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Úvodník
„Vánoční stromeček už zase svítí“

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní vánoční stromeček už zase svítí, 
což nám dává jednoznačně najevo, že máme 
před sebou nejkrásnější období roku, vánoční 
svátky a oslavy příchodu nového roku. Po 
kolotoči dnů plných práce a spěchu nastávají 
dny klidu a odpočinku, kdy se setkáváme se 
svými nejbližšími. Jako každoročně budeme 
bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co se 
nám povedlo a co se přihodilo. Dovolte mi 
tedy, abych zde i já krátce shrnul, co že se 
v našich obcích událo během roku 2018.
Začnu tedy některými investičními akcemi. 
V zámeckém parku se podařilo vybudovat 
další část nového cestního systému a přidat 
atrakce pro děti i dospělé. Podél hlavní sil-
nice už chodíme kolem opravené ohradní zdi 
a v obou našich obcích máme nové osvětlení. 
Ve Spytovicích je upravené okolí rybníčku 
a můžeme se těšit na nové společenské cen-
trum, které už roste na okraji obce.

V příštím roce nás čeká realizace místních 
komunikací ve Zdechovicích, nebo stavba ryb-
níku „zadní“ včetně historického náhonu ve 
Spytovicích. Naším velkým cílem je propojení 
našich obcí bezpečnou stezkou. Je dobře, že 
můžeme navázat na práci minulého zastupi-
telstva, a určitě bude naší snahou dokončit 
započaté akce.

Ale nejen budováním živ je člověk. Ke spo-
kojenému životu neodmyslitelně patří také 
kultura, sport a zábava. V této oblasti nabí-
zíme ve Zdechovicích skutečně širokou 
škálu aktivit a kulturních programů. Úmy-
slně nechci žádnou akci jmenovat, ale věřte 
mi, že si moc vážím všech, kteří se snaží o to, 
aby se v našich obcích žilo o trochu lépe. Chci 
poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, 
spolkům, organizacím, prostě všem, kteří 
se podílejí na organizování úctyhodného 
množství akcí, a samozřejmě také domácím 
i přespolním návštěvníkům, bez kterých by 
to všechno nebylo prostě ono.

Dovolte mi, abych nám všem popřál krásné, 
klidné, přátelské a bezpečné Vánoce, dětem 
i dospělým alespoň částečně splněné sny 
a v závěru roku pár dní klidu a odpočinku 
strávených se svými blízkými.
Hezké sváteční dny Vám přeje Váš,

Radomír Stříška,
starosta obce

3slovo starosty
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 Výpis z usnesení z ustavujícího 
zasedání zastupitelstva 
obce Zdechovice
 
konaného v pondělí 5. listopadu 2018 od 18.00 hodin

 1.  Zastupitelstvo obce Zdechovice určuje ověřovateli zápisu T. Rondzíka a M. Sotonu a zapi-
sovatelem Štěpánku Kočovou.

2.  Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 1) Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2) Schválení programu
 3) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b)  určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c)  určení způsobu volby starosty a místostarosty a případně zvolení volební komise
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 5)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, výborů 

a komisí.
3. Zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
4.  Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
5.  Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty, 

předsedů a členů obou výborů postupem podle návrhu p.R.Stříšky.
6. ZO schvaluje 3člennou volební komisi.
7. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí starostou Radomíra Stříšku.
8. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí místostarostou Ondřeje Procházku.
9.  Zastupitelstvo obce Zdechovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou pětičlenné.
10. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou finančního výboru p.Tomáše Rondzíka.

č. 6/2018

11. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou kontrolního výboru Roberta Formana.
12.  Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy finančního výboru: Mgr. Hanu Čeřovskou, Editu 

Růžičkovou, Valerii Vánišovou, Ing. Kateřinu Kočovou.
13.  Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy kontrolního výboru Ing. Bohuslava Nejerála, 

Ing. Miloše Sotonu, Michala Skohoutila, Lukáše Smolíka.
14.  Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a čle-
nům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši stejné jako v předchozím 
volebním období.

Pardubicko, 
po stopách známých  
budov a staveb
Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zlatého pruhu českých zemí, je krajina rovná jako 
stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, chov koní, aviatiku, železnici, může se pyšnit 
řadou významných budov a staveb, a to jak z dávné, tak i nedávné historie.

 
Východočeské divadlo Pardubice

2. díl
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Městské divadlo Pardubice je secesní divadlo, 
postavené v letech 1907–1909 v Pardubicích. 
Je největší divadelní scénou ve městě a záro-
veň domovskou scénou souboru.
Autorem projektu divadla je architekt Anto-
nín Balšánek. Základní kámen byl položen 
16. května 1907, přičemž stavba budovy trvala 
dva a půl roku. Mramorová deska základního 
kamene je dodnes osazena uvnitř budovy ve 
vstupní hale. Provoz Městského divadla byl 
oficiálně zahájen 11. prosince 1909. Původní 
kapacita divadla byla 163 sedadel a šest lóží 
v přízemí a 82 sedadel a osm lóží v patře.
Na výzdobě budovy a jejích interiérů se podí-
lela řada umělců. Oponu a vlysy na průčelí 
divadla maloval akademický malíř František 
Urban. Autorem sochy Genia na čele budovy 
je akademický sochař Bohumil Kafka. Akade-
mický sochař Bohumil Vlček dále vytvořil osm 
medailonů umístěných na fasádě budovy. 
V letech 1925-1926 byla kapacita divadla roz-
šířena o 300 sedadel a dva medailony byly 
z průčelí odstraněny. Dne 30. března 1931 

bylo divadlo vážně poškozeno požárem. 
Požár vypukl v provazišti v průběhu večerního 
představení operety Čeští muzikanti a během 
pouhých dvou minut zachvátil celé jeviště. 
Zničeno však bylo nejen jeviště, ale i opona 
a sklad dekorací. Rekonstrukce divadla město 
tehdy stála celých tři čtvrtě milionu korun.
V nedávné době byla celá budova nákladně 
rekonstruována. V roce 2002 proběhla rekon-
strukce interiéru hledištní části divadla, pro-
vedená podle projektu architekta Miroslava 
Řepy. Součástí rekonstrukce byla malba 
repliky secesní opony Františka Urbana, 
která shořela při požáru divadla v roce 1931. 
Repliku namaloval akademický malíř Václav 
Špale. V roce 2003 pak byly zahájeny práce na 
obnově fasády. Projektovali je architekti Miro-
slav Řepa a Vladimír Mlejnek (stejní autoři stojí 
rovněž za projektem rekonstrukce přilehlého 
Smetanova náměstí).

Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje
Zabezpečení chat a chalup před zimou

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto bychom 
se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. 
Máme na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, 
že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim 
možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená 
chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se 
svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách 
policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít pře-
devším jejich majitelé.
A co vám radíme?
 •  zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – 

zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 • poraďte se o zabezpečení s odborníky
 • věnujte pozornost zejména stavebním otvorům – vstupní dveře, okna, verandy
 •  pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém 

následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centrali-
zované ochrany soukromých bezpečnostních služeb

 • nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
 • pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí 
 • zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
 •  cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných 

objektech
 •  chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří 

žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
 • sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
 •  při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně 

si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné 
informace pro policii a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa 
byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Grácie ze školy Svítání nadělovaly 
a pak rozjely v divadle karneval…
Pardubice – Hvězdný dárek přímo z nebes se 
snesl ve středu 17. října ve Východočeském 
divadle v Pardubicích během slavnostního 
galavečera Základní školy a Praktické školy 
Svítání. Ten nesl název NOC GRÁCIÍ: Hvězdy, 
které pomáhají.
„Tato akce byla věnována všem, co nám 
v uplynulém školním roce pomáhali a pod-
porovali nás,“ řekla ředitelka Základní školy 
a Praktické školy Svítání Miluše Horská, která 

je též 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu 
České republiky.
Za finanční podporu patřila Cena Grácií Obci 
Zdechovice, Městu Přelouč, Dobrovolnému 
svazku obcí Holicka, S & Ř Ch Kovo Chrous-
tovice a Správě a údržbě silnic Pardubického 
kraje.

Zdroj: Základní škola a Praktická škola 
SVÍTÁNÍ o.p.s.
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Již 15 let žije tyflocentrum pardubice světem 
nevidomých a jinak zrakově postižených
Dne 16. září 2018 oslavilo TyfloCentrum Par-
dubice patnáct let své existence, patnáct let, 
kdy poskytuje sociální služby a žije světem 
nevidomých a jinak zrakově postižených lidí. 
Cílem poskytovaných služeb je motivovat lidi 
se zrakovým postižením k aktivnímu životu 
a napomáhat jim k dosažení co největší míry 
samostatnosti. Za patnáct let existence se 
toho událo opravdu hodně. Za tuto spolupráci 
a podporu patří dík všem pracovníkům, uži-
vatelům služeb, dobrovolníkům, partnerům 
a dárcům. Společně jsme podnikli mnoho zají-
mavých aktivit. Pravidelně se věnujeme spor-
tovním aktivitám, každoročně najezdíme okolo 
600-700 kilometrů na dvojkole, podnikáme 
výlety, věnujeme se turistice, vystoupali jsme 
na nejvyšší horu České republiky Sněžku, jez-
díme na rekondiční pobyty či hrajeme kuželky. 
Věnujeme se také společenským aktivitám, 
pravidelně se scházíme, máme společný před-
vánoční oběd, v únoru 2019 se již po desáté 
sejdeme na plese TyfloCentra Pardubice. 
Pořádáme dny otevřených dveří pro veřejnost, 
kde přibližujeme život lidí s těžkým zrakovým 
postižením, spolupracujeme s očními lékaři, 
úřady, školami, poskytovateli sociálních slu-
žeb. Mohli jste nás potkat na různých prezen-
tačních aktivitách v celém Pardubickém kraji. 
A mohli bychom jmenovat ještě mnoho dalších 
událostí a aktivit.
Ptáte se, komu a v jakých situacích TyfloCent-
rum Pardubice pomáhá? V rámci čtyř registro-
vaných sociálních služeb pracovníci poskytují 
služby lidem se zrakovým postižením v Par-
dubickém kraji ve věku od 16 let, a to ambu-
lantní i terénní formou (např. v místě bydliště 
uživatele). Pracovníci radí lidem se zrakovým 

postižením v oblasti kompenzačních pomů-
cek, např. v případech, kdy člověk nepřečte 
běžný text, přestává vidět na televizi, nevidí 
na hodinky a dělají mu potíže běžné denní čin-
nosti (orientace v prostoru, nalévaní tekutin, 
běžný úklid apod.). TyfloCentrum Pardubice 
také pomáhá s vyřizováním záležitostí na úřa-
dech – např. v oblasti invalidních důchodů, pří-
spěvku na péči, průkazek ZTP/P či ZTP. Posky-
tované služby také zahrnují aktivity zaměřené 
na rozvoj a udržení dovedností v oblasti péče 
o vlastní osobu a domácnost, aktivity zamě-
řené na nácvik a trénink obsluhy kompenzač-
ních pomůcek (hmatové či ozvučené hodinky, 
PC, mobilní telefony, pomůcky do domácnosti 
apod.) či vzdělávaní v oblasti komunikace. Pra-
covníci TyfloCentra Pardubice v rámci služeb 
také doprovází lidi s těžkým zrakovým posti-
žením na místa, kam sami nedojdou, případně 
jim mohou přečíst text.
Potýkáte se s obtížemi se zrakem Vy sami nebo 
někdo ve Vašem okolí? Znáte někoho, kdo má 
problémy s viděním a brýle už mu nestačí? 
Chtěli byste mu pomoci? Právě pro Vás je zde 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Neváhejte nás 
kontaktovat, rádi Vám poradíme.
Více informací najdete na internetových strán-
kách www.tcpce.cz a na pracovištích v Par-
dubicích, Chrudimi a ve Vysokém Mýtě. Kon-
taktujte nás telefonicky, na čísle 466 500 615 
nebo 774 415 173.

Mgr. Dana Stoklasová
ředitelka TyfloCentra 

Volby do zastupitelstva obce
5. a 6. října 2018 proběhly v celé ČR volby do zastupitelstev obcí. V našich obcích se k volebním 
urnám dostavilo 61,38 % oprávněných voličů. Zastupitelé se volili ve Zdechovicích na OÚ a ve 
Spytovicích ve volební místnosti. Na zdárný průběh voleb přísně dohlížela volební komise.
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Výsledky voleb do zastupitelstva

Volební strana/Jméno hlasů

1. ZDE JSME DOMA – 25,75 % 645

Tomáš Rondzík 93

Bohuslav Nejerál 92

Miloš Sotona 90

Radomír Stříška 75

Zuzana Kopuncová 57

Radek Hloušek 62

Kamil Kautský 68

Oldřiška Jarolímová 49

Daniel Mazal 59

2. NÁŠ DOMOV – 41,04 % 1028

Robert Chutic 168

Robert Forman 128

Lukáš Smolík 108

Valerie Vánišová  98

Jana Dvořáková  99

Lenka Nováková 114

Vladimíra Nohejlová  88

Volební strana/Jméno hlasů

Sonja Borovičková 113

Erika Češková 112

3. ZA NAŠE OBCE – 25,59 % 641

Ondřej Procházka 103

Michal Skohoutil 83

Edita Růžičková 67

Petr Kurka 76

Kateřina Kočová 87

Petra Svobodová 61

Milan Záruba 51

Václav Obrgriesr 53

Jaroslav Procházka 60

4. ZMĚNA – 7,62 %

Petr Smetana 57

Michal Kaňuka 35

Jan Kárník 34

Michal Forst 34

Iveta Šťastná 31

ze života obcezprávy z obce12

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Ustavující zasedání, kde se volil nový starosta obce a předsedové a členové finančního a kon-
trolního výboru, proběhlo 5. listopadu 2018 za velmi dobré účasti občanů našich obcí. Novým 
starostou se stal pan Radomír Stříška, který po převzetí funkce poděkoval stávajícímu staros-
tovi Ing.Robertu Chuticovi za 28 let práce pro obec, jejíž výsledky můžeme všichni vidět na 
každém kroku.
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Členové nově zvoleného zastupitelstva obce

Záznam videa pana M. Bečičky najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=GSfl9duuCmo&list=PLH-reoKRdwH36bfCEoVmA_
AYLXMfCMgod

Odhalování pomníku na počest
100. výročí vzniku republiky
V naší obci došlo k významné akci, a to k vytvoření, umístění a posléze odhalení památníku ke 
stému výročí vzniku republiky. K návrhu desky i k vybrání vhodného kamene byl vyzván člen ART 
klubu Přelouč pan Josef Dvořáček.
Památník je umístěn v parku, a když probíhalo 23. října jeho odhalování, bylo velice nepříznivé 
počasí, bylo chladno a foukal velice nepříjemný a studený vítr. Proto všichni přítomní ocenili výkon 
mažoretek z Ronova, které předvedly bez sebemenších známek nepohody svůj perfektní výkon. 
Kromě nich s krátkým programem vlasteneckých písní vystoupily děti z naší ZŠ i dechový orchestr 
umělecké školy z Přelouče. Celé odpoledne svým slovem provázel ředitel školy pan Mgr. Jan Mazal. 
Vhodné příležitosti využili členové obecního zastupitelstva a předali překvapenému starostovi 
Ing. Robertu Chuticovi cenu obce ZA PRÁCI PRO OBEC.
Součástí celého slavnostního odpoledne bylo zasazení lípy, pod jejíž kořeny byl uložen balíček 
jako vzkaz pro generace příští. Závěr celé slavnosti proběhl v místním kostele, kde promluvil farář 
Lubomír Pilka a zahrála Komorní filharmonie Pardubice.

Bor.
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SPOZ

Pan Jiří Krupička oslavil významných 70 let. 
Je vyučen nástrojářem, většinu svého produk-
tivního věku strávil jako pracovník Tesly Pře-
louč. Z Přelouče taky pochází. Se svojí ženou 
vychovali dvě děti. V současnosti pracuje jako 
zaměstnanec OÚ.

Krásných 70 let oslavila již v létě paní Vlasta 
Uhlířová. Celý život žije ve Spytovicích, 
v mládí pracovala v Tesle a potom v země-
dělství. S manželem vychovala dvě děti.

Paní Evě Schuchové se na Štědrý den spojí 
několik důvodů k oslavě. Jednak bude svá-
teční den, pak má svátek, a dokonce oslaví 
i svých 75 let. Bydlí ve Zdechovicích a se svým 
manželem vychovali tři děti.

Více než 80 let svého života oslavili tito naši 
spoluobčané: paní Věra Čistínová, paní Libuše 
Hanušová, paní Marie Mazalová, paní Božena 
Beránková, paní Božena Smutná a paní 
Zdeňka Musilová.

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně 
zdraví, veselou mysl a pohodu.
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Narození občánkové

Emily Kopáčová Maxmilián Gabor

Vojtěch Müller Vojtěch Jarolím

Zdeněk Mraček

Letošní rok byl bohatý na chlapečky. Všem 
miminkům přejeme krásný start do života, 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti 

a úspěchů.

Rozsvícení vánočního stromu
Stalo se již tradicí, že před první adventní nedělí obec rozsvítí svůj hlavní vánoční strom, i když 
nazdobených a rozsvícených stromků je v naší obci několik. Letos bylo připraveno občerstvení, 
o které se postarala obec, Ješci a Klub důchodců. Počasí bylo nevlídné, foukalo a určitě by 
nikdo neřekl, že bylo teplo.
Před vlastním rozsvěcováním uspořádala naše ZŠ program nazvaný Děti rozdávají, letos s pří-
davkem hity století. Kromě dětí vystoupili Lída Helligerová a Miloš Dvořáček. Po programu se 
někdo vydal na prostranství k OÚ, někdo se šel projít s dětmi a lampióny do parku. Pak následoval 
program dětí z MŠ a ZŠ. A na závěr se, pochopitelně a podle očekávání, rozsvítil vánoční strom.
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Den úcty ke stáří
Další, a již dlouholetá, velice hezká a příjemná tradice v naší obci je každoroční setkávání se 
seniorů našich vesnic. Jako vždy, tak i letos byl sál plný. K tanci i k poslechu hrála hudba Duo 
Melodik. Na úvod představily děti ZŠ pěkný program, věnovaný dědečkům a babičkám. Násle-
dovalo vyznamenání pro paní Marii Koženou, která si ho zasloužila za dlouholetou práci pro 
obec, a to jako učitelka, knihovnice a kronikářka. V průběhu večera členky Klubu důchodců 
zazpívaly soubor písní z divadelního představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Také při tanci se 
parket zaplnil a zazněly i koledy, které si zazpívali všichni společně. Při odchodu dostal každý 
ze seniorů balíček s pěknými, užitečnými a dobrými věcmi. Pro všechny to byl určitě příjemně 
strávený večer.
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Klub žen
Výlet na Konopiště

21. září si členky Klubu žen udělaly radost. Vyrazily vlakem do Prahy a tam přestoupily na vlak 
směr Benešov. Vystoupily v Poříčí nad Sázavou a pěšky vyrazily podél Konopišťského potoka 
na hrad a zámek Konopiště, kde se jim po jedenáctikilometrovém putování otevřel nádherný 
pohled. Prohlídky zámku se jim líbily a potom, po další, tentokrát už kratší cestě, dorazily do 
Benešova, odkud je vlak vezl směrem k domovu.

Jako každý rok, tak i letos nezapomněly členky Klubu žen na starou českou tradici, kdy chodí 
Mikuláš, čert a anděl a obdarovávají hodné děti. A protože zdechovické dětičky jsou zajisté vždy 
hodné, mohly se s čerty, andělem i Mikulášem sejít v sobotu 1. prosince v sále hostince, kde na 
ně čekalo divadélko Kůzle s pohádkou O zatoulaném psaníčku a za básničku pěkné dárečky. 
A potom, pochopitelně, ještě 5. prosince, kdy za nimi čert, Mikuláš a anděl přišli až domů. Ti se 
prošli po vesnici, navštívili děti a zašli i na obecní úřad.

Kovbojský klub
Jirka Skohoutil vítězem jubilejního Kovbojsmeče

V sobotu 13 října pořádal Kovbojský klub Spy-
tovice v sále Hostince U Zámku 15. ročník ote-
vřeného turnaje ve stolním tenisu Kovbojsmeč 
2018. O účast na této akci byl letos mimořádný 

zájem, přihlásilo se 25 hráčů. Zajímavé je, že 
mezi nimi bylo 10 nováčků tohoto turnaje. 
Většina z nich ale není žádnými nováčky ve 
světě stolního tenisu. Jsou to vesměs hráči, 
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kteří běžně navštěvují vyhlášené turnaje 
v širokém okolí a tentokrát si našli cestu i do 
Zdechovic. A tak se může letošní ročník Kov-
bojsmeče pochlubit tím, že takhle kvalitní 
startovní listinu ve své historii ještě neměl. 
Celý den bojovali hráči o co nejlepší umístění. 
Uspět v tak silné konkurenci ale mohli opravdu 
jenom ti nejlepší. Ptáte se, kteří? Na šestém 
místě skončil domácí Michal Novák poté, co 
v zápase o pátou příčku nestačil na Romana 
Zummera z Přelouče. V bitvě o bronz porazil 
Vašek Müller z Přelouče Jirku Filipa z Chvale-
tic 2:1 na sety a obhájil tak loňské třetí místo. 
V krásném a napínavém finále zvítězil také 2:1 
na sety nad Vaškem Hamplem z Chlumce Jirka 
Skohoutil ze Spytovic a stal se podruhé vítě-
zem tohoto turnaje (poprvé se mu to podařilo 
v roce 2014). Kovbojsmeč 2018 opět finančně 
podpořila Obec Zdechovice a i díky jejímu pří-
spěvku si každý účastník odnesl domů nějakou 

věcnou cenu. Kromě těch kupovaných ještě 
další věcné ceny věnoval Pardubický pivovar 
(velké poděkování paní Jitce Kautské), firma 
KURY a mnoho cen poskytl také patron celé 
této akce úspěšný reprezentant České repub-
liky ve stolním tenisu vozíčkářů Jirka Suchá-
nek. I on svojí osobní účastí na turnaji přispěl 
k vysoké úrovni letošního ročníku. Velmi si 
vážíme, že ve svém nabitém programu věnoval 
svůj čas akci Kovbojského klubu, neboť hned 
v pondělí po turnaji odjížděl do Slovinska, kde 
v Lašku reprezentoval Českou republiku na 
mistrovství světa hendikepovaných (a přivezl 
domů bronzovou medaili – blahopřejeme). 
Závěrem už jenom chci poděkovat všem ostat-
ním, které jsem v tomto článku nezmínil kon-
krétně. Hráči, pořadatelé a další pomocníci, 
diváci – vy všichni jste vytvořili báječnou akci, 
na kterou je Kovbojský klub hrdý.Benešova, 
odkud je vlak vezl směrem k domovu.

Vítězství v Kovbojšťouchu obhájila dvojice z Přelouče 

Kovbojský klub Spytovice uspořádal v sobotu 
1. prosince 2018 již 25. ročník turnaje dvojic 
v kulečníku, který nese název Kovbojšťouch. 
Stejně jako vloni se místem konání stal sál 
hostince U Koblihů v Řečanech nad Labem. 
Byli jsme velmi zvědaví, kolik hráčů přijede 
na jubilejní ročník turnaje, který pořádáme 
nepřetržitě již od roku 1994 a byli jsme velmi 
mile překvapeni, když se na startovní listinu 
přihlásilo 15 dvojic, tedy 30 účastníků. To je 
rekordní počet, neboť tolik hráčů se za celou 
jeho historii sešlo pouze jednou v roce 2007. 
V průběhu dne bylo možné na dvou stolech 
sledovat mnoho zajímavých a napínavých 
zápasů, které určily konečné pořadí. Páté místo 

obsadili loňští finalisté Jirka Skohoutil a Tomáš 
Papoušek. I to je malý důkaz toho, jak kvalitně 
byl tentokrát turnaj obsazen. Na čtvrtém místě 
skončila dvojice Jirka Fofoňka a Michal Novák, 
která v zápase o bronzovou příčku podlehla 
páru Jožka Hejný – Ondra Kadaník z Přelouče. 
Do finále postoupili Milan Vojtíšek a Mára 
Novotný. Zde však nestačili na vítěze posled-
ních tří ročníků Kovbojšťouchu dvojici Roman 
Waldhans a Standa Šimon z Přelouče. Pro tento 
pár to tedy bylo čtvrté vítězství v řadě, Roman 
Waldhans, kterému nikdo neřekne jinak než 
Waldy, dokonce yhrál turnaj celkově již sedm-
krát. Tradicí na tomto podniku se také stalo 
udělování výročních cen za jubilejní účast. 
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Klub důchodců
V poslední čtvrtině roku máme v Klubu vždycky dost práce. Připravujeme program na Den 
úcty ke stáří, přihlásili jsme obec do celostátní akce Česko zpívá koledy, byli jsme na ozdravné 
chvilce v solné jeskyni v Třemošnici, chystáme se nasát vánoční atmosféru na vánočních trzích 
v Hradci Králové, připravili jsme občerstvení na rozsvícení vánočního stromu. A už tradičně se 
většina z nás účastní téměř všech akcí pořádaných obcí.

I letos toto ocenění několik borců obdrželo 
– Standa Šimon a Robert Valenta mladší za 
pátý start, Péťa Kalina, který se turnaje zúčast-
nil podesáté, a největší potlesk sklidili Míša 
Rambousek a Míla Mucha, kteří na Kovbojš-
ťouchu hráli již dvacetkrát. V tomto roce jsme 
udělili ještě jednu mimořádnou výroční cenu, 
kterou dostal nejzkušenější účastník turnaje 
Míša Novák za to, že při svém dvacátém prvním 

startu v turnaji jako první odehrál 100 zápasů. 
Děkujeme všem, kteří se turnaje účastnili i kteří 
jej pomohli zorganizovat. Dále bychom rádi 
vyzdvihli vstřícnost a ochotu personálu hos-
tince U Koblihů a těšíme se na příští ročník.

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu
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Oprava kanalizace v Morašické ulici
V listopadu se opravovala kanalizace v Morašické ulici. Věříme, že už bude všechno v pořádku. 

Nový obecní pomocník
19. října převzala obec 150. kus v ČR prodaného komunálního automobilu.

Pár dopravních změn
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Blíží se Vánoce
Vánoce jsou za dveřmi, a proto napíšeme 
několik receptů na vánoční cukroví bez pečení, 

které uvítá většina hospodyněk, které chodí do 
práce a na velké pečení jim nezbývá dost času.

Nepečené cukroví s kokosem a kakaem

1. KOKOSOVÉ KULIČKY:
 120 g  moučkového cukru
 60 g  tuku Hera
 1 ks  bílek
 70 g  kokosové moučky

 30 g  kakaa
 trocha rumu
  Vypracujeme těsto, z kousků tvarujeme 

kuličky, obalujeme v kokosové moučce.

2. KOKOSOVÉ OČI:
 350 g  moučkového cukru
 120 g  másla
 6  uvařených žloutků
 120 g  kokosové moučky.

  Žloutky nastrouháme, smícháme s cukrem, 
máslem a kokosovou moučkou. Tvarujeme 
kuličky, doprostřed uděláme důlek, do kte-
rého nalijeme čokoládovou polevu.

3. NUGÁT:
Utřeme 60 g másla a 160 g ml. cukru, vetřeme 
1 vejce, vmícháme 160 g mletých sucharů, 
3 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu a 2 lžíce vanil.cukru. 

Z hmoty vyválíme placku, polijeme kakao-
vou polevou a krájíme čtverečky. Lze přidat 
i rozinky nebo kandované ovoce.

4. ČOKOLÁDOVÝ SALÁM:
300 g rozdrobených piškotů pokapeme 2 lží-
cemi rumu. Utřeme 2 vejce s 200 g ml. cukru 
a přidáme 40 g kakaa. 250 g rozpuštěného, 
vlahého ztuženého tuku spojíme s utřeným 
vejcem, přidáme piškoty a vše dobře promí-

cháme. Uděláme šišku jako salám, zabalíme 
do alobalu a dáme do lednice ztuhnout. Pak 
krájíme kolečka.

Vážení spoluobčané.

Redakce zpravodaje spolu se zastupite-
li a  zaměstnanci obce vám přejí krásné 
prožití vánočních svátků, hodně klidu, 
rodinné pohody a štěstí.
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