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Úvodník
„Pozvolna přichází ranní mrazíky“

Milí čtenáři
Letošní léto bylo nádherné, plné sluníčka 
a ta trocha deště dokázala udržet trávu zele-
nou. Avšak vody je stále málo, což je vidět 
například na usychajících stromech třeba 
i u nás v zámeckém parku. Letní prázdniny 
jsou pryč a máme tady opět začátek škol-
ního roku, kdy děti míří zpět do školy a my 
se vracíme do svých zaměstnání. Začíná nám 
podzim a ten s sebou přináší tu správnou 
dobu třeba na sklízení plodů ze zahrádek, 
na houbaření nebo na pouštění draků. Je to 
čas na zazimování zahrádek tak, aby si pří-
roda mohla odpočinout. Pozvolna přichází 
neoblíbené mlhy, deště a ranní mrazíky, den 
se zkracuje, na některé z nás může padnout 
i špatná nálada. Ke zlepšení nálady nepomáhá 
ani jeden z našich letošních největších pro-
blémů, což je zatížení našich obcí enormním 
nárůstem automobilové dopravy.
Tytam jsou doby, kdy bylo možné sáňkovat 
od hřbitova dolů nebo debatovat na krajnici. 
Situace je opačná, aut jezdí tolik, že je těžké 
silnici i přejít. Jedna ze současných hlavních 
priorit obce je zajistit bezpečný průchod 
podél silnice I. třídy a vyloučit nákladní 
dopravu z Řečanské ulice. Jsme v jednání 
s dopravní policií i s celní správou, protože 

nákladní auta překračují povolenou rychlost 
a jezdí i přetížená. Snad úspěšní jsme v jed-
nání s Městem Chvaletice o zajištění měření 
rychlosti v našich obcích Městskou policií 
Chvaletice, a to alespoň ze začátku každý 
den. Jednáme i s ŘSD o zřízení dočasných 
přechodů pro chodce a osazení přechodných 
dopravních značek pro snížení rychlosti. 
Naše žádost o vyloučení nákladní dopravy 
z Řečanské ulice je podaná na Krajském úřadě 
13. 5. 2019 a v současné době je na posouzení 
na SUS Pardubice a Městském úřadě v Pře-
louči. Je to dlouhá cesta, ale věřím, že věc 
dotáhneme ke zdárnému konci.

Věřím, milí spoluobčané, že ten letošní pod-
zim pro Vás nebude symbolem špatné nálady 
a depresí, ale že si ho krásně vychutnáte i přes 
případné nevlídné počasí

Radomír Stříška,
starosta obce

3slovo starosty
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4 zastupitelstvo obce

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 24. června 2019 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu čp. 5 Zdechovice

 1/  Závěrečný účet obce za rok 2018
 ZO schvaluje: Závěrečný účet obce Zdechovice za r. 2018

2/ Rozpočtové opatření 3/2019 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 3/2019 v předkládaném znění. 

3/ Smlouva o poskytnutí dotace z programu podpory kultury
  ZO schvaluje uzavření Smlouvy s Pardubickým krajem č. OKSCR/19/23320 na poskytnutí 

dotace ve výši 10.000 Kč na Zdechovický festival a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy.

4/ Pozemky v k.ú. Spytovice

 a)  Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí
  ZO bere informaci Katastrálního úřadu č.j. OR-332/2019-606-4 na vědomí
 b)  Prodej pozemku p.č. 442/44 k.ú. Spytovice
   ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 442/44 k.ú. Spytovice o výměře 470 m² panu 

ing. Jaroslavu Zimovi za cenu 20 Kč/m². s tím, že si kupující zajistí na své náklady 
sepsání kupní smlouvy a její vklad do katastru. ZO ukládá starostovi předmětnou 
smlouvu uzavřít.

5/ Žádosti o koupi pozemku
 a)   ZO souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 490/20 k.ú. Zdechovice 

za cenu 20 Kč/m².
 b)   ZO souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 490/19 k.ú. Zdechovice 

za cenu 20 Kč/m².

6/ a) Pasport místních komunikací Obce Zdechovice
   ZO bere na vědomí, že byl zpracován pasport komunikací obce Zdechovice, na základě 

kterého budou vybrané pozemní komunikace veřejnou vyhláškou zařazeny do kate-
gorie místní komunikace.

č. 5/2019
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5zastupitelstvo obce

6/ b)  Místní komunikace, nabídka SÚS Cestmistrovství Přelouč na opravu komuni-
kací v k.ú. Zdechovice a Spytovice 

    ZO souhlasí s opravou místních a účelových komunikací dle přiložených cenových nabí-
dek SÚS Pardubického kraje ze dne 14. 5. 2019 a 21. 6. 2019 za celkových 755.959,60 Kč 
vč. DPH a ukládá starostovi práce zajistit.

7/  Nabídka na prodej pozemků v k.ú. Spytovice v celkové výměře 65.467 m²
  ZO souhlasí s odkoupením pozemků p.č. 60, 94/14, 94/27, 162, 201,202, 230, 234, 269/19, 

288, 294, 322/13, 322/19, 442/1, 442/18,442/30, 466, 467, 493/7,493/9, 497/1, 498/2, 501/4, 
537/2, 537/13, 537/23 v k.ú. Spytovice o celkové výměře 65.467 m² za cenu 22 Kč/m².

8/  Rozhodnutí o účasti obce Zdechovice ve Sdružení místních samospráv České 
republiky 

  a)  Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje přistoupení obce Zdechovice do Sdru-
žení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samo-
správ České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její 
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, 
a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

 b)  ZO pověřuje starostu zjištěním možností a případnou výpovědí smlouvy o pověřenci 
GDPR se stávajícím dodavatelem.

9/ Návštěvní řád zámeckého parku
  ZO schvaluje návštěvní řád zámeckého parku ve Zdechovicích.

10/ OZV č. 1/2019 o nočním klidu
  ZO vydává OZV č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním 

klidu.

11/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016701/VB/1
  ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016701/

VB/1 Zdechovice p.č. 542/2 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

Zapisovatel: Š. Kočová
Ověřovatelé: Valerie Vánišová, Kateřina Kočová 

Starosta: Radomír Stříška
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6 informace z kraje

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.

Dům U Jonáše

Na spodní straně Pernštýnského náměstí v Par-
dubicích stojí jedna z nejznámějších staveb 
našeho krajského města, a to Dům U Jonáše. 
Tento stavební skvost je jedním z historických 
symbolů Pardubic, je součástí městské památ-
kové zóny a kulturní památkou.
Z pozdně gotického období se zachovaly 
interiéry domu – jsou spojovány s výstavbou 
před požárem celého města v roce 1507. Jeho 
historie začíná r. 1515, kdy majitelem novo-

stavby byl Jiřík, rektor klášterní školy. Jeho 
vdova, „rektorka“ Anna, jej r. 1518 prodala 
kožišníkovi Janu Kustošovi. Z dalších vlast-
níků se připomíná Žid Chaim 1537-1541, který 
měl obchodní styky až do Augsburku. Dalšími 
známými majiteli pak byli Hynek Kostelák 
z Kostelce 1548-1551, plnomocník Jaroslava 
z Pernštejna r. 1559. Od r. 1585 pak Kapoun 
ze Svojtkova, hejtman chrudimského kraje. 
r. 1797 dům získal kominík Karel Gaschl, který 
se přiženil z Chomutova. Na jeho objednávku 
Jakub Teplý průčelí domu ozdobil známou roz-
sáhlou plastikou velryby a Jonáše. Ta a krásná 
sklípková klenba v přízemí postavily dům mezi 
přední pardubické památky. Výzdoba průčelí 
je ojedinělou připomínkou záhadného, dočas-
ného, zbohatnutí města koncem 18.stol.
Dochovaná část budovy Domu U Jonáše zachy-
cuje stav před velkým požárem v roce 1538, 
zejména unikátní sklípkovou klenbu v přízemí. 
Raně renesanční prvky jsou zastoupeny tor-
zem nástěnné malby s rostlinným motivem. 
Velká přestavba města po požáru v roce 1538 
přinesla sjednocení architektury historického 
centra v jeden celek. Dokládají to např. oblouč-
kové atiky a terakotová ostění oken. Z konce 
16. století pochází většina dochované malířské 
výzdoby. Barokní sloh se významněji projevil 
až po roce 1704, v roce 1797 došlo k rozsáhlé 
úpravě průčelí, jež dala domu specifi ckou 
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7informace z kraje

podobu. Bohatá štuková výzdoba se stala 
dominantním projevem nového výtvarného 
řešení. Starozákonní téma s ústřední postavou 
proroka Jonáše v rozevřených čelistech vel-
ryby bývá připisováno pardubickému sochaři 
Jakubu Teplému (1729-1802). V 19. století se 
usilovalo o záchranu štukové výzdoby, celková 

rekonstrukce průčelí byla provedena v letech 
1993-1994. Rekonstrukce budovy byla pro-
váděna ve třech etapách počínaje 70. lety 20. 
století. Roku 1858 dům koupili manželé Jan 
a Josefa Lorencovi, z domu čp. 182. Dle jejich 
vzpomínek v domě byly rozlehlé dvoupokojové 
byty, po tmavých chodbách temná zákoutí 

a otevřený komín s ohništěm útulnost nezvy-
šoval. Provedli radikální úpravy, rozšířili byty, 
odstranili zákoutí a ve dvoře zrušili chlév a pec. 
Část valu, pozůstatku opevnění, rozvezli a pro-
měnily v zahradu. Stavitel Římek provádějící 
úpravy navrhoval otluct „ten tyátr“ na fasádě, 
tomu zabránila paní Lorencová. Po celém 
přízemí měl Lorenc knihkupectví. Dcerou 
manželů byla spisovatelka Věnceslava Loren-
cová-Kratochvílová. Ta dům prodala Michalu 
Polákovi. Jeho syn Jaroslav Polák zde měl 
knihkupectví do znárodnění. Dům byl přidělen 
Východočeské galerii, která v něm 26. 2. 1978 
slavnostně otevřela Galerii Jaroslava Gruse, 
pardubického rodáka, národního umělce, který 
ji věnoval část svých prací. Po r. 1990 byl dům 
vrácen dědicům, kteří jej prodali soukromé 
fi rmě. Když zkrachovala, koupilo jej město 
a věnovalo opět Východočeské galerii. Ta zde 
18. 12. 2000 výstavou Vladimíra Kopeckého 
opět otevřela své druhé výstavní období.
V současnosti je využíván Východočeskou gale-
rií v Pardubicích pro konání výstav výtvarného 
umění, odborné oddělení nabízí komentované 
prohlídky probíhajících výstav, přednášky, 
besedy s významnými osobnostmi a setkání 
s umělci.
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informace z kraje8

Trestné činy v Pardubickém kraji
Kriminalita, dopravní nehody a požáry v Pardubickém kraji
a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

C
hrudim

P
ardubice

S
vitavy

Ú
stí nad
O

rlicí

Počet nehod celkem
4 348

860
1 493

782
1 213

D
opravní nehody podle následků:
usm

rceno osob
33

9
16

3
5

těžce zraněno osob
142

42
30

16
54

lehce zraněno osob
1 537

264
592

293
388

D
opravní nehody podle hlavních příčin:
nepřim

ěřená rychlost
689

202
197

103
187

nesprávné předjíždění
129

26
28

36
39

nedání přednosti v jízdě
439

72
172

80
115

nesprávný způsob jízdy
2 127

314
803

431
579

Viník dopravní nehody pod vlivem
 alkoholu

269
51

77
61

80
D

opravní nehody podle m
ísta:

v obci
2 498

386
986

420
706

m
im

o obec
1 850

474
507

362
507

D
opravní nehody podle druhu silnice:
dálnice

27
 - 

27
 - 

 - 
silnice I. třídy

1 177
221

387
290

279
silnice II. třídy

903
234

207
152

310
silnice III. třídy

730
201

218
106

205

Tab. P.4 D
opravní nehody v Pardubickém

 kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Pardubický
kraj

v tom
 okresy

Zdroj: P
olicie Č

R

zpravodaj_podzim2019.indd   8 03.10.19   20:06



9informace z kraje
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10 ze života obce

Zdechovický festival
Nejvýznamnější letní akcí v naší obci je beze-
sporu Zdechovický festival. Letos proběhl 
jeho již 7. ročník. Díky organizátorům, členům 
kulturní komise a obecnímu úřadu se i tento 
rok vše vyvedlo a proběhlo ke všeobecné 
spokojenosti. 
Program slavností byl rozdělen do dvou dnů. 
V pátek 2. srpna festival zahájil pan starosta 
R.  Stříška, krátce diváky pozdravili a popřáli 
festivalu úspěšný průběh paní senátorka 
Miluše Horská, europoslanec za Pardubický 
kraj pan Tomáš Zdechovský i ředitel chva-
letické elektrárny pan Václav Matys. Celým 
programem provázel pan Jakub Anděl. Jak 
už se stalo tradicí, po slavnostním zahájení si 

všichni mohli prohlédnout vernisáž výstavy 
Art Clubu Přelouč, který zastupovali pánové 
Stejskal, Buček a Dvořáček. Pak přešli diváci 
k penzionu pana Tomana, kde již čekalo jevi-
ště a herci Divadla Tří se svými dvěma krát-
kými komediemi.
V sobotu se park zaplnil mnoha atrakcemi 
a koncertními vystoupeními. Úspěch sklidil 
i divadelní kroužek při Klubu důchodců se 
svým představením O hloupé Káče. Celý den 
pak ukončilo efektní světelné vystoupení. 
Věříme, že se všem účastníkům náplň Fes-
tivalu líbila, že se dobře bavili, že odcházeli 
domů spokojeni a příští rok se opět v našem 
krásném parku setkají. 
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12 ze života obce

Školní zvonění
Slavnostní zahájení školního roku

Bývá zvykem, že naše škola zahajuje školní 
rok vždy navečer. Nejinak tomu bylo i v pon-
dělí 2.září – ráno jsme vyprovodili naše bývalé 
žáky na jejich nové působiště, potom jsme se 
již věnovali novému školnímu roku na naší 
škole. Od 17 hodin byl amfi teátr beznadějně 
naplněn – nejen rodiči současných žáků, ale 
i velkým množstvím bývalých žáků, přátel 
školy i těch, kteří přišli jen tak.
Zahájení nového školního roku je vždy spo-
jeno i s kulturním programem. Hlavním hos-
tem byla patronka školy Monika Absolonová, 
která společně s vyučujícími a se starostou 
obce nejdříve přivítala žáky vyšších roč-
níků, následně předávala dárky při pasování 
prvňáčků a udělala radost všem, kteří mají 

rádi její pěvecké umění. Při úvodním setkání 
v amfi teátru  představil ředitel školy celoroční 
výukový program ” Rok s Leonardem ” inspi-
rovaný 500. výročím  spojeným s významnou 
renesanční osobností Leonarda da Vinci. U té 
příležitosti byla zahájena i výstava ve škole. 
Další část programu  probíhala již ve škole, 
kterou si mohli všichni přítomní prohlédnout. 
Po společném třídním programu byl v tělo-
cvičně připraven program pro děti v podobě 
loutkového představení našich kamarádů 
loutkoherců. Rodiče přijali pozvání na malé 
setkání ve školní družině.

Přejeme všem příjemný školní rok naplněný 
prožitkovou výukou.
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Výstava „Lenardo da Vinci“

Výukový projekt školy pro školní rok 2019 - 2020 je inspirovaný všestrannou renesanční osob-
ností – Leonardem da Vinci . “Rok s Leonardem” přinese dětem prožitkové vyučování v mnoha 
předmětech , seznámí je s vědeckým , literárním i výtvarným dílem mistra Leonarda, přiblíží 
jim objevy v mnoha odvětvích lidského života,podnikne výpravy i k originálním dílům. Pro-
logem projektu je výstava „Leonardo da Vinci – renesanční osobnost ”, instalovaná v budově 
školy. Výstava neslouží pouze žákům školy, ale je přístupná i veřejnosti v dnech vyučování, 
po domluvě i mimo tuto dobu.

Jazykové pobyty školy

Tak jako každoročně i na letošní školní rok připravila škola jazykové pobyty:

 1) Studijně poznávací pobyt v Řecku
 2)  Jazykový pobyt v Anglii  s výukou na Cambridge

Vedle těchto studijních pobytů jsou v nabídce i pobyty poznávací s Etiketou – autosalon 
v Ženevě, Výprava za Leonardem. Samozřejmě i tento rok pořádá škola ozdravné pobyty: 
zimní s výukou lyžování v Jeseníkách a letní s možnou účastí rodičů u moře. Na začátek 
velkých prázdnin připravíme opět  školní tábor.

Zájezd Etikety

Na sobotu 28. září připravila škola pro zájemce z řad svých žáků, členů Etikety, zájezd na celo-
národní pouť do Staré Boleslavi. Tradičně se zde účastníme celonárodní mše, pokloníme se 
památce sv. Václava, prohlédneme si památky, projdeme řadu stánků.
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Nabídka zájmových kroužků

Pro školní rok 2019-2020 nabízí škola tyto zájmové kroužky:

Konverzace v angličtině
  Určen je především pro žáky, kteří se v tomto roce chtějí účastnit jazykových a studijně 

poznávacích pobytů v zahraničí.
Hajné čtení pro malochy a sokolíky

 Určen pro všechny zájemce.
 Olympia Decathlon
 Nabídka deseti sportů v deseti měsících.
 Ranní sportovní hry – basketbal
 Ranní sportovní hry – fl orbal

Faustballová přípravka + žákovský soutěžní tým
Náboženství
Etiketa

 Rozvojový program kulturně společenského chování.
 Hudebně dramatický kroužek
 Zumba 
 Keramika pro žáky
 Mladý chovatel
 Hra na hudební nástroje
 Flétny, žesťové nástroje, piano, akordeon, keyboard.

Hry bez hranic 2019
Škola se již naplno rozběhla a tak přišla řada i na tradiční akce. V pátek 13. září se od 15.30 hodin 
uskutečnil další ročník oblíbeného rodinného dne HRY  BEZ  HRANIC. V tříhodinovém programu 
soutěžily týmy Červených proti Modrým. A to jak v kategorii  dětí, tak v kategorii dospělých. Areál 
byl naplněn, a proto nebyla o soutěžící nouze. Na všechny čekalo deset zcela nových disciplín. 
Ani ta prémiová jedenáctá nezůstala ve stejné podobě. Úvodní Oblékací štafeta doznala změny, 
prověřila obratnost „oblékače“. Následovaly soutěže : Pocta Emilu Zátopkovi, Pocta Tomáši 
Satoranskému, Posvícenecká štafeta, Vzhůru do nebes, Zobání slepic , Robin Hood, Lyžařská 
štafeta , Puzzle...
Atmosféru jednotlivých soutěží obohacovalo povzbuzování těch, kteří se sice nezapojovali do 
samotných bojů, ale byli skvělými diváky. Ač šlo o soupeření, nebylo ani tak důležité, kdo zvítězí.
Závěr HER BEZ HRANIC patřil společnému opékání a poszení u školního ohniště.
Pro pořádek ještě konečné pořadí, do kterého se sečetly body týmů dospělýcha dětských týmů 
podle barevného nasazení :
1. MODŘÍ ................. 45 bodů
2. ČERVENÍ .............. 36 bodů
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Olympia Decathlon – atletika
Úvodním setkáním začalo v úterý 10. září další pokračování projektu Olympia Decathlon. 
Září bude patřit atletice. Od 14.30 hodin jsme se ve školním sportovním areálu věnovali 
běžeckým a skokanským disciplínám. První setkání bylo přípravou na atletické závody, které 
se uskutečnily o týden později na sportovním hřišti SKLZ.
V říjnu bude patřit program kopané a účasti na ligovém zápase.

Mgr. Jan Mazal

Mistrovství světa 2019
WMC 2019 Winterthur–Švýcarsko Faustball

Vrchol letošní sezony skončil – byl krásný. Světový šampionát elitní kategorie mužů ve Švý-
carsku byl obrovskou oslavou faustballu. Tomu odpovídá i velká návštěvnost , nádherný 
stadion, báječná atmosféra, nadšení i zklamání... Našemu týmu se podařilo uspět – první 
desítka světové špičky byla velkým snem a přáním. Výkon všech reprezentantů přinesl úspěch, 
který docení pouze ti, kteří znají sílu ostatních týmů. Vždyť světová rodina faustballových 
týmů čítá devět desítek států. Nejužší základnu z nich má v současné době ČR – přesto se náš 
tým dokázal vklínit do elitní první desítky. Tento úspěch přinesl přímou účast na šampionátu 
v Manheimu v roce 2023 – vyhneme se kvalifi kaci. Bonbónkem je i  kvalifi kování na Světové 
hry. Potvrdili jsme i páté místo z evropského šampionátu.

Zápasy naší reprezentace  v základní skupině:
ČR–Polsko  3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:6)
ČR–Belgie 3:1 (11:4, 11:7, 9:11, 11:5)
ČR–Nový Zéland 3:0 (11:3, 11:8, 11:8)
ČR–Srbsko 3:0 (11:5, 11:7, 11:4)
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Vítězství ve skupině nás posunulo mezi světovou elitu – nadstavbová část dvojitá kvalifi kace:

ČR–USA 1:3 (7:11, 5:11, 13:11, 7:11)
ČR–Argentina 0:3 (5:11, 4:11, 1:11)

Skupina o 9.-12.místo:
ČR–Dánsko 3:0 (11:2, 11:5, 11:4)
ČR–USA 3:2 (11:8, 8:11, 13:11, 1:11, 13:11)

Nejdramatičtější zápas celého šampionátu v TOP 10. Bouřlivé prostředí zaplněného stadionu 
hnalo naše hráče za velkým překvapením, kterému šli svým výkonem a bojovností naproti.

Sestava ČR:
 smečaři: Daniel Mazal, Michael Paper
 nahrávači: Michal Brázda, Michal Beck
 zadní: Tomáš Paper, Tomáš Baťka, Jiří Šindelář

Ostatní nominovaní hráči bohužel z důvodu pracovních povinností nemohli odcestovat.

Mistrovství evropy žen a juniorů U 21  2019 
Zdechovice–Lázně Bohdaneč

Přineslo zdechovickému faustballu velké uznání – za organizaci sportovní, společenské i bohaté 
doprovodné kulturní části čtyřdenního setkání tuctu evropských týmů v polovině července. 
Tým České republiky byl s věkovým průměrem 18,4 roku nejmladším ze všech účastníků, 
přesto svými výkony nezklamal. Příjemně překvapil dobrými výkony i proti týmům jasných 

Závěrečné pořadí šampionátu:
1. NĚMECKO
2. RAKOUSKO
3. BRAZÍLIE
4. ŠVÝCARSKO
5. ITÁLIE
6. CHILE
7. ARGENTINA
8. NAMÍBIE
9. ČESKÁ REPUBLIKA

10. USA
11. Nový Zéland
12. DÁNSKO
13. SRBSKO
14. POLSKO
15. BELGIE
16. AUSTRÁLIE
17. HOLANDSKO
18. JAPONSKO
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favoritek – Německa a Rakouska, na které narazil v základní skupině. Vyrovnaný zápas ode-
hrála děvčata proti odvěkým rivalkám z Itálie. Vítězství slavily proti týmům Belgie a Dánska.

Konečné pořadí šampionátu:
1. Německo
2. Rakousko
3. Švýcarsko
7. Česká republika
ČR reprezentoval: smečařky:   Nikola Formanová, Hana Fadrhonsová, Markéta Helmi-

chová, Nikola Marková , Aneta Rychterová
 nahravačky:  Tereza Hloušková, Natálie Faltysová
 zadní:  Nikola Faltysová, Kateřina Pajerová, Alena Opálková

Děkujeme Všem pomocníkům, kteří nám po dobu šampionátu pomáhali. Umístění našich 
dívek znamená přímou kvalifi kaci na světový šampionát v Chile v roce 2020.  
Příští rok nás bude ve světě zastupovat i tým juniorek U 18, které se probojovaly na světové 
mistrovství v Grieskirchenu. Muži by měli obhajovat své evropské postavení na ME v Itálii.

Mgr. Jan Mazal
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FaC Zdechovice

Ani v úspěšné a naplněné reprezentační sezoně by neměly zapadnout výsledky  klubové.
Muži FaC se v bundeslize zařadili na slušné 5. místo (ač oslabeni mnoha zraněními). Zvítězili 
na turnaji v Tachově:

1. FaC Zdechovice
2. TH Tierheim
3. SK Tachov

V Lize mistrů patří týmu FaC Zdechovice 8. místo.
I tým žen FaC si vybojoval možnost zasáhnout do německé ligové soutěže.
Zatím nejčerstvější úspěch zaznamenaly juniorky U16 FaC. Poslední srpnový víkend se zúčast-
nily turnaje ve Walddorfu. V ženské kategorii dokázaly dojít až do fi nále, kde těsně podlehly 
bundesligovým juniorkám U18:

1. TSV Görlitz U 18
2. FaC Zdechovice U 16
3. SV Walddorf A (ženy)

V žákovských kategoriích U10 a U12 začíná během září pravidelná příprava a účast na žákov-
ských turnajích.
Děkujeme obci Zdechovice za podporu , že máme možnost provozovat vrcholový sport.

Mgr. Jan Mazal

Fotbal
Oddíl kopané SKLZ – účastník IV. třídy přeboru, Přeloučsko

Fotbalisté Sokola vstoupili do další sezony s velkými změnami. Podle některých „zaručených “ 
zpráv měli odstoupit pro nedostatek fi nancí, podle jiných odstupují pro nedostatek hráčů. 
Jaká je situace v oddíle?
Soutěž jsme zahájili a pokračujeme v ní. Pravdou je, že došlo k velké obměně hráčů. Řada jich 
odešla, noví hráči naopak přišli. Výsledkově nepatří poslední sezony k těm, kterými bychom 
se mohli pyšnit, ale  kopanou jsme udrželi. Čas ukáže, jakou vzpruhou pro výsledky týmu 
budou právě příchody. Ze Selmic k nám přišli  Petr Kalina, Václav Košťal, Michal Křivka, Jiří 
Hnídek. Ze zahraničí se  vrátil Josef Tomášek. Velmi důležité pro herní posun je udržení opor 
Roberta Formana, Daniela Mazala, Michala Blehy a návraty Josefa Rambouska, Jana Forsta 
a Michala Kaňuky. Na pozici trenéra bude působit Radek Hloušek.
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Pro výchovu nejmladší generace SKLZ zahajuje i letos Pohybovou školičku se zaměřením na kopa-
nou a celkový pohybový rozvoj. Ta se bude scházet každé pondělí od 16.00 hodin – na hřišti.
Děkujeme Všem příznivcům zdechovické kopané za věrnost a trpělivost. I oni vidí, že udržet 
na vesnici kopanou je v současnosti velký um. A proto i my přejeme našim divákům trpělivost  
s výsledky hráčů, kterým chybí mnohé do fotbalové dokonalosti, postrádají zodpovědnost 
a kondici, přesto mají fotbal rádi.

Rozpis zápasů našeho týmu:
15. 9. 16,30 Zdechovice – Staré Ždánice
22. 9. 16,30 Přelouč C – Zdechovice
29. 9. 16.00 h Zdechovice – Srch
5. 10. 16.00 h Rybitví – Zdechovice
13. 10. 15.30 h Lány na Důlku – Zdechovice
20. 10. 15.30 h Zdechovice – Dolany
26. 10. 14.30 h Jankovice – Zdechovice
3. 11. 14.00 h Zdechovice – Semín
10. 11. 13.30 h Starý Mateřov – Zdechovice
16. 11. 13.30 h Choltice – Zdechovice

Za vedení SKLZ,
Mgr. Jan Mazal

Kovbojský klub
Kovbojové přes léto nezaháleli 

Členové Kovbojského klubu Spytovice ani v letních měsících nezapomněli na své kamarády 
a příznivce a připravili pro ně své tradiční akce. 
V sobotu 29.června se na Katovci konal v pořadí již 32.Kovbojský den. Odpoledne plné dobré 
nálady a soutěží u táborového ohně udělalo radost všem přítomným. Skutečnost, že jich 
nebylo tolik, kolik by si událost s tak bohatou historií zasloužila, sice nás jako pořadatele 
z Kovbojského klubu trochu mrzela, ale letos jsme se řídili heslem – „I když je nás málo, udě-
láme si to hezký!“ A jak jsme řekli, tak jsme i vykonali. Každý z účastníků se aktivně zapojil do 
programu akce, nebyla nouze o veselé a napínavé zážitky. Odpoledne uteklo jako voda a byl 
tu večer, který převzal pohodovou atmosféru. Soutěže ustaly a přišel čas zábavy v podobě 
povídání a zpívání u táboráčku. Rozcházeli jsme se v dobré náladě až někdy pozdě v noci 
a někteří z návštěvníků Kovbojského dne s členy našeho klubu na Katovci i přenocovali. 
Děkujeme všem, kteří mezi nás přišli a těšíme se na příští ročník. 
O čtyři týdny později v sobotu 27. července pořádal Kovbojský klub Spytovice další ze svých 
tradičních podniků. Krátce po 17.hodině odstartoval od Hostince U zámku ve Zdechovicích 
29. ročník běhání po hospodách s názvem Bla-Me. K závodu se přihlásilo 20 borců. Krásná 
účast. Jak již bývá zvykem, valnou většinu tvořili účastníci minulých ročníků, ale i letos se 
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na startovní čáru postavilo několik nováčků. 
Trasa tohoto běhu již mnoho let nedoznala 
změn a tak se závodníci podívali do Kozašic, 
Jankovic, Seníku, Krasnic a Morašic, aby pak 
ve Zdechovicích mohli vypít poslední dvě 
z celkových osmi soutěžních piv. S radostí 
konstatuji, že letošní ročník má po letech opět 
„domácího“ vítěze. Celou trať totiž nejrych-
leji absolvoval Michal Volný. Ke zdolání více 
než 11 kilometrů a 8 piv potřeboval 1 hodinu 
a 8 minut k tomu. Klobouk dolů. Další závod-
níci se dostávali do cíle s odstupem v řádu 
minut a výsledková listina nakonec ukázala, 
že letošní ročník patřil k nejrychlejším v his-
torii. Vždyť i poslední z borců na 20.místě měl 
čas 2:08 hodin, to je jen o 60 minut horší než 

vítěz. Na slavnostním vyhlášení výsledků 
dostali účastníci kromě tradičních ocenění 
a diplomů také ceny, které věnoval Pivovar 
Pardubice. O jejich zajištění se postarali Jitka 
Kautská a Miloš Koth. Jménem Kovbojského 
klubu oběma moc děkuji. Mnoho závodníků 
i diváků zůstalo i na večerní aft er party v sále 
Hostince U zámku. Letošní Bla-Me považuje 
Kovbojský klub za vydařený a již vzhlížíme 
k tomu příštímu. To se totiž poběží třicátý 
ročník. 

Milan Potměšil,
šerif Kovbojského klubu
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Klub žen
Jak se již stalo pěknou tradicí, i letos členky 
Klubu žen uspořádaly v parku pro děti 
úspěšné Loučení s prázdninami. Připraveno 
bylo 13 stanovišť, na kterých děti plnily různé 
zajímavé úkoly, které bez problémů skoro 
všichni zvládli. Na závěr si ať děti či dospělí 
opekli nad ohníčkem buřty, které jim po celé 
té námaze jistě přišly vhod.
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SPOZ
Významná výročí

Paní Rita Szusková se dožila požehnaných 
90 let. Přišla do Zdechovic z Běloruska. Tady 
žije se svou dcerou Ljubou, která se o ni obě-

tavě stará a poskytuje jí veškerou péči.

Paní Emilie Řehořová oslavila 81 let. Do 
Zdechovic se přistěhovala v roce 1972 od 
Vysokého Mýta. Většinu života pracovala 
v zemědělství. Se svým manželem vychovali 
jednu dceru.

Paní Věra Kaňuková oslavila 75 let, do Zde-
chovic se přistěhovala za svým manželem, 

se kterým vychovali dvě děti.

Významná kulatá výročí narozenin oslavili paní Hana Fejlová 80 let a pan Jaroslav Matěk 70 let. 
Více než 80 let se dožili pan Vladimír Protivenský (89 let), paní Marie Kožená (83 let), Rudolf 

Pospíšil (88 let), paní Věra Čištínová (83 let) a pan Václav Volný (84 let).
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SPOZ
Zlatá a diamantová svatba

 Významných 50 let manželství oslavili 
Alena a Otmar Černí. V roce 1980 koupili 

dům ve Zdechovicích na návsi. Žili v Praze, 
ale v roce 2009, po odchodu do důchodu, se 

natrvalo přistěhovali do naší obce. Vycho-
vali dvě dcery a těší se z pěti vnoučat.

60 let společného života oslavili Václav 
a Jiřina Volní. Po celou dobu manželství žijí 
ve Spytovicích. Vychovali 4 děti a mají radost 
z deseti vnoučat a šesti pravnoučat.

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví.
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Hasiči
Soutěž jednotek SDH ve vyprošťování osob

Jednotka dobrovolných hasičů ze Zdechovic 
se zúčastnila 10. září soutěže ve vyprošťování 
osob z havarovaných automobilů. Mezi jed-
notkami z velkých měst se rozhodně neztratili 

a za jejich výkon a přípravu na tuto soutěž 
jim děkujeme.

Radomír Stříška

Vandalismus
„Vždy nás mrzí, když se najdou „lidé“, kteří 
ničí majetek, který má sloužit nám všem. 
Naopak velmi děkujeme těm z Vás, kterým 
není lhostejné, v čem žijeme, a jsou ochotní se 
například ohnout pro nepořádek, který nám 
tady zanechávají ti „lidé“, kteří by se měli nad 
svým chováním vážně zamyslet a uvědomit si, 
že nejsou žádní hrdinové, ale prachobyčejní 
zbabělci.“

Radomír Stříška

Vandalismus patří mezi jevy rizikové, škodlivé 
a jdoucí proti stávajícím společenským nor-
mám. Jako vandalismus se označuje svévolné 
poškozování a ničení veřejného i soukromého 
majetku či podobných statků. Často k němu 

dochází pod vlivem alkoholu nebo jiných 
drog. Pod vandalismus řadíme projevy cho-
vání, které jsou namířené proti druhé osobě 
či skupině lidí a jejich majetku. Jedná se např. 
o poškozování a ničení veřejného a soukro-
mého majetku či věcných hodnot, ničení 
přírody, kulturních a společenských objektů.
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Vandalismus bývá páchán často ve skupinách, 
např. vrstevnických partách. Někdy ho lze 
proto vnímat jako projev skupinového pro-
testu, provokace, upozornění na sebe. Toto 
chování bývá typické zejména pro dospívající. 

V některých případech může být specifi ckým 
projevem agresivního chování sloužící např. 
k uvolnění nahromaděné frustrace. Vandal, 
pokud je mu čin prokázán, je povinen způ-
sobenou škodu nahradit.

Něco od hasičů

Léto nám skončilo a tak je konečně trošku 
času na krátký článek o našich hasičích.
Naše jednotka po vyhlášení poplachu z KOPIS 
Pardubice zasahovala od začátku roku u 18 
mimořádných událostí. Jednalo se převážně 
o požáry (10), dopravní nehody (4) a technic-
kou pomoc- spadlé stromy, čerpání, vyhledá-
vání osob, atd. V tomto roce nebyl zvýšený 
počet výjezdů v letních měsících na pole 

a lesy a jejich počet nevybočoval z republi-
kového průměru. Jednotka tak měla i více 
času na údržbu a hlavně výcviky, které vedou 
k jejímu zdokonalování. Praktická pro nás 
byla i účast na závodech Překážkáč 2019 
v Přelouči, kde jsme zajištovali s člunem 
bezpečné přeplavání několika set závodníků 
přes řeku Labe. Né každý byl dobrý plavec , 
a tak měla jednotka i několik ostrých zásahů 
na vodě, které vždy naštěstí dopadly dobře. 
Příjemná je i možnost se zdarma zúčastnit 
těchto závodů jako soutěžící, kterou někteří 
naši hasiči rádi využili. Také jsme se již poně-
kolikáté zúčastnili závodů automobilů Fakar 
Demolition race v areálu fi rmy Excalibur army, 
kde pomáháme se zajištěním bezpečnosti 
závodníků i diváků. Zde proběhlo několik 
ukázek likvidace požárů automobilů, a to jak 
úmyslných, tak nečekaných během závodů.
V měsíci září se též naše jednotka zúčastnila 
Krajské soutěže ve vyprošťování osob z hava-
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rovaných vozidel pořádanou HZS Pard.kraje, 
která se konala 2. 10. u hypermarketu Globus 
v Pardubicích. Pro naši jednotku to bylo něco 
úplně nového, protože se soutěže takovéhoto 
typu nikdy předtím ještě neúčastnila. A přece 
jen zásah na dopravní nehodě ve skutečnosti 
a zásah na soutěži před mnoha diváky a devíti 
rozhodčími je úplně něco jiného. Ale ostudu 

jsme si rozhodně neudělali. Byl i příjemný 
potlesk od diváků a taky několika našich věr-
ných fanoušků, kterým tímto moc děkujeme 
za podporu. Ze dvanácti soutěžních družstev 
jsme byli i jediná obec. Ostatní jednotky jsou 
z měst Pardubického kraje. např. Svitavy, 
Česká Třebová.

M. Rambousek

Blahopřání p. Fra´ Karlu Eduardu Paarovi
Emeritnímu velkopřevorovi Suverénního řádu Maltézských rytířů 

V minulém ročníku Zpravodaje jsme Vás infor-
movali o návštěvě Frá Karla hraběte Paara ve 
Zdechovicích v okrese Pardubice na někdej-
ším rodovém panství Paarů, které roku 1899 
přešlo prodejem do rukou nového vlastníka.
Fra Karel Paar se v letošním roce dožil požeh-
naných 85 let. Na jeho počest se v Praze 
v chrámu Panny Marie pod řetězem uskuteč-
nila děkovná mše, celebrovaná Jeho Eminencí 
kardinálem Dukou za účasti významných 
osobností řádového, církevního i občanského 
života.V prostorách Velkopřevorského paláce 

v Praze pokračovala slavnost recepcí, které se 
zúčastnilo několik set pozvaných hostů. Mezi 
pozvanými hosty byl i náš bývalý dlouholetý 
starosta pan Robert Chutic s partnerkou.
Přejeme váženému profesnímu rytíři Baili Frá 
Karlu hraběti Paarovi pevné zdraví do dalších 
let a děkujeme mu za jeho celoživotní příspě-
vek k vzájemnému porozumění mezi lidmi.

Ing. Robert Chutic

ze života obce
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Vtípky
- Doktor mi dovolil dvě deci vína denně.
- A jak to zvládáš?
- Už jsem v roce 2042.

Jsem sám sobě pánem! Až uvidíte, že mluvím sám se sebou, tak nejsem blázen, mám poradu!

Žena se může naučit řídit traktor, vymalovat byt, opravit pračku, sekat trávu, živit rodinu. 
A stačí k tomu málo: blbě se vdát.

Nejkrásnější jméno v ČR je podle statistik Lenka. Obsahuje vše, co mají muži rádi: dovoLenka, 
miLenka, páLenka.

Dobrá rada nad zlato
K čemu ještě je pivo

1.  Vyčistí zlaté šperky. Pivo vrátí zašlý lesk vašim prstenům, řetízkům a dalším šperkům. 
Podobně, jako byste použila koupený chemický čistič, nalijte pivo do nějaké misky a zlaté 
šperky do něj asi na hodinu vložte. Pak je vyjměte, opláchněte a jemně vyleštěte suchým 
hadříkem.

2.  Pochytá octomilky. Znáte je také. Útočí od jara do podzimu. Maličké dotěrné ovocné mušky, 
které se ve vaší kuchyni objeví hned, jakmile někde necháte ležet rozkrojený citron, nebo 
přebrat ovoce na míse nebo zapomenete vynést koš. Pochytejte je! Stačí na kuchyňskou 
linku umístit nějakou nádobu s pivem nebo plechovku se zbytkem lahodného moku. Tu 
neprodyšně překryjte papírem či potravinovou fólií. Do ní udělejte vidličkou či nožem 
malinké dírky. Mušky tam vletí a nedostanou se ven.

3.  Uvolní zarezavělé šrouby. Použití piva na uvolnění „nepovolitelných“ šroubů zní možná 
šíleně, ale funguje to. Kyseliny v pivu pomohou rozpustit rez, která vám brání v jejich 
povolení. Nalijte pivo přímo na šroub a počkejte několik minut. Rez vám pomohou narušit 
i bublinky, takže použijte pivo čerstvě otevřené.

4.  Odstraní skvrny. Místo shánění chemického čistidla, když někdo vylije čaj nebo kávu 
na oblečení, koberec či třeba čalounění, polijte skvrnu pivem. Ne, nezbláznili jsme se. 
Nechte pivo na chvíli působit a pak skvrnu vytřete čistým hadříkem. Nakonec místo dobře 
vyčistěte mýdlem a vodou, abyste se zbavila zbytků chmelového zázraku.
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