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úvodník

Vítej, jaro! 
A máme ho tady, konečně! Jenže ouha, zima se pořád nechce vzdát. Nevím tedy jak 
Vy, naši milí čtenáři, mně se už tento způsob počasí trochu zajídá. Není ani zima, ani 
teplo, počasí se střídá a padají rekordy, venku to klouže nebo prší a kde kdo jenom 
varuje. Zkrátka a dobře nic není v té přírodě jaksi pořádně. A dřevo nám pěkně 
ubývá. O chřipkách a podobných radostech ani nemluvím. Možná, že jsme si to jako 
lidstvo zavařili sami tím, že bezuzdně drancujeme přírodu a zvykáme si na kon-
zumní způsob života. Pořádně se, prosím, rozhlédněte a jistě mi dáte za pravdu. 
Není ovšem mým úkolem v tomto kraťounkém povídání kázat nebo moralizovat. To 
nechávám na každém z nás. 
Nicméně je pravdou, že už je na čase, aby tato zima, kterou bychom snad mohli nazvat 
nepodařenou, skončila a my se mohli šťastně věnovat jarním pracím na zahrádce, 
odložit tlusté oblečení i nemilé choroby a vesele vplout do teplejší části roku 2016. 
Takže Vám rád a z celého srdce přeju, aby se Vám dařilo, nepříjemnosti se Vám 
i Vašim rodinám vyhýbaly – zkrátka, aby nad Vámi stále jen svítilo sluníčko. A kdyby 
přece jen nebylo něco v pořádku a my mohli pomoci, pak vězte, že jsme tady každý 
pracovní den pro Vás.

Srdečně Vás zdravím.  

Váš 
Robert Chutic, 
starosta obce 

Slovo úvodem

DĚVČATA  
Z FAUSTBALLOVÉHO TÝMU

ZDRAVOTNÍ ODPOČINEK V  SOLNÉ JESKYNI

SETKÁNÍ V KLUBU 
DŮCHODCŮ

HASIČI  
MAJÍ NOVÉ AUTO
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Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 7/2015
konaného v pondělí 7. prosince 2015 od 18.00 hodin  
v zámeckém pivovaru ve Zdechovicích

Přítomni:
Robert Chutic, Olena Smetanová, Bohuslav Nejerál, Robert Forman, Radomír 
Stříška, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka

1/	 	Rozpočtové	opatření	obce	č.	4/2015 
 	ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 předložené finančním výbo-

rem dle předloženého návrhu. 

2/	 	Rozpočtové	provizorium	na	r.	2016	
 	Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s §13 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech v platném znění stanovuje pravidla rozpočto-
vého provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření územního 
správního celku takto:

  Měsíční výdaje obce do schválení rozpočtu na rok 2016 nepřekročí 1/12 
skutečnosti roku 2015. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočto-
vého provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

  Dále ZO zplnomocňuje starostu obce k provedení změn rozpočtu v měsíci 
prosinci 2015 s tím, že na nejbližším zasedání ZO v r. 2016 bude toto roz-
počtové opatření předloženo k projednání.

  Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

3/	 	Hasiči	–	dotace

	 a)	 	Smlouva	o	poskytnutí	účelové	neinvestiční	dotace		
na	výdaje	jednotky	SDH

    ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi naší obcí a Pardubickým kra-
jem ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 v cel-
kové výši 33 780 Kč (úhrada nákladů za uskutečněné zásahy 32 780 Kč 
+ dotace na nákup dýchací techniky vč. příslušenství 1 000 Kč).

  Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

	 b)	 	Dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	poskytnutí	účelové	dotace	na	požární	
techniku	a	věcné	prostředky	požární	ochrany	jednotky	SDH

    ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě č. OKŘ/15/21951 mezi 
obcí Zdechovice a Pardubickým krajem. Dodatek č. 1 se týká změny 
textu v čl. II. 

  Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

4/	 	Cena	popelnice	TKO	a	biokomposteru	na	rok	2016	
 	ZO stanovuje pro rok 2016 cenu za jednu popelnici objemu 110–120 litrů 

ve výši: 500 Kč. Tato cena zahrnuje nájem nádoby, odvoz a uložení. Svoz 
bude prováděn 1× týdně po celý rok.

  Stejná cena bude uplatněna i pro občany bydlící v panelových domech 
ve Zdechovicích a užívající kontejnery pro TKO o obsahu 1 100 l (1 byt 
= 500 Kč). I nadále platí, že fyzická osoba zapojená do systému likvidace 
TKO v obci (smlouva+úhrada schválené ceny) může zdarma využívat vel-
koobjemové kontejnery, stanoviště nebezpečného odpadu v obci a odklá-
dat elektroodpad na obcí určené místo.

  ZO stanovuje pro rok 2016 cenu za jeden biokompostér ve výši 200 Kč.
  Tato cena zahrnuje nájem nádoby, odvoz a uložení.
 Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 2  Zdrželi se 1
   A. Smetanová T. Rondzík
   R. Stříška

5/	 	Zpráva	z	jednání	výboru	pro	veřejné	zakázky	
 	a)  ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání výboru pro veřejné zakázky 

k veřejné zakázce „Částečná oprava cest v parku zámku Zdechovice“. 
ZO schvaluje pořadí uchazečů.

 b)  ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání výboru pro veřejné zakázky 
k veřejné zakázce „Prodloužení chodníku ve Zdechovicích – PD“.

   ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s jediným uchazečem,  
f. PRODIN a.s. v ceně 116 160 Kč

 	c)  ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání výboru pro veřejné zakázky 
k veřejné zakázce „Společenský sál se zázemím – PD“, ZO ukládá 
zadavateli vypsat nové výběrové řízení.

 Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti –  Zdrželi se 1
    A. Smetanová

6/	 	Zpráva	kontrolního	výboru	obce	(dále	jen	KV)	
 	a)  ZO bere zprávu na vědomí a schvaluje Zápis o kontrole plnění usne-

sení zastupitelstva obce vyhotovený dne 13. 10. 2015.
  Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –
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b)  ZO souhlasí s těmito dalšími úpravami:
       ba/  IV. ZO č. 1/2013 bod č. 1 Zdechovická brána, nepodařilo se najít způ-

sob provedení naučné stezky
  Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 3  Zdrželi se –
   R.Chutic 
   R.Stříška
   H.Čeřovská

       bb/  zámek – získání dalších zkušeností – obec si zadala studii proveditel-
nosti vč. získání zkušeností z jiných podobných zařízení. Úkol splněn

  Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 1  Zdrželi se –
   A. Smetanová

       bc/  bod č. 5 – Ordinace čp. 157 – nové umístění knihovny není, navíc 
v místě býv. ordinace je vyšší návštěvnost. Z toho důvodu se ruší 
záměr získání nového praktického dětského lékaře.

  Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 1  Zdrželi se –
   A. Smetanová

       bd/  VIII. ZO č. 1/15 bod. č. 1 prodej ocelové haly
   Záměr prodat halu byl zveřejněn, zájemce byl vyrozuměn. Zájem 

není. Nadále inzerovat možnost odprodání haly č. 60.
  Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 1  Zdrželi se –
   R. Chutic

7/	 	Rekonstrukce	domu	čp.	5	Zdechovice	
 	ZO souhlasí s tím, aby obecní stavební četa provedla rekonstrukci domu. 

Podrobnějšími úpravami projednání pracovních postupů (jako např. 
výběr subdodávek, harmonogramu prací, finanční náročnosti v čase 
apod.) pověřuje kolektiv vedení obce. Výsledky požaduje předložit ZO 
včas pro zapracování do r. 2016.

 Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti –  Zdrželi se 2
    R. Stříška
    A. Smetanová

8/	 	Parcely	U	Ovčína	–	p.p.č.	385/4,	k.ú.	Zdechovice	
 	ZO souhlasí s tím, aby p.p.č. 385/4 k.ú. Zdechovice byla za obvyklých pod-

mínek prodána s rezervací do 31. 1. 2016.
 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

9/	 	Parcely	U	Ovčína	–	žádost	o	parcely	p.č.	385/14,	385/15	nebo	385/16.	
 Výsledek hlasování:  Pro 3  Proti –  Zdrželi se 6
   R. Chutic H. Čeřovská
   O. Procházka R. Stříška
   R. Forman T. Rondzík
    M. Skohoutil
 Usnesení č. 9 nebylo schváleno. O. Smetanová
    B. Nejerál

10/		Návrh	na	zahájení	příprav	oprav	fasád	zámku	a	ostatních	objektů
  ZO souhlasí se zahájením příprav na obnovu fasád zámku, kaple, čtyř 

domků a „basy“, které uzavírají čestné nádvoří zámku. Přípravy dokončit 
do 12/2016.

 Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 2  Zdrželi se –
   T. Rondzík
   O. Smetanová

11/		Územní	plán	obce	(dále	jen	ÚP)-koncept	zadání
 	ZO projednalo koncept zadání a po jeho doplnění dříve došlými poža-

davky a návrhy souhlasí s tím, aby koncept byl uplatněn u pořizovatele.
 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

12/		Parcela	č.	100,	k.ú.	Zdechovice
  ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi obcí a Státním pozemko-

vým úřadem na koupit id. ½ pozemku č. 100 v k.ú. Zdechovice za kupní 
cenu 55 450 Kč.

 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

13/		Zadní	rybník	Spytovice-rekultivace	staré	skládky
  ZO souhlasí s nabídkou RRAPk z 20. 11. 2015 na vypracování žádosti 

o dotaci na projekt „Rekultivace staré skládky na části p.č. 381 v k.ú. Spy-
tovice“, náklad činí celkem 266 200 Kč vč. DPH

 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

14/		Hasiči	–	vícepráce	CAS
 	ZO souhlasí s požadavkem „Hasičů Zdechovice“ na rozšíření výbavy nové 

Tatry podle předložené specifikace do výše 170 000 Kč vč. DPH.
 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

Zapisovatel: .......................  Štěpánka Kočová
Ověřovatelé: ......................  Hana Čeřovská 

Olena Smetanová
Starosta: .............................  Ing. Robert Chutic
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Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 1/2016
konaného v pondělí 25. ledna 2016 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích

Přítomni:
Robert Chutic, Olena Smetanová, Bohuslav Nejerál, Robert Forman,  
Tomáš Rondzík, Radomír Stříška, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil,  
Ondřej Procházka.

1/	 	Zpráva	z	jednání	výboru	pro	veřejné	zakázky	
 	a)	 	ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání výboru pro veřejné zakázky 

a schvaluje pořadí uchazečů pro akci:
  Společenský sál se zázemím – projektové práce 
   Bude provedeno podle varianty 2 „Společenský sál se zázemím podle 

Ing. arch. Kloseho.
  Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti –  Zdrželi se 1
    A. Smetanová

 b)  ZO vzalo na vědomí zprávu z jednání výboru pro veřejné zakázky 
a schvaluje pořadí uchazečů pro akci:

  Územní plán obce – projektové práce
  1. MgA. Petr Kocourek, autor. architekt ČKA  143 385 Kč vč. DPH
    2. Ing. arch. Helena Kočišová, autor. architekt  149 000 Kč vč. DPH
    3. ŽALUDA, projektová kancelář  154 880 Kč vč. DPH
  Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

2/	 	Územní	plán	obce
  a)  ZO bere na vědomí Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek 

a podnětů k návrhu zadání územního plánu.
 b)  Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu obce Zdechovice.
 c)  Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočto-

vých prostředků Pardubického kraje v roce 2016, název programu: 
Podpora pořízení územních plánů.

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2016
konaného v pondělí 1. února 2016 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích

Přítomni:
Robert Chutic, Olena Smetanová, Bohuslav Nejerál, Robert Forman,  
Tomáš Rondzík, Radomír Stříška, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil,  
Ondřej Procházka

1/	 	Zpráva	z	jednání	výboru	pro	veřejné	zakázky	
 	Parkoviště u hřbitova – realizace, výběr zhotovitele
 	ZO bere na vědomí výsledek činnosti svého výboru a souhlasí 

s výsledkem výběrového řízení takto:
   1. HOLD s.r.o. Orel 35, 538 21 Slatiňany 
   2. Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.      
   3. Strabag a.s.
 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

2/	 	Žádost	Autoškoly	Pemlovi,	s.r.o.	Přelouč	o pronájem plochy v bývalém 
areálu NZM část mezi halami 46 a 56 pro výcvik žáků na motocyklech

  ZO vzalo žádost firmy Autoškola Pemlovi, s.r.o. Přelouč na vědomí a s proná-
jmem souhlasí. S ohledem na fakt, že autoškola realizuje dopravní výchovu 
pro naši školu, souhlasí se s pronájmem zdarma. Záměr obce o pronájmu 
objektů v bývalém areálu NZM byl již dříve zveřejněn, a tudíž lze tímto 
způsobem již dnes žádost uzavřít a podepsat smlouvu. 

 Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 1  Zdrželi se 2
   O. Smetanová H. Čeřovská
    B. Nejerál

3/	 	Žádost	MěÚ	v	Přelouči	o pronájem plochy v bývalém areálu NZM část 
mezi halami 46 a 56 pro zkoušky žáků na motocyklech, č.j. 104/16  
ze dne 18. 1. 2016.

  ZO souhlasí s pronájmem plochy v bývalém areálu NZM část mezi halami 
46 a 56 pro zkoušky žáků na motocyklech, ve smyslu žádosti města Pře-
louče č.j. 104/16 ze dne 18. 1. 2016. Předpokládá se využití 3× měsíčně 
v dopoledních hodinách v době od 13. do 30. 11. běžného roku. Pronájem 
bude úplatný za částku 100 Kč měsíčně, tj. 900 Kč ročně a bude nájemcem 
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uhrazen na konci každé sezony do 15. 12. každého roku. Fakturu obec Zde-
chovice vystavovat nebude. Záměr obce o pronájmu objektů v bývalém are-
álu NZM byl již dříve zveřejněn, a tudíž lze tímto způsobem již dnes žádost 
uzavřít a podepsat smlouvu. 

 Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti –  Zdrželi se 1
    O. Smetanová

4/	 	Žádost	o	pronájem	×	prodej	p.p.č. 568 a p.p.č. 6 v k. ú. Spytovice
  ZO vzalo na vědomí žádost o pronájem parcely p.č. 6 k.ú. Spytovice 

o výměře 173 m2 pro uskladnění stavebního materiálu na dobu určitou 
12 měsíců s přístupem přes p.p.č. 31 (v majetku žadatelů) s tím, že nájemné 
je zdarma a přístup přes parcelu p.č. 568 k.ú. Spytovice není povolen. Při 
předání plochy nájemci obec vymezí např. provazem hranici pozemku č. 6. 
S ohledem na platné předpisy však obec musí tento záměr nejprve zveřejnit 
min. na dobu 15 dnů a na dalším zasedání ZO věc dokončit.

 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

5/	 	Rozpočtové	opatření	č.	5/2015
  V souladu s § 16 odst.1. písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, se rozpočet upravuje přesunem prostředků, při němž se 
jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich 
celkový objem, a dále z důvodu použití nových příjmů a rozpočtem nezajiš-
těných výdajů.

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015 s těmito parametry:
    Příjmy povýšit o 174 880 Kč.
       Výdaje povýšit o 411 380 Kč
       Výdaje ponížit o 236 500 Kč.
       Tj. výdaje jsou v objemu 411 380 − 236 500 = 174 801 Kč
 ZO s takto řešeným opatřením souhlasí.
 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti –  Zdrželi se –

Zapisovatel: .......................  Štěpánka Kočová
Ověřovatelé: ......................  Radomír Stříška 

Michal Skohoutil
Starosta: .............................  Ing. Robert Chutic

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Pardubicích upozorňuje na nové 
publikace a další výstupy ČSÚ. Z některých z nich vybíráme:

Publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí 2012–2014

2012 2014

Rodinné domy (Kč/m3) 2 156 Kč 2 240 Kč

Bytové domy (Kč/m3) 1 499 Kč 1 758 Kč

Byty (Kč/m3) 18 814 Kč 19 872 Kč

Po mírném poklesu cen rodinných 
domů, který probíhal ve 2. pololetí 2011 
a v 1. čtvrtletí 2012, následoval po zbytek 
roku 2012 cenový růst, ten byl v 1. a 2. 
čtvrtletí roku 2013 vystřídán poklesem 
cen. Následující zvýšení vedlo k tomu, 
že ve 4. čtvrtletí 2013 byly ceny rodin-
ných domů v kraji o 5,3% vyšší než činil 

průměr roku 2010. Ceny bytů v Pardubi-
cích jsou oproti bytům v obcích do 2 tisíc 
obyvatel dvojnásobné.
Nejlevněji se nemovitosti prodávají 
v okrese Svitavy, následuje okres Ústí 
nad Orlicí, pak Chrudim a nejdráže 
v okrese Pardubice.

Publikace Výzkum a vývoj v Pardubickém kraji v roce 2014

Pracoviště výzkumu a vývoje jsou pře-
vážně v podnikatelském sektoru.
Zatímco celostátně se počet pracovišť 
provádějících výzkum a vývoj i počet 
zaměstnanců V a V postupně zvyšuje, 
v Pardubickém kraji byly jejich počty 
nejvyšší v roce 2012 a od té doby se 
počet pracovišť snížil o 9 a počet 
zaměstnanců o 35.
V mezikrajském srovnání zaujímal 
v roce 2014 Pardubický kraj místo osmé.
Výdaje na výzkum a vývoj rostly v roce 
2014 v kraji pomaleji než v celé ČR.

Kontaktní osoba:  
RNDr. Petr Dědič
Oddělení informačních služeb  
KS ČSÚ v Pardubicích
tel.: 461 541 129
e-mail: petr.dedic@czso.c

ČSÚ informuje
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Informace o elektronické publikaci, kterou na konci roku 2015 vydal Český statistický 
úřad. Předkládáme ukázky z dané publikace

Historický lexikon obcí zachycuje dlouhodobý vývoj osídlení na území ČR v členění 
podle krajů, okresů, obcí a jejich částí včetně lokalit a také údaje o katastrální přísluš-
nosti územních celků podle uspořádání k 1. 1. 2014 aktualizovaný o nové části obcí 
vzniklé do 1. 10. 2015.
Zajímavosti Pardubického kraje v Historickém lexikonu obcí ČR 1869–2015

Obyvatelstvo

•  Největší obcí jak počtem obyvatel 
(90 767, data ze Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011), tak i výměrou (8 266 ha) je 
krajské město Pardubice, největší počet 
domů (10 462) je rovněž v krajském 
městě Pardubice

•  Nejmenší obcí z pohledu počtu obyvatel 
je Želivsko v okrese Svitavy (s 34 obyva-
teli), V okrese Pardubice je to obec Holo-
tín (se 45 obyvateli), Biskupice v okrese 
Chrudim (s 51 obyvateli) a v okrese 
Ústí nad Orlicí je nejmenší obcí Trpík 
(s 63 obyvateli)

•  Obec s nejmenší výměrou v Pardubic-
kém kraji je Plch v okrese Pardubice 
(96 ha), v okrese Ústí nad Orlicí je 
nejmenší obcí Hrádek (100 ha), v okrese 
Svitavy se jedná o obec Řídký (141 ha), 
v chrudimském okrese jsou nejmenší 
obcí Hroubovice (152 ha)

Obce bez ohledu na počet obyvatel 
a rozlohu mohou mít rozdílný počet 
částí obce. Některé obce v Pardubickém 
kraji se dělí na více než 10 částí obce 

(často dříve samostatných obcí) a nemusí 
jít o velké statutární či okresní město. 
Například Žamberk v okrese Ústí nad 
Orlicí má 6092 obyvatel a není rozdělen 
na části obce. Skuteč v okrese Chrudim 
má pouze 5 183 obyvatel, ale skládá se 
ze 13 částí obce a Městečko Trnávka 
v okrese Svitavy má 1389 obyvatel 
a 12 částí obce.
Ve vývoji počtu obyvatel v okresech, 
správních obvodech obcí s rozšířenou 
působností (dále SO ORP) a obcích Par-
dubického kraje v delší časové řadě jsou 
zřejmé rozdíly.
Jediným okresem kraje, ve kterém se při 
porovnání hodnot v letech 1869–2011 
zvýšil počet obyvatel, je okres Pardubice. 
V tomto časovém rozmezí vzrostl v Par-
dubickém okrese počet obyvatel více než 
dvojnásobně, z 81 tisíce obyvatel v roce 
1869 na 168 tisíc obyvatel v roce 2011. 
Ze 112 obcí okresu byl nárůst počtu 
obyvatel zaznamenán ve 40 obcích, 
v 72 obcích se počet obyvatel snížil.
Největší nárůst obyvatel zaznamenalo 
krajské město Pardubice, kde počet oby-
vatel vzrostl téměř sedminásobně a obec 

Srnojedy se v počtu obyvatel zvětšila 
téměř 5,5×. 
Naproti tomu obec Bukovina u Přelouče 
se počtem obyvatel zmenšila na třetinu.
Mezi okresy Pardubického kraje zazna-
menal největší úbytek obyvatel mezi 
lety1869–2011 okres Svitavy (pokles 
otéměř 28 %), za ním následuje okres 

Ústí nad Orlicí (pokles o 9,1 %) a okres 
Chrudim (pokles o 8,0 %)

Historický lexikon obcí České republiky 
1869–2015 najdete pod tímto odkazem:
https://www.czso.cz/csu/czso/ 
historicky-lexikon-obci-1869-az-2015

Historický lexikon obcí  
České republiky 1869–2015

Radní Pardubického kraje schválili 
rozdělení finančních prostředků 
pro studenty technických středních 
škol v rámci stipendijního programu 
na druhé pololetí školního roku 
2015/2016. Dle daného stipendijního 
řádu bude školám vyplaceno téměř 820 
tisíc korun. Kromě této částky získají 
střední školy na rozvoj odborného 
vzdělávání částku přesahující 5 milionů 
korun. „Věřím, že stipendia motivují 
žáky k zodpovědnému přístupu ke stu-
diu, pravidelné docházce do školy 
a dobrému chování. Praxe z minulých 
období ukazuje, že tato motivační složka 
je ze strany studentů kvitována. Je to 
jedna z metod, kterou chceme podpořit 
technické obory v našem kraji,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický s tím, že se 
nejedná o jedinou finanční podporu 
odborným školám pro druhé pololetí 
školního roku 2015/2016. „Dvacet pět 
odborných škol si mezi sebe jako pod-
poru technického vzdělávání rozdělí 
na druhé pololetí částku přesahující pět 
milionů korun,“ dodal Netolický. 

Kraj rozdělí ve druhém pololetí  
na stipendia přes 800 tisíc korun 
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charitativní činnost charitativní činnost

Brloh .............................................................................. 2 249 Kč 
Lhota pod Přeloučí .........................................1 050 Kč 
Sopřeč ...........................................................................2 178 Kč 
Břehy ...........................................................................12 613 Kč 
Lipoltice ......................................................................4 012 Kč 
Strašov ........................................................................ 9 483 Kč 
Dědek ............................................................................ 2 657 Kč 
Litošice .........................................................................2 195 Kč 
Svinčany ...................................................................4 068 Kč 
Choltice ...................................................................15 390 Kč 
Lohenice ......................................................................... 620 Kč 
Štěpánov ...................................................................2 286 Kč 
Chvaletice .................................................................1 977 Kč 
Malé Výkleky .......................................................1 404 Kč 
Trnávka ...................................................................... 1 780 Kč 
Jedousov .....................................................................2 670 Kč 
Mělice ............................................................................3 017 Kč 
Trnávka + Bumbálka .................................. 1 780 Kč 

Jankovice ...................................................................4 145 Kč 
Mokošín.......................................................................4 174 Kč 
Újezd ..............................................................................1 976 Kč 
Kozašice ......................................................................2 370 Kč 
Přelouč ..................................................................... 31 703 Kč 
Valy ................................................................................. 4 635 Kč 
Kolesa ................................................................................ 550 Kč 
Rohovládová Bělá ........................................ 12 078 Kč 
Voleč .............................................................................. 5 632 Kč 
Klenovka ...................................................................2 280 Kč 
Řečany nad Labem ......................................12 713 Kč 
Vyšehněvice ..........................................................1 660 Kč 
Krasnice ......................................................................1 616 Kč 
Semín ........................................................................13 607 Kč 
Zdechovice .............................................................7 996 Kč 
Labětín .........................................................................3 575 Kč 
Seník .................................................................................. 834 Kč 
Živanice + Nerad .............................................8 809 Kč 

Charita Přelouč – výsledky  
tříkrálové sbírky
Výtěžek sbírky 210 011 Kč

Organizace se zabývá především soci-
álními službami (sociální rehabilitace, 
denní stacionář, odborné poradenství), 
bezbariérovým ubytováním, chrá-
něnou dílnou, mapováním bezbari-
érových prostor, ale také půjčovnou 
kompenzačních pomůcek. 
Půjčovnu kompenzačních pomůcek 
jsme v rámci sdružení založili v roce 
2004. Darem či nákupem jsme do sou-

časné doby získali cca 150 pomůcek, 
které na základě dohody půjčujeme 
lidem se zdravotním postižením, 
seniorům nebo lidem, kterým se stal 
úraz a kteří nutně pomůcku potřebují 
na přechodnou dobu. 

Nezisková organizace  
Život bez bariér Nová Paka

Aktuálně půjčovna nabízí: 
–  polohovací postele 
–  antidekubitní matrace a podsedáky
–  mechanické vozíky 
–  elektrické zvedáky 
–  kolová i pevná chodítka 
–  koupelnové a toaletní pomůcky 

(sedačky na i do vany, nástavce  
na toaletu, sprchové židle, toaletní 
židle, a další) 

–  schodolezy 
–  motomedy 
–  berličky 
–  drobné pomůcky na vaření, stravování, 

obsluhu domácnosti, oblékání apod. 

Službu zajišťujeme také v terénu, což zna-
mená, že klientovi pomůcku přivezeme 
domů, odborně nainstalujeme a klientovi 
poradíme, jak ji má správě používat.  
Doba výpůjčky není omezena. 
V rámci služby odborného sociálního 
poradenství zajišťuje sdružení pro klienty 
také pomoc při získání pomůcky vlastní, 
neboť běžnou praxí je, že lidé nevědí, 
na co mají nárok a co mohou od lékařů 
a zdravotních pojišťoven požadovat. 
Financování provozu půjčovny je 
od roku 2014 velmi složité, protože půj-
čovna byla vyjmuta ze zákona o sociál-
ních službách a nejsou na ni již poskyto-
vány státní dotace.
Aktuálně jsme závislí na grantech 
a darech od měst a obcí, případně 
od nadací. Zájemce o pomůcku platí při-
měřený poplatek za zápůjčku pomůcky 

dle aktuálního ceníku, ale jedná se 
o příspěvek, který nepokryje náklady 
provozu půjčovny (čas věnovaný klien-
tům, údržbu a opravy pomůcek, provozní 
náklady prostor, kde jsou pomůcky 
skladovány, a další). Většina darovaných 
pomůcek je ve špatném stavu. Proto 
je musíme opravit a vyčistit. Údržbu 
musíme dále provádět vždy, když 
zájemce zapůjčenou pomůcku vrátí. 
Víme, že lidé tyto pomůcky velmi potře-
bují, ale bohužel se o nás nedozvědí. Ani 
od lékařů ani od jiných. Máme ročně 
okolo 150 výpůjček především z Králové-
hradeckého kraje, Libereckého kraje, ale 
i Pardubický kraj, v poslední době se naše 
pomůcky půjčují po celé ČR. 
Povědomí o našich službách by pomohlo 
především rodinám, které potřebují péči 
nebo radu.

Kontakt:
www.zbb.cz 

Adresa:  
Lomená 533
509 01 Nová Paka
Czech republic
Č.ú.: 78-8511550297/0100  
u KB Nová Paka 
GPS: 50°29‘49“ N, 15°30‘37.37“ E 
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FaC Zdechovice
Ohlédnutí	za	rokem	2015

Tým	mužů
Bundesliga:
– po vítězství v zemské lize a postupu do spolkové  ligy (z devíti výkonnostních ligových 
úrovní nyní hraje FaC již třetí nejvyšší ligu) přišly náročnější zápasy – a to jak na cesto-
vání, finance i kvalitu soupeřů. Vyrovnaná ligová soutěž, kde každý může kohokoliv porazit 
a zároveň s kýmkoliv prohrát, se zpočátku pro nás vyvíjela špatně. V prvních šesti kolech 
jsme uhráli pouze dvě vítězství a stáli jsme na pokraji sestupu. V druhé polovině ligové sou-
těže jsme však začali sbírat tolik potřebná vítězství. Poslední tři zápasy, ve kterých jsme 
porazili i dosavadní lídry soutěže, vynesly tým dokonce na celkové skvělé 4. místo.
Soupiska týmu v lize:
Smečaři:  Jan Bárta, Martin Lysák, Daniel Mazal, Jan Mazal, Vojtěch Malý
Nahrávači:  Michal Beck, Michal Brázda, Robin Forman, Petr Kuna
Zadní:  Robert Forman, Michal Baťka, Martin Loužil, Tereza Hloušková

Liga	evropských	faustballových	mistrů	IFA	Europa	Cup:
– již posedmé v řadě se tým účastnil finálového turnaje IFA Cupu. Letošní vystoupení našeho 
týmu však bylo nejlepším v dosavadní historii naší účasti. K velkému překvapení všech účast-
níků dokázal náš tým brát body i nejlepším týmům Rakouska. Celkové 10. místo v Evropské lize.
Soupiska týmu v IFA Cupu:
Smečaři:  Daniel Mazal, Jan Bárta, Jan Mazal, Martin Lysák
Nahrávači:  Michal Beck, Ctirad Grüner
Zadní:  Michal Brázda, Thomas Werth, Martin Loužil

Turnaje:
– o titul mistra ČR se hraje turnajově. V halových i venkovních jsme letos nenašli mezi 
českými soupeři – Barrandov, Butovice, Hasiči Praha – přemožitele.
Mezinárodní turnaje:
Zdechovice Cup – 1. místo, Bier Cup – 2. místo, Adieu Halla – 4. místo, Linz – 3. místo
Hallerstein – 1. místo

Reprezentace:
– vrcholem celoroční přípravy bylo listopadové  mistrovství světa v Argentině, kam si tým 
vybojoval účast svým 5. místem na mistrovství Evropy v předchozím roce ve Švýcarsku.
Již samotná účast je velkým úspěchem týmu. Počet členů federace, kteří usilovali o šam-
pionát, je 53. V soubojích s velmocemi tohoto sportu jsme zcela určitě neudělali ostudu. 
Hráči předváděli výkony na hranicích svých možností – srovnávat například tým ČR 
s týmy Německa, Rakouska, Švýcarska, Brazílie, Argentiny, kde je počet registrovaných 

hráčů v řádech tisíců a desetitisíců, nelze. Ale i s těmito týmy hráli naši hráči důstojnou 
roli. Celkové 11. místo je maximem, na který jsme mohli dosáhnout – i když náš cíl byl 
dostat se do první desítky.
Hráči z FaC Zdechovice v 10 členné nominaci ČR:  
Michal Beck, Michal Brázda, Tomáš Baťka, Martin Louda, Martin Lysák,  
Daniel Mazal, Jan Mazal

Rok	2016

Tým	mužů
Bundesliga:
–  v  přípravě  týmu  se  objevují  nová  jména:  Jakub  Šimon,  Josef  Dvořák  a  staronově 
i Michal Krajíček a Tomáš Král. Ze zdravotních důvodů se přípravy neúčastní Petr Kuna 
(zvažuje ukončení aktivní hráčské kariéry).
V jednání je ještě hostování jednoho hráče z TSV Drážďany. Tým zůstává pohromadě 
i se všemi osvědčenými oporami, posílenými o další reprezentační zkušenosti a herní 
zkušenosti z hostování v zahraničí.
Turnaje:
–  FaC  se  bude  v  této  sezoně  soustředit  na  zahraniční  soutěž  a  mezinárodní  turnaje. 
Vynechá domácí turnaje v Praze a Butovicích.
Liga	evropských	faustballových	mistrů:
– pokud se týmu podaří kvalifikovat se, čekal by nás na začátku července finálový tur-
naj v Rakousku.
Reprezentace:
– vrcholem sezony mužů je evropský šampionát na konci srpna. Začíná tak kvalifikační 
období pro účast na dalším světovém šampionátu a Světových hrách.

Tým	žen
Bundesliga:
–  z  důvodu  vleklých  zranění  a  ohlášených  mateřských  dovolených  prochází  velkou 
obměnou. V uplynulé sezoně se nekvalifikoval do evropské  ligy. Do  týmu přišla řada 
nových  tváří, které do Zdechovic na  tréninky dojíždějí  i  z  velkých vzdáleností  (Žďár 
n. S., Jičín…). Do týmu dospělých se prosazovala i děvčata z žákovského týmu.
Mistrovství	Evropy:
– nově budovaný tým se zúčastnil šampionátu v Itálii. Sice nedokázal herně navázat 
na  předchozí  tým,  ale  ukázal  svůj  potenciál.  Především  hráčky  z  FaC  herně  nezkla-
maly. Zkušenosti chyběly hráčkám působícím v pražských týmech…
V nominaci týmu ČR se objevily hráčky FaC:  
Tereza Hloušková, Nikola Formanová, Dana Schejbalová, Kateřina Pajerová,  
Leona Šimková, Hana Fadrhonsová, Markéta Helmichová
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Začátky obecního rozhlasu  
ve Spytovicích

Když tak poslouchám poněkud nesmělé 
pobrnkávání místního rozhlasu, kte-
rému nám blahovolně umožnil naslou-
chat nepříliš oblíbený OSA, vzpomínám 
asto na rané doby obecního rozhlasu 
ve Spytovicích. Do Spytovic jsme se při-
stěhovali v lednu 1950, to byl již první 
obecní rozhlas nějaký čas v provozu. 
Pokud vím, stavěli si jej místní občané 
svépomocí někdy koncem čtyřicátých 
let, největší podíl na jeho vzniku měli 
mít snad spytovičtí zaměstnanci přelou-
čské zbrojovky, nevím. Ústředna míst-
ního rozhlasu se v  té době nacházela 
v čp. 50, v rohu sálu hostince u Šteklů, 
kde byla také úřadovna MNV. Objekt v té 
době už jako hostinec nesloužil. Roz-
hlasová ústředna byla dobře vybavena. 
V nejvyšší části kovového stojanu byl 

radiopřijímač, pod ním, kdesi uprostřed, 
se nacházel gramofon, samozřejmě 
postavený svépomocí na prkně, původně 
jednorychlostní, s těžkou přenoskou 
na ocelové jehly, kterých se válelo kolem 
plno. Tuším, že pod gramofonem byl pro-
stor pro příposlechový reproduktor a pod 
ním srdce celé ústředny, výkonový pade-
sátiwattový zesilovač Siemens. Úplně 
dole pak byla bedna plná gramofono-
vých desek. Venkovní část rozhlasového 
zařízení sestávala z jedenácti nebo dva-
nácti reproduktorů zastavěných do ama-
térsky vyrobených plechových tlampačů 
– „kyblíků“, což bylo příčinou charakte-
ristického, poněkud „skřípavého“ zvuku 
při přenosu hudby. V době, kdy jsme se 
do Spytovic přistěhovali, bývaly večerní 
rozhlasové relace snad všemi občany 
velmi oblíbené. Bohužel, doma poslou-
chat nešlo, kdo nechtěl o zážitek při-
jít, musel vylézt z teplé sednice na práh 
domu, ale snad nikomu to nevadilo. 
Tou dobou byly pořádné mrazy, každý 
měl proto doma připravený teplý kabát, 
protože po zprávách Místního národ-
ního výboru většinou následoval kon-
cert na přání, kde mohli občané nechat 
zahrát svým blízkým k různým příleži-
tostem písničky, které měli rádi. Popla-
tek za písničku byl 10 korun, v době 
před měnovou reformou téměř symbo-
lický. O rozhlas se příkladně staral Josef 
Kadlec, bydlel na konci vesnice v domku 
čp. 53. Relace míval připravené vždycky 
velmi pečlivě, vůbec svou rozvážností 
a pečlivostí mohl být mnohým příkla-
dem. Rozhlas fungoval až do roku 1956, 

Evropská	liga:
– tým FaC se pokusí o návrat do Evropské ligy. Pokud se to děvčatům podaří, čeká je 
finálový turnaj ligy v Německu.
Reprezentace:
– vrcholem pro tým je v roce 2016 účast na Mistrovství světa v Brazílii. Na šampionát se 
družstvo kvalifikovalo – překážkou je v současné době velká finanční náročnost účasti, 
především náklady na dopravu. Pokud se podaří zajistit odpovídající finanční obnos, 
budete moci sledovat TV přenosy ze zápasů  i našich děvčat  (  rozhodně by nechyběly 
dívky z našeho FaC)

Žáci
Bundesliga:
– v FaC Zdechovice působí žákovská přípravka a žákovský soutěžní tým U12.
– pravidelné tréninky týmu jsou doplňovány soustředěními a účastmi na turnajích.
Berlín	Wedding	Cup	– 3. místo v základní pětičlenné skupině pro nás v loňském roce 
znamenalo, že neobhájíme skvělé celkové 4. místo na největším světovém turnaji. Tým 
tvořila mladá děvčata bez větších zkušeností. Ty však již získala a budou letos usilovat 
o vyšší příčky.
Zdechovice	Cup	– 3. místo za týmy Berlína a Walddorfu.
– sbírání zkušeností na Evropské lize dospělých – zájezd
– turnaje v Berlíně, Soussenu, Walddorfu, 
– přátelské zápasy v rámci bundesligy mužů s žákovskými týmy soupeřů
– zápasy v Hradci Králové a Poběžovicích 
– soustředění – herní a kondiční 
– účast na oslavách 100. výročí klubu SV Walddorf (i se skupinou Adrenalin)
  Mgr. Jan Mazal

První hlasatel obecního rozhlasu Josef Kadlec
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z činnosti organizací, spolků a klubůzprávy a zajímavosti z obce

kdy proti vlivům počasí nepříliš chrá-
něné reproduktory začaly brát za své. 
Rád vzpomínám na dobu, kdy jsme se 
jako mládež mohli zapojit do opravy 
a pomoci s rekonstrukcí venkovní 
části rozhlasu. Místo jedenácti původ-
ních reproduktorů jsme nově instalo-
vali pouze čtyři, za to třikrát výkon-
nější. Od té doby patřil náš obecní 
rozhlas k nejlepším v celém okolí. 
Poctivě sloužil téměř do konce šede-
sátých let, kdy došlo k celkové rekon-
strukci, kterou provedl pardubický 
komunální podnik. Původní ústředna 
byla vyměněna, místo výkonných 
dvanáctiwattových reproduktorů 
přišly šestiwattové „tlakáče“ a zvuk 
po létech začal při reprodukci hudby 
opět „skřípat“ jako za mlada, ale to už 
je jiná kapitola. 

Ing. Jaroslav Flégr

z činnosti organizací, spolků a klubů

23. Výroční členská schůze Kovbojského klubu

V sobotu 27. února se členové Kovboj-
ského klubu Spytovice sešli na další 
výroční členské schůzi. Místem konání 
byl Pension T pana Jana Tomana ve Zde-
chovicích. Schůzi zahájil a řídil šerif 
Milan Potměšil. Přivítal hosty, kteří při-
jali pozvání a svou účastí dali najevo 
zájem o činnost našeho spolku. Za Klub 
důchodců to byla Ludmila Hloušková, 
Klub žen reprezentovala jeho předsed-
kyně Lea Bahníková, nechyběl velitel 

hasičů Michal Rambousek, kapitán 
hokejbalistů Chlupatej bobr Honza 
Zatloukal a někteří další pozvaní příz-
nivci Kovbojského klubu. Na programu 
byla zpráva o činnosti klubu v roce 2015, 
zpráva o hospodaření za minulý rok 
a zhodnocení práce výboru, do kterého 
kromě šerifa patří ještě jeho pomocnice 
Lenka Nováková a bankéř Míla Mucha. 

V další části schůze se jednalo o změ-
nách, které s sebou přinesl nový Občan-
ský zákoník. Aby bylo vyhověno jeho 
ustanovením, která se týkají spolků, při-
stoupil Kovbojský klub k drobné změně 
svého názvu a také přijal upravené sta-
novy. Celou Výroční členskou schůzi 
zakončila možná až příliš živá diskuse.

O Zlatokopecký den byl opět velký zájem

V sobotu 6. února bylo na Katovci opět 
živo. Sešli se zde kamarádi a příznivci 
Kovbojského klubu, aby společně prožili 
28. ročník tradičního zimního setkání 
u táborového ohně, které nese název 
Zlatokopecký den. Zájem o tuto akci 
je každoročně veliký a ani letos tomu 
nebylo jinak. Vždyť na Katovec dora-
zilo 67 lidí a 6 bafíků. Téměř všichni se 
zapojili do programu zábavného odpo-
ledne, který vyvrcholil hledáním zla-
tého pokladu. Ten hlavní v podobě 
lahve whisky se podařilo nalézt druž-
stvu žen, takže letos se staly celkovými 
vítězkami, když předtím ovládly i vědo-
mostní soutěž. Jak už se stalo zvykem, 
její otázky souvisí s tématem Zlatoko-
peckého dne. Motto letošního ročníku 

znělo „Zlato a Jack London“. Ne náhodou. 
Ukrývá v sobě tři kulatá výročí. Právě 
v tomto roce je tomu 120 let od chvíle, 
kdy nález tohoto drahého kovu odstar-
toval Zlatou horečku na řece Klondike. 
A světoznámý spisovatel, zlatokop a dob-
rodruh Jack London, který je se zlatou 
horečkou velmi úzce spjat, by se letos 
dožil 140 roků a 22. listopadu uplyne 
rovných 100 let od jeho úmrtí. Kama-
rádské setkání pokračovalo i ve večer-
ních hodinách, když se velká část jeho 
účastníků přesunula do hospůdky Pod 
lipami v Morašicích, aby zde při dobrém 
pivečku a za zvuku kytar oslavila další 
vydařenou akci Kovbojského klubu.

  Milan Potměšil

Kovbojové

Z opravy rozhlasu – Josef Kadlec a Václav Zelený
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Výroční schůze

I členky Klubu důchodců se sešly 
na výroční schůzi, na kterou pozvaly 
i starostu obce. Zhodnotily celoroční čin-
nost, která byla velmi pestrá a je zazna-
menaná i s fotodokumentací v kro-
nice, kterou si může kdokoliv v Klubu 
prohlédnout, seznámily se se stavem 
financí a navrhly i plán činnosti na tento 
rok. Pak následovala zábava spojená 
s občerstvením. 

Návštěva solné jeskyně

V zájmu utužování zdraví navštívil 
klub důchodců solnou jeskyni, tento-
krát v Třemošnici. Všichni strávili velmi 
příjemný odpočinek za tichých zvuků 
relaxační hudby a zurčení vody malého 

vodopádku. Pak jsme si pochutnali 
na dobrém obědě a třešničkou na dortu 
byla zastávka v příjemné cukrárně 
na náměstí.

Klub důchodců Výročí
Paní	Jarmila	Chalupníková se narodila ve Zdecho-
vicích a v podstatě celý svůj život tady i prožila. 
Ani zaměstnání neměnila. Po maturitě na střední 
ekonomické škole nastoupila do Zbrojovky Přelouč, 
odkud také odcházela do důchodu. Se svým mužem 
vychovali 3 děti.

Pan	Václav	Chalupník se narodil nedaleko od ukrajin-
ského Lvova. Když mu bylo 6 let, přistěhoval se se svou 
mámou do ČSR. Na vojně se seznámil se svojí ženou 
a s ní zůstal ve Zdechovicích. Po ukončení střední 
školy nastoupil do strojírenského závodu v Kolíně 
a ve strojírenství pracoval celý život.

Paní	Anna	Novakovič se narodila také daleko, 
v běloruském městě Jelsk. Její dědeček Václav Bělo-
hlávek a babička Gabriela pocházeli za Šumperka, 
i její otec měl českou národnost. Vystřídala několik 
zaměstnání a do Čech se přistěhovala v roce 1998. 
Vychovala jednoho syna, který zůstal v Bělorusku.

Paní	Marie	Gregorová je místní rodačka. Po škole 
pracovala v různých zaměstnáních, se svým mužem 
se i stěhovali, bydleli např. v Kolíně i v Praze. 
Později se ale zase vrátili zpátky do Zdechovic. 
Tady pracovala v zemědělství, odkud odcházela 
i do důchodu.
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Noví občánkové
Děkujeme za důvěru…

Pan	František	Semrád se narodil v Ronově nad 
Doubravou, vyučil se horníkem, ale po vojně 
v armádě zůstal jako voják z povolání a působil 
v ní 10 let. Do důchodu odcházel z JZD Lhota. Jeho 
koníčkem bylo mimo jiné i pěstování žampiónů, 
a tak svých znalostí využil a založil si firmu, kterou 
v současnosti vede jeho dcera. 

Vítáme mezi námi nová miminka narozená v minulém roce a přejeme jim hodně 
štěstí, zdraví a pěkný život. 

Je období po zápise žáků do 1. ročníku 
na nový školní rok – chceme poděkovat 
všem rodičům, kteří dávají důvěru naší 
škole a zapsali své děti do 1. ročníku právě 
k nám.
Vzhledem k tomu, že jsme veřejnou služ-
bou, není nám na druhou stranu ani lho-
stejná skutečnost, že část dětí z naší obce 
byla zapsána do jiných škol. Zamýšlíme 
se nad důvody, které vedou k této situaci. 
Posláním všech prvostupňových škol je 
naučit své žáky číst, psát a počítat. Každý 

žáček k tomu má jiné předpoklady – podle 
toho také učivo na dané úrovni zvládá. 
Škola však není pouze o tom. 
Naše škola je postavena již více než 25 let 
na třech důležitých pilířích: rovnost, rozvoj 
osobnosti a sociální připravenost. Všichni 
žáci mají stejnou možnost vstupovat 
do „otevíraných dveří„ a čerpat možnosti 
k všestrannému rozvoji svého talentu 
a zájmu. Do školy vstupují malé vyjukané 
a v řadě případů nepřipravené děti. Ze 
školy odcházejí sebevědomí jedinci, kteří 

Ve Spytovicích  
se narodila  
Růženka	Korová

Kristýnka  
a Vašík Horkých

 Honzík Kárník

Šimon Novák  
se sestřičkou

Daneček Sámel

 Nelinka Jarolímová

Sofinka Pospíšilová

Hyneček Klofanda

 Honzík Mynář

Ve Spytovicích se významného výročí dožila paní	
Hana	Kurková,	která pochází z Velkého Šenova 
a do Spytovic se provdala. Pracovala v bývalé Tesle 
Přelouč a potom v zemědělství. Spolu se svým manže-
lem vychovali 2 syny.

Někteří naši spoluobčané oslavili v tomto čtvrtletí 
více než 80 let, a to pan Rudolf	Burkoň,	paní	Marie	
Beranová,	paní	Božena	Mazáčová,	paní	Zdeňka		
Krupičková	a	paní	Ludmila	Volná.

Všem	oslavencům	přejeme	hodně	zdraví.

základní škola
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se nebojí samostatné práce, jsou ve většině 
případů výraznými členy nových kolek-
tivů na druhém stupni a věnují se dalšímu 
rozvoji. V kolektivu naší školy se naučili 
žít spolu, naslouchat jeden druhému, 
umí diskutovat o vlastním názoru. Jsou 
ochotni si pomoci. Ví, kdo jsou a kam patří. 
Část z nich je již v tomto věku připravena 
na nejdůležitější úkol současné společnosti 
– je kreativní a nebojí se zodpovědnosti. 
Díky programovým dnům a nastaveným 
pravidlům v naší škole jsou žáky, kteří jsou 
skutečnými zastánci demokracie, umí se 
orientovat a adaptovat. 
Nejdůležitějším pilířem naší práce v obecní 
škole je socializace v daném místě. Vedeme 
žáky k tomu, aby věděli kam patří, kde jsou 
jejich kořeny. Seznamujeme je s tradicemi 
a historií místa, ve kterém žijí. Chceme, aby 
se měli o co opřít v těžkých chvílích a kam 
se vrátit. V žácích naší školy budujeme 
lokální patriotismus – důležitý prvek 
vlastenectví. Je podporován nejen sezna-
mováním ve výuce, ale především progra-
movými dny a mimoškolními akcemi. 
Škola je nastavena pozitivně – budujeme 
se svými žáky vztah založený na pocitu 
bezpečí. Hledáme na každém dni to, 
co je hezké. Přesto je těžké čelit pomlu-
vám a zaručeným informacím agentury 
„JEDNA PANÍ POVÍDALA“. Mrzí nás, 
když nemáme důvěru rodičů, kteří jsou 
obyvateli Zdechovic. Rádi bychom zjistili, 
co má škola napravit. Můžeme předkládat 
argumenty a fakta, seznamovat s nejvyš-
ším inspekčním hodnocením, pyšnit se 
úspěchy v mezinárodních projektech, 
mluvit o vysokém procentu žáků odcháze-
jících na gymnázium přímo z 5.ročníku, 
ukazovat ocenění za propracovanou 
pedagogiku, zveřejňovat pochvaly za námi 
připravované akce, názory na příkladné 

chování našich žáků v divadlech,ozdrav-
ných pobytech…
Má smysl mluvit o podnětném a inspiru-
jícím prostředí, o rozvojovém programu, 
o sportovně relaxačním areálu?
Snažíme se i vyhovět mnohým žádostem 
o pomoc, umožňujeme získávat praxi 
začínajícím učitelům a vychovatelům…. 
Těžko však můžeme uspět proti rychlosti 
jedovaté sliny, která šíří pomluvy. My 
chceme posílat do světa z naší školy žáky, 
kteří si poradí s falešným kamarádstvím 
a v budoucnosti ocení přínos let stráve-
ných ve své obecní škole. 
Na závěr chceme ještě jednou poděkovat 
všem rodičům našich žáků (minulých, 
současných i budoucích) za důvěru. Těm 
ostatním přejeme, aby se v budoucnosti 
nemuseli se svými dětmi hledat. Jen ten, 
kdo má kořeny, vzpomíná na místa svého 
dětství, školu a kamarády, se rád vrací 
domů – do ZDECHOVIC.

Statistické informace pro 
„AGENTURU JEDNA PANÍ 
POVÍDALA“:

Procento absolventů školy odcházejících 
za posledních 4 roky:

do Řečan n. L.: ..............................................10 %
do Přelouče: ...................................................84 %  
 – z toho na gymnázium: ......................24 %
do Chvaletic a Týnce n.L.: ..........................6 % 

Průměrný prospěch žáků odcházejících: 

do Řečan n. L.: ................................................. 2,4 
do Přelouče: ....................................................1,43

Zájmové kroužky jsou jedním z pro-
středků, který škola nabízí dětem k rozvoji 

talentu (ale také třeba jen k vyzkoušení, 
zda to je to pravé pro žáka). 

Přehled kroužků v tomto roce:

 –  volejbalová přípravka, faustballová 
přípravka, fotbalová přípravka, flor-
balová přípravka, míčové hry. Cílem 
sportovní aktivity je dát možnost 
pohybu všem dětem. Nevybíráme si 
my, ale děti. Pokud se najde talent, 
snažíme se jej rozvíjet a pomoci mu 
(a to nejen sportovnímu talentu, ale 
i všem ostatním – hudebním, taneč-
ním, literárním, studijně nadaným),

 –  literárně dramatický kroužek 
a taneční kroužek,

 –  výtvarný kroužek,

 –  keramický kroužek,
 –  výuka hry na hudební nástroje – 

piano, keyboard, flétny, trubka, lesní 
roh – jsme pobočkou ZUŠ,

 –  náboženství 
 –  mladý chovatel 

Žádný kroužek (vyjma ZUŠ) děti neplatí.

Kurzy, které realizujeme v rámci  
výuky TV: 

 –  plavání a bruslení pro 1.–5. ročník 
(zdarma),

 –  lyžařský (pro všechny zájemce 
v rámci zimního ozdravného pobytu).

  Mgr. Jan Mazal 
  ředitel ZŠ Zdechovice

Pod patronací vedení ZŠ přivítala naše 
obec první jarní den Jarním koncer-
tem v kostele Petra a Pavla. Na dechové 
nástroje zahráli žáci Základní umělecké 
školy ze tříd R. Chmelařové, M. Chme-
laře, I. Junkové a Jana Mildeho. I když 
zima a chlad v kostele i dešťové počasí 

jaro nepřipomínaly ani náhodou, přece 
jen radostné tóny trubek, lesních rohů 
a ostatních nástrojů ve skladbách 
W. A. Mozarta, M. A. Charpentiera 
a mnoha jiných skladatelů připomněly 
jeho brzký nástup.

Jarní koncert
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Zdechovický masopust

Letošní, již třetí ročník Zdechovického masopustu byl pojat trochu jinak. Změna 
spočívala v tom, že se průvod zastavoval převážně na stanovištích jednotlivých slo-
žek, spolků a organizací, které u nás pracují. Celá taškařice skončila v pivovaru 
na zabíjačkových hodech a protáhla se až do večerních hodin.

V 10:30 H SE ZAČAL SCHÁZET MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ 
PŘED HOSPODOU

PRŮVOD SE VYPRAVIL KE STAROSTOVI, ABY 
DOSTAL POVOLENÍ 
K PRŮCHODU OBCÍ

TRADIČNÍ ZASTÁVKA BYLA I U DOMU SMUTNÝCH, ČEŘOVSKÝCH A KOŽENÝCH

DALŠÍ ZASTAVENÍ I S POHOŠTĚNÍM BYLA U STANOVIŠTĚ ORGANIZÁTORŮ – JEŠKŮ A SPORTOVCŮ
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DALŠÍ ZASTÁVKA BYLA U KLUBU DŮCHODCŮ, KDE SE PRO POBAVENÍ VŠECH ODEHRÁLA SVATBA POD  HESLEM: LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VĚKU. U HASIČŮ ZASE MĚLI VŠICHNI MOŽNOST PODÍVAT SE NA NOVÝ VŮZ

JAKO KAŽDÝ ROK SE DĚTI POBAVILY NA KARNEVALU, KTERÝ PRO NĚ  PŘIPRAVILY ČLENKY KLUBU ŽEN

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ SPOJENÁ  S BOHATÝM POHOŠTĚNÍM PAK BYLA U KOVBOJŮ, U BRŮNOVÝCH, V PRO-STORÁCH PIVOVARU U ZŠ A NAKONEC U ZABIJAČKOVÝCH HODŮ V PIVOVARU.
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