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„Jaro, vítej!“
Nevím jak Vy, naši milí čtenáři, já s vyjímkou dětí neznám nikoho, kdo by z té letošní 
dlouhé zimy, bohaté na sněhovou nadílku a mrazy, měl radost. Vánoce na blátě 
a v lednu i v únoru stíhá jedna jobovka druhou. Meteorologové už dávno neozna-
mují, ale varují, media se trumfují navzájem a přinášejí nám přehršle zpráv o tom, 
jak to je tu či onde strašné. Technika nám dovoluje přenosy po celé zeměkouli, 
a tak vidíme zamrzlý Washington či Moskvu. Nejsmutnější jsou ovšem zprávy 
o tom, kolik nešťastníků umrzlo, o lidech bez práce nebo také o beznaději starších, 
nemocných nebo i opuštěných, na něž v tuto dobu asi nejvíce dopadají chmury, 
jejichž podstatou je zatažená obloha i jakási beznaděj či strach. A tady na obci? 
Děláme, co nám naše síly i možnosti dovolují. Snažíme se, aby vesnice zůstaly prů-
jezdné a všechno nám fungovalo. Snad se nám to i daří. To ovšem opravdu můžete 
posoudit spíš Vy všichni, než my tady. Neradi, ale víme, že musíme počítat i s kri-
tikou. Její podstata spočívá hlavně v tom, že není léto a s tou zimou jsou zkrátka 
starosti. Snad jsme si už trochu, po těch minulých mírných zimách, odvykli, že 
v zimě padá sníh a mrzne. Možná, když vzpomínám na ty, co už nejsou mezi námi, 
jsme dnes asi méně skromní než oni a vůbec zřejmě žijeme jinak. Taková je ovšem 
naše současnost. Možná, že právě teď je vhodná chvíle na to, abych poděkoval 
kolegům z údržby za práci, kterou teď právě odvádějí nebo odvedli, a také další 
pěkné řádce firem, které s námi spolupracují a jejichž úsilí ani nijak zvlášť nevní-

máme. Proč taky? Vždyť voda 
teče, elektrika jde, tak co? 
Jenže věřte nebo ne, úplně 
samozřejmé to není. Všichni 
se musí, až do toho posledního 
kolečka v tom velkém soukolí, 
kterému říkáme „civilizace“, 
pěkně otáčet, abychom se 
mohli cítit dobře a bezpečně.
Děkuji Vám za trpělivost, když 
nám přece jen něco „skřípne“, 
a přeji Vám všem pevné zdraví 
a hodně optimismu.

Váš starosta obce,
Ing. Robert Chutic

Naši
Nejmenší
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zastupitelstvo obce Zdechovice

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 7/2016
konaného v úterý 6. prosince 2016 od 18.00 hodin  
v místnosti obecního úřadu ve Zdechovicích
Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Robert Forman, Tomáš Rond-

zík, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka, 
Bohuslav Nejerál, Radomír Stříška

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce.
 1/ Rozpočtové provizorium pro rok 2017
 2/ Rozpočtové opatření č. 3/2016
 3/ Výběrové řízení
 4/ Návrh OZV č. 1/2016
 5/ Nabídka na odkoupení p. č. 368 k. ú. Zdechovice
 6/  Žádost o provedení přípojek kanalizace, vody a plynu pro 

RD na p. č. 11/1 k. ú. Zdechovice
 7/  Návrh smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty pro  

p. č. 11/6 Zdechovice
 8/ Farnost Zdechovice – změna předmětu dotace
 9/ Žádost o pronájem poloviny haly č. 63 od 1. 11. 2016
 10/  Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a Pardubickým  

krajem č. OR/16/245/00
 11/  Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Prodloužení chodníku 

ve Zdechovicích – PD“
 12/ Žádost o pronájem betonové plochy čj. 1353/2016
 13/ Rozpočet na rekonstrukci ČOV Spytovice
 14/ Zpráva kontrolního výboru 
 15/ Smlouva s firmou L. Černohlávek 
 16/  Odstoupení od žádosti o koupi stavební parcely č. 385/17 

k. ú. Zdechovice
 17/  Aktualizace nabídky na obnovu průčelí zámku – 

čj. 1423/2016
 18/  Hasiči – poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřed-

nictvím Pardubického kraje na výdaje jednotky SDH obce 
na rok 2016

 19/ Odpadové hospodářství
  a) Cena popelnice TKO a biokomposteru na rok 2017
  b) Potvrzení smlouvy o odvozu TKO

1/	 Rozpočtové	provizorium	na	rok	2017
   Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	1	bylo	schváleno.

2/	 Rozpočtové	opatření	obce	č.	3/2016
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	2	bylo	schváleno.

3/	 Výběrová	řízení
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	3	bylo	schváleno.

4/	 Návrh	OZV	č.	1/2016
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	4	bylo	schváleno.

5/	 	Nabídka	na	odkoupení	p.	č.	368	k.	ú.	Zdechovice
  Výsledek hlasování:  Pro -
      Proti 6
      Zdrželi se 3 (R. Chutic, O. Smetanová,  
 M. Skohoutil
	 Usnesení	č.	5	nebylo	schváleno.

6/	 	Žádost	o	provedení	přípojek	kanalizace,	vody	a	plynu	pro	RD		
na	p.	č.11/1	k.	ú.	Zdechovice

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 2 (R.Chutic, O.Smetanová)
 Usnesení	č.	6	bylo	schváleno.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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7/	 	Návrh	smlouvy	o	zřízení	služebnosti	stezky	a	cesty		
pro	p.č.	11/6	Zdechovice

  Výsledek hlasování:  Pro -
      Proti 9
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	7	nebylo	schváleno.

8/	 Farnost	Zdechovice	–	změna	předmětu	dotace
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	8	bylo	schváleno.

9/	 Žádost	o	pronájem	poloviny	haly	č.	63	od	1.	11.	2016
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	9	bylo	schváleno.

10/		Smlouva	o	poskytnutí	dotace	mezi	obcí	a	Pardubickým	krajem	č.	
OR/16/245/00

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	10	bylo	schváleno.

11/		Návrh	dodatku	č.	1	Smlouvy	o	dílo	„Prodloužení	chodníku		
ve	Zdechovicích	–	PD“

  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	11	bylo	schváleno.

12/	Žádost	o	pronájem	betonové	plochy	čj.	1353/2016
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	12	bylo	schváleno.

13	A/	Rozpočet	na	rekonstrukci	ČOV	Spytovice
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Stříška)
	 Usnesení	č.	13	A	bylo	schváleno.

13	B/	Úhrada	rekonstrukce	ČSOV
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	13	B	bylo	schváleno.

14/	Zpráva	kontrolního	výboru
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	14	bylo	schváleno.

15/	Smlouva	s	firmou	Libor	Černohlávek
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	15	bylo	schváleno.

16/		Odstoupení	od	žádosti	o	koupi	stavební	parcely	č.	385/17	k.	ú.	Zdechovice
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	16	bylo	schváleno.

17/		Aktualizace	nabídky	na	obnovu	průčelí	zámku	–	čj.	1423/2016
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti 2 (T. Ronzík, R. Stříška)
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	17	bylo	schváleno.

18/	Hasiči	–	poskytnutí	účelové	neinvestiční	dotace	prostřednictvím		
	 Pardubického	kraje	na	výdaje	jednotky	SDH	obce	na	rok	2016
  Výsledek hlasování:  Pro 9
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	18	bylo	schváleno.

19/	Odpadové	hospodářství
 a/ Cena popelnice TKO a biokomposteru na rok 2017
   ZO stanovuje pro rok 2017 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.
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Pardubicko	– Po stopách průkopníků 
a dobrodruhů

ZO stanovuje cenu za jeden biokompostér ve výši 200 Kč. 
Tato cena zahrnuje nájem nádoby, odvoz a uložení.

 b/ Potvrzení smlouvy o odvozu TKO
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti 3 (R.Stříška, T.Rondzík,

O.Smetanová)
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	19	a/	bylo	schváleno.	

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 1/2017
konaného v pondělí 20. února 2017 od 18.00 hodin  
v místnosti obecního úřadu ve Zdechovicích
Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Robert Forman, Hana Čeřov-

ská, Ondřej Procházka, Bohuslav Nejerál, Radomír Stříška
Omluven: Michal Skohoutil, Tomáš Rondzík

Schválení programu:
 1/ Žádost o koupi p.p.č. 641, dříve 45/2 k.ú. Zdechovice
 2/  Návrh smlouvy s firmou REMA na odvoz odpadů (místo firmy  

ASEKOL, která nám dala výpověď)
 3/ Žádost o koupi p.p.č. 385/17 k. ú. Zdechovice U Ovčína
 4/ ČEZ distribuce přeložka NN Pazderna – návrh smlouvy
 5/ SOP dodatek ke smlouvě na odvoz odpadů
 6/ PD servis Pardubice návrh dodatku č. 3 – zámek
 7/  Matex Hradec Králové návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 

a služebnosti 
 8/ Návrh vedení obce na koupi bytu v čp. 149
 9/ Změna smlouvy s Českou poštou – Partner Zdechovice

Zapisovatel: ...................................... Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic

Zapisovatel: ...................................... Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Forman
  O. Smetanová
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic

Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zlatého pruhu českých zemí, je krajina 
rovná jako stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, chov koní, aviatiku, železnici 
a dokonce i vynálezce v oblasti zemědělství. Seznamte se s příběhy několika význam-
ných osobností, které svůj život spojily s místní krajinou.

1.	díl
Vynález, který vyvolal spor národů.

Schoulený za obrovským areálem prů-
myslového předměstí Pardubic stojí malý 
domek, kde se narodili bratranci Vever-
kové. Tady také poprvé použili svůj nový 
pluh zvaný ruchadlo. Nestáli o slávu. Těšilo 
je, že jejich zařízení funguje a  pomáhá 
lidem ulehčit práci. 
Ve druhé polovině 18. století začal v čes-
kých zemích rychle stoupat počet obyva-
tel a spolu s ním i poptávka po zajištění 
jejich obživy. Dosavadní nízká úroveň 
zemědělství však narážela na své limity 
a zaostalý nevolnický systém nezvládal 
vyprodukovat dostatek surovin. Konec 
18. století ale přinesl do zemědělství více 
změn: po katastrofální neúrodě obilnin 

v letech 1771–1772 se začalo s pěstová-
ním brambor, přešlo se ke stájovému 
chovu zvířat a zvýšila se také poptávka 
po technických plodinách. Již nebylo 
nutné nechávat třetinu polí každý rok 
ležet ladem, aby se zregenerovala. 
Na polích se střídaly obilniny, pícniny 
pro ustájená zvířata, brambory, konopí, 
len nebo řepka. Zavádění nových plodin, 
rentabilita jejich pěstování a tempo jejich 
rozšiřování ale dále naráželo na řadu 
problémů, především problém orby.
Když se roku 1823 František Veverka 
oženil a převzal hospodářství, sám poznal, 
jak obtížné a nedokonalé je rozrušování 
půdy pro přípravu setby dosavadním 
nářadím. Spojil tak síly se svým brat-
rancem Václavem, který byl v Rybitví 
kovářem, a vymysleli geniálně jedno-
duchý pluh, který půdu nejen rozrušuje 
a provzdušňuje, ale převrací ji tak, že 
vrchní vrstva se dostává dolů a spodní 
vrstva odpočaté půdy navrch. Nadto se 
orba stala s novým nástrojem mnohem 
méně namáhavou. Lidé novému pluhu 
začali říkat „veverče“, sami vynálezci ho 
ale pojmenovali ruchadlo a první brázdu 
novým nástrojem vyorali za kovárnou 
v Rybitví v roce 1827.

Domek bratranců Veverkových
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zajímavosti z našeho okolízprávy a zajímavosti z kraje

Stal se neocenitelným nástrojem země-
dělců i zajímavým obchodním artiklem 
pro ty, kteří na něm chtěli zbohatnout. 
V rodném domku Václava Veverky je 
dnes muzeum a o kousek dál také památ-
ník první vyorané brázdy. Zachovala se 
dokonce dvě původní ruchadla bratranců 
Veverkových. Jeden exemplář je uložen 
v muzeu v Pardubicích a druhý v země-
dělském muzeu na zámku Kačina, kde 
je mimo jiné jedna nejbohatších sbírek 
orebného nářadí na světě.
Bratranci Veverkovi byli prostí venko-
vané a odměnou jim bylo, že jejich rucha-
dlo funguje a ulehčuje lidem práci. Svůj 
vynález tak dávali k dispozici každému, 
kdo o ně požádal. Václav vyráběl ome-
zený počet ruchadel ve své kovárně, nový 
nástroj se ale stal natolik populární, že to 
ani zdaleka nestačilo poptávce. Výroby se 
tedy rychle začali ujímat i jiní, obchodně 
zdatnější.
Nepatentovaný vynález se však rozhodl 
zneužít německý úředník Jan Kainz. 
Podle dodaného vzoru nechal rucha-

dlo v roce 1832 vyrobit u jiného kováře 
a poslal ho na hospodářskou výstavu 
do Prahy pod jménem Kainzpflug (Kain-
zův pluh) jako svůj vynález. Ruchadlo 
způsobilo na výstavě hotovou senzaci 
a pražský německý tisk tehdy nešetřil 
obdivem, jak velký vynález Kainz vytvo-
řil. O původcovství nápadu se pak vedly 
dlouhé spory s národnostním podtextem, 
kterak nečestný Němec připravil prosté 
české vynálezce o autorství. Veverkové 
měli spoustu zastánců, přesto se však 
za svého života uznání příliš nedočkali. 
Oba zemřeli roku 1849 v bídě.
Až v roce 1882 se vyšetřování autorství 
vynálezu ujal František Vratislav Sova, 
jednatel Hospodářského spolku v Par-
dubicích, který si prostudoval všechny 
předchozí spisy, znovu vyslechl pamět-
níky v Rybitví – a ti původ vynálezu bra-
tranců Veverkových potvrdili. Na těchto 
základech pak v roce 1883 vydal knížku 
Vynálezci ruchadla a autorství Veverko-
vých prokázal. Ještě téhož roku se v Par-
dubicích i Rybitví konala velká národní 
slavnost a odhalení pomníků bratrancům 
Veverkovým na obou místech. Do Par-
dubic, které tehdy měly jen asi 10 tisíc 
obyvatel, přijelo prý na 30 tisíc návštěv-
níků a mluvil k nim jeden z tehdejších 
vůdců českého národního obrození 
Dr. František Ladislav Rieger. Při odha-
lení pomníku také instaloval František 
Křižík v Pardubicích jako vůbec v prv-
ním venkovském městě v Čechách elek-
trické osvětlení obloukovými lampami. 
Od té doby již autorství vynálezu nikdo 
nezpochybňoval.Ruchadlo

Vedralka	–	stručná	historie
Ne každý ví, že v lese na křižovatce silnic tvaru „T“ Svobodná Ves X Litošice X 
Morašice se dá pokračovat rovně po lesní cestě (pěšky) do někdejší obory s bílými 
jeleny, kde stával malý, snad lovecký zámeček. Jeleni byli mezi dvěma ploty přehnáni 
do obory u zámku v Žehušicích a zámeček na Vedralce pustnul. Jako kluk si ještě 
pamatuji zbytky jeho základů. 
Čirou náhodou se nám podařilo najít jeho podobu na staré pohlednici. Podívejte 
se – postava jezdce na koni dává tušit, že nešlo jen o nějakou chatku.

-rch-

ze života obce

Kuchařka	ze	zámku	–	pokračování

Přinášíme Vám pokračování deníku 
paní Marie Valtrové, někdejší pomoc-
ná panské kuchařky ze zdechovické-
ho zámku, která se v roce 2009 dožila 
krásného věku 100 let.
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Jak se žilo ve Zdechovicích? – 2. část

 Přišlo jaro a jak jen trochu povyrostla 
tráva na ,,obci“ mezi Zbraňovsí a silnicí 
k lomu až k lesu, vyhlásil obecní policajt 
s bubínkem na několika místech ve vsi, že 
se bude pást dobytek. Páslo se tam kolem 
40 kusů, byla to záležitost hlavně pro děti. 
Musely pást i ráno před vyučováním, a tak 
pozdní příchod do školy nebyl výjimkou.
Doba před Velikonocemi přinášela 
do chalup práci s bílením kuchyní, které 
byly po zimě začouzené. Bílilo se dva-
krát ročně výhradně vápnem a štětkou 
z prosné slámy. Také se obílil štít a ven-
kovní zdi, i když byly některé domky dře-
věné, vyhlížely,, jak ze škatulky“.
Na Velký pátek, když se přestalo zvonit, 
nastoupili vesničtí kluci a nahrazovali 
zvonění řehtačkami. V sobotu za toto 
dobrodiní vybírali po staveních peníze. 

V sobotu se v kostele konalo,,Vzkříšení“. 
Večer šel průvod s dechovkou z kostela 
dolů na nádvoří zámku a zpět do kos-
tela. Po obřadu v kostele se šlo za hraní 
pochodů průvodem zpět do vsi. Účast byla 
vždy veliká, nejen místních, ale hlavně 
také mládeže z okolí. V Neděli velikonoční 
byl kostel při mši nabitý a i venku stálo 
velké množství lidí. Do kostela chodili 
věřící z Horušic, Chvaletic, Svobodné Vsi, 
Telčic, Trnávky, Řečan, Labětína, Spytovic 
a Morašic. Pondělí velikonoční patřilo klu-
kům a jejich pomlázkám.

 S jarem také ožila políčka, která se 
obdělávala hlavně kravskými potahy. 
Ve vsi jich bylo v 60 domcích kolem 
90 kusů. Koní ve vsi, bez velkostatku, 
bylo jen 7 kusů. Jednoho vlasnil řezník, 
ostatní se použivali většinou na povoz-
nické práce. Vozili kámen z místního 
lomu na regulaci Labe kolem Řečan a až 
daleko za Přelouč. Ve vsi byl také rozší-
řen chov koz, bylo jich kolem 70 kusů, 
jejich mléko bylo vydatným doplňkem 
výživy nejen lidí, ale i pro prasata.
U tehdejších čtyř místních obchodníků se 
vejce, mléko, máslo, tvaroh ani další mlé-
kárenské výrobky neprodávaly. Jen v hos-
tincích se prodávaly olomoucké syrečky, 
uschované pod skleněným zvonem.

Ze vzpomínek  svého otce na dobu mezi světovými válkami  vybral pan
Josef Říha,

Přelouč

Klub žen
 Stejně jako každý rok Klub žen pokra-
čoval v tradici pořádání zimního pochodu 
s názvem BLA-ME, a to 28. ledna.
Vlastního pochodu se zúčastnilo sedm 
členek s podporou mládí. Nakonec jsme 
se všechny, i ty, které jít nemohly, sešly 
na dobré večeři v hostinci U Zámku. Letos 
jsme si po dlouhé době užily i sněhu a zim-
ního počasí se všemi jeho nástrahami.

Za KŽ J. Chalupníková

Klub důchodců
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Za studeného mrazivého počasí, kdy fou-
kal velice nepříjemný vítr, se vypravily 
členky Klubu důchodců do Prahy na muzi-
kál Sibyla. Opravdu se nám to líbilo. Pís-
ničky pěkné a výprava a scéna nádherné. 
Nechaly jsme si nějakou časovou rezervu, 
takže nám zbyla chvilka před představe-
ním na příjemné posezení s něčím dobrým 
v místní kavárně. Sice jsme měly místa 
na balkóně, ale v divadle Hybernia mají 
sedačky velmi dobře vyřešené, je krásně 
vidět, i když si před vás sedne někdo 
vysoký. Jestli máte rádi muzikály, návštěvu 
tohoto můžeme jenom doporučit.

Ze schůzí klubu
Na výroční schůzi v únoru se sešly členky 
Klubu a pozvaly na ni i starostu obce. 
Na programu byla informace o hospoda-
ření klubu, návrh činnosti na příští období, 
prohlídka kroniky za minulý rok, zhléd-
nutí prezentace z činnosti Klubu v minu-
lém roce a pak volná zábava. Na březno-
vém posezení budeme oslavovat MDŽ.

Kulturní komise
Možná mnozí z vás ani nevědí, že v obci funguje kulturní komise, která má své stálé 
členy a docházejí do ní i předsedové místních organizací a spolků. Právě tato komise 
má na starosti některé z akcí, zejména Zdechovický festival. Ale jejím úkolem je také 
koordinace ostatních akcí, které jí jednotlivé místní spolky nahlásí. Tentokrát se bohužel 
komise sešla v malém počtu a hlavní náplní jejího zasedání byla organizace Masopustu, 
na jehož pořádání mají největší zásluhu JEŠCI.

Ze života našich nejmenších
Stonek dva lístky – a je venku
zelená kolíbka pro sněženku. 

Ještě je v zavinovačce, je docela malá
a jinak by se polámala.

Takhle si může klidně spát
A lehounce se kolíbat.

(Milena Lukešová: První sněženka)

Taky se tak těšíte na jaro jako my? My moc, nejvíc se těšíme na naši zahrádku. 
Až budeme moci vytáhnout odrážedla a koloběžky, kočárky a auta, odkrýt písek 
a hrát si v něm. Vycházka je fajn, v parku i v okolí je spousta krásných míst 
a o některých bychom ani nevěděli, když nejsou vidět z auta cestou do školky. 
Ale už toho bylo od podzimu dost, už si přejeme sluníčko a volné hry na zele-
ném trávníku bez držení kamaráda za ruku. 
Kdo jsou ti kamarádi? Je nás letos 24. Šestnáct kluků a osm holčiček. Jedenáct 
dětí ze Zdechovic, čtyři ze Spytovic, dvě z Morašic, jedno z Přelouče, jedno 
z Krasnic, jedno z Litošic, jedno z Chvaletic a tři z Trnávky. Nejmladším ještě 
nejsou tři a nejstarším je sedm roků. Připravovat program činností tak, aby se 
děti v každé věkové skupině naučily to, co potřebují, a aby rozvíjely dál již zís-
kané dovednosti, je práce krásná, ale náročná.
Tento školní rok nás provází Ferda Mravenec různými profesemi. Ten dělá 
to a ten zas tohle a my jsme taky každý v něčem šikovní. Na podzim jsme 
se seznámili s profesemi, které známe ze školky. Víme, kdo tu vaří, uklízí 
a jaké věci k tomu používá. Hráli jsme si na paní učitelky. Potom na kuchaře, 
zahradníky, truhláře, bednáře i kováře. To když jsme si povídali o tom, co se 
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vypěstovalo na polích a zahrádkách, jak a do čeho se to uskladní nebo jak se to 
zpracovává. Jaké nářadí a další věci kdo může na zahrádce potřebovat a z čeho, 
kde a kdo je vyrobí. Tím jsme se dostali k přípravám na zimu a na ni se připra-
vují lidé i zvířátka.
Tady přišly na řadu další profese s tím vším spojené. Kdo je myslivec a kdo 
hajný. Kominík a kamnář. Že pecař není pekař, už taky víme. Přes rybáře 
a  hasiče jsme se dostali do doby předvánočního úklidu a chystání. Vyráběli 
jsme všelijaké věci z papíru, z korálků… vlastníma rukama jako opravdoví 
cukráři a pekaři jsme připravili těsta, váleli, vykrajovali, dávali do formiček 
a s důvěrou výsledky své práce pak svěřili paní kuchařce k upečení. Přitom 
jsme se naučili, co je recept, co je váha a jak se s ní pracuje. Jak se jmenují suro-
viny a koření, jak vypadá a jak voní. I poslepu některé poznáme.
V lednu začala plesová sezóna a k té patří hudba a muzikanti a k nim hudební 
nástroje a dirigent. Taky švec, co ušije boty na tanec, švadlenka nebo krejčí zase 
šaty. S účesem si poradí kadeřník. Pořád si máme na co hrát, o čem zpívat a učit 
se básničky. Stále je co vyrábět, malovat a tvořit. Už víte, co bude dál? Přece řez-
ník. V březnu se podíváme do knihovny, třeba nám paní knihovnice prozradí, 
kdo je spisovatel a kdo básník, kdo malíř a tiskař a jak vlastně vznikne knížka.
V květnu se vydáme na cestu. Čeká nás pobyt v přírodě (Benecko) a budeme si 
povídat o cestování a profesích, které k tomu patří. To už se bude blížit konec 
školního roku, těšení na dovolenou s rodiči a loučení s našimi nejstaršími.

21. 9. p. Peřina – O drakovi, který neuměl říkat „R“ – loutkové divadlo
od října  SOLNÁ JESKYNĚ – dvakrát týdně říjen a listopad – Lihovar Třemošnice
Říjen PODZIMNÍ VÝSTAVA – výrobky dětí a jejich rodičů – šatna MŠ
11. 10.  přednáška pro rodiče, beseda – Dr. KNOLL, ředitel PPP v Pardubicích
11. 10. Divadélko Žirafka Žofka – pohádka O líném jazýčku
17. 10. posezení s rodiči s povídáním o výchově dětí (L. Pekařová)
7. 11. posezení s rodiči s povídáním o výchově dětí (L. Pekařová)
9. 11. p. Vlčková – Tygřík Péťa – loutkové divadlo
27. 11.  Rozsvícení vánočního stromu u mariánského sloupu ve Zdechovicích
5. 12. Mikulášská nadílka
14. 12. p. Zámečník, p. Kubínová – Vánoce s rolničkou – hudební pohádka
20. 12. Vánoční posezení s rodiči – besídka
10. 1. Komorní filharmonie Pardubice, Sukova síň Domu hudby, Karneval zvířat
26. 1. p. Kelemenová – Sněhurka
1. 2. Zimní stadion PCE, pohádková dětská lední revue
2. 2. Návštěva v Základní škole ve Zdechovicích
14. 2. p. Jana Vyšohlídová – Ošklivé kačátko – loutkové divadlo

Tak	jen	stručně	akce,	co	bylo	a	co	bude:

16. 2. Krejčík Honza – kino Přelouč – představení pro děti
23. 2. p. Kelemenová – Sněhurka – loutkové divadlo
28. 2. KARNEVAL„Na mravenčí pasece“aneb Ferda a jeho kamarádi mravenci
15. 3. Divadlo Šternberk série pohádek – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
  O koblížkovi
  Tři prasátka

 Velikonoční výstavka kraslic a velikonočních dekorací
od 1. 4. „Maminko, táto, babičko, dědo, hrajte a vyrábějte si se mnou“
6. 4. p. Bílek – Kašpárkovo Království – loutkové divadlo
4. 5. Divadélko Žirafka Žofka – „O ztraceném písmenku“
10. 5. Zápis do MŠ pro školní rok 2017–18, od 15 do 16 hodin
21. 5. 26. 5. pobyt v přírodě BENECKO, penzion Mája
6. 6. Odpoledne plné her s rodinou (školní zahrádka)
27. 6. v 15:30 – Slavnostní rozloučení s předškoláky s pohádkou a pasováním

Plavání:  10. 4.,
 24. 4.,
 15. 5.,
 29. 5.,

 5. 6.,
 12. 6.,
 19. 6.,
 26. 6.
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Základní škola Zdechovice
Malé zamyšlení na téma 25 let tradice aneb symbióza školy a obce

V loňském roce si škola v naší obci připomínala 25. výročí od znovuotevření budovy 
školy původním účelům. Tedy školskému vzdělávání. Škola však obci přinesla i něco 
navíc – připomeňme si tradiční akce připravované pro všechny, kteří mají zájem účast-
nit se. Akce pořádá škola mnoho let a zůstává věrna jejich tradici:

 Hry bez hranic – zářijové setkání týmů při netradičních soutěžích
 Posvícenecký koláč – naplněný sportovními soutěžemi týmů i jednotlivců
 Zimní den Josefa Lady se školní zabíjačkou –  postupně se tato akce přeměnila 

v dnešní Zdechovický Masopust
 Slavnostní zahájení školy s kulturním programem
 Cyklus vánočních koncertů s večery: Děti rozdávají aneb…
 Balónkové odpoledne
 Vánoční kavárna s Kantory
 Živý betlém
 Silvestrovský zápas Ženatých proti Svobodným
 Tříkrálový průvod (nyní již se sbírkou pro Charitu)
 Vynášení zimy ze vsi
 Velikonoční výstava se soutěží o Malérečku roku
 Masky v lavicích
 Okresní olympiáda ve vybíjené –  původně na fotbalovém hřišti až s 30 týmy škol, 

dnes ve sportovní hale
 Den černokněžníků a čarodějnic
 Partyzánská stezka – branný závod hlídek
 Den Jana Ámose
 Aprílový biatlon
 Olympijský den pro rodiče a děti
 Druhá šance – závody na kolečkových bruslích
 festival Svatojánské muzicírování –  s přehlídkovou částí koncertů,se soutěžní 

částí, Svatojánskou nocí s ohňostrojem 
(původně na zámku, dnes v areálu školy)

 Nabídka zájezdů na divadelní představení

Pouze školním žákům je určena řada akcí, která obohacuje všední školní týdny – ať jsou 
to programové dny, divadelní představení, ozdravné pobyty, výstavy, besedy, zájmové 
kroužky, sportovní přípravky volejbalu, florbalu, faustballu, Olympijský Decathlon nebo 
společenské soutěžní akce typu Z-faktor, Vypadáš skvěle, Minimiss, Miniman, Skokan 
roku, cyklistické závody…

Některé naše akce postupně pro nezájem zanikly. Jako v případě Diskotéky pro děti 
a rodiče, Diskotéky pro starší a pokročilé, Lampionový průvod, Cvičení rodičů s dětmi, cvi-
čení aerobik, břišní tance, Den pro mou obec… Jiným jsme dali život a zpočátku je připra-
vovali a pak je převzaly jiné organizace. Den úcty ke stáří nyní zajišťuje obec.
Předložili jsme vám malý přehled toho čím škola – vedle své pravidelné činnosti zájmo-
vých kroužků a hlavního poslání v oblasti vzdělávání – přispívá do života obce.

Mgr. Jan Mazal
ředitel školy

Narození občánkové v loňském roce
Loni se v našich obcích narodila pouze 2 miminka a obě ve Spytovicích. Přejeme jim 
krásné dětství a hodně štěstí v celém životě.

Anetka Skohoutilová Evelínka Műllerová
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Vzpomínáme
Člověk se narodí, ale každý máme svůj určený čas, který tady na tom světě strávíme 
a po kterém ho musíme opustit, i když to ty, kteří zůstanou, velmi bolí. S těmito našimi 
spoluobčany se už nikdy nesetkáme, protože od nás v loňském roce navždy odešli.

Jiří Tichý ........................ 22. 02. 2016 .........61 let ........... Spytovice
Marie Beranová .......... 28. 02. 2016 .........82 let........... Zdechovice
Nshan Grigoryan ........ 10. 03 2016 ..........78 let........... Spytovice
Jaroslav Žák.................. 24. 04. 2016 .........56 let........... Zdechovice
Věra Janatová .............. 30. 06. 2016 .........84 let .......... Zdechovice
Jaroslav Balán .............. 19. 09. 2016 .........82 let........... Zdechovice
Štefanie Forstová ........ 25. 09. 2016 .........88 let........... Zdechovice
Vladimír Klymčiv ....... 07. 10. 2016 ..........90 let........... Spytovice
František Semrád ....... 11. 11. 2016 ..........75 let........... Zdechovice
František Beran........... 11. 11. 2016 ..........71 let ........... Zdechovice
Oldřich Bochníček ..... 17. 11. 2016 ..........77 let ........... Zdechovice
Fořtová Marie .............. 17. 12. 2016 ..........89 let........... Spytovice

Upozornění
Nový román Jany Klimečkové!
  Po dvou čtenářsky úspěšných románech Chlebani a Přezrálé moruše právě vychází třetí 
román přeloučské autorky Kočárová cesta, ve kterém se přeneseme do poloviny 18. sto-
letí. Spolu s dcerou hajného zdechovického panství Markétou Janderovou se dostaneme 
až na císařský dvůr Marie Terezie. Osudy hlavní hrdinky i vedlejších postav se odehrá-
vají na historickém pozadí té doby. Autorka se inspiruje životy reálných lidí, které rozvíjí 
i pomocí autorské fantazie. Poutavě psaný příběh zcela jistě čtenáře osloví. Na pultech 
knihkupectví se má historický román Kočárová cesta objevit začátkem tohoto měsíce. 

Masopust
Letos nám počasí opravdu přálo. Sluníčko svítilo, větřík jen tak povíval, a kdyby všude 
kolem na nás nemávaly holé větve bez listí, tak bychom si mohli všichni myslet, že je pěkný 
květnový den a ne začátek jindy studeného března.
Tak, jak se stalo už tradicí, sešli se účastníci masopustního průvodu na návsi, odkud se 
vydali ke starostovi obce, aby ten předal klíč od obce masopustníkům, kteří se v tento den 
stali vládci obce. 

vystoupení mažoretek 
z Přelouče se všem moc líbilo

Věnujme jim tichou

vzpomínku.
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Stejně jako loňského roku se průvod zastavoval na tradičních stanovištích, a to zejména 
na zastávkách, kde byla nachystaná překvapení jednotlivých místních spolků a organizací-
JEŠCI si připravili soutěž v biatlonu bez sněhu.

Tradiční zastávky byly taky u domů Smutných a Kožených s Čeřovskými.

U Klubu důchodců se všichni účastníci průvodu přenesli do dávné minulosti. 
Jak uvedl ředitel školy J. Mazal, v roce 1363 opravdu císař Karel IV. se svojí man-
želkou Eliškou Pomořanskou Zdechovicemi projížděl na své cestě do Královce. 
Členky Klubu i děti z kroužku přivítaly hosty v dobových kostýmech a Lída 
Hloušková coby císař Karel IV. pozvala všechny k bohatě prostřenému stolu.

Hasiči si zase připravili veselé soutěže i dobré občerstvení a pan Bečička jako 
vždy i tady pilně natáčel

Pochopitelně kovbojové nemohli zůstat pozadu za ostatními a i na jejich stanovi-
šti u bytovky bylo značně veselo.
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Následně celý masopustní průvod prošel parkem a zastavil u Brůnových, kde 
měli připraveno pohoštění jak páni domu, tak i Klub žen. I tady si za doprovodu 
kapely mohli účastníci provětrat faldy a zatančit si.

A pak už masopust dorazil na náves, kde ZŠ uspořádala řadu sportovních soutěží 
pro děti i dospělé a všichni si mohli pochutnat na zabijačkových pochoutkách, 
a to jak na místě, tak si něco odnesli i domů. Obviněním medvěda ze všech nedo-
statků v obci celá taškařice skončila a všichni se již těšíme na příští rok.
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Potěšující zprávou pro všechny zamilované mladé Zdechováky je určitě i to, že je může od-
dat náš pan starosta i místostarosta obce přímo tady, ve Zdechovicích. Zde je několik slov 
o školení, které absolvoval. Dne 2. března 2017 se v Olomouci uskutečnil seminář „Jak 
správně oddávat, aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající“. Lektory byli 
p. Mgr. Jaroslava Ježková (při diskusi o přestávce) a p. Ladislav Špaček, který je na foto-
grafii zachycen při podpisu své knihy.  Všem, kteří jsme byli přítomni, nám oba lektoři 
dodali mnoho nových poznatků, ale také sil a optimismu.

Svatby ve Zdechovicích

Nabídka zaměstnání pro všechny, kdo zaměstnání nemají nebo uvažují o jeho změně.

Nabídka práce

Čeština je prostě úžasná
Když přebere profesionál, tak:

Elektrikář je nadrátovanej, soudce je jak zákon káže, klempíř je na šrot, metař je 
nametenej, sládek je nachmelenej, akademický malíř je pod obraz, malíř pokojů 
je zmalovanej, loutkoherec je zpuprlíkovanej, zpěvák je zhulákanej, letec je jako 
bomba, pyrotechnik je jako puma, kanonýr je jako dělo, pneuservisman je gumo-
vej, truhlář je jako prkno, kněz je jako slovo boží, funebrák je tuhej, meteorolog 
je na mraky, veterinář je jako zvíře, boxer je ztřískanej, kropič je zlitej, sedlák má 
vidle, zootechnik je jako dobytek, řezník je jako prase, kovář je zbušenej, kuchař 
je na kaši, myslivec je piclej, písmomalíř je zlinkovanej, lakýrník je zlakovanej, 
kominík je zčazenej, sklenář má okno, poslanec je odhlasovanej, uklízečka je 
na prach, zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku, pumpař je total, 
zahradník je nakropenej, dřevorubec je zrubanej, karbaník je zkárovanej, ortopéd 
je zlámanej, dermatolog je koženej, anesteziolog je v bezvědomí, pedagog je vy-
školenej, hudebník je na moll, entomolog je na mol, chmelař je jako žok, tramva-
ják je vykolejenej, výhybkář je namazanej, zoolog má opici, kynolog je jako doga, 
zákazník má nakoupeno, řidič je zřízenej, ocelář zkalenej a flétnista je zhvízdanej.

No řekněte, najdete to v některém jiném jazyce? Nebo je to tím, že Češi stojí dost 
vysoko na žebříčku spotřeby alkoholu?

VTÍPKY
S manželkou si často vyměňujeme názory. Já přicházím se svým a odcházím s jejím.
 
„Prej ses oženil.“
„Jo jo, oženil“
„To musíš být šťastný.“
„No, to musím.“
 
Když žena říká „Cože?“, tak není hluchá. Je jen milá a dává ti šanci říct svůj názor 
lépe, totiž opačně.
 
„Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil 
anonymní dotazník.“

Pro pobavení
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různé ze života obce

Brambory:

Papírová utěrka zabrání zvlhnutí brambor.
Pokud uvařené brambory nepodáváte okamžitě, často se stane, že se v hrnci zapaří 
a jsou hodně vlhké až nepříjemně mazlavé. Zabráníte tomu docela snadno: jakmile 
slijete vodu, vložte mezi hrnec a pokličku papírovou kuchyňskou utěrku. Ta pohltí 
páru a brambory tak zůstanou krásně suché a déle teplé.

Báječné křupavé bramboráky.
Do těsta na bramboráky přidejte 1–2 lžičky tvarohu. Zjemníte tak jejich chuť a bu-
dou krásně křupavé. Při dochucení nezapomeňte kromě česneku i na majoránku.

Bramborová kaše trochu jinak.
Aby bramborová kaše nechutnala stále stejně, chce to občas ji trochu obměnit. 
Když do ní zamícháte lžičku hořčice nebo trochu najemno nastrouhaného křenu, 
výsledek bude perfektní.

Dobré rady od „B“

Charitativní akce

Zastupitelstvo obce a redakce 
Zpravodaje přeje všem našim 
čtenářům krásné Velikonoce 

s příjemným počasím 
a dobrou náladou.
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