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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,

Poslední tečku za letošním létem nám v neděli dne 30. 8. 2015 pomohla udělat 
dechovka VALANKA v zámeckém parku ve Zdechovicích. Byl to poslední kulturní 
podnik letošního léta (Ješci – díky) – vždyť v úterý už je 1. září a naše děti zase jdou 
do svých škol a školiček. To bývá spolehlivé znamení, že léto končí. 
Všichni určitě doufáme, že pominou ta děsná vlhká vedra a těšíme se na pěkné 
indiánské léto, na takové, jaké máme rádi. To například znamená, že nebudeme už 
od poloviny září zase topit. Pokud se ovšem někomu podařilo trochu toho letošního 
vedra napytlovat a má jej pěkně ve sklepě, tak je ovšem ve výhodě. Jestli někoho tako-
vého znáte, dejte vědět, od zkušenějších je vždycky dobře se něčemu přiučit. 
Co nás ještě pěkného čeká? Zavařit do sklenic co zahrádka dala a co jsme ještě nestihli 
dostat „pod víčka“, prohlédnout brambořiště na našich políčkách a spočítat, zda jsme 
vykopali alespoň tolik, kolik jsme zasadili, zvládnout řez peckovin, posekat trávu 
(možná že letos naposled) a připravit si plány na výsadbu nových stromků na našich 
zahradách. Doufám, vážení a milí čtenáři, že se Vám podařilo přes léto nabrat sil a že 
zimu snadno překonáte.

Přeji Vám hodně zdraví, rodinnou pohodu a stálou dobrou náladu.

   Váš 
   Robert Chutic
   starosta obce 

Z FESTIVALU



54

zastupitelstvo obce Zdechovice

Usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2015
konaného v pondělí 15. června 2015 od 18.00 hodin  
v tanečním sále hostince U zámku ve Zdechovicích

1/	 	Závěrečný	účet	obce	za	rok	2014
   a)  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný 

účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě 
o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

  
  • Obec doplatí nevyplacenou část odměny místostarostce obce v sou-

vislosti s ukončením výkonu funkce
   Termín: květen 2015
  •Obec zajistí smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku MŠ
   Termín: 30. 9. 2015
  • Obec zajistí zápis MŠ Zdechovice do obchodního rejstříku
   Termín: 30. 9. 2015

ZO	schvaluje:

I.	Závěrečný	účet	obce	Zdechovice	za	r.	2014
 	V souladu s ustanovením § 17 zák. 250/2000Sb. o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů:

 1.	Plnění	rozpočtu	za	r.	2014
 rozpočtové příjmy:  42 569 658,80 Kč
 rozpočtové výdaje:  37 639 924,87 Kč
 rozdíl:   4 929 733,93 Kč
 náklady:   23 135 26,44 Kč
 výnosy:    43 678 887, 27 Kč
 rozdíl HV   20 543 625,83 Kč

 §	17	odst.	2
	 fondy:  účet 419  nejsou obcí zřízeny
 HV:   účet 493  20 543 625,83 Kč
 ZBÚ:  účet 231  42 569 748,86 Kč

	 2.		Vyúčtování	finančních	vztahů	k	rozpočtům	krajů,	obcí,	státním	fon-
dům,	NF	a	jiným	rozpočtům

 §	17	odst.	3
	 nein. transfery přijaté od obcí 10 000 Kč
 nein. transfery přijaté od krajů 30 260 Kč
 fin.vypořádání před. let s krajem 25 949 Kč
 fin.vypořádání před.let s krajem 4 500 Kč

	 3.		Projednání	zprávy	o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	za	r.	2014
 §	17	odst.	4
	 	Celoroční hospodaření obce Zdechovice za r. 2014: byly zjištěny chyby 

a nedostatky (viz zpráva o přezkoumání hospodaření provedená Kraj-
ským úřadem Pardubice), které nemají závažnost nedostatků uvedených 
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

	 4.		Závěrečný	účet	a	účetní	závěrka	za	r.2014
 §	17	odst.	7
	 	Zastupitelstvo obce Zdechovice projednalo a schválilo závěrečný účet 

obce za r. 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.

  Zastupitelstvo obce Zdechovice projednalo a schválilo účetní závěrku 
obce za r. 2014, sestavenou k 31. 12. 2014.

 O úkonu schválení sepsalo ZO protokol.
  Protokol o schválení účetní závěrky v souladu s § 11 vyhlášky č. 220/2013 

Sb. je přiložen jako příloha zápisu ZO.
  
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)

  p. Chutic přivítal p. Kyselu

II.		 Mateřská	škola	Zdechovice	–	PO
 	V souladu se zákonem 128/2000 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
  ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2014 včetně čerpání provozních prostředků 

PO MŠ Zdechovice za r. 2014 v podrobném členění dle zdrojů jejich financo-
vání.

 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 schvaluje HV za r. 2014 PO MŠ Zdechovice a jeho rozdělení v souladu 

s § 29-32 zák. 250/2000 Sb.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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	 rezer.	fond:  účet 411  25 262,73 Kč
 fond odměn: účet 493  80 000 Kč
  ZO bere na vědomí zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly v PO MŠ 

Zdechovice za r. 2014, provedené firmou AV-AUDITING, spol. s.r.o. Pardu-
bice a schvaluje její výsledek uvedený v závěru zprávy. 

  Výsledek hlasování:  Pro     8
      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. 2014 včetně čerpání provozních pro-
středků PO ZŠ Zdechovice za r. 2014 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. 2014 PO ZŠ Zdechovice a jeho rozdělení:
 v souladu s § 29-32 zák. 250/2000 Sb.
 
	 zlepšený HV: účet 493  114 197,04 Kč
 rezer. fond : účet 413  50 197,04 Kč
 fond odměn: účet 411    64 000 Kč

  ZO bere na vědomí zprávu o výsledcích veřejnoprávní kontroly v PO ZŠ 
Zdechovice za r. 2014, provedené firmou AV-AUDITING, spol. s.r.o. Pardu-
bice a schvaluje její výsledek uvedený v závěru zprávy.

 
 Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení č. 1a) bylo schváleno.

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje přesunem prostředků, při 
němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se 
změnil jejich celkový objem, a dále z důvodu použití nových příjmů 
a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu 
rozpočtu takto: 

  Příjmy povýšit:  2 878 600 Kč
  Výdaje povýšit:  2 878 600 Kč
 
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

 1c) Odměny neuvolněným zastupitelům
   V souladu s nařízením vlády ze dne 16. 3. 2015 č. 52/2015 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ZO stanoví 
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce s účinností od 1. 7. 2015 
ve výši:

    a/ členovi zastupitelstva obce    476 Kč
    b/ místostarostovi     7772 Kč
    c/ předsedovi výboru/komise   911 Kč
    d/ členovi výboru/komise    590 Kč

   Při souběhu výkonu více funkcí (předseda nebo člen výboru/komise) 
bude měsíční odměna poskytnuta ve výši souhrnu odměn za jednot-
livé vykonávané funkce. Pevná složka odměny za výkon funkce člena 
zastupitelstva a příplatek podle počtu obyvatel budou poskytnuty 
v maximální výši dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 52/2015 Sb. všem 
neuvolněným členům zastupitelstva obce, včetně místostarosty dle 
sloupců 12 a 13 přílohy.

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

ZO	ruší:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice č. 11/2014, bod 3, 
poslední věta (Pro jednu osobu je možná kumulace max. za dvě funkce)

 Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)
 Usnesení č. 1c) bylo schváleno.
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2/	Zpráva	kontrolního	výboru	z	5.	května	2015
  Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo Zápis o kontrole plnění dří-

vějších usnesení ZO, předložený kontrolním výborem. Zápis o kontrole 
provedené kontrolním výborem na jeho zasedání dne 28. 04. 2015 ZO 
schvaluje.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/	Koupě	p.č.	587/1	k.ú.	Zdechovice
  Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním smlouvy o bezúplatném pře-

vodu p.p.č. 587/1 k.ú. Zdechovice na obec Zdechovice 
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/	Meziobecní	spolupráce
  ZO bere na vědomí aktivitu ORP (obec s rozšířenou působností) Přelouč 

– Meziobecní spolupráce a do nového dobrovolného svazku obcí (DSO) 
vstoupit nehodlá. 

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Stříška)
  Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/	Veřejnoprávní	smlouva	s	Městem	Přelouč	–	sociálněprávní	ochrana	dětí
  ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Zdechovice 

a městem Přelouč ve věci sociálně-právní ochrany dětí. 
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/	Žádost	o	prodej	pozemku	p.č.	327/1	k.ú.	Zdechovice
  ZO nesouhlasí s prodejem p.p.č. 327/1 k.ú. Zdechovice, ale souhlasí s pro-

nájmem tohoto pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Cena 
pronájmu 1 Kč/m2/rok.

   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/	Žádost	o	pronájem	plochy	č.j.	541/2015
  ZO souhlasí s pronájmem volné plochy 400 m2 v bývalém areálu NZM 

ve Zdechovicích firmě ŽOČ za obvyklou cenu 3 Kč/m2/rok.
   Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)
  Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/	Změna	garážového	stání	č.j.	501/15
  ZO souhlasí s pronájmem 1 stání firmě Stavitelství Jaro, s.r.o. Zdechovice 

v tzv. malé řečanské hale č. obj. 46 k 1. 7. 2015 s tím, že současně pronajatá 
2 stání současný nájemce FO R. Chutic – ISI uvolní. Za obvyklé ceny.

   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/	Smlouva	o	poskytnutí	grantu	na	Svatojánské	muzicírování	č.j.443/2015
  ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu na Svatojánské muzi-

círování.
   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/	a)	Uskladnění	tašek	na	opravu	kostela
  ZO nesouhlasí s uskladněním střešních tašek v areálu zámku ve Zdecho-

vicích a zároveň ruší svůj dřívější souhlas s uskladněním v areálu fary 
ve Zdechovicích.

   Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Stříška)
  Usnesení č. 10a) bylo schváleno.

 b)	Žádost	o	dotaci	č.j.	389/2015
	 	Obec Zdechovice může z požadované částky 500 000 Kč uvolnit jen 

350 000 Kč účelově a časově vázaných na opravu kostela, (nikoliv jen 
na materiál) a k vyčerpání v roce 2015.

   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 10 b) bylo schváleno.
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11/	Zpráva	o	bezpečnostní	situaci	v	obci
  ZO vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci  teritoriu Policie ČR 

Chvaletice za rok 2014.
   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12/	Smlouvy	o	dotacích	nad	50	tis.	Kč
 a/  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Zdecho-

vice ve výši 120 000 Kč TJ Sokol Zdechovice
 b/  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč 

Faustballové asociaci Zdechovice
 c/  s ohledem na přebytek z minulého období nebude Klubu důchodců pro 

rok 2015 poskytnuta žádná dotace.
   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 12 a) b) c) bylo schváleno.

13/	Prodej	parcel	U	Ovčína:	
  a)	žádost	o	prodej	parcely	p.č.	385/15	k.ú.	Zdechovice
   ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 385/15 k.ú. Zdechovice za obvyklých 

dříve vyhlášených podmínek.
   Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí státu nabyvatel i převodce rov-

ným dílem. Převodce uhradí poplatek za zahájení řízení o vkladu 
vlastnického práva.

   ZO zároveň souhlasí s úpravou rozpočtu ve výši dle uzavřených 
smluv, rozpočtové opatření bude schváleno na příštím ZO.

    Výsledek hlasování:  Pro 8
       Proti -
       Zdrželi se -
    Usnesení č. 13 a) bylo schváleno.
	 b)	žádost	o	rezervaci	parcely	č.	385/9	k.ú.	Zdechovice
   ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 385/9 k.ú. Zdechovice za obvyklých dříve 

vyhlášených podmínek.
   Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí státu nabyvatel i převodce rov-

ným dílem. Převodce uhradí poplatek za zahájení řízení o vkladu vlast-
nického práva.

   Po uplynutí rezervační doby, tj. 31. 12. 2015, pokud nebude sepsána 
kupní smlouva a zaplacena kupní cena, má se za to, že parcela je volná.

14/	Energetický	audit
 a)  ZO bere na vědomí energetický audit zpracovaný firmy INESO CZ, s.r.o, 

zastoupenou p. Petrem Kyselou, jednatelem firmy(zn. 632/2015) ze 7. 5. 2015.
 b)  ZO souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti 

energetického poradenství mezi obcí Zdechovice a firmou INESO CZ, s.r.o., 
zastoupenou p. Petrem Kyselou (autorizovaný energetický poradce, IČO: 
28159152)

 c)  ZO pověřuje firmu INESO CZ, s.r.o. zastoupenou p. Petrem Kyselou jedná-
ním za obec Zdechovice ve věci vyjednání nejlepších smluvních podmí-
nek pro následující období od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou. V oblasti dodá-
vek, distribuce a služeb elektrické energie a plynu na odběrných místech 
obce Zdechovice.

   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
  Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15/	Zpráva	z	jednání	výboru	pro	veřejné	zakázky	z	25.	5.	2015
 ZO vybralo pro uváděné stavební práce tyto zhotovitele:
 1/  Zdechovice východ – nejnižší cena TSP Chvaletice.
  Cena 420 493 Kč vč. DPH.
 2/ Vjezd na pozemek p.p.č. 253/3 Zdechovice 
  Nejnižší cena ŽOČ stavby s.r.o. 225 544 Kč vč. DPH.
 3/ Přípojky vody a kanalizace na p.p.č. 253/3 k.ú. Zdechovice
  Nejnižší cena ŽOČ stavby s.r.o. 37 861 Kč vč. DPH.
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)
  Usnesení č. 15 bylo schváleno.

16/	Zakoupení	požárního	automobilu	CAS:
 a)  ZO souhlasí s organizací výběrového řízení na novou hasičskou CAS 

podle nabídky ze dne 28. 5. 2015 č. j. 749/2015 s využitím schválené tech-
nické specifikace. 

 b)  ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015 č. OKŘ /15/21951 
mezi Pardubickým krajem a naší obcí z 3. 6. 2015.

 c)  ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi elektrárnou Chvaletice a obcí 
Zdechovice na částku 50 000 Kč s účelovým určením na koupi nového hasič-
ského vozu, jejíž návrh byl obci doručen mailem dne 11. 6. 2015

    Výsledek hlasování:  Pro 8
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Cyklostezka měří 29 km, vede z Pře-
louče do Chvaletic a propojuje 13 nej-
zajímavějších geolokalit severozápadu 
Železných hor. Návštěvníka seznamuje 
s obdobím starohor, prvohor a dru-
hohor, ale zároveň nabízí i informace 
o geomorfologii, vodním systému či 
historickém vývoji sídel v této oblasti. 
Turista si může prostudovat 9 zcela 
nových a 4 stávající informační tabule, 
které jsou provedeny v grafickém 
designu podobném jako na cyklostezce 
MAGMA nebo na tabulích z projektu 
Železné hory Geologicky významná 
oblast. K orientaci na trase pomáhá 

i tištěný informační průvodce, který 
návštěvník dostane na všech důleži-
tých informačních centrech v Národ-
ním geoparku. 
 Společnost přátel Železných hor vytvo-
řila v rámci projektu podpořeného 
MŽP ČR další zajímavý turistický pro-
dukt, který, jak její členové předpoklá-
dají, bude významným „turistickým 
lákadlem“ letošní letní sezony. 

Za SPZŽH zve k projížďce,
předsedkyně Hana Böhmová

       Proti -
       Zdrželi se -
    Usnesení č. 16 a) b) c) bylo schváleno.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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První den letošních školních prázd-
nin byl zahájen provoz nové naučné 
geologické cyklostezky pojmenované 
MAGEO (malý geologický okruh). 
Na její realizaci se hlavní měrou podí-
lela Společnost přátel Železných hor 
spolu s partnery ČSOP Nasavrky 
a managementem Národního geoparku 
Železné hory. Projekt ochotně podpořili 
i starostové obcí ležících na trase stezky. 

Stěžejní akce letošní sezony –
Otevření nové cyklostezky železnými 
horami

Kraj dokončil největší transformaci 
sociálního ústavu v republice
Pro 144 hendikepovaných klientů 
Domova sociálních služeb ve Slatiňa-
nech se zásadně mění jejich životní 
podmínky. V rámci největšího pro-
jektu transformace sociálních služeb 
v naší republice se mohli přestěho-
vat z velkokapacitního ústavu do 12 
nových rodinných dvojdomků a dvou 
bytů v blízkém okolí. Projekt za téměř 
185 milionů korun je financován 
Evropským sociálním fondem pro-
střednictvím Integrovaného operač-
ního programu a státním rozpočtem. 
Pardubický kraj ho podpořil částkou 
přibližně 20 milionů korun.
„Pardubický kraj byl mezi prvními 
čtyřmi kraji v republice, které se 
do transformace sociálních ústavů 
pustily. První čtyři domky byly zkolau-
dovány už v roce 2006 a bylo vidět, že 

klientům tento způsob péče nesmírně 
svědčí. Proto náš kraj podal žádosti 
do nově vyhlášeného programu Evrop-
ské unie s dalším projektem, se kterým 
uspěl, a který může v těchto dnech 
slavnostně završit,“ řekl radní Pardu-
bického kraje pro sociální věci a nezis-
kový sektor Pavel Šotola.
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Každý domek obsahuje dvě zcela 
samostatné domácnosti, které obývá 
čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. 
Proto jsou domky bezbariérové. Pokoje 
jsou maximálně dvoulůžkové. Klien-
tům bude v novém bydlišti poskyto-
vána sociální služba. Zaměstnanci se 
budou v domcích střídat v třísměn-
ném provozu, proto jich musí být asi 
o 50 víc než dosud. Obědy sice dosta-
nou z Domova ve Slatiňanech, ale 

o nákupy, jídlo a vaření na zbytek dne 
se budou muset společně s obyvateli 
domků postarat sami. V modernější 
části domova zůstane asi jen padesátka 
klientů, kteří potřebují intenzivní zdra-
votní péči a rehabilitaci. 
Dvojbytové domy byly vybudovány 
v těchto obcích a městech: Zaječice, 
Staré Jesenčany, Slatiňany, Chru-
dim, Markovice, Medlešice, Lány 
u Bylan a Bylany.

z historie obce

Zdechovická brána, jinak také
Mazánkova hájovna
Ke zdechovickému zámku patřil nejen 
rozlehlý park s daňčí oborou , zahrad-
nictvím, mnoha polnostmi, také dům 
ve vesnici, budova proti zámku s poštou, 
myslivna, 3 hájovny (Katovna, U Brány, 
Na Strážníku), domek u rybníka, pila 
u rybníka Pazderny, další rybník Par-
kovní, Pilský a Ovčínský a velkostatek 
Zdechovice a Telčice. 
Kolem obce rostou nejvíce jehličnany 
i lesy smíšené. Za časů panstva se 

o lesní hospodářství starali 2 hajní, 1 
lesní a 1 lesní adjunkt. V kronice obce 
jsou jména hajných: J. Doležal, V. Kriš-
tofek, F. Viktůrek, Ant. Černohlávek, 
Jos. Sedláček, J. Švimberský a J. Mazá-
nek. Poslední dva jmenované si starší 
lidé z obce ještě pamatují. V hájovně 
U Brány měl hajný v levé části domu 
svůj byt, nahoru vedly schody k poko-
jíku lesního adjunkta a v pravé části 
domu měla rodina hajného malé hos-

podářstvíčko s domácími zvířaty. 
Posledním obyvatelem byl hajný 
Mazánek. Před ním zde bydlel Jan 
Švimberský, který je pohřben na zde-
chovickém hřbitově. 
Po roce 1945 byl všechen majetek dán 
pod národní správu, hájenka pomalu 
pustla, potom zde hospodařily Státní 
školky Řečany nad Labem, vlevo 
byla truhlárna, pletení košů na malé 
stromky a vpravo sklady.
6. května 2011 proběhla v Brně dražba. 
Velmi zpustošenou hájenku získali pro 
obec její zástupci za 285 000 Kč. Od té 

doby se zde mnohé změnilo, opravo-
valo se uvnitř i zvenku. Dnes je radost 
a uklidnění projít se za pěkného počasí 
tichou lesní cestou „kočárovkou“ až 
k bráně, po schodech vystoupat vzhůru 
a rozhlédnout se po okolí. 
Při malém občerstvení v blízkém moto-
restu si odpočinete a plni dojmu z pěk-
ného kousku přírody se vracíte zpět. 
V kronice obce Zdechovice listovala 
paní Marie Kožená, červenec 2015.
V srpnu se částečně opravená 
Mazánkova hájovna otevírala pro 
širokou veřejnost.

Rekonstrukce obličejů
Jak všichni víme, na prostranství před 
zámkem byly prováděny důkladné 
archeologické výzkumy, při kterých se 
našla velmi stará pohřebiště. Některé 
kosti a lebky byly velmi zachovalé 
a v Brně pak podle nich zrekonstru-
ovali pravděpodobnou podobu těch, 

kterým dané ostatky patřily. Myslím, 
že to je velmi zajímavé. Sporná je 
jejich barva vlasů, která byla pro naše 
oblasti genetickou anomálií, jak soudí 
archeolog z Archeologického pracovi-
ště Muzea východních Čech v Hradci 
Králové Mgr. Pavel Horník
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Palcát to nebyl!
Ve Zdechovicích v zámeckém parku 
jsme asi před dvěma lety našli 
zvláštní – těžkou hroudu písku. V té 
době u nás pracovali hradečtí arche-
ologové, proto jsme jim nález svěřili. 
A ejlhle! Najednou telefonát – byl to 
asi palcát. A ne ledajaký, ale turecký, 
který se k nám jako odznak vojenské 
moci tureckého vojevůdce zatoulal 
někdy v dobách, kdy se Turci pokou-
šeli dobýt Vídeň. Těšili jsme se, že se 
podaří poodhalit roušku tajemství 
a „palcát“ zatím putoval ke konzervá-
torům. Ti jej očistili od písku a koroze, 
zvážili, změřili, určili složení kovu 
a našli na něm vyražené číslo a… bylo 
po ptáčkách. Takže bohužel tak hlu-
boká historie to není. Zatím se ovšem 
neví nic o tom, k čemu ocelová koule 

o průměru asi 10 cm mohla sloužit. 
Neví to náhodou někdo z Vás?

Ing. R. Chutic, Mgr. Pavel Horník

události z obce

Zdechovický festival
Již dlouho před svým zahájením se 
největší zdechovická kulturní akce, 
Zdechvický festival, připravovala. 
A věřte, nebylo to vůbec jednoduché. 
Letos se o její úspěšný průběh starala 
Kulturní komise OÚ.
Vládla úporná vedra, největší 
za posledních 250 let. Celému parku 
dominovala žlutá barva suchého tráv-
níku. Ale i tak musely proběhnout 
poslední úpravy, aby bylo všechno 
v nejlepším pořádku.

Součástí oslav bylo i divadelní představení ochotnického souboru z Chlumce n/C. 
Letos nám herci přivezli komedii Otylka. Stejně jako loni jsme se při jejich výko-
nech pobavili a zasmáli. Viděla jsem tuto hru i v provedení pražských herců, ale 
můžu říct, že se mi to chlumecké líbilo víc. Ale jasně, je to věc názoru.
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V sobotu 8. srpna vládlo opravdu vražedné horko a to bohužel ovlivnilo celý 
průběhslavností. Projevilo se to zejména v účasti, kdy mnozí dali přednost kou-
pání v bazénech, na březích rybníků nebo přehrad, popř. zůstali ve stínu svých 
domovů.
I tak ale bylo připraveno mnoho akcí i atrakcí, kdy si každý mohl vybrat něco, 
co se mu líbilo a co ho oslovilo. Festival zahájil náš starosta Ing. Robert Chutic 
a celým dnem provázela Aneta Smolíková

Program byl velmi nabitý a celou dobu se bylo na co dívat.
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Návštěvníci si mohli také nakoupit spoustu zajímavostí i dobrot.

Během celého dne probíhala na pódiu různá taneční a hudební vystoupení. 
Opravdu se bylo na co dívat a co poslouchat. Doufejme, že příští festival bude 
stejně úspěšný a s trochu příjemnějším počasím. Díky patří celému organizač-
nímu výboru i OÚ.
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Požár v Semíně
V letošním suchu byl náš hasičský sbor plně vytížen. Hasiči vyjížděli velmi 
často, obvykle k hořícím lesům a polím. Vidíte záběry požáru v Semíně, který 
pomáhali hasit.

Loučení s prázdninami
V sobotu 29. srpna se areál z dechovického parku zaplnil dětmi a rodiči. Pře-
krásné, téměř tropické počasí a magická kulisa parku, vše bylo předzvěstí, že 
připomínkou téměř zapomenutých řemesel se všichni pobaví. 
Na startu se zbytečně nečeká a děti malují. Postupně se seznamují s řemes-
lem ševce, doktora, pekaře, zahradníka, cukráře, pradleny, švadleny, truhláře, 
holiče a vojáka veterána. Přišlo opravdu hodně dětí, a to i přespolních. Cel-
kem 62. S takovou účastí nepočítaly ani organizátorky, které musely narychlo 
shánět doplnění sladkých i zajímavých odměn, aby se dostalo na všechny děti 
a nikdo nebyl zklamaný. 
Složitost úkolů byla přizpůsobena věkovým možnostem dětí, víceméně poučná. 
Na závěr nechybělo občerstvení. Tak zase za rok, na stejném místě, s dobrou 
náladou a trochu jinak, ahoj.
Touto cestou chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu a všem, kteří podpo-
rují tyto akce pro děti. 

Za Klub žen
Květa Brůnová

hasiči
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Celé to dětské hemžení s přezíravým klidem sledoval náš vodník.



2726

SPOZJešci

Letní koncert
30. srpna se opět vzduch ohřál na rekordní teploty, ale to nebránilo tomu, aby 
ve stínu vzrostlých stromů parku neodezněl koncert orchestru VALANKA plný 
známých písní, které si návštěvníci zazpívali spolu se zpěváky a hudebníky. 
Dokonce někdo neodolal a zatančil si, vedro – nevedro. Všichni se mohli občer-
stvit limonádou i studeným pivem, což Ješci taky zajistili. 
Pravděpodobně to horko způsobilo, že diváků nepřišlo ani tolik, co loňského 
roku. Ale i tak bylo posezení velmi příjemné a všichni, kdo tam byli, přijdou 
zajisté i příště.

Opět se někteří naši spoluobčané dožili významných kulatých narozenin

Paní Eva	 Obrgriesrová pochází ze 
Spytovic, ve Spytovicích si vybrala 
svého manžela, ve Spytovicích pro-
žila celý svůj život. Se svým mužem 
vychovala dvě děti. Jejím pracovištěm 
byla po celý čas AOZ v Přelouči.

Pan Vladimír Protivenský, pan Stani-
slav Svoboda, paní Rita Souzko a pan 
Rudolf Pospíšil se dožili osmdesáti 
a více let.

klub seniorů

Po prázdninách se opět sešli naši 
senioři ve svém klubu. Budeme pokra-
čovat v obvyklé činnosti, ale několik 
novinek přece jenom máme. Změ-
nili jsme dobu setkávání na pondělí 
na 14:00 hod. v lichém týdnu. Také 
jsme se se rozhodli nacvičit s míst-
ními dětmi divadelní představení 

O princezně na hrášku, kde budou 
někteří z nás dokonce i hrát spolu 
s dětmi, někteří se budeme podílet 
na výrobě kostýmů i kulis. Doufejme, 
že se nám to podaří dovést do zdár-
ného konce. Opět zveme mezi nás 
další dříve narozené občany, přijďte, 
nebudete litovat ani se nudit.
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Rallye Železné Hory 2015 veteráni
8. ročník
V sobotu 29. 8. 2015 jsme mohli být 
svědky kontroly projíždějících účast-
níků na čestném nádvoří zámku 
ve Zdechovicích. A bylo se na co kou-
kat! Asi osmdesát aut a motocyklů růz-
ných značek, různé kvality renovací 
a různým přístup posádek. Některé 
z nich – oblečeni dobově, připomínaly 
dobu mládí svých veteránů. Nejstarší 
ročník byl 1925, nejmladší asi kolem 
roku 1970. Krásný byl fakt, že zastou-
peno bylo také Československo svými 
stroji JAWA, ČZ, Manet a Tatra.
Nádherné byly stroje ČZ 5 Expres, Tatra 
603-4, JAWA Robot, Tatra poštovní 
i s paní pošťačkou, známá dvouseda-

dlová JAWA 05 – jako nová. Nechyběla 
ani legendární JAWA 250 pérák nebo 
JAWA ČZ 250. Všechny stroje v laku, 
chromu i s linkováním. Viděli jsme celé 
rodiny na dvou kolech se stroji např. 
Stadion 11, JAWA 555.
K vidění byly vidět „mašiny“ Ural (i se 
sajdou), BMW, Renault, reprezentační 
Čajka a všechny měly jedno společné – 
velikou lásku svých majitelů a obdiv 
k jejich konstruktérům a tvůrcům 
vůbec. Děkujeme pořadatelům za to, 
že nás nechali nahlédnout do své čaro-
dějné kuchyně, v níž se rodí taková 
ušlechtilá a smysluplná činnost.

Zbraněves – to je zdechovický zázrak
Nenajdete ve Zdechovicích (kromě 
Obecního úřadu ovšem ) romantičtější 
místo. Scházíte-li po lesní cestě ke čty-
řem zbraněveským chalupám, vždy 
jste okouzleni znovu a znovu. Přijdete 
na místo, kde lišky téměř dávají dob-
rou noc. Moc lišek jsme tu sice nepo-
tkali, zato divoká prasata nás pravi-
delně navštěvují. A protože divočáci 
budí stále větší všeobecný respekt, 
zdá se, že přestali zdechovičtí navště-
vovat místní překrásný les, který se 
stal tudíž naším královstvím. Staráme 
se o jeho nádherně vykácené paseky, 
kterých každoročně přibývá geomet-
rickou řadou. V době sucha chodíme 
s konvičkami zalévat nově vysazené 
stromky a pilně odstraňujeme mnohé 
třísky, které padaly, když se kácel les. 
Prostě letní idylické dny.

Když zrovna nejsme v lese, sejdeme 
se na naší návsi a klábosíme o tom, co 
nového na zámku. V zámeckém parku 
jsme již absolvovali několik prochá-
zek a musíme uznat, že je co obdivo-
vat. Pokud se bude takto pokračovat 

a najdeme zde v budoucnu třeba i dět-
ské venkovní prvky, budeme nadšeni. 
Možná by starší generace ocenila i ven-

kovní cvičební nářadí pro důchodce, 
ale všechno najednou nejde.
My Zbraněváci si zatím uklidíme před 
vlastním prahem. Posekáme si obecní 
pozemek, někteří i vyčistí místní potů-
ček, který už jako by byl náš. Sázíme 
k němu květinky a věříme, že se nám 
dobrou vodou odvděčí. Vodovod sice 
na Zbraněvsi nemáme, ale překrásné 
boudičky s přívodem plynu se staly 
nedílnou součástí našich architekto-
nicky vzácných plotů. Zatím plechové 
domečky sice využívají jen pilné vosy 
ke stavění svých hnízd, ale v tom je 
právě to kouzlo přírody. Příroda je tu 
téměř panenská a hluboké ticho jen 
občas naruší zpěv mnoha druhů ptáků 
či záhadné zvuky přicházející jakoby 
z vnitra země. Místní říkají, že se to 
ozývá z lomu nebo z nějaké drtičky, 
ale tomu se nám nechce věřit. My jsme 
spíš na tu romantiku, takže dokážeme 
ocenit i hudební produkce, které tu 
každoročně na oslavu Cyrila a Meto-
děje zaznívají pozdě do noci. Jejich 
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poslech nám zcela zdarma posky-
tuje spolek vyznavačů burácejících 
motorů, kteří i v úmorných vedrech 
projíždějí na záhadných vozidlech 
tichými lesními cestami a zkoumají, 
kdo z nich nasbírá nejvíc trestných 
bodů. Sice nevíme, k čemu jim můžou 
takové body být dobré, ale budiž. 
Možná, že obec Zdechovice má z pro-
nájmu pozemku nějakou korunku 
a my jí to přejeme. A místo bodů sbí-
ráme raději lesní plody. 
Obecní úřad nás tady na samotě u lesa 
ale nenechává v úplné nevědomosti. 
Pravidelně nás milý hlas díky moder-

nímu solárnímu panelu informuje 
o všech plánovaných radovánkách 
i možnostech skvělých nákupů. Také 
Zpravodaj k nám vždy dorazí speci-
álním kurýrem a my můžeme v klidu 
po večerech obdivovat usnesení obec-
ního zastupitelstva. Musíme záro-
veň přiznat, že obecní úřad má pro 
nás vždy dveře otevřené a ochotně 
nám poskytuje potřebné rady i infor-
mace. Jak vidíte, není tedy nic, co by 
nám tady chybělo, jsme tady spoko-
jeni a doufáme, že budeme i nadále.  
 Musilovi a Cmíralovi

rady do domáctnosti podle abecedy

Cibule
•  Při bodnutí hmyzem s potřete cibulí
•  Máte-li zrezivělý nůž, potírejte jeho 

povrch půlkou cibule

Citrony
•  Kousek citrónové kůry pomáhá 

proti zápachu v krbu.
•  Rozkrojený kousek citronu namo-

čený v soli odstraňuje skvrny 
z mramoru

•  Chcete-li zvlhčit vzduch, nakapejte 
do vody pár kapek citronové šťávy.

•  Rozkrojený se dává do ledničky aby 
se eliminovaly různé pachy.

•  Lžičku šťávy dát do rýže, aby se 
nelepila.

•  Plátky citronu plaší mravence
•  Dezinfikují škrábance a řezné rány.
•  Rozpouštějí bradavice.

Začal nový školní rok. Všem dětem 
v MŠ, na ZŠ ve Zdechovicích, 
Řečanech n/L i v Přelouči, stejně 
jako všem studentům na různých 
středních i vysokých školách pře-
jeme hodně úspěchů, aby je jejich 
výsledky uspokojovaly a aby cho-
dili do svých škol rádi.

Zdechovický festival
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