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10 LET ZPRAVODAJE
Dárek pro Vás! 
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davatele: Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice, tel. + fax: +420 466 936 101, email: obec@zde-

chovice.cz, http://www.zdechovice.cz. Zpravodaj je distribuován v obci a jejich místních ãástech zdarma.
Pfiíspûvky, ohlasy a názory pfiijímá Obecní úfiad ve Zdechovicích. Uzávûrka pfií‰tího ãísla 15. srpna 2006.
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■ âarodûjnice 2006
Nejen ve
Zdechovicích, ale
i ve Spytovicích se
pálí ãarodûjnice.
Malá parta spytová-
kÛ se dohodla, Ïe le-
tos opût postavíme
ãarodûjnice. Hned
první den jsme se
pohádali, ale tohle
je v˘sledek. Hranice
nebyla tak velká ja-

ko loni, lidí nepfii-
‰lo také tolik, jako
loni, ale zábava ply-
nula nezávisle na
poãtu kamarádÛ
a znám˘ch. 
Také bychom chtûli
podûkovat v‰em
ostatním, ktefií, byÈ
jen malou pomocí,
pfiispûli k uskuteã-
nûní této akce.
Dûkujeme!

■ Zásah HasiãÛ
Obvykle Vám pfiiná‰íme foto z nejrÛznûj‰ích soutûÏí a cviãení na‰ich HasiãÛ.
Tentokrát je zastihl pohotov˘ fotograf -RS- pfii ostré akci pfiímo ve Zdechovicích
koncem bfiezna.

MoÏná víte, moÏná ne - letos tomu bude 10 let co na‰e obec vydává Zpravodaj ob-
cí. ProtoÏe jsme se shodou ‰Èastn˘ch náhod stali „slavn˘mi“ tím, Ïe o na‰í obci
odvysílal âesk˘ rozhlas Pardubice pûknou relaci v rámci jejich projektu
Posvícení, pouÏili jsme se souhlasem autorÛ nahrávku tohoto pofiadu a jako bo-
nus pro Vás, Vám ji pfiikládáme.
TakÏe…ná‰ Zpravodaj poprvé v historii mluví a hraje.
Pfiíjemn˘ poslech Va‰eho zvukového CD Vám pfieje!

Va‰e redakce

MALÁ FOTOGALERIE - tentokrát na téma „plameny“
■ P¤EKVAPENÍ PRO VÁS
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