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akce z obce

Dobrý den, milí čtenáři,
dnes mám zase vzácnou příležitost Vás oslovit úvodníkem k letnímu číslu našeho 
Zpravodaje obcí a rád to dělám.

 Trochu zhodnocení stavu počasí na českých luzích a hájích (zejména na těch 
našich) za 1. pololetí roku tohoto. Letos bylo krásné jaro, které neméně příjemně pře-
šlo do letních dní. Tím „příjemně“ mám na mysli, že tato obligatorní roční období 
přešla postupně, to znamená, že jaro nepřešlo náhle do třeskutých letních veder. To 
nám pomohlo postupně zcivilizovat naše zahrádky a nás samotné to potěšilo jistě 
také. Pravdou je, že tuto zimu, sice mírnou, jsme topili, někdo už od září minulého 
roku, ti z nás, co jsou méně zimomřiví, od října, ale poslední poleno do kamen jsme 
vkládali ještě v půli května. A tak máme už nyní zase co chystat na zimní období.
 Začátkem léta (konkrétně 8. a 9. 6. 2016) jsme však byli všichni svědky příjemné 
události, kterou nás rozveselil Divadelní soubor při Klubu důchodců ve Zdechovi-
cích, veřejné předvedení známé pohádky „Princezna na hrášku“, která bavila asi 
110 diváků 50 minut. Když První královna-vdova (Květa Brůnová) řekla své dceři 
princezně Arabele (Tina Růžičková) „Jsme chudé království, vždyť i ty šaty máš 
po madam Borovičkové“, smíchy jsme všichni sborově doslova zařvali. Šlo o první 
ochotnické vystoupení ve Zdechovicích po 50 letech! Co je ještě zajímavé – nej-
mladší herečce (Valentýnka Urlichová) bylo 5 let a té nejzkušenější (Marie Kožená) 
bude letos… Pravda, u dámy se věk říkat nemá, viďte, tak to zkusím nějak opsat... 
bude mít ležatou osmičku nastojato a nulu k tomu! Celkový počet členů souboru je 
23 osob. Protože jen kytička od obce a dort pro děti mi přijde málo, chci touto milou 
vzpomínkou ještě jednou všem pořádně poděkovat, popřát hodně zdraví a snad vyjá-
dřím i přání většiny kultury lačných spoluobčanů, když řeknu, že se na další před-
stavení, třeba pohádky, v provedení našich ochotníků těšíme. Paní principálko, paní 
madam Borovičková, děkujeme.
Ještě tradiční přání závěrem: Přeji všem našim, velkým i malým, pěknou dovolenou 
a krásné prázdniny a pokud si mohu ještě neskromně přát, držte nám prosím palce, 
abychom „na radnici“ dokázali splnit všechny úkoly, které jsme si předsevzali.

Váš starosta obce,
Ing. Robert Chutic

Slovo úvodem
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 3/2016
konaného v pondělí 14. března 2016 od 18.00 hodin  
v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích 

1/	 Odprodej	pozemků	Zdechovice
  a/ Odprodej pozemků p.č. 78/3 k.ú. Zdechovice
   ZO vzalo na vědomí požadavek na odprodej p.p.č. 78/3 k.ú. a rozhodlo 

se řešení odložit.
 b/  p.p.č. 385/9 k.ú. Zdechovice a p.p.č. 385/9 a 385/17 obě k.ú. Zdecho-

vice za standartní cenu 350 Kč/m2. P.p.č. 385/17 kupují manželé Jana 
a Vladimír Krátcí z Lipotic a p.p.č. 385/9 kupuje p. Ladislav Novotný 
z Pardubic.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

2/	 ZO	souhlasí	s	podpisem
  ZO souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi obcí 

a Lesy ČR ve věci koupě části p.p.č. 623/1 k.ú. Zdechovice o výměře 16 m2.
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

3/	 	Zámek	pro	bydlení	–	rozhodnutí
  ZO souhlasí s tím, aby zámek ve Zdechovicích byl nadále připravován pro 

bydlení. 
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (O. Smetanová)

4/	 a/		Smlouva	o	provozování	vodovodu	pro	veřejnou	potřebu	–	sídliště	
Na	Rudě

	 b/	Úhrada	rekonstrukce	ČSOV	Spytovice
  ZO souhlasí s předáním ČSOV (čerpací stanice odpadních vod) Spyto-

vice VaKu Pardubice do nájmu a provozování a souhlasí rovněž s investicí 
do nové technologie stanice ve výši 350 tis. Kč + DPH.

   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

5/	 Nájmy	pozemků	Spytovice
  ZO vzalo na vědomí žádost o pronájem části parcely p.č. 537/18 k.ú. Spy-

tovice o výměře 74 m2 pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou.
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

6/	 Rozpočet	obce	na	rok	2016
 a) ZO schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech: 
   Rozpočet obce pro rok 2016 v předložené podobě, tj. příjmy jsou schvá-

leny ve výši 29 728,8 tis. Kč a výdaje ve výši 35 240,60 tis. Kč. 
   Rozpočet je nevyrovnaný a vyrovnán bude přebytkem hospodaření 

předchozích let ve výši 5 511,8 tis. Kč (finanční prostředky z předcho-
zího roku budou z položky 8115).

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti 1 (Smetanová)
      Zdrželi se -

 b)  ZO schvaluje Odpisový plán obce Zdechovice pro rok 2016 dle předlo-
žených dokladů

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

 c)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 2016 pro příspěvkové organizace  
ZŠ a MŠ Zdechovice v předložené výši:

  Mateřská škola Zdechovice 22 768 Kč
  Základní škola Zdechovice 81 141 Kč
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

 d)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace České faustballové asociaci, spolku Klub 
důchodců Zdechovice, v požadované výši. 

 e)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace TJ Sokol Zdechovice, KHT Zdechovice, 
spolku Ješci Zdechovice a občanskému sdružení Chlupatej bobr v požado-
vané výši.

 f)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích 
na nákup výměnného fondu ve výši 5 000 Kč.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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 g)  ZO rozhodlo o částečném poskytnutí dotace Domovu u fontány Pře-
louč ve výši 30 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)

Výpis byl vyhotoven dne: 15. března 2015 ve složení:
Zapisovatelé: ....................................  Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  T. Ronzík
  O. Smetanová
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic

Výpis usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 4/2016
konaného v pondělí 6. června 2016 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti č.p. 14 ve Spytovicích

1/	 Zpráva	kontrolního	výboru	obce	ze	dne	02.	5.	2016
  ZO bere na vědomí zprávu svého kontrolního výboru z 2. 5. 2016, 
 č.j. 653/2016 a souhlasí s ní.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

8/	 	Rozpočtové	opatření	č.	1/2016
  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 podle předloženého návrhu 

se  změnou. 
  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti 4 (Chutic, Procházka, Skohoutil, 

Forman)
      Zdrželi se -

3/	 Zpráva	výboru	pro	veřejné	zakázky
 ZO schvaluje předložené návrhy výboru na zhotovitele takto:

  a/  Rekonstrukce rybníka - požární nádrž Spytovice – zhotovitel ŽOČ 
stavby Přelouč s částkou: 806 562 Kč vč. DPH

  b/  Zřízení veřejných částí přípojek vody a kanalizace k čp. 80 a veřejné 
části přípojky vody pro čp. 81 ve Zdechovicích - zhotovitel: TSP sta-
vební s.r.o. Chvaletice s částkou: 193 696 Kč vč. DPH

  c/  Rekonstrukce elektroinstalace v hale č. 56 ve Zdechovicích, zhotovitel 
Karel Procházka elektro Pardubice s částkou: 289 900 Kč. vč. DPH.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)

4/	 Dotační	program	TIC	(turistické	informační	centrum)
  ZO souhlasí s předložením žádosti o dotaci Pardubickému kraji pro pod-

poru TIC v roce 2016 s požadovanou částkou 70 000 Kč.
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)

5/	 Dotace	územní	plán	obce
  ZO souhlasí s podpisem smlouvy o dotaci mezi Pardubickým krajem 

a obcí na částku 45 314 Kč.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

6/	 Odkoupení	p.p.č.	78/3	k.ú.	Zdechovice	
  ZO navrhuje odprodat pozemek 78/3 k.ú. Zdechovice za 20 Kč/m2 s tím, že 

nabyvatelé (nabyvatel) uhradí vklad do katastru nemovitostí, geometrický 
plán pro vklad s případným rozdělením, daň za převod pozemku včetně 
sepsání kupní smlouvy. Po zveřejnění po předepsanou dobu ZO jednání 
uzavře na své další schůzi.

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

7/	Dotace	organizacím	nad	50	tis.	Kč
  a/ Klub důchodců Zdechovice 
   ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost pro rok 2016 ve výši 

70 000 Kč a podepsáním předloženého návrhu smlouvy. 

 b/ Česká faustballová asociace 
   ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost pro rok 2016 ve výši 
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120 000 Kč a podepsáním předloženého návrhu smlouvy.
 c/ Římskokatolická farnost Zdechovice 
   ZO souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 ve výši 

150 000 Kč.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
8/	 Spytovice	29	–	parkoviště
  ZO souhlasí se záměrem dokončení veřejného parkoviště s úpravou 

chodníku podél silnice I/2, zádlažbou a osvětlením nákladem 420 tis. Kč 
vč. DPH v roce 2017.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti 2 (Ronzík, Smetanová)
      Zdrželi se -

9/	Informace	obcím	o	sociálně	vyloučených	lokalitách
  ZO vzalo na vědomí e-mail MV ČR č.j. 1435/15 ze dne 19. 10. 2015–infor-

mace pro obce o boji proti sociálnímu vyloučení.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
 -

10/	Spytovice	pronájem	části	p.p.č.	537/18	–	dokončení
  ZO souhlasí s pronájmem části p.p.č. 537/8, k.ú. Spytovice na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou v délce trvání 12 měsíců počínaje 30. 9. předchozího roku.
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -

11/	Zámek	Zdechovice	–	návrh	na	zpracování	studie	pro	bydlení
  ZO souhlasí se zadáním studie, z níž by mělo vyplynout, jaká je možná kapa-

cita budovy zámku pro nájemní bydlení běžných nájemců.
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Ronzík)

Výpis usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 5/2016
konaného v pondělí 22. června 2016 od 18.00 hodin  
v zámeckém pivovaru ve Zdechovicích 

1/	 Závěrečný	účet	obce	za	rok	2015
 ZO schvaluje:

 I.	Závěrečný	účet	obce	Zdechovice	za	r.	2015	(v	Kč)
    V souladu s ustanovením § 17 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů:
   1. plnění rozpočtu za r. 2015 § 17 odst. 2
   rozpočtové příjmy 36 059 063,23 Kč
   rozpočtové výdaje 26 560 167,63 Kč
   rozdíl: 9 498 895,60 Kč

   2.  Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, státním 
fondům, NF a jiným rozpočtům § 17 odst. 3

   nein. transfery přijaté od obcí 10 000 Kč
   nein. transfery přijaté od krajů 40 250 Kč
   inv. transfery přijaté od krajů 300 000 Kč 
   fin. vypořádání před. let s krajem 18 987 Kč
   fin. vypořádání před. let mezi obcemi 2 000 Kč
   neinvest. průtok dotace z MŠMT pro ZŠ 286 265 Kč
   neinvest. dotace ze SFŽP část z EU 1 171 390,50 Kč
   neinvest. dotace ze SFŽP část CZ 83 670,75 Kč

  3.  Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015 § 17 odst. 4

   Při přezkoumání obce Zdechovice za r. 2015 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím pře-
zkoumání, které již byly napraveny /viz zpráva o přezkoumání hos-
podaření provedená Krajským úřadem Pardubice/.

 
  4. Závěrečný účet a účetní závěrka za r.2015 §17 odst. 7
   ZO Zdechovice projednalo a schválilo účetní závěrku obce za r. 2015, 

sestavenou k 31. 12. 2015.
  O úkonu schválení sepsalo ZO protokol.

Výpis byl vyhotoven dne: 7. června 2016 ve složení:
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  O. Smetanová
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic
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   Protokol o schválení účetní závěrky v souladu s §11 vyhlášky 
č. 220/2013 Sb. je přiložen jako příloha zápisu ZO.

Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závě-
rečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -

	 II.	Mateřská	škola	Zdechovice	–	PO
  V souladu se zákonem 128/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
   ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2015 včetně čerpání provozních pro-

středků PO MŠ Zdechovice za r. 2015 v podrobném členění dle zdrojů 
jejich financování.

  O úkonu schválení sepsalo ZO protokol.

   Protokol o schválení účetní závěrky v souladu s §11 vyhlášky č. 220/2013 
Sb. je přiložen jako součást zápisu ZO.

	 	 	ZO bere na vědomí zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly v PO MŠ 
Zdechovice za r. 2015, provedené firmou AV-AUDITING, spol. s.r.o. Par-
dubice a schvaluje její výsledek uvedený v závěru zprávy.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se -

	 III.	Základní	škola	Zdechovice	–	PO
  V souladu se zákonem 128/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
   ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2015 včetně čerpání provozních pro-

středků PO ZŠ Zdechovice za r. 2015 v podrobném členění dle zdrojů 
jejich financování.

  O úkonu schválení sepsalo ZO protokol.

   Protokol o schválení účetní závěrky v souladu s §11 vyhlášky č. 
220/2013 Sb. je přiložen jako součást usnesení ZO.

   ZO schvaluje HV za r. 2015 PO ZŠ Zdechovice a jeho rozdělení v sou-
ladu s § 29–32 zák. 250/2000 Sb.

   ZO bere na vědomí zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly 
v PO ZŠ Zdechovice za r. 2015, provedené firmou AV-AUDITING, 
spol. s.r.o. Pardubice a schvaluje její výsledek uvedený v závěru zprávy.

2/	Prodej	parcel	U	Ovčína:
  a) Zrušení rezervace na parcelu p.č. 385/17 k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí se zrušením rezervace p.p.č. 385/17 k.ú. Zdechovice 

 b) Žádost o odkoupení parcely U Ovčína
   ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 385/14 k.ú. Zdechovice pokud by 

původní zájemci pozemek prodali obci zpět. 
  

Výpis byl vyhotoven dne: 7. června 2016 ve složení:
Zapisovatel: ...................................... Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic

Vážení čtenáři,
jistě si někteří z vás všimli, že obsah zpráv ze zasedání zastupitelů obce 
se poněkud zkrátil. Stalo se tak v důsledku připomínek některých občanů. 
Pokud ale máte zájem o kompletní obsah všech jednání, tak ta jsou vám 
k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Zdechovice. 

Za pochopení děkuje
Vaše redakce Zpravodaje
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Cyklopecky startují.  
Ze sedla kol můžete obdivovat  
krásy Pardubického kraje
Již popáté pořádá Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Pardubic-
kým krajem unikátní letní soutěž – Cyklopecky – ve které mohou vyznavači kol, bruslí, 
koloběžek, ale i pěší turisté při poznávání krás regionu vyhrát horské kolo Merida nebo 
třeba wellness pobyt. K účasti ve slosování stačí projet (nebo projít) alespoň částečně 
tři z 15 soutěžních tras a na místě si vyžádat razítko do takzvané Vandrovní knížky, 
která je k dostání ve všech turistických centrech. Všechny podrobné informace o sou-
těži, která potrvá až do 16. října, jsou kromě Vandrovní knížky také na: 

www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/ 

Kraj v minulém roce hospodařil
s přebytkem téměř 260 milionů
Rada Pardubického kraje schválila 
na svém jednání návrh účetní závěrky 
a závěrečný účet Pardubického kraje 
za rok 2015. Hospodaření kraje 
skončilo v loňském roce v kladných 
číslech, a to ve výši téměř 260 mili-
onů korun. Přebytkové hospodaření 
pozitivně ovlivnil především zlepšený 
výběr sdílených daní i vyšší plnění 
nedaňových a kapitálových příjmů. 
„Podařilo se nám dosáhnout úspor 
ve výdajích, které činily přes 90 procent 
z navrženého objemu, což nám umož-
ňuje tyto prostředky dále investovat 
do rozvoje území,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. „Značných úspor 
jsme dosáhly také v oblasti investic, 

jelikož se nám jednotlivá díla dařilo 
soutěžit za výrazně nižší ceny, než 
jsme původně předpokládali. Proto 
jsme mohli realizovat investice, 
na které mělo původně dojít například 
až v letošním roce,“ dodal Netolický.

Pardubický kraj bude pořádat
Olympiádu dětí a mládeže
Je rozhodnuto! Český olympijský výbor přidělil Pardubickému kraji pořadatelství Her 
zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2018. Po neúspěšné kandidatuře na letošní hry, 
kdy byl nakonec šťastnější Ústecký kraj, už to tentokrát vyšlo a největší multisportovní 
akce v České republice bude u nás. Zúčastnit by se jí mělo až 1600 sportovců.
„V roce 2003 jsme pořádali vůbec první Olympiádu dětí a mládeže, takže se vlastně vra-
címe ke kořenům. Neúspěšná kandidatura na letošní hry nám dala cenné zkušenosti, 
které jsme využili při plánování následující zimní olympiády. 
Věřím, že připravíme úspěšné hry, které budou pro jejich účastníky motivací k dalšímu 
sportovnímu snažení,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický. 
Soutěžit se bude v celkem jedenácti sportech a disciplínách – alpské lyžování, běžecké 
lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, 
lyžařský orientační běh, šachy a tanec. „Už  nyní  jednáme  s  krajskými  svazy,  městy 
a obcemi nejen o  zabezpečení  sportovišť a  zázemí, ale  také o přípravě našich  spor-
tovců,“ prozradil radní pro sport a volnočasové aktivity René Živný. 
Sjezdařské soutěže se pojedou v Orlických horách. O cenné kovy v alpském lyžování se 
bude bojovat ve skiresortu Buková hora, pro skicrossisty a snowboardisty je připravený 
areál Větrný vrch na Dolní Moravě. Běžkaři využijí areál v Letohradě, kde se budou konat 
i biatlonové závody, a hokejisté sehrají turnajové zápasy na stadionech v České Třebové 
a Chocni. Taneční soutěž se uskuteční v Litomyšli, kde bude kulturní a společenské cen-
trum her. Slavnostní zahájení je na programu v hokejové Tipsport areně v Pardubicích.

Kraj ocenil významné osobnosti
roku 2015 
Ceny Michala Rabase za záchranu a Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj mají nové 
majitele za rok 2015. K sedmi novým laureátům cen se připojily také dvě čerstvé nosi-
telky Medaile hejtmana. „Symbolickým DĚKUJI v podobě skleněné plastiky již potřetí 
vyjadřujeme úctu a poděkování lidem, kteří často ve svém volném čase věnují velké úsilí 
rozvoji našeho kraje nebo svou činností šíří jeho dobré jméno. Naše poděkování patří 
také těm, kteří nezaváhali ani na chvíli a obětavě přispěli k záchraně lidského života, 
tedy tomu nejcennějšímu, co každý člověk má,“ řekl hejtman Martin Netolický, který 
ocenění předával společně s náměstkem Romanem Línkem. „Jsem potěšený, že je tu 
několik zástupců zdravotnictví a sociální péče, ale také historik, geolog a sochař. A přál 
bych nám všem, aby nás  takoví  lidé,  jako  jsou dnešní  laureáti, obklopovali v našem 
životě v co nejhojnějším počtu,“ doplnil Línek. 

Profily oceněných jsou dostupné na:
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje 

1
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Info z kabiny
Zima odešla. Tráva se zazelenala a společně s krtkem se na hřiště vracíme i my.
Popravdě řečeno, více úspěchů zatím sklízí krtek. Ale v jarní části soutěže jsme roz-
hodnuti toto změnit a přesunout se do středu naší tabulky. Zimní příprava proběhla 
oproti loňskému roku pouze formou zimního halového turnaje ve Chvaleticích, přátel-
ského utkání v Horušicích a obhajobou vítězství v turnaji P pohár Kojic.
Do jarních bojů je náš celek posílen o tři nové hráče.
Na hostování z Kojic příchází rázný a v souboji neuhnuvší se Honza Vavřín, z Krako-
van střelec a technik Loužil Martin a novým hráčem je halovým fotbalem ostřílený 
rychlík Jakub Šimon. 
V podzimní účasti se nám příliš nedařilo, a tak se nám alespoň s výrazným přispě-
ním obecního úřadu podařilo zrekonstruovat sprchy v kabinách a střechu, která byla 
již po letech v havarijním stavu. Za tuto pomoc ještě jednou děkujeme. Ještě je také 
za potřebí zmínit, že náš tým má svou vlastní fotbalovou hymnu, pod kterou se úspěšně 
podepsala domácí kapela Adrenalin, a nám nezbývá, než podle části textu slíbit …

„my to jednou vyhrajem a zvítězíme nad krajem.“ 

Forman R.
Vavřín J.
Svoboda P.
Mynář J.
Kautský K.
Šlechta J.
Čapek R.

Růžička J.
Beck M.
Rigo R.
Tamchyna L.
Mazal D.
Loužil M.
Šimon J.

Strašík J.
Novotný M.
Volný V.
Volný M.
Stohr P.
Šťastný J.
Merunko A.

Wiesner A.
Vrána V.
Vnouček R.
Merunko M.
Forst J.
Haas P.
Mazal J.

Sestava	pro	rok	2016	TJ	Sokol	Zdechovice

Horušice – Zdechovice
6 : 6 1 : 4

Jankovice – Zdechovice
1 : 5 0 : 2

Kojice – Zdechovice
0 : 2 0 : 0

Radovesnice – Zdechovice
0 : 0

Volný V. (2×), Mazal D., Loužil M. (2×), 
Šimon J. – první zápas, během kterého 

se hráči seznamovali nejen s míčem, ale 
i mezi sebou

Volný V., Mazal D., Šlechta J., Svoboda P., 
Stohr P. – překvapivá porážka favorita, který 

byl v kompletní sestavě

Svoboda P., Mazal D. 
 – tradičně bojovné derby, kde fotbalová  

krása měla volno

obhajoba prvního místa se vydařila, mladíci 
se proti našim o desetiletí starším borcům 
neprosadili ani z penalty příprava se vyda-

řila, teď ji ještě proměnit v jarní body 

Bukovka – Zdechovice
2 : 0 1 : 0

Paramo B – Zdechovice
1 : 4 0 : 3

o poznání lepší a kvalitnější utkání než 
předchozí duel v Kojicích, šance zůstaly ne-
využity a mladý tým Bukovky naše chyby 

nemilosrdně potrestal 

 překvapení na oválu, dva rohy ,jedna hlava, 
rána z dvaceti metrů a vedoucí tým soutěže 

se nestačil divit Mazal D. (3×), LoužiL M. 

Kojice – Zdechovice
1 : 2 0 : 1

Svoboda P., Beck M. – úspěšný vstup do jar-
ních bojů moc krásného fotbalu na nepose-
kané louce nepřinesl, ale tři body vezeme 

Kdo má od kabin klíče,
ten se nebojí míče.

Má svůj dres a je to velký hráč,
těší se na dnešní mač.

Nejdřív trénink a rozcvička,
než bude zaplněná lavička.

Zdechovičtí borci na hřišti už jsou,
rozhodčí zápas odpískat
jdou, jdou, jdou, už jdou!

Ref: Zdechovice do toho,
nebojte se ničeho.

Vždyť to někdy vyhrajem,
a zvítězíme nad krajem.

To přece všichni chceme,
do rána bavit se budeme.

 
Po hřišti za míčem běháme,
soupeře se obehrát snažíme.

Potom míč kopneme do brány,
jásot se ozve z naší strany.

Trenér gól šťastně křičí,
brankář vítězně k týmu běží.

Už je tu konec utkání,
v kapse máme všechno a fanoušci nás 

pochválí,
jóóó pochválí.

ZDECHOVICKÁ	HYMNA



1716

ze života obceze života obce

Zdechovice – Újezd B
2 : 2 1 : 0

Choltice B – Zdechovice
4 : 0 3 : 0

Kojice – Zdechovice
0 : 2 0 : 0

pořádně silný guláš, který byl spíše podle 
chuti hostů, namíchal rozhodčí z celkem 

pohledného a dramatického utkání, v němž 
naši borci museli překonat nejednu překážku, 

včetně nepříjemného zranění 
Volný V., Beck M., Loužil M.

bez osmi hráčů základní sestavy jsme věřili 
v bod, vše ale vzala za své už osmá minuta, 

kdy se prvně vlnila naše síť a z našich kopaček 
nešla za celých 90 minut ani jedna střela.Po 

posvícení přišel půst.

Svoboda P., Mazal D. – tradičně bojovné 
derby, kde fotbalová krása měla volno

tradiční vesnické derby se vším všudy: góly, 
akce, emoce. Chvílemi to v domácí obraně 
vypadalo jak na volejbalovém utkání, kdy 

se hrálo spíše rukama a náš tým byl dvakrát 
potrestán pokutovým kopem, ale konečný 
účet podepsal ránou z přímého kopu Lou-

žil M., Mazal D., Šimon J., Loužil M. 

Zdechovice – Jankovice
3 : 2 1 : 1

zaměstnání ,zranění a rodinné oslavy se 
opět podepsaly na výsledku, který lze ještě 
považovat za dobrý. Téměř celý zápas jsme 
odehráli v deseti a to bych sebe, nehráče, 

ani neměl počítat 

Řečany B – Zdechovice
4 : 0 3 : 0

Až budete toto číslo Zpravodaje číst, bude nám zbývat odehrát ještě nějaká domácí utkání. Mys-
lím, že jaro se nám fotbalově povedlo a nezbývá mi, než za všechny kluky poděkovat za přízeň, 
pomoc, podporu a popřát všem, Vám fanouškům i spoluobčanům, krásné léto a dovolenou.

Za SOKOL 
P. Haas

Klub důchodců
Činnost členek Klubu byla v uplynulém období opravdu pestrá, nedá se říci, 
že bychom se nudily. 
Před Velkonocemi jsme každé pondělí uspořádaly Dílny, kde jsme pletly a háčkovaly, 
a to nejen věci k daným svátkům, ale i různé užitkové předměty.

Na počátku jara jsme se rozjely podívat se ke Starklovi a do zahradnictví do Přelouče, 
kde jsme nakoupily kytky a sadbu na zahrádky. 
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27. května jsme se vydali na výlet parní-
kem Arnošt z Pardubic po Labi ke Kuně-
tické hoře a zpátky. Až do přístaviště 
a pak domů nás dopravil autobus. Byl to 
pěkný zážitek, pobřeží Labe je plné cha-
tek a domků, na Kunětickou horu i s hra-
dem je od řeky velice pěkný pohled. 
Počasí nám přálo, občerstvení na lodi 
bylo dobré, v pořádku jsme se všichni 
vrátili, tak co víc jsme si mohli přát.

Několik měsíců jsme spolu s dětmi připravovali diva-
delní představení upravené pohádky PRINCEZNA 
NA HRÁŠKU. Zahráli jsme ho dvakrát, jednou pro 
děti, podruhé pro dospělé diváky. Na závěr dostaly 
děti dva dorty, jeden od ředitele školy, druhý od sta-
rosty obce. Všichni dospělí se potěšili nádhernou 
růží od p. starosty. I když se vše nepovedlo na 100 %, 
všichni herci, ať ti malí nebo velcí, se snažili a snad se 
jejich vystoupení všem líbilo. Máme v plánu zahrát 
ho ještě jednou, a to na Zdechovickém festivalu.

V polovině června se 4 naše členky vydaly stejně jako loňského roku do maďarských 
termálních lázní Harkány. Až na tu dlouhou cestu zpátky, kdy před Budapeští auto-
busu praskla guma na kole a oprava trvala 5 hodin, jsme si to pěkně užily. Kromě 
odpočinku jsme se trochu zregenerovaly a opravily klouby a kosti v těle.

Celé naše povídání ukončím slovy písničky z našeho divadelního představení, která 
jsou velmi pravdivá a která my dříve narození musíme jenom potvrdit.
„Chytni si svůj šťastný osud do dlaní, život jako rychlý koník uhání.“

Za KD
Sonja Borovičková

Klub žen
Pomalu nás opouští nadšení z výletů 
na kolech. Škoda. Alespoň že zůstává pěší 
turistika.

16. dubna jsme vyjely vlakem do krásné 
podorlické krajiny. Cílem bylo Jablonné 
nad Orlicí. Cestu nám České dráhy zpes-
třily výlukou. To nám však nevadilo. Pro-
jíždělo se autobusem krásně upravenými 
vesničkami a jejich okolím. 
V Jablonném nás zaujalo malebné histo-
rické náměstíčko. Ani cukrárna nechy-
běla. Po prohlídce a občerstvení nás čekal 
asi 10km  výšlap jarní krajinou plnou 
zeleně směr Letohrad. Na okraji města, 
uprostřed přírody, se nachází Tvrz Orlice. 
Původně renesanční zámek, později byl 

objekt upraven k hospodářským účelům. 
V r. 2012 byla tvrz po rekonstrukci ote-
vřena pro veřejnost. Vznikl tak nový turi-
stický cíl, který nabízí nejen prohlídku 
tvrze, ale i historicky zachovalé stavební 
části, hotel a kulturní vyžití. Objekt se stal 
kulturní památkou.
Ve městě Letohrad se mimo jiné nachází 
velké Museum řemesel. A právě to nás 
zaujalo natolik, že jsme se kochaly, pro 
některé i známými předměty, tak, že nám 
zbyl čas pouze na prohlídku náměstí. 
Loučily jsme se s Letohradem slovy – poje-
deme se sem podívat ještě jednou. Musíme 
přeci vidět i zámek, zámecký park s volie-
rou exotického ptactva, bažantnici a jiná 
zajímavá místa.
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7. května jsme podnikly výlet do Ostré. 
Vlakem jsme jely do Kostomlat nad 
Labem, kde jsme objevily cukrárnu 
s úžasnými zákusky. Odtud jsme šly 8km 
pěšky lužními lesy plnými medvědího 
česneku, okolo nádherné dřevěné chaty 
s ohništěm a poté podél Labe až do Ostré. 
Zde jsme navštívily Centrum řemesel 
a botanické zahrady Botanicus. Nahlédly 
jsme do tajů různých řemesel – např. 
výroba mýdla, svíček i papíru, rýžování 
zlata, košíkářství, dřevořezbářství, tkal-
covství, byl zde kovář, provaznice, drá-
tenice i hrnčířská dílna. Každé řemeslo 
jsme si mohly za místní peníze vyzkoušet. 
Chvíli jsme se dívaly na loutkové divadlo, 
v hodovně jsme se občerstvily a u mincíře 
jsme si vyrazily minci. Prohlédly jsme si 
zahrady, kterých je tu nespočet – Kláš-
terní, Bílá, Zeleninová, Jedlých rostlin, 
Arboretum D. a V. Havlových, Byliny 
a koření… Na celý areál, pokud bychom 
si chtěly vše vyzkoušet a poctivě projít, by 
nestačil celý den. Domů jsme se, tentokrát 
už přímo z Ostré, vracely opět vlakem.

28. května byl pro nás ve znamení 
Bohumila Hrabala. Vlakem jsme dojely 
do Nymburka, zde jsme obdivovaly nád-
herný městský park s hradbami a odtud 
jsme výletní lodí Blanice dojely do Kerska. 
Prošly jsme ho křížem krážem, po men-
ším bloudění jsme našly chatu Bohumila 
Hrabala, který zde léta žil spolu s 25 polo-
divokými kočkami. Podle jeho předlohy 
se v Kersku také natáčel známý film Slav-
nosti sněženek. Došly jsme k Restauraci 
Hájenka, jenže ta byla doslova zavalena 
davy lidí, takže jsme její návštěvu vzdaly 
a šípkovou omáčku jsme si daly v jiné 
restauraci – U Pramene. Byla výborná. 
Dozvěděly jsme se, že v Kersku bydlel 
i spisovatel Adolf Branald, navštívili jsme 
Lesní atelier Kuba, kde se právě natáčel 
seriál Pustina, a objaly jsme borovici Krás-
nou Pepinu (Švarná Tonka byla zničena 
orkánem Kyrill v r. 2007 a na zemi leží 
jen její zbytky). Protože se začala blížit 
bouřka, vrátily jsme se zpět k Labi a na lodi 
Blanice jsme v bezpečí přestály dešťovou 
přeháňku. Původně byla v plánu zpáteční 
cesta zpět pěšky do Nymburka přes hřbi-
tov v Hradištku, kde má Bohumil Hrabal 
hrob.Tak snad příště.

10. června hlavním výletem je již 
po mnoho let pobytový, víkendový 
zájezd do hor.
Časy, kdy se jezdilo tak zvaným „bednobu-
sem“ s řidičem Milanem, jsou nenávratně 
pryč. Moc smutné. Stále vzpomínáme. Jez-
díme tedy auty. Protože se náš počet účast-
níků tenčí, stačila nám dvě auta. Oporou 

jsou nám muži – řidiči, tímto jim díky.
Ubytování bylo zajištěné v Albrechticích 
na chalupě „U Andulky“. Malá, nová 
chaloupka, která nám devíti poskytla pří-
jemný pobyt v soukromí.
Odpolední prohlídkou a chutnou večeří 
jsme zakončili první den – pátek.
Na sobotu byla vybrána delší trasa, a to 
vodní nádrž Souš. Některým, co zdraví 
úplně nepřeje, posloužilo auto. Ostatní 
jsme vyrazili kolem Mariánské hory 
k protržené přehradě. Jednalo se o sypa-
nou zemní hráz na Bílé Desné. K protr-
žení hráze došlo v roce 1916. Zahynulo 
během několika minut 62 lidí a vznikly 
rozsáhlé škody. Dnes jsou zde vidět pouze 
její trosky. Dále jsme pokračovali k údolní 
přehradě  Souš na Černé Desné, slouží 
od r. 1974 jako vodárenská nádrž pro záso-
bování Jablonecka pitnou vodou. Tam jsme 

se také setkali s našimi „autoturisty“. Spo-
lečně jsme poobědvali. 18km trasu jsme 
v podvečer zdárně dokončili. Všichni jsme 
byli s uplynulým dnem velmi spokojeni.
Počasí nám přálo. Ráno jsme 
„Andulku“ opustili a jeli Českým rájem 
zpět k domovu. Cestou jsme se zastavili 
na Malé Skále. Pěším, prudkým stoupá-
ním jsme dosáhli hřebeny skal. Nad námi 
se tyčil Pantheon, původně strážní hrad 
z r. 1425. Je považován za nejkompliko-
vanější skalní hrad u nás. Jeho dominan-
tou je novogotický letohrádek z r. 1826. 
Cestu nám zpříjemňovaly krásné výhledy 
na řeku Jizeru a její okolí. 

Po hřebenech jsme došli ke zřícenině skal-
ního hradu Frydštejn. Trasu zpět na par-
koviště v Malé Skále někteří z nás absol-
vovali po silnici na koloběžkách. Všechny 
nás to nadchlo a tím jsme současně krásně 
ukončili letošní zájezd do Jizerských hor.

Za KŽ 
Jarmila Chalupníková

a Štěpánka Kočová
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Pan Vladimír Klymčiv oslavil cel-
kem ve fyzické i duševní síle 90 let v kruhu 
rodiny. Celý život pracoval na dráze a při-
tom ještě provozoval kamenictví. S man-
želkou, která již zemřela, vychovali dvě 
dcery. Dnes se těší ze 4 vnoučat, 8 pravnou-
čat a 4 prapravnoučat.

Pan Emil Kadlec oslavil 70. narozeniny. 
Narodil se ve Vraném nad Vltavou, vyučil 
se jako horník a také 20 let na šachtě pra-
coval. Pak byl zaměstnán v zemědělství, 
odkud odcházel do důchodu.

Zlatou svatbu oslavili manželé Ilona 
a Emil Kadlecovi. Jako novomanželé žili 
v Radvanicích u Trutnova, do Zdechovic 
se přestěhovali ze Selmic v r. 2002, vycho-
vali 3 syny a těší se z jednoho vnoučete.

Více než 80 let se dožili tito naši spoluobčané:
J. Balánová, R. Platonová, M. Fořtová, Š. Forstová,
J. Balán, K. Svobodová a 94 let paní M. Říhová.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a co nejvíce pěkných dnů.

Mateřská škola
Vážení čtenáři.
Možná si už říkáte, že jste dlouho nečetli 
nic o dění v MŠ. Musíme to napravit. 
Právě skončil školní rok a my máme 
za sebou velkou slavnost – Rozloučení 
s pasováním na školáčky. V úterý 28. 6. 
jsme se kvůli tomu sešli všichni o půl 
čtvrté ve školce. Aby to loučení nebylo 
jen smutné, ale i veselé, pozvali jsme si 
Divadlo s úsměvem paní Frištenské, 
s veselou pohádkou. Loučily se letos 
samé holčičky, klukům se nějak do školy 
nechce. Předvedly básničky, písničky, 
dostaly od pana starosty a místostarosty 
šerpy a blahopřání, paní Hloušková 
a Chalupníková jim za SPOZ předaly 
tašku plnou krásných věcí, které se jim 
budou hodit do školy i na hraní. Odnesly 
si také „Knihu“ složenou ze svých 
obrázků a pracovních listů, fotek a poví-
dání, aby měly památku na mateřskou 
školu. Taky jednu opravdickou knížku 
dostaly, aby si mohly číst s někým doma 
anebo samy, až se to naučí. A samo-
zřejmě krásnou květinu a dort. Všechny 
zúčastněné jsme pak pozvali ke společ-
nému posezení a popovídání. Však bylo 
o čem povídat a co ochutnávat (paní 
kuchařka Lucka a školnice Jiřinka vyro-
bily výborné zákusky, řezy a koláčky, 
uvařily kávu a čaj). 
Někdo přijde do školky na rok, někdo 
chodí tři a někdo i čtyři roky. To je víc 
než polovina jeho dosavadního života. 
Vzpomínali jsme, co jsme všechno spo-
lečně prožili. A že toho bylo moc. 
Že jsme mohli tolik akcí našim dětem 
dopřát, že mají tolik krásných hraček, 
stavebnic, pomůcek, za to je třeba podě-
kovat Obci Zdechovice. Na příjemné 

věci se snadno zvyká a časem je bereme 
jako samozřejmost. Že to ale samozřej-
most není, to vidíme hned, jak se roz-
hlédneme a zeptáme v okolí. Jinde se 
platí školné, na všechny akce rodiče platí 
spousty peněz nebo nechají děti doma, 
na školku v přírodě se buď vůbec nejede, 
nebo je to velká školka a bere jen ty nej-
starší a z těch ještě jen ty, jejichž rodiče si 
to mohou dovolit. Nemám sice pověření 
rodičů, ale i za ně a za děti a také za nás, 
co ve školce pracujeme, děkujeme.

Co jsme si kromě běžných každodenních 
činností dopřáli v letošním školním roce?

10. 9. – Divadlo „Červená Karkulka“ 
22. 9. –  Divadlo v Turkovicích – Pern-

šteni – „Pojďte si s námi hrát 
na dobu rytířů, princů  
a princezen“ 

29. 9. –  Netradiční bubenická  
dílna na zahradě  
s Davidem Andrštem 

1. 10. –  zahájení podzimní výstavy 
– výrobky dětí a jejich rodičů

12. 10. –  Divadlo u nás s paní  
Kelemenovou – „Perníková 
chaloupka“

14. 10. –  jsme začali jezdit s kamarády 
s Turkovic do solné jeskyně 
v Třemošnici, každé pondělí 
a středu celkem 9×

21. 10. –  výlet do „Dýňového světa“ 
do Nové Vsi u Leštiny 

23. 10. –  cirkus ve školce – cvičení 
pejskové, opička, žonglování 
a balancování

3. 11. –  Divadlo v Turkovicích 
– „Boudo, budko“

Významné životní jubileum oslavil pan Jaroslav Horák ze Spytovic, kde prožil celý 
svůj život. Převážnou část svého pracovního života pracoval v podniku AGRA Přelouč.
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25. 11. –  KINO Přelouč – vystoupení 
Pavla Nováka 

27. 11. –  Rozsvěcení vánočního  
stromu ve Zdechovicích – 
vystoupení dětí

30. 11. –  Divadlo s paní Vlčkovou 
– „Radujme se, veselme se“

3. 12. – Mikulášská nadílka ve školce
8. 12. –  Divadlo v Hronovické  

v Pardubicích – „Od Martina 
ke Třem králům“

15. 12. –  Vánoce ve školce, posezení 
u vánočního stromku  
s rodiči, s vystoupením dětí 
a bohatou nadílkou hraček 
a zajímavých her

28. 1. –  Divadlo s paní Vlčkovou
  – „Tuč a Ňák“

10. 2. –  Divadlo s paní Kelemenovou – 
„O Lesněnce“

22. 3. –  přednáška Dr. Knolla, ředitele 
PPP, pro nemoc byla odložena 
a těšíme se na ni 11. 10.

6. 4. –  v Turkovicích – ukázka 
dravců, povídání o nich, 
o sokolnictví a práci na letišti

26. 4. –  výlet – hřebčín v Kladrubech 
nad Labem – exkurze

28. 4. –  Divadlo s panem Bílkem 
– „Staré pohádky české  
aneb co si kašpárek  
z Jiráska zapamatoval

15. 5. –  20. 5. – pobyt v přírodě 
– MÁJA, Benecko

25. 5. –  v Trukovicích – hudební diva-
dlo „Šel tudy, měl dudy“

Pět dětí jsme poslali do školy a pět dětí zase můžeme přijmout. Zápis na další školní 
rok proběhl 15. 6. a vypadá to, že budeme mít zase plný počet.
Přejeme našim svěřencům i vám všem krásné prázdniny plné odpočinku a radosti ze 
společně prožitých dní o dovolené a v září zase nashledanou.

Zdena Černá,
ředitelka MŠ

Výzkum kostrového pohřebiště 
na nádvoří zámku ve Zdechovicích
V první polovině roku 2013 proběhl 
při stavbě kanalizace v areálu zámku 
záchranný výzkum, který na čestném 
nádvoří odkryl pozůstatky 105 kostro-
vých hrobů a řadu kumulací lidských 
kostí. Pohřby byly do písčitého podloží 
uloženy vždy na zádech v orientaci 
ve směru V–Z. Řada hrobů byla vyme-
zena kameny, některé byly kameny pře-
kryty. Nejméně ve 3 případech došlo 
k překrytí hrobů náhrobními kameny. 
Celkem v 17 hrobech se podařilo iden-
tifikovat zbytky rakví. Rozbor zbytků 
dřev ukázal, že k jejich výrobě byla nej-
častěji použita dubová či jedlová prkna 
(dále pak i habrové, javorové nebo olšové 
dřevo). Dalším svědectvím o používání 
rakví jsou železné hřebíky, avšak většina 
těl byla pravděpodobně do země uložena 
pouze v prostém rubáši nebo v látkovém 
vaku. Výbava hrobů byla velmi chudá. 
Uvést můžeme 2 prsteny, 1 stříbrnou 
minci a 4 esovité záušnice. Výbavu hrobu 
45 tvořila stříbrná mince. Horní část těla 
od pasu k hlavě zničil mladší kruhový 
vkop. Dochována byla pouze pánev, dolní 
končetiny, část levé ruky a prsty pravé 
ruky pohřbené osoby. Na  jednom z prstů 
byl navlečen bronzový prsten. Pod nimi 
na pánvi spočívala stříbrná mince, která 
byla určena jako střední brakteát českého 
krále Přemysla Otakara II. (1253 – 1278). 
Jedná se o ražbu z let 1265–1267 (?). 
Po stránce typologické jde o typ Cach 
820b. Přestože se celá dlaň nedocho-
vala, je jasné, že platidlo bylo vloženo 
do ruky zemřelého záměrně a sloužilo 
jako tzv. „obol mrtvých“ (Brádle – Horník 

2014, 3–5). Poměrně gracilní pánev a kosti 
dlouhých končetin však naznačují, že by 
pohřeb mohl patřit ženě ve věku 35–40 let 
(Mazáč 2015). Mince tvoří velice důležitý 
nález, neboť právě ona datuje pohřebiště 
do 13. století. Nepočetný, ovšem z hlediska 
datování pohřebiště velice důležitý, soubor 
představuje skupina 4 záušnic. Tři jsou 
vyhotoveny z tenkého mosazného drátu. 
Jedna záušnice je vyrobena z mědi a její 
povrch je zušlechtěn stříbrným plátová-
ním. Průměr záušnic se pohybuje mezi 31 
a 41 mm. Právě průměr záušnic je důležitý 
pro jejich dataci. Kusy o průměru větším 
než 30 mm se objevují v průběhu 12. století 
(Štefan 2009, 182), na počátku následují-
cího století z výbav hrobových celků mizí 
(Nechvátal 1999, 125).

Během antropologického průzkumu 
se podařilo spolehlivě rozpoznat 16 kos-
ter patřících mužům a 15 ženám. Celkem 
40 koster patřilo dětem nebo nedospě-
lým jedincům. Přesnější věk se poda-
řilo odhadnout v 63 případech, z nichž 
23 jedinců patřilo do skupiny 0–14 let, 

Základní škola ve Zdechovicích úspěšně zakončila školní rok. Všem jejím pracov-
níkům i všem dětem přejeme krásné prázdniny, odpočinek a aby nabrali hodně sil 
do dalšího, stejně úspěšného, školního roku.

Základní škola
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4 jedinci do skupiny14–20 let, 14 jedinců 
do skupiny 20–40 let a 11 jedinců do sku-
piny 40–60 let. V průměru dosahovaly 
ženy pohřbené na zdechovickém pohře-
bišti výšky 155,5 cm, muži pak v průměru 
167,5 cm. Lidé pohřbení na dnešním 
zámeckém nádvoří velmi často trpěli zub-
ními kazy, záněty dásní, paradentózou 
a artrózou. Četně jsou na kosterním mate-
riálu doloženy nejrůznější zlomeniny. 
Například muž z hrobu 33 utrpěl těžkou 
zlomeninu loketní kosti. Vyzvednut byl 
také fragment lebky se zhojeným zraně-
ním po sečné ráně a u jednoho jedince byly 
na lebce zaznamenány zranění a fraktury 
obvykle spojované s úderem tupým před-
mětem. Žena z hrobu č. 8 utrpěla spirální 
zlomeninu pažní kosti. Následkem těžké 
deformace loketního kloubu přišla čás-
tečně o hybnost ruky. Velmi časté jsou 
i srůsty obratlů. Většina koster nesla stopy 
po namáhavé práci.

Zajímavé a cenné informace zejména 
pro stáří obce přinesla kulturní vrstva, 
do které byly hroby uloženy. Obsahovala 
četné zlomky keramiky, datované pře-
devším do 12.–13. století. V souboru jsou 
také zastoupeny zlomky nádob s kalicho-
vitým okrajem, které se používaly v prů-
běhu 10. až 12. století. Tím je stáří obce 
oproti první písemné zmínce z roku 1352 
(Profous – Svoboda 1957, 758; Šimek 
1989, 553) posunuto nejméně o 2 až 3 sto-
letí zpět. Zajímavá je skutečnost, že brzy 
poté, co přestalo být pohřebiště použí-
váno k funebrálním aktivitám, vyrostla 
těsně vedle něj a snad i minimálně zčásti 
na něm tvrz, připomínaná písemnými 
prameny k roku 1373 (Rosolek 1909, 
116; Sedláček 1931, 144). Tento jev, méně 
častý, ne však ojedinělý, registrujeme 
například ve Volyni u Strakonic (Hejna 
1986, 113), ovšem zde je prostorová vazba 
na známou sakrální stavbu. 

Rekonstrukce obličeje, hrob 58

Zatím ve východních Čechách dosud 
ojediněle zachyceným fenoménem jsou 
i hroby kryté kamennými deskami, což 
může svědčit o vyšším sociálním statutu 
zemřelých. Vzhledem k omezenému roz-
sahu archeologického výzkumu nebyly 
prozkoumány všechny hroby a předpo-
kládáme, že pod povrchem současného 
čestného nádvoří se jich může nacházet 
dalších několik stovek.

Radek Bláha, Pavel Horník, Martin 
Mazáč, Petra SehnoutkováBrakteát českého krále Přemysla Otakara II.

Žňové vzpomínání
Bylo, nebylo... ale bylo! Mé vzpomínky 
na žně se týkají žní asi tak v polovině 
let padesátých minulého století, kdy se 
u nás na vsi ještě soukromě hospoda-
řilo. Dnes je jiná doba, přijede kombajn, 
trochu se zapráší a za hodinku za dvě 
už fouká ze strnišť. Tenkrát trvaly žně 
několik týdnů a žila jimi celá vesnice. 
Všude voněla sláma, byla to tvrdá práce, 
ale taky kus poezie.

A moje vzpomínání? Ono to není ani tak 
o žních, mnozí z vás si žně pamatují určitě 
líp než já, žně bývaly starostí těch star-
ších, nám bylo tenkrát houbelec, nebylo 
nám ani dvacet a měli jsme jiné starosti. 
Ale jak bylo tehdy zvykem, o žně se pře-
devším staraly potažmo odshora až dolů 
všechny státní a stranické orgány. Neor-
ganizovaly se jenom brigády na pomoc 
zemědělcům, jedním z organizačních 
opatření bývaly také tak zvané žňové 
hlídky. Měly za úkol zabránit jakémukoli 

pokusu o narušení průběhu žní, museli 
jsme být bdělí a ostražití, když už nám 
sem imperialisté předtím naházeli man-
delinku bramborovou, aby se jim ještě 
ke všemu, nedej Pán Bůh, nepodařilo zha-
tit žňové úsilí našich družstevníků. Členy 
žňové hlídky určoval v rozpise Místní 
národní výbor. Hlídalo se v noci ve dvo-
jicích, dvojice, myslím, asi v 1 hodinu 
po půlnoci střídaly. V této aktivitě se 
nezapomínalo ani na nás, tehdy mladé. 
Trávit čas na hlídce bylo možné všeli-
jak, buďto ji v poklidu prospat v křesílku 
v sále objektu MNV, kde byl uskladněný 
čalouněný nábytek, nebo aktivně. Mnozí 
z nás tak na čerstvém vzduchu za vlahé 
letní noci pod hvězdami stihli prohý-
řit čas hlídky společně s lahví třešňo-
vého vína za 8 korun z místní prodejny 
potravin, po chvíli jsme se pak nestačili 
divit, jak taková lahvinka dokáže člo-
věka plného síly dostrkat třeba tam, kam 
se mu právě v té chvíli vůbec nechce, 
a někdy i v dobré víře snědená večeře 
začínala koketovat s mořskou nemocí. 
Trávit hlídku bylo možné i pochůzkou 
po vsi, pak se člověk mohl dozvědět věcí 
... třeba slyšet z otevřeného okna přes 
půlnoc trvající debatu manželské dvo-
jice po tom, co si manželka přivedla toho 
svého z hospody, ženský hlas neustále 
přidával na síle a tvrdými slovy káral 
a káral, na hlavu hospodáře dopadala 
těžká obvinění jedno za druhým. Ubohý 
hospodář, zřetelně upozaděný, jen občas 
ševelil: „... uděláš pár šišmánků a pak se 
divíš... jak z toho má člověk žít?“ Pravda 
je, že  nadváhou zdaleka netrpěli, ale to 
tenkrát nikdo. Dnes je jiná doba. Dnešní 
ženy jsou milé, příjemné a uznalé.

čtenáří píší
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Dnes už se nám, mužům, nic podobného 
stát nemůže, a když už, tak jenom občas. 
Co byly šišmánky, nevím, možná to bylo 
jedním slovem symbolické vyjádření 
něčeho „hladového“, ničemného, jen tak 
odbytého, co nestojí za řeč, možná nějaké 
vdolky, nevím, vidět tam nebylo, ale to 
už všechno je pryč, všechno odnesl čas. 
Žně u nás dopadly vždycky na jedničku, 
imperialisté neuspěli, nakonec i je odvál 
čas, jenom ty šišmánky mi občas v hlavě 
straší dodnes.
Teprve nedávno jsem se čirou náhodou 
dozvěděl, že šišmánky existují, dokonce 
že je to skutečné, opravdové jídlo, ale 
podle slov onoho hospodáře asi moc ener-
gie nedodává. Příprava je dost náročná, 
na internetu se mi podařilo nalézt dva 
recepty, máte-li chuť, zkuste to někdy 
udělat a o výsledku nás, zvědavé čtenáře, 
laskavě informujte.

Šišmánky:
Z mouky hladké nebo polohrubé, 
těsto tak jako na buchty, žádný tuk jen 
místo vejce 3 žloutky. Pak těsto rozvá-
let na placku a potřít ji sněhem z bílků 
a posypat hustě namletými ořechy. Zato-

čit to tak jako štrůdl, nakrájet na plátky 
a dát na plech upéct.

30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg tuku 
hera, 2 g droždí, 15 dkg cukru, mléko, 
špetka soli, 3 žloutky, zpracujeme a dáme 
na chvilku do ledničky. Ušleháme 3 bílky 
s 15 dkg cukru. Těsto vyndáme, roz-
dělíme na dva díly a vyválíme placky, 
placky potřeme sněhem a posypeme 
namletými nebo nasekanými oříšky, 
zatočíme do rolády, nakrájíme na plátky 
a dáme na plech na pečící papír, pečeme 
15 min. na 180 °.
Dobrou chuť Vám přeje Jaroslav Flegr

Poděkování
Zveřejňujeme poděkování občanů OÚ Zdechovice, které obdržel písemnou nebo 
elektronickou formou

Paní Květoslava Svobodová oslavila 
19. 5. 2016 82 let.Obecnímu úřadu 
děkuje za přání a balíček, které ji 
předaly členky SPOZ.

Paní Rena Platonová děkuje OÚ 
za každoroční vzpomínku k jejím 
narozeninám.

VZPOMÍNKA
Vzpomeňme si společně na naše spoluobčany, kteří nás v minulém roce navždy opustili.

Miroslav Beran  Zdechovice  17. 1. 2015 ve věku 84 let
Josef Hubelbauer  Zdechovice  30. 1. 2015 ve věku 65 let
Petr Fořt  Spytovice  23. 2. 2015 ve věku 60 let
Helena Procházková Spytovice  17. 7. 2015 ve věku 86 let
Václav Skohoutil  Spytovice  8. 9. 2015 ve věku 91 let
Václav Vaníček  Zdechovice  14. 10. 2015 ve věku 71 let
Jaroslav Balán  Zdechovice  2. 11. 2015 ve věku 61 let
Michal Sodomka  Zdechovice  28. 12. 2015 ve věku 36 let

Vzp
omín
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Vážení přátelé, 
i když to asi nevypadá, na letošním Zde-
chovickém festivalu jsme začali pracovat 
už na podzim… Bohužel jsme pak trochu 
upadli do zimního spánku, ale jarní slu-
níčko nás nakonec přeci jen nabudilo a tro-
chu nakoplo a dramaturgii letošního, již 4. 
ročníku festivalu, se nám podařilo začátkem 
léta nakonec dát konkrétní obrysy. Můžeme 
Vás tedy oficálně pozvat na letošní Zdecho-
vický festival s pořadovým číslem IV, který 
se uskuteční první srpnovou sobotu – 6. 8. 
ve Zdechovicích v areálu parku a pivovaru, 
jak je již zvykem.
Konečný harmonogram sice stále pilu-
jeme, ale je jasné, že letošek jsme podřídili 
tématu nám všem určitě velmi blízkému – 
„zvíře a člověk“.
Můžete se těšit na různá představení pře-
devším ze zvířecí říše – dvě vystoupení 
minicirkusu s ukázkou zvířat, uvidíte agi-
lity vystoupení výcviku pejsků, představí 
se westernové ježdění na koních, které si 
budete moci i „osahat“, minizoo s domá-
cími i exotickými zvířaty, čeká nás malá 
exkurze do myslivosti s působivým výkla-
dem, snad nám dopadne i ukázka výcviku 
psů se zadržením, dorazí také kočičky, 
které si možná i odnesete domů… a možná 
něco navíc. Zvířátka si budete moci určitě 
zblízka prohlédnout, osahat či osedlat, uvi-
díte, co umí a co se dokážou naučit. Neza-
stíráme, že nadšeny budou především děti, 
ale snad i jejich doprovod si vše užije. 

Program nám zpestří netradiční, ale 
divácky atraktivní show „zvířat“ z lidské 
říše – a to strongmanů, mistrů ČR, kteří 
budou zvedat a nosit a tahat…určitě to 
bude výzva i pro „korby“ z vašich řad. 
V hudební části programu zachováme 
tradiční schéma s odpolední dechovkou 
až k hlavní hvězdě hudební produkce –
skupině Inflagranti – krásným kočkám se 
smyčcovými nástroji produkující hudbu 
všech možných i nemožných žánrů. 
Potvrzenu máme i pardubickou skupinu 
Sabrage s frontmanem Julianem Záho-
rovským, tradiční Acoustic Band a i ti 
domácí umělci se dostanou na scénu :-) 
V parku budete moci prohnat kolobrndy 
a šlapací káry, což mělo vloni velký 
úspěch, nebo zhlédnout divadelní 
představení našich dětí a důchodců, 
které mělo nedávno při premiéře také 
nemalý úspěch.
Myslíme, že nabídka je skutečně velká, 
snad se nám ji podaří rozumně vtěs-
nat do těch několika sobotních hodin 
a snad nás nespálí žár jako loni a počasí 
bude snesitelné!
Pozvěte své přátelé a dorazte na letošní 
festival, který jsme pro vás připravili 
za spolupráce obce, hasičů Zdechovice 
a místních obyvatel.

Za organizační výbor
Tomáš Rondzík
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