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Úvodník
„Všichni potřebujeme úsměv i pozdrav“

Vážení a milí čtenáři, dobrý den!
Třebaže je letošní počasí trochu rozmarné 
a teploty se střídají od třicítek a zase zpět 
k teplotám okolo 13 °C, jedno je jisté – počasí 
popohnalo přírodu – podle odborníků – skoro 
o měsíc! Jak se to pozná? Třeba tak, že letos 
vykvetl akát asi o 14 dnů dříve, sluníčko už 
má sílu, a mnoho pozdních jarních kytiček 
už je dávno po odkvětu. Dokonce i růže 
a lilie, které tvoří základ kytic pro paní uči-
telku na závěr školního roku, jsou v plném 
květu. A lidé? Připadá mi, že všichni trochu 
pookřáli a také se nám vracejí chalupáři. To 
jsou všechno neklamná znamení, že léto je už 
v plném proudu. V duchu jsem ale i s těmi, kte-
rým někdo z jejich drahých onemocněl nebo 
snad nenávratně odešel. Doufám jen, že i jim 
nadcházející slunné dny přinesou vzpruhu 
a pomohou jim zahojit jejich bolest. 
 

Trochu naivně se těším, že všichni budou ohle-
duplnější k věcem společným, že psi v parku 
budou na vodítku a že jejich páníčkové budou 
používat pytlíky, speciálně určené k danému 
účelu , že nikdo nebude odhazovat odpadky 
tam, kde se mu to právě hodí, a že také 
budeme všichni ohleduplnější a milí k těm 
druhým. Všichni přece potřebujeme úsměv 
i pozdrav, zkrátka trochu porozumění.
Přeji Vám všem, našim spoluobčanům, jmeno-
vitě předškolákům, školákům i maturantům, 
krásné dny nadcházejících prázdnin. Těm, co 
už končí na svém současném působišti, ať už 
v mateřince, ve škole nebo na škole střední, 
k těm směřuje moje přání šťastných kroků 
do další etapy života. Závěrem přeji všem 
krásné letní dny a pěknou dovolenou.

 
Váš Robert Chutic 

starosta

3slovo starosty

„Všichni potřebujeme 
úsměv i pozdrav“
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 Výpis z usnesení z veřejného 
zasedání zastupitelstva 
obce Zdechovice
 
konaného v pondělí 9. dubna 2018 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

Přítomni:  Hana Čeřovská, Bohuslav Nejerál, Tomáš Rondzík, Michal Skohoutil, Ondřej 
Procházka, Radomír Stříška

Omluven: Robert Chutic, Robert Forman
Neomluven:	 Olena Smolenová

Schválení	programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -

II/	Programový	blok:	
1/	 Rozpočet	obce	na	rok	2018
 a)  ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 v předložené podobě, tj. příjmy jsou schvá-

leny ve výši 28 164,309 tis. Kč a výdaje ve výši 37 918,1 tis. Kč. Rozpočet je nevyrov-
naný a vyrovnán bude přebytkem hospodaření předchozích let ve výši 9 753,791 tis. 
Kč (finanční prostředky z předchozího roku budou z položky 8115)

   Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se tímto stávají příjmy a výdaji rozpočtu 
2018.

   Položky výdajové části č. ř. 40, 54 a 94 budou uvolněny až po projednání v ZO.
 b)  ZO  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Zdechovice ve výši 

986 000 Kč a Základní škola Zdechovice ve výši 1 765 500 Kč
 c)  ZO schvaluje Odpisový plán obce Zdechovice pro rok 2018 dle předložených dokladů
 d)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 2018 pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Zdechovice v předložené výši: Mateřská škola Zdechovice 22 768 Kč. Základní škola 
Zdechovice 37 300 Kč.

 e)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace České faustballové asociaci ve výši 120 000  Kč, 
spolku Klub důchodců Zdechovice, ve výši 50 000 Kč.

 f)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Sokolu Zdechovice z.s. ve výši 40 000 Kč

 g)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích na nákup výměn-
ného fondu ve výši 5 000 Kč

 h)  ZO rozhodlo o částečném poskytnutí dotace Domovu u fontány Přelouč ve výši 
30 000 Kč, ukládá podepsat a odeslat sdělení o částečném nevyhovění žádosti 
o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na upravenou dotaci. 

 ch) ZO rozhodlo o poskytnutí dotace KHT Zdechovice  ve výši 30 000 Kč
 i) ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Ješci Zdechovice, z.s.  ve výši 10 000 Kč

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 1 bylo schváleno.
	
2/		Dodatek	č.	2	k	veřejnoprávní	smlouvě	s	Městem	Chvaletice	o	výkonu	přenesené	

působnosti	na	úseku	přestupků
 a)  ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy s Městem Chvaletice 

o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. Náklady jsou stanoveny 
částkou 3 000 Kč za jeden projednaný a vyřízený přestupek.

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 2 bylo schváleno.
	
3/	Směna	pozemku	s	Městem	Kutná	Hora
 a)  ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemku 

p.č. 512 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice 
v Železných horách ve vlastnictví obce Zdechovice za část pozemku p.č. 465 o výměře 
cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice ve vlastnictví Města 
Kutná Hora s tím,že vlastní směnná smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne 
potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby „Rekonstrukce 
rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na pozemku p.č. 512 v k.ú. Mora-
šice katastrálním úřadem, nejpozději však do 5ti let od uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí směnné.“

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 3 bylo schváleno.

č. 2/2018
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4/	 čp.	12	Spytovice
 Přednesl O. Procházka
O. Procházka:
  Chtěl by dům zrekonstruovat a vytvořit tam 

bezbariérový dům. Dům je obrazem histo-
rického vývoje Spytovic, byl by rád, aby se 
dům zachoval a zrekonstruoval. Demolice 
by byla finančně náročná, prodej majitelům 
okolních nemovitostí by nenahradil vynalo-
žené náklady.

M. Skohoutil:
  V ulici se již jeden dům zboural, byl by pro 

rekonstrukci.
T. Rondzík:
 Šlo by o nájemní bydlení?
R. Stříška:
 Šlo by dům zdemolovat a postavit nový.
O. Procházka:
 Náklady na demolici by stavbu prodražily.
 R. Stříška:
  Co na tom domě zachráníme? Střecha je 

špatná, stěny jsou vlhké.
O. Procházka:
  Rekonstrukce je pro něj přijatelnější než 

postavit nový.
B. Nejerál:
  Kdysi byl rozpočet na úpravu čp. 5 na 300 tis. 

Kč. Rozpočet někdy odpovídá tomu, co chce 
zadavatel. Otázka – bude 1 700 tis.Kč stačit? 
Nebude skutečnost jiná? Dotaz – jak je to 
tam s vlhkostí – v čp. 14 je problém s vlh-
kostí. Když to zbouráme – co s tím získáme?

 O. Procházka:
  Pokud ten dům stojí a najde se smyslupl 

využití, je lepší ho zrekonstruovat.
T. Rondzík:
  Ve Zdechovicích jsme jeden dům zbourali, 

postavili nový a pod vynaloženými náklady 
prodali. Je otázkou, zda zrekonstruovat 
nebo ne.

R. Stříška:
  Je pro zbourání, protože dům je blízko 

mezi objekty – náklady na rekonstrukci 
budou vysoké, dům viděl – navrhuje nechat 
základovou desku – pokud tam nějaká je 
- a postavit nově, aby nebyly podobné pro-
blémy jako v čp. 14.

M. Skohoutil:
  Stodola je ve špatném stavu, ale myšlenka 

p. Stříšky není špatná.
O. Procházka
 Demolice činí okolo 400 tis. Kč.
R. Stříška:
   Náklady budou nižší – základy se nebudou 

muset bourat – tedy pokud tam nějaké jsou. 
Všichni přítomní se vyjádřili, že na tomto 
místě by nějaký objekt měl být.

O. Procházka:
 Proč máte strach z rekonstrukcí?
R. Stříška:
  Střecha je pryč komplet, zdi jsou mokré 

2 m nahoru – bude se muset podřezávat, 
zachráníme jen klenby.

T. Rondzík:
   Bylo by možné dům udělat zajímavě – 

nechat nějaký fragment původního domu, 
ostatní udělat nově.

O. Procházka:
   Na zeď stodoly je opřená zeď sousedního 

domu.
B. Nejerál:
  Když se hlasovalo o koupi, kupovalo se to 

s tím, že objekt budeme rekonstruovat.
H. Čeřovská
  Ať tam ten dům je, neumí se však roz-

hodnout pro rekonstrukci či pro demolici 
a stavbu nového.

B. Nejerál:
  Návrh: rekonstruovat i za cenu úplného 

zbourání. Získali bychom tím volnou plochu 
za 600–700 tis.Kč? Měli bychom rekonstru-
ovat, ale neměli bychom stanovit, jak.

Návrh na usnesení:
 a) ZO souhlasí s demolicí č.p. 12 Spytovice postupným rozebíráním/těžkými mechanismy.

 
  Výsledek hlasování:  Pro -
      Proti -
      Zdrželi se 6

 b) ZO souhlasí s rekonstrukcí RD čp. 12 Spytovice
 

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 4b) bylo schváleno.

5/	 	Informace	České	asociace	odpadového	hospodářství	k	riziku	navýšení	nákladů	
za	odpadové	hospodářství	obcí

  ZO bere na vědomí Informaci České asociace odpadového hospodářství zn. 2017/ICP-669 
z 17. 1. 2018.

6/	 	Návrh	na	vybudování	přístupu	k	prodejně	Jednoty	ve	Zdechovicích
 Přednesl O. Procházka
  B. Nejerál
   Val, násep, který by vedl od chodníku k prodejně. Vede tam plynovod a telefon. Bylo by 

dobře pověřit nějakého projektanta, aby za nás se pokusil vymyslet nějaké řešení – studii 
(ne projekt), obejít dotčené organizace…

 T. Rondzík
  K prodejně jsou 4 přístupy.
 O. Procházka:
  K prodejně jsou 2 přístupy.
 T. Rondzík
   K prodejně vedou 4 cesty: 1 od parkoviště, jedna od f. Schuch, jedna od zastávky a jedna 

od pomníku.
O. Procházka přečetl návrh na usnesení.

Návrh na usnesení:
  ZO ukládá starostovi obce zjistit možnosti technického provedení stavby v souladu s vyjá-

dřením f. GASNET a CETIN včetně vyčíslení nákladů realizace.
 

  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti 1 (T. Ronzík)
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7)	 Změna	Smlouvy	o	zajištění	služeb	pro	Českou	poštu,	s.p.
  ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu 

s.p., platným od 1. 4. 2018.
 

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/	 Žádost	o	prodej	části	pozemku	p.č.	512/4	k.ú.	Zdechovice
  ZO souhlasí s odprodejem části požadovaného pozemku, který bude po dokončení 

reálného rozdělení tohoto pozemku mezi obcí Zdechovice a p. V.V. ve vlastnictví obce 
Zdechovice za cenu 50,-Kč/m2. Náklady na zaměření, zavkladování a právní servis jdou 
k tíži kupujícího. Záměr prodeje bude následně zveřejněn na úředních deskách obce 
a dokončení prodeje poté schválí zastupitelstvo obce.

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/	 Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	IV-12-2015754/VB/02	Zdechovice
	 p.č.	11/1-	Dašek	–	kNN
 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemen

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/	 	Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	–	služebnosti	č.	P/BVB/2018/009	–	stavba	„Pro-
dloužení	chodníku	ve	Zdechovicích“

 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
 

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11/	Kompostery
 Diskuse:
 Přednesl O. Procházka

O. Procházka:
  Obec vlastní již jeden štěpkovač. Otázkou 

je obsluha stroje a cena štěpkování – poří-
zením štěpkovače: cena 300 tis.Kč, dva 
lidi budou štěpkovač obsluhovat. Náklady 
na štěpkování hromady v areálu zámku 
budou vysoké. Návrh: nechat od firmy větve 
naštěpkovat, štěpky využít při údržbě zele-
ných ploch v obci - parku, zbytek se může 
rozdat občanům. Podle jeho výpočtu by 
1 hodina štěpkování vyšla na 478 Kč.

T. Rondzík:
 F. Schuch tam stále ještě vozí?
R. Stříška:
 Ano.
T. Rondzík:
  F. Schuch by se měla podílet na nákladech 

na zlikvidování stávající hromady.
O. Procházka
  Je tam hodně vánočních stromků, ořezy 

z ovocných stromů.
R. Stříška.
  Polovina je f. Schuch, navážejí tam každý 

den. Nejprve zlikvidovat hromadu, pak 
kdyby byl štěpkovač a štěpkovalo by se 
průběžně, bylo by to vhodné. Žil v tom, že 
by štěpkovač byl součástí programu.

O. Procházka:
  V podmínkách dotace je výrazné snížení 

produkce bioodpadu.
H. Čeřovská:
 Když to nedopadne, tak se to nekoupí.
O. Procházka

  Obec by si neměla pořizovat stroje, pokud 
nemá personální obsazení schopné s nimi 
pracovat.

O. Procházka
  Seznámení s typy kompostérů. On sám 

má doma levnější kompostér, ten má 
po 2 letech používání plast zprohýbaný – 
navrhoval by pořizovat dražší variantu, aby 
měli občané zaručenou kvalitu. Štěpkovač 
by nechal otevřený.

Náklady	na	zpracování	žádosti	o	dotaci:
TNT: 81 tis. Kč bez DPH
RRaPk: 90 tis. Kč bez DPH
O. Procházka
  By se přikláněl k RRaPk, se kterou spolu-

pracujeme již delší dobu a máme s ní dobré 
zkušenosti.

O. Procházka přečetl návrh na usnesení
B. Nejerál – argument:
  Mnoho z odpadu končí v popelnicích, popř. 

v objemném odpadu – zmenšil by se objem 
odpadů odvážených na skládku. Rozhodnutí 
s kým spolupracovat, by nechal na úřadu. 
Štěpkovač – neštěpkujeme ani ty slabší 
větve, bylo by zbytečné mít další hračku 
v garáži.

R. Stříška – kompostéry:
  je pravda, že spousta trávy končí v objem-

ném odpadu, nechtělo by nechat jeden 
kontejner na stavební odpad.

O. Procházka
  S RRaPk nebyly doposud žádné problémy.

Návrh na usnesení:
  ZO souhlasí s pořízením kompostérů v technických parametrech obdobných jako u kom-

postérů JRK1100 Premium a uzavřením smlouvy na VŘ s RRaPk za nabízených podmí-
nek. Zároveň pověřuje místostarostu obce ke stanovení počtu potřebných kompostérů 
anketou mezi obyvateli obcí.
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  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12/	 Cenová	nabídka	na	zajištění	smluv	o	převodu	vlastnictví	HUP
  ZO souhlasí s cenovou nabídkou PBPLUS ing. Bukovského za nabídkovou cenu 

1 000Kč/ smlouva
 

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13/	 Valná	hromada	VaK,	a.s.
 ZO deleguje starostu obce k účasti na valné hromadě společnosti VaK, a.s. Pardubice.

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14/	 Žádost	RRaPk	na	doplnění	podmínek	smlouvy	k	výběrovému	řízení	na	dodavatele	VO
  ZO souhlasí a pověřuje RRaPk k podání žádostí na MPO nutných k prodloužení termínu 

pro odevzdání podkladů.
 ZO souhlasí s doplněním doby požadované záruky v délce min. 60 měsíců.
  ZO souhlasí s realizací VŘ v uzavřené výzvě na základě zpracovaného návrhu rekon-

strukce VO v obci Zdechovice p. Petrem Marešem s podmínkou možnosti opakované 
výměny napájecího zdroje a zdroje svícení.

 
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15/	Auto	Bonetti
 Přednesl O. Procházka

T. Rondzík:
 Viděla údržba obce toto auto?
O. Procházka:
 Auto zde bylo na ukázání, líbilo se.

R. Stříška
 Kde se vyrábí podvozek?
T. Rondzík:
 Itálie.
O. Procházka:
  Dříve padl návrh na zakoupení auta na svoz 

kontejnerů – za 4 týdny nám vyúčtovali prů-
měr 31,5 km za jeden svoz. Měsíčně 5 727 Kč. 
Při zakoupení vozidla 6,53 Kč/km – měsíčně 
by nás svoz přišel na 800 Kč/kontejner bez 
mzdy pracovníka. Ročně bychom ušetřili 
59 tis. Kč. Pokud bychom zakoupili starší 
auto, pak by návratnost byla 20 let. Jeho 
názor je, že je zbytečné toto auto kupovat.

R. Stříška:
  Kontejnerů vyvážíme daleko více než SmP 

– vyvážejí i jiní dopravci. Pokud by se toto 
vozidlo pořídilo, mohlo by vyvážet odpad 
lidem a zvýšili bychom komfort poskytování 
služeb občanům.

O. Procházka:
  Externisté jsou schopni toto možná poskyto-

vat levněji než by službu poskytovala obec.
R. Stříška:
  SmP může svážet jen ve středu, auto se dá 

využít i k přepravě sekaček a prostředků 
po obci – do Spytovic.

O. Procházka:
  Je to otázka personálních možností – museli 

bychom mít zaměstnaného člověka s pří-
slušným oprávněním. 

O. Procházka
 Chceme se bavit o vozidlu Bonetti.
T. Rondzík
  Nemá porovnání s ničím jiným. Jde na to 

příslušenství, které máme?
O. Procházka:
  Vyvážení řetězových kontejnerů + přední 

čelo. Můžeme zkusit to porovnat s multiká-
rou ve stejném měřítku. Do VŘ můžeme dát 
naše požadavky.

B. Nejerál:

  Necítí se kompetentní. Neví, jestli by typ 
vozidla mělo vybírat ZO.

T. Rondzík:
 K automobilu by se měl vyjádřit p. Marek.
O. Procházka:
 Bylo to s ním konzultováno, souhlasí.
T. Rondzík:
  Měl by se posoudit celkový stav údržbář-

ské čety. Pověst čety není dobrá, naopak 
– odešli někteří pracovníci. Aby se nepořídilo 
vozidlo, které nebude mít kdo řídit.

O. Procházka:
  Na multikáře je nádrž na zalévání, toto by 

mělo řetězový kontejner. Oranžová multi-
kára je stará 10 let, začíná mít své problémy.

T. Rondzík:
  Mířil k lidským zdrojům – máme pracovníky?
O. Procházka:
  Je to dlouhodobý problém sehnat schop-

ného člověka, který bude kompetentně 
pracovat.

T. Rondzík:
  Mělo by se zametat – nevšiml si, že zametání 

po obci již proběhlo.
O. Procházka:
 Kdo nám uskuteční VŘ?
R.Stříška
  Nemá nic proti RRaPk, neumí říci, zda 

chceme Bonetti.
B. Nejerál:
  Potřebuje prohlášení spolehlivé osoby, zda 

toto vozidlo splňuje požadavky údržby.
T. Rondzík:
  Chce prohlášení p. Marka, zda toto vozidlo 

odpovídá potřebám údržby. Měl by si to 
obhájit.

Návrh na usnesení:
  ZO souhlasí se zakoupením nového vozidla údržby prostřednictvím výběrového řízení 

za definovaných technických předpokladů – nástaveb a souhlasí s prodejem vozidla 
Magma za znalecky stanovenou cenu. 
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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 rybní-
káře, 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.

 
PhDr. Jiří Stanislav Guth–Jarkovský

Narodil se 23. ledna 1861 v Heřmanově 
Městci a je spojován se slušným chováním 
a pravidly etikety u nás. V roce 1868 žila rodina 
v Kostelci nad Orlicí (u matčiných rodičů).

Navštěvoval gymnázium v Rychnově nad 
Kněžnou. Pak pokračoval ve studiích na české 
části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze 
obor filozofie, matematika a fyzika.
Po studiích na České universitě se stal středo-
školským profesorem filosofie, matematiky 
a fyziky, ale věnoval se také třeba překlada-

telství. Do češtiny přeložil například knihy 
Karla Maye.
Byl velmi nadaný hudebník. Působil jako 
vychovatel princů ze Schaumburg-Lippe 
v Náchodě, pak učil na Akademickém gym-
náziu v Praze, na gymnáziu v Klatovech 
a od roku 1896-1918 působil opět v Praze.
V letech 1919-1923 se stal generálním tajem-
níkem Mezinárodního olympijského výboru 
a 29 let působil jako předseda Českého 
a po vzniku republiky Československého 
olympijského výboru, byl spoluzakladatel 
a první předseda České amatérské atletické 
unie, předseda a redaktor Klubu turistů.
Jeho pracovní záběr byl opravdu ohromný. 
Těsně před první světovou válkou vydal 
první knihy o společenském chování. To 
mělo možná i za důsledek to, že byl povolán 
do kanceláře prezidenta Masaryka, kde půso-
bil jako ceremoniář s titulem ministerského 

6. díl

*23. ledna 1861 v Heřmanově Městci
†8. ledna 1943 v Náchodě

profesor	etikety

rady. Dnes je to vedoucí diplomatického pro-
tokolu. Navrhl statut řádu Bílého lva, který 
dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident 
republiky.
V roce 1920 byl lektorem společenské výchovy 
na Univerzitě Karlově.
Do podvědomí dnešní populace se dostal díky 
systému pravidel slušného chování. Vydal 
několik knih o etiketě - Společenský	kate-

chismus, Na	veřejnosti, Rodinné	události, 
Mladému	republikánu, Stolničení, Základy	
společenské	výchovy, Pravidla	slušnosti	pro	
mládež, Slušnost	a	demokracie.
Na svou dobu byl i mimořádně zcestovalý. 
Zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě, pohřben 
je v Praze.
Toto jméno je dnes symbolem slušného cho-
vání a symbolem umění chovat se kulturně.

 
 
Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje
Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Další z našich preventivních článků budeme 
věnovat oblasti silničního provozu, chod-
cům, cyklistům, řidičům a především senio-
rům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má 
z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, 
co se týká jak počtu, tak tragických následků 
nehod, jistě je na místě si připomenout něko-
lik základních pravidel. Řekneme si, kdo je 
vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to 
s domnělou absolutní předností na přechodu 
pro chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by měl 
nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je 
v pořádku, když občas vidíme většinou cyk-
listky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, 
jednou rukou řídí a v druhé ruce drží dešt-
ník, aby nezmokly, nebo jaká hrozí pokuta 
cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. 
A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to 
se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 
65 let a s jízdou na vozítkách segway.

Chodec
Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, 
že chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy 
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevy-
šující 60 cm, pohybuje se na lyžích, koleč-
kových bruslích nebo obdobném spor-
tovním vybavení anebo pomocí ručního 
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede 
jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců 
do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je 
účastníkem silničního provozu a má určité 
povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost 
použít chodník nebo stezku pro chodce (ta 
bývá označená dopravní značkou). Tam, kde 
chodník není, chodí se po levé krajnici nebo 
co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu 
maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon 
ukládá chodcům, aby byli označeni reflex-
ními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo 
obec, policie obecně doporučuje být za sní-
žené viditelnosti označen reflexními prvky 
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všem chodcům a cyklistům. Pokud se pohy-
bujete pomocí hole, určitě jí opatřete také 
reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ, 
kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde 
doporučujeme označit obojek i vodítko. Jinou 
volbou může být i označení se neoslňujícím 
světlem například z jízdního kola. Toto světlo 
bychom doporučili připevnit třeba na paži, 
která je blíže do vozovky.
Co se týká přecházení vozovky, policisté se 
občas setkávají s mylným výkladem zákona 
v tom smyslu, že chodec má absolutní před-
nost, což opravdu tak není. Doporučujeme 
dbát především na své zdraví, při přecházení 
vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet 
na to, že je lepší někam přijít o chvíli později, 
než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro 
chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud 
na komunikaci přechod není, má chodec 
povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose.

Cyklista
Je řidič nemotorového vozidla, tzn. také 
účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem 
alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole 
zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. 
Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 
promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta 
od 2 500 do 20 000 korun, nad 1 promile alko-
holu v dechu 25 000 
až 50 000 Kč pokuty 
a stejně tak, když 
se cyklista odmítne 
dechové zkoušce 
podrobit. Na kole se 
jezdí při pravém okraji 
vozovky, a pokud je 
zřízen jízdní pruh pro 
cyklisty nebo stezka 
pro cyklisty, je povin-
nost jich cyklista užít. 

Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě 
za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. 
Policisté však doporučují, aby přilbu nosili 
všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 
10 let smí jet na silnici jen pod dohledem 
osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon 
říká, že cyklista je povinen za snížené viditel-
nosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se 
světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, může cyklista 
použít náhradou za světlomet svítilnu bílé 
barvy s přerušovaným světlem. K výše uve-
denému příkladu převážení nákupních tašek 
a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje 
ustanovení zákona, které hovoří o tom, že 
cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet 
se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní 
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit 
předměty, které by znesnadňovaly řízení jízd-
ního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky pro-
vozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás 
někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky 
tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní 
taška pak při potřebě udělat nějaký manévr 
často převezme řízení kola za vás, což ohro-
žuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky 
silničního provozu. Proto doporučujeme si 
opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. 

Pokud byste potře-
bovali za jízdní kolo 
připevnit vozík, je to 
možné, avšak zákon 
vám povoluje při-
pojit přívěsný vozík 
do maximální šířky 
90 cm, který bude 
mít vzadu dvě čer-
vené odrazky net-
rojúhlelníkového 
tvaru. Pokud chce 

Chodec je povinen
využívat přechod

pro chodce!

cyklista přejet vozovku na druhou stranu 
a použije k tomu přechod pro chodce, musí 
kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, 
musí se přesvědčit, zda může vozovku bez-
pečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo 
ostatní účastníky silničního provozu. Stejně 
jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zrani-
telných účastníků silničního provozu a proto 
je na místě opatrnost a ohleduplnost.
 

Řidič–senior
O řízení vozidla bychom zde mohli psát sáho-
dlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – 
seniory nad 65 let důležité při řízení vozidla, je 
mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit 
nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let 
a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. 
Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je 
povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe 
a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud 
řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta 
ve výši 5 000 až 10 000 korun plus zákaz řízení 
od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté 
setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého 
věku méně pozorní, 
zhoršuje se jim zrak, 
stabilita, sluch a tak 
podobně a je pro ně 
těžší se přizpůsobit 
současné extrémně 
rychlé dopravě.
V úvodu jsem ještě 
slíbila informaci k jež-
dění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží 
jako na osobní přepravník a hovoří tak, že 
na a osobním přepravníku se samovyvažo-
vacím zařízením nebo obdobném technickém 
zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, 
stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděle-
ném pruhu pro chodce na stezce pro chodce 

a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách 
pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou 
s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením 
vymezit na svém území místa, kde je provo-
zování těchto přepravníků zakázáno a tato 
místa je povinna označit dopravní značkou.
 

Motorkáři
Tvoří velmi rizikovou skupinu účastníků sil-
ničního provozu. Velmi často překračují rych-
lost, pak nezvládají řízení nebo se z ničeho 
nic objeví a ostatní řidiči ani nestačí zarea-
govat. Od vzniku samostatné České republiky 
v roce 1993 do konce loňského roku zemřelo 
na českých silnicích 2 184 motocyklistů, dal-
ších 14 970 bylo zraněno těžce a 46 146 lehce.

Osobní	bezpečí
V dalším článku bychom vám rádi dali něko-
lik rad, jak předcházet okradení, přepadení 
nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se 
někomu může zdát, že jsou to informace zby-
tečné, my si to nemyslíme a stejně tak hovoří 
i naše statistiky. Téměř každý den policisté 

v práci celého Pardubic-
kého kraje řeší případy 
krádeží, a to ať věci při 
sobě nebo z odložených 
tašek v nákupních vozí-
cích. Řada poškozených, 
především pak těch star-
ších, nám při výsleších 
říká, že se otočili opravdu 

jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě, 
anebo že si nevšimli, že by jim někdo v auto-
buse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné 
zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas 
a problémy při blokování platebních karet 
a vyřizování si nových odcizených osobních 
dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím. 

Řidiči senioři musí mít 
lékařské potvrzení!
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Jak	se	tedy	chránit	před	okradením?

1/  Peníze, doklady i klíče noste v příruční uza-
vřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. 

2/  Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně 
potřebujete.

3/  Peněženku uložte na dno nebo do spodní 
části kabelky nebo nákupní tašky.

4/  Kabelku nebo tašku přes rameno nene-
chávejte viset na zádech, ale mějte ji stále 
na očích a chraňte ji rukama na boku nebo 
na hrudi. Kabelku nebo tašku nepokládejte 
v obchodech na police a nenechávejte ji 
v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte 
s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, 
ani v čekárně u lékaře či na úřadech.

5/  Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlače-
nice nahrává zlodějům a okradení může 
proběhnout bez povšimnutí.

6/  Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, 
mějte své příruční zavazadlo pořád pod 
kontrolou.

7/  Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další 
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez 
dozoru.

8/  Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte 
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo 
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z banko-
matů uvnitř bank či spořitelen je spolehli-
vější. Byla-li vám platební karta odcizena, 
ihned zablokujte účet.

9/  Nepište si PIN na platební kartu, na její obal 
nebo na lísteček, který uložíte společně 
s platební kartou na stejné místo.

10/  Nikdy se před nikým nechlubte svými 
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte 
cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy 
podomním prodejcům.

11/  Při ukládání zboží do zavazadlového 
prostoru vozidla mějte své věci, zejména 
kabelky stále na očích. 

Stanete-li	se	i	přesto	obětí	krádeže,
radíme	vám:

1/  V případě odcizení financí, platební karty, 
dokladů, mobilního telefonu se nepro-
dleně obraťte na Policii ČR. 

2/  V případě odcizení platební karty kontak-
tujte neprodleně svoji banku a platební 
kartu zablokujte. 

3/  V případě odcizení mobilního telefonu kon-
taktujte svého operátora a zablokujte SIM 
kartu. 

4/  Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži 
došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. 

5/  Ohlášením krádeží dokladů zamezíte pří-
padným dalším nepříjemnostem se zneu-
žitím dokladů.snažit vám cokoliv prodat, 
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 pří-
padech nabízejí široký sortiment 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

por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Několik statistických údajů
Stav a lov zvěře v Pardubickém kraji v roce 2016

V lesích Pardubického kraje potkáte nejčas-
těji srnčí zvěř. Myslivci odstřelili nejvíce kusů 
černé zvěře ze všech lovených druhů zvířat 
v kraji. Stavy zajíců a bažantů jsou na historic-
kém minimu. V honitbách Pardubického kraje 
bylo k 31. 3. 2017, tzv. jarní kmenový stav zvěře, 
evidováno více než 52 tis. kusů sledovaných 
druhů lovné zvěře (5,3 % republikového úhrnu).

Nejčetnější zastoupení má v kraji zvěř srnčí 
s téměř 18 tis. kusy, následovali zajíci (14 tis.), 
kachny divoké (7 tis.), bažanti (7 tis.) a zvěř 
černá (3 tis.). V kmenových stavech bylo více 
než tisíc kusů zvěře mufloní i daňčí, zvěře 
jelení bylo evidováno 550 kusů. Ve srovnání 
s ostatními kraji je v Pardubickém kraji čet-
nější výskyt zajíců a kachen, nižší stavy má 
zvěř jelení a daňčí.

Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2016

Pardubický kraj má třetí nejnižší podíl lesních 
pozemků na celkové výměře v mezikrajském 
srovnání. Zastoupení jehličnatých stromů 
na struktuře lesa je v kraji páté nejvyšší. Kraj 
vykázal nejvyšší podíl lesních pozemků ošet-
řených výchovnými zásahy.
V roce 2016 se lesní pozemky v Pardubickém 
kraji podle zdroje Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního rozkládaly na výměře 
134 607 hektarů, tvořily 29,8 % z celkové roz-
lohy kraje a 5,0 % z rozlohy lesních pozemků 
ČR. Výměra lesních pozemků v kraji za období 
posledních deseti let mírně vzrostla (nárůst 
o 1,4 tis. ha, tj. o 1,0 %).

Podle zveřejněných údajů Ústavu pro hospo-
dářskou úpravu lesů (ÚHÚL) měla porostní 
plocha lesů v ČR ke konci roku 2016 výměru 
2 570 tis. ha, z toho 128,6 tis. ha v Pardubic-
kém kraji. V mezikrajském srovnání měla lesní 
porostní půda na výměře kraje nejvyšší podíl 
v kraji Libereckém (42,6 %) a Karlovarském 
(42,1 %). Nejnižší podíl lesů v roce 2016 měl 
Středočeský kraj spolu s Prahou (v úhrnu 
25,8 %), následovaný krajem Jihomoravským 
(26,5 %) a jako třetí v pořadí byl kraj Pardu-
bický (28,5 %).

Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém 
kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně 
vzrostla o 1 898 Kč (o 7,7 %) na 26 584 Kč. Prů-
měrná mzda zaměstnanců v Pardubickém 
kraji byla ve sledovaném období pátá nejnižší 
mezi kraji republiky.

Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly 
mzdy v kraji v roce 2017 rychleji; v mezikraj-
ském srovnání se jednalo o čtvrtý nejvyšší 
procentní nárůst mezd.
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Informace o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje

Informativní	poučení:
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 65/2017 Sb. lze lihoviny v rámci příležitost-
ného prodeje prodávat pouze na ochutnávce 
lihovin, výročním, farmářském a tradičním 
trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, 
kulturní, taneční a jim podobné akci
Na veřejnosti přístupné sportovní akci lze 
v rámci příležitostného prodeje prodávat 
alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % 
objemová ethanolu a víno.

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny, je 
povinna prodej lihovin písemně oznámit 
správci spotřební daně, v jehož územní 
působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
prodeje. Alkoholickým nápojem se rozumí 
nápoj obsahující více než 0,5 % objemových 
ethanolu.

Žádost	je	možné	získat	na:
https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx

Informace z okolí
Vážení občané Zdechovic,
rádi bychom vás seznámili s projektem, který, 
jak věříme, bude pro všechny přínosem.

Naše společnost, MANGAN Chvaletice, s.r.o., 
se v současné době zabývá přípravou pro-
jektu recyklace manganové rudy z navážek 
z předchozí těžební činnosti. Vizí společnosti je 
realizovat komplexní projekt na získání vysoce 
čistých manganových produktů z odpadní hlu-
šiny odkaliště. Většina navážek představuje 
odpad z historických těžebních a drtících ope-
rací zaměřených na těžbu pyritu pro výrobu 
kyseliny sírové, které zde probíhaly mezi roky 
1951-1975. V druhé polovině 80. let provedl 
podnik Bateria Slaný rozsáhlé přehodnocení 
ložisek. Tyto studie potvrdily relativně vysoké 
množství uhličitanu manganatého. Od té doby 
se však na využití těchto surovinových zdrojů 
nepokračovalo. Současné ekonomické před-
poklady umožňují řešit zároveň odstranění 

stávající kontaminace prostředí a zároveň 
zajištění bezpečnější a vhodnější rekultivované 
podoby celého území. Aktuálně vznikají první 
návrhy jeho rekultivace. Hledání výsledných 
variant předpokládá širší diskuzi nejen z hle-
diska hájených zájmů, ale zejména z hlediska 
potřeb a požadavků místních obyvatel.
Naše společnost je držitelem průzkumné 
licence na tato ložiska. V posledních dvou 
letech provádíme na základě této licence 
průzkum a odběr vzorků. Projekt je na samot-
ném počátku, pro jeho úspěšnou realizaci 
bude třeba zpracovat velké množství analýz, 
výpočtů a studií. Celý projekt bude realizován 
prostřednictvím nového zařízení na recyklaci 
odpadního manganu z odkališť při využití 
moderní, progresivní technologie. Před sta-
novením dobývacího prostoru a územním roz-
hodnutí k umístění závodu musí proběhnout 
tzv. EIA (posouzení vlivů záměru na životní pro-
středí a veřejné zdraví). Posouzení zohlední jak 

vlivy těžební činnosti, včetně úpravy a zpra-
cování suroviny, tak i vlivy následné sanace 
a rekultivace dotčeného území po ukončení 
těžby a úpravenského provozu. Projektu-
jeme vytvoření komerčně životaschopného 
a z hlediska životního prostředí udržitelného 
podniku, který bude vysoce respektovaný 
a ceněný našimi obchodními partnery, zákaz-
níky a pevně věříme i místní komunitou.

Máte-li zájem se o našem projektu dozvědět 
více, rádi vás přivítáme v našem informačním 
centru, které se nachází v Domě kultury Chva-
letice. Máme otevřeno každé pondělí, úterý 
a čtvrtek od 13 do 16 hodin.

Jan Votava
generální ředitel

Informace Obecního úřadu Zdechovice
Naše obec je zapojena do projektu „Stop 
lhostejnosti“. Je to projekt bezplatné eko-
logické likvidace olejů z domácností.
Bohužel, tato velmi užitečná činnost se zatím 
v naší obci nesetkala s přílišnou podporou. 
Přitom olej zanáší čerpadla a jejich oprava 
není zrovna levná. Nádoby na olej máme 
ve Zdechovicích  na 3 stanovištích (Zdecho-

vice-Jednota, hasičárna, Spytovice-náves) již 
cca třetím rokem, ale občané si na to ještě 
nezvykli. Pro představu – za celý únor  byla 
do nádoby u hasičárny odložena jedna 2l 
lahev – jinde vůbec nic!
Prosíme spoluobčany, aby tyto nádoby vyu-
žívali a použitý olej do nich v plastových láh-
vích ukládali.

Z činnosti kovbojského klubu

V sobotu 12. května areál zámeckého pivo-
varu opět ožil. Kovbojský klub zde pořádal 
již 23. ročník oblíbeného turnaje ve cvrkání 
kuliček nazvaný Velký cvrkot. Krásné počasí 
slibovalo, že o setkání milovníků této tradiční 
zábavy pro malé i velké bude velký zájem, ale 
skutečnost nakonec předčila všechna očeká-
vání. To tu ještě nebylo. Do turnaje se přihlásil 

rekordní počet 23 dětí a 40 dospělých. Tolik 
účastníků se na této akci ještě nikdy nese-
šlo, a tak to byl v pivovaru chvílemi opravdu 
Velký cvrkot. Každý se snažil umístit do důlku 
co nejvíc kuliček. Někomu to šlo lépe, jiným 
se zase až tak nedařilo. Nejdůležitější ale 
bylo, že si všichni užívali přátelskou atmo-
sféru tohoto klání. Škoda jen, že jeho průběh 
narušila bouřka. Ale jen na chvíli. Turnaj byl 
zdárně dokončen a mohlo se přejít k vyhlášení 
výsledků. V kategorii dětí zvítězil Jan Katzer, 
na stříbrném stupni se umístil Adam Ram-
pach a o třetí místo se podělili Lukáš Sotona, 
Lucinka Vlková a Adriana Čišecká. U dospělých 
se vyhlašoval nejlepší muž, tím se stal člen 
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družstva Kovbojů Míla Mušák. Mezi ženami 
získala nejvíce bodů Nikolka Březinová a sou-
těž družstev ovládl tým s názvem Jen tak. 
Ptáte se, kdo byli jeho členové? Tak tedy Míla 
Bíža, Iveta Šťastná, Mára Novotný a Nikolka 
Březinová. Kovbojský klub Spytovice chce 
ještě poděkovat Obci Zdechovice za finanční 

příspěvek na tuto akci, díky němuž všichni 
účastníci turnaje mohli obdržet drobné občer-
stvení. Jsme rádi, že se kuličkám ve Zdecho-
vicích daří a už nyní se těšíme na další ročník. 

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu

To jecvrkot!

Klub důchodců
21. května se vypravili naši senioři i několik mladších spoluobčanů na celodenní výlet, a to 
do parku v Průhonicích a na Čapí hnízdo. A sešlo se nás opravdu hodně. Po příjezdu do Prů-
honic jsme se rozešli a obdivovali jak nádherný park, tak i krásně upravený zámek.

Po příjezdu na Čapí hnízdo jsme se šli nej-
dříve naobědvat. Oběd jsme měli objed-
naný a cena byla příznivá.
Po obědě jsme se pomalu vydali 
na obhlídku celého areálu, který nám se 
zápalem představila paní průvodkyně.
Všechny pochopitelně zajímala proslulá 
stavba, a to jak zvenčí, tak i zevnitř.

na výlet!
Hurá
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Ještě jsme se prošli kolem hotelového 
komplexu a podívali se na malou zoo-
logickou zahradu, kde jsou jednak naše 
poraněná zvířata a jednak menší cizo-
krajná zvířátka, která zvyšují atraktivitu 
zejména pro děti, a pomalu jsme se ubí-
rali k východu.Domů jsme dojeli mírně 
unavení, ale spokojeni. Všem se výlet líbil 
a věříme, že jej co nejdříve zopakujeme 
a že opět naplníme autobus stejně jako 
tentokrát.

Za Klub důchodců
S. Borovičková

Letní ozdravný pobyt 2018
V neděli 3. června se letošní velmi početná 
výprava vrátila z ozdravného pobytu na Jad-
ranu. Podle hodnocení všech zúčastněných 
se jednalo o dosud nejlepší a nejpovedenější 
pobyt.Během pobytu jsme se nejen stačili 
učit, ale především jsme stihli mnoho aktivit, 
na které není během školního roku příliš času 
- věnovali jsme se vodním radovánkám, plavili 
se na lodi a skákali do rozbouřených vln, hráli 
jsme sportovní ligu ve florbalu, basketbalu, vybí-
jené. Ve večerním programu jsme tančili zumbu, 
soutěžili ve  filmových kvízech, Kufru.Vybírali 
jsme nejšikovnější kočky naší školy v Minimiss, 
nejšikovnějšího kocoura v soutěži Miniman. Děti 
se vydaly na trať branně orientačního závodu 
hlídek. Dětský den jsme slavili nejprve s part-
nerskou firmou jízdou na vodních skutrech 
a potom velkou Dětskou poutí se čtrnácti sta-
novišti. Ani poslední den pobytu nebyl pro naše 
žáky smutný - užívali si naplno krásného moře 
a nových kamarádů. Vždyť poznali své spolu-
žáky a vyučující trochu jinak. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili a přispěli k příjemně prožitým 
dnům u Dadiho, Nataši, Žilky, Miry a Růžici.

MINIMISS 2018
Eliška Tr.
Do soutěže vstoupilo celkem 24 dívek, které 
se představily v promenádě, volné disciplíně, 
taneční a závěrečném defilé.

MINIMAN 2018
Jakub V.
V soutěži soupeřilo celkem 15 chlapců. Ti se 
již dopoledne představili ve sportovní části 
při volných skocích z mola. večerní program 
patřil promenádě, volné disciplíně, taneční 
a závěrečném defilé. O vítězích v obou sou-
těžích rozhodovala velmi početná divácká 
porota. Soutěží se neúčastnili všichni žáci, 
pouze dobrovolníci. Přesto jejich letošní počet 
byl dostatečně vysoký.

Florbalová liga: 1. Matesové 10 b
    2. Vacíni	 7 b
    3. Terky	 6 b
V pravidelné lize soutěžilo celkem šest týmů, 
které hrály systémem každý s každým. 

Do sportování se zapojili dospělí i děti. Bylo 
velmi příjemné sledovat zaujetí, se kterým se 
zápasy odehrávaly a prožívaly.
Branně	orientační	závod	hlídek: 1.tým Alči

Soutěže	na	Letní	olympiádě	s	Decathlonem:	

Lov perel, Motýli na vodě, štafetové závody 
člunů, petanque, lukostřelba, Závod banánů, 
Noční lov, Rytířský souboj, Skok vysoký 
na molu,závody kluzáků, Sběr jahod, Piráti 
z Karibiku,závody koloběžek…

Dopis	pro	školu:
Na stránkách Zpravodaje obcí Zdechovice 
a Spytovice bývá zvykem zveřejnit dopisy. 
Dovolte nám, abychom i my zveřejnili jeden 
přeposlaný z Českého rozhlasu, kde nám 
již poněkolikáté zahráli písničku na přání 
od rodičů a těch, kteří byli svědky naší práce 
s dětmi.
„ … prosíme o zahrání písničky od patrona 
zdechovické školy Mariana Vojtka – Lásko, 
Cestlavie“, pro všechny děti i dospělé,kteří 
se šťastni, spokojeni a plní zážitků vrátili 
z ozdravného pobytu v Chorvatsku. Tato 

písnička je malé poděkování p. řediteli Maza-
lovi, jeho ženě Haně, paní vychovatelce a paní 
kuchařce a všem rodičům, kteří pomáhali při 
hlídání a různých hrách. Pan ředitel měl opět 
pro děti připravený pestrý program od ranní 
7. hodiny až do 10. večerní, kdy děti odcházely 
do hajan unavené, ale šťastné, plné dojmů 
z prožitého dne. Uhlídat a zabavit takovou 
spoustu malých dětí není opravdu žádná leg-
race – hlavně ve vodě, ve vlnách. Proto jim 
všem patří velký dík.

Svatojánské muzicírování 2018
Letošní	program	byl	následující:
5. 6. Komorní	filharmonie	Pardubice
  koncert ve škole
7. 6.  Taneční	soutěž	dvojic
  zumba od 13.30 hodin
13. 6. Spirituál	kvintet
  18.00 hodin v kostele
15. 6. Školní	kolo	pěvecké	soutěže
16. 6. Soutěžní	část
  Broadway - 10.00 hodin
  Muž se železnou maskou
  14.00 – pro zájemce

18. 6. koncert	žáků	ZUŠ

  15.30 amfiteátr
23. 6. Sportovní	část
  kopaná 10.00 hodin
  Herci x Sportovní osobnosti x Přátelé
29. 6. Svatojánská	noc
  18.30 areál školy
   ABBA Stars, Aneta a Kája, Kroky 

Michala Davida
30. 6. Den	pohybu
  atletický víceboj – turnaj ve faustballu
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Zahajovací koncert festivalu
Letošní ročník festivalu Svatojánské muzi-
círování jsme zahájili již v úterý 5. června 
koncertem Komorní filharmonie Pardubice. 
V rámci našeho projektu „100“ zazněla díla 
oslavující a hlavně připomínající významné 
výročí našich dějin – 100 let od vzniku samo-
statného státu. Projekt, který zahajoval 
festival byl skutečným mistrovským dílem 
hudebníků – byl procházkou naší historií , 
seznámením s významnými událostmi, při-

pomenutím státních symbolů, vyzdvihnu-
tím významných osobností našeho národa 
a především oslavou vysoké hudební úrovně 
našich skladatelů. Zazněla díla B. Martinů, 
B. Smetany, A. Dvořáka, J. Ježka… prostě bylo 
to příjemné shrnutí toho, co by žáci našich 
škol měli znát.
Jak by řekl klasik: „Považuji letošní ročník 
festivalu Svatojánské muzicírování za velmi 
dobře zahájený.“

ZDECHOVICE Cup 2018
Již 26. ročník Okresní olympiády ve vybíjené 
jsme pořádali v pátek 18. května. Do bojů 
o přeborníka okresu se zapojilo celkem deset 
týmů škol. Čekal na ně velmi náročný zápa-
sový program – v základní skupině odehrály 
zápasy každého s každým, v nadstavbové 
části semifinále, zápasy o celkové umístění, 
zápas o bronz a finále. Ty nejlepší týmy musely 
během svižného programu zvládnout porci 
šesti zápasů. V semifinále se utkaly vítězové 
skupin s druhým z opačné skupiny. Vítězem 
skupiny A se stal tým naší školy před ZŠ TGM 
Přelouč, skupinu B vyhráli žáci Chvaletic před 
ZŠ Benešovo n. Pardubice.

Semifinále:
Zdechovice – Benešovo n. Pce 14:7
Chvaletice – TGM   11:8

Výkon našich žáků nedal soupeři šanci 
na zopakování loňského triumfu. Ve druhém 
semifinále potvrdily Chvaletice velmi dobrý 
výkon ze základní skupiny a pasovaly se 
do role favorita celého turnaje.

O	3.	místo:
TGM – Benešovo n. Pce  12:10
Finále:
Zdechovice – Chvaletice  14:10

Pořadí	ZDECHOVICE	Cup:
1. ZŠ Zdechovice
2. ZŠ Chvaletice
3. ZŠ TGM Přelouč

Přebor	málotřídních	škol:
1. ZŠ Zdechovice
2. ZŠ Pardubičky
3. ZŠ Semín

Nejlepší	hráči	turnaje:
Jan Katzer a Veronika Rambousková
oba ze ZŠ Zdechovice

Jazykový pobyt Anglie
V úterý 8. května odjela skupina našich 
starších žáků na týdenní jazykový pobyt 
do Londýna. Plni příjemných zážitků z pozná-
vání života v rodinách, z návštěv památek 
a z nových přátelství se již vrátili v pořádku 

zpět. I podle hodnocení pedagogického 
doprovodu a zajišťující agentury byli žáci 
dobrými vyslanci naší školy a příští rok se 
tak bude moci těšit další skupina na realizaci 
projektu.

ČEPS Cup- basketbal – junior NBA 2018
Chtěli jsme pouze naplnit hlavní olympijské 
heslo „není	důležité	vyhrát,	ale	zúčastnit	se	“ 
Z naší účasti na zkušenou je však letošní bas-
ketbalová senzace. Tým našich žáků prošel až 
do celostátní finálové části junior NBA! Úvodní 
kolo kvalifikace se konalo ve středu 25. dubna 
v Pardubicích. Chtěli jsme dát našim žákům 
pouze příležitost zahrát si basketbal proti 
jiným soupeřům, nejen ve škole při ranních 
SH. V základní skupině jsme zahájili jasnou 
porážkou od týmu Pardubice – Dubina 52:4, 
což odpovídalo našemu výkonu. Ani druhý 
zápas nedopadl lépe – prohráli jsme s týmem 
Ústí nad Orlicí. Ve třetím zápase jsme však 
porazili tým Týniště a to nás poslalo do druhé 
fáze kvalifikace. Ve čtvrtek 3. května jsme 
absolvovali druhé kolo. Hned úvodní zápas 

proti Pardubicím Dubině ukázal naše mož-
nosti – opět jsme prohráli, ale výsledek 18:12 
byl velmi příjemný. Ještě na začátku poslední 
čtvrtiny zápasu jsme vedli, ale soupeř byl 
přece jenom basketbalovější. Druhý zápas 
proti Žďáru n. S. byl ve znamení jasné herní 
převahy soupeře. Do posledního zápasu jsme 
vstupovali s jasným cílem – chceme si užít 
příjemné atmosféry této soutěže a důstojně 
se rozloučit. Naši žáci však dokázali přehrát 
tým Pardubice Studánka a zajistit si postup 
do hlavní fáze celostátní soutěže jun. NBA. 
Došlo tak asi k největšímu překvapení sou-
těže.
Sestava: Jenda, Lukáš, Tomáš, Petr, Verča, 
Evel, Tomík, Denča, Martin, Jasmin Ilse, Kačka

Školní tábor 2018
Ve formátu „příměstského tábora“ připravila 
škola i v letošním roce tábor hned na začátku 
velkých prázdnin. Náplní programu bude spor-
tovně relaxační činnost – turnaje v basketbalu 
a florbalu, branné hry v okolí školy, koupání, 
výlet. Bližší informace a přihlášky ve škole.

Pokud chcete být informováni o dění v naší 
základní škole, můžete její život sledovat pra-
videlně na webových stránkách:

www.skolazdechovice.cz

Mgr. Jan Mazalžije!
U nás to
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Krkonoše

Na víkend 25. – 27.května členky Klubu žen 
s partnery vyrazily do Janských Lázní. Je to 
jediné místo, kam jsme zavítali poněkolikáté 
(možná počtvrté), a to hlavně díky milému 
a kamarádskému prostředí na chatě Lovrana 
provozované Davidem Lorencem. V pátek jsme 
se lehce prošli na blízké modré kameny, večer 
následovalo již obvyklé posezení se společen-
skými hrami a zpěvem za doprovodu kytar 
a bubínků. V sobotu jsme absolvovali celo-
denní výlet: autobusem jsme jeli do Kalné 
Vody, odtud pěšky nádhernou přírodou okolo 
Zlatého potoka. Cestou jsme si prohlédli něko-
lik kapliček (Bezejmenná, Sklenářovická, 
Ochranná), přešli jsme středověký kamenný 
most ze 16. století a okolo lovecké chaty 
Pašinka jsme vystoupali na Rýchorskou boudu. 
Zde jsme se občerstvili, zakoupili si turistické 
známky a vizitky a pokračovali jsme do Hor-

ního Maršova, kde jsme vzali útokem místní 
cukrárnu. Po krátkém odpočinku jsme překo-
nali poslední úsek do Janských Lázní. Musíme 
se pochválit, protože vzhledem k tomu, že 
nikdo z nás není trénovaný na větší pochody, 
zvládli jsme výlet v pohodě a v dobré náladě, 
a to jsme ušli přibližně 20 km. V neděli jsme 
navštívili pivovar Svijany, kde jsme se nejprve 
naobědvali v pivovarské restauraci a poté jsme 
absolvovali prohlídku pivovaru s nezbytnou 
ochutnávkou. Domnívám se, že se společně 
strávený víkend vydařil a budeme v dobrém 
vzpomínat na milé chvíle prožité v Krkonoších, 
hlavně na chatě Lovrana. Davide, díky moc 
za společně strávené chvíle, přejeme Ti, aby se 
Tobě i Tvé rodině dařilo na novém působišti, 
a někdy na viděnou v Kuksu.

Š.Kočová

Koněpruské jeskyně
V sobotu 5. května vyrazila část Klubu žen 
(za doprovodu jednoho muže) na výlet 
do středních Čech, tentokrát jsme jeli vla-
kem do Berouna a odtud pěšky přes Jarov, 
okolo vodní nádrže Suchomasty, okolo Havlíč-
kova mlýna, vylezli jsme do prudkého kopce 
na Aksamitovu bránu a pak již mírnějším teré-

nem do Koněpruských jeskyní. Prohlídková 
trasa jeskyněmi měřila 670 m a překonali jsme 
480 schodů, nahlédli jsme také do penězoka-
zecké dílny. Výlet pokračoval přes Tobolku 
a Kodu do Srbska, kde jsme výlet zakončili 
obědem v hotelu U Berounky.

Š.Kočová

SPOZ

☑ 20 kilometrů chůze splněno

Další 
miminka, 
narozená 

v minulém 
roce!
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Životní jubilea

70 let oslavil pan Jaroslav	Soukup, který se 
po skončení školy vyučil autolakýrníkem 
ve Vrchlabí. Od roku 1953 bydlí na Staré Pile. 
Čtyřicet let pracoval v AOZ v Přelouči.

Významné jubileum 70 let oslavil i Jiří	Skohou-
til, který celý svůj život prožil ve Spytovicích 
a pracoval jako zaměstnanec ČSD, později ČD. 
Se svojí ženou vychovali dvě děti.

Polokulatiny	75	a	85	let	také	oslavili:
paní Rena	Platonová
pan Pavel	Kaňuka
paní Jana	Hrubišková

pan	Pavel	Kuňka

Více	než	80	let
v	minulýchměsících	oslavovali	:
Pan Václav Benda, paní Mária Semjonová, 
paní Emílie Jelínková, paní Květoslalva Svo-
bodová a pan Jaroslav Flégr.

paní	Rena	Platonová

paní	Jana	Hrubišková

Všem	oslavencům	přejeme	hlavně	pevné	zdraví,	hodně	štěstí,	občas	i	trochu	peněz	a	ať	
se	jim	vyhýbají	všechny	problémy.

Pozvánka
OÚ a Kulturní komise zve všechny spoluobčany i obyvatele z blízkého i dalekého okolí v sobotu 
4. srpna na	ZDECHOVICKÝ	FESTIVAL do zámeckého parku. 3. srpna na výstavku výtvarných 
prací v pivovaru a divadelní představení v Penzionu. Je zajištěn bohatý program, občerst-
vení a dobrá zábava, o dobrou náladu se postará jistě i každý z vás. Podrobnosti se dovíte 
na plakátech a letáčcích.

Rybízová limonáda
Blahodárné účinky i skvělá chuť

(pro 2 litry sirupu k ředění)

1 kg červeného rybízu
500 g pískového cukru
2 citróny
1 limetka

Postup:
Rybíz zbavte stopek a oddělte kuličky, nejlépe to jde vidličkou, obírání rukou trvá dosti 
dlouho. Operte v sítku krátce ve studené vodě. Dejte do hrnce, lehce rozmačkejte a přidejte 
2 litry vody a 500 g pískového cukru. Citróny a limetku nakrájejte na osminky a vymačkejte 
z nich do hrnce šťávu a přidejte i s kůrou. Přiveďte k varu a vařte krátce jen 5 minut za stálého 
míchání. Odstavte z varu a nechte asi 30 minut stát, aby se vylouhovala dobrá chuť rybízu, 
citróny a limetku vyndejte. Zatím si připravte vypařené láhve, do kterých budete sirup plnit. 
Ještě teplý sirup dejte do sítka (podle požadované čirosti sirupu volte jemnost sítka) a pře-
ceďte a lehce propasírujte do jiné nádoby. Plňte do sklenic. Takto vyrobený sirup vydrží až 
2 měsíce v lednici nebo se dá v plastových lahvích i zamrazit.

Zaměstnanci Obecního úřadu i redakce Zpravodaje
vám všem přejí krásné prožití léta, prázdnin i dovolené.
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Pár okamžiků
našich občanů.
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