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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou další Zpravodaj obcí. Tiskovina, ve které přinášíme 
aktuální informace o dění v našich obcích. Nejinak tomu bude i v tomto vydání. 
Vstoupili jsme do letního měsíce července, který je obdobím přípravy a prová-
dění plánovaných stavebních i kulturních akcí, dovolených, a věřme, že bude 
plný i krásných teplých dnů. 
Musím pochválit naše profesionální družstvo hasičů i ostatní spolky, které se 
starají o kulturu a volný čas. Nelze zapomenout ani na vedení místní mateřské 
školky a školy, které připravuje děti na různá kulturní vystoupení, sportovní 
akce a hlavně nesmírně svědomitě vzdělávají naše nejmenší, kteří v budoucnu 
budou „snad“ pokračovat v naší práci.
Poděkování patří i redakční radě, bez jejíž usilovné práce by zpravodaj nebylo 
možné vydávat. Děkuji i všem spoluobčanům, kteří přispívají svými články 
do obecního zpravodaje, a věřím, že i v následujícím období bude tato spolu-
práce pokračovat.

Přeji Vám v dnešní uspěchané době i chvíli času na relaxaci a odpočinek.

   Váš 
   Ondřej Procházka 
   místostarosta obce 

KULIČKY

VZPOMÍNKA NA ČARODEJ-NICE VE ZDECHOVICÍCH 
I SPYTOVICÍCH
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zastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2015
konaného v pondělí 16. března 2015 od 18.00 hodin  
v tanečním sále hostince U zámku ve Zdechovicích

1/	 	Rozpočet	obce	na	rok	2015
   a)  ZO schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pra-

vidlech: rozpočet obce pro rok 2015 v předložené podobě, tj. rozpočet 
vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje jsou schváleny ve výši 28 529 tis. Kč. 
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se tímto stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu 2015.

 b)  ZO schvaluje Odpisový plán obce Zdechovice pro rok 2015 dle předlo-
žených podkladů.

 c)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 2015 pro příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Zdechovice v předložené výši: 

    Základní škola Zdechovice 82 781 Kč
    Mateřská škola Zdechovice 6 067 Kč.
 d)  ZO bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Zdecho-

vice o finanční příspěvek pro rok 2015 ve výši 500 000 Kč. O případné 
dotaci bude ZO jednat až v průběhu roku, teprve po vyjasnění celkové 
koncepce oprav kostela ze strany římskokatolické farnosti a po jejím 
projednání zastupitelstvem obce.

   Finanční příspěvek bude možné uvolnit až po schválení zastupitel-
stvem obce.

 e)  ZO schvaluje použití částky 150 000 Kč z fondu reprodukce investič-
ního majetku tvořeného ZŠ na nákup mikrobusu pro ZŠ.

2/	 	Trvalý	letní	tábor	pro	děti	
 	S ohledem na náhlý odchod p. ředitele Noldeho z jednání ZO rozhodlo 

přesunout projednání tohoto bodu na následující schůzi zastupitelstva.

3/	 	Návrh	na	prodej	obecní	parcely	č.	78/3,	k.ú.	Zdechovice
  Obec souhlasí s odprodejem p.p.č. 78/3 k.ú. Zdechovice zájemcům – záměr 

zveřejnit po předepsanou dobu s cenou 50 Kč/m2.

4/	 	Návrh	jednacího	řádu	zastupitelstva
  ZO schvaluje předložený návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva obce 

Zdechovice bez úprav. 

5/	 	Žádost	o	jednorázové	využití	zámku	
 	ZO uvážilo možnost jednorázového využití areálu zámku pro sraz 

fanoušků výrobků značky BMW, navrhovaného na sobotu dne 8. 8. 2015.
  S využitím zámeckého areálu k tomuto účelu ZO souhlasí s tím, že se 

akce nebude konat 8. 8. 2015.

6/	 	Žádost	o	změnu	územního	plánu	a	zavedení	plynu
 	ZO vzalo na vědomí žádost o změnu územního řešení jejich p.p.č. 492/3 k. 

ú. Zdechovice a souhlasí se zařazením této parcely k řešení při nejbližší 
aktualizaci územního plánu obce. Pokud skutečně dojde k žádané změně, 
pak řešit přípojku plynu.

7/	 	Návrh	na	vytvoření	společenského	sálu	s	příslušenstvím	
 	ZO souhlasí se záměrem o budoucím využití areálu někdejšího zámec-

kého pivovaru s cílem vytvořit společenský sál se zázemím a na tento 
záměr objednat projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení 
s respektováním studie p. ing. arch. Kloseho pro objekty 32 a 29 a navazu-
jící sítě. Projednáním zadání projektových prací zastupitelstvo pověřuje 
kolektiv vedení obce.

8/	 	Záchrana	základních	nosných	konstrukcí	zámku	
 	ZO souhlasí s vypsáním výběru zhotovitele na:
  – likvidaci dřevokazného hmyzu v krovech
   –  projekt se statickým posouzením kvality stropů a projekt na jejich 

opravu, a to včetně projektu nápravy statických poruch vertikál-
ních nosných konstrukcí, např. ve 2. nadzemním podlaží nad býva-
lou vojenskou kotelnou, včetně odstranění balastní zátěže (odstra-
nit spadlé trámy stropů).

  Zastupitelstvo pověřuje kolektiv vedení obce projednáním zadání projek-
tových i výše uvedených realizačních prací. 

9/	 	Veřejnoprávní	smlouva	č.	1/2015	na	výkon	přenesené	působnosti	
na	úseku	sociálně-právní	ochrany	dětí

 	ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2015 s Městem Pře-
louč na výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany 
dětí dle předloženého návrhu.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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zastupitelstvo obce Zdechovice  zastupitelstvo obce Zdechovice

10/		Smlouva	o	uzavření	budoucí	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	–	služeb-
nosti	a	smlouva	o	právu	provést	stavbu	č.	IP-12-2007036/VB/01

  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemek p.č. 587/5k.ú. Zdechovice ve vlastnictví obce 
Zdechovice – „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-2007036/
VB/01, název stavby: Zdechovice p.č. 253/3 – Mynář – příp. kNN

“ 

Výpis usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 3/2015
konaného v úterý 31. března 2015 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti čp. 14 ve Spytovicích

1/	 	Rezignace	člena	zastupitelstva	a	doplnění	náhradníka	
 	a)  Zastupitelstvo obce Zdechovice bere na vědomí, že zastupitel, zvolený 

za volební stranu „S Vámi a Pro Vás“, p. ing. Vladimír Dušek, podal dne 
18. března 2015 s platností k témuž dni písemnou rezignaci. Na jeho 
místo postoupil s platností od 19. 3. 2015 další náhradník volební strany 
„S Vámi a Pro Vás“, kterým je pan Robert Forman.

 b)  Zastupitelstvo obce Zdechovice vzalo na vědomí, že náhradník volební 
strany „S Vámi a Pro Vás“, pan Robert Forman, obdržel na dnešním 
zasedání osvědčení a složil zákonem předepsaný slib.

2/	 	Letní	tábor	pro	děti	a	mládež	Zdechovice	–	Zbraněves	
  a/  ZO vzalo na vědomí žádost Ekologického centra EKO-LAND.EU, z.s. 

o realizaci letního tábora pro děti a mládež Zdechovice – Zbraněves.
 b/  ZO pochopilo, že investorem a provozovatelem by bylo Ekologické cen-

trum. Bližší podoba zařízení však není známa. 
 

 c/  ZO konstatuje, že k rozhodnutí o věci nemá dostatek podkladů a žádá 
navrhovatele o předložení písemně zpracovaného záměru investora 
s popisem kapacity, potřeby napojovacích sítí, umístění do prostoru, 
návrh na pozemkové vypořádání, přístupy, příjezdy, popis popř. skica 
staveb, jejich rozměry, názor stavebního úřadu Chvaletice.

3/	 	Žádost	o	změnu	územního	plánu	obce
  ZO vzalo na vědomí žádost (č. j. 372/2015 ze dne 16. 3. 2015) o změnu ÚP, který 

se týká její p.p.č. 500/4, k.ú. Zdechovice. Žádá částečně o změnu kultury – z orné 
půdy na zahradu a část o výměře cca 1000 m2 na stavební pozemek. 

  Změna kultury není věcí územního plánu. Zbytek požadavku obec předloží 
zpracovateli územního plánu při jeho nejbližší aktualizaci.

4/	 	Souhlas	s	pronájmem	objektů	pivovaru
 	ZO vzalo na vědomí návrh vedení obce, které navrhuje zastupitelstvu, 

aby delegovalo svou pravomoc krátkodobého pronájmu (1–3 dny) areálu 
bývalého zámeckého pivovaru (s přístupem mimo památkově chráněnou 
zónu zámku) pro využití pro veřejnosti přístupné akce, pořádané příspěv-
kovými organizacemi obce nebo spolky se sídlem ve Zdechovicích či 
ve Spytovicích, na kolektiv vedení obce.

 ZO s tímto řešením souhlasí.

5/	 	Parkoviště	u	hřbitova	–	koupě	části	p.p.č.	200,	k.ú.	Zdechovice
  ZO souhlasí s koupí p.p.č. 200/2 k.ú. Zdechovice podle kupní smlouvy se 

Státním pozemkovým úřadem č. 3001K14/44 za cenu 12 500 Kč. ZO sou-
hlasí s podpisem této kupní smlouvy.

  ZO bere na vědomí výzvu k úhradě této kupní ceny ze dne 18. 3.2015 
a souhlasí s úhradou.

6/	 	Soutěžní	jízda	vozidel	–	žádost	Auto-moto	veteráni	Přelouč	
 	a)  ZO vzalo na vědomí žádost společnosti AMV Přelouč, o.s. ze dne 24. 3. 

2015 pod č. j. 418/2015 o využití nádvoří zámku pro jednu z průjezd-
ních kontrol soutěže historických vozidel a motocyklů 8. ročníku Rallye 
Železné hory v sobotu dne 29. 8. 2015 a návrh na případné zajištění 
občerstvení.

 b)  ZO souhlasí s využitím čestného nádvoří zámku pro průjezdní kont-
rolu 8. Ročníku Rallye Železné hory dne 29. 8. 2015 s podmínkou, že 
pořadatel AMV Přelouč o.s. odstraní na vlastní náklady veškeré škody, 
vzniklé na majetku obce v souvislosti s touto akcí. Případné občers-
tvení účastníků si zajistí pořadatel sám. Příjezd jižní branou, odjezd 
západní branou.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ověřovatelé: .....................................  O. Smolenová 

R. Stříška

Starosta: ............................................  Ing. R. Chutic
Místostarosta: ..................................  O. Procházka
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zprávy z krajezastupitelstvo obce Zdechovice

Vyhodnocení soutěže 
O Perníkovou popelnici
Soutěž obcí s názvem O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat 
obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také k naplňování cílů 
plánu odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny obce v Pardubickém 
kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel.

7/	 	Žádost	farnosti	o	uskladnění	střešních	tašek
 	ZO souhlasí s bezplatným uložením cca 22 palet se střešními taškami 

v majetku farnosti Zdechovice na opravu kostela na pozemku fary čp. 8 
ve Zdechovicích na dobu do 31. 12. 2016. Za uložený materiál obec neručí. 

8/	 	Další	postup	stavebních	prací	pivovar	x	ohradní	zdi
 	ZO souhlasí s pokračováním práce stavební skupiny po ukončení prací 

v pivovaru s přechodem na opravy ohradních zdi i za cenu bez podpory 
některých pracovníků od úřadu práce. ZO nemá námitek proti rozšíření 
pracovní party o jednoho pracovníka na VPP. S pokračováním práce obou 
živnostníků souhlasí rovněž. Platí do 31. 10. 2015.

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Ověřovatelé: .....................................  O. Smolenová 

R. Stříška

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

Perníková	popelnice	2014
Kategorie do 300 obyvatel:
1. místo obec Neratov 80 000 Kč
2. místo obec Pravy 45 000 Kč
3. místo obec Plch 25 000 Kč

Kategorie do 2 000 obyvatel:
1. místo obec Horní Ředice 80 000 Kč
2. místo obec Staré Hradiště 45 000 Kč
3. místo obec Choteč 25 000 Kč

Kategorie nad 2 000 obyvatel
1. místo město Sezemice 80 000 Kč
2. místo město Třemošnice 45 000 Kč
3. místo město Litomyšl 25 000 Kč

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ obec Neratov
SKOKAN ROKU  obec Dětřichov 20 000 Kč

V soutěži o Perníkovou popelnici se udělovaly i ceny kolektivního systému ASE-
KOL, které oceňují obce v nejvyšší dosažené výtěžnosti ve skupinách spotřební 
elektroniky, komunikační a informační techniky.

Cena kolektivního systému ASEKOL
Kategorie do 2000 obyvatel obec Moravany 5 000 Kč
Kategorie do 5000 obyvatel obec Opatovice n/L 10 000 Kč
Kategorie nad 5000 obyvatel město Žamberk 15 000 Kč
Speciální odměna ASEKOL obec Moravany 10 000 Kč 
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zprávy z krajezprávy z kraje

sti krajského úřadu Martin Prouza. Cyklobusy v roce 2015 najedou v Pardu-
bickém kraji zhruba 35 tisíc kilometrů, což je asi o čtyři tisíce kilometrů méně 
než v loňském roce. 
Provoz cyklobusů financuje Pardubický kraj částkou přibližně 800 tisíc korun 
ročně, na provoz linky 680019 přispívá i dobrovolný svazek obcí Českomo-
ravské Pomezí. Cyklobusy do Orlických hor jsou provozovány ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem. 
Na zajištění této dopravy se podílejí čtyři dopravci na osmi linkách. Jízdní 
kola jsou přepravována většinou na speciálních cyklobusových přívěsech, 
na lince 680019 uvnitř upraveného autobusu. Obecně platí, že cyklobusy jsou 
určené pro přepravu jízdních kol do hmotnosti 15 kilogramů, na tuto zátěž 
jsou totiž dimenzovány úchyty na kola. Přeprava tedy není určená pro elek-
trokola.
Cyklobusy jezdí o sobotách, nedělích a státních svátcích od 30. května 
do 28. září 2015, pouze linka 680019 je v provozu od 3. července do 30. srpna 
2015, a jezdí navíc v pátek. 
Všechny jízdní řády jsou k dispozici na www.portal.idos.cz.

Přehled cyklobusů v Pardubickém kraji:
620717  Chrudim – Pardubice – Třebechovice pod Orebem – Opočno – 

Dobruška – Deštné v Orlických horách, Šerlich  
650555  Pardubice – Chrudim – Seč – Hoješín
660143   Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Žamberk – Deštné v Orlických 

horách, Šerlich 
660144   Rychnov nad Kněžnou – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí 

– Suchý vrch
660146   Holice – Borohrádek – Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou 

– Deštné v Orlických horách, Šerlich 
680019   Polička – Moravská Třebová – Svitavy – Česká Třebová – Litomyšl 

– Vysoké Mýto – Proseč – Polička

Zpětným odběrem elektrozařízení se zabývá i kolektivní systém ELEKTROWIN, 
ten svými cenami oceňuje nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elek-
trozařízení ve skupinách velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektro-
nické nástroje.

Cena kolektivního systému ELEKTROWIN
Kategorie do 1500 obyvatel obec Čeperka 20 000 Kč
Kategorie nad 1500 obyvatel město Jablonné n/O 20 000 Kč 

Speciální odměna ELEKTROWIN
Nejvyšší výtěžnost Wintejnerů město Jablonné n/O 20 000 Kč

Začíná sezóna cyklobusů
Pardubice (28. 5. 2015)
O sobotách, nedělích a státních svátcích mohou milovníci cykloturisticky v Par-
dubickém kraji i letos využít autobusové linky s přepravou jízdních kol. Provoz 
cyklobusů začíná v sobotu 30. května, jízdné je stanoveno podle tarifu IREDO 
a přeprava jízdního kola stojí 20 korun bez ohledu na tarifní vzdálenost.
„Jízdní řády cyklobusů v Pardubickém kraji se letos výrazně změnily. Byly 
zrušeny málo využívané nebo nevyužívané úseky jednotlivých linek. Proto 
jsme mohli zavést nové úseky a dokonce jednu novou linku z Chrudimi 
na Šerlich v Orlických horách,“ uvedl vedoucí oddělení dopravní obslužno-
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 zprávy z Prahyzprávy z kraje

Nový portál pomůže řidičům zorientovat 
se v dopravě
V úterý 26. května byl oficiálně spuštěn provoz internetového portálu www.dopravapk.cz. 
Motoristé v Pardubickém kraji tak mají možnost přímo ve svých tabletech či mobilech sledo-
vat aktuální dopravní situaci v regionu a mají šanci včas se vyhnout komplikacím na silnici. 
Dopravní portál je společným projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje a dalších spolupracujících subjektů, například ministerstva dopravy, 
Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, jednotný systém doprav-
ních informací, dále Správy železniční dopravní cesty, Českých drah i složek integrovaného 
záchranného systému, tedy policie, hasičů i záchranné služby. Cílem projektu je vytvoření 
přehledného dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní situaci 
v Pardubickém kraji. 
Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z něko-
lika různých informačních zdrojů a která zároveň umožňuje vybrat zobrazení jen vybraných 
typů dopravních událostí. Jedná se o uzavírky, nehody, hustotu dopravy apod. „Naší snahou 
je nezahltit uživatele přílišným množstvím informací“, vysvětluje princip dopravního portálu 
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. 
Události se automaticky aktualizují. Informace portál čerpá z již ověřených informačních sys-
témů a třídí je podle potřeb území Pardubického kraje. 

Třídění elektroodpadu
Obecní úřad Zdechovice
V Praze dne 01.06.2015 

Vážení partneři,
dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 
2014“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných 
občany vaší obce, vašeho města. 

Mgr. Jan Vrba jednatel

Certifikát environmentálního vyúčtování
Za rok 2014 jste zajistili sběr 1 517,00 kg elektrozařízení a tím dosáhli:

Úspory elektrické energie 14,04 MWh
Úspory vody * 64,93 m3
Úspory ropy ** 555,27 l
Snížení produkce nebezpečného odpadu o 12,64 t
Úsporu primárních surovin 0,66 t
Snížení produkce skleníkových plynů o 3,30 t CO2 ekv

* Úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotře-
bováno při 872 sprchováních.
** Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství 
potřebného k ujetí 8 166 km v běžném osobním automobilu.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 41 televizí, 15 monitorů a 227,00 kg drobného 
elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče 
se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o pří-
nosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřeb-
ných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. Výsledky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 

zprávy z Prahy
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bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
Mgr. Jan Vrba jednatelsurovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozi-
tivně, a to ve všech aspektech.

Mgr. Jan Vrba jednatel

SPOZ
Stejně jako v minulém období, tak i v těchto měsících navštěvovaly členky 
SPOZu naše nejstarší občany.

Paní Ludmila Volná oslavila 81 let. 
Narodila se v městyse Křivoklát, vyučila 
se soustružnicí. Pracovala v Tesle Pře-
louč a vystudovala strojní průmyslovku.
Později žila v Praze, vychovala 3 děti 
a do důchodu se vrátila do Zdechovic – 
Staré Pily.

Paní Jana Semrádová pochází z Chva-
letic, pracovala v Tesle Přelouč, poz-
ději prodávala v obchodě, nějaký čas 
pracovala v JZD, později v rodinné 
firmě na pěstování žampiónů. Se 
svým manželem, se kterým se sezná-
mila, když zde byl na vojně, vycho-
vala 2 děti.

Paní Sonja Borovičková se narodila 
na severní Moravě, celý život praco-
vala jako učitelka. Svoji učitelskou 
kariéru zahájila na Kubě v Havaně, 
dvacet let bydlela se svým manželem 
a třemi dětmi na Seči, pak si s mužem 
koupili domek ve Zdechovicích.
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Paní Jiřina Balánová oslavila 80 let. 
Pochází z Karlovarska, ale většinu 
dětství prožila s rodiči v Praze. Pra-
covala v továrně na zpracování skla 
v Nové Roli, ale pak odešla za svým 
mužem do Zdechovic. Vychovali 
3 děti. Zaměstnání získala v Tesle Pře-
louč, odkud odcházela i do důchodu.

Někteří naši spoluobčané oslavili více než 80 let, někteří dokonce více než 90 let. Něko-
lik podrobností z jejich života jsme již uvedli v předchozích číslech Zpravodaje.

V dubnu oslavili zlatou svatbu manželé 
Jaroslava a Václav Chalupníkovi.
Seznámili se na taneční zábavě v Tel-
čicích, kde byl on jako voják z letecké 
základny v Chotusicích a ona jako 
studentka ze Zdechovic. Ve Zdechovi-
cích prožili celý svůj dosavadní života 
a vychovali 3 děti.

I dalším jubilantům, a to paní I. Plocicové, V. Skalické, M. Fořtové, M. Grigo-
rian, M. Říhové, K. Svobodové, panu V. Klymčivovi přejeme ještě hodně let 
v dobrém zdraví.

SPOZ
V sobotu 16. května bylo v areálu 
zámeckého pivovaru zase veselo. 
Kovbojský klub zde pořádal jubilejní 
20.ročník turnaje Velký cvrkot, který 
je setkáním všech milovníků kuliček. 
Začátky turnaje sahají až do roku 
1995, kdy se poprvé v tomto sportu 
utkala mezi sebou družstva Kov-
bojů a Tažných ptáků. Z původního 

zápasu dvou družstev mezi sebou se 
tato akce postupem času rozvinula až 
do dnešní podoby turnaje otevřeného 
pro širokou veřejnost. Kovbojský klub 
zažil mnoho povedených ročníků, 
ale takový zájem o kuličky, jaký byl 
letos, nikdo nečekal. Do soutěže jed-
notlivců se přihlásilo 28 dospělých 
a 17 dětí, tedy celkem rekordních 45 
hráčů. To tu ještě nebylo. Každá kate-
gorie měla svůj důlek a všichni se sna-
žili, aby právě do něho dostali co nej-
více kuliček. Někomu se dařilo více, 
někomu méně, někdo byl šikovnější, 
jiný zase neměl tolik štěstí. Ale tak 
je to v každém sportu a kuličky jsou 
sport, jako všechny ostatní. I ony mají 
své vítěze a poražené. Můžeme říci, že 
vyhráli všichni účastníci, ale zvítězili 
opravdu jenom ti nejlepší. Mezi dětmi 
to byla Lucinka Vlková s 29 body, 
o druhé místo se ziskem 27 bodů se 

Z. Krupičková R. PlatonováS. Forstová J. Balán
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podělili Matěj Březina a Nikolka Kau-
tská a třetí skončila Kamilka Kautská, 
která si vycvrnkala 25 bodů. V katego-
rii žen byla nejlepší Lenka Nováková 
před Pavlínou Sotonovou a Leou Bah-
níkovou, mezi muži zvítězil Michal 
Novák, za ním skončili Jestřáb, Petr 
Kalina a Tonda Rejduga. Dospěláci 
se tradičně také sdružují do čtyřčlen-
ných družstev a bojují mezi sebou 
o duhovou kuličku. Tu letos získal 
starý známý tým Nový Chalupy ve slo-
žení Lenka Nováková, Kája Nováková, 
Michal Novák a Majka Cabuková. 
Letos poprvé se mohli všichni zapo-
jit také do doprovodných disciplín. 
První z nich byl cvrnk do dálky. Mezi 
muži byl nejlepší kovboj Mušák, kte-
rému kulička dolétla do vzdálenosti 
15 metrů, v ženách zvítězila Pavlína 
Sotonová s výkonem přes 12 metrů, 
mezi dětmi kralovali Lukáš Sotona 
a Nikolka Březinová. Velký zájem 
byl také o disciplínu slalom, kde bylo 

nutné projet kuličkou předepsanou 
trasu na co nejméně cvrnků. Zde 
byl nejlepší Jarda Březina. Kulič-
ková horečka mnohé neopustila ani 
po skončení turnaje a mnozí běhali 
kolem důlku až do pozdních večer-
ních hodin. Bylo to vydařené odpo-
ledne, i počasí nám přálo. Děkujeme 
všem, kteří si přišli zahrát, nebo se 
třeba jen podívat. Rád bych také oce-
nil areál zámeckého pivovaru, který 
poskytl výborné prostředí pro tako-
výto turnaj a kde jsme se skutečně 
cítili dobře. Úplně na závěr ještě 
posílám také poděkování Obecnímu 
úřadu ve Zdechovicích, který nám 
umožnil tuto akci v pivovaru uspořá-
dat a také ještě poskytl finanční pří-
spěvek na občerstvení a drobné ceny.

MilanPotměšil
šerif Kovbojského klubu

Dne 10. 4. Uspořádali naši hasiči Den 
otevřených dveří. Zpřístupněny byly 
místnosti hasičské zbrojnice i nová 
a starší technika. Ta zaujala nejvíc, 
obzvlášť děti, kterých se přišlo podívat 
opravdu hodně. Pro návštěvníky bylo 
přichystáno dobré občerstvení, které 
určitě nezůstalo bez povšimnutí. Podí-
vat se přijely i 2 zástupkyně obce Cho-
douny , paní starostka Marie Cimrová 
a paní Božena Hobálková. Chodouny 
je ta obec, kde naši hasiči odvedli kus 
práce při povodních v roce 2013. 

Počasí bylo příznivé, tak si návštěv-
níci mohli vyzkoušet i hašení pomocí 
proudu vody, což se líbilo zase 
zejména dětem. Celá akce ukázala, 
že naši hasiči jsou dobře vybaveni 
a připraveni, že jsou ochotni a v poho-
tovosti pomáhat, že jim nechybí ani 
určitá dávka hrdinství, a to nejen při 
likvidaci požárů, ale i při jiných kata-
strofách a nehodách.

Hasiči
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Jak hodně z vás ví, Maďarsko je země 
bohatá na přírodní prameny s horkou 
léčivou vodou. Jedním z nejznámějších 
lázeňských míst jsou Harkány. Právě 
do nich se rozhodly odjet na léčivý pobyt 
tři naše seniorky – Květa Brůnová, Lída 
Hloušková a Sonja Borovičková. Strá-
vily zde příjemných 10 dní, kdy se neje-
nom léčily, ale také příjemně relaxovaly 
při tanci a chutném maďarském vínku.

Něco o Harkánech:
Lázeňské město Harkány se středomoř-
ským podnebím leží v jihozápadním 
cípu země, přímo vedle řeky Drávy, 
která zde tvoří hranici s Chorvatskem. 
Zvláštní složkou zdejší vody je karbo-
nylsulfid, který byl objeven v minu-
lém století právě v této vodě. Obsah síry 
v harkánské vodě je nejvyšší v Maďar-
sku a biologicky velmi aktivní karbo-
nylsulfid se v této formě nachází pouze 
zde a nikde jinde na světě, podobné slo-
žení mají ještě léčivé prameny na jed-
nom místě v Mexiku. Bylo dokázáno, 
že ve formě koupelí je harkánská voda 
vhodná pro léčení potíží pohybového 
ústrojí a kloubů, pro poúrazové léčení, 
léčení lupenky, gynekologických potíží, 
zánětlivých onemocnění a neplod-
nosti. Jako pitná kúra je účinná pro 
léčení katarů zažívacího ústrojí a také 
v případech nemocí žlučníku a jater.

Léčebný pobyt v Harkánech

V odpoledních hodinách 5. a 6. června uspořádaly členky Klubu seniorů 
výstavku ručních prací. Zasedací místnost se zaplnila dečkami, košíčky, ubrusy, 
oblečením, vánoční i velikonoční výzdobou, keramikou – prostě výrobky, které 
naše členky i jejich známí a rodinní příslušníci vytvořili. Významnou sou-
částí byly i práce z chráněné dílny PIMS z Přelouče, které si mohli všichni jak 
prohlédnout, tak i koupit. Myslíme, že se všem návštěvníkům, kterých bylo 43, 
výstavka líbila a nelitovali toho kousku odpoledne, který strávili prohlížením.

Výstavka
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  klub ženklub žen

Vážení,
členky Klubu žen opět, jako každý rok, 
vyrazily na hory. Tímto se Vám chtějí 
nejen pochlubit, ale i podělit s víkendo-
vými zážitky z Krkonoš. 
Krkonoše se pro nás staly již 
srdeční  záležitostí. Proto se tam rády 
vracíme. Pobyt jsme si zajistily na chatě 
Lovrana v Janských Lázních. Chatu 
známe dobře, a právě tak i příjemného, 
vtipného pana vedoucího Davida. Jelo 
nás dvěma auty 10, z toho nás doprová-
zeli dva muži, záchranáři. 
Počasí bylo krásné. První den jsme 
vyjeli lanovkou na Černou horu. Krás-
nou, příjemnou cestou, pochopitelně 
se zastávkou na občerstvení, jsme sešli 
z vrcholu Černé hory na druhou stranu 
do střediska Pec pod Sněžkou. Zpět 
na chatu pak autobusem. K večeři nás 
čekala výborná svíčková. Večer pro-
běhla společná zábava, ke které při-
spěl svými vtípky i pan vedoucí. Pro-
brali jsme zážitky dne a dohodli výlet 

na sobotu. Protože víme, že na Sněžce 
proběhla v letech 2011–2013 rekon-
strukce lanové dráhy, byla dohoda jasná. 
Pojedeme se na Sněžku podívat novou 
lanovkou.  Budova nástupní stanice je 
úplně nová, poblíž parkoviště, a  tím 
dostupnější. 60ti letá klasická sedačková 
lanovka je vyměněna za moderní čtyř-

Výlet do Krkonoš
místnou kabinovou. Provoz byl zahájen 
21. 12. 2013. Rekonstrukce vyšla na 230 
milionů. Vyjeli jsme tedy na  Sněžku. 
Díky pěknému počasí bylo vidět krásně 
do okolí. Po prohlídce vrcholu naší nej-
vyšší hory, jsme společně sešli nejprudší 
část a pak po dohodě se rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna se vracela kratší, strmější 
cestou, Obřím dolem. Druhá trasa, delší, 
vedla kolem Luční boudy a Výrovky. 
V Peci jsme se opět setkali.
Pec pod Sněžkou, jako horské středisko, 
je rok od roku hezčí. Je zde opraveno 
hodně penzionů, hospůdek  s předza-
hrádkami, vše zdobí květiny. Právě tuto 
sobotu zde probíhaly tři sportovní akce, 
bylo tu opravdu, jak se říká, živo. 
Na chatě nás večer opět vedoucí nezkla-
mal. Připravena byla grilovačka . To se 
pak dobře povídalo. 
Spokojeni jsme se ráno rozloučili, 
a to  s tím, že se zastavíme při cestě 
v Hospitalu Kuks. Je zde barokní kom-

plex v údolí Labe, který založil hrabě 
František Antonín Špork. Původní vyu-
žití hospitalu dodnes připomíná barokní 
lékárna, která je jednou z nejstarších 
v Evropě. Kromě ní je přístupný i kláš-
terní kostel. Zde nás mile překvapil hos-
tující umělecký soubor SoliDeo, který již 
několikrát vystoupil na předvánočních 
koncertech u nás ve Zdechovicích.
Srdečně jsme se s nimi pozdravili. Pro-
story hospitalu zdobí sochy Matyáše 
Bernarda Brauna. Celý komplex budov 
byl v letech 2009–2014 opraven. Celkové 
náklady vyšly na 453 mil. Kč.
Návštěvou Hospitalu Kuks jsme byli 
spokojeni a vřele ji můžeme doporučit 
i vám.

Celý víkend se nám opravdu vydařil.

Jaroslava Chalupníková
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z dopisůz dopisů

Dobrý den,
Touto cestou bych Vám ráda poděkovala za krásnou přeměnu, která se v těchto dnech 
v zámeckém parku uskutečňuje. Procházka parkem je pro mě naprostým balzámem 
na duši již nyní, natož pak, až se nově zasázené stromy i keře rozrostou. 
Moc Vám děkuji za úžasnou práci, která je za vámi vidět.

Šárka Kulhavá

Zámecký park

JDĚTE SE TAM PODÍVAT!

U zámku ve Zdechovicích byl obnoven zámecký park a na pěknou procházku po něm 
se vypravili žáci 3. a 4. ročníku ZŠ Chvaletice. Uvítal je osobně pan starosta obce Zde-
chovice Ing. Robert Chutic, který seznámil žáky s průběhem obnovy parku, historií 
zámku a dokonce je zámkem i provedl, přestože ten není veřejnosti dosud zpřístupněn.
Milé dopoledne zajistila naše paní starostka, Blanka Zaklová, která mimochodem 
žáky na výletě po celou dobu doprovázela, a to včetně dopravy do Zdechovic školním 
autobusem Základní školy Zdechovice, okres Pardubice. Zavolala také do pohádky 
a tak u nového zámeckého rybníčku očekávali žáky rak a žabička, krtek v kalhotkách 
a myška s košíčky pamlsků, což bylo příjemné překvapení. Krásné počasí, hezké pro-
středí to vše dokreslovalo i tak bezvadnou atmosféru, kdy si všichni s chutí s pohádko-
vými bytostmi zazpívali.
V rámci návštěvy zámeckého parku proběhla i soutěž o nejlepší kresbu zámku, kdy 
vyhodnocené výkresy převzal pan starosta jako upomínku na krásný den. Ten všechny 
výtvarníky odměnil krásnými pohlednicemi zámku a na své si přišli i sběratelé turistic-
kých vizitek a razítek. 
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali nejen starostce paní Blance Zaklové 
za dobrý nápad, panu starostovi Ing. Robertu Chuticovi za vlídné přijetí a vyprávění, 
ale také členům divadla Jen Tak, paní Kateřině Míškové, panu Martinu Obertovi, člen-
kám komise pro občanské záležitosti paní Marii Spurné, Danuši Drahokoupilové, Lence 
Kubínové, ale i řediteli ZŠ Zdechovice panu Mgr. Janu Mazalovi a v neposledním pří-
padě i přívětivému řidiči autobusu panu Živnému.

ZŠ Chvaletice
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ze života našich nejmenšíněkolik postřehů

Když procházíte Spytovicemi, nelze si nevšimnout častého nepořádku u kontejnerů. 
Je přece samozřejmostí, že se snažíme do nich dávat jen to, co tam patří, ukládat 
odpad pokud možno tak, aby se ho tam vešlo co nejvíce, a ne naházet ho tam jen tak, 
hala-bala. A co se tam nevejde, tak přinést později. Termíny odvozu jsou každoročně 
zveřejňovány a každý si je navíc může zjistit na OÚ. Původci tohoto mírně řečeno 
nepořádku by si měli uvědomit, že tím dělají ostudu nejen obci, ale taky sami sobě.

Jak by to nemělo vypadat

ze života našich nejmenších

„Milí hosté, milé děti, školní rok tak strašně letí…“ 
takhle nějak začalo rozloučení osmi nejstarších dětí se školkou ve středu 24. 6. 

Po divadelním představení zazněly slavnostní fanfáry a královna z pohádky pasovala 
předškoláčky na školáky. Pan starosta a místostarosta dali dětem šerpy, paní Chalup-
níková a Hloušková za SPOZ tašky s dárečky a paní učitelky kytičku, pohádkovou 
knížku, pamětní list a vzpomínkovou knihu, na jejímž vzniku se samy děti vlast-
noručně podílely. Paní Čapková – školnice jim upekla parádní dort a pro všechny 
hosty spolu s paní kuchařkou přichystaly výborné zákusky. Všichni jsme oslaven-
cům popřáli hodně štěstí do další důležité etapy života.

„… měli jsme se všichni rádi, byli jsme tu kamarádi…měj se dobře školičko, zasteskne 
se maličko…“ 

Bylo nás v tomto školním roce 25. 15 kluků a 10 holčiček a užili jsme si toho moc. 
Kromě běžných každodenních her a činností i něco navíc. V září a říjnu jsme jez-
dili do solné jeskyně v Třemošnici, měli jsme ve školce podzimní výstavu „Podzimní 
krásy“ výrobků z přírodnin, do které se zapojili i rodiče. 
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15. 9. u nás divadlo POPELKA s paní 
Vlčkovou, 20. 11. divadlo Čertova 
nevěsta s paní Kubínovou a panem 
Zámečníkem, 1. 12. jsme byli ve VČD 
v Pardubicích na Rytířském povídání 
o princi Bajajovi, tam jsme také prohlí-
želi městskou vánoční výzdobu, 4. 12. 
loutkové představení O Sněhurce s paní 
Kelemenovou, 5. 12. přišli do školky 
čertíci a andílci převlečené za děti nebo 
obráceně? ☺ rodiče je tak ustrojili, podle 
toho, kdo doma koho má a na návštěvu 
pak přišel opravdický Mikuláš s čertem 
a andělem a taky s nadílkou, 17. 12. jsme 
poseděli s rodiči u vánočního stromku 
a vyrobili si společně s nimi vánoční 
ozdobu, 18. 12. jsme jeli na výlet do Tur-
kovic na vánoční představení divadla 
Štafličky, 21. 1. přijely děti z Turkovic 
k nám na divadlo Chytrá horákyně 
s paní Kelemenovou, 28. 1. jsme v Tur-
kovicích viděli představení Jejda, stra-
šidla v podání Pernštejnů, 26. 2. jsme 
se proměnili v klauny, byl totiž karne-
val pro klauny, 24. 3. výlet do Kutné 
Hory na velikonoční výstavu Já jsem 
malý koledníček, 25. 3. k nám přijel pan 
Peřina s divadélkem O Palečkovi, 10.4. 
nás přivítali místní hasiči ve svém krá-
lovství hasičských příběhů a techniky, 

27. 5. jsme se vydali do Turkovic na diva-
dlo O třech přadlenách a líné Liduně 
s paní Vlčkovou, od 13. 4. do 15. 6. jsme 
jezdili každé pondělí na předplavecký 
kurz do plaveckého bazénu v Kutné 
Hoře spolu s dětmi z MŠ ve Chvaleticích. 
Již tradiční a oblíbený je pobyt v přírodě 
v Albrechticích v Jizerských horách – 
letos 10. 5.–15. 5., no, blíží se závěr roku. 
Protože jsme nestihli slavit Den matek 
ani Den dětí a už tu byl Den otců, roz-
hodli jsme se, oslavit to všechno najed-
nou. Děti pozvaly svoje lidičky na 17. 6. 
na školkovou zahrádku a těšily se, co se 
bude dít. A dělo se. Hráli jsme si, sporto-
vali, plnili úkoly, ale tak, že musely děti 
spolupracovat s rodiči a rodiče s dětmi. 
Spolu běhali, chodili, hledali, lepili, sklá-
dali, lámali si hlavičky, domlouvali se 
a užili si spoustu legrace. Paní kuchařka 
připravila rodičům velkou ochutnávku 
pomazánek, aby měli představu, jaké 
dobroty máme běžně k svačince a to 
mělo velký úspěch. Maminky si žádaly 
recepty. Nakonec bylo snažení všech 
odměněno diplomem, medailí a velkým 
potleskem. Tatínkové připravili ohýnek 
a opekli jsme si voňavé špekáčky. Akce 
se všem zúčastněným moc líbila a prý 
„musí být podobné setkávání častěji…“ 

tak se budeme těšit na nějaké další, příští. Ještě na jedno představení nesmím zapo-
menout. Na 24. 6. nás pozval pan ředitel Mazal do ZŠ na hudební představení Lídy 
Helligerové. A to je úplně všechno. 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY!

Za všechny z mateřské školy
Zdeňka Černá

ZŠ

Jako každoročně se naše ZŠ loučila s koncem školního roku a s odcházejícími žáky 
v amfiteátru školy bohatým programem – Svatojánskou nocí. 
Proběhlo předávání výročních cen za účasti patrona školy, herce a moderátora 
Pavla Anděla. 
Všichni si mohli poslechnout hudbu, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. 
Přítomny byly skupiny Boney M z Hradce králové, zazpívaly Aneta a Karolína. 
Zahrála řecká skupiny Prometheus. Celý večer zakončil velkolepý ohňostroj.
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Rady do domáctnosti podle abecedy
BANÁN:
•  Banánová slupka se dává do pekáče, aby 

změklo maso.
•  Do hlíny kolem růží, napadených mši-
cemi, zakopeme suchou nebo nakráje-
nou banánovou slupku.

•  Je to i výborný kompost a hnojivo (slupky).

•  Banány nesnášejí nízkou teplotu, proto 
je neukládáme do chladničky, ale věšíme 
v komoře špičkou dolů. 

•  Nakrájené banány nezčernejí, pokud 
je pokapeme citrónovou nebo ananaso-
vou šťávou.

různé

Co nás čeká
• 8. 8. oslavy obce Zdechovický festival
• Koncem prázdnin Loučení s prázdninami 

Vážení čtenáři!
Zpravodaj je Váš časopis

, který si vytváříte sv
ými články, nápady, 

zážitky, připomínkami 
a poznatky Vy sami. V

y tvoříte náplň, vy se
 

podílíte na tom, co na
leznete na jeho stránk

ách. Úkolem redakce 

pak je to všechno seř
adit, sestavit, upravit a

 uvést do konečné 

podoby. Proto vy, čten
áři, obyvatelé našich 

obcí, členové i předse-

dové spolků, klubů a 
organizací, pište a foto

grafujte, aby bylo kaž
dé 

číslo co nejpestřejší a 
pod články se neobjev

ovala stále stejná jmé
na.

Děkuji nejčastějším přis
pěvatelům, kterými v 

minulém roce byli: 

Ing. R. Chutic, ing. J. Flégr, Z
. Černá, Mgr. Jan Mazal, 

J. Chalupní-

ková, M. Potměšil, M. 
Kožená, Š. Kočová. 

A ještě jedna důležitá
 připomínka. Snažte se

 dodržovat termíny uz
á-

věrky a své příspěvky
 adresujte na Obecní úřad Zdechovice.

Přeji všem krásné léto
 se spoustou nádherný

c dní!
Za redakci Zpravodaje 

Mgr. Sonja Borovičková
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