
- 3 -

odzim. Jedno ze ãtvera roãních období,
o nûmÏ OttÛv slovník nauãn˘ mimo jiné pí-
‰e, Ïe je to doba mezi létem a zimou, kdy po-
ãasí b˘vá zpoãátku trvalé s teplou pohodou,

nakonec pak promûnlivé, vlhké a sychravé a Ïe se mu
také fiíká jeseÀ. Podzim má svoji atmosféru, vÛni, jedi-
neãnost. Jedni jej milují, ostatní by ho nejradûji zru‰ili.
Kdyby to ‰lo, samozfiejmû. Jistû, kaÏdá ãtvrtina roku má
své pfiíznivce i odpÛrce. Ale podzim rozdûluje tyto dvû
skupiny snad aÏ zásadním zpÛsobem. Nedávno jsem si
prohlíÏel na jakési internetové stránce anketu, kde otázka znûla: Máte rádi podzim?
Vût‰í ãást odpovûdûla ne, druhá, ta trochu men‰í, zakrouÏkovala moÏnost ano, ale al-
ternativu „je mi to jedno“ nepfiijal za svou ani jeden z tûch nûkolika desítek respon-
dentÛ. Pfiipadlo mi to zajímavé a tak jsem se, jen tak pro svoji zábavu a pouãení, ze-
ptal pûti lidí vesmûs patfiících do okruhu mého pfiíbuzenstva, v jakém pofiadí mají rádi
roãní období. A moje minianketa pfiinesla podobné v˘sledky. Jeden oznaãil podzim ja-
ko nejoblíbenûj‰í a zb˘vající ãtyfii ho umístili na opaãn˘ konec. Nic mezi. To zname-
ná, Ïe podzim osloví kaÏdého. Pfii povídání si mezi sebou je moÏné celkem ãasto sly-
‰et názory jako Ïe léto mi nevadí, zima mi nevadí. Ale podzim? Buì ho mám rád
a nebo ne. Pfiiznám se, Ïe ani já nepatfiím mezi obdivovatele chladn˘ch vûtrÛ dujících
v záfií, fiíjnov˘ch ranních mlh a pfiízemních mrazíkÛ ãi listopadov˘ch plískanic. Po-
kud se v‰ak zadafií a nízké mraky nepopsateln˘ch tvarÛ plující v dáli pfiede mnou osví-
tí pod ostr˘m úhlem zapadající sluníãko, je to podívaná, na jakou se nezapomíná.
A kdyÏ pod takto rozzáfienou oblohou procházím pfiírodou, pfiistihnu se, Ïe jsem bez-
dûky zastavil, rozhlíÏím se kolem sebe po v‰ech tûch barvách a kochám se jako pan
doktor z vesniãky mé stfiediskové. Podzim je tedy tady, aÈ se nám to líbí nebo ne. Ja-
ko kaÏdé roãní období má svÛj smysl, má co nabídnout a není vÛbec nudn˘. A to je
dobfie, protoÏe nuda není nic pfiíjemného. Pfieji v‰em ãtenáfiÛm Zpravodaje obcí, pfiíz-
nivcÛm i odpÛrcÛm podzimu, pfiíjemné proÏití této ãásti roku a Ïádnou dlouhou
chvíli. Pokusili jsme se k tomu pfiispût i v˘tiskem na‰eho listu, kter˘ právû drÏíte v ru-
kou.

S pozdravem
Milan Potmû‰il

Ú V O D E M

P
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■ 26. âERVNA 2006
Pfiítomni: R. Chutic, J. Mazal, M. Potmû‰il, H. âefiovská,

B. Nejerál, P. Kupka, M. Rambousek, E. âe‰ková
Neomluveni: J. âapková

âervnové zasedání obecního zastupitelstva se konalo v taneãním sále Hostince
u zámku. Po úvodních formalitách a doplnûní pÛvodního programu nejprve poslanci
schválili závûreãn˘ úãet obce za rok 2005, hospodáfisk˘ v˘sledek Klubu dÛchodcÛ
a Základní ‰koly v roce 2005 a urãili, Ïe i nové obecní zastupitelstvo bude mít 9 ãle-
nÛ. Zastupitelstvo poté vzalo na vûdomí vyjádfiení JUDr. Kolafiíka k uplatnûní nároku
na náhradu ‰kody v souvislosti s poruchou elektrické instalace v bytû manÏelÛ Kula-
kovsk˘ch a na základû tohoto právního stanoviska nesouhlasilo s úhradou ‰kody
vzniklé pfii této poru‰e. Dále ãlenové zastupitelstva schválili nûkolik prodejÛ: ãást
obecního pozemku ve Spytovicích panu Zieglerovi, ãást obecního pozemku ve Zde-
chovicích panu Klemovi, pozemky za zdûn˘mi bytovkami ãp. 148 aÏ 150 a ve smyslu
pfiedchozích usnesení zastupitelstva také ãást parcely u domu ãp. 14 ve Spytovicích
manÏelÛm ·umpíkov˘m. Poslanci dále schválili prodej silniãních panelÛ ze stavby sil-
nice Stavec – Pazderna, doplnûní panelÛ na cestû na Zbranûvsi do prostoru b˘valého
muniãního skladu a odprodej vlnit˘ch plechÛ z majetku obce a souhlasili s pokraão-
váním projektov˘ch prací u domu ãp. 45 ve Zdechovicích. Zastupitelstvo obce poté
rozhodlo nechat zpracovat nabídku na opravu komunikace Na PrÛhonû a objednat re-
álné mûfiení hluku v lokalitách plánované v˘stavby, tedy U Hfii‰tû a U Ovãína. V dal‰í
ãásti jednání zastupitelstvo vzalo na vûdomí zámûr obce jako opatrovníka pana Jifiího
Hály zakoupit mu za jeho vlastní peníze elektricky polohovatelnou postel a antideku-
bitní matraci. Poté vzalo na vûdomí nové informace t˘kající se restituãního sporu
o ná‰ zámek, souhlasilo se zpevnûním paty severní zdi hfibitova pfiisypáním zeminou,
s odprodejem ãásti pozemku manÏelÛm Forstov˘m a s dotací na fotbalov˘ turnaj pro
TJ Sokol. Dále poslanci souhlasili s odkupem ãásti pozemku od pana Josefa Kuãery
pro oficiální zfiízení vefiejné cesty k místní ãásti Stará Pila – Za Tratí, vyslechli infor-
maci o technickém stavu hasiãského automobilu Opel, rozhodli o jeho prodeji a o za-
koupení automobilu Volkswagen Transporter. SchÛze pokraãovala pfiijetím úpravy
vyhlá‰ky o akcích typu technopárty, souhlasem s jednáním starosty obce jako delegá-
ta na valné hromadû spoleãnosti Vodovody a kanalizace Pardubice dne 22.ãervna 2006
a souhlasem se zmûnou technického fie‰ení vodovodu Obicka. V závûreãné diskusi
starosta podal informaci o nejnovûj‰ích poznatcích ohlednû skládky jedÛ ve Chvaleti-
cích a na jejím základû vydalo zastupitelstvo prohlá‰ení vyjadfiující na‰e znepokojení.
Po jednomyslném pfiijetí usnesení bylo toto velmi rozsáhlé jednání na‰eho zastupi-
telského sboru ukonãeno.
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■ 24. âERVENCE 2006
Pfiítomni: R. Chutic, J. Mazal, M. Potmû‰il, B. Nejerál,  M. Rambousek, 

E. âe‰ková
Omluveni: H. âefiovská, P. Kupka, J. âapková

Zasedání obecního zastupitelstva se v ãervenci konalo v zasedací místnosti Obec-
ního úfiadu ve Zdechovicích. Jako vÏdy byly na zaãátku vyfiízeny nezbytné formality
a schválen program jednání. Jako první „ostré“ body schválili poslanci návrh smlou-
vy s V˘chodoãeskou plynárenskou, a.s. o prodeji vefiejné ãásti plynové pfiípojky k do-
mu ã.p. 14 ve Spytovicích, odmítli nabídku manÏelÛ Korov˘ch na prodej jejich domu
ve Spytovicích a zamítli Ïádost pana Davida Kabáta o pronájem ãásti areálu b˘valého
zemûdûlského muzea. Zastupitelstvo poté souhlasilo s tím, aby obec nabídla nájem
lékafiské ordinace MUDr. Petru Lickovi a v dal‰í ãásti jednání pfiijalo návrh smlouvy
s V˘chodoãeskou plynárenskou o zfiízení vûcného bfiemene pro plynovod Mora‰ice
pfies pozemky na‰í obce a návrh smlouvy s projektantkou paní Libu‰í Nûmcovou pro
pfiípravu základní technické vybavenosti pro dvû stavební parcely ve Spytovicích.
V závûru schÛze poslanci schválili nákup nûkolika doplÀku pro nosiã náfiadí Alberto
Carraro a nákup nového ãerpadla do vodárny v Obickách. Po krátké diskusi a schvá-
lení usnesení bylo jednání zastupitelstva zakonãeno.
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■ 11. ZÁ¤Í 2006
Pfiítomni: R. Chutic, J. Mazal, M. Potmû‰il, H. âefiovská, B. Nejerál, P. Kupka, 

E. âe‰ková
Neomluveni: M. Rambousek, J. âapková

Také zasedání zastupitelstva konané v záfií probíhalo na obecním úfiadû. Poslanci
nejdfiíve schválili program schÛze a následnû zmûny rozpoãtu obce na rok 2006, kte-
ré spoãívaly v pfiesunu prostfiedkÛ mezi nûkter˘mi jeho kapitolami. Obecní zastupi-
telstvo dále bez pfiipomínek schválilo Souborné stanovisko k Územnímu plánu obce
Zdechovice zpracované ing. Miroslavem Haklem z Mûstského úfiadu v Pfielouãi a vza-
lo na vûdomí novû vydanou Smûrnici o zásadách obûhu úãetních dokladÛ a pravi-
dlech zaji‰Èování vefiejn˘ch financí v podmínkách obce a Smûrnici o inventarizaci
majetku a závazkÛ. Poté se zastupitelé rozhodli podpofiit ústavní stíÏnost 28 senáto-
rÛ na nespravedlivé pfierozdûlení financí v takzvaném rozpoãtovém urãení daní po-
danou na podnût obce Hora Svaté Katefiiny a souhlasili s budoucím ruãením obce za
úvûr pro spoleãnost VaK Pardubice na nákup a rekonstrukci biologické ãistírny od-
padních vod v Pardubicích – Semtínû. V dal‰í ãásti jednání bylo rozhodnuto na zá-
kladû nové zákonné úpravy zv˘‰it nájemné v obecních bytech a pro potfieby obce za-
koupit nové komunální vozidlo s pfiíslu‰enstvím. Potom si poslanci vyslechli
informaci starosty obce Roberta Chutice o pfiestavbû b˘valého klá‰tera v Ostrovû nad
Ohfií na 37 bytÛ a zároveÀ mu uloÏili o této pfiestavbû získat více ekonomick˘ch
a technick˘ch informací. Posledním bodem jednání tohoto zastupitelstva bylo schvá-
lení návrhu smlouvy s V˘chodoãeskou plynárenskou, a.s. o zfiízení vûcného bfiemene
pro vysokotlak˘ plynovod do ¤eãan nad Labem veden˘ pfies pozemky na‰í obce a ce-
lá schÛze byla ukonãena schválením závûreãného usnesení.

Rok

Robert Chutic
Jan Mazal
Milan Potmû‰il
Hana âefiovská
Bohuslav Nejerál
Petr Kupka
Michal Rambousek
Jifiina âapková
Erika âe‰ková
Úãast celkem

2002
1 2
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

9 9

2003
1 2 3 4 5 6
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✖ ✖ ✓
✓ ✓ ✖ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ● ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 9 8 7 8 9

2004
1 2 3 4 5 6 7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● ✖ ✓ ● ✖ ✖ ✖
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 8 9 8 8 8 8

2005
1 2 3 4 5 6 7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✖ ✓ ✓ ✖
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✖ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
● ✓ ✓ ✓ ● ✓ ✓
● ✖ ● ✖ ● ● ●
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 8 8 6 7 8 7

Docházka poslancÛ na VZZO Jako vÏdy na koci volebního období, pfiiná‰íme vám pfieh

V E ¤ E J N É  Z A S E D Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B C E

Zpravodaj_03_2006.qxd  6.11.2006 22:29  Stránka 6



- 7 -

■ 9. ¤ÍJNA 2006
Pfiítomni: R. Chutic, J. Mazal, M. Potmû‰il, B. Nejerál, H. âefiovská, P. Kupka,

E. âe‰ková
Neomluveni: M. Rambousek, J. âapková

¤íjnové vefiejné zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v zasedací místnosti obec-
ního úfiadu, bylo zároveÀ poslední konané v tomto volebním období. SchÛzi tradiãnû zahájil
starosta obce obvykl̆ mi formalitami a zároveÀ navrhl nûkolik bodÛ, o které byl program schÛ-
ze roz‰ífien. Nejdfiíve byla schválena obecnû závazná vyhlá‰ka ã.2/2006, která novelizuje vy-
hlá‰ku ã.1/2006 o podmínkách pofiádání akcí typu technopárty a schváleny zápisy v obecní kro-
nice za období let 1996 aÏ 2006. Dále poslanci vzali na vûdomí cestovní zprávu starosty obce
Roberta Chutice z náv‰tûvy Ostrova nad Ohfií a prohlídky tamní stavby „Obytná zóna Klá‰ter“,
která mu byla uloÏena na minulém zasedání zastupitelstva. Poté zastupitelstvo rozhodlo o za-
dání pfiípravy v˘bûrového fiízení na zhotovitele opravy kanalizace a úpravy povrchÛ u bytovek
ve Zdechovicích, opravy ‰kolní budovy a opravy obecního domku ã.p. 45 ve Zdechovicích. V dal-
‰í ãásti byl vysloven souhlas s prodejem ãásti obecního pozemku manÏelÛm Forstov˘m v rám-
ci celkového fie‰ení prodeje tohoto pozemku. Následovalo rozhodnutí o zakoupení nového uza-
vfieného kontejneru na komunální odpad a zakoupení okruÏní pily pro dílnu Obecního úfiadu
ve Zdechovicích. Poslanci poté pfiijali kritéria pro pfiidûlení uvolnûného obecního bytu 1+1 ve
Zdechovicích, které pfiipravila bytová komise. Posledním rozhodnutím tohoto obecního zastu-
pitelstva bylo schválení návrhu na dovybavení sbûrného stanovi‰tû nebezpeãného odpadu na
dvofie Obecního úfiadu ve Zdechovicích a pfiijetí usnesení. Na závûr schÛze starosta obce ing.
Robert Chutic podûkoval v‰em ãlenÛm zastupitelstva obce za práci, kterou vykonávali po celé
ãtyfileté volební období, popfiál v‰em mnoho zdaru v dal‰ím Ïivotû a úplnû na konec si v‰ichni
pfiítomní pochutnali na ãerstvû upeãené „starostovû bábovce“. 

Informace o jednáních zastupitelstva obce zpracoval Milan Potmû‰il

Legenda:
✓ poslanec pfiítomen
✖ poslanec nepfiítomen - omluven
● poslanec nepfiítomen - neomluven

Termíny VZZO:
2002 - 13.11., 16.12.
2003 - 17.3., 9.6., 8.9., 20.10., 24.11., 15.12.
2004 - 9.2., 29.3., 17.5., 10.8., 27.9., 25.10., 13.12.
2005 - 3.2., 17.2., 14.3., 27.6., 8.8., 28.11., 28.12.
2006 - 10.4., 22.5., 26.6., 24.7., 11.9., 9.10.

2006
1 2 3 4 5 6
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✖ ✓ ✓ ✖ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✖ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ● ●
● ● ● ✖ ● ●
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 8 8 6 7 7

Celkem

100 %
96,42 %

100 %
78,57 %
96,42 %
92,85 %
85,71 %
28,57 %

100 %
86,11 %

ná‰íme vám pfiehled pfiítomnosti na‰ich poslancÛ na jednáních obecního zastupitelstva.

V E ¤ E J N É  Z A S E D Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B C E
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006

Ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006 probûhly po celé na‰í zemi volby do zastupitelstev
obcí. Pfiiná‰íme vám nekomentované v˘sledky tûchto voleb v na‰ich obcích.

volební úãast zapsáno voliãÛ vydáno obálek úãast [ % ]

celkem 464 285 61,42

Zdechovice 332 215 64,76

Spytovice 132 70 53,03

strana celkem Zdechovice Spytovice Zvolen

kandidát hlasÛ % hlasÛ % hlasÛ %

1 Budoucnost pro dûti 899 38,52 694 38,95 205 37,14
na‰ich obcí

1  Mazal Jan 128 98 30 Ano

2  Stfií‰ka Radomír 106 86 20

3  Kupka Petr 135 109 26 Ano

4  Rambousek Josef 72 53 19

5  Rambousek Michal 143 122 21 Ano

6  Kurková Svitlana 85 57 28

7  Forman Robert 96 61 35

8  Kautská Jitka 74 60 14

9  Hlou‰ková Markéta 60 48 12

2 Ná‰ domov 1435 61,48 1088 61,05 347 62,86

1  Chutic Robert 210 160 50 Ano

2  âefiovská Hana 193 150 43 Ano

3  Nejerál Bohuslav 187 148 39 Ano

4  âe‰ková Erika 147 113 34 Ano

5  Rondzík Tomá‰ 144 114 30 Ano

6  Tanco‰ová Jifiina 125 94 31 Ano

7  Skohoutil Michal 141 89 52

8  Nováková Lenka 148 114 34

9  Kautská Ivona 140 106 34

Pfiipravil Milan Potmû‰il
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SEKAâKA „JI¤Í“

Obec koupila pro údrÏbu na‰ich obcí v na-
‰ich pomûrech nadstandardní stroj - komu-
nální nosiã náfiadí italské v˘roby od firmy An-
tonio Carraro. Máme k ní rotaãní tfiínoÏovou
sekaãku, cepovou sekaãku, vysavaã listí a snû-
hovou radlici. Pfiivítali jsme ji fiádnû do na‰í
„rodiny“ 29. ãervna 2006 a dali jsme jí na po-
ãest na‰eho - dnes uÏ b˘valého kolegy p. Ha-
vífie jméno „Jifií“. Kromû pfiipomenutí na‰eho
dlouholetého kolegy, máme dnes „ve stavu“
i pana Jifiího Krupiãku, takÏe máme vlastnû „Jirky“ uÏ tfii. To jméno zároveÀ symbo-

lizuje bájného Jifiího a jeho souboj s dra-
kem a my vûfiíme, Ïe i na‰e nová ma‰ina,
které si velmi váÏíme, se udatnû popere
s úkoly, které na ni ãekají.

Robert Chutic
starosta obce

foto R. Chutic
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K O V B O J S K ¯  K L U B  I N F O R M U J E

Tradiãní letní setkání v‰ech pfiátel
Kovbojské klubu u táborového ohnû na
Katovci ve Spytovicích bylo tentokrát vû-
nováno velikánovi Divokého západu Buf-
falo Billovi. Toto Ïánrové zamûfiení celé
akce nebylo vÛbec náhodné. Právû
v tomto roce si totiÏ pfiipomí-
náme 160 let od je-
ho narození
v roce
1 8 4 6 ,
letos
j e

t o
t a k é
100 let
co se svojí

Wild West Show vystupoval v ãesk˘ch ze-
mích (zájemcÛm pfiipomínám ãlánek
v minulém ãísle Obecního zpravodaje,
‰koda, Ïe se do nûj nûjak˘m nedopatfie-
ním nedostaly obrázky) a 10. ledna
v pfií‰tím roce to bude pfiesnû 90 let od

chvíle, kdy
Buffalo Bill
roku 1917
z e m fi e l .
Ú ã a s t n í c i
Kovbojské-

h o
d n e

si tedy
o této v˘-

razné osob-
nosti krátce popoví-

dali a podle rÛzn˘ch období
jeho Ïivota byly také pfiipraveny rÛzné
soutûÏe, ve kter˘ch valná vût‰ina pfiítom-
n˘ch celé odpoledne pfiedvádûla své umû-
ní, rychlost, sílu, postfieh a já nevím co
je‰tû. Veãer se pak u táboráku pilo a zpí-
valo a nûktefií na Katovci i pfiespali.
A protoÏe tento Kovbojsk˘ den nesl pofia-
dové ãíslo 19, v‰ichni kovbojové uÏ se tû-
‰í, aÏ se za rok v létû setkají se v‰emi sv˘-
mi kamarády podvacáté.

Milan Potmû‰il
‰erif Kovbojského klubu

- 10 -

LETO·NÍ KOVBOJSK¯ DEN VE ZNAMENÍ BUFFALO BILLA

foto Kovbojsk˘  klub
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P¤EKVAPIV¯ VÍTùZ ZÁVODU Bla-Me

O první srpnové sobotû se v Hostinci
u zámku ve Zdechovicích opût se‰li milov-
níci piva, aby jiÏ po‰estnácté zmûfiili své sí-
ly v závodû, kter˘ kromû oficiálního názvu
Bla-Me nese je‰tû podtitul Bûh po hospodách.
Trasa závodu se oproti minul˘m roãníkÛm nezmûnila. Starto-
valo se ve Zdechovicích a úãastníci dále pokraãovali kolem Spytovic
do Jankovic, Seníka, Krasnic a Mora‰ic, aby dobûhli do cíle opût ve
Zdechovicích a v prÛbûhu celého závodu je‰tû zkonzumovali celkem
osm piv. PofiadatelÛm udûlala nejvût‰í radost rekordní úãast ‰estnác-
ti borcÛ ochotn˘ch vyrazit na traÈ, nejvíce v celé historii této akce
(byl pfiekonán rekord z roku 2000, kdy pfii desátém roãníku bûÏelo 13
závodníkÛ). A jaké tedy bylo pofiadí tûch nejlep‰ích v cíli? 

Na ‰estém místû dobûhl loni tfietí Tomá‰ Urválek z Lito‰ic v ãase
1 hodina a 30 minut, pát˘ byl Michal Kolman ze ¤eãan, loÀské ãtvr-
té místo obhájil tradiãní úãastník Petr Bukovsk˘ ze Seníka, tfietí byl
b˘val˘ nûkolikanásobn˘ vítûz této akce Va‰ek ¤íha ze Zdechovic,
druh˘ v pofiadí skonãil Martin Hlou‰ek z Rohovládové Bûlé, kter˘
vloni v tomto závodû zvítûzil. Letos se v‰ak do análÛ Bûhu po hospo-
dách Bla-Me zapsalo v kolonce vítûz zbrusu nové jméno: Honza Backa
z Labûtína. Jeho vítûzn˘ ãas ãinil 1 hodinu a 4 minuty. Pfiipomínám, Ïe
se mu toto vítûzství podafiilo hned pfii jeho premiérovém startu a je‰tû
jednou mu k nûmu jménem v‰ech úãastníkÛ a pofiadatelÛ blahopfieji.

Milan Potmû‰il, ‰erif Kovbojského klubu

Výsledky Bla-Me 2006
1. Honza Backa

Labětín

čas 1:04

2. Martin Hloušek Rohovládová Bělá

3. Vašek Říha
Zdechovice

4. Petr Bukovský Seník
5. Michal Kolman Řečany nad Labem

6. Tomáš Urválek Litošice

foto R. Stfií‰ka
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Pod tímto názvem jiÏ tradiãnû pofiá-
dá Klub Ïen Zdechovice s Kovbojsk˘m
klubem Spytovice pestrou zábavnou ak-
ci pro dûti, tentokrát pod zá‰titou na‰í
obce v parku zámku Zdechovice. Tfieba-
Ïe se 26. srpna pfiímo doprostfied dûní
spustil prudk˘ dé‰È, kter˘ to trochu po-

kazil, musím fiíct, Ïe
se to organizátorÛm

povedlo. Co poved-
lo, nadchlo mû to!

Tolik na‰ich lidí
si obsta-

r a l o
p o -
hádkové
m a s k y
a vûnovalo
svÛj voln˘
ãas tûm ne-
jmen‰ím. Byla to,
fiekl bych, taková pfie-
hlídka lásky, nûhy a zá-
jmu, vûnovaná pfiedev‰ím
tûm nejmen‰ím. 

Programovû to bylo
postavené tak, Ïe na trase
dlouhé 1 200 metrÛ bylo
mnoho zastavení, kde
pohádkové bytosti zadá-
valy dûtem úkoly a za-
znamenaly jejich spl-
nûní. Tak napfiíklad -
u klauna se chodilo
na chÛdách, u vodníka
(spí‰ u vodnice) se lovily
rybiãky a pila zelená li-

monáda (z mého rybníãku, brekeke),
u Dubínka se urãovaly stromy, ãarodûj-
nice dávala tajemné ochutnávky a dûti
mûly poznat co jedí (a mûla tak dobrou

masku, Ïe ji nepoznal
ani vlastní manÏel), li‰-
tiãka zase potfiebovala
poradit, jakéÏe hou-
biãky se jí budou ho-
dit do polévky a kte-
ré ne, praãlovûk nás
v‰echny vydûsil,
u Veãernice pfii‰ly
na fiadu hlavolamy,
u stfielcÛ jak jinak
stfielba a náladu
v cíli v‰em aÏ na kÛ-
Ïi promoãen˘m

spravily tradiãní opé-
kané bufity. Nechybûli

ani ãert a Káãou, mot˘l
Emanuel s Makovou pa-
nenkou, Rumcajs s Man-
kou, japonská gej‰a, opice
a dal‰í pûkné masky. 

A já tam taky byl, vodu
ze zeleného rybníãka pil
a pár fotek pfiiloÏil. Najde-
te je v barevné pfiíloze uv-
nitfi Zpravodaje.

Vá‰
Robert Chutic

ROZLOUâENÍ S PRÁZDNINAMI

- 12 -

foto R. Chutic
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ZÁMECKÁ STUDÁNKA

Zdechovice, stfieda 13. zá-
fií 2006, Zámecká studánka
ve Zdechovicích oÏila dfiíve
neobyãejn˘m ruchem - inu,
podívejte se prosím na pfiilo-
Ïené fotky (foto Klub Ïen
Zdechovice). A proã to? Klub
Ïen ve Zdechovicích tam to-
tiÏ uspofiádal skoro jiÏ tra-
diãní podzimní ãi‰tûní stu-
dánky pfied tím, neÏ se
studánka,  spolu s ostatní
pfiírodou, uloÏí k zimnímu
spánku. Aby to nebylo jen tak, pfii‰ly ne-
jen maminky, ale také jejich nejmen‰í,
za‰el taky jeden z tatínkÛ, a tak nakonec
to bylo pûkné milouãké setkání i s opé-
kan˘m bufitem, v pfiírodû, v klidu - pro-
stû idylka. Kolem a kolem vzato, zas jed-
no místo u nás doma, kde se lidi chtûjí
sejít a sejdou a je jim fajn.

-rch-

- 13 -

foto: Klub Ïen
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POÎÁR LESA  U PETROVY ·LÁPOTY

Zdechovice, nedûle  24. 9. 2006.
V lese u Petrovy ‰lápoty hofielo! Viníkem bylo

snad vûtrné poãasí, snad i podcenûní vlastních sil
ze strany firmy Elektrotrans Praha, která provádí
v˘mûnu vodiãÛ na lince VVN 110 kV. ·koda sice
Ïádná na lesním porostu, ale za to vyãerpávající
námaha 14 hasiãsk˘ch sborÛ z ‰irokého okolí
a v obtíÏném terénu bez blízkého vodního zdroje
k tomu.

Nûkolika fotografiemi (zde i v barevné pfiíloze )
se pokusíme ukázat atmosféru zásahu na 2 hekta-
rech spáleni‰tû a zároveÀ chceme tím podûkovat
cizím i na‰im hasiãÛm.

-rch-

U D Á L O S T I

foto: R.Chutic
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O B E C  I N F O R M U J E

ZÁMEK ZDECHOVICE - ZATÍM VELKÁ NEZNÁMÁ ?

Slovo úvodem:
Zámek Zdechovice a klá‰ter v Ostrovû nad Ohfií mají nûco spoleãného. Abychom

se v budoucnu jako obec mohli co nejsprávnûji rozhodnout o budoucím vyuÏití zám-
ku, pfiedkládáme Vám - na‰im ãtenáfiÛm, cestovní zprávu na‰eho starosty, která ob-
sahuje informaci o tom, jak si poradili v Ostrovû s tímto „danajsk˘m darem“ od ar-
mády, která zde sídlila 40 let. Pfiedpokládáme, Ïe tímto ãláneãkem vyvoláme diskuzi
a ohlasy. Na Va‰e názory se tû‰íme.

Va‰e redakce

RR
Klá‰ter Ostrov nad Ohfií

Zámek Zdechovice

foto: Ostrov nad Ohfií - R. Chutic, Zdechovice - T. Rondzík 
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C E S T O V N Í  Z P R Á V A

Cestovní zpráva z náv‰tûvy MûÚ
v Ostrovû nad Ohfií na stavbû Obytná zó-
na Klá‰ter. 

Jednáno bylo s ved. investic p. ·ust-
rem s pfiivolením tajemnice mûsta.
• Úãel cesty: podle rozhodnutí na‰eho

zastupitelstva, které zaznamenalo po-
dobnost mezí barokním areálem b˘va-
lého klá‰tera piaristÛ a na‰ím zám-
kem, seznámit se s bliÏ‰ími
okolnostmi realizace oprav b˘valého
klá‰tera v Ostrovû n. O.

• Základní údaje: Klá‰ter pfievzalo mûs-
to Ostrov n. O. po 40 letech uÏívání ãs.
armádou do svého majetku za 1 Kã
v roce 1999. Má tak v majetku ojedinû-

l˘ komplex památek barokního stavi-
telství evropského formátu, kter˘ má
památkovou ochranu.
Jedná se o rozsáhl˘ barokní komplex
s parkem, kterému dominuje ãtyfikfiíd-
l˘ dvoupodlaÏní objekt klá‰tera (nyní
3-podlaÏní - nové podkroví), kter˘ se-
stává z 3-kfiídlého konventu, kostele
a vûÏe. V parku se je‰tû vyskytují dal‰í
objekty - ohradní zeì, kaple Einsiedel-
ská, kaple sv. Floriana, pohfiební kaple
a zdûn˘ gloriet - oddychov˘ altánek.
Objekty byly a nûkteré je‰tû jsou ve fa-
tálním stavu. Zprovoznûn je objekt
konventu, v nûmÏ je 37 nájemních by-
tÛ, z toho dva pro vozíãkáfie.

OBYTNÁ ZÓNA KLÁ·TER
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PÛdorysná plocha kon-
ventu s kostelem vûÏí
je 60 x 55 m =
3 300 m2, atrium má
22 x 21 m = 462 m2,
ãistá zastavûná plocha
ãiní 3 300 - 462 =
2 838 m2.

• Postup oprav: Areál
byl rozdûlen na fiadu
etap a ty se ãlenily dá-
le. Jako první byly pro-
vedeny záchranné prá-
ce na krovech
a krytinách konventu.
Dále následovaly práce
na konventu a s tím ‰ly
fasády jádra, t.j. i s kos-
telem a vûÏí. Nyní se
pracuje na obnovû
a záchranû obvodní zdi,
branách, kaplích, glori-
etu, kostele a parku.

• Koncepce vyuÏití:
Konvent je urãen k ná-
jemnímu bydlení, kos-
tel se pfiipravuje k vyuÏití pro kulturní
akce, jako napfi. koncerty, v˘stavy ap.,
kaple sv. Floriana a kaple Einsiedelská
pro pfiíleÏitostné bohusluÏby, provádû-
ní turistÛ. Kaple sv. Floriana poslouÏí
jako památník utrpení. S provádûním
turistÛ se poãítá i v kostele a konventu
(v kostele bude infocentrum s prÛvod-
ci). Park bude vefiejnû pfiístupn˘ s ná-
v‰tûvním reÏimem. V parku budou
opût parkové úpravy (libosad), eko-
centrum pro dûti a mládeÏ s Ïiv˘mi
zvífiaty a interaktivním zpÛsobem po-

znávání pfiírody - poãítaãe. Cel˘ areál
bude stfieÏen elektronicky.
Organizace provozu bytové ãásti: pro-
vozuje pro MûÚ realitní kanceláfi, ve‰-
keré náklady se rozpoãítávají nájemní-
kÛm. Byty nelze po dobu 20 let
odprodat.

• Byty: Jsou atypické, kaÏd˘ je jin˘. Veli-
kost podlahové plochy je od 45 do
145 m2, velikostnû od 1+k.k. do 1+3.
Jakostnû jsou v‰echny I. kategorie.
Svûtlé v˘‰ky stropÛ - pfiízemí 4,05 m,
patro od 3,05 do 3,90 m, podkroví od

C E S T O V N Í  Z P R Á V A
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2,5 do 2,6 m. Sklepní boxy o v˘mû-
fie 2–3 m2 jsou ke kaÏdému bytu.
- Vybavení: teplo a teplá uÏ. voda

- kaÏd˘ byt má vlastní kombino-
van˘ plynov˘ kotel, topení teplo-
vodní s podokenními radiátory,
v koupelnû je vodní podlahovka,
studená voda se rozpoãítává -
podruÏné vodomûry, telefonní rozvo-
dy, televizní rozvody - aÏ 60 stanic vã.
vlastní mûstské kabelové sítû. Vûtrání
eurookny. Spoleãné prostory - chod-
by jsou temperovány podlahov˘m
teplovodním topením se samostat-
n˘m kotlem. Existuje spoleãná kolár-
na, staví se spoleãná su‰árna. Od ná-

jemníkÛ se vyÏa-
duje atypick˘ ná-
bytek, ve‰keré zá-
sahy do stavby
(tapety, vloÏená
patra, sekání do
zdí...) se hlásí a po-
volují se vût‰inou
jen hmoÏdinky.
Pfiísnû zakázány
jsou napfi. hrubé
zásahy do zdí a ta-
pety.

• Nájemné: hrub˘ nájem ãiní 51,- Kã/m2

bytu (vozíãkáfii jsou zv˘hodnûni buì
pfiíspûvkem nebo slevou), k tomu spo-
leãné prostory a jejich temperování,
plyn, elektfiina, vodné+stoãné, poplat-
ky radio a TV, popelnice, televize (TV
kabel 8 stanic = 100,- + 30 stanic 250,-
v‰echno 500,- Kã/mûs.), úklid spoleã-

Zpravodaj_03_2006.qxd  6.11.2006 22:30  Stránka 18



- 19 -

n˘ch prostor (zaji‰Èuje realitka) a od-
mûna správci = realitce.
TakÏe napfi. min. základní nájem u by-
tu 45 m2 = 2.295,- Kã/mûs., max. 145
m2 = 7.395,- Kã.

Provozní náklady majiteli = mûstu Ïád-
né nenabíhají.
• Nájemníci bytÛ: v‰echno jen âe‰i, mi-

mo dvou bytÛ jsou v‰echny obsazeny
lidmi z mûsta a nejbliÏ‰ího okolí. Pod-
mínky - sloÏit pfiedem kauci ve v˘‰i
3 mûs. nájmÛ a pokud se neplatí ná-
jemné, slouÏí tato kauce jako nájem-
né po dobu v˘povûdní lhÛty + pfiíp.
úhrady energií. V˘povûì 2 mûsíce.
Min. pfiíjem na uÏivatele nebo na ro-
dinu ãiní 18 000,- Kã/mûs. netto.

Náklady na rekostrukce: 
1. záchrana krovÛ více neÏ 2 mil. Kã,

z toho 1,5 mil. Kã od MK âR
2. stfiechy konventu a kostela s vûÏí - fi-

nancovalo MK âR

3. rekostrukce stfie‰ního plá‰tû konven-
tu a komíny (specialita) financovalo
MK âR

4. inÏen˘rské sítû - voda, kanalizace,
plyn, elektro, telefony, kabelovka -
cca 1,5 mil. Kã

5. konvent mimo kostela a vûÏe 64 mil.
Kã, z toho 14,5 mil. Kã od MMR âR

6. nyní se pracuje na v‰em od ohradní
zdi poãínaje aÏ k omítce konventu
a kostela vã. jeho interieru (má teplo-
vodní podlahové vytápûní pod pÛvod-
ní kamennou dlaÏbou), ãástka na tu-
to ãinnost nebyla fieãena.

Celkové investiãní náklady k dne‰nímu
dni cca 100 mil. Kã.

Souãástí této zprávy je 112 snímkÛ a cel-
ková situace stavby v M 1:500

Ve Zdechovicích, dne 19. záfií 2006
Zprávu podává: Ing. Robert Chutic

C E S T O V N Í  Z P R Á V A
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Kdo nezná pana faráfie ªubomíra Pilku
osobnû a potkal by ho náhodou tfieba nû-
kde na ulici, vsadím boty, Ïe by v nûm ne-
hledal knûze, duchovního. Drobná posta-
va, neokázalé chování, ‰ibalské oãi za skly
br˘lí a hlavnû prakticky neustál˘ úsmûv
na tváfii. Na první pohled docela obyãejn˘
pfiíjemn˘ mlad˘ muÏ. Ale skuteãnû jen na
první pohled. Máte-li to ‰tûstí a mÛÏete se
s ním setkávat ãastûji, zjistíte, Ïe jeho pfií-
tomnost ve spoleãnosti je vÏdy pfiínosem,
Ïe celé jeho já vyzafiuje spoustu energie,
která pÛsobí velmi pozitivnû, Ïe kolem se-
be ‰ífií dobrou náladu sv˘m osobit˘m, ale
inteligentním humorem. Pfiesvûdãil jsem
se o tom i já, kdyÏ jsem ho nalákal, aby
poskytl rozhovor do Obecního zpravodaje.
Nejprve se vlastnû trochu divil, jaká Ïe on
je „víajpí“ osobnost, kdyÏ v na‰í obci ani
neÏije a uÏ o nûm chci psát a pak mi s hu-
morem sobû vlastním odpovûdûl na moji
první otázku:

• Pane faráfii, kde a kdy jste se narodil?
Já jsem se narodil v porodnici. A kdy?

Pfieci v devátém mûsíci. Ale teì váÏnû. Na-
rodil jsem se v prosinci roku 1966 v Nitfie.
Pocházím ze tfií dûtí, mám dvû sestry. Dût-
ství jsem proÏil na vesnici. Jmenuje se Ve-
ºk˘ Lapá‰ a najdete ji, kdyÏ pojedete z Nit-
ry smûrem na Vráble. Tady jsem získal
i základní vzdûlání a gymnázium jsem vy-
studoval v Nitfie. Od tfietí tfiídy aÏ do vojny
jsem hrál v dechovce na trumpetu. Na‰e
dechovka Lapá‰anka mû vyprovázela i na

nádraÏí, kdyÏ jsem rukoval. Na vojnû jsem
mûl ‰tûstí. SlouÏil jsem jako prÛzkumník
u bojového pluku v Lounech, kde byla
i malá dechovãiãka. Velitel pluku byl mu-
zikant a trumpeÈák kter˘ nás podporoval
a právû pfied m˘m pfiíchodem ode‰el do ci-
vilu jin˘, kterého jsem okamÏitû nahradil.
A tak jsem hrál i ve vojenské dechovce. Ob-
jíÏdûli jsme rÛzné ASUTy (pro ty kdo ne-
byli na vojnû: Armádní soutûÏ umûlecké
tvofiivosti, pozn. autor ãlánku) a já byl dí-
ky muzice za celé dva roky vojny ‰estnáct-
krát doma na opu‰Èáku. Po vojnû jsem dva
roky pracoval na Autojefiábu AD 080 u Ag-
rostavu a také to vypadalo, Ïe se dokonce
stanu kapelníkem Lapá‰anky.

• UÏ jste dva roky doma z vojny a zatím
je‰tû nepadlo Ïádné slovo jako kostel, fa-
ráfi, vûfiící a tak podobnû. Já si vÏdycky
myslel, Ïe kaÏd˘ správn˘ duchovní chodil
jiÏ od dûtsk˘ch let ministrovat na boho-

N A  S L O V Í â K O . . .

ªUBOMÍR PILKA

faráfi katolické církve
39 let
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N A  S L O V Í â K O . . .

sluÏby, modlil se a byl vychováván ke
svému budoucímu poslání.

CoÏ o to, já se také modlil a pocházím
z tradiãnû vûfiící rodiny, nevynechal jsem
Ïádnou nedûlní m‰i (kromû vojny). Na
Gymnáziu v Nitfie, vÏdycky, kdyÏ jsme psali
písemku, jsem se procházejíc kolem kostela
pomodlil, aby to dopadlo dobfie. I to gymná-
zium bylo b˘valé Piaristické gymnázium
(v dobû mého studia, za komunistÛ, samo-
zfiejmû bylo státní). Dnes se jiÏ opût od roku
1990 jmenuje Piaristické gymnázium svaté-
ho Josefa Kalazanského v Nitfie. Piaristé
jsou fieholní fiád, kter˘ pfii‰el na Slovensko
roku 1642, vÏdy se vûnoval hlavnû ‰kolní
mládeÏi a jeho zakladatelem byl ‰panûlsk˘
knûz Josef Kalazansk˘. Ten se narodil roku
1556, zaloÏil fiád piaristÛ, a zemfiel ve sv˘ch
92 letech roku 1648, kdyÏ se vyuãování mla-
díkÛ vûnoval 52 rokÛ. To je ale jen tak na
okraj. Dva roky po vojnû jsem byl zamilova-
n˘ a chtûl jsem se dokonce Ïenit, Ïivot knû-
ze jsem zatím zblízka neznal. Ale tak se to
stalo, Ïe jsem zaãal chodit do spoleãenství
na faru. Tam byl knûz, já vidûl, Ïe Ïije pro
Boha, slouÏí mu, ale umí také zajímavû vy-
právût, umí se i zasmát. A opût tam byla
hudba. Nauãil jsem se hrát na kytaru, basu,
varhany, zaãal jsem zpívat v chrámovém
sboru, dokonce jsem jej i dirigoval. Takov˘
Ïivot jsem chtûl vést a proto jsem se pfiihlá-
sil za faráfie. Pûtkrát mne nevzali, ale proto-
Ïe jsem byl vytrval˘, nakonec mû pfiijali do
KnûÏského semináfie svatého Gorazda
v Nitfie. Semináfi je vlastnû místo, kde se for-
mují mladí muÏi pfii pfiípravû na knûÏství
pod dohledem pfiedstaven˘ch. No a já jsem
po tfiech letech dohledu byl shledán, Ïe se
na knûze nehodím a byl jsem vylouãen. Po-

kraãoval jsem tedy dva roky dálkovû ve stu-
diu v Bratislavû. Potom jsem hledal dal‰í ce-
stu v âechách v Biskupství královéhradec-
kém. Byl jsem pfiijat jako pastoraãní asistent
a pÛsobil jeden rok v Kutné Hofie. Moji nad-
fiízení o mé osobû podávali svûdectví, a pro-
toÏe asi kladná, byl jsem pfiijat do Arcibis-
kupského semináfie v Praze – Dejvicích a po
dvou letech jsem ukonãil magisterské stu-
dium teologie na Univerzitû Karlovû. Pak
jsem dva roky pÛsobil jako kaplan v Chotû-
bofii a nakonec jsem byl povolán na své prv-
ní samostatné místo jako administrátor do
Pfielouãe a pfiilehl˘ch farností.

• V˘bornû, pane faráfii, uÏ jsme ve Zdecho-
vicích. Jaké jsou Zdechovice jako farnost?

Já jsem to nedávno poãítal. Pod moji pÛ-
sobnost patfií celkem 52 obcí, 6 farností a za-
jíÏdím slouÏit m‰e do 11 kostelÛ. Farnost
Zdechovická tedy tvofií urãitou ãást z tohoto
poãtu. Nedá se fiíci, Ïe by byla nûãím ob-
zvlá‰tû v˘jimeãná. Je moÏná trochu pozna-
menaná tím, Ïe zde pfiedtím pÛsobil star˘
knûz, kterému se nedafiilo tolik oslovovat
mlad‰í lidi, takÏe vûfiících v této farnosti ne-
pfiib˘valo, spí‰e naopak. Ov‰em místní kos-
tel je vcelku ve slu‰ném stavu. Je vidût, Ïe se
o nûj staral, Ïe dûlal seã mu síly staãily.
I m˘m posláním je farnost oÏivit. Zatímco
nûkde se duchovní Ïivot rozvinul více, ve
Zdechovicích o tro‰ku ménû i kdyÏ je zde
pár zboÏn˘ch a pracovit˘ch lidiãek na které
se mÛÏu spolehnout. Vûfiím, Ïe se mi bude
dafiit s BoÏí pomocí, cítím i podporu ze stra-
ny obce, Ïe ãasem na‰e spoleãné snaÏení pfii-
nese své ovoce, které ov‰em nemusím sklí-
zet já. Je v‰ak tfieba zaãít od základu, u dûtí,
mládeÏe, na rodiãích také záleÏí. S velikou
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radostí jsem pfiivítal, jak se k této vûci klad-
nû staví fieditel základní ‰koly pan Mazal
a umoÏÀuje mi v˘uku náboÏenství ve ‰kole.
Ustálily se i termíny bohosluÏeb v místním
kostele, pravidelnû slouÏíme m‰i svatou kaÏ-
dou poslední nedûli v mûsíci od 9.30 hodin
a první sobotu v 17.00 a v zimû v 16.00.

• Souãástí „oÏivení“ farnosti bude i vysvû-
cení nového oltáfiního obrazu v chrámu
sv.Petra a Pavla, které probûhne poslední
nedûli v fiíjnu a velikou událostí jistû bude
i osobní úãast sídelního biskupa králové-
hradecké diecéze Mons. Dominika Duky na
této slavnosti.

Nov˘ obraz na oltáfii, to je vizitka celé ob-
ce. První impuls vze‰el od místních vûfiících,
konkrétnû od pana Jifiího Kupky, kter˘ má
opravdu velikou zásluhu. Ov‰em podûková-
ní patfií i panu starostovi a vÛbec v‰em míst-
ním poslancÛm, ktefií schválili finanãní pfiís-
pûvek obce na tento nov˘ obraz. Jsem rád, Ïe
obec tuto aktivitu podpofiila, Ïe zastupitelé
nemyslí jen na vûci materiální. A náv‰tûva

pana biskupa ve Zdechovicích? Nevím, kdy
naposledy zde byl tak v˘znamn˘ pfiedstavitel
církve, já pamatuji akorát náv‰tûvu generál-
ního vikáfie. Pan biskup jiÏ mûl zámûr nav-
‰tívit Zdechovickou farnost. Bylo to v dobû
postní letos v bfieznu. Chtûl se setkat s míst-
ními vûfiícími, podpofiit je. Tehdy v‰ak nako-
nec pfiijel do Lipoltic. Nyní se tedy jeho pfiání
splní pfii pfiíleÏitosti této historické události,
slavnosti svûcení nového oltáfiního obrazu.
Budu rád, kdyÏ se tentokrát v kostele sejde
víc lidí, neÏ bûÏnû chodí na m‰e. Pfii kaÏdé ta-
kovéto pfiíleÏitosti je ‰ance ukázat dal‰ím li-
dem, Ïe církev a kfiesÈanství není nûjak˘ spo-
lek zahrádkáfiÛ, je to úplnû jiná kategorie,
která s sebou pfiiná‰í nové hodnoty – hodno-
ty duchovní. Ostatnû nov˘ papeÏ Benedikt to
fiekl ve svém prvním dokumentu jasnû „BÛh
je Láska“. A proto se oplatí pro nûho Ïít. 

Dûkuji za Vá‰ ãas.

S panem faráfiem ªubomírem Pilkou
hovofiil Milan Potmû‰il

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní  situ-

aci, kterou nedokážou zvládnout vlastními silami.

Víte, že sociální služby v České republice využívá v současné době téměř

půl milionu osob? Od 1. ledna 2007 vejde v platnost nový zákon o sociálních

službách. Jeho úkolem je zajistit lidem širokou nabídku sociálních služeb a za-

vést příspěvek na péči. Ten je určen lidem, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Li-

dé budou moci volit způsob zajištění pomoci a podpory. Cílem je taková nabíd-

ka soc. služeb, která jim umožní žít v jejich přirozeném prostředí.

Příslušný orgán, tj. úřad práce, určí na základě sociálního a lékařského posouzení tzv. stupeň

závislosti na pomoci jiné osoby.

Podle tohoto stupně přizná žadateli příslušný obecní úřad, v našem případě je to MÚ Přelouč,

odpovídající výši příspěvku na péči.

Posouzení zdravotního stavu provede revizní lékař Úřadu práce nebo smluvní lékař, kteří bu-

dou vycházet ze stávající zdravotní dokumentace. 

NOV¯ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH A P¤ÍSPùVEK NA PÉâI
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Kritériem pro sociální posouzení bude: posuzování soběstačnosti, kde se hodnotí úkony péče

o domácnost (mytí nádobí, úklid, péče o prádlo apod.) a základní sociální aktivity (schopnost ko-

munikace, vyřizování osobních věcí, nakládání s penězi, volnočasové aktivity atd.) soběstačnosti.

Příspěvek na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči

o blízkou nebo jinou osobu. Jeho hodnota  bude až trojnásobně vyšší. Nová právní úprava počítá

se čtyřmi stupni jeho výše, a to 2 000 Kč, 4 000 Kč, 8 000 Kč pro osoby, které vyžadují částečnou

pomoc, až po 11 000 Kč pro lidi, kteří jsou na pomoc jiné osoby zcela odkázáni. Zavedení příspěv-

ku výrazně napomůže rodinám, které pečují o své rodinné příslušníky.

My, jako poskytovatelé soc. služeb, Vám rádi bezplatně poradíme osobně i na uvedených tel. číslech.

Pomoc pečujícím rodinám

Pro starého člověka je velmi cenný ži-

vot v jeho přirozeném prostředí. Proto by

se pokud možno mělo udělat vše pro to ,

aby starý člověk mohl zůstat doma. K to-

mu je třeba nabídnout celé spektrum slu-

žeb, které by podporovaly pečující rodinu.

Když jí nikdo nepomůže, brzy se vyčer-

pá a „svého“ seniora nakonec musí dát

do ústavu, protože dál už prostě nemůže.

Rodiny, které budou potřebovat pomoc

nebo si jen nějaký čas odpočinout, budou

mít díky příspěvku na péči větší prostor

k tomu, aby si službu „nakoupili“ od ne-

ziskové, obecní nebo krajské organizace.

Nabídka služeb Charita Přelouč

Domácí odlehčovací péče pro pečující

rodiny:

• dohled a monitorování zdravotního sta-

vu klienta

• jednoduché ošetřovatelské úkony

• úkony osobní hygieny, koupání, holení,

pomoc při použití WC

• pomoc při podávání jídla

• asistenční služby

Pomoc osamělým lidem

Součástí našeho projektu, jehož mot-

tem je „Život v plnosti“ jsou také  pečo-

vatelské služby pro malé okolní obce.

Naši nabídku pro seniory  tvoří

• dovoz obědů

• pomoc v domácnosti

• nákupy

• odvozy k lékaři, na nákup, na návštěvy,

kulturní akce…

• úkony osobní hygieny

Naším cíle je zajištění plnohodnotného

života klienta v domácím prostředí pomo-

cí kvalitních služeb s individuálním přístu-

pem ke klientovi.

Dostupnost těchto služeb má od

1. 1. 2007 zajistit přiznání příspěvku na péči.

Dotazy a další informace ohledně nabíze-

ných služeb i příspěvku na péči Vám

ochotně a bezplatně zodpovíme na uve-

dených telefonních číslech.

KONTAKT:

Další informace a poradenství najdete na našich webových stránkách: www.charitaprelouc.cz.

731 402 374 - Rita Hudcová

731 598 912 - Monika Krejčíková

731 598 913 - Jana Kulková
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byl nejv˘znamnûj‰í evropsk˘ vládce po-
zdního stfiedovûku, od roku 1346 ãesk˘
a nûmeck˘ král a od roku 1355 fiímsko-
nûmeck˘ císafi. Narodil se 14. kvûtna
1316 v Praze jako nejstar‰í syn ãeského
krále Jana Lucemburského a Eli‰ky Pfie-
myslovny. PÛvodnû byl kfitûn˘ jako Vác-
lav. KdyÏ mu byly tfii roky, nechal si Jan
Lucembursk˘ od ãeské ‰lechty namluvit,
Ïe jej královna Eli‰ka chce pfiipravit
o trÛn. Vydal se proto se svou druÏinou
na hrad Loket, kde královna s dûtmi pfie-
b˘vala. Hrad dobyl, Eli‰ku Pfiemyslovnu
vykázal na Mûlník a tfiíletého prince Vác-
lava jí navÏdy odebral. Nejdfiíve jej vûznil
na Lokti a po dvou mûsících ho nechal
pfievézt na hrad Kfiivoklát, kde Václav Ïil
aÏ do roku 1323. 

Tehdy byl jako sedmilet˘ poslán do
PafiíÏe na vychování k francouzskému
královskému dvoru, kde získal kvalitní
vzdûlání. Umûl nûmecky, francouzsky,
latinsky a italsky. âe‰tinu zde nepouÏí-
val, dobfie ãesky se znovu nauãil aÏ po
svém návratu do zemû roku 1333. Václa-
vovi uãitelé byli vzdûlaní knûÏí, mezi ni-
mi i Pierre de Rosieres, pozdûj‰í papeÏ
Klement VI. 

Ve dvanácti letech nav‰tûvoval pfied-
ná‰ky na universitû v Sorbonû, uãil se
jízdû na koni, rytífiskému chování, dvor-
sk˘m zpÛsobÛm a diplomacii. Francouz-
sk˘ král Karel IV. Sliãn˘ byl Václavov˘m
str˘cem a podle nûj pfii bifimování v roce
1323 pfiijal mlad˘ Václav jméno Karel.
TéhoÏ roku, 15. kvûtna 1323, se je‰tû
oÏenil s Blankou z Valois. Byla to v‰ak
svatba víceménû symbolická. Jako man-
Ïelé spolu zaãali Ïít aÏ po jejím pfiíjezdu
do Prahy v roce 1334. 

Z A J Í M A V Á  V ¯ R O â Í

650 LET OD P¤IJETÍ ZLATÉ BULY KARLA IV.

Dne‰ní ãlánek vûnuji pÛlkulatému v˘roãí vyhlá‰ení jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích do-
kumentÛ stfiedovûké Evropy, Zlaté buly císafie Karla IV., dokumentu, kter˘ mûl ve
své dobû platnost ústavního zákona. Nechci nosit dfiíví do lesa, kaÏd˘ správn˘
âech to jistû zná, pfiesto si dovolím, neÏ se dostaneme ke zlaté bule, pfiipomenout
krátce Ïivot a dílo Karla IV.

Karel IV. Lucembursk˘
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Pobyt ve Francii, kter˘ trval 7 let, byl pro
budoucnost Karla IV. velmi dÛleÏit˘, neboÈ
zde získal kulturní a vladafiskou inspiraci.
V letech 1330 aÏ 1331, po odchodu z Fran-
cie, pob˘val v Lucembursku, od roku 1331
do roku 1333 zastupoval svého otce v seve-
roitalské lucemburské signorii. Tady získal
dal‰í zku‰enosti se správou území a 25. li-
stopadu 1332 na svátek sv. Katefiiny kralevic
Karel zvítûzl v bitvû u San Felice nad lom-
bardsk˘mi mûsty. Na konci fiíjna 1333 pfiijel
Karel do âech a spravoval âeské království
místo nepfiítomného otce.
Na Zbraslavi nav‰tívil hrob
své matky, která zemfiela
v záfií 1330. âeské zemû
byly právû v období velké-
ho úpadku. Jan Lucem-
bursk˘ zastavil mnoÏství
hradÛ vãetnû PraÏského
hradu, korunovaãní kle-
noty byly nenávratnû ztra-
ceny, úfiednictvo zanedbá-
valo své povinnosti a po
celé zemi se prohánûly
loupeÏivé roty. Karel chtûl zavést pofiádek,
hledal proto oporu v ãeské ‰lechtû, v církvi
a v mûstech. Zbavoval se lapkÛ, kdyÏ proti
nim konal v˘pravy a krutû je trestal. Vyku-
poval panství a opravoval neobyvateln˘ PraÏ-
sk˘ hrad. V lednu 1334 mu otec udûlil titul
markrabû moravsk˘, brzy získává zázemí
a je mu svûfiena neoficiální správa království.
12. ãervna 1334 pfiijíÏdí do âech Blanka
z Valois. Na návrh krále Jana Lucembuské-
ho pfiijal ãesk˘ snûm 11. ãervna roku 1341
Karla za budoucího krále, byla mu svûfiena
vláda v království, av‰ak ke korunovaci ne-
do‰lo. 

Od poãátku ãtyfiicát˘ch let byl Karel favo-
ritem papeÏské kurie na hodnost fiímského
panovníka proti císafii Ludvíku Bavorovi.
KdyÏ na jafie 1344 pob˘val kralevic se sv˘m
otcem u papeÏského dvora, znamenitû zde
vyuÏil pfiátelského svazku s papeÏem Kli-
mentem VI., kter˘ b˘val v PafiíÏi Karlov˘m
vychovatelem. Na základû tohoto pfiátelství
vydal 30. dubna 1344 papeÏ slavn˘ vefiejn˘
list, bulu, kterou PraÏské biskupství vyjímá
z podruãí arcibiskupství Mohuãského a po-
vy‰uje je na arcibiskupství. PraÏské arcibis-

kupské metropoli bylo
podfiízeno biskupství
v Olomouci a novû zfiíze-
né biskupství v Litomy‰li,
a o pût dnÛ pozdûji vydává
Kliment VI. jinou bulu,
kterou je pfieneseno právo
korunovace ãeského krále
z arcibiskupa mohuãské-
ho na arcibiskupa praÏ-
ského. V té dobû byl v âe-
chách biskupem Arno‰t
z Pardubic, kter˘ se stal

prvním ãesk˘m arcibiskupem a byl podfiízen
pouze papeÏi. 21. listopadu 1344 poloÏil Ka-
rel základní kámen ke stavbû gotické kated-
rály sv. Víta na PraÏském hradû na místû b˘-
valé rotundy z 10. století a baziliky
z 11. století. Z Francie povolal znamenitého
mistra v oboru stavitelství, Matyá‰e z Arrasu,
kterému se v‰ak nepodafiilo práci dokonãit,
jelikoÏ po osmi letech zemfiel, a tak se po je-
ho smrti díla ujal dal‰í vynikající stavitel
a sochafi Petr Parléfi, kter˘ vedl stavbu ka-
tedrály 40 let. 

11. ãervna 1346 byl Karel zvolen v Rhens
na R˘nû hlasy pûti kurfifitÛ fiímsk˘m králem
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a 26. listopadu 1346 byl v Bonnu kuruno-
ván. âesk˘m králem se Karel stal 26. srpna
1346, kdy jeho otec padl v severní Francii
v bitvû u vesnice Kresãaku, a korunován byl
spoleãnû s Blankou z Valois arcibiskupem
Arno‰tem z Pardubic 2. záfií 1347 ve svato-
vítské bazilice. K této pfiíleÏitosti dal Karel
zhotovit novou královskou svatováclavskou
korunu, která je z 21 karátového zlata, váÏí
kolem 2,5 kilogramu a zdobí ji 94 drahoka-
mÛ, mezi nimi i 19 safírÛ, a 290 perel. Po-
zdûji se podílel na formulování korunovaã-
ního fiádu. 

Jako ãesk˘ panovník Karel témûfi ve v‰em
navazoval na pfiemyslovskou tradici a po de-
setiletích rozbrojÛ uklidnil rivalitu mezi
králem a ‰lechtou. âeské zemû vnímal jako
nejstabilnûj‰í souãást fií‰e. Po náhlé smrti cí-
safie Ludvíka Bavora 11. fiíjna 1347 ztratil
Karel svého rivala a byl v‰eobecnû uznáván
v nûmeck˘ch oblastech fiímskonûmecké fií‰e
jako jedin˘ fiímsk˘ panovník. Pod vedením
Karla IV. bylo v bfieznu roku 1348 zahájeno
spoleãné zasedání fií‰ského a ãeského snûmu
– první generální snûm, kter˘ 7. dubna 1348
pfiijal mnoho zásadních rozhodnutí. Byla
potvrzena privilegia âeského království, jako
„zvlá‰È vzne‰eného ãlánku ¤í‰e fiímské“
a poprvé byl uÏit pojem „zemû Koruny ães-
ké“ jako nové státní instituce, která byla
nadfiazena ãeskému králi i stavovské obci,
ãímÏ bylo odstranûno staré pojetí zemû jako
osobního majetku panovníka. Napfií‰tû mûla
pfiedev‰ím zemû krále, nikoliv pouze král ze-
mi. K zemím Koruny ãeské náleÏelo Králov-
ství ãeské, Markrabství moravské, novû slez-
ské kníÏectví a Horní LuÏice. Od roku 1368
potom Dolní LuÏice a od roku 1373 Brani-
borsko. 

7. dubna. 1348 také udûlil Karel IV. praÏ-
ské univerzitû imunitu pfied zásahy svûtské
moci, coÏ b˘vá ãasto interpretováno jako její
zaloÏení. PraÏské uãení, nejstar‰í univerzita
na sever od Alp, v‰ak bylo zaloÏeno rozhod-
nutím církve, bulou papeÏe Klementa VI.,
potvrzenou v Avignonu 26. ledna 1347 a jako
první vysoká ‰kola ve stfiední Evropû mûlo
v‰echny 4 fakulty: artistickou (filosofickou),
právnickou, lékafiskou a teologickou. 

Rezidencí Karla IV. byla Praha, o niÏ mi-
mofiádnû peãoval. Mûla v této dobû kolem 40
000 obyvatel, tedy více neÏ Norimberk nebo
Lond˘n. V roce 1338 staví Karel radnici na
Starém mûstû, o deset let pozdûji 8. bfiezna
1348 zaloÏil Nové Mûsto praÏské jehoÏ cent-
rem byl Dobytãí trh (od roku 1848 Karlovo
námûstí) a osobnû dohlíÏel na vymûfiení
KoÀského trhu (kter˘ byl také v roce 1848
na návrh Karla Havlíãka Borovského nazván
Václavsk˘m námûstím). Karel IV. nechal vy-
budovat také dal‰í stavby. Byl to v roce 1357
KarlÛv most, kter˘ je 516 m dlouh˘, skládá
se z ‰estnácti obloukÛ a byl postaven na mís-
tû b˘valého Juditina mostu strÏeného po-
vodní. Stavûl ho Petr Parléfi z Gmündu a za-
konãen je Staromûstskou mosteckou vûÏí.
Dále postavil napfiíklad Hladovou zeì na
Petfiínû, jeÏ mûla zmírnit následky Ïiveln˘ch
pohrom a velkého hladomoru v âechách.
Na králÛv pfiíkaz zaãal 10. ãervna 1348 Ma-
tyá‰ z Arrasu se stavbou hradu Karl‰tejn,
kter˘ mûl chránit korunovaãní klenoty fiím-
ské fií‰e. 

1. srpna 1348 Karlovi zemfiela první Ïena
Blanka. V bfieznu 1349 uzavfiel sÀatek s An-
nou Falckou a pfiipojil tak Horní Falc (Nové
âechy), ta v‰ak zemfiela jiÏ 2. února 1353.
27. kvûtna 1353 se Karel oÏenil s Annou
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Svídnickou, díky které pfiipojil Horní a Dol-
ní LuÏici a která mu porodila prvního syna,
budoucího krále Václava IV. 

V roce 1355 podnikl fiímskou cestu, bû-
hem níÏ byl 6. ledna 1355 korunován v Milá-
nû italsk˘m králem a 5. dubna 1355 na Hod
boÏí velikonoãní byl spolu s Annou Svídnic-
kou v ¤ímû korunován císafiem fiímskonû-
mecké fií‰e, ãímÏ se stal formálnû svûtskou
hlavou kfiesÈanstva Jeho oficiální titul byl la-
tinsk  ̆a znûl takto: Karolus Quartus divina
favente clemencia Romanorum imperator
semper augustus et Boemie rex. (Karel âtvr-
t ,̆ z pfiíznû boÏí dobrotivosti fiímsk  ̆ císafi,
vÏdy rozmnoÏitel fií‰e a král ãesk˘). 

S pomocí Arno‰ta z Pardubic, Jana Oãka
z Vla‰imû, Jana ze Stfiedy a dal‰ích pfiedloÏil
roku 1355 zemsk˘ zákoník „constitutiones
et leges“ (ustanovení a zákony), naz˘van˘ od
16. století Maiestas Carolina, kter˘ mûl
upravovat vnitfiní pomûry v âeském králov-
ství. Obsahoval téÏ pfiedpisy o obranû státu,
ochranû královsk˘ch lesÛ, zabezpeãení po-
zemkového vlastnictví, o trestech proti zlo-
ãinÛm, pfiiãemÏ zakazoval do té doby bûÏné
zmrzaãující tresty. Návrh v‰ak musel stáh-
nout pro odpor ‰lechty, neboÈ mûl omezit je-
jí moc. Aby v‰ak nebyl poraÏen, smetl doku-
ment ze stolu velkorys˘m zpÛsobem:
prohlásil, Ïe mu „to lejstro spadlo ne‰Èast-
nou náhodou do ohnû a tam shofielo, tím pá-
dem se nemÛÏe projednávat“. 

V letech 1355 – 56 vydal Zlatou bulu Kar-
la IV., která mûla platnost ústavního zákona
a o níÏ se více dozvíte v dal‰í ãásti ãlánku. Dne
27. bfiezna 1357 probûhlo slavnostní vysvûce-
ní a otevfiení Karl‰tejna za úãasti Karla IV.,
kter  ̆ustanovil zvlá‰tní podmínky pro ãtyfii
kanovníky a dûkana, jimÏ pfiedepsal pfiísn˘

fiád Ïivota i bohosluÏeb a k ochranû hradu po-
volal dvaadvacet rytífiÛ a dvacet manÛ, nad ni-
miÏ bdûl zvlá‰tní úfiedník, tzv. purkrabí. 

26. února 1361 se Karlu IV. a Annû Svíd-
nické narodil v Norimberku syn Václav IV.,
dûdic trÛnu. KdyÏ 11. ãervence 1362 zemfie-
la pfii porodu Karlovi IV. tfietí manÏelka An-
na Svídnická, pojal 21. kvûtna 1363 za svou
ãtvrtou Ïenu vnuãku polského krále Kazi-
míra ‰estnáctiletou AlÏbûtu Pomofianskou,
se kterou mûl ‰est dûtí, 4 syny, mezi nimi
Zikmunda Lucemburského ãi Jana Zhofie-
leckého a dvû dcery, Annu Lucemburskou,
pozdûji provdanou za anglického krále Ri-
charda II. a o sedm let mlad‰í Markétu Lu-
cemburskou. 

·edesátá léta znamenala mocenskou ex-
panzi do zemí Braniborsk˘ch. Není docela
pravda, Ïe Karel IV. nikdy nevedl válku. Roku
1371 se markrabí Oto Braniborsk  ̆po boku
polského krále Kazimíra a uherského krále
Ludvíka pustil do sporu s císafiem. Karel IV.
proti Otovi vytáhl se silnou armádou a donu-
til jej vzdát se jak˘chkoliv nárokÛ na Brani-
borsko. Roku 1373 se tedy zavr‰ilo letité úsilí
Karla IV. o získání této zemû pro Lucembur-
ky, konkrétnû pro syna Zikmunda. 

V závûru Ïivota podnikl Karel IV. spolu se
sv˘m nejstar‰ím synem Václavem cestu do
Francie. Hovofiil zde s králem Karlem V.
o rozdûlení sfér vlivu v Evropû a také v ne-
poslední fiadû o pfiesídlení papeÏe z Avigno-
nu zpût do ¤íma. 

Císafi Karel IV. zemfiel na PraÏském hra-
dû 29. listopadu 1378 ve veãerních hodi-
nách. Bylo mu ‰edesát dva a pÛl roku. Trá-
pilo ho nûkolik chorob, nejvíce dna.
Císafiovo náhlé upoutání na lÛÏko v‰ak zpÛ-
sobila zlomenina krãku levé stehenní kosti.
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KdyÏ se pfiidala horeãka provázející prudk˘
zánût plic, nastal konec. Lidé dostali ‰anci se
s oblíben˘m panovníkem rozlouãit. Pohfieb-
ní prÛvod s katafalkem, na nûmÏ leÏelo vy-
stavené Karlovo tûlo, procházel nûkolik dní
Prahou. PrÛvod s rakví se cestou zastavoval
v jednotliv˘ch kostelech, kde se vûfiící za ze-
snulého panovníka modlili. Zastávky byly
napfiíklad v Emauzích ãi klá‰tefie svatého Jil-
jí. O smuteãním obfiadu sepsal celou publi-
kaci historik Franti‰ek ·mahel, pí‰e v ní na-
pfiíklad: „Cesta do jisté míry kopírovala
slavnostní korunovaãní jízdu. Zatímco noví
ãe‰tí králové po korunovaci mífiili z Vy‰ehra-
du na PraÏsk  ̆hrad, pohfiební prÛvod se ubí-
ral opaãn˘m smûrem. âestn  ̆doprovod Kar-
lova tûla byl peãlivû vybírán z pfiedních
ãesk˘ch ‰lechticÛ. Samotné máry s rakví ne-
slo sluÏebnictvo a slouÏícím byly vidût jen
nohy, protoÏe máry byly pokryté drah˘mi
látkami, které spl̆ valy aÏ na zem.“ 

Nejv˘znamnûj‰í ãesk˘ panovník, císafi
Karel IV, je pochován v královské hrobce
v chrámu sv. Víta. na PraÏském hradû. V˘-
znam Karla IV. Lucemburského pro âesko
je obrovsk˘. Za jeho vlády se âeské králov-
ství stalo centrem Evropy, Praha byla sídel-
ním mûstem Svaté fií‰e fiímské, celá zemû
zaÏívala neobyãejn˘ hospodáfisk˘, umûlec-
k˘ a kulturní rozvoj. âeské královstí dovedl
k vrcholu, kter˘ se pak uÏ nikdy neopako-
val. JiÏ Karlovi souãasníci si byli jeho v˘-
znamu vûdomi. Nad rakví jej oznaãil kaza-
tel, pfiední ãesk˘ uãenec a profesor na
francouzské Sorbonnû M. Vojtûch RaÀkÛv
z JeÏova za Otce vlasti. 

Doba Karla IV. byla dobou klidu a mí-
ru, pfiednost pfied váleãn˘mi konflikty mû-
la diplomatická jednání. Získáním podpo-

ry ‰lechty, církve a mûst sladil zájmy
v‰ech a udrÏel mezi nimi rovnováhu sil. 

Îe je Karel IV. snad nejv˘znamnûj‰í
postavou ãeské historie, potvrdili
i úãastníci ankety Nejvût‰í âech, kterou
v roce 2005 pofiádala âeská televize. Cí-
safi Karel v této anketû s pfiehledem zví-
tûzil a nechal za sebou taková jména ja-
ko Masaryk, Havel, Komensk˘, ÎiÏka,
Werich, Hus, Dvofiák, âapek, Nûmcová.
Právû takové bylo pofiadí první desítky
nejvût‰ích âechÛ.
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ZLATÁ BULA CÍSA¤E KARLA IV.

Zlatá bula Karla IV., latinsky aurea bulla, byla vydána roku 1356 císafiem Kar-
lem IV. a sepsána v latinském jazyce.Je to nejv˘znamnûj‰í ústavní dokument Svaté
fií‰e fiímské ve stfiedovûku.

Co vlastnû byla Svatá fií‰e fiímská? 
Vznikla v 10. století jako státní útvar

ve stfiední Evropû za vlády v˘chodofran-
ského krále Oty I., kter˘ byl roku 962 ko-
runován na prvního císafie ¤í‰e fiímské.
Od dob Fridricha I. Barbarossy, císafie
korunovaného roku 1155, byl pouÏíván
název Svatá fií‰e fiímská. PÛvodnû volila
fiímského krále v‰echna kníÏata v fií‰i. 

Od roku 1257 v‰ak do‰lo ke zmûnû
zpÛsobu volby krále. Volilo jej 7 nejmoc-
nûj‰ích kníÏat, kurfifitÛ. Tehdy byl po 20
letech bezvládí zvolen Ru-
dolf Habsbursk˘, kter˘ po-
razil svého nejvût‰ího pro-
tivníka Pfiemysla Otakara
II. I jeho syn Albrecht pak
soupefiil s nûkolika soky
o císafisk˘ trÛn. Ve 14. sto-
letí nastoupil v Nûmecku
Lucemburk císafi Jindfiich
VII., po jeho smrti zaãaly
opût zápasy o trÛn, ze kte-
r˘ch vze‰el vítûznû Ludvík
Bavor. Ten ostfie kritizoval
církev, jejíÏ moci se chtûl
zbavit, a získal si tak fiadu
nepfiátel. Roku 1346 byl
proto zvolen LudvíkÛv
protikrál, dal‰í Lucem-
burk, Karel IV. Ten dostal
hlas svého otce, ãeského
krále a tfií duchovních

kurfifitÛ a stal se v˘znamn˘m politikem
a diplomatem se silnou mocenskou pozi-
cí, která se po smrti Ludvíka Bavora sta-
la neotfiesitelnou.

Od vrcholného stfiedovûku náleÏely ke
Svaté fií‰i fiímské vedle Nûmecka dne‰ní
státy Nizozemsko, Lucembursko, ·v˘-
carsko, Rakousko, Slovinsko a âesko,
oblast dne‰ního polského Slezska, b˘va-
lé Zadní Pomofiansko a Nová Marka
(dnes v Polsku), severní Itálie (Lombar-
die), Alsasko, Lotrinsko a ãást Burgund-
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ska (dnes Francie), jiÏní kraje Dánska
a koneãnû i vût‰í ãást belgického území.
Nizozemsko a ·v˘carsko pfiestaly b˘t
souãástí fií‰e po vestfálském míru, fran-
kofonní kraje ovládla spolu s Alsaskem
do konce 17. století Francie. Naopak nû-
kdej‰í nûmecké Prusko (dnes rozdûlené
mezi Polsko a Rus-
ko) nikdy k fií‰i ne-
patfiilo. 

Formálnû fií‰e
zanikla v roce
1806, kdy 16 nû-
meck˘ch státÛ po-
depsalo pod Napo-
leonov˘m tlakem
dohodu o vytvofie-
ní takzvaného Nû-
meckého spolku
(naz˘vaného téÏ
R˘nsk˘ spolek)
a Habsburk Franti-
‰ek II. se vzdal titulu fiímsk˘ císafi
a místo nûj zaãal na prvním místû
uÏívat titulu císafie rakouského, jejÏ
pfiijal jiÏ roku 1804. O formálnosti lze
hovofiit proto, Ïe od vestfálského míru
v roce 1648 byla Svatá fií‰e fiímská pouze
voln˘m seskupením samostatn˘ch státÛ
a císafi bezprostfiednû ovládal uÏ jen své
vlastní rodové drÏavy.
Kdy byla Zlatá bula vydána? 

Karel IV. svolal na 15. listopad 1355
do Norimberka fií‰sk˘ snûm. UÏ na BoÏí
hod vánoãní roku 1355 byl vyhlá‰en zá-
kon o následnictví v svûtském kurfifit-
ství, poruãnictví a plnoletosti, pozdûji
VII. kapitola Zlaté buly. 

Tento zákon byl v dal‰ích jednáních

doplnûn o zásadu neoddûlitelnosti hlasu
od kurfifitské zemû. KdyÏ byla vyfie‰ena
otázka hlasÛ, nebránilo uÏ nic tomu, aby
na poãetnû obeslaném norimberském
snûmu bylo 10. ledna 1356 vyhlá‰eno
prvních 23 kapitol zákoníku tradiãnû
oznaãovaného názvem Zlatá bula. Slav-

nostním vyhlá‰e-
ním Zlaté buly
n o r i m b e r s k ˘
snûm, aniÏ vyãer-
pal v‰echny body
programu, prak-
ticky skonãil. 

Zbyl˘ch 8 kapi-
tol zákoníku bylo
vydáno pfii velko-
lepé slavnosti na
snûmu v Metách
o Vánocích roku
1356. Této slav-
nosti, jeÏ se usku-

teãnila pfii zahájení snûmu 24.
prosince 1356, bylo pfiítomno
v‰ech sedm kurfifitÛ. Hostiny se

úãastnil i KarlÛv kronikáfi Bene‰, kter˘
o ní napsal: „A kdyÏ tak usedl pan císafi
k tabuli na vyv˘‰eném místû, pfiijeli
fií‰‰tí úfiedníci, aby konali, jak je zvy-
kem, své sluÏby. A nejprve fieãení arci-
biskupové s císafisk˘mi peãeÈmi, protoÏe
jsou kancléfii. Potom pfiijel pfied stÛl ar-
cimar‰álek na velikém ofii, nesa ve
stfiíbrné nádobû oves pro císafiovy konû,
a usadil kaÏdého z kníÏat u stolu na
místa pro nû pfiipravená. Po nûm pfiijel
na silném koni arcikomorník, markrabû
braniborsk˘, se zlatou mísou a krásn˘-
mi ruãníky, a podal vodu císafii sedící-
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mu na trÛnû. Po nûm pfiijel falckrabû
r˘nsk˘, kter˘ nesl na zlat˘ch mísách la-
hÛdky, a, napfied je ochutnav, pfiedloÏil
je císafii. Dále pfiijel Václav, vévoda lu-
cembursk˘ a brabantsk˘, kter˘ jako
bratr pana císafie zastupoval ãeského
krále. Nesl v zlat˘ch ãí‰ích víno, a na-
pfied okusiv, dal císafii pít. Nakonec pfii-
jela kníÏata, arcilovãí... pfiinesli k pa-
novníkovu stolu jelena a kance.“ Tento
barvit˘ v˘jev nepotfiebuje dal‰ích slov,
uvûdomme si jen sílu symboliky úfiadu
fií‰ského krále. 
Kdo to byl kurfifit?

Slovo pochází z nûmãiny sloÏením
slov küren (volit) a der Fürst (kníÏe). Je
to tedy fií‰sk˘ kníÏe s právem volit krále
Svaté fií‰e fiímské. 

PÛvodnû volila krále v‰echna fií‰ská
kníÏata. Kolem poloviny 13. století se
poãet kníÏat volitelÛ (naz˘van˘ch nyní
kurfifity) ustálil na sedmi, ktefií byli záro-
veÀ nositeli fií‰sk˘ch arciúfiadÛ coÏ v ro-
ce 1356 uzákonil císafi Karel IV. právû
svojí Zlatou bulou. Byli to tfii duchovní,
drÏitelé tfií nejvy‰‰ích fií‰sk˘ch arciúfia-
dÛ: nejvy‰‰í kancléfi fií‰sk˘ – arcibiskup
mohuãsk˘, nejvy‰‰í kancléfi italsk˘ – ar-
cibiskup trevírsk˘, nejvy‰‰í kancléfi bur-
gundsk˘ – arcibiskup kolínsk˘ a ãtyfii
svût‰tí: nejvy‰‰í ãí‰ník – král ãesk˘, nej-
vy‰‰í stolník – falckrabû r˘nsk˘, nejvy‰‰í
mar‰álek – vévoda sask˘ a nejvy‰‰í ko-
morník – markrabû braniborsk˘. 

Jeden z pfiedpisÛ byl, aby kurfifiti
umûli nejen nûmecky, ale také italsky
a ãesky. Prvním kurfifitem byl ãesk˘ král.
Krom toho Zlatá bula stanovovala, aby
se kurfifiti scházeli jednou do roka a spo-

leãnû se radili s císafiem. KurfifitÛm byl
tento titul pfiiznán dûdiãnû, dostali právo
razit mince, celní právo a právo v˘konu
soudní pravomoci. 
Co pfiinesla pro Evropu? 

Tento základní fií‰sk˘ zákon stvrdil
fiadu zvyklostí, kter˘mi pfiedev‰ím od-
stranil sporné v˘klady volby fiímského
panovníka a stanovil nová pravidla pro
volbu fiímskonûmeck˘ch králÛ. 

AÏ do Karlova vlastního pov˘‰ení se
totiÏ prakticky Ïádné nastolení na trÛn
v fií‰i neobe‰lo bez rvaãek, nûkdy i krva-
v˘ch. Tahanice o vladafisk˘ stolec vzni-
kaly proto, Ïe pro stfiedovûké rytífie bylo
prostû obtíÏné pfiijmout demokratick˘
volební princip vût‰iny hlasÛ. Teprve
Karlovi se podafiilo tuto my‰lenku prosa-
dit. Opíraje se o vlastní zku‰enosti, urãil,
Ïe o zvolení má napfií‰tû rozhodovat pro-
stá vût‰ina kurfifitsk˘ch hlasÛ, nikoli
konsensus, tedy plná názorová shoda.
Nadále v‰ak men‰ina, která krále nevoli-
la, musela pfiedstírat, Ïe se na volbû na-
konec v‰ichni shodli. Vûnovala pozor-
nost také volebnímu ceremoniálu.
ZároveÀ mûla vylouãit nebezpeãí dvojí
volby fiímskonûmeckého krále. 

Podle Zlaté buly, které se tak zaãalo
fiíkat podle zlaté peãeti, mûlo fiímského
krále volit celkem sedm kurfifitÛ. Sedm
kurfifitÛ jako sedm sloupÛ fií‰e je ve Zla-
té bule pfiirovnáváno k sedmi záfiícím
svícnÛm, které mají osvítit fií‰i. 

Mezi nimi první místo patfiilo ãeskému
králi, místem volby byl Frankfurt nad Mo-
hanem, korunovaãním místem fiímsk˘ch
králÛ ustanovil Cáchy, a první fií‰sk˘
snûm sídlil v Norimberku. Karel v˘znam
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tûchto tfií mûst zdÛraznil ãetn˘mi funda-
cemi a umûleck˘mi dary. Norimberk se
stal jeho druh˘m rezidenãním mûstem. 

Ve Zlaté bule Karla IV. byl také kodifi-
kován ceremoniál pravidelného zasedání
fií‰sk˘ch snûmÛ, které v fií‰i patfiilo mezi
nejv˘znamnûj‰í. V zájmu zachování mí-
ru v fií‰i podrobil císafi své kontrole také
stavovské spolky. Povoloval pouze ty,
které smûfiovaly k uchování míru. O je-
jich trvání mûl rozhodovat panovník.
Hlavní ustanovení zákoníku platila aÏ do
zániku Svaté fií‰e fiímské národa nûmec-
kého, tedy do roku 1806. 
Co znamenala pro âechy?

Zlatá bula sicilská z roku 1212, kterou
ãeskému králi Pfiemyslu Otakarovi I. vydal
fiímsk˘ král Fridrich II. ·taufsk˘ jako od-
mûnu za podporu v boji o fií‰skou králov-
skou korunu, udûlovala rodu PfiemyslovcÛ
dûdiãnû titul krále a stanovila v˘jimeãné
postavení ãeského krále v rámci fií‰e. 

Zlatá bula Karla IV. hned v úvodu to-
to postavení potvrzovala a dále roz‰ifio-
vala. âesk˘ král mûl peãovat o to, aby se
pfiedcházelo neshodám mezi kurfifity
a mûl mít mezi kurfifity zvlá‰tní místo
jako nositel nejvy‰‰í hodnosti mezi svût-
sk˘mi kurfifity. Na fií‰sk˘ch snûmech
a jin˘ch slavnostních shromáÏdûních
v fií‰i mûl mít ãesk˘ král pfiednost pfied
kter˘mkoli jin˘m pfiítomn˘m králem. 

Zlatá bula potvrzovala svobodnou vol-
bu ãeského krále ãesk˘m snûmem v pfií-
padû vymfiení královského rodu po meãi
i po pfieslici podle „privilegií, práv a zvy-
klostí“. V pfiípadû vymfiení muÏsk˘ch po-
tomkÛ platila pro ãesk˘ trÛn Ïenská po-
sloupnost, zatímco ostatní svûtská

kurfifitství spadala na ¤í‰i jako uprázd-
nûná léna. KdyÏ by vymfiela dynastie sas-
kého, braniborského nebo falckého kur-
fifita, náleÏelo do kompetence fiímského
panovníka, komu kurfifitskou hodnost
pfienechá. Zato ãesk˘m kurfifitem se za
takové situace automaticky stával ten,
koho svobodnou, z fií‰e neovlivÀovanou,
volbou pfiijala za krále ãeská ‰lechta. A to
není maliãkost, aspoÀ z hlediska ãeské
státnosti naprosto ne. Je to dÛkaz, Ïe na-
‰e zemû naprosto nebyla pouh˘m pfiívûs-
kem Nûmecka, jak se ãasto fiíkalo, hlav-
nû od NûmcÛ. Právû naopak. 

âeské království bylo svébytn˘m stá-
tem, a ten si vÛãi impériu zachovával oje-
dinûle privilegované postavení. Ta pozice
byla rozhodnû nezávislej‰í neÏ napfiíklad
pozice Saska, Braniborska, Falce a jin˘ch
drÏav. Krále si âe‰i vybírali sami, bez ci-
zího zasahování. âestnou funkci kurfifit-
skou ná‰ panovník prostû trvale drÏel,
aniÏ ji od nûkoho musel pfiijímat a aniÏ
mu hrozilo, Ïe o ni bude pfiipraven. 

âeskému králi zaruãovala svrchova-
nost nad ãesk˘m královstvím a pfiiznávala
mu neomezenou soudní pravomoc. Ni-
kdo z poddan˘ch ãeského krále nemûl
právo odvolávat se k cizímu soudu ani
k císafii, ani nemohl b˘t pfiedvolán k sou-
du mimo ãeské království. To platilo i pro
nûmecké osadníky, jimÏ bula v˘slovnû za-
kazovala dovolávat se práva v zemi svého
pÛvodu, ãímÏ byli plnû podfiízeni ãeské-
mu králi nebo ‰lechtici, na jehoÏ území
Ïili. âeskému králi bylo také potvrzeno
právo razit zlaté a stfiíbrné mince.

Pfiipravil Milan Potmû‰il
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nes se v tomto malém histo-
rickém okénku (kdyÏ se ale
zamyslíme-tak ono to není
zase tak dávno!) pfiesuneme
do dob vlády Marie Terezie
a jejího syna Josefa II., nejpr-

ve v roli spoluvládce, pozdûji jiÏ jako císafie.
Zaãátky tûchto tehdy dÛleÏit˘ch zmûn mÛ-
Ïeme hledat v dobû selsk˘ch boufií, z nichÏ
nám nejbliÏ‰í událostí jsou sráÏky podda-
n˘ch v Chlumci nad Cidlinou ve dnech 23.
a 26. bfiezna 1775, konec pak pfiinesl aÏ re-
voluãní rok 1848, kdy byly odstranûny ro-
botní povinnosti úplnû.

O co vlastnû ‰lo? Poddaní byli zatûÏová-
ní robotou v takové mífie, Ïe jim nezb˘valo
sil a ãasu na obdûlání vlastních polí. Îili tak
pod existenãním minimem. Bylo to zavinû-
no nejen „shora“, ale také ãasto svévolí ma-
jitelÛ panství. Rozhodné zmûny prosazoval
Josef II, kter˘ byl pfii své inspekãní cestû do
âech v roce 1775 ohromen ‰patn˘m zdra-
votním stavem mlad˘ch lidí. A tak pÛvodní
smysl jeho cesty - prozkoumat podmínky
pfii odvodech na vojnu, nabyl je‰tû dal‰ího
rozmûru. Marie Terezie tehdy uvaÏovala
i o zru‰ení nevolnictví. Narazila v‰ak na tu-
h˘ odpor ãesk˘ch stavÛ, které nechtûly Ïád-
né zmûny v otázce robot pfiipustit. Byly
i proti poÏadavku panovnice, aby byl vládû
pfiedloÏen soupis povinností poddan˘ch.
Marie Terezie totiÏ rozhodla, Ïe majitelé
panství se mají se sv˘mi poddan˘mi dohod-
nout na rozsahu robot. Na‰e ‰lechta se v‰ak
vymlouvala na lenost a nezájem sv˘ch pod-
dan˘ch!!! Tuto diskusi panovnice v‰ak do-
cela ráznû, dnes bychom fiekli „ustfiihla“

a vydala 13. srpna 1775 bez konzultace
s ãesk˘mi stavy Robotní patent. Ten rozdû-
lil robotující sedláky do 11 tfiíd podle v˘‰e
daní (tehdy se jim fiíkalo kontribuce) a pod-
le velikosti hospodáfiství. To bylo v˘znamné
opatfiení, t˘kající se lidov˘ch vrstev obyva-
telstva a byl první svého druhu v Evropû.

ZRU·ENÍ NEVOLNICTVÍ - 225 LET

Pro výběr daně bylo obyvatelstvo

rozděleno takto:

• jednotkou byl jeden „osedlý“, 

t.j. dobře si stojící sedlák, který

robotoval s potahem a osíval

minimálně polovinu svých polí

a rovnal se čtyřem chalupníkům

• měšťané byli považováni za

jednoho „osedlého“

• chalupník byl usedlík s chalupou

a maximálně 6 hektary polí

• domkář a baráčník měli jen chalupu

bez polí

• podruh byl ten, kdo bydlel

v nájemném bytě, neměl chalupu

ani pole  a živil se jen prací svých

rukou

Podle tohoto rozdělení na základě

majetku byla stanovována výše

robotních povinností, tak např.:

• sedláci platící 42 zlatých 45

krejcarů kontribuce ročně měli

nejvyšší robotu - 3 dny v týdnu se

čtyřmi kusy dobytka

• chalupník musel robotovat 3 dny

v týdnu s jedním kusem dobytka

a platil v roce 1773 14 zlatých a 15

krejcarů kontribuce

• podruhové konali robotu nejnižší -

pěší robotu 13 dní za rok
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Délka robotního dne byla tehdy 8 ho-
din v zimû a 12 hodin v létû.

Je zajímavé, Ïe byly pfiípustné roboty
i vy‰‰í, ale musely b˘t zvlá‰tû placeny (Ïe
by „pfiesãas“?).

Robotní patent také omezil „daleké fÛ-
ry“, coÏ byla nákladní doprava panského
zboÏí do vzdálen˘ch míst. Byla omezena
na 300 km roãnû. V˘hodou by-
la také moÏnost, aby si poddan˘
rozhodl, zda bude robotovat
postaru, nebo podle nového pa-
tentu a to v závislosti na tom,
co je pro nûho v˘hodnûj‰í.

V‰echny tyto novoty v‰ak
venkovskému lidu nesplnily
oãekávání, která od panovníka
oãekával.

Následoval pak pokus o prv-
ní pozemkovou reformu, kte-
rou provádûl dvorní rada Fran-
ti‰ek Antonín Raab. Ten
prosadil v roce 1775 rozdûlení
velkostatkáfiské pÛdy po zru‰eném jezuit-
ském fiádu rolníkÛm, ktefií místo roboty
odvádûli „nájem“ v penûzích a v naturáli-
ích. To uvolnilo pouta nevolnické závislos-
ti. Do‰lo k tomu jen na b˘val˘ch jezuit-
sk˘ch statcích, ostatní vrchnost se tomu
bránila a panovnice se neodvaÏovala je
k tomu donutit. 

Cisafiovna Marie Terezie zemfiela 29. li-
stopadu. 1780 ve vûku 63 a pÛl roku a cí-
safi Josef II. vydal 1. listopadu 1781 Patent
o zru‰ení nevolnictví. Od té doby se moh-
li poddaní stûhovat bez souhlasu vrchnos-
ti, aniÏ by byli pronásledováni jako
„uprchlá ãeleì“, mohli se bez panského
svolení Ïenit a dávat své dûti na fiemeslo

nebo na studie. Od této v˘znamné událos-
ti letos uplynulo 225 let. 

Nejen v‰ak od této. Také Toleranãní pa-
tent je z roku 1781 a slaví letos tedy rovnûÏ
225 let od svého vzniku. Tímto patentem
skonãila doba temna na poli náboÏenství
a tfiebaÏe náboÏenství katolické mûlo i na-
dále svou prioritu, byly uznány i víry, dfiíve

pronásledované. Osoba císafie
Josefa II. (*13. 3. 1741 -
† 20. 2. 1790) je velmi zajíma-
vá. Za 10 let své vlády vydal ne-
uvûfiitelné mnoÏství 6.000 v˘-
nosÛ, patentÛ a nafiízení.
Pracoval i 18 hodin dennû,
sjezdil celou monarchii, ofici-
álnû i inkognito jako hrabû
Falkenstein, fáral do dolÛ, nav-
‰tûvoval chudobince, oral na
poli a v‰estrannû se snaÏil po-
znat Ïivot prostého lidu mo-
narchie. A Ïe se tak stával
mnoh˘m vlivn˘m osobám ne-

pohodln˘m, je nasnadû. Zemfiel na násled-
ky pfiepracování, v‰emi opu‰tûn. Ani VídeÀ
nehodlala upustit v dobû jeho smrti od ma-
sopustního veselí a v Uhrách pfiivítali jeho
odchod s jásotem. Prost˘ lid si kvality to-
hoto vladafie zaãal uvûdomovat aÏ s nástu-
pem Metternichova absolutismu. Sv˘m
zpÛsobem vlády Josef II. moÏná i pfiedbûhl
svou dobu, dobu na rozhraní feudalismu
a nastupujícího kapitalismu.

Prameny: Jana Janusová a Otakar KáÀa:
Její Veliãenstvo Marie Terezie, MF 1987,
internet

Historické okénko pfiipravil: Robert Chutic
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JE·Tù JEDNOU NùCO O DOMù âP. 14 VE SPYTOVICÍCH

V minulém, ãísle jsme Vás infor-
movali  o rekonstrukci tohoto domu,
kter˘ teì patfií na‰í obci. Dnes chce-
me doplnit pár slov z historie obyva-
tel tohoto sídla.

KaÏd˘ dÛm Ïije se sv˘mi obyvateli
a oni zase s ním. âasto tak vzniká nû-
co ãemu nûkdy fiíkám „du‰e domu“.

A jakou du‰í má spytovická ãtr-
náctka? Na pÛdiãce nad takzva-
n˘m sklípkem se na‰ly staré ori-
ginální doklady, z nichÏ jeden -
sluÏební prÛkaz zamûstnance
nádraÏí v Kolínû z doby protek-
torátu - dnes pfietiskujeme. Co
se ví o osudu majitele prÛkazu?
Byl to pan Franti‰ek Balán,
pracoval jako v˘hybkáfi na nád-
raÏí v Kolínû a v samém závû-

ru druhé svûtové války byl ne‰Èastnou náhodou (snad
vystrãil hlavu z podchodu na nádraÏí, kde se ukr˘val) zastfielen hloubkov˘m letcem (ta-
ky se jim tehdy fiíkalo „kotláfii“). V domû ã. 14 u své babiãky Anny Balánové ãasto po-
b˘val také její vnuk Petr a spytovick˘ nárÛdek si právû jeho váÏí a fiekl bych, Ïe je na
nûho i hrd˘, protoÏe tím vnouãkem je
dne‰ní primáfi kardiologického oddûlení
Krajské nemocnice v Pardubicích, pan
MUDr. Petr Vojtí‰ek, CSc. A protoÏe
klid k uãení nacházel také v na‰í ãtr-
náctce, mají jej pamûtníci ze Spytovic
stále za „svého ãlovûka“. Pûkné, viìte!

Vá‰
Ing. Robert Chutic

starosta obce
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HISTORIE KRâEM A HOSPOD VE SPYTOVICÍCH

Ve Spytovicích mûla hospoda ã.p. 1, ale také se objevila
hospoda i v ã.p. 50.

• V zápise o toleranãním patentu z r. 1782 byl v ã.p. 1 uveden
pan Suk + manÏelka AlÏbûta a 2 dûti. Z dostupn˘ch informací
bez udání dat je prvním majitelem Matiãka, nájemci dále Lys˘
a Zourek.
Od r. 1920 je majitel Bohumil Homolka
1928 nájemce, pak majitel, Hnátek
1936 majitel a provozovatel Ïivnosti fieznické Josef Sekerka
1970 Václav a Marie Vanãurovi
1983 Alois a Ilona Vanãurovi 
1989 hostinec zanikl, místo sálu majitel p. BurkoÀ zfiídil autoopravnu a se spolu-

majitelkou, paní Kaãerovskou, provozovali i obchod s potravinami.

• Druh˘ hostinec v ã.p. 50 – majitel Havránek
1920 Kobliha
1927 Sedláãek
1933 ·tekl
1936 Holeãek *
1940 pfievzal hostinec ÎivnÛstka s matkou a zmûnil i na obchod. 

Ten bûhem války zanikl.

* Dle místního, tajeného, podání, byly v provozu
dva pokoje s lehk˘mi dûvãaty a dojíÏdûli sem movití
zákazníci z ‰irého okolí.

Zpracovala paní Helena Procházková

1
50

DÛm ã.p. 1, Spytovice Fo
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í

VáÏen˘ pane starosto,
pravidelnû dostávám do rukou Zpravodaj Va‰í obce.

Velmi se mi líbí a tak jsem se rozhodla napsat Vám nû-
kolik fiádkÛ.

Mne osobnû pojí ke Zdechovicím citov˘ vztah. MÛj
dûdeãek se jmenoval Bohumil Truksa, byl holiã a Ïil
v Horu‰icích. MoÏná, Ïe nûktefií star‰í obãané si na nûj
pamatují. Brzy v‰ak zemfiel, byl pochován ve Zdecho-
vicích, a tak jsme po mnoho let rok co rok jezdili do
Va‰í obce na hfibitov. Potom se moje netefi Radka Pot-
mû‰ilová do Zdechovic provdala a já jsem i díky Zpra-
vodaji poznala Va‰i vesniãku blíÏe, dozvûdûla se o ní
mnoho zajímav˘ch informací a moc se mi líbí. Pfieji
i do budoucna Vám i Va‰emu Zpravodaji hodnû do-
br˘ch nápadÛ a zpráv...

Libu‰e Lachmanová, Svoj‰ice

SOUTùÎ PRO âTENÁ¤E Z âÍSLA 2/2006

Tak tentokrát jsme zvolili takové soutûÏní úkoly z historie na‰ich obcí, Ïe jsme ne-
dostali ani jedinou odpovûì. A to jsme se tû‰ili jak na vysvûtlení historick˘ch událos-
tí, tak i na pfiedání cen. Inu, asi jsme zabrousili moc hluboko do historie…

Tato soutûÏní otázka vycházela z na‰í kroniky, ze které jsme pfiipravili v ãísle 1/06
a 2/06 ãlánek „O krãmách“. TakÏe - tak tûÏká ta otázka zase nebyla. Nebylo ov‰em
snadné odpovûdût pfiesnû na zadanou otázku, tj. lokalizovat krãmu pfiesnû do daného
domu. Mimo soutûÏ jsme dostali odpovûì ke krãmám od na‰í kronikáfiky, paní Hele-
ny Procházkové, kterou otiskujeme v tomto ãísle na jiném místû pod názvem „His-
torie krãem a hospod ve Spytovicích“.

Nevû‰te v‰ak hlavu, v dne‰ním ãísle najdete dal‰í soutûÏní hlavolam, s nímÏ si v‰ak
jistû poradíte lépe.

Va‰e Redakce

PODùKOVÁNÍ

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, volební strana ãíslo 2 - Ná‰ domov,
Dûkuje za Va‰i volební úãast!
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NEBEZPEâNÉ ODPADY - V¯HODA PRO VÁS

KaÏdá domácnost, popfi. podnikatel se sídlem v na‰ich obcích obãas vyrobí odpad,
s nímÏ musí nûjak správnû naloÏit. Pfiipomínáme, Ïe od roku 2004 na‰e obec provo-
zuje stanovi‰tû nebezpeãného odpadu (na dvofie obecního úfiadu - Zdechovice 96),
kde mohou na‰i lidé zdarma od pondûlí do pátku v dobû od 8-12 a 13 do 15,30 hodin
(po dohodû i jindy) odloÏit dále uvedené nebezpeãné odpady, které by se tedy nikdy
nemûly objevit v popelnici nebo ve volnû pfiístupném kontejneru:

V praxi to vypadá tak, Ïe nás nav‰tívíte s odpadem a kter˘ ná‰ pracovník od Vás od-
pad pfiebere. U tekut˘ch odpadÛ Vám podle pfiání transportní nádobu po vyprázdnû-
ní vrátíme, nebo ji pfievezmeme také. Záfiivky se musí pfiebírat v pÛvodním papíro-
vém obalu. Pfiíjem velk˘ch pfiedmûtÛ (napfi. lednic) je lépe pfiedem domluvit, abyste
nemuseli ãekat.

Telefon: 466 936 101
Dûkujeme

Z úfiedních dokladÛ pfiipravil: Ing. R. Chutic, starosta obce

Kód odpadu Název druhu Kategorie odpadu

13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 04 kovové obaly O/N

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných N

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály N

(vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených),

čistící tkaniny a ochranné pomůcky

16 06 01 olověné akumulátory N

18 01 03 odpady, na  jejichž sběr a odstraňování N

jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem

na prevenci infekce

21 01 21 zářivky a jiný odpad, obsahující rtuť N

21 01 23 vyřazená zařízení obsahující N

chluorfluoruhlovodíky

20 01027 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice,

obsahující nebezpečné látky N

20 01 35 vyřazené elektrické a elektronické zařízením, N

obsahující nebezpečné látky neuvedené

pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

14 06 03 jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
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NEJSTAR·Í KATASTRÁLNÍ MAPA SPYTOVIC

Pfied ãasem jsme mûli moÏnost na stránkách Zpravodaje obdivovat mapu Zdecho-
vic z roku 1838, doplnûnou zasvûcen˘m a velice zajímav˘m komentáfiem Ing. Chuti-
ce. Tato mapa byla po dlouhou dobu souãástí katastrálního operátu obce Zdechovi-
ce, uloÏeného na stfiedisku geodézie, pfiíslu‰ného pro ná‰ okres. Dnes bych rád
ãtenáfiÛm Zpravodaje pfiedstavil nejstar‰í mapu Spytovic a pfii té pfiíleÏitosti nabídl
pohled do historie, do doby, kdy katastr jako takov˘ vznikal. 

Snahy o pofiizování soupisÛ pozemkÛ jsou prastaré a mûly od svého poãátku jedin˘
úãel – vybírání daní. U nás existují nejstar‰í záznamy o pÛdû uÏ z doby kníÏete Oldfii-
cha z roku 1022, kdy byla vybírána daÀ z lánÛ. Lán mûl asi 18 ha, ale po stanovení mûr
zemsk˘ch v roce 1268 nebyla v˘mûra lánu jednotná, byl stanoven lán královsk˘, knûÏ-
sk˘, pansk˘, zemansk˘, svobodn˘ a selsk˘, coÏ svûdãí o tom, Ïe uÏ to ani na‰i dávní
pfiedkové nemûli s katastrem jednoduché. Ale pojìme do historie nám mnohem bliÏ-
‰í, kdy k pÛvodním slovním popisÛm pozemkÛ zaãaly b˘t pofiizovány první mapy. Vût-
‰inû z nás není cizí pojem „tereziánsk˘ katastr“, zaãnûme tedy u nûho. 

Základy tereziánského katastru poloÏilo usnesení snûmu království âeského z ro-
ku 1706, na jehoÏ základû se zaãalo se soupisy pÛdy dominikální (vrchnostenské)
i rustikální (poddanské). Materiál pro zápisy byl získávány z t.zv. fasí, jak˘chsi ma-
jetkov˘ch pfiiznání. Fase dominikální pÛdy jsou podle dvorÛ, fase rustikální pÛdy
podle vesnic. Ve fasích jsou zápisy takfika o v‰ech okolnostech majících vliv na ren-
tabilitu a v˘nosnost pozemkovou, jakostní tfiídy polí, dÛchody, práva, fiemesla, údaje
o sklizni z luk, údaje o dobytku taÏném i chovném, rybníky, ml˘ny, pily, atd. Elabo-
rát byl dokonãen v roce 1748 a byl naz˘ván tfietí berní rollou. Ale abychom se pfiíli‰
nezamotali do cizích slov, jen dodávám, Ïe na základû tohoto elaborátu byly stano-
veny danû, zfiejmû dost ne‰Èastnû, protoÏe krátce na to byla nafiízena revize celého
elaborátu. To jen okrajovû pro zajímavost. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe tereziánsk˘ ka-
tastr nebyl jednolit˘m operátem. Tereziánsk˘ katastr byly katastry dva, katastr rusti-
kální, kter˘ obsahoval pÛdu poddanskou a katastr dominikální, obsahující pÛdu pan-
skou. Tereziánsk˘ katastr je‰tû Ïádné mapy nemá, ale z té doby jiÏ existuje
pozoruhodn˘ návrh schwarzenbergského zemûmûfiiãe a archiváfie Petra Ka‰para Svû-
teckého, kter˘ roku 1777 pfiedloÏil císafiovnû Marii Terezii. V nûm navrhoval nové vy-
mûfiení ve‰keré pÛdy zemûmûfiiãi. Návrh ve Vídni pfiijat nebyl. Oba katastry, pansk˘
(dominikální) i poddansk˘ (rustikální) pfieÏily s v˘jimkou krátkého období trvání ka-
tastru josefského dlouhou dobu a byly vedeny samostatnû aÏ do roku 1848, kdy byl
zru‰en rozdíl mezi dominikálem a rustikálem.

Po nástupu císafie Josefa II. se pomûry v Rakousku ponûkud zmûnily. S potfiebou
hradit rostoucí státní v˘daje bylo nutné provést i úpravu daní. Patentem Josefa II.
z roku 1785 se stal namísto usedlosti novou jednotkou odhadu v˘tûÏnosti pozemek.
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V patentu se praví, Ïe „úrodné pozemky a reality mají b˘ti vymûfieny a zobrazeny a je-
jich hrub˘ v˘nos vy‰etfien podle jejich úrodnosti“. Tím byl poloÏen základ pozemko-
vého katastru známého pod názvem josefsk˘ katastr. ProtoÏe do té doby u nás Ïádné
mapové dílo podobného úãelu ani rozsahu neexistovalo, bylo k patentu pfiiloÏeno
„Ponauãení, jak v skuteãnosti mûfiení gruntÛ konáno b˘ti má“, podle kterého byli
mûfiením a ‰etfiením povûfieni sedláci a rychtáfii pod dohledem vrchnosti a kontrolou
zemûmûfiiãÛ. Katastr josefsk˘ byl uÏ zaloÏen podle „katastrálních obcí“, které ale by-
lo nutné pfied „selsk˘m mûfiením“ teprve vytvofiit a stanovit katastrální hranice kaÏ-
dé obce. Práce postupovaly velice rychle, takÏe jiÏ 1. listopadu 1789 byl josefsk˘ ka-
tastr hotov˘ a vstoupil v platnost. Císafi Josef II. má nesporné zásluhy o v˘voj
pozemkového katastru, mnohé jím zavedené prvky se udrÏely dodnes. Nepochybnû
mûl velkou moc, kdyÏ dokázal pouh˘m rozkazem mûnit klá‰tery v kasárna a sedláky
ve vojáky, jenÏe ani tato moc mu nestaãila k tomu, aby pouh˘m nafiízením nadûlal ze
sedlákÛ a rychtáfiÛ kvalifikované zemûmûfiiãe. Mapy z josefského mûfiení nemohly b˘t
pro neodbornost mû-
fiick˘ch prací vÛbec
vyhotoveny, takÏe ani
josefsk˘ katastr ve
svém v˘sledku Ïádné
mapy nemá. Zrovno-
právnûní pozemkové
drÏby (a tedy i urãení
v˘‰e daní) bylo daÀo-
vû nev˘hodné pro
‰lechtu, proto byl pa-
tentem císafie Leopol-
da II. z roku 1792 jo-
sefsk˘ katastr
ãásteãnû zru‰en a pro
vrchnostenskou pÛdu
zaveden opût systém
katastru tereziánské-
ho. Takto upraven˘
eleborát známe pod
názvem katastr tere-
ziánsko-josefsk˘.

Dosavadní úpravy
v‰ak stále nevyhovo-
valy ani potfiebám
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státu, ani nerozvrhovaly stejnomûrnû a spra-
vedlivû daÀová bfiemena. Dlouholetá studia
zku‰eností vlastních i z okolních zemí vyústi-
la ve vydání patentu císafie Franti‰ka I. z roku
1817 jako souhrn pravidel pro zaloÏení tzv.
stabilního katastru (toto pojmenování ale do-
stal katastr aÏ pozdûji). Stabilní katastr mûl
b˘t uÏ i geometrick˘m zobrazením pozemkÛ,
dfiívûj‰í katastry byly spí‰ jen slovní soupisy
a popisy usedlostí a pozemkÛ. Patentem nafií-
zené pÛvodní rakouské katastrální mapování, jehoÏ úãelem bylo pofiídit mapy celého
území b˘valé rakouské monarchie, bylo na rozdíl od Josefova „selského“ mapování
zaloÏeno na solidních geometrick˘ch základech. Práce zaãaly hned v roce 1817 bu-
dováním základní trigonometrické sítû, vlastní katastrální mapování pak probíhalo
od roku 1824 do roku 1843. Pro kaÏdou katastrální obec byla kvalifikovan˘mi zemû-
mûfiiãi zhotovena samostatná mapa katastrální. Samotné mapování bylo provedeno
tak zvanou stolovou metodou a jednotlivé podrobné body (lomové body hranic po-
zemkÛ, zdí a staveb) byly vût‰inou urãovány tak zvan˘m protínáním vpfied. V praxi
cel˘ pracovní postup tehdej‰ího zemûmûfiiãe vypadal tak, Ïe nejprve pro‰el celé ka-
tastrální území obce a zvolil si místa, odkud dobfie pfiehlédl vût‰í ãást mapovaného
území. Takto zvolená místa pak slouÏila jako stanoviska mûfiického stolu. Na desce
mûfiického stolu byl pfiipevnûn list papíru se zákresem jednotliv˘ch stanovisek. Mû-
fiiã pak pomocí zámûrného pravítka s dalekohledem zakresloval smûry na jednotlivé
podrobné body. KdyÏ byl s prací na jednom stanovisku hotov, pfienesl stÛl na stano-
visko sousední a stejn˘ postup opakoval. Poloha kaÏdého podrobného bodu byla dá-
na prÛseãíkem pfiímek smûrovan˘ch na tento bod ze dvou stanovisek. Jak takov˘ mû-
fiick˘ stÛl vypadal mÛÏeme vidût na obrázku ã. 1. Zobrazen˘ „luxusní“ mûfiick˘ stÛl
je v˘robkem firmy Friã a byl vyroben o nûco pozdûji. Zámûrné pravítko zemûmûfiiãe

z let 1824 – 1843 bylo jednodu‰‰í, asi takové ja-
ko je na na‰em obrázku ã. 2. Nejstar‰í mapy se
tiskly litografick˘m zpÛsobem. Zrcadlov˘ obraz
mapy se pfienesl na litografick˘ kámen zabrou-
‰en˘ do roviny a zde se vyryl. Vyryté ãáry se pak
vyplnily tiskafiskou barvou. Na takto upraven˘
kámen se pfiikládal navlhãen˘ list papíru (aby
dobfie pfiilnul a aby dobfie natáhl z vyryt˘ch ãar
barvu). Po zhotovení stanoveného poãtu v˘tis-
kÛ se kámen pfiebrousil a pfiipravil k dal‰ímu
pouÏití. Mûfiení stolovou metodou uÏ ve svém

obr. 1

obr. 2
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principu není metodou pfiíli‰ pfiesnou, ale jak se ukázalo, v˘sledky pÛvodního ra-
kouského katastrálního mapování dopadly pfiedev‰ím na venkovû na v˘bornou a ne-
byly pfiekonány dodnes. Zato druhá ãást operátu – práce vceÀovací a vtfiiìovací pro
urãení ãistého katastrálního v˘nosu pozemkÛ pro stanovení danû skonãily fiaskem
a byly pfiedmûtem ãast˘ch soudních sporÛ.

Tak takhle vznikaly nejstar‰í mapy Zdechovic a Spytovic. Zb˘vá dodat, Ïe otiskÛ
katastrálních map se nepofiizoval velk˘ poãet. V˘sledkem katastrálního mapování by-
ly pfiedev‰ím originální mapy (dnes známé pod pojmem mapa pozemkového katast-
ru), pak to byly otisky kolorované, z nichÏ jeden v˘tisk byl zasílán vídeÀské dvorní
komisi, dal‰í kolorovan˘ v˘tisk byl upraven pro polní mûfiické práce a známe jej pod
názvy indikaãní skizza nebo pfiíruãní mapa. Nûkolik málo dal‰ích otiskÛ pak bylo ur-
ãeno vefiejné správû jako mapy vefiejn˘ch knih, mapy obecní, okresní, k evidenci le-
sÛ a pod. Zde bych rád upozornil na to, Ïe právû nedávno zvefiejnûná mapa Zdecho-
vic je pÛvodní indikaãní skizzou, v tûchto mapách, které slouÏily pfii mûfiení v terénu,
mÛÏeme nalézt rÛzné poznámky, jména majitelÛ pozemkÛ, oznaãení sekcí atd. Po-
dobné údaje se v originálních mapách katastrálních nikdy neuvádûly.

Co mÛÏeme dnes vyãíst z nejstar‰í katastrálky Spytovic? Pfiedev‰ím to, Ïe mapo-
vání bylo provedeno v roce 1839 a Ïe Spytovice se v habsburskorakouské nûmecko-
ãe‰tinû psaly jako Spittowitz, nejen s mûkk˘m i po p, ale navíc se dvûma t. To dvoji-
té w nepoãítejme, psalo se tehdy v‰ude, kde dnes pí‰eme na‰eho jednoduché v. Dále
se dozvíme, Ïe Spytovice patfiily ke kraji chrudimskému, kdeÏto sousední Mora‰ice
ke kraji ãáslavskému. Pfii pohledu na mapu, pokud pomineme areál kravína a b˘va-
lého JZD, vidíme, Ïe vlastnické hranice pozemkÛ se od doby mapování témûfi ne-
zmûnily, pfii pohledu na samotnou obec v‰ak zjistíme fiadu zajímavostí. Pfiedev‰ím vi-
díme, Ïe v roce 1839 bylo moÏné projet dnes uÏ neexistující ulicí od ãp. 35 paní
Chárové na kfiiÏovatku hlavní silnice s cestou k ¤eãanÛm pfied ãp. 19 paní Fejlové.
Dal‰í zajímavostí je dfievûná polygonální osmiboká stodola, která patfiila ke stavební
parcele ã. 5 a stávala pfiibliÏnû v místech stodoly usedlosti pana Suchánka. Podobnou
stavbu mÛÏeme spatfiit jako pamûtihodnost ve skanzenu na Veselém Kopci. Zajíma-
vostí na první katastrálce Spytovic bychom na‰li je‰tû mnoho a kdo bude chtít, ten si
jistû to, co ho zajímá najde. 

PouÏitá literatura:
Ing. Dr. tech. Franti‰ek Ma‰ek: Pozemkov˘ katastr, Praha 1948
Akademik Josef Ry‰av˘, Geodesie I, Praha 1955
Instruction zur Ausführung der Catastral-Landesvermessung, Wien 1824
Zemûmûfiictví a katastr II a III, CD ROM, VÚGTK Zdiby 2001 a 2002

Ing. Jaroslav Flegr
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ZDECHOVICE – SEVER – ÚPRAVY PLOCH

Seznámení obãanÛ s projekty kanalizace a koneãn˘ch úprav

Dnes Vám pfiiná‰í-
me dÛleÏité informace
o tom, jak by to mûlo
snad jiÏ v roce 2007 aÏ
2008 vypadat mezi by-
tovkami ve Zdechovi-
cích. Pfiáli bychom si,
aby jste nás informova-
li o tom, zda máte ne-
bo nemáte nûjaké pfii-
pomínky k provedení
tûchto finálních úprav.

O co jde? V této lo-
kalitû, kde bydlí nejvíce na‰ich spoluobãanÛ, je kanalizace ve velmi ‰patném stavu
a my si uvûdomujeme, Ïe tento stav je jiÏ neúnosn˘, zejména proto, Ïe neodtékající
kanalizaci nelze niãím - napfi. cisternou, nahradit. Proto zastupitelstvo na‰í obce roz-
hodlo projektovû pfiipravit v˘mûnu kanalizace za novou a následnû i projekt na uve-
dení povrchÛ, vã. silnic a zelen˘ch ploch, vefiejného osvûtlení a ostatních náleÏitostí
do fiádného stavu.

ProtoÏe jde o lokalitu, v níÏ Ïije mnoho na‰ich spoluobãanÛ a tudíÏ mÛÏe b˘t ví-
ce názorÛ, je tfieba, aby v‰ichni mûli pfiíleÏitost se vyjádfiit k tomu, v jakém prostfiedí
budou po mnoho dal‰ích let bydlet, je‰tû dfiíve, neÏ se zaãne. Z toho dÛvodu Vám otis-
kujeme mapku (pro lep‰í ãitelnost na 3. stranû obálky) z projektu koneãného fie‰ení
povrchÛ a upozorÀujeme, Ïe kompletní projekt na kanalizaãní síÈ i na povrchové
úpravy najdete u nás na obecním úfiadû. UpozorÀujeme, Ïe nemáme jinou moÏnost,
jak Vás se zámûrem v‰echny seznámit, protoÏe jde o rozsáhlé projekty a mapy, které
vyvûsit nejde, neboÈ jdou provedeny na inkoustovém plotru a malá vlhkost na ná-
stûnce mÛÏe snadno zniãit cel˘ v˘kres.

ZároveÀ je vÏdy v takovém pfiípadû tfieba stanovit dobu, do kdy se lze s vûcí sezná-
mit. Prosíme Vás tedy, pokud máte o tuto vûc zájem, pfiijìte do 15. prosince 2006.

Dûkujeme
Ve Zdechovicích 16. fiíjna 2006 

Za obec Ing. Robert Chutic
starosta obce
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CO MYSLÍTE?

V roce 2008 uplyne 90 let od konce první svûtové války. Rá-
di bychom pfii té pfiíleÏitosti zvefiejnili v na‰em Zpravodaji nû-
co jako Medailon na‰ich padl˘ch. Myslíme tím krátkou infor-
maci o kaÏdém, jehoÏ jméno je na pomníku  vytesáno, popfi. -
je-li takov˘ pfiípad, i o tom, kdo tam omylem zvefiejnûn není.

Pfiedpokládám, Ïe uznáte, Ïe to není ‰patné, viìte?! Kdo
z nás dnes o tûch lidech je‰tû nûco ví? Kdo zná jejich Ïijící pfií-
buzné?

Budeme proto v redakci rádi, pokud nám pomÛÏete
a o tûch, jejichÏ jména mÛÏeme dennû ãíst, nám nûco napí‰e-
te. Pro osvûÏení pamûti pfiikládáme detailní foto pomníku.

Dûkujeme Vám.
-rch- 

SOUTùÎNÍ HÁDANKA

Dnes jsme zase pro Vás pfiipravili
nûco pûkÀouãkého. ZvefiejÀujeme
fotku zajímavého pfiedmûtu, kter˘
uÏívali zamûstnanci chvaletické fir-
my MKZ tak nûkdy okolo roku 1960.
Va‰ím úkolem dnes je napsat nám,
co to je  a jak se to uÏívalo. Pokud
budete mít pravdu a budete vyloso-
vání mezi prvními tfiemi, odmûna
Vás nemine. âas na to je do 15. listo-
padu 2006.

Na Va‰e odpovûdi se tû‰í

Redakce Zpravodaje
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V Z P O M Í N K Y  M L A D É H O  P A M ù T N Í K A  / 1 4 /  

ÎOVIÁLNÍ TYP

U nás na obecním úfiadû se setkáváme s rÛzn˘mi lidmi, protoÏe jsme tady pro lidi
a ne obrácenû tedy lidi pro nás, snaÏíme se vÏdy s nimi vyjít po dobrém. Jednou se
nám to podafiilo ale jentak tak. Poslechnete si pfiíbûh o tom, jak to tehdá bylo. 

Mûli jsme na obci jednání s pardubickou stavební firmou, sedûl u mû její fieditel
a nûkdo volá. Vezmu telefon, volající byl „dlouh˘“, a tak mu fiíkám, Ïe tu máme ná-
v‰tûvu a fiekl jsem jakou. A odpovûì? Ze sluchátka se ozvalo: „Cóó, vy tam máte chla-
pa, takhle, kdybyste tam mûl nûjakou kyprou Ïenskou, to bych vám pfiál. Tak víte co,
já se na toho va‰eho chlapa pfiijedu podívat.“ Nevûfiil jsem tomu. Ale opravdu, uply-
ne pár minut a chlapec byl tu, zaÈuká, vejde a praví: „No jo fakt, vy tu máte musk˘-
ho, a co, tohle Ïe je fieditel? Takovej malej a ple‰atej!? No hele, fiediteli, to byste moh
mít pro mû Àákou dobrou fu‰ku, nebo né? Jó, Ïe ne, Ïe jsem to uhod. Tak jó, co se dá
dûlat, já sem si to stejnû tak napÛl myslel“.

Inu, obãas b˘vá i legrace.
Vá‰

Robert Chutic

PS. Úmyslnû nezvefiejÀujeme Ïádná jména a doufáme, Ïe i kdyÏ se aktéfii poznají, ne-
budou nám mít za zlé, Ïe jsme si tímto zpÛsobem ulevili.
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