haschert
 2. Eva Lišková
 3. Nikola Kautská
5. ročník: 1.Alena Opálková
 2. Pája Rondzíková
 3.Radka Sotonová

Rytířské hry I.

V pondělí 23. února přilákala 
soutěž Robina Hooda v lukostřelbě 
odpoledne do tělocvičny  celkem 
třicet soutěžících. Všichni si chtěli 
vyzkoušet umění našich předků – 
rozdíl byl však ve výbavě. Naši žáci 
měli možnost soutěžit se sportovním 
lukostřeleckým vybavením. Všichni 
přihlášení prošli kvalifikací – ta 
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Aktualita z faustballu
Bundesligový tým FaC Zdechovice se připravuje na novou sezonu. V zimní pauze 
mají hráči pravidelné tréninky v hale, zpestřené pravidelnými kondičními a her-
ními soustředěními. 

Co nás čeká : 
V sobotu 14. března se uskuteční herní soustředění se seminářem pro trenéry a další 
zájemce o tuto hru ve sportovní hale v Přelouči.
Rozloučení s halou je připraveno na sobotu 21. března do Prahy. Velkého meziná-
rodního turnaje se zúčastní týmy z ČR, Rakouska a Německa – FaC Zdechovice, TJ 
Butovice, Praha Barrandov, Kufstein, Eppendorf, Obertroubling, Alersberg, Schmie-
deberg, Vorsfelde, Mnichov, výběr ČR a PSV Berlín.
V dubnu se již tréninky týmů přesunou na venkovní hřiště. Přípravu na bundesligu 
nám zpestří mezistátní zápasy. K desetidennímu soustředění do České republiky 
míří v druhé polovině dubna mužská reprezentace Kamerunu, se kterou sehrajeme 
přípravné zápasy.
Na kontrolní turnaj bundesligy odjedou muži koncem dubna do Drážďan, žáci se 
zúčastní největšího turnaje v Evropě Wedding Cupu v Berlíně. Pro přípravku je při-
praven i zahraniční tréninkový kemp.

Bundesligový kolotoč bude zahájen 3. května.

 Našimi soupeři ve spolkové soutěži budou týmy:
    TSG Roth, SV Norinberg, TSV Schwebhei, MTV Bamberg, TV Eibach, TUS 

Damm, ASV Veitsbronn, TSV Ursensollen, SG Schwabach. 

Přesné termíny mistrovských zápasů budou teprve upřesněny po schválení ter-
mínové listiny.
Našim fanouškům se představí i vítěz loňské Ligy evropských mistrů ASKÖ 
Linz, který u nás sehraje přátelské utkání s týmem FaC – v květnu, v rámci světo-
vého šampionátu v ledním hokeji. 
Právě v Lize evropských mistrů si zajistili účast muži FaC i v tomto roce. Naopak 
družstvo žen se bohužel – z důvodu dlouhodobých zranění hráček – letošní kva-
lifikace nezúčastnilo a v Evropské lize se letos nepředstaví. Finálový turnaj je 
na programu začátkem července ve Švýcarsku.
Ani naši příznivci nezůstanou ochuzeni o možnost navštívit velké měření sil. 
Na konci letních prázdnin se u nás uskuteční mezinárodní turnaj Czech faust-
ball open Cup.

spolky, kluby, sportovci

Kádr FaC pro sezonu 2015 ve spolkové bundeslize:

Do týmu přicházejí smečař Petr Hanuš, zadní hráči Martin Loužil a Martin 
Lysák, po dlouhodobém zranění se vrací Tomáš Baťka a Petr Kuna. Na post 
nahrávače se pro novou sezonu připravuje vedle Michala Becka i Michal 
Brázda. Pro zranění nestihne úvod sezony smečař Josef Kantár.

Kádr:  Zadní hráčit ......  Robert Forman, Martin Lysák, Martin Loužil,  
Thomas Werth (hostování z PSV Berlín),  
Tomáš Baťka, Michal Brázda

   Nahrávači ..........  Michal Beck, Michal Brázda, Petr Kuna
   Smečaři ..............  Jan Mazal, Ctirad Grüner (hostování z PSV Berlín), 

Daniel Mazal (střídavý start z ASKÖ Linz), Petr 
Hanuš, Robin Forman, Vojtěch Malý, Josef Kantár

Vrcholy faustballové sezony v roce 2015 

Pro řadu našich hráčů nekončí faustballová sezona s posledním ligovým zápa-
sem. Kádr reprezentace tvoří z větší části právě hráči FaC. I v letošním roce 
budou reprezentovat Českou republiku na evropském a světovém šampionátu.
Pro ženy je vrcholem letošní srpnové mistrovství Evropy v Itálii. Muži se na loň-
ském evropském ME kvalifikovali na letošní světový šampionát do Argentiny. 

Mgr. Jan Mazal

Kovbojský klub
Výbor Kovbojského klubu beze změn -
V sobotu 7. února se v Hostinci U Zámku 
ve Zdechovicích konala 22. výroční člen-
ská schůze Kovbojského klubu. Kromě 
členů této zájmové organizace, která 
v našich obcích působí již od roku 1992, 
se jí zúčastnila také řada hostů. Kovboje 
přišel pozdravit například starosta obce 
Robert Chutic, nová předsedkyně Klubu 
důchodců Sonja Borovičková, předsed-
kyně Klubu žen Lea Bahníková či veli-
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tel místních hasičů Michal Rambousek. 
Nechyběli také čestní členové a věrní 
příznivci tohoto spolku. Schůzi zahájil 
šerif Milan Potměšil, který přítomné 
také seznámil s činností Kovbojského 
klubu v uplynulém roce. Ve své zprávě 
krátce připomenul a zhodnotil všechny 
aktivity, které jeho členové vykonali, 
nechybělo ani shrnutí činnosti Kovboj-
ského klubu jako celku. V další části 
přednesl bankéř klubu Míla Mucha 
zprávu o hospodaření organizace v loň-
ském roce. Následovaly volby do nového 
výboru klubu. Funkční období výboru 
je totiž dvouleté a právě na této schůzi 
vypršela jeho platnost. Bylo rozhod-
nuto, že nový výbor bude mít opět tři 
členy a  hlasovat o jeho obsazení se bude 
veřejně. Volby však žádné překvapení 
nepřinesly a kovbojové podpořili výbor 
klubu ve stejném složení jako doposud. 
Šerifem se tedy znovu stal Milan Potmě-
šil, pomocnicí šerifa bude další dva roky 
Lenka Nováková a do funkce bankéře 

byl opět zvolen Míla Mucha. Dalším 
bodem programu byla diskuse, kde se 
však žádná závažná témata neprojedná-
vala, a tak schůze po výtečném občers-
tvení, v přátelské a uvolněné atmosféře 
dospěla ke svému konci. 
I v tomto roce mají členové Kovbojského 
klubu pro všechny zájemce a příznivce 
připravenu celou řadu akcí. V důsledku 
některých událostí však zatím nejsou 
určeny přesné termíny jejich konání, 
bude tak učiněno v průběhu něko-
lika následujících dnů, možná týdnů. 
V kalendáři na tento rok by však neměla 
chybět žádná z těch tradičních, dohro-
mady tvořících pestrou mozaiku, kde 
si každý může najít tu „svoji“. A tak kov-
bojové rádi přivítají účastníky Zlatoko-
peckého dne, turnaje v kuličkách Velký 
cvrkot, Kovbojského dne, běhu po hos-
podách Bla-Me, country bálu, turnaje 
ve stolním tenisu Kovbojsmeč či turnaje 
v kulečníku Kovbojšťouch.

Výroční schůzi měli i naši dříve naro-
zení občané. Stejně jako u kovbojů volili 
nový výbor. Za předsedkyni si zvolili 
S. Borovičkovou, jako jednatele J. Kau-
tskou a pokladní zůstala M. Mazalová. 
Zhodnotila se práce z minulého období, 
kdy klub zaznamenal příliv nových čle-
nek – bohužel žádného člena. Na setká-
ních p. M. Kožená podle kronikářských 
záznamů vzpomínala na různá řemesla 
a řemeslníky i živnostníky, kteří v minu-
lých dobách žili a působili ve Zdechovi-
cích. Bylo to velice zajímavé, a to i pro 
ty, kteří už tato období ani lidi neznali, 
ale zejména pro ty, kteří si na ně i jejich 
obydlí vzpomínali. Ještě před námi 
zůstala řada stránek kroniky a tím i kus 
historie a vzpomínek. Také se uskuteč-
nila návštěva solné jeskyně v Bohdanči 

a organizace programu při rozsvěcení 
vánočního stromu.
Na výroční schůzi padaly také návrhy 
na další činnost. Budou probíhat tzv. 
dílny s různým zaměřením, které budou 
otevřeny pro všechny zájemce z růz-
ných věkových kategorií, dále naplá-
nujeme alespoň dvě návštěvy solné 
jeskyně, divadelní představení, výstavu 
ručních prací, uvidíme, jestli se nám 
podaří dát dohromady malý pěvecký 
sbor. Aby naše činnost byla víc vidět, 
přivítali bychom více těch, kteří budou 
na setkání docházet. Dříve narozených 
je nás v obci hodně, ale do Klubu nás 
chodí málo. A to je opravdu škoda. 

Proto vás zveme mezi nás každou sudou 
středu ve 13:00 hod.

Výroční schůze
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z činnosti SPOZklub důchodců

Pro první dílny jsme si vybrali velice jednoduchou práci. Začali jsme s výrobou 
papírových trubiček, které tvoří základ každého výrobku. Jako ukázky pro inspi-
raci, motivaci a chuť umět i něco dalšího jsme okukovali výrobky pana Josefa 
Mazúra, které mají profesionální úroveň. A abychom se po večerech nenudili, 
dostali jsme domácí úkol – vyrobit do příštích dílen 100 papírových trubiček.

Dílny – výroba košíků z papíru

Na další schůzce jsme pokračovali ve výrobě, ale složitější postupy a výrobky nám 
přišel ukázat a vysvětlit pan Josef Mazúr. Škoda, že se nedostavilo více lidí, pro-
tože v dílnách se nejedná jenom o tu práci, ale taky o setkání, popovídání i legraci.

Paní Věra Janatová pochází ze Spytovic, kde 
prožila skoro celý svůj život. Pracovala nej-
prve v zemědělství, později v Tesle Přelouč. 
S manželem vychovali dva syny a s jedním 
z nich bydlí nyní ve Zdechovicích.

Paní Tamara Merunková se v roce 
1993 přistěhovala se svým manželem 
do Zdechovic z Běloruska. Celý život až 
do důchodu pracovala ve zdravotnictví. 
Nejdéle jako vrchní zdravotní sestra 
v mateřské školce se 400 dětmi.

Významná výročí

Pan Jiří Řehoř se narodil v Ústí nad 
Orlicí. V roce 1972 si s manželkou kou-
pili baráček ve Spytovicích a přestěho-
vali se sem. Většinu života věnoval země-
dělství, a to jak v práci, tak i doma. Rád 
se věnoval chovu domácích zvířátek 
a tato záliba mu zůstala dodnes.
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Ješciz činnosti SPOZu

Pan František Beran pochází z Vápen-
ného Podola. Vystudoval Lesnickou 
školu technickou a prakticky celý život 
pracoval v lesnictví. Do Zdechovic se 
s manželkou přestěhovali před 15 lety.

Noví občánkové
Členky SPOZu chodí nejen blahopřát 
k významným jubileím, ale také jménem 
obecního úřadu vítají nové občánky, aby 
jim popřály všechno nejlepší.
V loňském roce se v našich obcích naro-
dily pouze 3 děti. Jejich rodičům blaho-
přejeme a dětem přejeme hodně štěstí 
na jejich cestě celým životem.

Lucinka Forstová s rodiči

Justýnka Marešová s bratříčkem Kryštofem Tadeášek Forst

Už vloni Ješci ve spolupráci se základní 
školou a OÚ uspořádali velmi vydařený 
MASOPUST. Potěšilo by nás, kdyby se 
z Masopustu stala znovuobjevená tra-
dice. Na návsi se sešlo více jak 100 účast-
níků masopustního průvodu. Většina 
z nich, a to nejen dětí, měla velmi vyda-
řené a vtipné masky. Na všechny čekaly 
koláčky. A když starosta povolil průvod 

a velkým klíčem pomyslně otevřel, dal 
se celý mumraj na cestu obcí. Občas se 
zastavil u některých stavení, kde už byli 
všichni očekáváni a pohoštěni něčím dob-
rým. Pak na podiu v areálu před pivo-
varem vystoupil dětský folklórní sou-
bor Radost, byly tam také zabijačkové 
pochoutky a večer v hostinci U Zámku 
zahrála Hradecka cimbálová muzika.

Zdechovický masopust
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různéze života našich nejmenších

Na poslední týden v únoru jsme si naplá-
novali karnevalové dovádění a oslavu. 
Do školky měli přijít jen klaunští kluci 
a holky 
 V ten plánovaný týden jsme začali 
s výzdobou třídy. Lepili jsme barevné 
řetězy, vytvářeli jsme závěsné ozdoby 
z barevného papíru, vyráběli různé 
klauny a nacvičovali karnevalové tance. 
Ve středu 25. února měla karnevalová 
oslava vypuknout. Hned ráno přichá-
zeli do třídy různí klauni – prošli v šatně 
karnevalovou bránou a ocitli se ve třídě 
plné her a zábavy s klaunskými motivy. 
Děti přicházely postupně, a tak bylo 
pořád koho vítat a co obdivovat. Připra-
vené masky byly krásné. Velký dík za ně 
patří maminkám a všem z rodiny, kdo 
se na výrobě a přípravě podílel. Když 
jsme se všichni sešli, začalo karnevalové 
dovádění. Každý si na velký arch nalepil 
nebo nakreslil svou značku do jednoho 
řádku a pak přidával obrázky – malé 
klauny, které získával za splnění nějaké 
činnosti, hry, úkolu, které byly po celé 

třídě pro děti připraveny. Na konci 
programu měli někteří zaplněný celý 
svůj řádek. To podle toho, kdy dorazili 
do školky, kolik času tedy na to měli 
a taky jak se jim chtělo zapojovat se. 
Nechyběla ani výtvarná dílna, kde si 
každý mohl vyrobit klauna na pet lahvi. 
 Po svačince nás čekal KARNEVALOVÝ 
KRUH, kde každý oficiálně oznámil,jestli 
je klaun či šašek a jak se jmenuje a pro-
zradil také o sobě vše, co chtěl. Po pře-
hlídce masek následoval tanec s nafouk-
nutými balónky, tanec mezi bublinami 
a židličkovaná. A nastala volná zábava, 
děti, které se málo vytancovaly, mohly 
tancovat, jiné si chtěly hrát, malovat, 
dělaly vše, na co měly chuť a náladu. 
Po ukončení karnevalové oslavy jsme 
spočítali klauny v řádku, rozdali si 
diplomy a malý ozdobený muffin 
za krásné masky a splnění všech karne-
valových úkolů. 
Moc jsme se na karneval těšili a pěkně 
jsme si ho užili. Povedl se nám, všechny 
děti byly nadšené a měly velkou radost.

Karneval
Přibližně 40 obyvatel našich obcí se 
3. února sešlo v místnostech pivovaru, 
aby se seznámili s jednou z koncepcí 
příštího využití těchto nádherných 
a vskutku unikátních prostor. Dnes 
už by nikdo nic takového nepostavil. 
Díky patří taky pracovní skupině pana 
Stříšky, která dané prostory velmi cit-
livě a pečlivě opravuje. V případě, že 
by se obec rozhodla zachovat tam pivo-
var spolu se společenskou místností 
a restaurací, pravděpodobně by využila 
návrhu Ing. arch. Aleše Klose, který 
svoji představu manifestoval právě 
na tomto setkání . Jeho návrh se setkal 
jak s příznivým přijeím, tak i s nesou-
hlasem. Je teď na vedení obce, jak o dal-
ším využití rozhodne.

Rozvoj obce – pivovar

Představa, jak by to mělo vypadat
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různérůzné

S lítostí oznamujeme ukončení působení Charity Přelouč v oblasti poskytování soci-
álních služeb pro seniory. Služba byla ukončena k 31. 12. 2014. Důvodem jsou nasta-
vená kritéria pro financování ze strany Pardubického kraj, který počítá s 30% finanční 
spoluúčastí obcí, kde jsou sociální služby poskytovány. Pokud by vyvstal požadavek 
z řad vašich občanů na pomoc v oblasti sociálních služeb pro seniory, mohou se obrá-
tit na městskou pečovatelskou službu Přelouč, případně na další soukromé subjekty, 
které působí v této oblasti a prezentují se na internetových stránkách.

Bc. Monika Krejčíková
       Charita Přelouč

Charita Přelouč

Skupina Severní energetická rok 
po nákupu hnědouhelné Elektrárny 
Chvaletice představuje plán na její roz-
sáhlou modernizaci. Do roku 2020 chce 
kompletně zrekonstruovat všechny 4 
bloky s instalovaným výkonem 200 MW, 
a díky tomu splnit nejpřísnější poža-
davky na dlouhodobý ekologický pro-
voz. Modernizace se bude týkat kotelny, 
strojovny, zauhlování, systému kontroly 
a řízení i elektrostatických odlučovačů 
popílku. Výsledkem bude zvýšení regu-
lačního rozsahu a účinnosti bloků, sní-
žení emisí, prašnosti i vlastní spotřeby 
a především prodloužení životnosti elek-
trárny do roku 2030.
„Elektrárna postupně ožívá, atmosféra 
se vůbec nedá srovnat s loňským rokem, 
kdy za předchozího majitele ještě hrozilo 
ukončení provozu. Svědčí o tom také pří-
liv čerstvých pracovních sil, za poslední 
rok jsme přivítali na tři desítky nových 
zaměstnanců. Některé dílčí úpravy are-
álu jsou vidět už teď, od léta máme napří-

klad novou administrativní budovu,“ 
říká generální ředitel Elektrárny Chva-
letice Luboš Pavlas. „K výběrovému 
řízení na kompletní obnovu nyní při-
pravujeme zadávací dokumentaci. 
Soutěž bychom rádi stihli vypsat ještě 
letos, abychom v průběhu příštího roku 
mohli podepsat smlouvu a v roce 2016 
začít s vlastní modernizací.“

Elektrárna Chvaletice zahájí 
celkovou modernizaci

Nejdůležitější součástí projektu je sní-
žení emisí. Zatímco dnes elektrárna pro-
dukuje cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku, 
díky modernizaci toto číslo klesne pod 
200 mg/Nm3. Sníží se také emise pracho-
vých částic a prašnost při zauhlování. 
K dlouhodobým výhodám elektrárny 
patří možnost řídit bloky v širokém 
výkonovém rozsahu. Aktuální rozsah 
100-800 MW by se měl díky rekon-
strukci ještě rozšířit, elektrárna tak bude 
moci flexibilněji vyrovnávat výkyvy při 
odběru elektřiny.
Elektrárna Chvaletice je průkopní-
kem v oblasti ekologizace provozu, 
například jako první začala vypouštět 
očištěné spaliny přes chladící věže bez 

potřeby komína. Odsíření tu funguje už 
od roku 1998. Díky tomu se elektrárna 
může pochlubit impozantním grafem, 
který znázorňuje vývoj emisí. Zatímco 
na začátku 90. let dosahovala roční 
produkce oxidu siřičitého běžně kolem 
45 000 tun, dnes se pohybuje kolem 3000 
tun.
Elektrárna Chvaletice je nejmladším 
hnědouhelným zdrojem v ČR. Funguje 
od roku 1979 a nikdy neprošla generální 
rekonstrukcí. Vloni vyrobila 3,122 TWh 
elektřiny a 150 TJ tepla. Obě komodity 
produkuje ve společném cyklu (tzv. koge-
neraci), což vede k vyšší efektivitě, ener-
getickým úsporám a také pozitivnímu 
vlivu na životní prostředí.

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Severní energetická

•  Asi jste si všimli, že se na našich 
třech stanovištích (Spytovice-náves, 
Zdechovice u Jednoty a u hasičské 
stanice) objevily černé uzamčené 
kontejnery na sběr použitých olejů. 
Jak na ně? Olej dáte doma do pou-
žité PET láhve, uzavřete a vhodíte 
ji do otvoru na přední straně. Nic 
neplatíte, nezničíte si doma kom-
post ani odpady a uděláte sobě i pří-
rodě radost. 

•  Na svá místa se také vrátily kon-
tejnery na použité oblečení a boty. 
Sice pod jinou firmou, ale stále jde 
o to samé. 

•  Máte jiné potíže s odpady? Zavolejte 
nám prosím. Poradíme Vám.

 Telefon 466 936 101

Váš Obecní úřad ve Zdechovicích

Odpady – co je nového?
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různé z dopisů čtenářů

Nové knihy do obecní knihovny, zakoupené po 1. 1. 2015:

 J. Klimečková – Přezrálé moruše
 R. Cílek – Deník mrtvého vraha
 J. Cimický – Dvířka do neznáma
 V. Řeháčková – Na lásku není nikdy pozdě
 E. Urbaníková – Příliš osobní známost
 M. Holcová – Romance na tři doby
 B. Small – Soukromá potěšení
 H.M. Kórnerová – Stanice lásek
 A. Cleevesová – Stíny vzpomínek

Vypůjčit si můžete samozřejmě jakoukoli knihu ze základního fondu obecní 
knihovny a také knihy z půjčovních souborů pardubické knihovny. Ty se obměňují 
4x ročně přibližně po 65 knihách. Je možné si půjčit i časopisy: Vlasta, Květy, Prak-
tická žena, Zahrádkář. V provozu je i nový počítač a tiskárna.
Je už březen, jarní měsíc, otevírají se různé práce na zahrádkách, ale snad se 
i v takové době najde chvilka na čtení dobré knihy.

Marie Kožená
knihovnice

Knihovna oznamuje

V minulém roce jsme se rozloučili s několika našimi spoluobčany, věnujme jim 
spolu s jejich nejbližšími tichou vzpomínku.

Božena Koláčná................................Zdechovice 155 ........................ 93 let
Milada Rambousková .................... Zdechovice 34 .......................... 73 let
Marie Hálová ....................................Zdechovice 149 ........................ 80 let
Zdeněk Beránek ...............................Zdechovice 76 .......................... 79 let
Jan Vampola ......................................Zdechovice 3 ............................ 86 let
Jiří Borovička ...................................Zdechovice 141 ........................ 82 let
Josef Rambousek .............................Zdechovice 35 .......................... 68 let
Anatolij Semjonov ...........................Zdechovice 155 ........................ 72 let
Pavla Hrabalová ...............................Zdechovice 19 .......................... 71 let
Anna Fejlová .....................................Spytovice 19 ............................. 94 let

Vzpomínáme

Před dávnými lety i ještě za časů mládí našich babiček a prababiček, býval v našem 
kraji takový zvyk: V době jarní rovnodennosti scházeli se ve Volšové leči v lese 
mladí lidé z celého okolí. V kronice psáno, že to byl „trh na holky“. Přicházeli nejen 
z Chvaletic, ale i z Polabí, Čáslavska, Kutnohorska a Kolínska. Lesní cesty a pěšiny 
s cílem silnice Na Babách byly hojně navštívené, chodilo se procházkou cestami 
v lesích, nejčastěji od zdechovické hájovny k Bernartovu. Na křižovatce silnic 
k Horušicím a pěšiny ke Chvaleticím stávaly dříve i cukrářské boudy. Mladí přichá-
zeli, někteří i s harmonikou, bavili se, navazovali přátelství.
Za časů hajného Michalce (rok 1860) zde prý probíhal důležitý obřad. Dívky si 
vypůjčily od hajného za 3 – 4 krejcary polínko z břízy skácené před Hromnicemi, 
nosily je v náručí po lese, jako by chovaly nemluvně, přiklekly ke Studánce toužení 
a pijíce vyslovovaly v duchu toužebné přání, aby se jim splnilo. I bezdětné ženy tady 
chovaly březové poleno, usedaly na něj a doufaly, že mladá jarní míza jim pomůže 
od smutného bezdětství.
Nedaleko Studánky toužení je v lese další místo opředené pověstmi. Jsou tam rozhá-
zené velké kameny – prý zbytky z bývalého pohanského obětiště. Sedlečtí cisterci-
áni chtěli v XI. století tyto zvyky vymýtit a všechno rozmetali. Stále tam však jsou 
ještě dva hlavní balvany: jeden vyšší jako sedadlo a na nižším je lasturovitá prohlu-
beň níž fantazie vidí otisk paty i prstů – šlépěj nohy svatého Petra. V prohlubni se 
po dešti ve stínu stromů dlouho drží voda, věřilo se, že je léčivá. Lidé si tam chodili 
vymývat oči a oplachovat bolavé nohy.  Místu se dodnes říká Petrova šlápota.

Marie Kožená
knihovnice

Studánka toužení

Den před vánočními svátky uplynulo 
15 let od úmrtí významného spisova-
tele, zakladatele české literatury faktu, 
Dr. Miroslava Ivanova. Miro-
slav Ivanov bývá často uváděn 
jako „řešitel záhad české 
historie“, napsal celkem 35 
knih (z toho 4 pro děti), mnohé 
z nich vyšly v zahraničí, kde 
zaznamenaly velký úspěch. 
Rád vzpomínám na těch 22 let, 
kdy jsem měl možnost s Miro-

slavem Ivanovem spolupracovat. Jako 
památku na přítele a vzácného člověka 
uchovávám hromádku dopisů, nejen pro 

jejich obsah. Dr. Ivanov byl 
znalcem výtvarného umění 
a filatelie, dopisy frankoval 
vždycky známkami méně běž-
nými a takovým způsobem, že 
každá obálka je filatelistickou 
vzácností. Miroslav Ivanov 
navštívil několikrát i naše 
obce. Zajímal se o místní 

Vzpomínka
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z dopisů čtenářů bylinky
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Zeměžluč okolíkatá
Je to hořcovitá jednoletá nebo dvouletá 
bylina vysoká až 50 cm. Květy jsou červeno-
růžové, zřídka bílé, jsou seskupeny v bohaté 
vrcholíky. Plody jsou mnohosemenné 
tobolky úzce válcovité a asi 10 mm dlouhé. 
Kvete v červenci a srpnu.
Rostlina je rozšířena v Evropě, západní Asii, 
v severní Africe a Severní Americe. U nás 
se vyskytuje na mýtinách a lesních loukách, 
na vřesovištích, na mezích a  stráních.

Použití:
  Osahuje hořčiny, žluté flavonové 

barvivo, silici a jiné látky. Hořčiny 
povzbuzují vylučování trávících šťáv 
a vyvolávají chuť k jídlu. Používá se 
vnitřně v nálevu. Užívá se při nechu-
tenství, žaludeční slabosti, při přízna-
cích špatného trávení a nedostatku 
kyseliny solné v žaludeční šťávě, při 
onemocněních jater se sníženým vylu-
čování žluči, jako pomocný lék při 
cukrovce. Slouží jako posilující pro-
středek při celkové slabosti a v rekon-
valescenci. Větší dávky mohou u dětí 
způsobit křeče a zvracení. Vnější pou-
žití – urychluje léčení ran. 

Čaj:
  V lidovém léčitelství oblíbený hořký 

čaj se připravuje z jedné části skořice, 
jedné části máty a dvou částí zeměžluči.

historii, znal zdejší kostel a  v základní 
škole v květnu 1981 uskutečnil besedu se 
žáky a zapsal se do pamětní knihy školy. 
Krátkou vzpomínku si dovolím zakončit 
jeho slovy: „Nežádám, abyste s mými 

názory souhlasili, postačí, budete-li 
o nich přemýšlet“. Myslím, že bychom 
tuto myšlenku neměli vztahovat pouze 
na názory Miroslava Ivanova. 

Ing. Jaroslav Flégr

Spotřebitelské ceny
Meziroční růst spotřebitelských cen činil v lednu 0,1 %. Míra inflace vyjádřená 
přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců 
oproti průměru předchozích 12 měsíců dosáhla v lednu 2015 0,3 %, což je 
o 1,0 procentního bodu méně než v lednu 2014.

Několik statistických údajů

Cena pohonných hmot
2013 2014

natural 95 36,17 Kč 36,11 Kč

nafta 95 36,16 Kč 36,31 Kč

Uchazeči o zaměstnání
v Pardubickém kraji

počet procenta

Pardubice 5982 5,20%

Chrudim 5323 7,38%

Svitavy 6038 8,56%

Ústí n/O 5639 5,98%

Průměrná hodnota  
stavebních povolení 2014

Praha 5 247 000

Pardubice 3 353 000

Chrudim 1 409 000

Svitavy 3 447 000

Ústí n/O 2 221 000

Indexy cen zemědělských 
výrobců v Evropě ve srovnání 

s rokem 2010
Řecko 103,3 – nejmenší nárust

Rumunsko 133,7 – největší nárust

Německo 120,8

Rakousko 114,5

Polsko 121,9

Maďarsko 128,6

Slovensko 119,6

ČR 131,8

zdraví a recepty

•  Ulevuje od bolesti při žaludečních vře-
dech. Pravidelné pití omezuje  
jejich vznik

•  Upravuje správnou hladinu cholesterolu
• Upravuje vysoký krevní tlak
• Pomáhá proti astmatu

Dehydratace přispívá ke vzniku rakoviny. 
Projevy dehydratace: únava, hněv, přemrš-
těné reakce, deprese, alergie, cukrovka, 
oslabený imunitní systém. Příznaky 
dehydratace – zabarvení moči od žluté 

do oranžové. Nic nenahrazuje čistou vodu – 
žádný nápoj. Žádná káva, žádný čaj, žádné 
alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy.
Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, 
obsahuje přirozené vyvážené látky. 
Podléhá přísné kontrole. Ročně každá 
vodárenská společnost odebere několik 
tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. 
Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané 
vyhláškou MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v plat-
ném znění. Ve vodě z kohoutku je sledo-
váno na 100 ukazatelů kvality vody, některé 

Důležité pravidelné pití čisté vody
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recepty

Ingredience:
 140g – hladká mouka
 100 ml – smetana (mléko)
 1 lžíce – cukr krupice
 2 žloutky
 ½ balíčku prášku do pečiva
 2 lžíce rumu
 sůl, citrón

Mouku smícháme s práškem do pečiva. 
Citron pořádně omyjeme a ostrouháme 
z něj kůru. Tu přidáme spolu se žloutky, 
smetanou, rumem, krupicovým cukrem 
a špetkou soli do mouky a vypracujeme 
hladké těsto.
Těsto rozkrojíme na 2 díly. Postupně vyvá-
líme každý díl těsta a z plátů vykrajujeme 

pomocí nože nebo formiček obdélníky. 
Každý tvar nařízneme do kříže.
Ve fritovacím hrnci nebo ve vyšší pánvi 
rozpálíme olej a postupně v něm osma-
žíme všechny obdélníky. 
Usmaženou pochoutku necháme okapat 
a posypeme ji moučkovým cukrem.

Velikonoční staročeské boží milosti

jsou i nad rámec vyhláškou stanovených 
povinných ukazatelů. U vody z kohoutku 
je kontrolován celý proces výroby a dis-
tribuce pitné vody, včetně kontroly přímo 
na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje 
bakterie a jiné škodlivé látky. Voda 
z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským 
standardům. Víte, co pijete – vodárenské 

společnosti zveřejňují úplný rozsah para-
metrů kvality vody z kohoutku, výsledky 
rozborů najdete na internetových strán-
kách společností, v zákaznických centrech 
či v informačních materiálech.
 

  Převzato z internetu – výňatek z přednášky 
Dr. Batmanghelidjema a sp. Veolia

ACYLPYRIN
•  proti lupům – 2 acylpyriny rozdrtit 

a přidat k šamponu na vlasy –  
nechat působit 2 min

 •  acylpyrínová zálivka likviduje  
plísně v půdě

ALOBAL
•  pokud chybí drátěnka,  

může se hrnec vydrhnout  
i pokrčeným alobalem

•  stříháním alobalu se  
nabrousí nůžky

•  proti protlačování nábytku podložit 
alobal matnou stranou dolů

•  pod látku na žehlicím prkně dát  
alobal – vyžehlí se rychleji

•  když žehličkou přejedeme  
po alobalu, vyčistí se

•  zápalky při stanování nebudou mokré, 
když je zabalíme do alobalu
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