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Slovo úvodem

Dobrý den, vážení a milí čtenáři!

Těší nás, že máme zase příležitost Vás oslovit a popřát Vám jen to dobré k obligatorním 
svátkům, které si všichni spojujeme s ukončením starého a začátkem nového roku. Než 
k tomu přejdeme, bude snad dobré říci pár slov, jimiž bychom se rádi ohlédli za odcháze-
jícím rokem 2015. 
Čím byl ten rok 2015 zvláštní? Za ten nejdůležitější moment bychom rádi označili sku-
tečnost, že se povolební vášně uklidnily a vznikl zase normální prostor pro běžnou práci. 
Dosáhli jsme několika konkrétních výsledků, především jsme významně pokročili 
v dokončování plynofikace ve Zdechovicích. Máme na mysli dokončování další etapy 
složitých administrativních prací, které ve svém výsledku povedou k tomu, že obec získá 
od plynáren druhou část slíbených financí, resp. ceny. Dalším pěkným počinem v řádu 
milionů korun je dosadba zámeckého parku, k níž letos došlo. Přes velká sucha se poda-
řilo většinu nové zeleně udržet. 
Naši Spytováci také nezůstali stranou, pracuje se na I. etapě obnovy malého rybníčku, 
kterému místní říkají požární nádrž. Kromě vyčištění rybníček získal i vlastní parcelu, 
kterou dřív neměl, a v následujícím roce očekáváme, že bude dokončen. 
Reálnou podobu dostalo i „centrální parkoviště“, které vznikne ve středu obce Spytovice 
na místě někdejšího domu čp. 29, který bude ještě letos z větší části odstraněn. Finální 
podobu dostane až v roce dalším. 
Ve Spytovicích se zatím jen na papíře pracuje na vyčištění velkého rybníka za kravínem, 
kterému se říká „Zadní“. Je dokonce možné i to, že obec získá i finanční dotaci na vyčiš-
tění od dříve navezených odpadů. To budeme ovšem vědět až po novém roce. Kromě roz-
pracovaného projektu už máme v majetku i parcelu někdejšího přivaděče vody Krasnic-
kého potoka. Realizací tohoto vodního díla bychom byli schopni nejen napouštět vodu 
do zmíněné požární nádrže a do Zadního rybníka, ale zároveň bychom byli schopni 
dokončit náš záměr ochránit obec Spytovice před velkou vodou a přes Zadní rybník ji 
odvést mimo obec. 
Ve Zdechovicích už máme stavební povolení pro parkoviště u hřbitova, po němž už 
dlouho voláme, na stavebním úřadě už jsou projekty na opravy tří místních silnic a čtvrtá 
(Stavec) se projektuje. Konečně se pohnula z místa i rekonstrukce domu čp. 5 pro potřeby 
obce, i zámek konečně se trochu pohne a dočká se zásahu proti napadení dřevěných 
krovů tesaříkem. 
Snad jsem nic podstatnějšího nevynechal, a proto mi už zbývá poděkovat kolegyním 
a kolegům, bez jejichž usilovné práce by u nás život snad ani nebyl myslitelný. Děkuji 
i Vám, vážení čtenáři a příznivci naší obce, přejeme Vám hezké a klidné Vánoce 
a do nového roku jen to dobré, především zdraví. 
Vaši,

Ing. Robert Chutic, starosta obce
Ondřej Procházka, místostarosta

akce 

z obce
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Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 5/2015
konaného v pondělí 31. srpna 2015 od 18.00 hodin  
v zasedačce čp. 14 ve Spytovicích

1/   Nabídka na zpracování územního plánu Zdechovice
  ZO pořízení nového územního plánu pro obě obce a samoty považuje 

za účelné a souhlasí s tím, aby pořizovatel = ORP Přelouč zahájil pat-
řičné kroky. ZO dále schvaluje určeného zastupitele pro pořízení územ-
ního plánu pro volební období 2014–2018, kterým je: starosta obce, 
Ing. Robert Chutic. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

2/   Návrh smlouvy na pronájem vánočních LED dekorů na sloupy VO
  ZO zažádá o kalkulaci na nákup 20 ks LED dekorů střední velikosti. Pově-

řuje tím p. starostu. Do předložení kalkulace smlouva o pronájmu nebude 
uzavírána. 

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti 2 (Nejerál, Čeřovská)
      Zdrželi se -

3/   Varianty cyklostezky
  V tomto bodě přípravy cyklotesky nebylo přijato žádné usnesení. 
  Výsledek hlasování:  Pro 4 (Forman, Chutic,  

Procházka, Skohoutil)
      Proti 3 (Nejerál, Stříška,  

Smetanová, Ronzík)
      Zdrželi se 1 (Čeřovská)

4/  Pracovní poměr ředitelů škol
  ZO souhlasí s vydáním potvrzení pro ředitelku MŠ Zdechovice i ředitele 

ZŠ Zdechovice v tom smyslu, že jejich pracovní poměr se mění na pra-
covní poměr na dobu neurčitou.

 
 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

5/  Sdružování prostředků na nákup knihovního fondu
  ZO souhlasí s uzavřením, tj. s podepsáním veřejnoprávní smlouvy mezi 

obcí Zdechovice a Krajskou knihovnou v Pardubicích vč. dodatku k této 
smlouvě ve věci sdružování prostředků na nákup výměnného fondu. ZO 
souhlasí s výší dotace 3 000 Kč/2015. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

6/  Možnost zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice, a.s.
  ZO vzalo na vědomí informaci firmy VaK, a.s. Pardubice, č.j. 904/2015 ze 

dne 30. 6. 2015 v možnosti nepeněžního vkladu do společnosti, například 
vložením kanalizačních řadů.

  ZO s vložením majetku jako nepeněžního vkladu do firmy VaK, a.s. Pardu-
bice nesouhlasí. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

7/  ZTV Zdechovice – U Ovčína
  Předání předmětu díla ke smlouvě do pachtu a provozování
  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu a provozování vodovodu 

na sídlišti U Ovčína ve Zdechovicích mezi obcí a firmou VaK, a.s. Par-
dubice. Protože textace smlouvy nebyla zatím předložena, ZO žádá o její 
předložení před podpisem. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

8/   Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a právu provést stavbu – smlouva č. IV-12-2013551/2 ČEZ – Matex 
HK, s.r.o.

  ZO souhlasí s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o smlouvě 
budoucí. Starostovi se ukládá zajistit veškerou administrativu s tím spoje-
nou externím spolupracovníkem.

 
 

zastupitelstvo obce Zdechovice
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  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

9/   Smlouva o zřízení věcného břemene – plynofikace obce Zdechovice 
  (1) a (2)
  ZO s uzavřením smlouvy o věcných břemenech mezi obcí a RWE Gasnet, 

s.r.o. souhlasí.
  
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

10/  Žádost o rezervaci pozemků p.č. 385/8, 385/4 a 385/16, vše k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí s rezervací a následným prodejem parcel U Ovčína ve Zde-

chovicích takto:
   a/ p.č. 385/8 s rezervací do 31. 12. 2015
  b/ p.č. 385/4 s rezervací do 30. 10. 2015
  c/ p.č. 385/16 s rezervací do 30. 11. 2015
  d/ p.č. 385/17 s rezervací do 31. 12. 2015
  Ve všech případech jde o parcely v k.ú. Zdechovice. Uplynutím rezervační 

lhůty se parcely stávají volnými. V případě prodeje platí, že daň z převodu 
nemovitostí platí prodávající i kupující rovným dílem.

  
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

11/  Archeologický výzkum v areálu zámku – vydání monografie
  ZO vzalo na vědomí návrh Muzea východních Čech HK viz mail č.j. 974/15 

z 13. 7. 2015 a souhlasí s využitím nedočerpaného zbytku peněz za zpra-
cování archeologického výzkumu v areálu zámku ve výši 249 934,43 Kč 
k tisku monografie o tomto výzkumu v ceně max. 230 000 Kč vč. DPH 
s tím, že bude pořízeno 400 ks výtisků, z toho 200 ks pro obec. Před podpi-
sem smlouvy žádáme předložit kalkulaci – výsledek nabídkového řízení.

  Výsledek hlasování:  Pro 6 (Forman, Nejerál, Čeřovská, 
Chutic, Procházka, Skohoutil)

      Proti -
      Zdrželi se 3 (Ronzík, Stříška, 

Smetanová

12/  Smlouva o dotaci – Římskokatolická církev
  ZO schvaluje uzavření smlouvy o dotaci ve výši 350 000 Kč mezi obcí 

a Římskokatolickou farností Zdechovice, účelově určenou na opravy stře-
chy na kostele sv. Petra a Pavla ve Zdechovicích.

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

13/  Žádosti o pořízení přípojek
  ZO souhlasí s provedením projektové přípravy pro přípojky vody a kanali-

zace pro dům čp. 80 a pro přípojku vody pro dům čp. 81. Dále ZO souhlasí 
s realizací obou vodovodních přípojek na náklady obce. Náklady na rea-
lizaci kanalizační přípojky pro dům čp. 80 se rozdělí mezi obec a žada-
telku tak, že obec uhradí náklady na realizaci části přípojky od napojení 
na uliční větev kanalizace po revizní šachtu RŠ2

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

14/  Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 (dále jen OZV) o stanovení 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Zdechovice.

  ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015 o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Zdechovice podle předloženého návrhu.

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

15/  Výsledky výběrového řízení na stavby obce
  ZO bere na vědomí výsledek práce hodnotícího výboru a rozhodlo 

zakázku přidělit takto:
  Veřejnou zakázku: 
   Zámek Zdechovice – likvidace dřevokazného hmyzu přidělit firmě
  MYKOS – Frydrych Josef, Třinec za cenu 629 200 Kč a se zárukou 20 let
 
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
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  Veřejnou zakázku: 
   Instalace plastových oken v bytovém domě čp. 155 až 157 ve Zdecho-

vicích přidělit dle pořadí firmě:
  Firmě: 1. RI OKNA a.s. Bzenec s nabídkovou cenou 543 334,75 Kč vč. DPH
   2. DONAP za cenu 559 791 Kč vč. DPH
   3. HOKR s cenou 632 500 Kč vč. DPH 
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

  Veřejnou zakázku:
   Prodloužení chodníků ve Zdechovicích – PD zrušit a vypsat nové výbě-

rové řízení pouze na část „Prodloužení od konce stávajícího chodníku 
po levé straně výpadovky na Spytovice s napojením na MK v sídlišti 
U Ovčína.“

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Chutic)

  Veřejnou zakázku:
   Společenský sál se zázemím – PD ukládá ZO zadavateli vypsat nové 

výběrové řízení.

16/  Nová smlouva s Českou poštou, s. p.
  ZO schvaluje novou smlouvu s Českou poštou, s.p. pro provozování Pošty 

Partner Zdechovice za výhodnějších podmínek než dosud. 
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

17/  Schválení právního jednání opatrovníka (obce)
  ZO bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích, č.j. 13P 116/92-

520, 19 P a Nc 196/2015 z 18. 5. 2015, kterým se schvaluje postup obce jako 
opatrovníka při zastupování nesvéprávného občana.

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

18/  Smlouva o smlouvě budoucí s ŘSD – prodloužení vodovodu Zdechovice
  ZO bere na vědomí návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a ŘSD o zří-

zení věcného břemene – služebnosti č. P/BVB/2015/030 na vědomí a souhlasí 
s jejím podepsáním. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

19/  Zámek Zdechovice – park tzv. malá dílna – návrh na nové využití
  ZO souhlasí se záměrem zřídit zázemí pro údržbu parku z tzv. malé dílny 

obj. č. 22. K tomu účelu ukládá obecnímu úřadu ukončit stávající proná-
jem ve smyslu platné smlouvy a pořídit potřebnou dokumentaci. 

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti 1 (Smetanová)
      Zdrželi se -

20/  Zdechovice čp. 5 – obecní úřad
  ZO souhlasí s provedením rekonstrukce domu čp. 5 ve Zdechovicích 

vlastní stavební četou se zahájením v roce 2015 podle platné dokumen-
tace a z platného stavebního povolení. 

  Výsledek hlasování:  Pro 5 (Forman, Nejerál, Čeřovská, Ronzík, 
Chutic

      Proti -
      Zdrželi se 4 (Procházka, Skohoutil, 

Stříška, Smetanová

21/  Zámek Zdechovice-park – rekonstrukce kašny
  ZO souhlasí s realizací kašny v parku zámku cca na původním místě 

s využitím nalezených částí bazénu s novou technologií, obvodovými 
tryskami a uprostřed s replikou žáby podle dobových fotografií. 

  ZO ukládá starostovi provést v místě bývalé zámecké kašny sondu za úče-
lem ověření, zda se zde nenacházejí další její fragmenty. 

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Stříška)

22/  Rozpočtové opatření obce č. 2/2015
  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, předložené vlastním finanč-

ním výborem, kterým se upravuje rozpočet obce podle aktuálních potřeb.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

23/  Uvolnění domu čp. 29 Spytovice
  ZO schvaluje ve smyslu zákona o obcích (128/2000Sb.) §38, odst. 6 a 7 

záměr upustit od vymáhání neodůvodněného obohacení bydlící tam 
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rodiny, které by mohlo být spatřováno v tom, že rodina bez právního 
důvodu dům obývala ještě řadu měsíců po zakoupení domu obcí a nepla-
tila obci žádný nájem. K tomuto opatření přistupujeme z toho důvodu, 
že dům byl (a je) v neobyvatelném stavu, obvyklá výše nájmu by byla 
minimální a dům byl obcí zakoupen s cílem jej odstranit a tedy nikoliv 
proto, aby do něj vkládala další veřejné prostředky na opravy. Kromě 
toho obyvatelé domu byli osobami s minimálními příjmy, a tudíž náklady 
na vymožení případné pohledávky by přesáhly výši vymožené částky.

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

24/  Dům Zdechovice čp. 13
  ZO bere na vědomí dražbu ideální ½ domu čp. 13 ve Zdechovicích vyhlá-

šené na 3. 9. 2015 a souhlasí s účastí obce v dražbě s limitem 150 000 Kč.
  ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3, kterým se přesunuje částka 

150tis. Kč pro rekonstrukci nemovitosti z položky 6171/6121 (čp. 5). 
  Výsledek hlasování:  Pro 5 (Chutic, Forman, Skohoutil, 

Procházka, Ronzík)
      Proti 2 (Nejerál, Smetanová)
      Zdrželi se 2 (Stříška, Čeřovská)

25/  bod spojen s bodem č. 21

26/  Chodník Zdechovice
  ZO souhlasí s projektováním a realizací chodníku od čp. 171 až k čp. 178 

s napojením na sídliště u Ovčína.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 6/2015
konaného v pondělí 29. září 2015 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích

Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Bohuslav Nejerál, Robert  
Forman, Tomáš Rondzík, Radomír Stříška, Hana Čeřovská.

Omluven: Michal Skohoutil, Ondřej Procházka.

1/   Výběrové řízení na hasičskou stříkačku
   Nabídky předložily tyto firmy:
   a/ THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 57201 Polička
   b/ KOBIT-THZ, s.r.o., Tovární 123, 53821 Slatiňany
   c/ WISS CZECH, s.r.o., 78363 Halenkovice 10

  ZO schvaluje výsledky práce výboru pro veřejné zakázky obce a rozhodlo 
o tomto pořadí uchazečů:

  1.  firma KOBIT-THZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 5 668 850 Kč  
a bodovým ziskem 98,71 bodů (nabídka č. 2)

  2.  firma WISS CZECH, s.r.o. s nabídkovou cenou 5 774 120 Kč  
a bodovým ziskem 97,07 bodů (nabídka č. 3)

  3.  firma THT Polička, s.r.o. s nabídkovou cenou 5 914 964 Kč  
a bodovým ziskem 96,27 bodů (nabídka č. 1)

 Ceny jsou uvedeny vč. DPH
  
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

2/   Smlouva mezi obcí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých – o bezúplatném převodu pozemku pro přivaděč vody pro rybník 
Spytovice. 

  ZO schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. ÚZSVM/
HPU/7568/2015-HPUM, kterou se pozemek p.č. 512 v k.ú. Morašice v Želez-
ných Horách bezúplatně převádí z majetku státu do majetku naší obce.

  
 

Usnesení zpracovala návrhová komise dne 11. 9. 2015 (Š. Kočová) ve složení:
Ověřovatelé: .....................................  R. Forman 

T. Ronzík
Starosta: ............................................  Ing. R. Chutic

zastupitelstvo obce Zdechovice
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zprávy z kraje

 Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

3/   Cena obce
  ZO rozhodlo ocenit odpovědný přístup hasičské jednotky Hasiči Zdecho-

vice v  letošním suchém roce navýšením jejich roční odměny o 50 %.
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

4/   Grant – Smlouva s Pardubickým krajem a obcí na dotaci 2 470 Kč 
na místní turistické informační centrum.

  ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu mezi Pardubickým 
krajem a obcí Zdechovice pro rok 2015 ve výši 2 470 Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Nejerál)

zastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení zpracovala návrhová komise dne 9. 10. 2015:
Ověřovatelé: .....................................  O. Smetanová 

H. Čeřovská

Informace z Elektrárny Chvaletice
Sev.en EC uvítal ve chvaletické elektrárně tisícího návštěvníka 

Chvaletice, 22. října 2015 
Společnost Sev.en EC (dříve Elektrárna Chvaletice) v rámci exkurzí v tomto roce 
navštívila již tisícovka návštěvníků. Tisícím návštěvníkem byl Jaroslav Hájek, který 
dnes navštívil chvaletickou elektrárnu se spolužáky ze Střední školy zemědělské 
a Vyšší odborné školy Chrudim. Průvodce Jan Teplý mu za společnost pogratuloval 
a předal drobný dárek. „Jsem rád, že je o prohlídky provozu elektrárny Chvaletice 
takový zájem. Každým rokem počet návštěvníků roste. “ říká Luboš Pavlas, generální 
ředitel. Od září 2013, kdy Elektrárnu Chvaletice koupila Severní energetická, navští-
vilo provoz 3000 návštěvníků. Největší zájem o prohlídky je ze strany středních škol. 

zprávy z kraje

Ve chvaletické elektrárně prověřili spolupráci hasičských jednotek 

Chvaletice 23. října 2015 
V tomto týdnu se uskutečnilo taktické cvičení Hasičského záchranného sboru pod-
niku Sev.en Ec, a.s, jehož námětem byl tentokrát požár kompresorové stanice absor-
béru č.2. Byl vyhlášen první stupeň požárního poplachu pro Sev.en EC a.s. Cvičení 
se účastnily i dobrovolné hasičské jednotky obcí Zdechovice, Řečany nad Labem 
a PS HZS Přelouč.

Zajímavé statistické údaje

Nejčastější jména chlapců narozených v Pardubickém kraji

Leden 2005
pořadí jméno

1.–2. Jakub,  
Tomáš

3.–4. Jan,  
Ondřej

Leden 2010
pořadí jméno

1. Tomáš
2. Jakub
3. Jan

Leden 2015
pořadí jméno

1. Jan
2. Jakub
3. Matěj

Nejčastější jména dívek narozených v Pardubickém kraji

Leden 2005
pořadí jméno

1. Adéla
2. Natálie
3. Anna

Leden 2010
pořadí jméno

1. Tereza

2.–3. Adéla,
Anna

Leden 2015
pořadí jméno

1. Tereza
2. Viktorie
3. Anna

Počet obyvatel
(předběžné údaje k 30. 6. 2016)

Česká republika 10 541 644

Pardubický kraj 516 212

Okres Chrudim 104 029

Okres Pardubice 169 609

Okres Svitavy 104 311

Okres Ústí n./O. 138 263

Vývoj průměrné meziroční míry inflace v ČR 
(v letech 2005–2014)

Rok Míra inflace 

2005 1,9

2006 2,5

2007 2,8

2008 6,3

2009 1,0

Rok Míra inflace 

2010 1,5

2011 1,9

2012 3,3

2013 1,4

2014 0,4
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S nezastavováním vlaků vyšší kvality 
v České Třebové se kraj nesmíří
Pardubice (2. 12. 2015) 
V neděli 13. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád. Na železnici v Pardubic-
kém kraji mírně posílí dopravy na regionálních tratích. Mezi pozitivní novinky 
patří obnovení železniční dopravy do Štítů, mezi negativní nezastavování mezi-
národních vlaků vyšší kvality v České Třebové.

„Považuji za velmi nešťastné rozhodnutí Ministerstva dopravy o zrušení obsluhy 
uzlu Česká Třebová dálkovou dopravou vlaky kategorie EC ve směru Praha – Brno – 
Bratislava a opačně. I přes obrovský tlak na všechny odpovědné složky minister-
stva se nepodařilo Pardubickému kraji a vedení obcí v okolí České Třebové pře-
svědčit ministra dopravy a jeho podřízené o nutnosti a oprávněnosti požadavků 
na ponechání obsluhy České Třebové těmito vlaky,“ říká hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. „Pardubický kraj to chápe jako záměrné porušení povin-
ností objednavatele dálkové dopravy uvedených v dokumentech dopravní politiky 
státu a v žádném případě se s tímto stavem nehodláme smířit,“ vysvětlil hejtman.

Autobusové jízdní řády se od 
13. prosince mění
V neděli 13. prosince 2014 vstupuje v platnost celostátní změna jízdních řádů 
vlaků a autobusů. V Pardubickém kraji se ruší málo využívané spoje, jejich 
části a zajížďky a vznikají některá nová spojení podle požadavků obcí. 

„Na základě podnětů od obcí a občanů Pardubický kraj přistoupil k několika 
úpravám, které by měly přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti. Zároveň budou 
omezeny či zrušeny některé málo využívané spoje nebo jejich zajížďky,“ uvedl 
náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek. Veškeré jízdní řády lze 
najít na portal.idos.cz.

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s
Od 1. 1. 2016 byla schválena úprava cen vodného stočného pro náš kraj takto:

  VODNÉ – cena za 1 m3 činí 32,09 Kč + DPH
  STOČNÉ – cena za 1 m3 činí 38,96 Kč + DPH

Vyúčtování vodného a stočného bude provedeno poměrem a to k počtu dnů 
za období před a po úpravě cen.

Odoz komunálního odpadu
Cena za popelnici TKO  500 Kč za nádobu
BIO odpad   200 Kč za nádobu

Úhrada v hotovosti  

Na Obecním úřadě ve Zdechovicích:  
středa 20. ledna 2016 a středa 27. ledna 2016 
vždy mezi 8–12 a 13–17 hodin. 

Ve Spytovicích v  čp. 14 v zasedací místnosti  
ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 14 do 16,30 hodin. 

V pozdějších termínech nebude úhrada v hotovosti možná.

Informace pro úhradu bankovním převodem: 

Spytovice:  
účet č. 4626561/0100, VS: 9 + čp. domu +2016 (příklad: dům č.p. 50 = 9502016)

Zdechovice:  
účet č. 4626561/0100, VS: čp. domu +2016 (příklad: dům č.p. 96 = 962016)

Po prokázané úhradě si u nás můžete samolepku vyzvednout kdykoliv.
Od 1. února 2016 budou vyváženy jen popelnice označené platnými nálepkami. 
V uvedené termíny bude možné zaplatit rovněž nájemné ze zahrádek.
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Významná výročíHarmonogram svozu odpadů

Paní Jiřina Volná se narodila v roce 1940 
a prožila celý svůj život ve Spytovicích. 
Až do odchodu do důchodu pracovala 
v zemědělství. Se svým manželem 
Václavem vychovali 4 děti a těší se z 10 
vnoučat a 4 pravnoučat.

Pan Václav Volný se narodil v roce 1935 
v Řečanech nad Labem. Přiženil se 
do Spytovic, kde zatím prožil celý život. 
Až do důchodu pracoval jako zedník 
a zemědělec.

Kulatého výročí se dožívá paní Václava 
Dražková. Pochází ze Spytovic. Je 
vyučená kuchařka. Svého manžela, 
který pochází ze Šumavy, poznala jako 
vojína ze zdechovické posádky. Jejich 
manželství trvá již 52 let a vychovali 
spolu 2 děti.

Krásných 60 let společné cesty životem 
oslavili manželé Stanislav a Květoslava 
Svobodovi ze Spytovic. Pan Stanislav 
ze Spytovic pochází, jeho žena se tam 
přivdala z Kozašic. Ve Spytovicích 
taky prožili celý svůj život. Vychovali 
dvě dcery a těší se z pěti vnoučat a tří 
pravnoučat. Přejeme jim ještě mnoho 
společných let

středa – papír + plast sezónně: 1× týdně a 2× měsíčně sudé týdnypondělí – TKO 1× týdně
pondělí – bioodpad sezónně: 2× měsíčně sudé týdny 5.–11. měsícpátek – sklo – na telefon

zprávy a zajímavosti z obce

týden po út st čt pá so ne

53 1 2 3

1 4 5 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 17

3 18 19 20 21 22 23 24

4 25 26 27 28 29 30 31

     

týden po út st čt pá so ne

26     1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

     

týden po út st čt pá so ne

5 1 2 3 4 5 6 7

6 8 9 10 11 12 13 14

7 15 16 17 18 19 20 21

8 22 23 24 25 26 27 28

9 29       

     

týden po út st čt pá so ne

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31     

     

týden po út st čt pá so ne

9  1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31    

     

týden po út st čt pá so ne

35    1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30   

     

týden po út st čt pá so ne

13     1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 22 23 24

17 25 26 27 28 29 30  

     

týden po út st čt pá so ne

39      1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31       

týden po út st čt pá so ne

17       1

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31      

týden po út st čt pá so ne

44  1 2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30     

     

týden po út st čt pá so ne

22   1 2 3 4 5

23 6 7 8 9 10 11 12

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30    

     

týden po út st čt pá so ne

48    1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31  

     

leden

červenec

únor

srpen

březen

září

duben

říjen

květen

listopad

červen

prosinec
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Pan Václav Obrgriesr se narodil 
v roce 1940. Od svého narození 
žije ve Spytovicích. Vyučil se 
automechanikem a až do odchodu 
do důchodu pracoval v ČSAD Přelouč. 
Se svojí manželkou vychovali dvě děti.

V roce 1940 se narodil i pan Václav Uhlíř, který se narodil a celý svůj dosavadní 
život prožil ve Spytovicích. Vyučil se kovářem a tomuto řemeslu se věnoval až 
do odchodu do důchodu. Se svojí manželkou, taky ze Spytovic, vychovali dvě 
děti. 
Významných narozenin se dožívají i všichni ti, kteří se na tento svět dívají již 
déle než 80 let. Jsou to paní Libuše Hanušová, Marie Mazalová, Božena Smutná, 
Zdeňka Musilová a Věra Janatová.

Paní Jaroslava Havířová pochází 
od Hradce Králové. Později bydlela 
v Řečanech n. L., odkud se v roce 1974 
přestěhovala do Zdechovic. Vystřídala 
několik zaměstnání, nejdéle pracovala 
v zemědělství. Vychovala 3 syny.

Diskotéka v penziónu
25. 9. se v Penzionu T konala diskotéka, 
na které hrála nejmladší zdechovická 
hudební skupina Adrenalin ve složení 
Adam Marek, Aneta Smolíková, Lukáš 
Smolík, Nikolas Vamberský a Tomáš 
Musílek. Obecenstvo i kytary byly pří-
jemně naladěné. Později to rozpará-
dili DJ Luboš Forman. Hrály se české 
i cizí, starší i modernější hity a hrálo 
se dlouho do noci. Líbilo se to starším 
i mladším divákům, někteří vydrželi až 
do ranních hodin. 

Bára Růžičková

Zářijový výlet

Vážení spoluobčané, 
zdraví Vás Klub žen a chce se podělit 
o zážitky ze zářijového výletu. 
Svatováclavský víkend nás vylá-
kal v sobotu 26. 9. na Berounsko.  Vlakem 
nás vyrazilo sedm. Po přestupu v Praze 
byla cílová stanice Srbsko – vesnička 
ležící v chráněné oblasti Český kras, 
obklopená loukami, lesy a vysokými ska-
lami. Je vzdálená asi 6 km od Berouna. 
Do Srbska jsme přijely poměrně brzy 
ráno, hospůdky byly ještě zavřené, a tak 
jsme vzaly k občerstvení za vděk malý 
obchůdek s potravinami. Mile nás pře-
kvapil příjemný pan vedoucí. K nákupům 
nám uvařil i kávičku.
No a pak následovala krásná pěší túra 
do vesničky Svatý Jan pod Skalou. Po lesní 
turistické stezce, táhnoucí se podél Bubo-
vických, asi 2 m vysokých kaskádovitě 
řazených vodopádů, se místy sice šlo 

obtížněji, ale fajn. Škoda, že bylo málo 
vody. Cestou se nedaly přehlédnout roz-
kvetlé známé i neznámé kytičky.
 Houby v tak krásném lese sice nebyly, ale 
malému divočákovi se nás vystrašit 
podařilo. 
Stezka vyústila přímo u Benedik-
tinského kláštera. Dříve sloužil jako 
významné centrum středověké vzděla-
nosti, neboť v něm žili mniši – opisovači 
knih. Na klášter navazuje kostel Naro-
zení sv. Jana Křtitele z r. 1661 s velmi cen-
nou, bohatou vnitřní výzdobou. Kostel je 
propojen se starým skalním kostelem 
–  jeskyní sv. Ivana – chorvatského pous-
tevníka. Zde se nacházejí jeskynní pro-
story, v nichž podle legendy poustevník 
Ivan v devátém století žil. Je zde zacho-

Klub žen
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vána i přirozená traventinová jeskyně, 
zdobená krápníkovou výzdobou.  Nej-
krásnější ve Svatém Janu je vápencová 
Svatojánská skalní stěna s barokní kaplí 
sv. Kříže. Je odtud  překrásný výhled 
do okolí. 
Po prohlídce následoval samozřejmě 
pozdní oběd. V čisté, pěkné restauraci 
Obecná škola nám moc chutnalo. 
Sv. Janem protéká potok zvaný Kačák. 
Podél něho jsme se vracely zpět. Tudy 
byla cesta schůdnější, rovnější. Mohly 
jsme sledovat i lezení po skalách.
Zaujal nás také koník „čmuchálek“. Ten 
stál u svého vozíku a tak dlouho čmu-
chal, až našel bábovku. Na té si hned 
pochutnal. Srdečně jsme se zasmály.
Cesta nám rychle ubíhala, až jsme 
zapomněly sledovat  značení a ocitly se 

o 3 km dál, v Berouně. To ale nevadilo. 
Sedly jsme do vlaku a sledovaly  krásné 
okolí Berounky. I hrad Karlštejn se 
na nás usmál. 
Spokojené, trochu po 15 km unavené, 
jsme kolem deváté večer vystoupily 
v Řečanech. Jako bonus nám České 
dráhy věnovaly levnější regionální 
hromadné jízdné. Cesta jednu vyšla 
na 86 Kč. 
Řekněte sami, je přece dobře, pokud člo-
věk může, vzdát se trochy pohodlí a vyjet 
si za pěkného počasí, s dobrou partou 
ven za poznáváním našich památek.
 
S pozdravem ahoj, ahoj, ahoj  
za Klub žen

 J. Chalupníková

Solná jeskyně
Členky Klubu důchodců se rozhodly udělat něco dobrého pro své zdraví, a tak se 
12. listopadu vypravily do solné jeskyně do Pardubic. ZŠ nám zapůjčila autobus i se 
šoférem panem Živným. Všechna sedadla se zaplnila, a tak jsme v pohodě dora-
zily až na místo. Uvnitř bylo příjemně, lehátka pohodlná, tak jsme mohly 45 minut 
krásně relaxovat a za zvuků ztlumené hudby vdechovat solný vzduch. Dobrý oběd 
v přilehlé restauraci dovršil pěkný zážitek. Nakonec ještě dokumentační foto a vyra-
zili jsme všichni zpátky, aby autobus stihl rozvoz dětí ze školy domů.

Klub žen Klub žen
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Advent ve Zdechovicích
Vážení spoluobčané, s končícím listopadem příchází pomalu adventní období, kdy se všich-
ni připravujeme na blížící se vánoční svátky. V dnešní uspěchané době však připomíná ad-
vent spíše běh za  splněním všemožných povinností, očekávání a  úkolů, místo toho, aby-
chom se v klidu a pohodě připravili na blížící se sváteční čas. Rádi bychom vám, stejně jako 
každý rok, v předvánočním shonu nabídli nejednu možnost jak stresu a napětí ulevit, jak se 
na chvíli zastavit a nasát tu pravou adventní atmosféru. Přinášíme vám bohatý kulturní pro-
gram, který pro vás připravily místní organizace ve spolupráci s obcí Zdechovice. V tomto 

letáčku naleznete všechny významné kulturní akce v tomto období v naší obci. 
Za pořadatele jste srdečně zváni!

27. 11. 2015 Pá 17:30
rozsvěcení vánočního stromu 
+ malý kulturní program

prostranství u mariánské-
ho sloupu + přilehlý park

28. 11. 2015 So 11:00 mikulášská besídka pro děti sál - hostinec U zámku

4. 12. 2015 Pá
Děti rozdávají aneb Můj dědeček 
farmu měl - společný koncert žáků 
a Lídy Helligerové

sál - hostinec U zámku

5. 12. 2015 So 18:00 Spirituál Kvintet - koncert kostel sv. Petra a Pavla 
Zdechovice

9. 12. 2015 St 16:30 Den úcty ke stáří sál - hostinec U zámku

10. 12. 2015 Čt
Balónkové odpoledne - koncert 
žáků a výtvarná dílna areál ZŠ

13. 12. 2015 Ne 17:00
Ad Libitum + varhany prof. Uhlíř 
- vánoční koncert + občstv. na faře

kostel sv. Petra a Pavla 
Zdechovice

18. 12. 2015 Pá
KANTOŘI ve vánoční kavárně - 
koncert sál - hostinec U zámku

22. 12. 2015 Út
koncert muzikantů a zpěváků 
u živého betlému areál ZŠ

26. 12. 2015 So 20:00
Ledová diskotéka - DJ. L. Forman
+ Adrenalin - křest CD sál v pivovaru

31. 12. 2015 Čt 10:00
tradiční silvestrovský hokejbal, 
ženatí vs. svobodní - sport. utkání kurt na sídlišti

V případě nepřízně počasí nebo změn 
v programu, budou informace upřesněny 
obecním rozhlasem.

ADVENT LETACEK AKCE_A5 [11-15].indd   1 25.11.15   9:47

Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 27. listopadu se sešli obyvatelé Zdechovic v koutě zámeckého parku, aby se 
zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu, shlédli program dětí a i tím zahájili svá-
teční první adventní týden. Organizace 2. ročníku se tentokrát zhostila ZŠ ve spolu-
práci s Klubem důchodců, Ješky a obcí Zdechovice. U zámecké zdi bylo postaveno 
jeviště, ozvučení fungovalo, u třech stolů podávali Ješci horký grog, členky KD horký 
čaj a také přichystaly jak kupované cukroví, tak i výborné domácí řezy a malé per-
níčky, počasí bylo sice studené, ale hlavně že nepršelo. Na jevišti se postupně vystří-
daly děti z MŠ, žáci ze ZŠ i děti z dramaticko-pěveckého kroužku při KD. Všichni 
vystupující zpívali, přednášeli i hráli na hudební nástroje. Na závět si děti i dospělí 
zazpívali za doprovodu trubky Radky Sotonové koledu Narodil se Kristus pán.

zprávy a zajímavosti z obce
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Mikulášská zábava pro děti
Jako každý rok, tak i letos Klub žen 
vytvořil atmosféru příchodu Mikuláše 
s čerty a andělem. Tyto postavy se 
s dětmi sešly v sále Hostince U Zámku. 
Nejdříve se všichni podívali na lout-
kové představení Kašpárek v pekle 
a pak začalo to nejvíce očekávané roz-
dávání dárků. Děti zazpívaly, zarecito-
valy a dostaly za to dárek. Ale tentokrát 

to bylo přece jen o trošku jiné. I děti 
daly Mikuláši na oplátku dárečky, 
a to malované obrázky. I když čerti 
byli velice strašidelní, bál se jenom 
málokdo. Poděkování za vyvedenou 
akci patří všem dětem i jejich rodičům, 
hlavně pak pořadatelkám a jejich 
pomocníkům z řad starší mládeže.

Děti rozdávají
Na svátek sv. Barbory se sešly děti 
i jejich rodiče v naplněném sále 
Hostince. Bylo k tomu hned několik 
vážných důvodů. Jednak děti chtěly 
ukázat, jak krásně zpívají, a to jak samy 
za doprovodu kláves s paní vycho-
vatelkou Linhartovou, tak spolu se 
zpěvačkou Lídou Helligerovou. Dalším 
důvodem byl křest společného CD. 

A pěkným důvodem byla i oslava 25. 
výročí fungování místní opravené ZŠ, 
ke kterému blahopřáli starosta i mís-
tostarosta. K tomuto výročí předali 
panu řediteli J. Mazalovi nádhernou 
kytici 25 rudých růží a krásný dort plný 
čokoládových pralinek, aby si pochut-
nali všichni kluci i děvčata. Koncert byl 
velice hezký a hlavně příjemný a milý.
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Koncert Spirituál kvintetu
Další krásnou adventní akcí byl koncert Spirituál kvintetu v kostele sv. Petra 
a Pavla, který se konal v režii a pod patronací Základní školy Zdechovice. Kos-
tel se naplnil do posledního místečka, na vystoupení se přišlo podívat kolem 
150 návštěvníků. Všichni odcházeli domů spokojeni a plní dojmů z hezkého 
kulturního zážitku.
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Den úcty ke stáří
Jako každoročně, tak i letos uspořádala 
obec krásný večer pro svoje dříve naroze-
né občany. Opět k dobré náladě zahrála 
oblíbená kapela Čtveráci. Účast byla 
opravdu velká, sál se naplnil do posled-
ního místečka. Také vystoupila skupinka 
dětí z kroužku, který má pod patronátem 
Klub důchodců. Děti zazpívaly vánoční 
písně Půlnoční a Tichá noc, svatá noc 
a také na ukázku písničku z připravo-
vané pohádky Princezna na hrášku, 
kterou nacvičují spolu s našimi členkami 
Klubu. Využili jsme taky příhodného data tohoto setkání, které se krylo s celo-

státní akcí Česko zpívá koledy, a přesně 
v 18:00 hod. si všichni přítomní zazpí-
vali určené koledy, jejichž texty našli 
na stolech, a tak se pomyslně spojili 
s tisíci dalších zpěváků na různých 
náměstích různých měst, vesnic i osad 
celého Česka. Byl to pěkný a příjemný 
večer. Děkujeme těm, co se o nás během 
večera starali a hlavně představitelům 
obce, kteří dávají najevo, že jim starší 
občané našich obcí nejsou lhostejní.

Za Klub důchodců
S. Borovičková

Lidové pranostiky
•  Jaké zimy v prosinci, taková tepla 

v červnu
•  Vane-li v prosinci vítr východní, špat-

nou naději mají nemocní
•  Když v prosinci hrom ještě hučí, rok 

příští stále vítr fučí
•  Lepší vánoce třeskuté než tekuté
•  Jaký prosinec, takový celý rok
•  Prosinec, když je mu zima, halí se 

v bílý kožich
•  Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku 

úrody přibývá
•  Pošmurný prosinec dobré je znamení 

pro sady, lučiny i všechno osení
•  Je-li leden nejostřejší, bude roček nej-

plodnější
•  V lednu roste-li tráva, neúroda se 

očekává
•  Suchý leden – mokrý březen
•  Když v lednu mnoho prší a málo sněží, 

z polí, luk i zahrad se málo těží
•  V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – 

věčná škoda

•  V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy za to

•  Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu
•  Když krtek ryje v lednu, končí zima 

v květnu
•  Nechce-li severňák v únoru váti, 

v dubnu se to musí přec jenom státi
•  Když v únoru mráz ostro drží, to 

dlouho již nepodrží
•  Když skřivánek v únoru zpívá, velká 

zima potom bývá
•  Jestli únor honí mraky, staví březen 

sněhuláky
• Únorová voda – pro pole škoda
• Únor bílý – pole sílí
•  Mnoho mlh v únoru přináší  

toho roku mnoho deště
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11. 11. přijel na náměstí Martin na bílém koni Členky Klubu žen pod nazdobeným stromečkem

Starosta tančí v kruhu žen Důchodci z Klubu se sešli na závěr tohoto roku

Zpěváci z Ad Libitum měli krásně sladěné hlasy Občerstvení na faře přišlo vhod všem

Veselé Vá
noce 

a šťastný
 nový 

rok Vám přeje

Vaše redakce

Potřebujeme:
• 120g 70% hořké čokolády
• 50g másla
• 80g nasekaných mandlí a oříšků

Nalámanou čokoládu s máslem 
dáme do nádoby a pomalu za stálého 
míchání rozpustíme ve vodní lázni.
Hladkou čokoládu hned naléváme 
do papírových košíčků (asi 4 mm). 
Placičky posypeme směsí oříšků 
a mandlí a necháme ztuhnout. 
Před podáváním papírové košíčky 
sloupneme.

Čokoládové placičky
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