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Jaro 2018
Jó. Ano. Ono se řekne jaro! Třeba, že se na něj celou zimu těšíme, začínáme si 
uvědomovat, že najednou je ten pocit těšeni takový slabší. Spíš na mě sedá obava, 
jestli všechno včas stihnu. Je jen prima, že brambory, i když jsem strávil půlku 
března v nemocnici, už mám v zemi. Jak to? Inu proto, protože jsem loni neměl 
čas je vykopat. Už jste to někdo z vás taky zkusil? Mám dilema, zda se mám pustit 
do sklizně loňských brambor, nebo je nechat vyrůst. Třebas by z toho byla nová 
zahradnická praxe! Co myslíte vy?
Samozřejmě máme z jara, kdy kvetou krokusy, sněženky i větší cibuloviny, jako 
třeba narcisky nebo hyacinty, velkou radost. Každoročně se těším na toto období 
a dávám si různá předsevzetí typu: „ Letos už určitě něco pěkného vyfotím!“ Jsem 
zvědav, jestli se mi to letos konečně povede.
Všem vám přeji krásné počasí i pěkné zážitky, těm starším přeji, aby z nich jarní 
sluníčka vytáhlo jejich neduhy a na všechny se těším, že vás budu v ulicích naší 
malebné obce často potkávat.

Váš Robert Chutic

slovo starosty
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 7/2017
konaného ve středu 19. prosince 2017 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

Přítomni:  Robert Chutic, Bohuslav Nejerál, Robert Forman, Tomáš Rond-
zík, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka, Olena Smetanová, 
Radomír Stříška

Omluven: Hana Čeřovská

Zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice (dále též jako „zastupitelstvo“ bylo 
zahájeno v18.00 hodin starostou obce Robertem Chuticem (dále jako „před-
sedající“). Přivítal hosty – pana Ing. Tomáše Adamce, ředitele pobočky Retai-
lová divize Východní Čechy KB, zástupce Investiční společnosti Amundi 
Czech Republic, p. Otto Tauchmanna, p. Stupku Dražbyprost. Z dalších hostů 
p. Dolejška, p. Pemla.
Informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozván-
kou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněno 
na úřední desce.

Program sestával z těchto bodů:
 1/ Státní dluhopisy obce Zdechovice
 2/  Spytovice č.p. 568 a 6 žádost o odprodej, č.j. 1341/17 3/ZO rozhodlo 

prodat p.p. 568 a 6 formou veřejné soutěže za co nejvyšší cenu
 4/ Prodej parcel Zdechovice Stavec
 5/ Žádost o pronájem plochy v býv. NZM pro autoškoly

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

 6/ Nabídka domu čp. 3 Zdechovice ke koupi
   ZO za nabídnutou cenu 2,7 mil. Kč nesouhlasí. Branku ve zdi, která je 

obecním majetkem nechá zazdít.
 7/ Žádost o výstavbu oplocení v čp. 5 Zdechovice
 8/ Žádost o koupi části p.p. 384/2 o výměře 1 100 m2 – bod zrušen

 9/ Zrušení zájmu o koupi p.p. 385/17 U Ovčína
 10/ Smlouva s KrÚ Pardubice – dotace pro TIC Zdechovice
 11/ Žádost o koupi části p.p. 485/1 Zdechovice – ZO s žádostí nesouhlasí
 12/ Žádost o koupi části p.p. 485/1
 13/  RRAPk administrace projektu nabídka / smlouva Rybník velký zámecký 

ZO souhlasí
 14/  Nabídka pozemku (ústní) ke koupi p.p.č. 41/8 Zdechovice ze dne 

14. 8. 17 ZO s koupí za cenu 180 Kč/m2 souhlasí
 15/ Rozpočtové opatření 6/2017 – ZO souhlasí
 16/ Zpráva kontrolního výboru z kontroly 7. 11. 2017
 17/ Smlouva s firmou Wolters Kluwer – ZO souhlasí s podpisem smlouvy
 18/  Cena popelnic TKO a BIO pro rok 2018 – ZO souhlasí s cenou 300 Kč 

TKO ročně a 200 Kč BIO ročně a četností svozu TKO v popelnicích 
objemu 110 litrů, s ohledem na třídění odpadů občany, 1× za 14 dnů.

   Četnost svozu TKO v kontejnerech na sídlišti a u hřbitova bez změn 
Kontejnery u bytovek v objemu 1 100 l budou účtovány s adekvátní sle-
vou oproti cenám svozové firmy.

 19/ Rozpočtové provizorium pro r. 2018
 20/  Smlouva s ČEZem č. Z S24 12 8120057578 přeložka Pazderna, ZO sou-

hlasí
 21/ Nabídka přemístění vedení místního rozhlasu Pazderna – ZO souhlasí
 22/  Cenová nabídka RRAPk cenové podklady a smlouva o spolupráci – 

dotace VO ZO souhlasí
 23/ Plynofikace Zdechovice – smlouvy o věcných břemenech
   ZO souhlasí s podepsáním smlouvy s těmi, u jejichž nemovitostí stojí 

HUP na obecním pozemku. Jde o tyto p.č. v k.ú. Zdechovice:
  377/19, 377/29, 598, 553/3, 377/28, 100, 377/19, 619, 622/8, 622/1, 599
 24/  Bauset Pardubice – nabídka opravy východní aleje v parku zámku. 

Bude vypsáno nové výběrové řízení
 25/  Žádost o prodej p.p. 385/17 U Ovčína ZO souhlasí s prodejem pozemku 

385/17 žadatelům
 26/ Žádost o odprodej části p.p. 384/2 Zdechovice, bez usnesení
 27/ Smlouva s ČEZem – připojení p.č. 62/2 Spytovice ZO souhlasí
 28/ Smlouva PEN projekty, přípojka NN ul. Na Průhoně.
 29/  Smlouva s ČEZem Dohoda o omezení v obvyklém užívání nemovi-

tosti 30/ Výběrové řízení pro opravy tří místních komunikací ve Zde-
chovicích – ZO souhlasí

 31/  Stanovení výše odměn z výkonu členů zastupitelstva a členů komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce

V souladu s nařízením vlády zastupitelstvo obce Zdechovice stanovuje 
měsíční odměny za výkon funkce svým neuvolněným členům zastupitelstva 
a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva



76

zastupitelstvo obce Zdechovice informace z kraje

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  T. Ronzík
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. Robert Chutic

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 1/2018
konaného ve středu 19. února 2018 od 17.30 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

Přítomni:  Robert Chutic, Bohuslav Nejerál, Robert Forman, Ondřej Pro-
cházka, Radomír Stříška, Tomáš Rondzík

Omluven: Hana Čeřovská, Michal Skohoutil, Olena Smetanová

Zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahá-
jeno v 17,30 hodin starostou obce Robertem Chuticem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Současně 
byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 1/ GDPR (General Data Protection Regulation)
 2/  Rekonstrukce rybníka „Zadní“ Spytovice – smlouva s GasNet 3 / Směna 

pozemků s městem Kutná Hora
 4/ Černohlávek Oil – smlouva
 5/ SOP Přelouč – příloha č. 1 ke smlouvě
 6/  Škola Svítání – sbírka na nový autobus ZO souhlasí s poskytnutím 

částky 50 tisíc Kč škole Svítání Pardubice.
 7/ Žádost o odkoupení části p.p.č. 69/3 k.ú. Zdechovice
 8/ Žádost o svatební obřad na zámku Zdechovice
 9/ Rozpočtové opatření č. 7/2017
 10/ Schválení podpisu souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva
 11/  Změna oddávací místnosti o. ú. Zdechovice č.p. 5 zasedací místnost
ZO schvaluje místo pro svatební obřady: Zdechovice č.p. 5 – zasedací místnost,
zároveň se tímto ruší svatební obřady v č.p. 96.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hodin.

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  B. Nejerál
  R. Forman
Starosta: ............................................ Ing. Robert Chutic

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.

5. díl
František Filipovský

Narodil se v rodině skladatele a hudeb-
níka Františka Filipovského st. dne 
23. září 1907 ve městě Přelouči a stu-
doval na Gymnáziu v Pardubicích.
Již od mládí se zajímal o kulturu 
a kromě hudby pěstoval i divadelnic-
tví. Začínal v Kleinově venkovské 
divadelní společnosti, poté byl členem 
Voicebandu E. F. Buriana, pokračo-
val v roce 1930 v Intimním divadle 
a od roku 1931 ve smíchovské Aréně. 
Byl opakovaně členem Osvobozeného 
divadla v letech 1932 až 1938. Nejprve 
na scéně U Nováků, později v Rokoku 
i pod názvem Spoutané divadlo 
a od roku 1935 opět U Nováků. V roce 
1939 působil U Nováků jako režisér 
v Divadle Járy Kohouta a od roku 1940 
pak jako šéf činohry v Moderním 
divadle na Žižkově, dříve Akropolis. 
Odtud přešel do angažmá k Jaroslavu 
Fošenovi na scénu Švandova diva-
dla na  Smíchově, následovalo Nezá-
vislé divadlo, které působilo na scéně 
pražské Alhambry. Později přešel 
do Uranie v pražských Holešovicích. 
Od 1. 8. 1945 až do 31. 7. 1992 byl čle-
nem Činohry Národního divadla.

Kromě mnoha divadelních rolí se pro-
slavil svým hereckým uměním před 
kamerou a také jako vynikající dabér, 
kde nezapomenutelně propůjčil svůj 
hlas takovým umělcům, jakým byl 
například Louis de Funès.
V roce 1953, při zahajovacím vysí-
lání Československé televize dne 
1.  května, byl prvním českým hercem, 
který dostal možnost vystoupení a živé 
improvizace na obrazovce. V televizi 
pak dlouhá léta úspěšně vystupoval 
v řadě inscenací a filmů. Jeho dcera 
Pavlína Filipovská se stala zpěvačkou 
a herečkou. František Filipovský měl 
ještě syna Jana Filipovského, jenž byl 
vášnivým milovníkem koní a dlouho-
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letým amatérským fotografem. Do své 
smrti pracoval jako fotolaborant v Čes-
koslovenské tiskové kanceláři, ČTK.
František Filipovský zemřel 26. října 
1993 v Praze. Pohřben je na Olšan-
ských hřbitovech. V pražských Satali-
cích je po něm na jeho počest pojmeno-
vána ulice.

Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje

Přiblížíme a připomeneme preventivní rady a informace:

 1/  Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důle-
žité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali 
obětmi různých podvodníků nebo zlodějů.

    Dnes bychom rádi připomněli čísla tísňových linek a postup při podá-
vání trestního oznámení. Začneme podáváním „trestního“ oznámení.
Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli 
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné 
oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastu-
pitelství. Můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddě-
lení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 
158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. 
Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět základní 
údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace:

 • vaše jméno
 • adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
 • co se stalo
 •  zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc 

lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamo-
vatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní 
otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jed-
nání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní 
jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký 

je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.

Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člo-
věk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se 
jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud 
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba 
má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním 
na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potře-
bujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), 
volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Tiskový mluvčí Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš Malý, DiS. naše tvrzení pod-
poruje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete 
pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší 
časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory 
na lince 155“. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako 
mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, 
jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evo-
kuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé 
bříško a u čísla 150 – nula představuje smotanou hadici.

por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

 2/ Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
    V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, 

jak podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně 
ohroženou skupinu obyvatel, a to na seniory. Senioři jsou pro podvod-
níky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především majet-
kové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí 
násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme psát až příště. 
Dnešní článek je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože 
z našich zkušeností víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může 
seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků.

    Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti 
seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní 
úspory. My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet, 
vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distri-
buujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohu-
žel trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.

    Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem 
se nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, 
vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvod-
níci jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou 
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schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice 
dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, 
pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané 
jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdě-
laně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Co mají pachatelé spo-
lečného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.

O jaké legendy se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první řadě to je 
legenda vracení peněz či požadování nedoplatku za různé energetické služby 
– voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická spo-
lečnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti! Obavy seniorů, že by jim byla 
okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by na místě v hotovosti nezapla-
tili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy 
za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto pří-
padech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zapla-
cení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží vloudit 
do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře 
nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další pod-
vodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetických společ-
ností nabízí přepsání smlouvy s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. 
Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách 
ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se 
nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. 
Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu, 
a to vydávání se podvodníků za zaměstnance stavebního bytového družstva. 
Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek 
nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za kamaráda 
někoho z vaší rodiny. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny 
měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho 
policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, 
abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. Zde máme několik rad. 
Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak 
se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni. 
Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho 
nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte 
tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud 
se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete neú-
spěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze! 
Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli 
do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny 

nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakéko-
liv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás 
můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné 
době mají pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci v telefon-
ních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen (například 
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam 
za vámi následně přijdou. V neposlední řadě musíme zmínit i legendy podo-
mních podejů a nákupů. V poslední době není výjimečné, že obce zakazují 
podomní prodej místní vyhláškou.
Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jest-
liže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv pro-
dat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě 
tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku 
porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sorti-
ment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, 
knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností 
apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých 
nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě dalšího 
tématu a to jsou hromadné výlety na prodejní akce. Akce, které se tváří jako 
výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí 
různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás apelovali, abyste 
se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě 
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. 
Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat poli-
cii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky 
nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají 
si s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete 
nákup zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel 
často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice těžké 
odstoupit (pokud to je vůbec možné). Nemalou část problémů si senioři vytvoří 
i sami tím, že se, ač možná nechtěně, zavážou k plnění nějakého závazku tele-
fonicky. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři 
si s někým rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvědčit 
o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být 
soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není vaší 
povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich 
monitorované hovory a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, 
nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí 
osoby do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré 
sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Neotevírejte automa-
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Terminál Jana Kašpara byl otevřen

Cestujícím začne sloužit v únoru.
Po necelých dvou letech stavby byl v polovině ledna slavnostně otevřen nový 
terminál pardubického letiště pojmenovaný po prvním českém aviatikovi Janu 
Kašparovi. Několik set hostů se mohlo v průběhu akce seznámit jak s prosto-
rami terminálu, tak jeho budoucím fungováním, které by mělo být zahájeno 
počátkem února. Mezi hosty nechyběli také zástupci menšinového akcionáře 
společnosti EBA, která civilní část pardubického letiště provozuje, tedy Pardu-
bického kraje.
„Naše poděkování patří zcela jistě zástupcům obou dodavatelů, kteří se na stavbě 
nového terminálu podíleli. Rozhodně bych však nechtěl zapomenout na jednu 
osobu, kterou je stavební dozor, který pro nás vykonával pan Jiří Požár. Osobně 
si ho velmi vážím nejen pro jeho profesní, ale i lidské kvality a je vidět, že termi-
nálu dal kus svého srdce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Přeji si, aby termi-
nál Jana Kašpara byl v příštích týdnech, měsících a letech plný cestujících a aby-
chom překonali rekord v počtu odbavených pasažérů, který byl okolo 180 tisíc. 
Teprve poté můžeme naplno oslavovat,“ řekl hejtman Netolický.
Nový terminál je dimenzovaný tak, aby zvládl odbavit dvě přistávající letadla 
v jeden okamžik, což nebylo v současném starém terminálu možné. V nejbliž-
ších dnech se do něj přestěhují poskytovatelé služeb, které dosud fungovaly 
ve staré hale, tedy například duty free shop, prodej suvenýrů a podobně. Ces-
tujícím bude sloužit také nové parkoviště. Do jeho vybudování bude připra-
vena odstavná plocha, která se nachází přibližně 90 metrů od odbavovací haly. 
Stavba nové odbavovací haly začala v červnu 2016 a přišla zhruba na čtvrt mili-
ardy. Peníze na nový terminál zajistili akcionáři EBA, tedy město Pardubice, 
vlastnící dvě třetiny akcií a Pardubický kraj coby třetinový vlastník firmy.

Nezaměstnanost v regionu klesá

V nabídce je dvacet tisíc pracovních míst.
Koncem roku míra nezaměstnanosti na hranici 2,8 procenta.
S koncem roku 2017 nedošlo k tak velkému nárůstu nezaměstnanosti v souvis-
losti s ukončením sezonních prací. Zaměstnavatelé si pracovníky raději pone-
chávají, jelikož jinak by jim hrozila jejich ztráta. V minulosti s koncem roku 
rostla nezaměstnanost oproti podzimním měsícům až o dvě procenta, zatímco 
s koncem minulého roku byl regionální průměr 0,4 procenta. Celokrajsky se 
nyní pohybujeme na míře nezaměstnanosti 2,8 procenta, což je z hlediska 

ticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních 
ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. 
Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně 
rychle zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou seni-
orům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. 
Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie obrátit i na krizovou 
linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je poměrně vytížená – její 
číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.

Krásné únorové dny přeje,
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubice

Cestování veřejnou dopravou 
ve východočeském regionu se při-
způsobuje současným trendům. 
Pardubický a Královéhradecký kraj 
prostřednictvím společnosti OREDO 
spustily mobilní aplikaci IDS pro 
chytré telefony s operačním systémem 
Android, ve které cestující naleznou 
všechny potřebné informace o  auto-
busových i vlakových spojích.
Mobilní aplikace IDS doplňuje infor-
mační systémy veřejné dopravy, které 
jsou již v provozu. Velmi nám záleží 
na spokojenosti cestujících, a proto 
jim můžeme nabídnout službu, díky 
níž na mapové aplikaci uvidí pří-
jezdy a odjezdy spojů, jejich aktu-
ální zpoždění a další návaznosti. 
Zvolenou zastávku je možné zobra-
zit v mapě, a to i s možností zobrazit 
místo ve službě Street View. Aplikace 
také umožňuje ukládání oblíbených 

spojů. V případě problémů či dotazů 
je v ní přednastavené volání na Call 
centrum společnosti OREDO. Apli-
kaci IDS je možné si instalovat pro-
střednictvím Google Play. Na jejím 
vývoji se podílely odbory dopravy 
obou východočeských krajů a společ-
nosti OREDO a T - MAPY. Aplikace se 
bude i nadále rozvíjet, a to především 
na základě poznatků z praxe a s cílem 
maximální podpory a zvyšování 
efektivity využití veřejné dopravy 
v našem regionu.

Mobilní aplikace IDS přináší nové služby 
pro cestující
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národního hospodářství prakticky plná zaměstnanost. Nejnižší nezaměstna-
nost Orlickoústecku, kde má vliv také široká spádovost výrobního závodu auto-
mobilky Škoda Auto v Kvasinách. Nezaměstnanost v tomto regionu se pohybuje 
na hranici 2,2 procenta, nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, Hlinecku či 
Jevíčsku. I v těchto regionech se ovšem zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem 
pracovní síly. Nezaměstnanost se zde pohybuje kolem 4 %.
Podle ředitele Úřadu práce požadují zaměstnavatelé dvojnásobek pracov-
níků, než je v jeho evidenci. „V evidenci máme nyní okolo deseti tisíc ucha-
zečů o  zaměstnání. S koncem roku 2017 jsme měli od zaměstnavatelů poža-
davek na zaplnění dvaceti tisíc volných pracovních míst. Řada zaměstnavatelů 
by přivítala příchod kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců, zatím někteří 
zaměstnavatelé využívají zahraniční zaměstnance na krátkodobé brigády,“ sdě-
lil ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl.

Přípravy na výstavbu centrálních
příjmů pokračují

V sídle Nemocnice Pardubického kraje se uskutečnilo další z řady koordi-
načních jednání k výstavbě centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké 
a Pardubické nemocnici. Zástupci společnosti a představitelé kraje si potvrdili 
podrobný harmonogram stavby. V případě Pardubic bude podrobnější harmo-
nogram představen na příštím koordinačním jednání.
Společně s nemocnicí v Pardubicích se v současné době jedná o zařízení pavi-
lonové bez jednotného příjmového místa, což je pro pacienta nepřehledné 
a  nepohodlné. „Oba projekty jsou hlavními investičními prioritami v krajském 
zdravotnictví. Pro mne osobně je velice důležité, že se do debat o vnitřním uspo-
řádání zapojili také jednotliví primáři a lékaři, kteří se na pracovištích každý 
den pohybují,“ dodal LadislavValtr, krajský radní pro zdravotnictví.

Kraj podpoří činnost dobrovolných 
hasičů částkou půl milionu korun

Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí individuální dotace Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubického 
kraje ve výši 500 tisíc korun. Finanční prostředky budou určeny nejen na čin-
nost tohoto sdružení, ale také na práci s mládeží a na pořádání různých soutěží 
v požárním sportu.

„Finanční podpora dobrovolných hasičů započala již v roce 2002. V minulosti 
jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částkou 
300 tisíc korun. Letos již potřetí uvolňujeme částku 500 tisíc korun, jelikož si plně 
uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží. 
Navíc popularita požárního sportu narůstá a daří se díky činnosti krajského sdru-
žení přilákat další mladé zájemce o požárničinu,“ sdělil hejtman Martin Neto-
lický. „Kromě tohoto příspěvku podporujeme nejen činnost krajského sdružení, 
ale také jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, stavbě či rekon-
strukci hasičských zbrojnic, ale také drobnějšího technického vybavení, jako jsou 
ponorná čerpadla.“ Se svými více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi 
jednu z největších organizací na území kraje, a  navíc jsou přítomni i v těch nej-
menších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu a sportovní vyžití.

Charita přelouč – Výsledky tříkrálové 
sbírky 2018
Výtěžek sbírky:   275 064 Kč
Výtěžek sbírky 2017: 227 282 Kč)

obec výtěžek obec výtěžek

Brloh 5405 Kč
(1 680) Sovolusky 1 006 Kč

(510)

Břehy 18 948 Kč
(10 658) Semín 15 218 Kč

(13 505)

Hlavečník 1 370 Kč
(579) Seník 1 255 Kč

(698)

Choltice 17 206 Kč
(16 397) Selmice 843 Kč

(540)

Chvaletice 1 524 Kč
(538) Sopřeč 2 414 Kč

(2 123)

Jankovice 4 352 Kč
(3 951) Strašov 11 601 Kč

(10 292)

Kozašice 2 558 Kč
(2 527) Svinčany 7 323 Kč

(7 089)
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Prezidentské volby 2018

Na podzim loňského roku proběhly v ČR volby prezidenta ČR. Připomeneme si 
jejich průběh a výsledky v našich obcích.

obec výtěžek obec výtěžek

Kladruby n./L.
4 779 Kč

(1 150)
Štěpánov

3 270 Kč
(2 810)

Kolesa
2 238 Kč

(0)
Tetov

4 692 Kč
(4 197)

Klenovka
1 502 Kč

(1 709)
Trnávka

2 236 Kč
(982)

Krasnice
2 516 Kč

(1 211)
Tupesy

1 380 Kč
(1170)

Lhota, Škudly
1 946 Kč

(1 924)
Turkovice, Bumbálka

6 500 Kč
(6 232)

Lipoltce, Sovoluská 
Lhota, Pelechov

5 459 Kč
(6 440)

Újezd
2 104 Kč

(2 607)

Litošice
1 285 Kč

(2 040)
Valy

5 313 Kč
(2 341)

Lohenice
1 973 Kč

(1705)
Veselí

9 682 Kč
(10 386)

Malé Výkleky
3 627 Kč

(538)
Voleč

6 755 Kč
(6 644)

Mělice
3 690 Kč

(3 565)
Vyšehněvice

5 149 Kč
(2 758)

Mokošín
5 747 Kč

(3 717)
Zdechovice

6 953Kč
(8952)

Morašice
255 Kč

(515)
Živanice,
Dědek, Nerad

18 864 Kč
(16 145)

Přelouč
45 415 Kč

(37 381)
Žáravice

2 439 Kč
(0)

Přepychy
3 287 Kč

(3 285)
Komárov

333 Kč
(1 688)

Rohovládová Bělá
13 057 Kč

(10 929)
Bílé Vchýnice

980 Kč
(0)

Řečany n./L,  
Labětín

8 583 Kč
(12 227)

Jedousov
1 451 Kč

(0)

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám 
všem, kteří jste přispěli!
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Klub důchodců

V novém roce Klub důchodců pokračoval ve scházení se v Klubu, začali jsme 
s nácvikem divadelního představení na motivy pohádky K. J. Erbena Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda.
Také jsme se sešly na výroční členské schůzi, na kterou nás přišel pozdravit 
i pan starosta.
Na obecním plese jsme pomáhaly při prodeji vstupenek a lístků do tomboly. 
Masopustnímu průvodu jistě chutnalo naše občerstvení, které připravily 
členky Klubu, každý si mohl něco z bohatého stolu nabídnout.
3. 3. jsme uskutečnily ozdravný pobyt v solné jeskyni v Třemošnici.
26. března pojedeme spolu s ženami z Labětína do Pardubic do divadla.
Pro všechny zájemce z řad dříve narozených spoluobčanů z obou obcí chceme 
uspořádat zájezd do rozkvetlého parku v Průhonicích a cestou se stavit 
na Čapím hnízdě.
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První obecní ples

Letos v únoru se z rozhodnutí kulturní komise a za odpory obce uskutečnil 
1. obecní ples. I když účast nebyla velká, přesto se ples všem líbil. Oblečení 
většiny plesajících bylo slavnostní, hudba hrála pěkně, tanečníci si zatanco-
vali, známí se setkali a prožili spolu příjemný večer, někdo vyhrál v tombole 
a nálada byla výborná.

Na plesající čekal pěkně vyzdobený sál

Ples zahájil pan starosta 
R. Chutic

U vchodu si mohli všichni koupit lístky do tomboly

Zábava u stolů nevázla, všichni se dobře bavili.
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K tanci i k poslechu hrálo Duo Melodik.

Součástí plesu bývá také tombola.
I když cen bylo dost, tak se, bohužel, na všechny nedostalo. Určitě budou mít 
všichni štěstí příště. Děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary do tomboly 
přispěli. A byli to:

OÚ Zdechovice
Mgr. Jan Mazal
Radek Stříška
Firma KURY
Firma ZOČ stavby
Firma Pavliš a Hartman
Firma JARO

Klub důchodců
Stavebniny Petra Míčová
Žampiony Jana Fidrová
Vinotéka u Pavluši
Penzion T
Hostinec u zámku
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80 let oslavila paní Marie Ďatková.
Důchod jí zpestřují svými návštěvami 
její tři děti a vnoučata. Celý život pro-
žívá v naší obci.

V kruhu rodinném oslavila 75 let 
paní Helena Fofoňková, která celý 
svůj život prožila v rodných Spytovi-
cích. Absolvovala Zemědělské učili-
ště v Přelouči a pracovala jako účetní 
v místním JZD. Se svým mužem 
vychovali 3 děti.

Paní Marie Andělová oslavila 75 let.
Celý život pracovala jako zdravotní 
sestra. Se svým manželem vychovala 
dva syny. Důchod prožívá v rodném 
domě ve Zdechovicích.

75 let oslavil pan Vilém Plocica. Pochází z Bohumína. V roce 1963 narukoval 
do Zdechovic na místní posádku. Zde se seznámil se svojí ženou. V r. 1967 
odešli spolu do Prahy a v roce 2003 se vrátili zpátky do Zdechovic.
 
Více než 80 let v prvních měsících tohoto roku oslavili: paní Božena Maza-
čová, paní Zdeňka Krupičková a paní Ludmila Volná.

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, lásky 
a hlavně pevné zdraví.

SPOZ V roce 2017 se v naší obci narodilo 10 nových občánků. Ty, kteří se narodili dříve, už 
navštívily členky SPOZu s dárečky od obce, ty další se teprve jejich návštěvy dočkají.

Sofinka Natálka

Ellynka Helenka

Jeden život začíná, jiný bohužel končí. V minulém roce nás navždy opustili 
tito naši drazí, sousedé, spoluobčané i kamarádi:

Miroslav Kurka ............... Spytovice ............ 73 let
Stanislav Svoboda .......... Spytovice ............ 84 let
Anna Podoljaková .......... Zdechovice ......... 74 let
Jiřina Balánová ............... Zdechovice ......... 82 let
Petr Savilov ...................... Zdechovice ......... 65 let
Břetislav Kautský............ Zdechovice ......... 68 let
Jindra Maťková ............... Spytovice ............ 55 let
Rudolf Burkoň ................. Spytovice ............ 86 let
Jaroslav Procházka ......... Spytovice ............ 64 let

Čest jejich památce a vzpomínejme na ně v dobrém.

Narodily se tyto děti:
Ondřej Babka, Jan Denis Balog, Sofie Jarolímová, Radim Pech, Natálie
Gorová, Ella Skohoutilová, Anežka Sámelová, Vladimír Mazáč, Helena Pača-
jová a Dominik Mynář.
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Masopust

3. března, kdy byl vzduch prosycený molekulami zmrzlé vody, prošel naší 
obcí masopustní průvod. A i když se všichni museli proti mrazu obalit něko-
lika vrstvami oblečení, sešlo se na návsi dost masek i diváků.
Do kroku, tance i zpěvu hrála dechová hudba pana D. Štrupla z Přelouče.

Z návsi se průvod vydal pro povolení k průchodu obcí k panu starostovi, kde 
na účastníky čekalo jak povolení, tak i výborné občerstvení, a to jak v pevné, 
tak i v tekuté podobě.

Od pana starosty se průvod vydal ke stanovišti Ješků, kde si jak dospělí, tak i děti 
zahráli krátký turnaj ve stolním tenise. Pak všichni pokračovali k myší uličce, 
kde je již tradiční zastávka u paní Smutné a místo, kde hudba hraje k tanci.
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Dále masopustníci pokračovali ke Klubu důchodců, kde na ně jako obvykle 
čekal kratičký program a bohatě prostřený stůl.

Následovně se průvod vydal ke stanovištím Kovbojů a Klubu žen, kde se 
mohli zájemci sklouznout na zamrzlých rybnících, pak se zastavil u Brůno-
vých a své pochodování zakončil na nádvoří obecního úřadu, kde si všichni 
mohli pochutnat na dobrotách připravených v pohostinství U Kamila.
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Dopis od paní V. Skalické

Velmi rádi zveřejníme dopis naší milé bývalé spoluobčanky, paní V. Skalické, 
na kterou všichni, kteří ji znali, rádi vzpomínají.

Vážený pane starosto,
Děkuji za blahopřání, kterým jste mně udělal velkou radost. Ještě více mě těší 
vyznamenání, kterého se dostalo Vám od Senátu Parlamentu České republiky 
za záslužnou dlouholetou práci pro obec ku prospěchu občanů obce Zdecho-
vice. Přeji vám pevné zdraví, abyste tuto práci se stejným úspěchem mohl 
vykonávat i v dalších letech.
V osobním životě přeji nadále hodně štěstí, lásky, spokojenosti.
Vám, Vašim spolupracovníkům Obecního úřadu, zastupitelům obce Zdecho-
vice děkuji za vstřícnost a ochotu, s jakou jste se ke mně chovali jako k občance 
Zdechovic. Všem přeji zdraví a vše dobré, abyste nadále se vší vstřícností a rádi 
svou práci vykonávali ku prospěchu svých spoluobčanů.
Ještě jednou všem za vše děkuji.

V. Skalická

Akupresura pro zmírnění bolesti

Akupresura je významnou součástí tradiční orientální lidové medicíny. 
K léčení používáme tlak prstu.

Na bolest zubů
  Akupresura – bod zmírňující bolest zubů je na hřbetní straně ruky mezi 

ukazovákem a palcem – na vrcholku svalového polštářku. Tiskněte palcem 
proti kosti 2 minuty. Nevhodné pro těhotné ženy.

Na zvonění v uších
  Tiskněte nejprve po dobu 7 sekund vaším ukazováčkem prohlubeň nad horním 

rtem, přímo pod nosem. Potom následuje středně silný tlak na konec kořene 
nosu vedle obočí, rovněž po dobu 7 sekund. Opakujte několikrát denně.

Proti bolesti hlavy
 Zmáčknout tři body na obou spáncích a mezi obočím co nejsilněji.
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