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Dobrý den, vážení a milí čtenáři.
Tak jsme se dočkali! Dnes píšeme datum 6. prosince 2017. Venku už občas začíná 
mrznout a také jsme měli malou bílou nadílku. Ne, že by nám nízké teploty jaksi 
chyběly, ale chápeme, že příroda v našich krajích očekávaný mráz a následně 
i sníh, potřebuje. S krátkými rukávy už je bohužel pro letošek konec. Pro nás 
dospělé to sice znamená topit (doufám, že už plynem), ale pro velké i malé 
nastává čas, kdy očekáváme tajemné kouzlo Vánoc. Všude se finišuje, abychom 
si následně zasloužili klid vánočních svátků. Možná, že by bylo dobře, abychom 
nepodlehli stresům z různých prodejních kampaní, slev a podobně, dárky pro 
nejbližší a milované pořídili spíš jen symbolické (stejně si každý to co potřebuje 
koupí v průběhu roku sám) a svou energii zaměřili právě na to klidné prožití vol-
ných dní a radost našich dětí i starších rodičů, kterou jim můžeme dát právě tím, 
že se jim budeme věnovat. Co myslíte, je to tak dobře?
Vánoční svátky uplynou jak voda, bude chvíli pauza a přijde konec roku a pak 
v lednu najednou klid! Žádné svátky, žádné akce a žádný shon. Co děláte Vy 
v této době? Věnujete se četbě, svým blízkým, nebo jdete do přírody s Vaším 
pejskem, či s foťákem pořídit pěkný záběr z okolí našeho bydliště, nebo to spojíte 
a vyberete si od každého něco? 
V každém případě Vám všem přeji hodně zdraví, pohody a trochu štěstí.

Váš,

Ing. Robert Chutic
starosta obce

P.S.:
Dnes jsme si užili s našimi přáteli, kamarády či spoluobčany neobyčejně krásný tra-
diční „Den úcty ke stáří“. Myslím, že se sluší poděkovat všem nejen za účast, ale 
i za slova díků, adresovaná naší obci i jejím zaměstnancům, která jen pršela a které 
tímto obci, organizátorům i zaměstnancům rád vyřizuji. Za mě osobně Vám všem 
děkuji za nádherné chvíle pohody s přáteli, za které Vás všechny považuji a na něž 
se celý rok poctivě těším.

RCH

slovo starosty
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 6/2017
konaného ve středu 25. října 2017 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 96 Zdechovice

Přítomni:  Robert Chutic, Bohuslav Nejerál, Robert Forman, Hana Čeřov-
ská, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka, Radomír Stříška

Omluven: Olena Smetanová, Tomáš Ronzík

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby 
se konalo v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Zdechovice zveřejněna v souladu se záko-
nem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 10. 2017. Současně byla informace 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice (dále též jako „zastupitelstvo“) 
bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou.
Robert Forman, Michal Skohoutil – ověřovatelé zápisu ze ZO 21. 8. 2017 –
minulý zápis byl řádně ověřen, byl v pořádku.
Předsedající – zápis byl k dispozici na obecním úřadě, nebyly k němu podá-
ny připomínky a je tedy v platnosti.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Roberta Formana, Michala Sko-
houtila
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozván-
kou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou 
na úřední desce

 1/ Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017

Návrh na rozšíření programu:
 2/  R. Stříška – určení finančního limitu na vystoupení hlavního účinku-

jícího pro ZF2018
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

II./ Programový blok:

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017
   Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového 

opatření č. 5/ 2017 v rozsahu předloženém finančním výborem.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 2.  Určení finančního limitu na vystoupení hlavního účinkujícího pro 
ZF2018

   Finanční limit na vystoupení hlavního účinkujícího pro ZF2018 se 
určuje ve výši 60 tis. Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Forman
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. Robert Chutic
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Pardubicko,
Po stopách známých osobností

Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zlatého pruhu českých zemí, je krajina 
rovná jako stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, chov koní, aviatiku, 
železnici a dokonce i vynálezce v oblasti zemědělství. Seznamte se s příběhy 
několika významných osobností, které svůj život spojily s místní krajinou.

4. díl
Jan Perner

Narodil se 7. září 1815 v Bratči-
cích v rodině mlynáře. Byl při naro-
zení neduživý, a tak si rodiče pospí-
šili s jeho křtem téhož dne v obavě, 
aby případně nezemřel bez křtu. 
V letech 1822-1827 vychodil školu 
v Potěhách, do roku 1830 pak studo-
val na Týnské hlavní škole v Praze.
Navzdory přání otce ve studiu pokra-
čoval na pražském technickém učili-
šti (polytechnice). V roce 1836 krátce 
pracoval na stavbě železnice v Rusku. 
Od 1. června 1837 nastoupil Perner 
na stavbu Severní dráhy císaře Ferdi-
nanda. Do léta 1839 vedl stavbu úseku 
z Břeclavi do Brna. Poté byl pověřen 
projekčními pracemi v úseku z Ost-
ravy do Osvětimi.
Jan Perner se zúčastnil vel-
kých trasovacích prací pro spo-
jení Vídně s Prahou. Uvažovalo se 
sedm variant, z nichž trasa přes Olo-
mouc a dále Polabím byla nejdelší. 
Koncem roku 1841 došlo k význam-
nému kroku – stát se rozhodl převzít 
výstavbu páteřních železničních tratí. 
Zamýšlená Severní státní dráha měla 
vést z Olomouce do Prahy a Drážďan. 
1. března 1842 se stal státním úřední-

kem s funkcí vrchní inženýr státních 
drah. Dne 26. listopadu 1842 schvá-
lil císař jeho návrhy na trasu dráhy 
z Prahy do Drážďan. Současně řešil 
umístění nádraží státní dráhy v Praze.
Slavnostní otevření dráhy mezi Olo-
moucí a Prahou bylo stanoveno 
na 20. srpna 1845, pro zahájení veřejné 
osobní dopravy 1. září a pro zahájení 
nákladní dopravy 1. říjen 1845.
Dne 9. září 1845 se vracel z cesty 
na Moravu v prvním voze za lokomo-
tivou. Po projetí choceňským tune-
lem sestoupil na poslední stupeň 
schůdku vagónu a narazil o návěstní 
sloupek – označník. Se zraně-
ním hlavy a pravé paže ještě nastou-
pil do vlaku a pokračoval do Pardu-
bic. Zde ještě vystoupil, ale po něko-

lika krocích se zhroutil. Byl sod-
vezen do otcova domu, kde druhý 
den v 11 hodin zemřel. Pohřeb se 
konal v pátek 12. září 1845 odpole-
dne ve 4 hodiny za účasti mnoha lidí. 
Z Prahy byl vypraven zvláštní vlak. Je 
pohřben na pardubickém Centrálním 
hřbitově ve společné hrobce s archi-
tektem Ladislavem Machoněm.
Důvodem společné hrobky je to, že 
otec Ladislava Machoně byl Václav 
Machoň, který učil na reálce a vzal 
si za manželku Kateřinu Pernero-

vou. Ta byla z rodu Pernerů v Týnci 
nad Labem. To je poboční větev 
hlavní rodinné linie Pernerů z Brat-
čic u Čáslavi. V březnu 2015 hrobku 
získala nově vzniklá Společnost 
Jana Pernera za symbolickou jednu 
korunu a příslib, že ji opraví a bude 
o ni nadále pečovat. Souhlas s převo-
dem poskytl Jiří Machoň, vnuk slav-
ného architekta. Pernerova hrobka 
je po renovaci zařazena do unikátní 
naučné stezky po pardubickém měst-
ském hřbitově.

Ze Zdechovic do katedrály v Santiagu 
de Compostela

„Odvážit se znamená ztratit na chvíli pevnou půdu pod nohama. 
A neodvážit se znamená ztratit sám sebe.“

Saren Kierkegood

Touha, která zlehka jednoho dne na Vaši duši zaklepe, Vás přiměje vykročit. 
Na cestě nedostanete to, co si přejete, ale to co potřebujete. Každé poznání si 
člověk musí zasloužit. Je třeba nepřemýšlet o strachu, potížích a starostech, 

Pouhý sen nebo možná skutečnost? 
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a rozcestnících malé žluté mušličky 
v modrém poli (mezinárodní symbol 
poutě do Santiaga de Compostela).
Do Zdechovic Svatojakubská cesta 
přichází od Kladrub nad Labem 
po modré turistické značce až k roz-
cestníku Obří postele, odkud po zelené 
pokračuje do Záboří nad Labem. Ozna-
čení ve formě samolepek se vyskytuje 
nebo bude vyskytovat na majetku či 
mobiliáři obce – stromy, lavičky, lávky, 
zábradlí, sloupy, odpadkové koše, 
osvětlení, atd. a mělo by mít trvalý cha-
rakter. Prosíme proto občany, aby tyto 
nálepky a štítky ponechali a neodlu-
povali je v domnění, že se jedná o van-
dalismus. Děkujeme.
Nadnárodní projekt by rád přiblí-
žil široké veřejnosti Svatojakubskou 
cestu a oživil tak fenomén poutnictví. 
Českou republikou procházejí pout-
níci z jiných zemí a po českém území 
vedou tři páteřní trasy, které navazují 
na evropskou síť svatojakubských cest. 

Spolek Ultreia, který se dlouhodobě 
věnuje pomoci poutníkům, se snaží 
o zachování celé původní cesty, kterou 
dnes přibližně vytyčují kostely zasvě-
cené sv. Jakubovi. Díky osobním zášti-
tám a podpoře hejtmanů Pardubického 
i Královéhradeckého kraje a záštitě 
poslance Evropského parlamentu 
pana Tomáše Zdechovského bychom 
rádi do budoucna navázali spolupráci 
i s dalšími subjekty na trase.

Potřebné bude zajištění možnosti 
ubytování, občerstvení, zřízení odpo-
činkových míst a poskytnutí rad, či 
případné pomoci.

“Buen Camino”

Vám přeje,
Zora Voženílková a Spolek Ultreia.

www.Ultreia.cz

protože nic v životě nepřichází jen 
tak. Je třeba věřit a odevzdat se osudu. 
Neboť jakmile jednou vykročíte, jste 
jednou provždy lapeni.
V období životního zlomu, jsme při-
tahováni ke spiritualitě, relaxaci 
a uklidnění, a během putování se ote-
vírá cesta do vlastního nitra. Často se 
ztratíme, ale ve skutečnosti je to způ-
sob, jak sami sebe nalézt. Zjistíme, 
jak málo nám stačí ke štěstí, na cestě 
prověřuje naše Já, sám život. Zdá se, 
že těch hodnějších lidí je nějak víc, 
ale není to prostředím, je to posunem 
našeho vnímání.
Hlavním důvodem pro vykonání 
poutě dnes není náboženská motivace, 
tím impulzem může být aktivní odpo-
činek, architektura, příroda, památky 
či sport. V rychlém a chaotickém život-
ním rytmu je poutnictví vítanou změ-
nou. Je svobodné, finančně nenáročné, 
určené pro jednotlivce, skupinu ať již 
pěšky, na kole nebo na koni.
Každého, kdo se na cestu vydá, cesta 
obohatí. Je úplně jedno, v koho nebo 
v co věříte, tady jsme pod ochranou 
svatého Jakuba. A kdo svatý Jakub je?

Španělsky Santiago, jeden z apoštolů 
Ježíše Krista, který se po Kristově 
smrti vydal na misii do Španělska. 
Po návratu do Palestiny byl v roce 
41.–44. n. l. na příkaz krále Heroda 
popraven, ale jako zázrakem se jeho 
tělo dostalo na loď plující do Galicie 
a u dnešního městečka Padron, vypla-
veno na pevninu. Podle legendy v roce 
830 hvězdy ukázaly galicejskému pas-
týři cestu ke ztracenému hrobu sv. 
Jakuba, na jehož místě dal tehdejší 
biskup příkaz postavit kostel – dnešní 

katedrálu v Santiagu de Compos-
tela. První doložená pouť v roce 951, 
na kterou se vydal francouzský bis-
kup z Le Puy, položila základ dnešní 
Francouzské cestě – Caminu Frances. 
A již ve středověku, kdy tudy proudilo 
mnoho poutníků, vznikaly první hos-
tince, špitály a města, bezpečnost zajiš-
ťovali rytíři z templářského a svatoja-
kubského řádu.
Symbolem dlouhotrvající poutě se 
stala poutní hůl, lahev na vodu, klo-
bouk, plášť a mušle hřebenatka.
Cesta Svatého Jakuba – Camino de 
Santiago patří mezi nejznámější pěší 
tůry na světě. Cesty z celé Evropy se 
sbíhají na španělských hranicích, 
odkud vedou k hrobu sv. Jakuba 
do katedrály ve španělské Galícii. 
Zájem o svatojakubskou pouť začal 
prudce vzrůstat koncem 80 let 20. sto-
letí, kdy se na pouť vydal papež Jan 
Pavel II.

Cesta byla vyhlášená Evropskou kul-
turní cestou a v roce 1993 zapsána 
na seznam světového dědictví 
UNESCO. 
V loňském roce vznikl projekt Pout-
níci Poutníkům – Východočeská 
trasa, která navazuje na poutní cesty 
z Polska (Křešov, Vambeřice). Přes 
Broumov, Ratibořice a Kuks, pokra-
čuje dále na Jaroměř, Hradec Králové, 
Pardubice, Kladruby nad Labem, Zde-
chovice, Kutnou Horu až do Vlašimi, 
kde navazuje na Jihočeskou trasu. 
Celková délka Východočeské trasy 
je 265 km a trasa Královéhradeckým 
krajem je vyznačena. Díky dohodě 
o spolupráci s Klubem Českých 
turistů jsou na turistických cedulích 
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Vývoj počtu juniorů, změny věkové 
struktury

K 31. 12. 2016 žilo v Pardubickém kraji 517 087 obyvatel, v tom 255 691 mužů 
a 261 396 žen. V uplynulých deseti letech se počet obyvatel kraje zvýšil o více 
než 5,6 tis. osob.
Zastoupení hlavních věkových skupin v populaci bylo v roce 2016 následující:
  •  děti do 15 let tvořily 15,5 %, což je čtvrtý nejvyšší podíl v mezikrajském 

srovnání po Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji.
  •   osoby v tzv. produktivním věku (15 až 64 let) představovaly 65,4 % z cel-

kového počtu obyvatel kraje
 • senioři ve věku nad 65 let se na populaci Pardubického kraje podíleli 19,0 %.
 Počet dětí ve věku 0 – 14 let od roku 2008 mírně roste, ve srovnání s  rokem 
1991 je však dětí do 15 let v kraji o 27 tis. méně.
Počet i podíl obyvatel kraje ve věku 15–64 let postupně klesá již od roku 2009, 
kdy do produktivního věku začaly přecházet populačně slabé ročníky naro-
zené ve druhé polovině 90. let 20. století.
Jednoznačně rostoucí trend zaznamenává dlouhodobě věková skupina seniorů 
nad 65 let, ke konci roku 2016 žilo v Pardubickém kraji 98,5 tis. seniorů, jedná 
se o nejvyšší absolutní počet (i relativní zastoupení) od roku 1991.
Ve věku do 29 let žilo ke konci roku 2016 v kraji 166 285 osob
V uplynulých deseti letech se počet juniorů v kraji snížil o 15,9 tis., jejich podíl 
na celkové populaci kraje poklesl z 35,6 % na 32,2 %.
V mezikrajském srovnání patří Pardubický kraj ke krajům s nadprůměrným 
zastoupením mladé generace, aktuální podíl juniorů na obyvatelstvu ho řadí 
na čtvrté místo za Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj; republikový průměr 
v roce 2016 dosáhl hodnoty 31,6 %.
Věková struktura juniorů do 29 let se během posledních deseti let měnila. 
Největší zastoupení (absolutní i relativní) má mezi juniory kategorie osob 
25 – 29letých, kterých sice od roku 2007 v Pardubickém kraji ubylo (v roce 
2016 jich v kraji žilo o 5,5 tis. méně), nicméně stále tvoří celou jednu pětinu 
osob do 29 let. Jde o početné generace narozené těsně před a po listopadu 1989, 
tedy ještě před výraznými změnami v demografickém chování obyvatel České 
republiky, ke kterým začátkem 90. let minulého století došlo a jejichž důsled-
kem byl mimo jiné výrazný pokles porodnosti v demografickém chování obyva-
tel České republiky, ke kterým začátkem 90. let minulého století došlo a jejichž 
důsledkem byl mimo jiné výrazný pokles porodnosti.
Nejvíce od roku 2007 posílila věková skupina předškolních a mladších školních 
dětí ve věku 5 až 9 let; počet dětí tohoto věku vzrostl o více než 22 % na 28,7 tis. 
v roce 2016. Jsou to děti narozené v období vyšší porodnosti v letech 2007 až 

2010, kdy roční počty narozených dětí v kraji (i celé České republice) dosaho-
valy nejvyšších hodnot od roku 1994.

Mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností má nejvyšší zastoupení 
obyvatel do 29 let Žambersko.
V roce 2016 zde mladí lidé do 29 let tvořili 33,8 % obyvatelstva správního 
obvodu, jde o osmý nejvyšší podíl mezi všemi 206 SO ORP v republice. V první 
dvacítce SO ORP s nejvyšším zastoupením juniorů najdeme ještě Litomyšlsko 
(33,6 %) a Poličsko (33,4 %).
Nejnižší zastoupení mladé generace vykazuje v Pardubickém kraji Přeloučsko 
(30,7 %, Pardubicko (31,0 %) a Moravskotřebovsko (31,9 %).
Podíváme-li se na zastoupení juniorů podle velikostních skupin obcí v kraji, 
zjistíme nejvyšší, více než 34%, podíl mladých do 29 let na obyvatelstvu 
v obcích s 500 – 999 obyvateli.
Nejnižší podíl obyvatel ve věku do 29 let mělo v roce 2016 krajské město Pardu-
bice, a to 30,1 %.
Zatímco v populaci kraje (potažmo celé České republiky) převládají ženy 
(v roce 2016 tvořily 50,6 % obyvatel kraje), pro věkovou skupinu osob do 29 let 
je typická naopak převaha mužů (51,5 % oproti 48,5% podílu žen).
To je dáno tím, že se rodí v průměru 105 chlapců na 100 dívek, v důsledku vyšší 
úmrtnosti mužů se postupně počet mužů a žen sbližuje a ve vyšším věku již převa-
žují ženy (v roce 2016 od 57 let), jejichž převaha s přibývajícím věkem rychle roste.

Informace revize kotlů
Minulý rok byla nově schválená novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb, která ukládá občanům povinnost provést revizi kotle na tuhá paliva 
do konce roku nebo se vystavují možným sankcím.
Bohužel povědomí o této povinnosti není mezi občany rozšířené.
Revize se týká jak starých kotlů na tuhá paliva, tak i těch nově zakoupených.

Je potřeba zdůraznit, že při nedodržení této zákonné povinnosti může být 
domácnost pokutována až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu a případné pokuty bude 
provádět a vystavovat příslušná obec s rozšířenou působností a výtěžek půjde 
do jejího rozpočtu).

Připomínáme povinnosti provozovatele kotle na tuhá paliva
 1.  Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
   a)  uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo tech-

nologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního 
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zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami 
pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, 
jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem

   b)  dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky pro-
vozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4

   c)  spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují poža-
davky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem 
a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená 
v povolení provozu

   d)  předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání infor-
mace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích

   e)  umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji 
a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím 
souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, 
za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona

   f)  provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle 
§ 11 odst. 5

   g)  provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s mini-
málními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu

   h)  provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, 
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje 
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě 
(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jme-
novitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a před-
kládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován 
a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě, 
že výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil opráv-
něnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou oso-
bou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického 
stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

 2.   Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionár-
ního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro 
rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou čin-
nost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto poru-

šení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního 
zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně 
upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacio-
nárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného 
důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. 
Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel 
nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 
1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly 
dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel 
těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalova-
címu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Volby do poslanecké sněmovny 2017
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny. Jak 
dopadly v celé republice, to jste téměř všichni se zájmem sledovali, tak si nyní při-
pomeneme, jak dopadly v našich obcích. Účast voličů byla mírně nadprůměrná, 
a to 59, 21%.
Jako vždy volby proběhly v každé z našich obcí a na jejich regulérnost dohlížely 
volební komise.

ze života obce
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Rozhovor se starostou obce
Ing. Robertem Chuticem
Pane starosto, doslechla jsem se, že jste byl pozván do Senátu Parlamentu České 
republiky. Je to pravda?
Ano. Je to pravda. Zúčastnil jsem se setkání starostů ve velkém sále Valdštejn-
ského paláce, a to 30. září tohoto roku brzy odpoledne.

To je velmi zajímavé a málokomu se podaří něco podobného zažít.
Kdo vás pozval?
Pozvání přišlo z kanceláře 2. místopředsedy senátu p. J. Šestáka, PhD.

Zmínil jste se, že to bylo setkání starostů. Kteří starostové byli pozváni?
Jistě ne všichni.
(úsměv) Jasně, že ne. Byli to ti, kteří tuto funkci zastávají déle než 20 let. Smyslem 
setkání bylo ocenění dlouhodobé práce necelých dvou set starostek a starostů 
z celkového počtu 6 500 těchto představitelů v ČR.

S kým konkrétně jste se setkali?
Celé akce se zúčastnili předseda senátu p. Milan Štěch a 2. místopředseda 
p. Jiří Šesták PhD. Pochopitelně, že jsme si mezi sebou vyměňovali informace 
a poznatky i s ostatními starosty obcí.
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Mohl byste čtenářům přiblížit průběh celého odpoledne?
Setkání probíhalo ve velkém sále Valdštejnského paláce v Praze. Po úvodních 
tónech živé hudby a projevech obou představitelů Senátu byl každý oceněný před-
staven a byl mu předán pamětní list. Následovalo pozvání na skleničku, kávu 
a zákusek. Posledním bonbonkem byla prohlídka paláce s průvodcem a nezbytná 
„rodinná“ fotografie na schodech Sally terenny ve Valdštejnské zahradě.

Pane starosto, děkuji za rozhovor a dovolím si Vám jménem všech občanů 
našich obcí i všech čtenářů Zpravodaje k udělenému vyznamenání poblahopřát 
a také poděkovat za Vaši dlouholetou a obětavou práci pro naši obec. 

Nový obecní úřad

Jak všichni víte, tak se u nás pře-
stavovalo staré stavení ze 17. století 
na důstojnou, moderní a reprezen-
tativní budovu obecního úřadu. 
Všechna práce firem a obecní sta-
vební čety vedené p. R. Stříškou již 
dospěla ke svému konci. 30. října se 
sešli zájemci o prohlídku na jejím 
nádvoříčku. Akci moderoval ředitel 
školy p. J. Mazal a po krátkém uvíta-
cím projevu pana starosty, který nás 
seznámil i s historií domu, násle-
doval program dětí ZŠ a pozvánka 
k prohlídce. V prozatím prázdných prostorách bylo pro všechny účastníky 
připraveno velmi dobré občerstvení a pro dospělé sklenička vína, pro děti 
nějaký nealko nápoj.
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Sama za sebe musím konstatovat, že nový obecní úřad se povedl, je velice 
pěkný, prostory účelně vyřešené, velmi vkusně jsou tam zapracovány 
zbytky staré středověké dlažby, která je zasklena a osvětlena, stejně jako 
původní středověký sklep. Kanceláře jsou prostorné a našlo se tam pěkné 
místo i pro poštu a větší místnost, která se bude využívat na zasedání obecní 
rady i menší kulturní a vzdělávací akce.
Díky této přestavbě se pro obec uchovala historická budova, která tady bude 
stát, zdobit naši obec a sloužit jí ještě po mnoho dalších generací.

Z historie domu

Hostinec ve Zdechovicích  čp. 5 má hluboké historické kořeny. Podle dendro-
chronologického průzkumu byl nejstarší trám na krov kácen v zimě roku 1620. 
To znamená, že bitva u Chotusic za Marie Terezie byla cca 120 let potom, osudová 
bitva u Hradce Králové r. 1866 proběhla 240 let po té, kdy hospoda byla zprovoz-
něna. Dohledatelným hostinským byl Matěj Klouček. Hospoda sloužila jako, dnes 
bychom řekli hotýlek pro kupce, jedoucí po přiléhající větvi Trstenické stezky.
Zde se sjednával přípřah pro jízdu z kopce, ale zde také existovali „šmejdi“, kteří si 
vytipovali zajímavé vozy, které pak v lesích byly přepadávány. Říká se, že názvy 

Strážník (dnes kamenolom) a Zbraně-
ves souvisí se strážní službou, která 
měla těmto praktikám zamezit. Strážní 
pak měli bydlet na Zbraněvsi.
Posledním hostinským byl můj děda 
p. Josef Chutic, kterému byl tento maje-
tek a 5 ha polí odebráno. Původní řešení 
půdorysu domu bylo následující:
na západní straně byly dvě obytné míst-
nosti pro rodinu, následovala dělící 
chodba se vstupem do sklepa, do sálu 
a na dvůr, kde byly dva suché záchody, 
od chodby směrem k východu byl 
výčep s podávacím okénkem do sálu, 
sál, kuchyně pro hosty i pro rodinu 
a tzv. salonek. Voda byla odebírána ze 
studny ve sklepě. V sále o výměře něco 
málo přes 90 m2 byly konány taneční 
zábavy a hrálo se ochotnické diva-
dlo, jehož již rozpadlé kulisy jsme při 
rekonstrukci našli. Díky fotografovi 
p. Schuchovi máme i fotky z těch dob.

Na projektu rekonstrukce pracoval 
p. Ing. arch. Klose z Pardubic a je mi ctí, 
že jsem se směl na projektu pro stavební 
povolení podílet významnou měrou.

Zdravím všechny čtenáře, 
Robert Chutic



2120

Klub žen Klub důchodců

Krásné podzimní dny nás vylákaly dokonce na dva výlety po přírodních památ-
kách. Tím prvním byl výlet vlakem ke známým vápencovým lomům Malá 
a Velká Amerika. Po příjezdu jsme se občerstvily burčákem i ořechovkou 
a pak jsme vyrazily krásnou přírodní rezervací Karlštejn na trasu v délce 
asi 12 km. Pohledu na kaňony s čistou modrou vodou uprostřed, obklopenou 
kolmými stěnami se jen máloco vyrovná.
Této scenérie využili často filmaři, např. při natáčení filmu Limonádový Joe. 
Kolem lomů je řada vyšlapaných cestiček s krásnými vyhlídkami. Škoda že 
zde ne každý respektuje zdejší nádhernou přírodu, a tak najdete spoustu 
odpadků v místech, kde nemají co dělat. Pohledem na krásný hrad Karlštejn 
jsme náš výlet ukončily.
Zpáteční cestu nám zpestřily ČD výlukou. Vlak končil na nádraží Praha – 
Smíchov. Díky našim mladým děvčatům, které znají pražskou MHD, jsme 
stihly plánovaný odjezd a tím včasný návrat domů.

Následující sobotu jsme uskutečnily výlet druhý, a to na opačnou stranu, 
směr Podorlicko. Cílem byl hrad Potštejn. Cestou padla dohoda vystoupit 
v Liticích nad Orlicí a prohlédnout si státní hrad Litice. Odtud nás vedla 
pěší trasa na Potštejn. Rozsáhlé zříceniny hradu stojí na vysokém zales-
něném kopci. Býval nejmohutnějším hradem v celé podorlické oblasti. Je 
také znám pověstí o ukrytém pokladu. Pátrání po něm popsal i Alois Jirásek 
ve svém románu Poklad.
Hodně jsme se našlapaly, ale domů jsme se vrátily plné krásných zážitků.

J. Chalupníková

2. prosince jako každý rok jsme uspořádaly Mikulášskou besídku pro děti, které 
se pobavily i s loutkovým divadélkem.

Novinky z Klubu žen

Ani členky Klubu důchodců v tomto období nezahálely. Scházíme se každé 
druhé pondělí v Klubu. Začal pracovat i dramatický kroužek, kde zejména 
děti nacvičovaly krátký program k rozsvěcení vánočního stromu a ke Dni úcty 
ke stáří, se kterým vystoupí i v Mora-
šicích. Do kroužku začalo letos chodit 
12 dětí, dokonce jsou tam 3 chlapci.
Opět jsme navštívily solnou jeskyni 
v Třemošnici. Protože do jeskyně se 
najednou nevejdeme, tak jsme se opět 
rozdělily na dvě skupinky, kdy jedna 
byla v jeskyni a druhá se pokoušela 
dosáhnout co nejlepších výsledků 
v bowlingu. Pak jsme se vyměnily. 
Výlet jsme zakončily výborným obědem v místní restauraci.
Dále jsme pozvaly obyvatele našich obcí na promítání kroniky. Opět jsme 
se všichni, kdo jsme se tohoto promítání zúčastnili, shodli v tom, že to bylo 
opravdu velmi zajímavé a velice dobře udělané. Za to patří dík panu Bečičkovi. 
Účast byla tentokrát o hodně lepší než minule a již nyní vás všechny zveme 
na další promítání, které bude opět na jaře.

Klub důchodců
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Taky jsme se všechny zúčastnily prohlídky nového obecního úřadu.
Využily jsme nabídku p. ředitele ZŠ a vypravily jsme se do Prahy do divadla 
Hybernia na poslední generálku muzikálu Romeo a Julie.

Podílely jsme se na rozsvěcení vánočního stromu před novým obecním úřadem, 
a to občerstvením i krátkým programem spolu s dětmi, se kterými jsme vystou-
pily i na setkání u příležitosti Dne úcty ke stáří. Na tuto slavnostní příležitost jsme 
si ještě připravily písničky s kytarou a všichni přítomní si s námi mohli zazpívat. 
Se stejným programem jsme byli i na setkání dříve narozených v Morašicích.

13. prosince jsme se sešli s některými spoluobčany pod vánočním stromem při 
celorepublikové akci Česko zpívá koledy.

4. prosince jsme se vypravili na návštěvu zámečku Hrádek u Nechanic. Počasí 
nám vůbec nepřálo. V autobuse bylo sice krásně teploučko, ale venku byla vlezlá 
zima, pod nohami nám čvachtal rozbředlý sníh a bláto, ale vlastní prohlídka 
stála za všechno to nepohodlí. Vnitřní prostory byly krásně vyzdobené a ze všech 
koutů sálala vánoční pohoda. Slečna průvodkyně byla milá a ochotná, odpově-
děla na všechny dotazy, kterými jsme ji během prohlídky zahrnovali. Všem se 
výlet líbil a jistě se zúčastníme i toho dalšího, který bude Klub důchodců pořádat 
pro všechny zájemce z řad našich dříve narozených spoluobčanů.

V sobotu 14. října uspořádal Kovbojský klub Spytovice 14. ročník turnaje ve stolním 
tenisu Kovbojsmeč 2017. Do sálu Hostince U zámku ve Zdechovicích se dostavilo 
19 hráčů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Většina z nich nebyla na turnaji poprvé, 
ale, jako každý rok, i tentokrát přišlo několik nováčků. Letos byli celkem čtyři. 
Účastníci turnaje byli podle výkonnosti rozděleni do takzvaných košů a poté roz-
losováni do čtyř základních skupin. Zde se utkali ve vzájemných zápasech systé-
mem každý s každým. Dva nejlepší z každé skupiny postoupili do závěrečných bojů 
o nejvyšší příčky. Zkrátka nepřišli ani ti ostatní. Pro ně byly připraveny skupiny 
o 9. až 19. místo. Celkem se na turnaji odehrálo 79 vzájemných utkání, které určily 
konečné pořadí. V zápase o 3. místo Vašek Müller z Přelouče porazil Pepu Janáka ze 
Řečan 2:0 na sety. Ve finálovém klání proti sobě nastoupili Patrik Skohoutil a Jirka 
Skohoutil. Po dramatickém boji nakonec Patrik nad svým strýčkem zvítězil 2:1 
na sety, což mu vyneslo celkové prvenství a také jeden nezapomenutelný zážitek. 
Jako vítěz turnaje Kovbojsmeč dostal možnost se v exhibičním zápase utkat s patro-
nem letošního ročníku Jirkou Suchánkem.

Skutečně vydařený Kovbojsmeč

Ano, záštitu nad letošním ročníkem 
převzal Jiří Suchánek, v současnosti 
nejlepší reprezentant České republiky 
ve stolním tenisu vozíčkářů, aktuálně 
6. hráč na světovém žebříčku, bron-
zový medailista z paralympiády v Riu, 
letos trojnásobný mistr České repub-
liky a čerstvě také držitel dvou medailí 
z mistrovství Evropy vozíčkářů, které 
se konalo na přelomu září a října ve Slo-
vinsku. Jirka Suchánek se jako správný 
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patron zúčastnil již zahájení turnaje Kovbojsmeč, bedlivě sledoval jeho průběh 
a osobně provedl i předání cen na vyhlášení výsledků. Letošní ročník se opravdu 
vydařil. Zásluhu na tom mají všichni hráči a také ti, kteří se podíleli na jeho přípravě 
a organizaci. Všem patří dík. Poděkování také patří personálu Hostince U Zámku 
za celodenní servis kolem účastníků turnaje a vyzdvihnout je potřeba také Obec 
Zdechovice za finanční podporu turnaje, která umožnila, že si každý hráč odnesl 
domů nějakou věcnou cenu.

Milan Potměšil,
šerif Kovbojského klubu

Paní Anežka Bendová oslavila 75 let.
Pochází ze Seníka a většinu svého 
aktivního života pracovala v Tesle Pře-
louč. Také uklízela v různých restau-
račních zařízeních. Spolu s manželem 
vychovali čtyři děti.

Pan Ladislav Dražka oslavil 75 let. 
Pochází ze Šumavy, odešel na vojnu 
do Zdechovic. Celý svůj život strávil 
ve Spytovicích, kam se oženil. Pra-
coval na elektrárně ve Chvaleticích 
jako posunovač a odtamtud odešel 
do důchodu. Se svojí ženou vychovali 
2 děti, má 4 vnoučata a 3 pravnoučata.

Pan Luboš Forman pochází z Náchod-
ska. Vystudoval textilní průmyslovku. 
Vojenskou službu nastoupil ve Zde-
chovicích, byl muzikantem v útvaro-
vém orchestru. Tady se seznámil se 
svojí ženou. Pracoval jako koordiná-
tor bezpečnosti práce na stavbách. 
S manželkou vychoval dva syny a těší 
se ze čtyř vnoučat. Oslavil 70 let.

Paní Věra Čistínová, která oslavila 
81 let, je novou občankou Zdechovic. 
Přistěhovala se z Ústí nad Orlicí. Žije 
u svého syna v rodině Krajíčkových. 
Celý život pracovala u ČD. Vychovala 
dva syny.

Jako vždy před Vánoci, tak i letos připravili žáci a pedagogové základní školy velmi 
bohatý program. Na letáčku si můžeme připomenout, které akce naše škola uspořá-
dala nebo se na nich podílela.

Základní škola
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Paní Zdeňka Menclová oslavila 
70 let. Pochází z Podhřibska, narodila 
se v Rovném a část svého života pro-
žila i v Praze. Vyučila se zahradnicí, 
později si dodělala obchodní institut 
a pracovala jako vedoucí prodejny 
Hračky. Vychovala dvě děti. V roce 
1997 se přestěhovala do Zdechovic 
za svým současným manželem.

Paní Jana Kupková oslavila také 70 let.
Pochází ze Zdechovic. Vyučila se 
v Tesle, kde pracovala až do otevření 
rodinné firmy Kury, kam přešla 
a ve které je zaměstnaná dodnes. Se 
svým mužem vychovali dvě děti.

Více než 80 let oslavili v těchto měsících tito naši spoluobčané: paní Marie Kožená, 
pan Rudolf Pospíšil, pan Václav Volný, paní Libuše Hanušová, paní Marie Maza-
lová, paní Božena Beránková, paní Božena Smutná, paní Zdeňka Musilová.

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme jim hlavně zdraví a ještě hodně 
slunečných dní.

Každý, kdo bude procházet nebo projíždět kolem krásného vysokého stromu u mari-
ánského sloupu, musí po setmění obdivovat i jeho vánoční výzdobu, která září 
do dálky. Knoflík k jeho rozsvícení zmáčkl pan starosta 1. prosince a přišly se na to 
podívat desítky našich spoluobčanů. Vystoupily děti z MŠ, ŽŠ a Klub důchodců 
s  dětmi z kroužku. Každý mohl u stolu Klubu důchodců ochutnat cukroví, perník 
nebo chleba s výbornou pomazánkou a zapít to buď čajem, nebo u stolu Ješků i sva-
řeným vínem.

Rozsvěcení vánočního stromu

Jako každý rok, tak i letos pro nás, dříve narozené, uspořádala obec v sále hostince 
slavnostní setkání. K tanci a poslechu byla přichystaná hudební skupina Cholti-
čanka, která nám hrála i vloni a která se velmi líbila. Zahájil pan starosta, který 
posléze předal Cenu obce Zdechovice –zlatou plaketu paní S. Borovičkové, někteří 
z přítomných si zatančili v pomalém i rychlém rytmu, vystoupily děti a členky 
dramatické skupiny s krátkým programem. Také si všichni mohli zazpívat něko-
lik písní s kytarou. Obec pro každého připravila balíček plný dobrot, také kalendář 
s obrázky z akcí, které letos rok a vztahovaly se k určitému datu či období. Rozešli 
jsme se v dobré náladě a v pohodě. Děkujeme obci i obecnímu zastupitelstvu za mož-
nost, která není jinde samozřejmostí, a to, že pro dříve narozené občany každoročně 
pořádá takový pěkný a příjemný večer.

Setkání při příležitosti Dne úcty ke stáří
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Několik kluků od nás z obce vytvo-
řilo skupinku, která se snaží věnovat 
se parkouru. Protože někteří dospělí 
v tom vidí něco špatného, pokusím se 

Vás s parkourem trochu seznámit.

Parkour (zkratka PK neboli l‘art 
du déplacement – umění pohybu/
umění přemístění) je disciplína fran-
couzského původu, jejímž základem je 
schopnost dostat se z bodu A do bodu 
B nebo opačně, a to s co nejmenší vyu-
žitou energií, bezpečně a plynule, 
jen za použití vlastního těla. Pomáhá 
v překonávání libovolných překážek 
od větví stromů přes kameny a skály 
až po zábradlí a betonové zdi. Muž pro-
vozující parkour je traceur, žena pak 

traceurka. Definováno Francouzem 
Davidem Bellem parkour se zaměřuje 
na trénink účinných pohybů a rozvoj 
těla a mysli, aby se člověk ve všech situa-
cích, zejména kritických, uměl pohybo-
vat klidně a sebejistě.
Parkour má ještě druhou tvář:
Freerun – salta, přemety
Freerunning – akrobatické prvky
Parkour je disciplína, která rozvíjí 
fyzickou a psychickou stránku osob-
nosti. Parkuristé jsou často považováni 
za vandaly, ale není tomu tak. Oni se jen 
snaží trénovat a vylepšovat svoje tělo 
a kontrolovat své reakce.

Pavel Pokorný,
žák 8. třídy

Parkour

K lesům patří také houby. Letos se nám jich ale urodilo, takže se sbíraly a nehle-
daly. A tak jsem ve vzpomínkách hledal les mého mládí.

Úvodem vzpomínka mého otce:
„O vánocích roku 1992 s počasím připomínajícím spíše duben, zlákalo mě to ven 
do přírody, do lesa u Černého rybníka. Vyvolalo to ve mně vzpomínky na doby, 

Naše lesy

kdy žil ještě majitel panství JUDr. Mettál. Každý, kdo do tohoto lesa v té době 
vstoupil, zdálo se mu, že přišel do ráje. Krásné, vysoké stromy. Cesta, po které 
jezdily nablýskané kočáry tažené bujnými koňmi – mnohdy i čtyřspřeží a jez-
decké koně, byla stále posypaná jemným, žlutým štěrkem dovezeným z lesa 
na Hřebenech. Táhla se jako žlutý had ze Stavce až na nádraží v Řečanech nad 
Labem. Les plný zpěvného ptactva, bažantů a zajíců – říkalo se tam v Bažant-
nici. Ve vzduchu nádherná vůně, která až omamovala smysly. Dostavovala se 
tam radostná nálada, která okouzlovala duši.
Nyní les a vše kolem připomíná spíše ztracený ráj. Vzpomínám, jaké to bylo 
za lesního Koláře, který zde působil mezi válkami a lesy miloval. V lesích bylo 
jako zameteno. Pařezy se prodávaly jako kvalitní palivové dřevo přesto, že jejich 
dobývání byla tvrdá dřina. Pro odtok vody v mokřinách se dělaly odtokové pří-
kopy.
A dnešní les? Stromy většinou přestárlé, unavené. Jako by čekaly na konec 
světa. Místo lesní vůně tlející spadané větve a hnijící listí. V lese to není jako 
v chrámu, ale jako v prostoru vyhrazeném na odpadky. V lepším stavu není ani 
cesta, v minulosti okouzlující, jako by byla z pohádky. Nyní rozježděná těžkými 
auty, plná dolíků.“

Tolik otec ve svých vzpomínkách.
A nyní moje vzpomínky na tento les. Jako malý kluk jsem jezdil s kravským 
potahem hrabat listí a jehličí na určeném prostoru. A bylo nás více. V té době 
les vypadal ještě podobně jako za Mettála. Vyšlapanými cestičkami denně cho-
dili lidé na nádraží do Řečan a děti do školy tamtéž. Nikde žádné roští, čisto. 
Po kočárové cestě jsme jako kluci závodili na kolech.
Udýchaní jsme se bez obav „napájeli“ vodou ve studánce.
Cestičky zarostly, na nádraží asi mnoho lidí nechodí a z lesa se postupně stává 
prales. A co lesy na jihu vesnice?
V říjnu jsem po dlouhých letech vyrazil za vzpomínkami do lesů za Karasova, 
nahoru na Hřebeny. I tady byl v padesátých letech ráj. Když se vešlo do lesa, bylo 
vidět opravdu hodně daleko. Čisto, krásný mech, malé remízky, žádné větve 
nebo padlé stromy po zemi. Na Hřebeny jsme v zimě jezdili lyžovat. I tento les 
byl dokladem práce dobrých hospodářů.
V pořadu ČT Krajinou domova bylo několikrát řečeno, že v lese se musí hospo-
dařit. Tady se ale nehospodaří, anebo hospodaří, ale špatně. Neprůchodné houš-
tiny, nálety stromů a keřů, ostružiní a popadané větve. Doslova ztracený ráj.
Procházet se v takovém lese nelze. Smutný pohled na dílo lidí, jejichž heslem 
je asi „po nás potopa”, anebo to vyhlásíme jako „chráněnou krajinnou oblast„ 
a bude po starostech.

Josef Říha
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V minulých dnech jsem byl pracovně v obci Zdechovice, tedy konkrétně 
v budově nově zřízeného obecního úřadu. Ano, na první pohled nic zajíma-
vého, vždyť takových úřadů je, že by to jeden nespočítal. Tento obecní úřad ale 
naštěstí není tuctový, jak to všichni dobře známe, ale má své osobité kouzlo. 
Jedná se o historickou budovu, která už měla namále. V minulosti tato budova 
sloužila jako krčma a její zdi by mohly vyprávět.
Naštěstí osud této budovy nebyl lhostejný starostovi obce Ing. Rudolfu Chuti-
covi, který nechal zpracovat projekt na záchranu tohoto objektu, která počítala 
s vybudováním nového obecního úřadu. Musím uznat, že tato rekonstrukce je 
velice zdařilá a každý vnímavý návštěvník ucítí neopakovatelné kouzlo ducha 
minulosti. Jsou zde zachovány artefakty původní stavby, které si může každý 
příchozí prohlédnout při návštěvě této budovy.
Věřím tomu, že i když někdo nebude chtít zrovna vyřizovat úřední záležitosti, 
tak se přijde podívat na tyto skvosty. Návštěva opravdu stojí za to. Výsledek 
vynaloženého úsilí je skvělý a všem, kteří se podíleli na realizaci záchrany této 
stavby, patří právem dík a uznání za odvedené dílo.

Ing. Martin Křivohlávek

Tip k návštěvě zajímavého místa

Lehký bramborový salát
1 kg brambor, neloupaných

10 nakládaných okurek

1 červená cibule na plátky

Na zálivku

50 ml jablečného octa

30 ml olivového oleje

200 ml silného hovězího vývaru

2 lžičky dijonské hořčice

sůl a pepř

Brambory uvařte v osolené vodě 
doměkka. Ještě teplé je oloupejte 
a nakrájejte na kolečka. Přidejte 
okurky a cibuli. Smíchejte suroviny 
na zálivku, přelijte ji přes brambory 
a nechte odstát, aby se do teplých 
brambor vsákla a podávejte.
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