
ítejte v novém roce 2007, vítejte u prvního čísla 
letošního Zpravodaje našich obcí! I letos je mi dá-
na příležitost Vás - naše milé čtenářky a čtenáře, 

přivítat na stránkách našeho periodika a já tuto možnost 
vděčně přijímám.

Třebaže v tuto chvíli nemáme ještě schválen rozpočet 
pro letošní rok, zkusím si trochu zahrát na vizionáře a po-
dívat se dopředu na to, co naše obce a naše lidi v letošním 
roce čeká. Velmi pravděpodobně padne důležité rozhod-
nutí co bude se zámkem, začne se vyměňovat kanalizace 
na sídlišti ve Zdechovicích a možná, že se stihne i zahájit 
následné úpravy povrchů po výkopech pro toto nové potrubí, budou k dispozici 
projekty pro základní objekty nového sídliště U Ovčína ve Zdechovicích a také pro 
výstavbu dvou domků ve Spytovicích, Spytovice dostanou další vylepšení povrchů 
uvnitř obce, naše škola zřejmě obdrží jak nový kabát, tak hlavně nové podkroví a bu-
de moci nabídnout svým dětem nové možnosti výuky, očekávám také zahájení opravy 
domu v obecním majetku ve Zdechovicích čp. 45, hasiči i obecní údržba dostanou 
nové nářadí a vybavení a pro společenské organizace se určitě najdou korunky na 
podporu jejich činnosti, no zkrátka nikdo by neměl mít důvod si na něco podstatného 
stěžovat.

Trochu netradičně ihned v úvodníku, bych rád také poděkoval významnému člo-
věku, našemu redaktorovi, panu Milanu Potměšilovi, za práci, kterou odvedl za 10 let 
pro tyto naše noviny. Pan Potměšil se totiž od nás odstěhoval. Nicméně bude mě jen 
těšit, pokud se mu podaří splnit svůj slib a bude je připravovat dál. Dělal tuto práci 
dobře a byl často našimi čtenáři chválen.

Závěrem přijměte ode mě poděkování za vše dobré, co jste Vy všichni pro naše 
obce udělali a přejme si společně do dalšího roku jen dobré.

Váš
Robert Chutic,
starosta obce

Ú V O D E M

V
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 3. 11. 2006

Přítomni:  R. Chutic, H. Čeřovská, E. Češková, T. Rondzík,  
M. Rambousek, P.Kupka, J.Tancošová 

Omluveni: B. Nejerál, J. Mazal 
Občané a hosté: 15

Nové obecní zastupitelstvo vzešlé ze říjnových komunálních 
voleb se poprvé sešlo na své ustavující schůzi v sále Hostince 
u zámku. Jednání zahájil a dále také řídil Robert Chutic jako 
nejstarší zvolený poslanec. Do jeho rukou také všichni přítomní 
poslanci složili slib člena zastupitelstva. Jako další bod programu byl schválen nový 
jednací řád Zastupitelstva obce Zdechovice. Poté přišla na řadu volba nových funkci-
onářů obce. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude zvolen jeden uvolněný starosta a jeden 
neuvolněný místostarosta a že hlasování proběhne veřejně. Jediným kandidátem na 
post starosty byl Robert Chutic, který byl do této funkce také zvolen hlasy všech 
sedmi přítomných poslanců. Podobné to bylo s volbou místostarosty obce. I na tuto 
funkci byla jako jediná navržena Hana Čeřovská, a i ona dostala hlas všech sedmi pří-
tomných členů zastupitelstva. Poslanci dále odvolali předsedy a všechny členy dosa-
vadního finančního a kontrolního výboru. Jejich místa však zatím zůstanou prázdná, 
neboť zřízení nového finančního a kontrolního výboru bylo odloženo na příští jednání 
zastupitelstva. Stejně tak byli dále odvoláni předsedové a všichni členové bytové 
komise a komise životního prostředí. Posledním bodem ustavujícího jednání bylo 
upřesnění úkolů pro novou místostarostku. Kromě práv a povinností, které vyplývají 
ze zákona o obcích byla dále pověřena řízením Sboru pro občanské záležitosti, zpra-
cováváním vyžádaných posudků a vyřizováním žádostí o sociální dávky. Celá schůze 
byla ukončena přečtením usnesení, které bylo přijato bez připomínek všemi sedmi 
přítomnými poslanci.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 12. 2006

Přítomni:  R. Chutic, H. Čeřovská, B. Nejerál, E. Češková, T. Rondzík, M. Rambou-
sek, P. Kupka, J. Mazal, J. Tancošová (všichni členové zastupitelstva)

Občané a hosté: 3

Prosincové zasedání našeho poslaneckého sboru bylo svoláno do zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Zdechovicích. Prvním bodem jednání po úvodních formalitách bylo 
složení slibu poslanců, kteří se nezúčastnili ustavující schůze v listopadu. Bohuslav Nejerál 
slib složil a ujal se svého mandátu, Jan Mazal slib složit odmítl a mandát mu tímto podle zá-
kona zanikl. Jako náhradník přijde do zastupitelstva pan Radomír Stříška, který složí slib na 
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příští veřejné schůzi. Po schvá-
lení úprav v programu poslanci 
přistoupili ke zřízení finančního 
a kontrolního výboru. Předsed-
kyní finančního výboru byla 
zvolena Erika Češková a jejími 
členy Tomáš Rondzík, Michal 
Rambousek, Lenka Nováková 
a Ivona Kautská. Do kontrolního 
výboru byl zvolen jako předseda 
Bohuslav Nejerál a jako členové 
Petr Kupka, Jiřina Tancošová, 
Radomír Stříška a Michal Skohoutil. Jako další bod programu určilo zastupitelstvo cenu 
za odvoz popelnic stejnou jako v loňském roce, tedy 480 korun za jednu popelnici, dále 
schválilo odměny neuvolněným poslancům a členům výborů a vzalo na vědomí zprávu 
z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2006. Poslanci dále schválili objednání pro-
jektu na řešení návse, chodníků a místní komunikace směrem k rybníčku ve Spytovicích, 
odložili vybudování dopadových ploch kolem prolézaček na dětském hřišti u bytovek ve 
Zdechovicích na dobu po provedení rekonstrukce kanalizace a povrchů v této lokalitě, roz-
hodli o provedení opravy povrchu točny ve Spytovicích a o dočasném řešení povrchu v tzv. 
Lelkově uličce ve Spytovicích. Poté byl přijat pracovní řád obce a zřízena funkce závodního 
lékaře pro obec, kterou bude vykonávat paní doktorka Černá z Přelouče. Ve velmi obsáhlém 
bodě „různé“ naši zastupitelé schválili pronájem malé řečanské haly firmě H+N stavitelství 
Pardubice, rozhodli o prodeji obecního bytu v domě číslo 148 ve Zdechovicích, který dosud 
užívá paní Vorlová, schválili cenu obecního kalendáře na rok 2007 ve výši 60 korun, přijali 
úpravy schváleného rozpočtu na rok 2006, souhlasili s tím, aby starosta projednal s dr. Buč-
kem provozování ordinace ve Zdechovicích a vzali na vědomí úmysl starosty zřídit dvě 
pracovní komise: bytovou komisi, komisi zemědělskou a životního prostředí a na obecním 
úřadu ve Zdechovicích zřídit turistické informační centrum. Dále bylo rozhodnuto o nákupu 
jedné nástěnky pro úřední desku obce do Spytovic a tří plastových nádob na posypový ma-
teriál do Zdechovic a Spytovic. Poté zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 
2007, dokumenty týkající se nového územního plánu obce a doplnění informací žadatelů 
v žádostech o přidělení obecního bytu. V další části schůze poslanci rozhodli, že obec udělí 
základní škole výjimku z průměrného počtu žáků na třídu a uhradí chybějící neinvestiční 
výdaje, schválili výkup části pozemku pana Josefa Kučery pro cestu na Staré Pile – Za tratí 
a vzali na vědomí návrh na situování sídliště rodinných domů U Ovčína. Na závěr schůze 
ještě zastupitelstvo rozhodlo navýšit o 50 procent příspěvky Sboru pro občanské záležitosti 
na dárky pro jubilanty a vzalo na vědomí informaci o znečišťování silnice ve Zdechovicích 
kamením padajícím z nákladních automobilů jedoucích z kamenolomu.

Zasedání bylo ukončeno po jednomyslném přijetí usnesení.

Připravil Milan Potměšil
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PŘEHLED ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, VÝBORŮ A KOMISÍ

OBECNÍ 
ZASTUPITELSTVO

Hana Čeřovská 

Erika Češková

Jiřina Tancošová

Robert Chutic

Petr Kupka

Bohuslav Nejerál

Michal Rambousek

Tomáš Rondzík

Radomír Stříška

Starosta: Ing. Robert Chutic
Místostarostka: Mgr. Hana Čeřovská

Výbory byly zřízeny a zároveň jejich složení schváleno usnesením obecního za-
stupitelstva dne 11. 12. 2006

FINANČNÍ VÝBOR

předsedkyně Erika Češková 

členové

Tomáš Rondzík 

Michal Rambousek

Lenka Nováková

Ivona Kautská

KONTROLNÍ VÝBOR

předseda Ing. Bohuslav Nejerál

členové

Petr Kupka 

Radomír Stříška

Jiřina Tancošová

Michal Skohoutil

Komise byly zřízeny ve smyslu zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, 
členy a předsedy jmenoval starosta obce dne 5. 2. 2007

BYTOVÁ KOMISE

předsedkyně Mgr. Hana Čeřovská

členové
Svitlana Kurková 

Radomír Stříška

KOMISE ZEMĚDĚLSKÁ 
A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:

předseda Ing. Bohuslav Nejerál

členové
 

Petr Kupka

Michal Skohoutil

Z A S T U P I T E L S T V O
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  ZÁPIS NOVÝCH PRVŇÁČKŮ PROBĚHL ÚSPĚŠNĚ

V úterý 23. ledna se v bu-
dově naší základní školy konal 
zápis nových žáků do 1. třídy 
pro školní rok 2007-2008. Pro 
každého budoucího žáčka je toto 
první skutečné setkání se školou 
nepochybně velikým dobrodruž-
stvím, na které bude ještě dlouho 
vzpomínat, a proto se všichni, 
kteří zápis připravovali, snažili 
ve škole vytvořit dětem a jejich 
rodičům co nejpříjemnější pro-
středí. S velikým napětím bylo také očekáváno, kolik 
dětí svojí účastí u zápisu projeví zájem navštěvovat 
Základní školu ve Zdechovicích. Není totiž žádným 
tajemstvím, že v tomto školním roce naše škola ne-
splňuje minimální počty žáků na jednu třídu, a aby 

bylo možno vyučovat, musela jí 
obec udělit výjimku a zavázat se, že 

uhradí chybějící neinvestiční výdaje. Je tedy velmi příjemné konstatovat, že 
letošního zápisu se zúčastnilo 14 dětí. Zdá se tedy, že alespoň pro nejbližší 
roky základní škola obavy o svoji existenci mít nemusí. Ředitel naší školy, 
magistr Jan Mazal, ale zůstává ve svém optimismu poněkud opatrnější:

„Jsem samozřejmě velmi potěšen tak vysokým počtem dětí, které přišly k nám 
k zápisu. To se opravdu nestává každý rok a je to pro nás dost zavazující. Na dru-
hou stranu to ovšem neznamená, že všichni žáci do naší školy skutečně přijdou. Již 
se nám stalo, a není to tak dávno, že do školy nastoupila ani ne polovina dětí, které 
se zúčastnily zápisu. Takže důvod k oslavě budu mít až se letos prvního, vlastně 
v pondělí třetího září, na slavnostní zahájení školního roku skutečně dostaví všech 
čtrnáct dětí, které se k nám zapsaly“ řekl pan ředitel Jan Mazal, a pokračoval: 

„Za naši školu jim mohu slíbit výuku 
v prostředí, které měly možnost částečně 
poznat při návštěvě naší školy. Navíc ještě 
obec Zdechovice jako náš zřizovatel chystá 
již v tomto roce poměrně rozsáhlé investice 
do školní budovy.“ 

Žáci se tak mohou těšit na novou 
fasádu, ateliér, ale o tom na jiném místě 
našeho Zpravodaje.

Milan Potměšil

U D Á L O S T I

„Jsem samozřejmě velmi potěšen tak vysokým počtem dětí, které přišly k nám „Jsem samozřejmě velmi potěšen tak vysokým počtem dětí, které přišly k nám „
k zápisu. To se opravdu nestává každý rok a je to pro nás dost zavazující. Na dru-
hou stranu to ovšem neznamená, že všichni žáci do naší školy skutečně přijdou. Již 
se nám stalo, a není to tak dávno, že do školy nastoupila ani ne polovina dětí, které 
se zúčastnily zápisu. Takže důvod k oslavě budu mít až se letos prvního, vlastně se zúčastnily zápisu. Takže důvod k oslavě budu mít až se letos prvního, vlastně 
v pondělí třetího září, na slavnostní zahájení školního roku skutečně dostaví všech 
čtrnáct dětí, které se k nám zapsaly
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K O V B O J S K Ý  K L U B  I N F O R M U J E

DEVATENÁCTÉ SETKÁNÍ NA ZLATOKOPECKÉM DNU

Kovbojský klub uspořádal v sobotu 3. února pro 
všechny příznivce jednu ze svých tradičních akcí: 
Zlatokopecký den, který, jak napovídá titulek, se 
letos konal již podevatenácté. Krátce po obědě se 
všichni jeho účastníci sešli na Katovci, aby se v prů-
běhu odpoledně u táborového ohně mohli setkat se 
svými kamarády, trochu si popovídali, něco snědli, vypili 
a užili trochu napětí i legrace při hledání pokladu, ukrytého v lese. Je jen škoda, že 
letos chyběla hlavní kulisa této akce – sníh. Ovšem to v této atypické zimě není nic 
mimořádného. I tak na Katovec přišel velmi slušný počet zlatokopů. My jsme jich 
i s nemluvňaty napočítali 46, a to tam ještě byli dva psi. Takže u táboráku bylo veselo 
až do setmění a velká část přítomných se poté pěšky přesunula do hospůdky v Mora-
šicích, kde Zlatokopecký den pokračoval do pozdních nočních hodin.

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu

 HUSA Z KOVBOJŠŤOUCHU JELA DO TRNÁVKY

V sobotu 10. prosince 2006 pořádal Kovbojský klub 13. 
ročník kulečníkového turnaje dvojic Kov- bojšťouch. Opro-
ti minulým ročníkům organizátoři změnili místo konání. 
Poprvé v historii se hrálo na dvou stolech, a to v hostinci 
U Koblihů v Řečanech. I když turnaj změnil své 
působiště, mezi jeho účastníky převládala stará z n á m á 
jména hráčů, kteří hráli již dříve. Celkem se na turnaj přihlá-
silo 24 borců, kteří utvořili 12 párů. Větší po- čet stolů umož-
nil všem, aby si zahráli více zápasů, což 
jistě celému podniku prospělo. A tak 
bylo k vidění mnoho zajímavých 
a napínavých zápasů. Třetí místo 
v konečném pořadí získala přeloučská dvojice 
Ivan Sotona a kovboj Miloslav Mucha, druhý byl 
náš Michal Rambousek se Sašou Králem ze Semí-
na. První místo, tradiční husu, si odvezla dvojice z Trnávky Milan Vojtíšek a Radek 
Valenta. Ještě jednou blahopřejeme vítězům, všem ostatním děkujeme za snahu a za 
účast a těšíme se na příští ročník tohoto populárního turnaje.

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu
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  INFORMACE O STUDNÁCH PRO FYZICKÉ OSOBY 

I.  STUDNA VYBUDOVANÁ PŘED ROKEM 1955  
(stačí když jste o tom věrohodně přesvědčeni)

■ STÁVAJÍCÍ STAV
 -  tato studna je legální stavbou (nejedná se o tzv. „černou stavbu“) a odběr (uží-

vání) podzemní vody z této studny je ze zákona povolené, pokud se voda užívá 
k zásobování pitnou vodou (alespoň občas), ale zároveň se může voda čerpat 
i k jiným účelům (zalévání) 

➜ CO DĚLAT? 
 - V tomto případě nemusí občan nic hlásit a o nic žádat!!!

II. STUDNA VYBUDOVANÁ OD ROKU 1955 DO 31. 12. 2001

■ STÁVAJÍCÍ STAV A
 -  studna nebyla povolena vodohospodářským orgánem a není k ní povolení k od-

běru podzemní vody
➜ CO DĚLAT? 
 -  je třeba zpracovat pasport studny (můžete si zpracovat sami) a požádat na 

vodoprávní úřadu MěÚ Přelouč o povolení k odběru podzemní vody ze studny 
(žádost, příloha č. 2) 

 Pasport musí obsahovat : 
  -  zakreslení studny do katastrální mapy s vyznačením vzdálenosti od hranic 

pozemků, popř. budov
 - výpis z katastru nemovitostí na předmětný pozemek
 -  technický popis studny - typ studny (kopaná, vrtaná, narážecí, apod.), orien-

tační rok výstavby, průměr studny, hloubka studny, vystrojení studny nebo řez 
studnou s popisem

 K žádosti o povolení k odběru podzemních vod je třeba doložit zejména: 
 -  údaje o vydatnosti vodního zdroje (max. l/s, max. m3/den,...) a možné ovlivnění 

okolních zdrojů vody, tzn. uvést sousedy, kteří v blízkém okolí mají studnu
■ STÁVAJÍCÍ STAV B
 -  studna byla povolena vodohospodářským orgánem (dříve MNV, ONV, OkÚ, 

MmP) a máte platné povolení k odběru podzemní vody, které nabylo právní 
moci do 31. 12. 2001

➜ CO DĚLAT? 
 -  je třeba před 1. 7. 2007 podat žádost o prodloužení povolení k odběru podzem-

ních vod ze studny (není předepsaný formulář) a k žádosti přiložit původní po-
volení pro odběr podzemních vod ze studny; toto platí pro povolení ve kterých je 
uvedeno, že se jedná o užitkovou vodu, vodu k zalévání zahrady, apod., ostatní 
povolení (zejména pro pitné účely) zůstávají i nadále v platnosti.
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III. STUDNA VYBUDOVANÁ PO 1. 1. 2002

■ STÁVAJÍCÍ STAV A
 -  studna nebyla povolena vodoprávním úřadem (černá stavba) a není k ní povolení 

k odběru podzemní vody
➜ CO DĚLAT? 
   je třeba vodoprávní úřad dodatečně požádat o povolení stavby studny a o povolení 

k odběru podzemní vody ze studny (žádost přílohy č. 2 a 7) – obě žádosti vyplnit
K žádosti o stavební povolení se přiloží: 
 -  2x projektová dokumentace (PD) studny (zpracovaná autorizovaným projektan-

tem pro vodohospodářské stavby a vodní díla)
 -  souhlas podle ust. § 15 žák.č.183/2006 Sb., - Stavební zákon (vydává příslušný 

obecný stavební úřad (MěÚ Přelouč, MěÚ Chvaletice nebo Úřad městyse Choltice) 
K žádosti o povolení k odběru podzemních vod je třeba doložit zejména: 
 -  2x hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydroge-

ologa), s určením vydatnosti vodního zdroje (max. l/s, max. m3/den,…) a možnosti 
a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů vody

Vodoprávní úřad Městského úřadu Přelouč
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N A  A K T U Á L N Í  T É M A

Bude potřebovat fyzická 
osoba, která si z vlastní studny 
např. elektrickým nebo ručním 

čerpadlem zalévá zahrádku, 
nikoliv však k podnikatelským 

účelům, zvláštní povolení či 
nikoliv?

Ano, k jakémukoli odběru (podzemní) 
vody i z vlastní studny je třeba povolení 

vodoprávního úřadu.

Výjimkou jsou pouze studny zřízené před 
r. 1955, které slouží k individuelnímu 

zásobování obyvatel pitnou vodou (samozřejmě 
se z nich může voda odebírat zároveň 

i k dalším jiným účelům). Takovýto odběr 
je z těchto tzv. historických studní povolen 
„automaticky“ ze zákona t.j. uživatel studny 

nemusí mít svoje povolení.

Bude potřebovat fyzická osoba, 
která má svou nebo pronajatou 

zahrádku a odebírá ručně, tj. 
kbelíkem do sudu na kárce, vodu 

z rybníka zvláštní povolení či 
nikoliv?

Kbelík není technické zařízení, proto nemusí 
mít žádné povolení k odběru vody.

Je či není používání 
ekologického vodního trkače 

technickým zařízením, k jehož 
provozování je třeba povolení?

Trkač je technické zařízení, a proto 
k odběru povrchové vody musí být v takovém 
případě platné povolení vodoprávního úřadu.

Ptal se:  Ing. Robert Chutic, 
starosta obce

Odpovídal:  Ing. J. Myšička, 
Městský úřad Přelouč
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O B E C  &  Š K O L A  I N F O R M U J Í

ŠKOLA – PODKROVÍ
 
Obec si pro letošní 

rok naplánovala také 
opravu školní budovy 
a my doufáme, že pří-
slušné položky rozpoč-
tu obce pro rok 2007 
budou schváleny.

Co nového se má po-
řídit? Předně to bude 
vestavba nových pod-
krovních místností, 
které umožní řediteli 
školy nabídnout žákům 
nové prostředí pro, 
řekl bych, „umělecká 
řemesla“, tj. např. kreslení, malování a modelování a možná i jiné podobné činnosti. 
Tady bych nechal našemu panu řediteli prostor pro jeho příspěvek, kde lépe, než já 
vysvětlí, co bude škola svým žákům schopna nabídnout nového a lepšího.

Doplnil bych ještě, že s podkrovím půjde ruku v ruce nová krytina, nová střešní 
i fasádní okna a nová fasáda. Takže naše školička nejen prokoukne, ale bude pro 
vzdělávání dalších generací lépe připravena.

-rch- 

Rozvoj školy v tomto roce
 Začátek roku 2007 je ve znamení snahy o splnění našich dlouholetých přání na 

rozvoj školy. Z podoby představ do podoby stavební realizace vstoupí v letošním roce 
- pokud bude v předkládané podobě schválen rozpočet na rok 2007 - přestavba půdních 
prostor budovy školy. 

 Co by tato zásadní změna měla přinést škole? Především možnost zkvalitnění a zpes-
tření výuky estetického bloku a zájmových kroužků. Půda by se měla proměnit v ateliéry 
s veškerým zázemím - příručními sklady a sociálním zařízením. Své místo by zde do 
budoucna měla najít i keramická pec a hrnčířský kruh.

 Tento nadstandardní prostor umožní žákům vytvářet i časově náročnější díla -- bez 
nutnosti uvolnit své pracovní místo a práci dokončit v další hodině.

Své místo budou mít ateliéry i v programových dnech školy a při výuce dalších před-
mětů. 

 Věříme, že naši noví prvňáčci budou již hodiny estetického bloku trávit v nových 
prostorách školy s nádherným výhledem na svou rodnou obec Zdechovice.

Mgr. Jan Mazal 
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  HARMONOGRAM SVOZŮ ODPADU 2007
 

měsíc
DEN SVOZU

TKO
POPELNICE PAPÍR PLAST SKLO

Březen 5 - 12 - 19 - 26 7 7 - 21 16

Duben 2 - 16 - 23 - 30 4 4 - 18 16 - 27

Květen 14 - 28 2 2 - 16 - 30 18

Červen 11 - 25 6 13 - 27 8 - 29

Červenec 9 - 23 4 11 - 25 20

Srpen 6 - 20 1 8 - 22 10 - 31

Září 3 - 17 5 5 - 19 21

Říjen 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3 3 - 17 - 31 12

Listopad 5 - 12 - 19 - 26 7 14 - 28 2 - 23

Prosinec 3 - 10 - 17 - 24 - 31 5 12 - 26 14

U Ž I T E Č N É  I N F O R M A C E

  INFORMACE PRO ZÁJEMCE PRACOVAT U POLICIE ČR

1. Přijetí do služebního poměru – podmínky
 a) občanství ČR
 b) věk nad 18 let
 c) bezúhonnost
 d) minimálně střední vzdělání s maturitou
 e) fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby.

2. Doklady nezbytné pro přijímací řízení
 -  Občanský průkaz a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. V další fázi je nutno 

předložit životopis, rodný list, výpis z rejstříku trestů, výpis ze zdravotní doku-
mentace, doklad o dosavadní praxi.

3. Průběh přijímacího řízení
 -  Trvá obvykle 3 měsíce a v těchto uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, 

prověrku fyzické zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídku.

Zájemci o práci u Policie ČR můžou získat podrobnější informace na zdejším oddělení 
Policie ČR.

por. Zima Jiří
vedoucí oddělení
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POLICIE INFORMUJE

● Dne 4. 12. 2006 obdrželo Obvodní 
oddělení PČR Chvaletice dopis od 
starosty obce Zdechovice Ing. Ro-
berta Chutice s žádostí o spoluprá-
ci s řešením problému týkajícího se 
průjezdu přeložených nákladních 
automobilů z lomu a následnému 
zasypávání povrchu silnice a jejího 
okolí kamenem v obci.

 - Obvodní oddělení PČR Chvaletice 
na základě výše uvedeného dopisu 
provedlo šetření v obci Zdechovice, 
kde byla výše uvedená skutečnost 
potvrzena a následně kontaktovalo 
zástupce Lomu Zdechovice, které 
upozornilo na přestupkové jedná-
ní řidičů nákladních automobilů. 
Od dne 8. 12. 2006 bude prováděn 
zdejším oddělením v rámci mož-
ností zvýšený dohled nad silničním 
provozem v obcích Spytovice a Zde-
chovice, při kterém bude věnována 
zvýšená pozornost projíždějícím 
nákladním automobilům.

 - Dne 8. 12. 2006 policisté při 
dohledu nad silničním provozem 
v obci Zdechovice při kontrolách  
nákladních automobilů u těchto ře-
šili přestupky, přičemž jednomu 
byla dokonce zakázána další jízda 
a přestupek na úseku dopravy, kte-
rý spáchal řidič automobilu, byl 
oznámen k vyřízení k příslušnému 
správnímu orgánu. Řidiči hrozí za 
přestupkové jednání sankce až ve 
výši 10.000,- Kč, zákaz spočívají-
cí v řízení všech motorových vozi-
del v délce trvání až jednoho roku 
a odečtení 5 bodů.

● V měsíci listopad byl na Chvaletic-
ku hlídkou Obvodního oddělení PČR 
Chvaletice kontrolován řidič motoro-
vého vozidla. Provedenou kontrolou 
řidiče bylo zjištěno, že tento není 
držitelem řidičského oprávnění. Dále 
byl tento řidič podroben orientační 
dechové zkoušce na požití alkoholu, 
kdy tato byla pozitivní.

 - Výše uvedený byl  hlídkou  zadržen 
a následně eskortován na protialkohol-
ní záchytnou stanici do Pardubic, kde 
byl podroben lékařskému vyšetření 
spojeným s odběrem krve na zjištění 
alkoholu v krvi. Ošetřující lékař roz-
hodl o umístění řidiče k vystřízlivění.

 - Následující den si uvedený řidič 
na zdejším obvodním oddělení  PČR 
vyslechl v rámci zkráceného pří-
pravného řízení sdělení podezření 
z trestných činů Ohrožení pod vlivem 
návykové látky a Řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění.

● Koncem měsíce listopad bylo na zdej-
ším oddělení přijato oznámení od 

Č E R N Á  K R O N I K A  Z  N A Š E H O  O K O L Í
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matky z obce Bílé Vchýnice, které se 
týkalo pohřešování jejího nezletilého 
syna.

 - Po pohřešovaném bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání a následně bylo pro-
váděno šetření k jeho možnému po-
hybu. Do pátrání byla zapojena Služ-
ba kriminální policie a vyšetřování 
Pardubice a tisková mluvčí Okresního 
ředitelství PČR Pardubice, prostřed-
nictvím které bylo vyhlášeno pátrání 
i ve sdělovacích prostředcích.

 - Uvedený případ měl nakonec šťastný 
konec, neboť ve spolupráci s Místním 
oddělením Praha – Vysočany byl po-
hřešovaný vypátrán a předán v pořád-
ku matce.

● V měsíci listopad byl ve Chvaleticích 
zdejší hlídkou kontrolován řidič osob-
ního automobilu, který se na výzvu 
policistů podrobil orientační decho-
vé zkoušce na zjištění alkoholu. Tato 
zkouška prokázala, že řidič byl v době 
řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu. 

 - Uvedený hříšník byl  eskortován 
na Protialkoholní záchytnou stanici 
Pardubice, kde se podrobil 
lékařskému vyšetření 
a odběru krve z důvodu 
zjištění alkoholu v krvi.    

 - Řidič si poté ve zkráce-
ném přípravném řízení vy-
slechl podezření ze spáchání 
trestného činu Ohrožení pod vli-
vem návykové látky.

● V měsíci říjen doposud neznámý 
pachatel rozbil skleněnou výplň 
u zaparkovaného osobního auto-

mobilu ve Zdechovicích u silnice č. 2 
a následně z tohoto odcizil aktovku, 
která byla ponechána na sedadle uza-
mčeného automobilu.

● Ke konci měsíce září 2006 hlídka 
Obvodního oddělení Chvaletice kont-
rolovala dva muže ze Slovenska a je-
jich osobní automobil. Kontrolou bylo 
zjištěno, že v osobním automobilu je 
železný šrot. Následným šetřením po-
licistů bylo zjištěno, že tento je majet-
kem Elektrárny Chvaletice. Pod tíhou 
důkazů  se oba dva slovenští občané 
doznali ke krádeži a těmto bylo ve 
zkráceném přípravném řízení sděleno 
podezření z trestného činu krádeže.

● V měsíci září rozbil mladý muž z Chva-
letic v rozčilení výherní automat, kte-
rý byl umístěn v restauraci nacháze-
jící se v Kulturním domě Chvaletice. 
Po prošetření případu bylo zjištěno, 
že tímto činem způsobil na uvedeném 

automatu škodu v řádu 
desetitisíců.
 - Z tohoto dů-
vodu byl případ pře-

dán s návrhem 
na zahájení 

t res t -

Č E R N Á  K R O N I K A  Z  N A Š E H O  O K O L Í
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ního stíhání mladého muže na Službu 
kriminální policie a vyšetřování Par-
dubice, a to pro spáchá trestného činu 
poškozování cizí věci.

●  V první půli měsíce srpen 2006 hlídka 
zjistila, že řidič ukrajinské národnosti, 
který řídil svůj osobní automobil, má 
Okresním soudem v Kolíně  vysloven 
zákaz činnosti  spočívající v zákazu 
řízení všech osobních vozidel.

   Tento si na zdejším oddělení vyslechl 
sdělení z podezření pro trestný čin 
Maření výkonu úředního rozhodnutí.

● V letních měsících ubytoval majitel ne-
movitosti v obci Spytovice v této jemu 
neznámou mladou ženu, 
která  po několika dnech 
zmizela bez rozlouče-
ní a na cestu si sebou 
vzala notebook majite-
le nemovitosti v hodno-
tě 85.000,- Kč.

 - Podle indicií získaných od 
poškozeného se podařilo natipovat 
osobu, která bydlela ve Spytovicích. 
Tato se ale v současné době nezdržuje 
v místě svého trvalého pobytu, a tak 
je po této vyhlášeno celostátní pátrá-
ní. Po vypátrání osoby bude ve věci 
rozhodnuto.  

● Přivydělat krádeží se zachtělo třem 
občanům slovenské příslušnosti, kteří 
jsou zaměstnáni ve Chvaleticích. Tito 
ke konci měsíce června 2006 odcizili 
ze zauhlovacího pásového dopravníku 
Elektrárny Chvaletice celkem 66 ks 
pásových válečků, které měli v úmys-
lu zpeněžit  ve sběrně kovového odpa-

du. Toto se jim ale nepovedlo, protože 
ještě předtím byli kontrolováni hlíd-
kou PČR Chvaletice.

 - Výše uvedení si vyslechli podezře-
ní z trestného činu krádeže. Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že výše uve-
dení nebyli u elektrárny Chvaletice 
poprvé, neboť již předtím odevzdali 
26 ks uvedených válečků ve sběrně 
kovového odpadu v Českém Brodě. 
Z výše uvedeného důvodu si všichni 
tři podnikavci vyslechli ještě jednou 
podezření z trestného činu krádeže.

● Doposud neznámý pachatel rozbil u za-
parkovaného osobního automobilu ve 
Chvaleticích výplň dveří a následně 

z uvedeného automobilu 
odcizil radionavi-
gační systém MDF. 
Po oznámení byl 
policisty na mís-
to přivolán kri-
minální technik 
a služební pso-
vod z Okresní-
ho ředitelství 
PČR Pardubice. 
Na místě bylo 

provedeno ohledání 
místa činu a šetření k možným svěd-
kům celé události. Po pachateli se 
intenzivně pátrá. 

● I když pracovníci firmy Dekonta, která 
likviduje nelegální skládku chemické-
ho odpadu ve Chvaleticích, přerušila 
v zimních měsících svoji činnost, po-
licisté neustále i v tomto období ve 
spolupráci s Armádou ČR tuto sklád-
ku střeží.

Č E R N Á  K R O N I K A  Z  N A Š E H O  O K O L Í
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S O U T Ě Ž

  SOUTĚŽNÍ HÁDANKA

Dnes jsme pro vás připravili něco opravdu jednoduchého. Vyfotili jsme hned dva 
předměty, které každý zná a ptáme se, co na fotografii vidíte? Samozřejmě jsme obrázky 
trochu upravili, aby to nebylo zas tak úplně snadné. Proto připojujeme nápovědu. 

■ HÁDANKA Č. 1 ■ HÁDANKA Č. 2
 A - cukřenka s kostkovým cukrem  A - spálený povrch lívance
 B - nová vánoční ozdoba na stromeček  B - půllitr s pivem
 C - dekor dámských punčoch  C - fotografie povrchu měsíce.

Pokud nám odpovíte do uzávěrky dalšího čísla – viz tiráž, alespoň v jednom pří-
padě správně a budete vylosování, sladká odměna a fotky vítězů v dalším čísle vás 
neminou. Vyhodnotíme zase tři soutěžící.

Vaše redakce 

  CO TO JE (BYLO)?

V minulém čísle jsme Vám přinesli 
fotografii předmětu a Vy jste měli určit 
o co se jedná. Pro ty, kdož jste zapomně-
li, ji dnes otiskujeme znovu.

Tak a teď co to je. Jde o takovou 
plechovou smaltovanou „espézetku“ na 
jízdní kolo pro zaměstnance bývalých MKZ Chvaletice. Byla namontována vzadu  pod 
sedlem a byla dělená tak, aby horní část mohl každý majitel kola vytáhnout a uložit 
v šatně. Při odjezdu domů si ji zase nasadil a vrátný mohl snadno zkontrolovat, zda si 
náhodou „nevypůjčil“ cizí kolo.

Bohužel se nám nepřihlásil žádný soutěžící, takže nebylo koho vyhodnotit.
Vaše redakce
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  BITVA U KOLÍNA

Několik souvislostí u příležitosti „kulatého“ výročí

18. června 1757 - letos tomu je právě 250 let

Po smrti Karla VI., otce Marie Terezie, nastalo soupeření okolních 
států v nárocích na území, dosud patřící k rakouské říši. Často se pou-
žívá výraz „boj o rakouské dědictví“. Okolní státy ještě za života Karla 
VI. sice uznaly následnictví ženy na rakouském trůně, ale po smrti 
vladaře si s ohledem na složité příbuzenské vztahy, dělaly nároky na 
různé části monarchie. Měly to o to snažší, že Rakousko na začátku 
vlády Marie Terezie bylo hospodářsky a vojensky relativně velmi 
slabé. Významným agresivním rivalem byl především pruský král 
Fridrich II (manžel neteře manželky Karla VI. Elizabety Christiny), 
který si dělal mimo jiné územní nároky na hospodářsky významné 
Slezsko. Pruský král nelenil a vytáhl do boje, zabral Slezko a část 
Čech. Cizí (ale i vlastní) vojska žila na účet jimi obsazeného 
území. Byli tu Prusové, Sasové a Francouzi. Jen například na 
kolínském panství se pro tyto vojáky vydalo od 1. 10. 1741 do 
31. 1. 1742 40294 bochníků chleba po 2 librách, 4009 strychů 
(1 strych = 93 litrů) ječmene, 1570 strychů ovsa, 4609 otepí 
sena po 10 librách, 2099 otepí slámy, 224 sáhů dříví a také 
peněžní dávky. Země trpěla drancováním a byl nejvyšší čas 
vytlačit nepřátele ze země. 

V našem blízkém okolí došlo ke dvěma významným 
událostem.

První z nich byla 17. května 1742 bitva u Chotusic.
Rakouská armáda pod velením švagra Marie Terezie 

- Karla Lotrinského měla 27000 mužů a 40 děl, Pruso-
vé 28000 mužů a 80 děl. V krutém boji se zpočátku 
válečné štěstí klonilo na stranu rakouských vojsk, 
ale převaha děl a lepší výzbroj pěšího vojska vedla 
k vítězství Prusů. Ze zápisků rakouského velitele 
se dochovalo také smutné svědectví o následcích 
- Rakušané ztratili 6212 mužů, 922 koní, Pruso-
vé nechali na bojišti 4756 mužů a 2635 koní. 
Kromě kostela a fary shořela také celá ves 
Chotusice.

O K É N K O  D O  H I S T O R I E
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Politicky tento vý-
sledek znamenal také 
po míru vratislavském 
ze dne 11. 6. 1742 od-

stoupení Dolní-
ho a Horního 
Slezska (mi-
mo Těšínska, 
Opavska a Kr-
novska), čes-

kého Kladska 
a Hlučín-
ska. Tento 
mír nebyl 

pro okolní 
státy stojící proti Rakousku (Francie a Ba-

vorsko) příliš vítanou dohodou, neboť měly 
zájem na tom, aby Prusko nadále Ra-

kouské země oslabovalo.
Marie Terezie se však se ztrá-

tou Slezska nesmířila a Fridrich II. 
se naopak snažil svou moc upevnit. 

V roce 1757 vznikla z obav z přílišné-
ho posílení pruského vlivu velká pro-
tipruská koalice - Rakousko, Fran-
cie, Sasko, Rusko, Dánsko, Švédsko 
a několik německých států. Nic-

méně Fridrich II. nezahálel a již v létě roku 1756 zahájil 
válečné operace, porazil Sasy u Pirny a 1. 10. 1756 porazil 
Rakušany u Lovosic. Zima válečné akce zmrazila, nicméně 

na jaře roku 1757 a to ve dnech 17. a 18. dubna překro-
čila pruská armáda na pěti místech hranice českého 

státu a 30. dubna stanula na Bílé Hoře. Došlo k bitvě 
u Štěrbohol, kde padl m.j. pruský maršál Schwerin. 

Rakouská vojska bitvu prohrála a stáhla se do Pra-
hy. Ztráty byly ohromné Prusové ztratili 12169 

vojáků a 340 důstojníků, Rakušané 375 důjstoj-
níků a 12912 vojáků. Pro Prahu nastalo utrpení 

v podobě bombardování, požárů a bídy. V této 
zoufalé situaci přišla Praze na pomoc druhá 

část rakouského vojska pod velením polní-

O K É N K O  D O  H I S T O R I E

Kostel v Chotusicích
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ho maršála Leopolda Josefa Dauna 
a táhlá rovina u Kolína se stala 
18. 6. 1757 dějištěm nové bitvy, 
tentokrát pro Rakušany příznivější. 
Stálo zde proti sobě na rakouské 
straně 45000 pěšáků, 19000 jezdců 
a 154 děl. Prusové nasadili 20000 
pěšáků, 14000 jezdců a 90 děl. Raku-
šané zaznamenali vítězství také díky 
dragounskému pluku pod velením 
plukovníka de Thiennese. Ten po-
žádal p.m.- Dauna o povolení k úto-
ku, ale maršál Daun váhal, protože 

v pluku bylo mnoho nováčků. Nakonec dal souhlas k útoku se slavnou poznámkou: 
„Však nesvedete nic zvláštního se svými holobrádky! Uvidíte!“. De Thiennese zopakoval 
dragounům Daunova slova a dodal: „Holobrádci , ukažte, že dovedete kousat i bez vou-
sů!“. Se silou mládí donutili pak holobrádci Prusy k ústupu. Fridrich II., který bitvu 
pozoroval z tzv. Bedřichova pahorku, otočil koně a se svou tělesnou stráží 30 husarů 
odjízděl ku Praze. Na základě této bitvy pak cizí vojska odtáhla zdecimována z Čech. 
To jim ovšem cestou nebránilo v drancování a plenění. Letopisy uvádějí tyto ztráty 
- Rakušané 9000 mužů a 2741 koní, Prusové 13800 mužů a 42 děl.

Marie Terezie si byla vědoma toho, co 
znamenalo toto těžce vydobyté vítězství 
a osvobození Prahy a vyznamenala Dauna 
Velkým křížem nového vojenského řádu Ma-
rie Terezie, jehož se stal právě maršál Daun 
prvním nositelem, vyznamenala také vojá-
ky, odměnila je finančně a zvláštní ocenění 
dostali dragouni plukovníka de Thiennese, 
mimo peněz dostali také zvláštní výsadu 
- na památku nováčků se celý pluk musel 
holit.

Dva památníky připomínají dodnes místo 
této bitvy - u Křečhoře se jmény vyznamena-
ných vojáků (vandaly bohužel dost poničený 
a s ukradeným portrétem panovnice) a se 
skromnějším památníkem na chlumu u No-
vé Vsi, odkud pruský král pozoroval bitvu. 
A válčilo se dál, nyní na území Slezska, 
odkud se z rakouské armády o počtu 80000 

Řád Marie Terezie 
- Velkokříž Marie 
Terezie

Rytířský kříž 
 Marie Terezie

Rytířský kříž 
řádu Marie 
Terezie
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mužů vrátilo jen 17000. Po tomto neúspěchu odvolala panovnice z velení svého 
švagra Karla Lotrinského a nahradila jej Leopoldem Josefem Daunem. Bohužel ani 
vítězství u Kolína nepřineslo vrácení Slezska, což však naopak díky práci manžela 
panovnice Františka Lotrinského přineslo rozvoj manufakturní výroby na našem 
území. Byly to sklárny na jihu a severu Čech, slavné a dodnes nenapodobené černé 
hyalitové sklo a další a další výroby, které měly a - úspěšně alespoň zčásti nahradily 
ztrátu průmyslovějšího Slezska. Ale to je zase jiná neméně zajímavá kapitola našich 
dějin. 

Ani pruský král Fridrich II. válčení ne-
nechal a už v květnu 1758 obléhal pevnost 
Olomouc. V obraně města se vyznamenal za-
se jiný rakouský válečník a to Ernst Gideon 
Laudon (mimochodem pro Vídeň pracoval od 
svých 26 let po té, co jej Fridrich II. odmítl vzít 
do svých služeb a že toho pak Fridrich litoval 
je zřejmé). Tuto poznámku jsem si dovolil 
proto, že právě jméno tohoto generála zůstalo 
dodnes zachováno v lidových písničkách.

A jaký je přímý vztah k našemu kraji? Musí-

Pohled na někdejší bojiště
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me vyjít z dobové situace. 
Nemůžeme mít představu, 
že když skončila bitva, ci-
zí vojska nasedla na vlak 
a jela domů. Vlaky nebyly, 
takže armády po té, co 
byly jízdními spojkami na 
koních vyrozuměny, šly 
pěkně pěšky domů a tam, 
kde je zastihla zima, zů-
staly do jara, tam kde 
se jim někdo postavil na 
odpor, vznikla šarvátka. 
O partyzánské činnosti 
z těch časů jsem nenašel 

žádnou zmínku, která by stála za to. A samosebou si obživu a zábavu obstarávaly 
tam, kde právě byly. V knize Linhart: Pověsti z Pardubicka se dovídáme, že Prusové 
takto „ložírovali“ ve Břehách a vůbec na Přeloučsku, v roce 1744 zase v Pardubicích. 
A nikdo jim nemohl v takovém počínání zabránit, protože žádná ozbrojená moc ne-
byla po ruce a v zimě k tomu. Jaké utrpení pobyt vojsk znamenal pro obyvatelstvo se 
můžeme také dovědět ze známého divadelního „kusu“ Braniboři v Čechách. 

Později na sklonku vlády Marie Terezie a především za Josefa II. jsme si vzali 
z postupu cizích armád po našem území poučení a vnikly grandiózní fortifikační 
stavby Terezín - k obra-
ně levého břehu Labe ze 
směru od Drážďan a Pir-
ny. Druhému oblíbené-
mu vstupu do Čech ze 
Slezska se postavily do 
cesty pevnosti Josefov 
a Hradec Králové. Nic-
méně krátce po svém 
dobudování ztratily 
pevnosti svůj význam 
a už v roce 1866 v bi-
tvě u Hradce Králového 
pevnosti do válčení ne-
zasáhly, třebaže dodnes 
alespoň zčásti armádě 
slouží. O tom, že jsou 
v žalostném stavu, se 
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může přesvědčit každý sám. 
Když jsme procházeli zpust-
lými ulicemi Josefova (a obdi-
vovali funkčnost architektury), 
napadlo nás, že by bylo skvělé 
vdechnout městu život např. 
tím, že by se stalo centrem ně-
jaké specifické činnosti - např. 
universitním městem, protože 
svůj původní existenční záměr 
ztratila tato města již v 18. sto-
letí. Je škoda, že od té doby se 
nepodařilo pro ně nalézt jinou 
náplň života. Pokud Vás při 
čtení těchto řádků napadne, že 
v letech okolo 1938 se situa-
ce s pevnostmi opakovala - viz 
Bouda, Hanička + další tvr-
ze, samostatné sruby a řopíky, 
pak máte jistě pravdu. Nejsem 
žádným znalcem a v oboru vo-
jenském už určitě ne, ale když 

si uvědomíme tvar re-
publiky, vč. pohraničních 
pohoří, pochopíme lépe 
všechny souvislosti, které 
byly ve starší historii zřej-
mé i našim předkům.

Podle knihy: J. Janusová, O. Káňa: Její Veličenstvo Marie Terezie 
 Linhart: Pověsti z Pardubicka
Internet: www.franzferdinand.cz

připravil Ing. Robert Chutic
foto: R. Chutic

O K É N K O  D O  H I S T O R I E
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KLUB ŽEN  SE CHLUBÍ – ČÍM?

BLA-ME / KŽ
„Ve stopách Kovbojů“

O co jde? Pro pány, 
milovníky piva, závod 
– běh po hospodách 
na čas, pořádaný kaž-
doročně Kovbojským 
klubem Spytovice.

Pro nás ženy ne zá-
vod, ale krásná zimní 
procházka po stejné 
trase a s pečlivě dodr-
žovanými zastávkami. 
A jak vznikl název ak-
ce? Nehledejte v něm 
cizí slovo. Původ po-
chází  od ženského jména Bláža a věčné vzpomínky na ni. Tím Blaženčin  memoriál 
– zkráceně BLA-ME/Klub žen. Více o tom vědí samotní kovbojové. 

Letos se nás sešlo 15 žen. V sobotu 27.1.2007  odpoledne jsme  vyrazily 
zasněženou krajinou směr Kozašice. Zde byla první krátká zastávka 
v cukrárničce. Nemohly jsme ji minout, i když byla asi navíc. Tako-

vý záku-
sek a něco 
z baťůžku na 
zahřátí přeci 
povzbudí.

Pak přes Jano-
vice a následovala 
hospůdka v Seníku. 
Posedělo se jak při 
jídle, tak při pivečku. 
Jak krásně se šlo bí-
lou cestou do Krasnic. 
Hospůdka byla takřka 
jen pro nás. Obslou-
žil nás příjemný pan 
vedoucí. Společně se 
s námi zasmál. Po ně-

K L U B  Ž E N  I N F O R M U J E

chází  od ženského jména Bláža a věčné vzpomínky na ni. Tím Blaženčin  memoriál 
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Pak přes Jano-Pak přes Jano-
vice a následovala 
hospůdka v Seníku. 
Posedělo se jak při 
jídle, tak při pivečku. 
Jak krásně se šlo bí-
lou cestou do Krasnic. 
Hospůdka byla takřka 
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jakém tom pivku nebo 
čaji jsme se se smí-
chem loučily a pokra-
čovaly temným lesem 
do Morašic. Končilo 
se jak jinak, v Hostin-
ci u zámku. Poseděly 
jsme a shodly se, jak 
se krásně nechá prožít 
sobotní odpoledne.

za Klub žen 
Zdechovice

J. Chalupníková

K L U B  Ž E N  I N F O R M U J E

Jako důkaz máme plánek 
a v něm osm stanovišť je zapsaných,

pro radost i pro vzpomínku,
hospodským razítkem cíle jsou stvrzený.

KLUB ŽEN VÁS SRDEČNĚ ZVE !

v sobotu 24. března 2007 do sálu hostince U zámku - odpoledne na 
Dětský karneval,  a poté večer na  - Rej masek pro dospělé.

   KLUB ŽEN SRDEČNĚ DĚKUJE !

rodině Stanislava Nováka za krásný vánoční strom, který nám věnovala, a panu Ja-
rolímovi za jeho usazení.
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 MÁTE DOMA BABIČKU, NEBO DĚDEČKA ?

Potřebujete pravidelně, nebo občas pomoci s péčí o ně? Nabízíme 
Vám tzv. odlehčovací služby. 

Rodinám, které se starají o svého závislého příbuzného ochotně 
poskytneme přímou praktickou pomoc – osobní hygiena, podávání 
jídla, podávání léků, kontrola klienta, společnictví… podporu i pora-
denství. Můžeme docházet pravidelně, nebo Vás pouze občas vystří-
dat, podle vašich potřeb.

V roce 2006 jsme se takto starali o osm klientů z Přelouče i okolních obcí, k plné 
spokojenosti pečujících rodin. V některých případech se s naší pomocí podařilo peču-
jícím spojit zaměstnání a péči o závislého příbuzného.

Pokud i Vaše rodina má zájem, aby Vaše babička, nebo dědeček trávili svůj čas 
v rodinném prostředí, s důvěrou se na nás obraťte, jsme připraveni Vám pomoci.

Veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 731 402 374 - Rita Hudcová. 

 A JEŠTĚ JEDNOU NĚCO O DOMĚ ČP. 14 VE SPYTOVICÍCH
 
Ráda bych uvedla na správnou míru zprávu 

o duši domu čp. 14. Ten domek opravdu musí 
dýchat hudbou a kulturou vůbec.

 Pan František Balán byl vyjímečný člověk, 
skvělý muzikant – houslista a své umění a zna-
losti si nenechal pro sebe, rozhodl se předat je 
dál. A tak jsme se, jeho nejstarší dcerka Marie, 
Liduška Vančurová a já, Helena Kurková, staly 
jeho žákyněmi. Pět let jsme chodily k Baláno-
vům „do houslí“, probíraly jsme hudební nauku, opisovaly noty a svědomitě se učily 
dle „Malátovy houslové školy“.

 Zpočátku asi, vzhledem k našemu umění, utekly všechny myši z okolí, ale postup-
ně jsme se zdokonalily, že jsme hráli s panem učitelem jako kvarteto při divadelních 
představeních a i pro radost lidem. Byla válka (1940 – 1945) zábavy byly zakázané 
a tak se hrálo ochotnické divadlo, v němž jako skvělá herečka, na kterou se dlouho 
vzpomínalo, vynikala paní Anna Balánová.

 Náš hudební repertoár byl nenáročný. Mimo povinných cvičení jsme hráli národní 
i lidové písně, moderní šlágry a různé skladby, které jsme kde sehnali a opsali.

 Dnes, po tolika létech, na housle zahraji sotva „Pec nám spadla“, ale znalosti a lás-
ka k hudbě mi zůstala. Jestli se můj učitel, pan Balán, z hudebního nebe dívá, tak mu 
za všechno moc děkuji.

Helena Procházková



  Z OBECNÍ KNIHOVNY

Během roku 2006 
přibylo do naší knihov-
ny 36 knih za 5 904,- 
Kč. Jsou to převážně 
knihy beletrie – 20 
kusů, 10 knih je na-
učných a 6 knih pro 
děti. Je registrováno 50 
čtenářů, z toho 11 dětí. 
Výpůjční doba je stále 
stejná, každé pondělí 
a čtvrtek vždy od 17 do 
19 hodin. V téže době 
lze využívat 4 počíta-
če, internet i tisk.

Mezi naučnými knihami můžete najít Velkou výletní knihu s množství různých 
cest po republice, Zdraví pro třetí věk a Recepty z domácí lékárny poradí při výrobě 
domácí kosmetiky, léčivých likérů, čajů i zdravých jídel, např. protichřipkový salát: 
500 g kysaného zelí, 1 cibule, 2 mrkve, 1 jablko, 1 lžíce strouhaného křenu a 1 zaky-
saná smetana. Všechno nakrájet, smíchat a podávat s pečivem. Vitamínová bomba. 
Na děti pak čekají kromě jiného nové Pohádky z Orlických hor, na ostatní mnoho 
knih Josefa Fouska, Ivanky Deváté, I. Obermannové, J. Hercíkové, J. Svátka, P. Frýbor-
ta a dalších. Stačí jen přijít a každý si vybere podle svého zájmu.

Tuto moji zprávu – zároveň pozvánku - končím výpiskem z jedné z posledních 
knih našeho fondu. Jestli ji někdo znáte, je to dobře, jestli máte chuť přečíst si knihu 
celou, přijďte si vypůjčit.

„Život je vozík s veteší i krásou,
má mladé srdce a hlavu bělovlasou.
Život je vozík, ve dvou se lépe táhne,
čím víc se mládí ztrácí, tím víc se po něm prahne.
Život je zkrátka takovej, že sem tam něco bolí,
 jarem jdeš s hlavou vztyčenou a na podzim jdeš s holí.“

Marie Kožená

I N F O R M A C E  /  Z A J Í M A V O S T I
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 ZAMYŠLENÍ NAŠÍ ČTENÁŘKY 

1. října 2006
Splnila jsem si svůj dávný sen. Mám tebe, kamaráda – svůj psací stroj!
A teď jak a čím začít?
S velkou pýchou (že jsem si tě pořídila za vlastní, konečně nastřádané korunky), 

jsem si tě odnášela ze zastavárny domů. Čekal jsi na mě, asi dlouhý čas. Soudě dle 
tvého uprášeného vzhledu. V tobě nedůstojném prostředí mezi všelijakým harampá-
dím, ti nevděční přisoudili místo. Zaměnili tě za počítač! Tebe, který jsi sděloval tolik 
důležitých informací, zajímavých událostí. Jistě jsi byl i poslem milostných tužeb. Co 
všechno jsi psal! Prodali tě za pár babek – za pár stříbrných! Pranic nedbali tvých 
zásluh, tvého krásného vzhledu, tvé touhy sdělovat jejich myšlenky – prostě psát, 
psát, psát! No a já tu touhu psát mám. Budeme si spolu rozumět, uvidíš. Mě počítače 
nelákají. Už teď tě mám ráda. Zalíbil jsi se mně na první pohled. I bolest jsme spolu 
zažili, nechtěla jsem tě pustit z ruky a svěřit donášku do rukou své vnučky – dopla-
tila na to namoženinou moje pravačka. Jo kamaráde, taky jsem už bába, která si moc 
a moc nerada přiznává, že holt ubývá sil! No, ale věřím, že si spolu ještě budeme moc 
a moc povídat. Budeme si spolu leccos povídat – slibuji 
a přísahám! Ale teď holka hajdy k vařiči. Jíst se zkrát-
ka musí. Jenže co, když se mně do nějakého moc 
extra vaření zrovna moc nechce.

Paličky deš-
tě doťukaly do 
okenních, ple-
chových parape-
tů - je po dešti. 
Podzim si po-
destýlá ohnivě 
zlatou a rudou. 
Šedá obloha 
se vyplaka-
la, protrhala 
a ve velkých 
o b l a č n ý ch 
průzorech 
svítí místy 
t y r k y s o -
vá, místy 
b l a n k y t -
ná modř 
o b l o h y . 
Bachraté 

F E J E T O N
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oblačné peřiny odplouvají k východu. Už bývá chladno a mnohde si již v kamnech 
přitápí. Podzim se vydařil. I lesy byly letos plné hub. Také jsem si jich trochu nasu-
šila ke zlepšení chuti bramborových polévek. S vlaštovkami odlétlo i léto. A zas bude 
dlouhatánská zima – ó kéž by už bylo opět jaro! 

Tak vidíš kámo, slíbila jsem ti, že si spolu budeme hodně povídat a teď ani honem 
nevím o čem. Napadá mě, že bych mohla začít legendou o prutech Svatoplukových. 
Doba čpí rozpolceností, nesváry, závistí, sobectvím, a krutostmi všeho druhu Tak 
málo ohleduplnosti, vzájemného citu, lásky je mezi lidem. Úcta je dnešnímu člověku 
zdá se, neznámým pojmem. Nemáš-li kabát zlatem vyšívaný, nestojíš za ohlédnutí. 
Tolik přetvářky, povrchnosti se vyhřívá na výsluní obecného zájmu. Tisíckrát žel, ku 
škodě nás všech. Podřizujeme se zájmům trhu. A vlastní názorovost, kam se poděla. 
To opravdu chceme snášet čertu do kapsy? To si opravdu budeme nadělávat do gatí 
před každým, kdo si na nás dupne a pohrozí prstíčkem: ty, ty, ty, ty!? Postačí nám 
zazpíváme-li si: ať MÍR dál zůstává s touto krajinou atd. !

Pokusím se převyprávět tu legendu tak, jak si ji pamatuji, když mně byla vyprávěna.
Je to už strašně dávno, před mnoha a mnoha lety co byl, žil kníže Svatopluk. Byl to 

kníže dobrý, spravedlivý. K poddaným byl umírněný, nebránil jim ve víře ani v ostat-
ních jejich tehdejších právech. Lid ho proto ctil a byl věrný v službě. A jako každý i on 
začal pociťovat, že podzim jeho života se nachyluje a nadchází čas zúčtování. Kníže 
Svatopluk měl sedm synů. Usmyslil si, že synům vysvětlí, jak si v životě vést, aby se 
jim i lidem jim poddaným i nadále dobře dařilo v dobrém jejich počínání. I poručil, 
by mu donesli 14 prutů vrbových. Pak kázal sedm prutů splést dohromady. Na to 
k loži svému nechal syny povolati. Každému ze synů podal jeden prut a pravil k nim. 
Vychoval jsem z vás silné a statečné muže, neníliž pravdou. Synové souhlasili, že 
otec pravdu dí. Nuže, zlomte každý prut svůj. A každý ze synů lehce prut svůj zlomil. 
Synové se usmívali otcově nápadu co by pošetilosti starcově. Když jste tak snadno 
úkol splnili, vezměte jeden každý do rukou svých pletenec ze sedmi proutků vrbo-
vých a zlomte jej! Ani jeden ze synů knížecích nedokázal zlomit pletenec ze sedmi 
proutků vrbových. Vězte synové moji, tak jako ani jeden z vás synů mých statečných 
nezlomil těchto sedm proutků vrbových, tak ani žádný z nepřátelů silnějších nezlomí 
vás budete-li držet spolu. Nebudeteli v soudržnosti a navzájem se podpírati, lehce vás 
jako jednotlivce každý zdolá, zlomí tak jako i vy jste zlomili jednotlivé tyto proutky. 
Kníže dopověděl tuto radu synům svým a skonal. Legenda už dále nevypráví, zda-li 
synové uposlechli rady knížete otce svého. A protože se tato událost stala na jaře, kdy 
kolem potoků raší spousta proutí vrbového a snad na paměť dobrého knížete, začali 
poddaní jeho, vždy v den skonu knížete, plésti pletence z proutí vrbového. Připomí-
nali tak všem, že jen v jednotě lidu je síla jeho. Po nějakém času začali lidé pletenci 
říkat pomlázka, kterou si o Velikonocích vymáhali odměnu – malovaná vajíčka. Syno-
vé knížete Svatopluka zřejmě neuposlechli dobré rady otce svého, a proto na paměť 
události této pletencem se vymrskávali za hloupost svou.

Věra Skalická

F E J E T O N
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 KNEDLÍKY

Tento příběh pochází z raných dob mého starostování ve Zdechovicích. Měl jsem 
tehdy „v krvi“ ještě od minulého zaměstnavatele výrazně zapsán komplex 30 minut 
na oběd a „odpíchnout“ je. Každé přetažení znamenalo „nadělávat“. A protože jsem 
pracoval v Pardubicích, znamenalo to obyčejně dvou hodinové zpoždění na návratu 
domů. 

Když jsem začal starostovat ve Zdechovicích, tak jsem hledal možnost koupit si 
oběd někde u nás. Hospoda, kde by se vařilo, tady nebyla. Zkoušel jsem to ve škole 
i ve školce. Na obou místech se vařilo (a dodnes vaří) výborně. Dnes budu vyprávět 
o tom, jak jsem to zkusil ve škole, protože to bylo blíž.

Byly tehdy takové předpisy, které vedly k tomu, že jsem si musel nechat oběd 
naložit do „ešusů“ a sníst jej v práci (kdo to zkusil ví, že to není ono), do jídelny 
s ostatními to kvůli předpisům nešlo (i když jsem měl hygienický průkaz), a tak jsem 
jedl na zahrádce na lavičce před školou - idyla. Ale jen v létě. Příběh s houskovými 
knedlíky se odehrál v době, kdy už leželo trochu sněhu.

Čepicí jsem ometl sníh a šel jsem se ohlásit do kuchyně. Na zpáteční cestě jsem 
si už nesl polévku. Sedl jsem si a pustil se do jídla. Výborné - jako vždy. Trochu 
foukalo, ale bylo moc pěkně. Sluníčko se smálo a mně bylo dobře. Už jsem dojídal 
polévku a v tom se mezi hlavními dveřmi - jako anděl v bílém s rohem hojnosti v ruce 
(tedy s talířem) - objevila kuchařka Liduška. Donesla mi maso i s těmi proslavenými 
knedlíky až k lavičce a položila mi plný talíř na stůl vedle polévkového. Snad si to do-
vedete představit. Byla to krása! Avšak závistivý větřík mě nenechal v klidu dojíst tu 
výbornou polévku. Načechral krásně vypadající knedlíky a ten první nadzdvihl a pře-
nesl jej „letecky“ na blízký drátěný plot, kde jej osadil jako zvláštní ozdobu. A hned 
nadzdvihl další v pořadí… No nevím co se to ve mě probudilo za zvláštní pudy. Takhle 
mi sahat do mého korýtka! Myslím, že jsem něco řekl a hned vzápětí se rozhlédl, zda 
mě snad někdo neposlouchá a zbytek knedlíků jsem vidličkou okamžitě umravnil. 
No prosím! A vítr pochopil, že prohrál, uklidnil se a nechal mě pod krásným modrým 
nebem dojíst tu dobrotu. Jen ten jeden knedlík - chudáček - se tak smutně na tom 
plotě kýval, jakoby na rozloučenou s tímto pro mě tak krásným okamžikem ze života 
u nás doma.

Váš
Robert Chutic


