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Úvodník
„Přeji dobrý start do školy i do práce!“

Dobrý den, naši čtenáři,
dnes mám zase milou příležitost Vás oslovit 
úvodníkem k podzimnímu číslu našeho „Zpra-
vodaje obcí“ a rád to dělám.
Venku je dnes pod mrakem, na zahrádkách 
sucho „až praští“, v lese jakbysmet, houby 
nejsou a tak ten podzim nám nějak nevalně 
začíná. Snad nás trochu zahřejí vzpomínky 
na letní čas dovolené, prázdnin a volných 
dní. Stále si však můžeme vzpomenout na 
Divadelní soubor při Klubu důchodců ve Zde-
chovicích, švandu s Klubem žen při dětské 
akci Rozloučení s prázdninami, nebo na milé 
zahájení školního roku v naší školičce a hlavně 
při letošním ročníku Zdechovického festivalu. 
Ten já osobně stále chápu jako milé nefor-
mální setkání se spoluobčany, tedy kamarády, 
pod širým nebem. Znamená to pro všechny 
uvolnění a zpřijemnění pravidelného rytmu 
toku všedního času. Letos jsme si ještě zpes-

třili léto dvěma představeními letního kina 
a novými atrakcemi pro menší děti – a pozor 
taky dvěma knihovnami. Z toho jedna je zaří-
zena jako samoobslužná půjčovna softballo-
vých a badmintonových raket s míčky, druhá 
jako skutečná knihovna. Funguje podle hesla 
„půjčte si a vraťte“. 
Jinak pevně doufám, že máte dostatek dřeva 
na zimu, nebo že jste se stihli nově připojit na 
své odběrné místo plynu, takže se Vám bude 
lépe fungovat a navíc nebudete obtěžovat 
sousedy kouřem.
Protože máme letos komunální volby, přeji 
Vám šťastnou ruku.
Ještě tradiční přání závěrem, všem našim vel-
kým i malým přeji dobrý start do školy i po 
dovolené do práce.

 
Váš Robert Chutic 

starosta

3slovo starosty

„Přeji dobrý start  
do školy i do práce!“
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 Výpis z usnesení z veřejného 
zasedání zastupitelstva 
obce Zdechovice
 
konaného v pondělí 25. června 2018 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

V daném období proběhla tři jednání obecního zastupitelstva, z jejichž zápisů pořizujeme 
stručný výpis toho, co by mohlo zajímat většinu našich spoluobčanů.
 
1/	 Cesta	k	zahradě	mateřské	školy,	p.	č.	379/6
  ZO souhlasí s převedením p. p. č. 379/6 k. ú. Zdechovice do majetku obce lhostejno 

jakým způsobem.
 
2/	 	Komunální	volby	2018	-	určení	počtu	členů	nového	zastupitelstva
  ZO stanovilo pro komunální volby 2018 počet členů budoucího zastupitelstva – 9 

zastupitelů.
 
3/	 Využití	domů	čp.	12	Spytovice	a	čp.	13	Zdechovice
  ZO souhlasí s provizorní opravou střechy čp. 13 a s provedením provizorní opravy střechy 

na čp. 12 Spytovice v řádu tisíců.

4/	 Dotace	od	obce
 a)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi obcí a Klubem důchodců Zdechovice č. DOT/4/2018 

i s převedením částky 50 000 Kč na účet „Klubu …“.
 b)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi obcí a Českou faustballovou asociací Zdechovice 

č. DOT/2/2018 i s převedením částky 120 000 Kč na účet České faustballové asociace 
Zdechovice.

5/	 Rozpočtové	opatření
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého návrhu.

6/	 Žádost	ZŠ	Zdechovice	o	obměnu	vozového	parku	školy
  ZO souhlasí s prodejem vozu Ford Tranzit – Beruška za cenu 150 000 Kč a ZO souhlasí 

s využitím těchto prostředků a použitím finančních prostředků fondu reprodukce majetku 
(fond investic) ve výši 80 000 Kč k zakoupení mikrobusu IVECO 21 míst v celkové částce 
230 000 Kč 

č. 3/2018

 Výpis z usnesení z veřejného 
zasedání zastupitelstva 
obce Zdechovice
 
konaného v pondělí 23. července 2018 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

 
1/	 Výběr	komunálního	vozu
  ZO souhlasí s nákupem automobilu Bonetti v hodnotě 2 026 700 Kč + DPH.
 
2/	 	Cena	obce	pro	paní	Marii	Koženou
  ZO rozhodlo o udělení ceny obce za celoživotní aktivní přístup k dění v obci.
 
3/	 Výběr	zhotovitele	na	akci	„Rekonstrukci	VO	ve	Zdechovicích	a	ve	Spytovicích“
  ZO rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou Karel Procházka-elektro 8720104, Sadová 277, Pce 

530 03, 796 280 Kč bez DPH.

4/	 Věcné	břemeno	s	ČEZ
  Věc byla řádně zveřejněna, žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Přechod přes 

asfaltovou komunikaci bude zadlážděn.

 Výpis z usnesení z veřejného 
zasedání zastupitelstva 
obce Zdechovice
 
konaného v pondělí 20. srpna 2018 od 18.00 hodin  
v sále zasedací místnosti čp. 5 Zdechovice

 
1/  ZO souhlasí s podpisem darovací smlouvy mezi obcí a f. BWM H.K., kterou f. BWM daruje 

obci pro hasiče ve Zdechovicích částku 20 000 Kč.
 

č. 4/2018

č. 5/2018
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2/  ZO obce souhlasí s uzavřením nové „Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany“ s obcí Morašice s platností od 1. 9. 2018 na dobu určitou 5 let.

3/  ZO souhlasí s přijetím předloženého návrhu Požárního řádu obce, zpracovaného jako 
součást požární dokumentace obce.

 
Celé znění zápisů ze zasedání je k dispozici na OÚ, kde vám v případě zájmu budou kdykoliv 
k dispozici, a to jak k nahlédnutí, tak i s vysvětlení.

Redakce děkuje za pochopení.

Pardubicko, 
po stopách známých  
budov a staveb

Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zla-
tého pruhu českých zemí, je krajina rovná jako 
stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, 
chov koní, aviatiku, železnici, může se pyšnit 
řadou významných budov a staveb, a to jak 

z dávné, tak i nedávné historie. Dominantu 
okolí Pardubic tvoří vyvýšenina Kunětické 
hory, na jejímž vrcholu stojí zřícenina stejno-
jmenného hradu.

 
hrad Kunětická Hora

Kunětická Hora (německy Kunburg, Kune-
berg, Burg Kunietitz) je zřícenina hradu 
z počátku 15. století stojící na osamoceném 
výrazném stejnojmenném vrchu v České 
tabuli. K pojmenování vrchu se vztahuje 
pověst z kroniky Václava Hájka z Libočan 
o Křesomyslově dvořanu Kunakovi, který 
prý horu pojmenoval svým jménem okolo 
roku 838. Podle výsledků archeologického 
výzkumu byl hrad založen na přelomu tři-
náctého a čtrnáctého století. Vzhledem k roz-
sahu byl zakladatelem pravděpodobně král 
Václav II.

 

1. díl

Pravěk
Vrchol kopce a jeho okolí byly osídlené již 
v pravěku. Stopy pravěkého opevnění se 
nedochovaly, ale na vrcholu bývalo výšinné 

sídliště, a předpokládá se i opevněné hradiště 
již v závěru neolitu. Podobně se zde nacházelo 
osídlení v době bronzové a halštatské.

 
15.	století
Na počátku husitských válek svolali Aleš Vřeš-
ťovský z Rýzmburka, Beneš z Mokrovous a Jiří 
ze Chvalkovic ke Kunětické hoře tábor lidu. 
Uskutečnil se 25. června 1420. Kázání vedl 
kněz Ambrož z Hradce a v noci se shromáž-
dění husité vydali na pochod k Hradci Krá-
lové, který vzápětí snadno dobyli. Diviš Bořek 
z Miletínka se přiklonil na stranu umírněných 
husitů a v roce 1434 stál v čele vítězné panské 
jednoty v bitvě u Lipan. Za své služby získal 

Kunětickou horu s rozsáhlým panstvím od 
císaře Zikmunda do zástavy. Po Divišově smrti 

v roce 1437 převzal hrad Divišův nejstarší syn 
Soběslav. Ten přenechal hrad králi Jiřímu 
z Poděbrad, který jej v roce 1456 převedl své 
syny Viktorína, Jindřicha, Hynka a Bočka. Po 
smrti krále Jiřího v roce 1471 se synové roku 
1472 rozdělili o majetek a Kunětická hora 
připadla Jindřichovi. Zadlužený kníže v té 
době již zastavil řadu vesnic z kunětického 
panství, ale splácet dluhy se mu nedařilo. 
Když se dluhy staly neudržitelnými, přistoupil 

k prodeji celého panství za tři tisíce kop grošů. 
Kupcem se roku 1491 stal Vilém z Pernštejna.

 
16.	a	17.	století
Vilém z Perštejna zahájil rozsáhlou přestavbu, 
která z hradu učinila reprezentativní rezidenci 
s kvalitním dělostřeleckým opevněním. První 
část přestavby byla podle letopočtu nad 
branou hradního jádra ukončena v roce 
1509, ale na hradě se stavělo ještě za Jana 
z Perštejna v letech 1521-1548. Posledním 
majitelem z rodu Perštejnů  byl Jaroslav 
z Pernštejna, který na hradě stavěl po požáru 

způsobeném zásahem blesku v roce 1556. 
Zadlužený šlechtic však musel roku 1560 
Kunětickou horu i s celým pardubickým 
panstvím prodat Maxmiliánovi Habsbur-
skému.Během třicetileté války měl hrad jen 
velmi slabou posádku, která ho nedokázala 
efektivně bránit, a proto jej švédský generál 
Torstenson v roce 1645 snadno dobyl. Zpus-
tošený hrad nebyl obnoven a Bohuslav Bal-
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bín jej roku 1681 označil jako pustý. V dalších 
obdobích docházelo jen k drobným zásahům. 
Po návštěvě biskupa Jana Františka z Talm-
berkav roce 1697 byla na náklady české krá-
lovské komory opravena kaple svaté Kateřiny 
a někdy v letech 1698–1719 byla postavena 
kaplička svaté Barbory. Naopak v devate-
náctém století část areálu poškodila těžba 
kamene. Mimo jiné v jejím důsledku zanikla 
Čertova věž, která stávala na západní straně 
hradu.
 
Dvacáté	století
O opravách zříceniny se jednalo již od 
roku 1820, ale po celé devatenácté století 
hrad chátral a byl poškozován lámáním 
kamene. Začátkem roku 1920 Kunětickou 
horu koupil pardubický Muzejní spolek. 
Po druhé světové válce pokračovala devas-
tace hradu. Na severní straně kopce se 
plánovala stavba lyžařského skokanského 
můstku, kvůli které byla roku 1950 poško-

zena severní bašta, a v letech 1954-1956 byla 
zničena část hradby mezi první a druhou brá-
nou. V roce 1953 se stal majitelem hradu stát, 
ale chátrání pokračovalo a v sedmdesátých 
letech dvacátého století musely být některé 
části hradu uzavřeny. Teprve poté proběhly 
opravy, po kterých byl hrad v roce 1993 znovu 
zpřístupněn.

Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje
Na podzim rostou houbaři

Blíží se podzim, a pokud zaprší, budou snad 
i houby a s nimi se vyrojí v lesích i houbaři. 
Také mnozí z vás budou využívat poslední 
pěkné dny k výletům do přírody. Proto zve-
řejňujeme několik rad Policie české repub-
liky. Většinou jsou to známá fakta, která ale 
nejsou na škodu znovu připomenout, protože 
ne všichni se těmito radami řídí.
Jedná se převážně o starší občany, kteří si 
vyrazili do jim známých míst, ale v zápalu 
sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře 

byly často totožné – pohřešovaní u sebe 
neměli ve většině případů mobilní telefon. 
Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jedi-
ným záchytným bodem, který mohou poli-
cisté při hledání místa výskytu pohřešované 
osoby využít.

Telefon ale musíte mít u sebe! Ne doma, 
ne v autě u lesa nebo na kole v košíku. 

U sebe! A aktivovaný!
 

Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit 
život. A případná škoda za ztrátu mobilního 
telefonu určitě není tak velká, jako když vás 
policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, 
v lesích nebo v polích s vysokým porostem, 
policie vám radí:

• pokud je to možné, choďte ve dvojici
•  vybírejte si místa, která znáte, kde se pro-

storově orientujete
•  sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
•   berte si s sebou nabitý mobilní telefon, 

neboť ten vám v případě vyhlášení pát-
rací akce může „zachránit život“; policisté 
mohou pomocí něj najít místo vašeho 
výskytu. Pro seniory jsou užitečným 
pomocníkem mobilní telefony s tzv. 
SOS tlačítkem-tyto mobilní telefony 
v případě zmáčknutí tísňového tlačítka 
automaticky odešlou SMS zprávu až na 
pět telefonních čísel; pokud někdo obdrží 
tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět 
a vysílající mobilní telefon automaticky 
hovor přijme a přepne ho na hlasitý 
reproduktor, což je výhoda v případě, 
že osoba, která o pomoc žádala, již není 
schopna hovor přijmout sama

•  dalším užitečným pomocníkem je i apli-
kace „Záchranka“, kterou leze stáhnout 
zdarma do chytrých mobilních telefonů, 
kterou využijí nejen senioři, ale všichni, 
kdo potřebují především zdravotnickou 
pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, 
jaký se u policie roztočí kolotoč, když je 
zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu 
proto, abyste se báli zavolat na linku 158, 
ale pro představu, co taková pátrací akce 
obnáší. Po občanech proto chceme alespoň 
nezbytné minimum ‒ již několikrát zmiňo-

vaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho 
u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste šli 
nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. 
Pátrací akci není problém zorganizovat, ale 
musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zací-
lit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce 
bývají zapojeni nejprve operátoři linky 158, 
jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od 
jimi zjištěných důsledných, detailních a přes-
ných informací se odvíjí další činnost všech 
zúčastněných složek. Pak přicházejí na řadu 
operační důstojníci, velící policejní důstojníci, 
uniformovaní policisté, případně pořádková 
jednotka, psovodi a policisté ze zvláštních 
útvarů, například s termovizí a jinými pod-
půrnými prostředky. Důležitou roli v tomto 
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, 
přesná a věcná informovanost veřejnosti pro-
střednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu 
a jiných médií se nám několikrát vyplatila. 
A můžu vám říct, že je to pocit k nezaplacení. 
Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém 
chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou 
na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle 
roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje 
chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku 
jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“, kde 
se velelo a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se 
automaticky přizvala i policejní letka. Během 
několika málo minut vzlétl v Praze do vzdu-
chu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil 
policista, který má dobrou místní znalost 
a naváděl tak piloty na přesná místa k prů-
zkumu. Nesmím zapomenout ani na velkou 
pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní 
hladině na člunech. Každý přesně věděl, co 
má dělat. Všechno klapalo, jak mělo, a i můj 
úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co 
nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální 
sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což 
se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél 
hlavní silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice 
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směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři 
hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší 
zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce poli-
cisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici 
domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, 
ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali 

rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání 
obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše 
uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, 
za který vás můžeme najít.

 
Hola hola, škola volá!

Prázdniny uběhly jako voda a už jsou tady 
první týdny školního roku. Současně s tím, 
jak usedly děti do lavic, začaly starosti i rodi-
čům. Dnes bychom rádi apelovali na rodiče 
menších dětí, především těch, kteří udělají 
významný životní krok a nastoupí do první 
třídy. Napíšu vám rady, jak naučit děti, aby 
došly bezpečně do školy.
Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče 
by měli dětem připomenout základní pravidla 
chování při pohybu po chodnících, při pře-
chází silnice a při jízdě na jízdním kole. Pokud 
je cesta do školy složitější, určitě pomůžou 
různé orientační body, jako je obchod, kašna, 
socha, barevný dům apod. Pokud vaše děti 
dojíždějí do školy hromadnou dopravou, 
určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co mají 
udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak 
udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují 
a dostávají se do pro ně poměrně složitých 
stresových situací, ve kterých si nevědí rady. 
Pokud hovoříme o cestě do školy, řada stu-
dentů jezdí na kole. Poučte je proto o bezpeč-
ném pohybu v silničním provozu a o nutnosti 
mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou 
helmu. V neposlední řadě je na místě připo-
menout, že nezbytným prvkem pro bezpeč-
nost nejen dětí je viditelnost. Policie obecně 
doporučuje, aby používali svrchní oblečení, 
tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo 
retroreflexních materiálů. Máme zde i něko-
lik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, 

pokud vám již rodiče svěřili klíče od domu, 
mějte je uložené na bezpečném místě. Během 
dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v pří-
padě ztráty věděli, kde hledat (třída, jídelna, 
tělocvična, zahrada školy apod.). Při odchodu 
z domu zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně 
dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli. Do školy 
ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nese-
dejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že 
je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte 
přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je 
sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, 
nejezděte výtahem s podezřelými osobami. 
Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi 
se nebavte a neberte si od nich žádné věci. 
O soukromých věcech, o rodině, o bydlení 
a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. 
Nevkládejte fotografie nebo videa s obsahem, 
který se dá zneužít, na sociální sítě. Stejně tak 
nepište na sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že 
jste doma sami apod., jsou to informace, které 
jsou veřejné a velice jednoduše zneužitelné. 
O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich 
děti dělají a jak se chovají v kyberprostoru zde 
snad ani nemusím mluvit.
Školákům a jejich rodičům přeji co nejpoho-
dovější přechod zpět do pevného školního 
režimu a ostatním příjemné babí léto!
 

por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Návštěva ve Zdechovicích
Zdechovické panství rodu Paarů

Spisovatelka Jana Klimeč-
ková se zapsala čtyřmi 
romány z našeho blízkého 
okolí do podvědomí mnoha 
čtenářů. Třetím románem 
autorky je „Kočárová cesta“, 
kterou vydala MOBA Brno 
v r. 2017 ke třísetletému 
výročí narození Marie Tere-
zie. Děj tohoto románu se 
odehrává v 18. století a díky 
němu se o náš region, hlavně 
o Zdechovice, začaly zajímat 
významné osobnosti.
Osud hlavní hrdinky totiž začíná na zdechovic-
kém panství knížecího rodu Paarů a je určo-
ván skutečnými historickými událostmi té 
doby, jak v císařském městě Vídni, tak přímo 
na dvoře Marie Terezie, aby se po cca 20 letech 
vrátil děj na zdechovické panství Paarů.
Román si přečetl Frá Karel hrabě Paar, eme-
ritní velkopřevor Suverenního řádu maltéz-
ských rytířů, a prostřednictvím své asistentky 
požádal autorku o setkání. Setkání pana 
hraběte Paara s Janou Klimečkovou se usku-
tečnilo v Praze na podzim 
2017. Pan hrabě chtěl vědět 
všechno, co se týče histo-
rie zdechovického panství, 
které jeho předci vlastnili po 
dobu více než 160 let, tj. od 
r. 1723 do r. 1889. Pak pan-
ství přešlo do rukou člena 
panské sněmovny ve Vídni, 
p. rytíře Otto von Metalla. 
Dne 10. 5. 2018 se na MÚ 
v Přelouči konal křest dal-

šího historického románu 
autorky s názvem „Slib sva-
tojánské noci“, který přijel 
pokřtít sám pan hrabě Paar 
(a jako už tradičně všechny 
romány autorky, pokřtila 
i tento senátorka, paní Mgr. 
Miluše Horská, která vynika-
jícím způsobem propaguje 
kulturu a historii  našeho 
regionu a navíc je dlouho-
letou přítelkyní autorky). 
Pana hraběte opět dopro-

vázel jeho asistent a rytíř maltézského řádu 
Michael Rainey. Při té příležitosti jim byla 
nabídnutá návštěva Zdechovic.
Návštěva se uskutečnila 15. 6. 2018 a byla pro 
všechny přítomné nezapomenutelná. Pan 
hrabě přijel v doprovodu rytíře Michaela 
a asistentky velvyslance Řádu paní Adam-
cové. Starosta Zdechovic, ing Chutic, jako 
správný manažer, příležitost zviditelnit obec 
a připomenout její historii uvítal. Připravil pro 
tak vzácnou návštěvu vynikající program. Ke 
konzultacím pozval i zahradní architektku 

a dendroložku, Ing. Kate-
řinu Dvořákovou DiS, pod 
jejímž vedením se obnovuje 
původní zámecký park, dále 
archeologa Mgr. Pavla Hor-
níka z Muzea východních 
Čech v HK, které provádělo 
v nádvoří zámku archeolo-
gický výzkum z 13. století, 
a MgA Františka Václavíka, 
který se již odborníků byl 
dokonalý, přivezli i odborné 
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Zdechovický festival
Paprsky, teplo a hudba

4. srpna žhnuly paprsky naplno, vedro sálalo 
ze všech koutů a lidé hledali aspoň trochu 
stínu pod vysokými stromy. A že se jich i přes 
veliké teplo dostavilo na Festival hodně! A to 
jak malých, tak i dospělých. Letos pro změnu 
byla většina akcí a atrakcí umístěna v parku 
pod ochranu hustého listoví. Festival byl už 
v pátek 3. srpna zahájen krátkým přivítá-
ním návštěvníků panem starostou a verni-
sáží obrazů členů ART klubu Přelouč Josefa 
Dvořáčka, Luďka H. Schejbala a MUDr. Aleše 
Bučka. Slova se ujal moderátor celého fes-
tivalu, nový občan Zdechovic, Jakub Anděl, 

a o kulturní vložku se postaral folkový zpěvák 
Antoním Hrdý. Z nádvoří zámku se pak všicni 
přesunuli k T-penzionu, kde shlédli detektivní 
komedii v podání členů Divadla tří.
V sobotu už od dopoledne Zdechovice navští-
vila i paní senátorka miluše Horská, probí-
hala spousta akcí, předváděly se rozmanité 
atrakce, k tomu všemu hrály hudební skupiny, 
na nádvoří zahrály místní děti spolu s člen-
kami Klubu důchodců divadlo Tři zlaté vlasy 
děda Vševěda, všichni si mohli pochutnat na 
rychlém občerstvení. Prostě – každý si jistě 
našel něco, co ho pobavilo a zaujalo.

materiály, které pana hraběte velmi zaujaly. 
Kladrubské kočárové spřežení provezlo 
přítomné šestihektarovým obnovovaným 
zámeckým parkem a lipovou alejí, stejnou, 
kterou se procházela i kněžna Paarová a pan-
stvo v románu „Kočárová cesta“ v r. 1769, kdy 
děj knihy „Kočárová cesta“ začíná. Zatímco se 
osazenstvu kočáru tajil dech, kočí bravurně 
otočil spřežení v těsné blízkosti leknínového 
jezírka, na kterém sídlí labutě. Kočár pak sku-
tečnou historickou Kočárovou cestou zamířil 
až k bráně do zdechovického panství, aby pří-
tomné dovezl nazpět do původního nádvoří 
zámku určeného v minulosti jen pro návštěvy 
panstva.
Nelze zapomenout ani na to, že po čas jízdy 
po veřejných silnicích měl kočár policejní 
doprovod. Ing Chutic po celou dobu pro-
jížďky seznamoval přítomné s  historií zámku, 
kdy byl využíván coby sídlo panstva při jeho 
návštěvách Zdechovického panství. Stejné 
poslání měl zámek i od r. 1889 do r. 1945, kdy 
patřil rodině rytíře Otto von Metala. Od r. 1950 
jej však systematicky devastovala nejdříve 
čs. armáda a později, od r. 1968, sovětská. 
S pozůstatky jejich „hospodaření“ se bude 
zámek, park i okolí vyrovnávat ještě dlouho. 
Po obědě v Penzionu T. se přítomní vrátili do 
prostor obecního úřadu, jehož rekonstrukce 

byla nedávno dokončena a mimořádně se 
obci povedla. Jako příslušník knížecího rodu 
Paarů, který zajišťoval po staletí poštovní 
služby v celé monarchii, pan hrabě ocenil pře-
devším malý, ale dokonale vybavený, moderní 
poštovní úřad.
Návštěva si ze Zdechovic odvezla, kromě 
dojmů, i dárky, které jim pan starosta při-
pravil. Šlo o perníkové koňské spřežení 
i s vozem, vyrobené jen pro tuto příležitost 
ve Zdechovicích, snídaňový servis se znaky 
obce, video o zámku, několik čísel Zpravodaje 
a knihu o archeologickém průzkumu čestného 
nádvoří zámku.
Všichni se rozloučili ve velmi přátelském 
duchu a pan hrabě pozval. J. Klimečkovou 
i R. Chutice na Svatojánské slavnosti do Prahy.

Ing. Jana Klimečková,
CSc, Přelouč 

(zkrácená verze jejího článku v krajském 
tisku)

Záznam	videa	p.	Bečičky	si	můžete	najít	
na	YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mIj3Qnj-
K2eI&index=4&t=0s&list=PLH-reoKRdwH36b-

fCEoVmA_AYLXMfCMgod
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S klidným svědomím můžeme říct, že 
se Festival po všech stránkách vyvedl, 
jenom sv. Petr to přehnal s topením. Za 
celý úspěšný průběh musíme poděkovat 
obci za finanční dotaci, pracovníkům 
údržby, pracovní čety a brigádníkům 
za dobře odvedenou práci, a zejména 
všem členům kulturní komise, jejíž dva 
členové, pánové Stříška a Rondzík, hod-
notí na následující fotografii s úsměvem 
a spokojeně průběh celé akce. 

Děkujeme a těšíme se
zase za rok!
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Zahájení nového školního roku
Vykročili jsme pravou

ANO! Ozvalo se hlasitě na otázku Mariana 
Vojtka, hosta a patrona naší základní školy, 
který se ptal dětí, jestli se těší do školy. Podle 
něj to snad ani není normální, ale svědčí 
to o tom, že děti se do zdechovické školy 
opravdu těší.
Zahájení nového školního roku 2018/2019 
proběhlo v amfiteátru školy. Bylo příjemné 
počasí, všechny děti, rodiče, prarodiče, 
učitele, pracovníky školy, zpěváka Mariana 
Vojtka i ostatní návštěvníky přivítal ředitel 
školy, pan Jan Mazal. Úvodní slovo s přáním 
hodně úspěchů ve škole pronesl i pan sta-
rosta R. Chutic. Marian Vojtek zazpíval několik 
krásných písní, pan ředitel představil peda-
gogické i nepedagogické pracovníky školy 
i všechny žáky od 1. do 5. třídy. Starosta spolu 
s panem farářem pokřtili nový školní auto-
bus, který pro potřeby školy koupila obec. 
V tom se tedy dětem bude jezdit! Pak už si 
paní učitelky rozebraly své žáky a spolu s nimi 
odešly do tříd.

Přejeme všem dětem, zejména prvňáčkům, 
aby se jim ve škole dařilo, líbilo a aby jejich 
známky byly co nejlepší.

Klub žen
Loučení s prázdninami

Jako by si nebe přálo prodloužit dětem prázd-
niny, protože v den, kdy se měly s nimi loučit, 
od rána pršelo a pršelo. Členky klubu měly 
přichystanou trasu na Obří postele, na které 
mělo děti čekat plnění různých úkolů, které 
jim měly zadávat pohádkové bytosti. Ale před 
deštěm se nadpřirozené bytosti schovaly 
v pivovaru a děti musely jít za nimi. Bylo to 
pěkné i tam a všichni si to užili. I přes nepřízeň 
počasí se jich sešlo docela dost – 31.

Ženy si připravily 14 stanovišť a předvedly 
opravdu velkou fantazii při vymýšlení 
i tvorbě kostýmů. Předkládám vám, čtená-
řům, hádanku: Přiřaťe si každou z fotografií 
k nějakému stanovišti.

1. Koloběžka 1.
2. Pat a Mat
3. Víla Amálka
4. Šrek a Fiona
5 Manka a Rumcajs
6. Král
7. Zahradník
8. Klaun
9. Indián
10. Štístko
11. Přadlena
12. Ledové království
13. Hajný
14. Princezna
15. stanoviště bylo opékání buřtů.
Nad tím se už nebe smilovalo.
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14 Kdo se ztratil?
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Klub důchodců
Divadelní představení sklidilo potlesk

I když byly prázdniny a členky Klubu se nescházely na svých pravidelných setkáních, přesto 
většina z nich trávila spoustu času při přípravě divadelního představení na Festival. Podle 
mínění diváků se jim představení povedlo a sklidily za svůj výkon ony i děti velký potlesk.

V srpnu skupinka pěti našich seniorek vyrazila na ozdravný pobyt do termálních lázní do 
Harkán, kde si užily léčivých bazénů, vířivek, sauny, dobrého vína i tance.

Teď však je září a už jsme se 
znovu setkaly, abychom si 
popovídaly a připravily další 
akce a aktivity. V nejbližších 
týdnech chceme jet do solné 
jeskyně do Třemošnice a taky 
bychom rády sehrály ještě jed-
nou naše divadelní představení 
pro děti ze školy a školky i pro 
dospělé diváky.
Srdečně vás zveme!

SPOZ
Významná jubilea

Paní Ilona Kadlecová oslavila významných 70 let. 
Pochází z Broumovska, převážnou část svého života 
pracovala v živočišné výrobě. Vychovala 3 děti a se 
svým manželem bydlí ve Zdechovicích 15 let.



22 23ze života obceze života obce

Pořadí: 1. Faustball WIDNAU‒Švýcarsko
 2. SVS Diepoldsau‒Schmitter‒Švýcarsko
 3. TSV Voerde‒Německo
 8. FaC Zdechovice

Na úspěchu týmu se podíleli:
smečaři:  Mazal Jan, Paper Michael, Král Tomáš
nahrávač: Brázda Michal
zadní:   Mazal Daniel, Beck Michal, Šindelář Jiří

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na hladkém průběhu EFA Cupu – delegátům, 
čárovým rozhodčím, asistentům zápisu, účinkujícím v doprovodném programu. Jejich pomoci 
si velmi vážíme. Velkého ocenění se naší práci dostalo na srpnovém hodnotícím kongresu 
EFA – jako pořadateli nám byla udělena zlatá medaile EFA za organizaci, doprovodný program 
a celkové zvládnutí akce.

Mistrovství Evropy mužů
Adelmannsfelden‒Německo 23. - 26.8.

V druhé polovině srpna se v německém městě Adelmannsfeldenu (pořadatelstvím slavilo své 
900té výročí založení ) sešlo 10 týmů, které prošly do finálového turnaje. Naše reprezentace si 
vedla velmi dobře. Z osmi sehraných zápasů dokázala v šesti zvítězit bez ztráty setu. Porážka 
v zápase o postup mezi poslední čtyři týmy s Rakouskem sice znamenala naši účast ve skupině 
o celkové 5.‒8.místo, ale ukázala velký výkonnostní pokrok hry mužů. Zápasy o umístění sle-
dovalo v přímých TV přenosech i mnoho Zdechováků, kterým chceme poděkovat za podporu 
a řadu povzbuzujících SMS zpráv přicházejících před zápasy i ihned po nich. Jsme moc rádi, že 
sledujete faustball. Závěrečné zápasy ČR ve skupině o 5.‒8. místo:

ČR ‒ Dánsko3:0 (11:3, 15:14, 11:7)
ČR ‒ Polsko 3:0 (11:6, 12:10, 11:7)

Celkové 5. místo je velkým úspěchem českého faustballu – zvýrazněné tím, že znamená kva-
lifikační jistotu Světových her.

Na výsledku se podíleli i hráči FaC Zdechovice:
smečaři: Daniel Mazal, Michael Paper
nahrávač: Michal Brázda
zadní: Michal Beck, Tomáš Paper a Jiří Šindelář

Pořadí: 1. Německo
 2. Švýcarsko

70 let oslavil pan Čeněk Hrníčko, vyučením automechanik, 
který většinu života pracoval jako řidič. Pochází z Chotě-
boře. Jeho velkými koníčky a zálibami jsou hudba a malo-
vání obrazů, které znají i naši spoluobčané. Má dvě děti 
a obyvatelem Zdechovic se stal před 7 lety.

Společně oslavovali 75 let manželé Mária a Dušan 
Bajovi, kteří již mnoho let patří mezi obyvatele 
Zdechovic a které si mnozí z vás připomenou jako 
majitele obchodu Na sídlišti.

70 let oslavila paní Ludmila Soukupová, pracovala 
v pivovaře v Pardubicích, pak v chráněné dílně. 
Vychovali se svým mužem dvě děti. Ve Zdechovicích 
bydlí již 50 let, a to na Staré Pile.

Víc jak 80 let oslavili v tomto období pan Vladimír	Protivenský, paní Rita	Szusková, paní Marie	
Kožená , pan Rudolf	Pospíšil a pan Václav	Volný.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti!

Zprávy ze sportu
úspěchy FaC Zdechovice

S koncem léta přichází nejen začátek školního roku, ale i čas hodnocení hlavní faustballové 
sezony – především reprezentační. V ní nechybí členové našeho klubu FaC Zdechovice.

Muži
Velkým úspěchem pro FaC skončil finálový turnaj Ligy evropských faustballových mistrů EFA	
Cup	2018, který jsme pořádali ve Zdechovicích a Lázních Bohdaneč v prvním červencovém 
týdnu. Jubilejní desátou účast mezi evropskou elitou oslavili naši muži (bundesligový tým 
FaC) - výborným 8. místem a zaznamenali tak nejlepší výsledek v Lize mistrů ve své historii.

 6. Polsko
 7. Dánsko
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 3. Rakousko
 4. Itálie
 5. Česká republika

Mistrovství světa žen
Linz 23. - 29.7.

Na největší svátek faustballu v kategorii žen se do rakouského Linze kvalifikovalo 14 týmů. 
Nechyběl ani český výběr. V celkovém pořadí obsadil tým ČR 9. místo. V prezidentském poháru 
patřila našemu týmu druhá příčka za Novým Zélandem. V doprovodném programu získala 
ČR stříbrné medaile v turnaji Minis žáků do 10 let.

Pořadí MS 2018: 1. Německo
 2. Švýcarsko
 3. Brazílie
 9. Česká republika

Reprezentační dres oblékly i hráčky FaC Zdechovice:
Tereza Hloušková, Kateřina Pajerová, Hana Fadrhonsová, Klára Kosáková, Nikola Formanová, 
Nikola Marková, Natálie Faltysová, Nikola Faltysová, Alena Opálková, Markéta Helmichová.

I zde bychom chtěli poděkovat za podporu u TV obrazovek a především za velkolepé přijetí 
v naší obci po návratu, kterého se dostává šampionům. Moc děkujeme.
Všichni budete mít možnost vidět naše děvčata na příštím evropském šampionátu, který se 
s největší pravděpodobností uskuteční v červencovém termínu ve Zdechovicích a v Lázních 
Bohdaneč. Na závěr prázdnin se tým žen FaC zúčastnil 28. ročníku turnaje Kottmar faustball 
Cup v německém Walddorfu.

Pořadí: 1. FC Kutzbach
 2. FaC Zdechovice
 3. Sasko jun. U18

Žáci

V rámci FaC působí i žákovská přípravka U 10 dívek a chlapců, soutěžní tým dívek U 14 a U 16. 
Jejich sportovní činnost sestává z pravidelných tréninků, soustředění a účasti na turnajích 
doma i v zahraničí.

Přehled těch největších:
Berlín Wedding Cup 2018 - 8. místo v kategorii U 10
6. místo v kategorii U 16 - největší faustballový turnaj světa –účast 260 týmů
Freistadt – Rakousko – 4. místo U 16
Mühlbach – přebor horního Rakouska – 3. místo U 16
Walddorf - 4. místo U16 v kategorii žen
Holice v Č. – 2x 1. místo dívek U 16 v konkurenci chlapeckých U 18
Do konce venkovní sezony čeká ještě žáky účast na několika turnajích.

Kopaná – tým SKLZ

Možná se to bude zdát jako úplné bláznovství, ale fungování týmu mužů v nejnižší okresní 
fotbalové soutěži považujeme za velký úspěch. Zasvěcení jistě pochopí. V době, kdy zanikají 
vesnické týmy v okolí – posledním příkladem je zánik dospělého fotbalu v původní fotbalové 
baště Chvaletice – je mladými hráči zaplněná sestava našeho týmu SKLZ tím největším 
vítězstvím, jakého jsme mohli dosáhnout. Kopaná patří na naši vesnici – to je heslo, kterého 
jsme se drželi i v dobách nedávno minulých, kdy nebylo koho obléci do dresů. Výsledkově 
však zatím strádáme. Docházka na tréninky je slabá – u některých vinou práce na směny, 
u jiných neochotou. Chceme však tímto požádat i naše diváky a příznivce o podporu při 
domácích zápasech.

Rozpis	domácích	zápasů: 9. 9. 17.00 h Zdechovice – Kojice
 23. 9. 16.30 h Zdechovice – Dolany
 7. 10. 16.00 h Zdechovice – Jankovice
 21. 10. 15.30 h Zdechovice – Staré Ždánice
 4. 11. 14.00 h Zdechovice – Semín

Školní sport

I v letošním školním roce nabízí škola sportovní vyžití a přípravu v následujících sportech:
  Volejbalová přípravka, Olympia Decathlon – deset sportů v průběhu školního roku, Flor-

balová přípravka, Basketbalová přípravka, Faustballová přípravka, Zumba

Stejně jako v uplynulém roce vstupují žáci do celostátní ligové soutěže ve florbalu Čeṕ s Cup 
a premiérově zahájí finálovou část celostátní basketbalové Junior NBA. Během měsíce září 
se na losování v Praze dozvíme soupeře pro závěrečnou fázi této soutěže a patronátní tým 
z profesionální NBA, jehož barvy budeme oblékat. Doufáme, že se naši žáci neztratí ani na 
atletických přeborech.Pokud máte chuť soutěžit i Vy, můžete využít některou z nabídek 
pravidelné činnosti školy.

Mgr. Jan Mazal

 8. Srbsko
 9. Belgie
 10. Holandsko
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Kotlíkové dotace
Důležitá informace

Společnost Dekama nabízí občanům mož-
nost vyřízení dotace na jejich nový teplený 
zdroj, tzv. kotlíkovou dotaci.
V letošním roce se v Pardubickém kraji chystá 
příjem žádostí od 9. 10. 2018, kde žadatelé 

mohou získat až 127 500 Kč na nový tepelný 
zdroj. Naše dotační kancelář pomohla k zís-
kání dotací více jak 1000 zájemcům a rádi 
bychom naše služby nabídli i vám občanům 
Zdechovic.

O pejscích a jejich pánech
Pejskaři jsou takovou velkou rodinou. Pro 
normální rodinu platí daná pravidla – a jed-
ním z prvních je pro děti poslouchat a respek-
tovat rodiče (mluví o tom už i Desatero – cti 
matku a otce svého). Pro pejskařskou rodinu 
platí mnohem méně než Desatero, v podstatě 
jediné a hlavní – a to, že pes na veřejnosti musí 
být na vodítku. Jedině tak je možné zajistit 
jeho poslušnost. Odpovědnost má ten, kdo 
v ruce drží vodítko, tedy pán psa. Pro slušného 
majitele nic nového, pro neodpovědného asi 
novota, bomba omezující jeho vidění světa. 
V této souvislosti je dobré připomenout, že 
naši zákonodárci právě projednávají v závě-
rečných čteních novelu zákona č. 246/1992 Sb. 
o ochraně zvířat, jejíž součástí je podstatné 
zvýšení pokut za volné pobíhání psů, a to až 
do 50 000 Kč. A světe (a zejména neodpovědní 
Majitelé) div se, i ochránci zvířat otevřeně 
podporují tuto novelu, protože tak chrání jak 
samotné psí tuláky, volně pobíhající po ulicích, 
před případným úrazem (či dokonce usmrce-
ním) jich samotných, tak, a v našem případě 
zejména, ty ostatní – tedy pejsky vedené svými 
pány pěkně na vodítku od možného napadení 
volně se pohybujícími (a tedy nekontrolova-
telnými) psy. A pokud jde o fakt, kdy je pes na 

vodítku nesrovnatelně menší a slabší a potká 
se psem velkým, silným – a volně pobíhají-
cím, je na malér zaděláno. A nepochybně se 
špatnou prognózou pro toho menšího a slab-
šího. Proto, jelikož zcela nepochybně nejlepší 
a neefektivnější cestou k nápravě je prevence, 
proto je nutné trvat na dodržování zásady, že 
na veřejnosti musí být pes veden na vodítku. 
Falešná solidarita ostatních a přehlížení bez 
toho, aby na volně pobíhajícího psa jeho pána 
okamžitě na místě neupozornili, nemá sebe-
menší racionalitu. Stejně, jako kdyby řidiči vozi-
del přehlíželi alkohol u jiných řidičů. V obou 
případech může dojít ke škodám těch druhých. 
Ve městech, kde funguje městská policie je 
dnes zcela samozřejmé a mimo jakoukoliv 
diskusi nepřípustnost volného pobíhání psů 
(postih na místě oproti dřívějším 500 Kč začíná 
na 1000 Kč) – prakticky bez ohledu na velikost. 
Nevím, jak to funguje ve Zdechovicích, ale vzá-
jemným respektem a nepřehlížením tohoto 
zásadního nešvaru by se snad situace měla 
zlepšit (protože těch slušných je jistě velká vět-
šina – a menšina by neměla mít šanci).

Pavel Povejšil
Přelouč

Sjezd spytovických rodáků.
Ve středu 20. června se uskutečnil v Moto-
restu Na Samotě („U hajnýho“) v lese neda-
leko řečanského nádraží sjezd spytovických 
rodáků. Počasí se vydařilo, i účast čítající 
22 lidí, věkově označovaných za odrostlejší, 
byla velice slušná. Mnozí zde byli už po třetí, 
někteří se ale se svými bývalými kamarády 

shledali až po několika desetiletích. Setkání 
po létech bylo příjemné a o tom, že se všem 
líbilo a všem při něm bylo dobře, svědčí nej-
častější věta při loučení: „Tak zase za rok ...“

Jaroslav Flegr
Spytovice

David	Mikulenka
+420 774 418 639
www.dekama.cz
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Komunální volby Zdechovice
Zde jsme doma

1. Radomír	Stříška 52 let, technik, Zdechovice
2. BcA.	Tomáš	Rondzík 44 let, grafik, Zdechovice
3. Ing.	Bohuslav	Nejerál 59 let, elektrotechnický inženýr, Zdechovice
4. Zuzana	Kopuncová 37 let, vedoucí prodejny, Zdechovice
5 Radek	Hloušek 42 let, obchodní zástupce, Zdechovice
6. Kamil	Kautský 40 let, kuchař, Zdechovice
7. Oldřiška	Jarolímová 32 let, servírka, Zdechovice
8. Daniel	Mazal 26 let, student, Zdechovice
9. Ing.	Miloš	Sotona 53 let, stavební přípravář, Zdechovice

Náš domov

1. Ing.	Robert	Chutic 68 let, stavební technik, Zdechovice
2.  Robert	Forman 42 let, kontrolor výroby, Spytovice
3. Lukáš	Smolík 19 let, stavební technik, Zdechovice
4. Valerie	Vánišová 44 let, švadlena, Zdechovice
5. Jana	Dvořáková 51 let, technik kvality, Zdechovice
6. Lenka	Nováková 45 let, dělnice, Zdechovice
7. Vladimíra	Nohejlová 67 let, důchodce/zámečník, Zdechovice
8. Mgr.	Sonja	Borovičková 73 let, důchodce/učitelka, Zdechovice
9. Erika	Češková 54 let, účetní, Zdechovice

Za naše obce

1. Ondřej	Procházka 34 let, OSVČ, Spytovice
2. Michal	Skohoutil 42 let, řidič, Spytovice
3. Edita	Růžičková 46 let, kontrolor výroby, Spytovice
4. Petr	Kurka 46 let, mistr výroby, Spytovice
5. Ing.	Kateřina	Kočová 27 let, referent pro ochranu VZ, Spytovice
6. Petra	Svobodová 33 let, procesní kvalitář, Spytovice
7. Milan	Záruba 35 let, OSVČ, Spytovice
8. Václav	Obrgriesr 45 let, manipulant, Spytovice
9. Mgr.	Jaroslav	Procházka 36 let, advokát, Spytovice

Změna

1. Petr	Smetana 39 let, strojník energetických zařízení, Zdechovice
2. Michal	Kaňuka 37 let, systémový specialista, Zdechovice
3. Jan	Kárník 34 let, hasič, Zdechovice
4. Michal	Forst 31 let, strojník energetických zařízení, Zdechovice
5. Iveta	Šťastná 47 let, skladový manipulant, Zdechovice

Vtípek
Tasemnice

Takhle přijde paní za doktorem a povídá: „Pane doktore já mám v sobě tasemnici, nevíte, co 
mám dělat?“ a doktor řekl: „Vemte si 2 sušenky a 1 pivo.“
Druhý den příjde paní zase za doktorem a povídá: „Nic se nestalo, co mám dělat?“ a doktor 
na to: „To je v pořádku, teď si vemte 2 piva a jednu sušenku.“
Třetí den příjde a povídá, že zase nic, tak jí doktor řekl, že ať si vezme 3 piva, ale žádnou 
sušenku. Tak paní ho poslechne a dá si 3 piva. Najednou vyleze tasemnice a povídá: „A sušenka 
by nebyla?“

Podzimní recept s dýní
Dýňová polévka

 700 g dýně Hokkaido
 1–2 stroužky česneku
 750ml zeleninového vývaru
150 ml smetany na vaření
  sůl
  pepř
  muškátový oříšek

Omytou a semínek zbavenou dýni Hokkaido nakrájejte na malé kousky. Spolu s rozmělněnými 
stroužky česneku je dejte do hrnce a zalijte vývarem. Na mírném ohni vařte 30 minut, aby 
dýně změkla. Poté rozmixujte tyčovým mixérem, vmíchejte smetanu, zahřejte a dochuťte 
solí, pepřem a lehce i muškátovým oříškem.

Vyluštění ze strany 17:
1 – 14, 2 – 10, 3 – 7, 4 – 6, 5 – 3, 6 – 4, 7 – 2, 8 – 11,9 – 1, 10 – 5, 11 – 13, 12 – 12, 13 – 9, 14 - 8
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Pár okamžiků
našich občanů.
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