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Dobrý den, milí čtenáři,

dnes mám milou příležitost Vás oslovit úvodníkem k letnímu číslu našeho Zpra-
vodaje obcí a rád to dělám.
Trochu zhodnocení stavu počasí na českých luzích a hájích (zejména na těch 
našich) za 1. pololetí roku tohoto: „Letos bylo krásné jaro, které neméně příjemně 
přešlo do letních dní. Tím „příjemně“ mám na mysli, že tato obligatorní roční období 
přešla postupně, to znamená, že jaro nepřešlo náhle do třeskutých letních veder“, tře-
baže příroda (námi lidmi těžce zkoušená) takové snahy měla a možná stále má. To 
nám pomohlo postupně zcivilizovat naše zahrádky a nás samotné to potěšilo jistě 
také. Zima nebyla tak strašná, ale poslední poleno do kamen někteří z nás vkládali 
ještě v půli května. Alespoň už nyní zase máme co chystat na zimní období.
Začátek léta nám zpestřila naše škola tradičním již Svatojánským muzicírováním, 
školka rozloučením s předškoláky, vlastně už školáky. Obě tyto akce neklamně 
předznamenávají začátek prázdnin a dovolených a zkrátka všech těch prima dní, 
na které se jistě všichni těšíme. Nemohu opomenout ani ochotnické divadlo našeho 
Klubu důchodců, které nás potěšilo „Karkulkou červenou“.
Než se dostanu k závěru ještě pozvání – Zdechovický festival bude v ohlášených ter-
mínech, tj. v sobotu 5. 8. 2017 a nebude chybět ani páteční večerní divadlo 4. srpna 
večer (i když…?).
A teď ještě tradiční přání závěrem – přeji všem našim – velkým i malým pěknou 
dovolenou a krásné prázdniny a pokud si mohu ještě neskromně přát, držte prosím 
palce i nám, abychom „na radnici“ dokázali splnit všechny úkoly, které jsme si před-
sevzali, resp. úkoly, které nám byly dány shůry.

Váš starosta obce,
Ing. Robert Chutic

Ze zkoušky divadelního představení

Letos se našim fotbalistům sezóna moc nevyvedla
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 2/2017
konaného v úterý 20. března 2017 od 18.00 hodin  
v tanečním sále Hostince u zámku ve Zdechovicích
Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Robert Forman, Tomáš Rond-

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

1/	 Rozpočet	obce	a	příspěvkových	organizací	na	rok	2017
  I/ ZO schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pra-

vidlech: rozpočet obce pro rok 2017 v předložené podobě, tj. příjmy 
jsou schváleny ve výši 24 348,9 tis. Kč a výdaje ve výši 31 074,3 tis. Kč. 

   Rozpočet je nevyrovnaný a vyrovnán bude přebytkem hospodaření 
předchozích let ve výši 6 725,4 tis. Kč (finanční prostředky z předcho-
zího roku budou z položky 8115).

  b)  ZO  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola 
Zdechovice ve výši 986 000 Kč a Základní škola Zdechovice ve výši 
1 769 000 Kč.

  c)  ZO schvaluje Odpisový plán obce Zdechovice pro rok 2017 dle 
předložených dokladů.

  d)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 2017 pro příspěvkové orga-
nizace ZŠ a MŠ Zdechovice v předložené výši: Mateřská škola 
Zdechovice 22 768 Kč. Základní škola Zdechovice 31 137 Kč.

  e)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace České faustballové asociaci ve výši 
120 000 Kč, spolku Klub důchodců Zdechovice, ve výši 70 000 Kč.

  f)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Sokolu Zdechovice  ve výši 
40 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy, 
důvodové zprávy a přílohy zprávy a ukládá uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy zprávy.

  g)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích 
na nákup výměnného fondu ve výši 5 000 Kč, schvaluje veřejno-

právní smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy zprávy a ukládá uza-
vřít veřejnoprávní smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy zprávy.

  h)  ZO rozhodlo o částečném poskytnutí dotace Domovu u fontány Pře-
louč ve výši 30 000 Kč, ukládá podepsat a odeslat sdělení o částeč-
ném nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na upravenou dotaci.

 II.	Střednědobý	výhled	obce	a	příspěvkových	organizací	obce
  a)  ZO schvaluje střednědobý  výhled obce Zdechovice na rok 2017, 

2018 a 2019.
  b)  O schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Zdechovice na rok 

2018 a 2019.
  c)  ZO schvaluje střednědobý výhled Základní školy Zdechovice 

na rok 2018 a 2019.

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

2/	 Mateřská	škola	ve	Zdechovicích	–	přijímání	dětí	od	2	do	3	let	věku
   Naše MŠ bude ze zákona povinna od r. 2020 přijímat také děti ve věku 

od 2 do 3 let jejich věku. V současné podobě prostor školky a jejího 
personálního vybavení to je vyloučeno. Naskýtá se nám možnost pře-
místit školku do prostor fary (v zahradě vybudovat nový pavilon, his-
torickou budovu využít jako hospodářský pavilon školky) a původní 
prostory mateřinky přestavět např. Na tzv. “startovací“ byty.

   Návrh na usnesení dle důvodové zprávy:
   ZO souhlasí s přemístěním školky do prostor fary (v zahradě vybudo-

vat nový pavilon, historickou budovu využít jako hospodářský pavilon 
školky) a původní prostory mateřinky přestavět např. Na tzv. “starto-
vací“ byty.

  Diskuse:
   Vysvětlil R.Chutic. Nová zákonná úprava nám ukládá zřídit místa pro 

děti ve věku od 2 let.
   Z. Černá – vysvětlení – od 1. 9. 2020 budou mít děti od 2 let nárok 

na přijetí do školky. V letošním roce již MŠ přijala 4 děti v tomto věku, 
ale doposud pro ně nemusely být uzpůsobeny věcné, technické i perso-
nální podmínky, což od 1. 9. 2020 bude muset být.

   R.Chutic – dotaz – jsme schopni ve stávající školce zajistit provoz i pro 
tyto děti?

zastupitelstvo obce Zdechovice
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   Z. Černá – ve stávajícím prostoru podle jejího názoru to není možné. 
Mají mít jiné hračky – musí mít atesty. Větší děti mají mít k dispozici 
stavebnice, korálky – k těmto pomůckám se menší děti vůbec nesmějí 
dostat. Menší děti potřebují menší WC mísu, nižší umyvadlo, přebalo-
vací pult, nočníky, koš na pleny – jedná se o nebezpečný odpad, náby-
tek – židličky mají mít odpovídající výšku, područky, postýlky mají mít 
postraničky. Režim – děti mají mít možnost jíst i spát dřív.

    T. Rondzík – toto musí zajistit každá školka, nebo si může vybrat?
  Z. Černá – musí to být ve všech školkách.
	 	 	O.	Procházka	– je nějaký předpoklad nákladů, kolik to bude stát? 

Představa o pracovní kapacitě?
	 	 O.	Smetanová	– bude na to stát přispívat?
	 	 	Z.	Černá	– stát se odkazuje na zřizovatele. Už nyní se učitelky musí 

překrývat 2,5 hodin denně – peníze na to MŠ nedostala.
	 	 R.	Stříška	– tento zákon bude mít zřejmě ještě nějaký vývoj.
	 	 	B.	Nejerál	– při přípravě na jednání přečetl část zaslaných dokumentů. 

V podkladech se uvádí, že o přijetí rozhoduje ředitel školky. Nešlo by 
někde najít skulinku, že by se nás to nemuselo týkat – pokud by někdo 
chtěl umístit dvouleté dítě, ať si ho autem odveze do jiné školky.

	 	 J.	Mazal	– první důvod pro přijetí je spádovost
	 	 	H.	Čeřovská	– pokud bude mít školka místo, není důvod nepřijmout.
	 	 	J.	Mazal	– předpokládá, že nebude nutné provádět takové velké úpravy, 

ale zřejmě bude povinnost malé děti přijmout. Náklady ponese zřizovatel.
	 	 	R.	Chutic	– dotaz – budeme přijímat usnesení? Navrhuje, že nebu-

deme přijímat žádné usnesení a zatím nebudeme přijímat žádná 
opatření.

	 K	bodu	č.	2	nebylo	žádné	usnesení	přijato.

3/	 	Nabídka	domu	čp.	12	ve	Spytovicích	ke	koupi
 ZO souhlasí s koupí domu za nabídnutou cenu.
  Výsledek hlasování:  Pro -
      Proti 9
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	3	nebylo	schváleno.

4/	 	Smlouva	o	dílo	s	MgA.	Václavíkem	–	zámek
	 	ZO souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo mezi obcí a zhotovitelem 

p. MgA. Václavíkem, která řeší způsob regenerace fasád zámku.
  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti 1 (T. Ronzík)
      Zdrželi se 2 (R. Stříška, O. Smetanová)
 Usnesení	č.	4	bylo	schváleno.

5/	 	Spytovice	p.p.č.	6	a	568	–	prodloužení	pronájmu/prodej
	 	ZO nesouhlasí s prodloužením nájmu ani s žádným jiným řešením, které 

nájemce navrhuje a trvá na vyklizení předmětných pozemků vč. stromů. 
V nejbližším okolí je na prodej za dobrou cenu dům č.p. 15, který souvisí 
s pozemkem žadatelky a je prázdný, přes ulici je k prodeji dům č.p. 12. ZO 
proto nevidí důvod, proč by mělo souhlasit s prodejem či pronájmem žádané 
parcely – parcel z majetku obce, jestliže existují třeba i jen pro uskladnění 
materiálu tyto možnosti. Pro řešení momentální tísně žadatelce již v minu-
lém roce bezplatně vyhovělo.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se 3 (Skohoutil, Ronzík, Smeta-

nová)
	 Usnesení	č.	5	bylo	schváleno.

6/	 Koupě	nemovitosti	p.	F.Zemánka
	 	ZO souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy na odkoupení ½ 

st.p.č. 44 a stavby čp. 13 v k.ú. Zdechovice za kupní cenu
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se 1 (Smetanová)
	 Usnesení	č.	6	bylo	schváleno.

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 3/2017
konaného v pondělí 29. května 2017 od 18.00 hodin  
v zasedačce čp. 14 ve Spytovicích
Přítomni:  Robert Forman, Hana Čeřovská, Ondřej Procházka, Bohuslav 

Nejerál, Radomír Stříška, Tomáš Ronzík
Omluven: Robert Chutic, Olena Smetanová

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  T. Ronzík
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic
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1/ Dotace k organizacím:
 a) Klub důchodců Zdechovice
   ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost pro rok 2017 ve výši 

70 000 Kč a podepsáním předloženého návrhu smlouvy.

 b) Česká faustballová asociace
   ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost pro rok 2017 ve výši 

120 000 Kč a podepsáním předloženého návrhu smlouvy.

 c) KHT Zdechovice
   ZO souhlasí s využitím dotace poskytnuté v minulém roce. Schvaluje 

poskytnutí dotace KHT Zdechovice ve výši 30 000 Kč a ukládá uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy. ZO ukládá vyzvat nájemce 
na využívání prostor v souladu s nájemní smlouvou a ne k podnikání.

 d) JEŠCI Zdechovice z.s.
   ZO souhlasí s převodem nevyčerpané části dotace za rok 2016 do roku  

2017 s tím, že předají vyúčtování celkové částky do 31. 3. 2018

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

2/ Kompostéry
 a)  ZO pověřuje starostu obce stanovením konkrétního počtu potřebných 

kompostérů o objemu 720  l a objemu 1380  l.

 b)  ZO pověřuje starostu obce k zjištění a předložení nabídky f. Jelínek Tra-
ding s.r.o. a srovnání s nabídkou RRaPk z pohledu dotace na pořízení 
biokompostérů.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -

3/ Likvidace dřevního odpadu
  ZO souhlasí s likvidací dřevního odpadu prostřednictvím firmy EKOPA-

LIVA VENRO s.r.o. za nabídnutých podmínek.

  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti -
      Zdrželi se 2
 Usnesení	č.	3	bylo	schváleno.

4/ Žádost o odkoupení pozemku p.č. 69/13 k.ú. Zdechovice
  ZO pověřuje starostu obce zjištěním zájmu o odprodej p.p.č. 69/14, 69/13, 

69/12 a 69/3 všechny k.ú. Zdechovice vlastníkům přilehlých nemovitostí 
za cenu a podmínek stejných jako v případě prodeje p.č. 78/3 k.ú. Zdechovice

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	4	bylo	schváleno.

5/ Nabídka na odkoupení domu čp. 3 ve Zdechovicích
  ZO pověřuje starostu obce k dalšímu jednání o ceně, případně koupi staveb-

ního pozemku p.č. 2/3 vč budovy.
 ZO schvaluje koupi za nabídnutou cenu.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	5	bylo	schváleno.

6/ Parcely U Ovčína ve Zdechovicích
 a) Informace k uplatnění výhrady zpětného odkupu pozemku
   ZO pověřuje starostu obce přihlásit obec do dražby jako dražitele 

s předkupním právem a v rámci dražby pak dorovnávat vždy nejvyšší 
podání až do maximální výše cenu 350 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	6a)	bylo	schváleno.

 b) Žádost o zpětný odkup parcely
   ZO souhlasí s odkupem pozemku p.č. 385/4 k.ú. Zdechovice za původní 

kupní cenu 294 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	6b)	bylo	schváleno.

 c) Žádosti o odprodej stavebních parcel ve Zdechovicích
   ZO po nabytí pozemku p.č. 385/4 k.ú. Zdechovice souhlasí s odprodejem 
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předmětné nemovitosti za standardní cenu 350 Kč/m2 s tím, že právní 
servis a zavkladování jde k tíži obce.

   Dle data doručení žádostí o odprodej stavební parcely ZO souhlasí 
s nabídnutím a prodejem A. S. a M. M., oba Pardubice.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	6c)	bylo	schváleno.

 d) Pozemek p.č. 385/17 k.ú. Zdechovice
   ZO bere na vědomí žádost paní E. J. a M. K. a souhlasí s prodejem 

pozemku p.č. 385/17 p. J. D. ze Svinčan za cenu 350 Kč/m2.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	6d)	bylo	schváleno.

7/ Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512
   ZO souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Z.Karabce z 13. 3. 2017 na vypra-

cování projektové a územní dokumentace za celkovou cenu 199 500 Kč.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se 1 (H. Čeřovská)
 Usnesení	č.	7	bylo	schváleno.

8/ Umístění rozhledny ve Zdechovicích
  Nebylo přijato žádné usnesení.

9/ Připravované stavební akce obce – Škola, Hřbitovní zeď, Zámecká zeď
   ZO souhlasí s provedením stavebních prácí na akcích „Hřbitovní zeď“, 

„Zámecká ohradní zeď“, „ZŠ rekonstrukce sociál. zařízení“ stavební 
skupinou obce.

  Výsledek hlasování:  Pro 6
      Proti -
      Zdrželi se 1 (R. Stříška)
 Usnesení	č.	9	bylo	schváleno.

10/  Nabídka na zpracování DSP+RDS na stavbu „Rekonstrukce veřejně přístupné 
účelové komunikace Na Stavci“ 

   ZO souhlasí se zpracováním DSP+RDS na stavbu „Rekonstrukce veřejně 
přístupné účelové komunikace Na Stavci“ v celkové výši 139 210,50 Kč 
vč. DPH firmou Atelier Aurum Pardubice.

  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti 1 (B. Nejerál)
      Zdrželi se 1 (R. Forman)
 Usnesení	č.	10	bylo	schváleno.

11/  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/VB/IS/2017/002 s ŘSD 
vodovod Zdechovice východ

   ZO souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. P/VB/IS/2017/002 s ŘSD, Správou Pardubice.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	11	bylo	schváleno.

12/  Rozpočtové opatření č. 1/2017
   ZO schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 4/2016 a č. 1/2017.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	12	bylo	schváleno.

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  M. Skohoutil
  T. Ronzík
Místostarosta: .................................. Ondřej Procházka
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Pardubicko,
Po stopách průkopníků a dobrodruhů

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

2. díl

Vzhůru k nebesům

„Ustavičně klesaje, přistál na poli 
zbraslavského panství nedaleko 
dostihové dráhy k údivu a zděšení 
pracujících tam žen v 7 hodin a 45 
minut.“ Tak popsal dobový tisk závěr 
úspěšného dobrodružství pardubic-
kého inženýra Jana Kašpara. Bylo 13. 
května 1911 a Čechy (respektive teh-
dejší Rakousko-Uhersko) díky jeho 
hodinu a půl dlouhé cestě z Pardubic 
do Prahy vstoupily do dějin letectví.
Energický mladík propadl nebes-
kým strojům během působení 
v Německu. Po návratu do Čech posí-
lil jako nadějný konstruktér mlado-
boleslavskou automobilku Laurin & 
Klement, kde ovšem vydržel jen pár 
měsíců. V červenci 1909 se vrátil 
do rodných Pardubic a společně se 
svým bratrancem Evženem Čihákem 
se pustil do realizace svého velkého 
snu – konstrukce vlastního letadla. 
S hotovým strojem se mu ale nepo-
dařilo vzlétnout, proto se rozhodl 

zakoupit z Francie už ověřený model 
Blériot XI, s nímž mezi tím Louis 
Blériot překonal kanál La Manche. 
Investice se Kašparovi vyplatila a už 
16. dubna 1910 s letadlem podnikl 
první, byť zatím jen dvoukilomet-
rový let. V Pardubicích byl Kašpar 
rázem celebritou. Jeho stroj, přelétá-
vající nad městem, místní obyvatele 
fascinoval a stal se oblíbeným moti-
vem pohlednic. Kašpar s ním objel 
desítky měst, kde jej vítaly zástupy 
zvědavců lačných spatřit nejnovější 
hit dopravní techniky.
Slavný let Pardubice – Velká  
Chuchle, který jej proslavil, usku-
tečnil 13. května 1911. Vzdálenost 
121 km překonal za 92 minut 
ve výšce asi 800 m.

V Kroměříži je umístěna pamětní 
deska připomínající jeho přistání 
2. července 1911 na místním leti-
šti za účasti 15 000 platících diváků. 
Letoun, kterým tyto lety uskutečnil, 
daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu 
Technickému muzeu Království čes-
kého (dnes Národní technické muzeum 
v Praze), kde je vystaveno dodnes.

Ne vždy ovšem slavil úspěch. Letectví 
té doby bylo nebezpečnou vášní a ani 
Kašparovi se nevyhýbaly nejrůznější 
karamboly. Ty jej však od létání neod-
radily. Svou krátkou leteckou kari-
éru tak nakonec ukončil, když mu 
v květnu 1913 zemřel otec a on převzal 

starost o rodinnou firmu. Dozvuky 
jeho někdejší slávy pak zcela zanikly 
ve výstřelech první světové války. 
Ke konci života poznamenala osob-
nost prvního českého letce duševní 
choroba, pod jejímž vlivem spáchal 
2. března 1927 sebevraždu.
Dobu jeho největší slávy si můžete připo-
menout v leteckém muzeu v prostorách 
pardubického letiště. Za leteckou tech-
niku v akci se sem vydejte na začátku 
června, kdy letiště hostí pravidelnou 
Aviatickou pouť. Stroje, které při ní 
brázdí pardubické nebe, si Jan Kašpar 
zřejmě ani nedokázal představit. Z toho, 
jak letectví pokročilo od jeho prvních 
pokusů, by ale určitě měl radost.

Bibliografie:
*20. května 1883 Pardubice
†2. března 1927 Pardubice

•  Vystudoval strojní inženýrství 
na C. a K. české vysoké škole  
technické v Praze.

•  První úspěšný let provedl 
dne 16. dubna 1910.

•  Let Pardubice – Velká Chuchle, 
13. května 1911.
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Ze současnosti
Kraj ocenil osobnosti, které přispěly k dobrému jménu kraje 
či zachraňovaly životy

Nejvyšší ocenění, které může Pardubický kraj udělit, převzali ve Východočeském diva-
dle laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku krajští zastupitelé odhlasovali, že udělí 
čtyři Ceny Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Oproti 
loňskému roku vzrostl počet nominací od široké veřejnosti téměř dvojnásobně, cel-
kově na 58 osob. „Všechny návrhy byly velmi hodnotné a pro hodnotící komisi nebylo 
vůbec jednoduché z nich vybrat. Proto není divu, že počet oceněných od minulého roku 
vzrostl. Dokazuje to, že v našem kraji žije celá řada osobností, které mohou sloužit jako 
vzor nám všem v době, kdy neustále slýcháme, že mladá generace nemá ty správné 
vzory. Všichni z našich oceněných mohou tuto roli bezpečně zastat,“ uvedl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický.

V první části večera převzaly ocenění osobnosti, které vykonaly nějaký výjimečný 
skutek. Tuto cenu tak dostala studentka Tereza	Jakabová za záchranu života ročního 
chlapečka, který se dusil. Oceněn byl také žák Daniel	Přikryl, žák základní školy, 
který pomohl svému vrstevníkovi, který si způsobil řezné poranění ruky s masivním 
krvácením. Cenu Michala Rabase za záchranu získal i Petr Kmoníček. Ten poskytl 
první pomoc ženě, kterou pobodal muž při loupežném přepadení v pardubickém krej-
čovství. Ocenění za záchranu si zasloužil také sportovní	klub	FbK	Orlicko-Třebovsko	
a	florbaloví	rozhodčí	Jiří	Němec	a	František	Košňar. Díky těm hráči i diváci okamžitě 
zareagovali, když začala praskat konstrukce střešních vazníků v nově postavené čes-
kotřebovské sportovní hale. Pardubický kraj náležitě ocenil i ty, kteří přispívají k roz-
voji kraje a šíří jeho dobré jméno. Jedním z takových je bezpochyby mistr Evropy, vítěz 
světového poháru i olympiády, vicemistr světa a maratónský šampion v jízdě na hor-
ském kole Jaroslav	Kulhavý. Velkou zásluhu na rozvoji kraje má i emeritní přednosta 
chirurgického oddělení pardubické nemocnice Karel	Havlíček. Dalším z oceněných 
byl Evžen	Erban, jehož jméno je celoživotně spojeno s legendárním závodem o Zlatou 
přilbu, a který se nadále stará o pardubické rodinné stříbro. Cenu za zásluhy o Par-
dubický kraj získal také Josef	Ročárek, který založil první soukromé učiliště na Par-
dubicku zaměřené na stavbaře a dal tak příležitost vrátit řemeslu jeho zaslouženou 
dobrou pověst. Kraj ocenil i Smíšený	pěvecký	sbor	KOS	Litomyšl, který sbírá úspě-
chy u nás i ve světě a ve kterém mají možnost zpívat žáci Střední pedagogické školy 
v Litomyšli. Medaili hejtmana za rok 2016 získal sportovní manažer Pavel	Stara, který 
stál v čele projektového týmu Olympijského parku Pardubice. Pod jeho vedením se 
uskutečnila nejúspěšnější doprovodná akce brazilské letní olympiády v celé republice, 
které se zúčastnilo 374 tisíc návštěvníků.

zajímavosti z kraje zajímavosti z kraje



1716

Kanalizace a odpady našich obcí
Kanalizace, inu teče. Nejlepší je, když teče sama, to je z kopce. Ve Spytovicích je 
opravdu v celé naší vesničce kanalizace gravitační, ale na konci ty poklady vezmou 
do práce čerpadla a ženou je do Zdechovic na čistírnu. Upozorňujeme proto všechny, 
že existuje kanalizační řád, který zakazuje některé věci do kanalizace pouštět či spla-
chovat. Kromě ropných látek (např. benzin, nafta, oleje), jedů, postřiků, léků, ředidel 
a barev do kanalizace dále nepatří kusový odpad jako například příbory, montážní 
nářadí, plechovky, dětské hračky, palivové dříví, ocelová výztuž do betonu, kusy oble-
čení (toto všechno jsme už z kanalizace dobývali ven a ta výztuž měřila skoro 3 m). 
V obou našich obcích se potýkáme hlavně s netkanými ubrousky a dalšími hygi-
enickými prostředky, jako třeba tyčinky na čištění uší nebo tampony a vložky. To 
když doteče až k čerpadlu, tak je konec radosti. Čerpadlo se ucpe a někdy (pokud to 
ochrana „nevyhodí“) shoří i motor. Poslední výměnu jsme dělali na Stavci ve Zde-
chovicích 10. března 2017 a znovu totéž 27. března. Tyto akce pak obec zaplatí 
řádově v desítkách tisíc korun. Jak takové hygienické předměty vypadají na čer-
padle, vidíte na přiložených fotkách z toho 10. března. To není hadr, ale někdejší 
voňavý hygienický a možná i parfémovaný ubrousek.

Navrhuji Vám, abychom se domluvili na tom, že do kanalizace patří h…, toaletní papír, 
voda z van, sprch, umývadel i z praček.

Ostatní věci a předměty můžete likvidovat takto:
  Použité jedlé oleje z kuchyní – viz černé popelnice na všech stanovištích tří-

děného odpadu (v lahvích o objemu do 2 litrů – větší se do otvoru nevejdou) 
a cena? – ZDARMA

  Oleje minerální-stanoviště nebezpečného odpadu na obecním úřadě – včetně záři-
vek, úsporek, barev, ředidel, olejových filtrů, hadrů těmito látkami znečištěných 
a drobných elektrických spotřebičů, suché baterie, akumulátory, léčiva, stříkačky 
a cena? – ZDARMA

  Tráva, drny a listí – zelené kontejnery na všech stanovištích tříděného odpadu, nebo 
hnědé kompostéry u Vás doma (cena 200,- Kč/rok) a cena? – ZDARMA

  Větve – skládka ve Zdechovicích v bývalém areálu NZM hned za vraty a cena? – 
ZDARMA

  Sutě, zeminy, pneumatiky a starý nábytek – po domluvě Vám přistavíme kontejner 
(přistavení, odvoz a uložení je za úplatu)

ze života obce ze života obce

  Větší množství komunálního odpadu – do trvale vystavených kontejnerů 
v obou obcích (listí, větve, tráva, sutě a zemina sem nepatří). Pouze pro 
občany, kteří mají zaplacen odvoz komunálního odpadu (popelnici) od svého 
domu a cena? – ZDARMA

  Papír, sklo, plasty, obaly krabicové, použitelné oblečení – na všech stanovištích tří-
děného odpadu a cena? – ZDARMA

  Sporáky, lednice, mrazáky, boilery, kamna, televize, pračky, počítače, monitory, 
kočárky – na místo po dohodě s námi a cena? – ZDARMA

Jaké máme ceny?  
Za popelnici objemu 120 litrů s týdenním odvozem 500  Kč/ popelnice/rok 
Za hnědý kompostér objemu 120 litrů s odvozem podle rozvrhu  
200 Kč/kompostér/rok
 

Pokud jsme na nějaký druh odpadu zapomněli, zavolejte nám prosím.

Ing. Robert Chutic,
starosta obce

Tel: 466 936 101
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Poděkování za spolupráci

Vážený pane starosto,
Dovolte, abych předala poděkování stráž-
níků Městské policie Chvaletice Vašimi 
ústy hasičům dobrovolné jednotky obce 
Zdechovice za účast na výcviku pořáda-
ném v areálu Základní školy Chvaletice 
dne 9. 4. 2017.
Tento výcvik, jehož se zúčastnilo několik 
městských policií z okresu Pardubice, byl 
pro strážníky velmi přínosný, neboť je při-
pravil na situace, kdy je třeba rychle eva-
kuovat prostory s velkým počtem ohro-
žených osob, a to jsou v reálu zpravidla 
velmi vyhrocené a nepřehledné situace, 
které se bez předchozího nácviku nedají 
zvládnout a důsledkem toho bývá často 
i vysoký počet obětí a zraněných. Nejen 

proto by připravenost neměla být nikdy 
podceňována a každý dotčený orgán 
by měl udělat maximum pro přípravu 
a ochranu takových nebezpečných situ-
ací, o které v dnešní době není nouze.
Díky zmíněnému výcviku měli možnost 
si patřičné postupy natrénovat nejen stráž-
níci, ale také hasiči Vaší obce.
Sama jsem byla částí výcviku osobně 
přítomna a uvědomila jsem si nejen 
složitost takové situace, kdyby nastala 
ve skutečnosti, ale taky jsem na vlastní 
oči viděla, jak důležitá byla přítomnost 
všech cvičících, aby výcvik proběhl 
na patřičné úrovni.
Poděkování hasičům patří nejen proto, že 
bez jejich účasti by si strážníci nemohli 
situaci nacvičit v reálných podmínkách, 
ale i proto, že vaši hasiči při výcviku pro-
jevili mimořádné pracovní nasazení, což 
je v dnešní době jev spíše vzácný, zvláště 
jde-li o činnost dobrovolnou.
 Těším se na další spolupráci. Pokud by byl 
z Vaší strany zájem o seminář na téma „Jak 
se chovat v situaci s aktivním útočníkem“, 
můžeme vám jej poskytnout prostřednic-
tvím proškolených strážníků v rámci spo-
lupráce mezi obcemi.

Trochu z historie
Zámecké záhady – pokračování (4/2016)
V pondělí 20. července 2015 pokračujeme v průzkumu zámeckého parku v mís-
tech, kde jsme před časem zjistili přítomnost kovových objektů. Našim úkolem 
je pomocí detektorů kovů upřesnit jejich polohu a místa nálezů vyznačit. Obě stu-
dentky, Natálie i Olga si porozuměly s komerčním Garrettem velice rychle a než 
jsem stačil smontovat hledací rám velkého detektoru, měly první nález: zlomenou 
rašpli. V dané lokalitě jsme vyznačili asi pět míst a vydali se na prohlídku samot-
ného zámku. Pan starosta naplánoval na odpoledne výzkum, chtěli jsme se tedy 
trochu připravit. Měl jsem zprávy o existenci zámeckého pokladu. V devadesátých 
létech prý zámek navštívila restituentka a nemohla odtrhnout oči od zdí na odpo-
čívadlech schodiště, mohlo by to být jakési vodítko. Co se týká pokladu samého, 
neměly by tam být žádné drahé kovy a podobné cennosti, spíše jen nedostatkové 
zboží ukryté panstvem v době války, možná nějaké látky a podobné věci. Scházíme 
se hned po obědě, Karel Marek, Jiří Krupička, Olga Vafková a Radka Mazačová, 
po chvíli přichází i starosta Ing. Chutic, ale to už jsme v plné práci. Jemné trhliny 
v omítce zdiva na odpočívadlech naznačují, že tu bylo kdysi cosi zazděno. Vrták pro-
chází 15 cm zdí, pak je asi pěticentimetrová vzduchová mezera, pak se vrták určený 
k vrtání betonu začíná dusit ve dřevu. Sečítám mocnosti jednotlivých vrstev, pokud 
by dřevěná vrstva byla silná 10 centimetrů, pak v metr silné zdi stále zbývá dost 
místa pro uložení pokladu. Přísloví praví „Dvakrát měř, jednou řež.“ Kdybych se ho 
byl držel a zašel do přilehlých místností schodiště prohlédnout si onu zeď z druhé 
strany namísto toho, abych v počátečním svatém nadšení načnul na jednom z odpo-
čívadel zeď vrtákem, mohl jsem ty zazděné dveře vidět hned a nemusel nic vrtat. 
Při téhle práci se člověk učí celý život. Poklad se tedy nekoná, ale záhada existuje. 
Zámecké schodiště má dvě mezipodesty (odpočívadla) nad sebou a z každé vedou 
jedny dveře do přilehlých místností. Na tom by nebylo nic divného, jenomže tyhle 
dveře výškově neodpovídají, práh horních dveří leží asi jeden metr pod stropem 
dolní místnosti a práh dolních dveří je asi metr pod úrovní podlahy této místnosti. 
Kam vedly dveře původně se tady asi nedovíme. Po tomto „úspěchu“ nás vede sta-
rosta kamsi do přízemí do menší místnosti. Není tu nic, jenom na východní zdi 
vidím zděř do komína. Starosta odnímá kryt zděře a zjišťuje, že se za ní nachází 
nezvykle velký prostor. Chceme znát trochu víc a tak opět přichází na řadu bou-
rací kladivo. Po odstranění několika cihel se před námi ve světle baterky otevírá 
malá členitá místnost. Od otvoru nalevo je vidět jakýsi šikmo nahoru do komína 
vedoucí „chodník“ pro kominíka, zbytek místnůstky tvoří pravá vojenská zaší-
várna, na zemi poházené láhve, ve výklenku proti nám zbytky rozbité židle. Vstup 
se pravděpodobně nacházel v severní zdi před chodníkem do komína, nasvědčuje 
tomu pár řádků poměrně nového zdiva u podlahy místnůstky. Vstoupit, pokud mě 
paměť nezradila, patrně bylo možno pouze po čtyřech, ne-li po břiše. Všechno je 
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tu pokryto silnou vrstvou prachu a sazí, 
i rozházené flašky (při pohledu na tohle 
skleněné nádobí mě příhodnější název 
nenapadá) jsou pokryty tímto náno-
sem, který je činí pro nás v této chvíli 
„nečitelné“, nevidíme etikety a nemů-
žeme proto určit kdy a která armáda 
povýšila tuhle černou začouzenou díru 
na společenskou místnost. Interiér je 
jinak velice zajímavý, dost možná, že 
tato bývalá „pévéeska“ bude mít někdy 
v budoucnosti co říci k historii zdecho-
vického zámku.

Obr. 1 – Pohled na bouracím kladivem načatou zeď dolního odpočívadla.
Obr. 2 –   Záhada zámeckých dveří, do které místnosti které z nich asi vedly? 

Ve tmě z velké dálky blesk fotku nedosvítil.
Obr. 3 –  Pohled do záhadné místnosti, zase foto do tmy.

Ing. J. Flegr

Záhada mezikruží na parcele Novákových

Připomínáme:

Cit. Ing. R. Chutic ( Zpravodaj 1/2005)
Při porovnání terénu na zahradě domu čp. 60 ve Zdechovicích se našlo oschlé 
mezikruží o vnějším průměru asi 6,60 m a síle stěny 1,5 m s přerušením v jednom 
místě. Vzorky z místa odebral pan PhDr. Vokolek. Může to být stopa po někdejší 
obranné věži zdejší tvrze?

Cit. Ing. J. Flegr (Zpravodaj 4/2014)
Před léty kopal Dr. Vokolek základy jakési věže na dvorku u Novákových, jen 
několik metrů za zdí zámeckého parku. Zajímalo mě, jestli má nebo měla ona 
věž nějakou souvislost s tvrzí, ale vzdálenost asi 450 m se mi zdá poměrně 
velká. Myslel jsem, jestli nebyly kolem věže nějaké další stavby, třeba nějaká 
další tvrz. Podle Dr. Vokolka zatím souvislosti s věží unikají.

Další pohled – pan Josef Říha
V článku pana starosty ve Zpravodaji č.1 z roku 2005, kde poodhrnul roušku 
tajemství dávných časů, mě zaujala možnost druhá – oschlé mezikruží 
na zahradě domu č.60, jako stopa po někdejší obranné věži zdejší tvrze. Tato 
obranná věž je také zmiňována v článcích pana Flegra v souvislosti s hledá-
ním tajných chodeb. Já ale nabízím jinou možnost vysvětlení. Je to reálná vzpo-
mínka pamětníků, pana Václava Červinky, rodáka z tohoto domku, a mé malič-
kosti. Jako děti jsme se vozili na oji žentouru, jehož pozůstatky se nacházely 
na dvoře domku č.60. Dráha, po které chodil „pohon“ žentouru (kráva), měla 
asi citovaný průměr. Jelikož místo, kde byl žentour, bylo bahnité a kráva by se 
bořila, byla tato dráha zpevňována kameny a podobným materiálem. Nikdo ale 
již neví, jak starý žentour byl a kolik kamene se tam utopilo. Proto bych navrhl 
přidat k možnostem i možnost další – byl tam žentour.

Josef Říha
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Klub důchodců Klub důchodců

Chvíle pro zdraví
V březnu si členky Klubu důchodců zopakovaly zdravotní návštěvu v solné jeskyni 
v Třemošnici. Protože už je nás více, musely jsme se rozdělit do dvou skupin. Volný 
čas jsme využili na bowling. Většina z nás se s ním setkala poprvé a o to to byla větší 
legrace. Ale na druhou stranu zase ty výsledky nebyly nejhorší, některé dokonce velmi 
dobré. Vítězkami skupin se staly Jaruška Papoušková a Aňa Čučvagová. 

Odkaz	na	Youtube:

	 	  https://www.youtube.com/watch?v=-s1FKYRDTgo&list=PLH-reo-
KRdwH36bfCEoVmA_AYLXMfCMgod

Divadelní představení
O Karkulce Červené
V letošním roce nacvičily členky Klubu spolu s dětmi divadlo s názvem O Karkulce 
červené. Je to spíše zpěvohra, protože v průběhu představení zaznělo devět písniček. 
Představení se na scéně objevilo 2x, jednou dopoledne, kdy se přišly podívat děti z MŠ, 
ZŠ a také 6. a 7. třída ze ZŠ v Řečanech, a pak odpoledne. Škoda, že se odpoledne 
sál nenaplnil a přišlo poměrně málo diváků. Nacvičit jedno divadelní představení dá 
hodně práce, stojí všechny spoustu času a všichni herci šli do něj naplno, i když to není 
žádná legrace postavit se na jeviště před své známé. Všechno to natáčel pan Bečička 
a ti, co budou mít zájem, tak si mohou pustit ukázky na You Tube.
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Klub žen SPOZ

paní	Emílie	Jelínková	–	80	let
Pochází z Vysočiny z obce Krouna. Po vyuče-
ní na lesnické škole začala pracovat v lesních 
školkách v Řečanech. Vdala se do Zdechovic, 
kde od roku 1963 prožila celý svůj život. 
S manželem vychovali 2 syny.

Za výletem do Prahy
Některá děvčata vyjela v měsíci březnu nejen za výletem, ale i za kulturou do Prahy. 
Krásné počasí nás vylákalo na Petřín. Rozhledna nabízela sluníčkem ozářenou Prahu a pro 
zasmání jsme tentokrát navštívily i Bludiště.
Nejkratší pěší cesta nás dovedla na Václavské náměstí do divadla Studio DVA na muzi-
kál Evita. Byl to strhující příběh z vášnivé Argentiny. Celým představením nás provázely 
krásné melodie Moniky Absolonové, představitelky hlavní role Evity. Zpáteční cestou nám 
doznívaly tóny ústřední písně Utiš svůj pláč, Argentino. Výlet se vydařil.

Opekání párků
I u nás je krásně, takové opékání párků u studánky, spojené se schůzkou Klubu a s plánová-
ním příštích akcí, bylo příjemné. V měsíci červnu nás čeká výlet do Jizerských hor.

Jarmila Chalupníková

pan	Václav	Benda	–	80	let
Narodil se ve Zdechovicích, kde s krátkou 

přestávkou žije dodnes. Převážně pracoval 
u Českých drah. S manželkou vychovali 4 

děti.

paní	Jarmila	Hylská	–	75	let
Pochází z Lovčic u Čáslavi. Vystudovala SEŠ. 
Vdala se do Zdechovic za místního rodáka. 
Produktivní věk prožila s manželem v Kralu-
pech nad Vltavou. Na důchod se vrátili zpět 
do Zdechovic.

Významná životní jubilea
V tomto roce někteří z našich spoluobčanů oslavují významná životní jubilea. Dovolte je 
trochu připomenout.

pan	Jaroslav	Flegr	–	80	let
od roku 1950 žije ve Spytovicích v domku 
po prarodičích, který postupně přestavěli 

do dnešní podoby.
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SPOZ ze života obce

paní	Ludmila	Hloušková	–	70	let
Je místní rodačkou, celý život zde prožila 
i pracovala. Většinu let strávila jako kuchař-
ka v místní ZŠ a MŠ, kde se jí velmi líbilo 
a dodnes na své zaměstnání ráda vzpomíná. 
S manželem, který ve Zdechovicích sloužil 
jako voják, vychovali tři děti.

paní	Iva	Flegrová	–	70	let
Pochází ze Sezimova Ústí a do Spytovic se 
provdala. Celý život pracovala jako tech-
nik geodet a díky tomuto povolání poznala 
mnoho míst naší vlasti. S manželem vycho-
vali dvě děti a těší se ze tří vnuků. Vzhledem 
k tomu, že jsou oba narození v máji, mají tu 
výhodu, že kulatá výročí mohou slavit vždy 
společně.

pan	Václav	Rak	–	70	let, prožil celý život ve Spytovicích. Pracoval v zeměděl-
ství, v současnosti je již v důchodu.
paní	Semjonova	Maria	–	80	let, se přistěhovala s manželem a dcerou s rodinou 
do Zdechovic v roce 1993 z Běloruska, kde pracovala na důležité pozici kontro-
lorky kvality výrobků ve zbrojním průmyslu.

Svatba
Novomanželé Soňa Valentová a Marek 
Novotný jsou historicky prvním párem, 
který byl oddán zdechovickým staros-
tou. Svatba byla v parku, počasí bylo 
tak akorát a právě, když seřazení sva-
tebčané přicházeli stvrdit vše svým 
podpisem ke krásně vyzdobenému 
stanu, se na chvíli otevřelo zamračené 
nebe a cestu nevěstě a ženichovi ozá-
řily jasné sluneční paprsky, po kterých 
k nim určitě sklouzlo štěstí. Ing. R. Chu-
tic pronesl několik pěkných slov, oba 
hlavní aktéři a svědkové potvrdili man-
želství svými podpisy a matrikářka 
paní Vaňková to vše definitivně zanesla 
do úředních knih.

Redakce	 Zpravodaje	 přeje	 novomanželům	 Novotným	 hodně	 dlouhou	
společnou	cestu	zalitou	sluncem.

pan	Jiří	Kupka	–	70	let
Pochází z Moravy, vyučil se soustružníkem, 
pak vystudoval strojní průmyslovku. Vojen-
skou službu nastoupil ve Zdechovicích, kde 

se seznámil se svojí manželkou. Pracoval 
ve státním podniku Tesla v Přelouči. Před 25 
lety založil firmu KURY, která se specializuje 

na výrobu invalidních vozíků a je úspěšná 
doma i v zahraničí. Po odchodu do důchodu 

předal firmu synovi.

Více než 80	let oslavili tito naši spoluobčané: Božena	Mazačová	–	85	let,  
Zdeňka	Krupičková	–	85	let,	Květoslava	Svobodová	–	83	let,	Rena	Platonová	–	84	let,	
Jiřina	Balánová	–	82	let	(tohoto čísla se bohužel už nedočkala)

Všem	oslavencům	přejeme	hlavně	hodně	zdravíčka,	klidu	a	pohody.
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ze života obce ze života obce

Jak se už stalo každoroční tradicí, pedagogové a děti ze základní školy ve spolupráci 
s divadlem Brodway si na závěr školního roku připravili velmi pestrý program, a to 
pod názvem SVATOJÁNSKÉ MUZICÍROVÁNÍ.

Za	velké	účasti	proběhly	tyto	akce:
21. června  – od 19.00 hodin – MARIAN VOJTKO – koncert v amfiteátru školy
23. června  –  od18:30 hodin v areálu školy SVATOJÁNSKÁ NOC – Kroky Michala 

Davida, Prometheus, Drums: taneční vystoupeni žáků a hostů, předávání 
výročních cen Pifa, slavnostní vyřazení 5.ročniku, vyhlášení výsledků 
předmětových olympiád, ohňostroj.

24. června – Sportovní část festivalu
  – 10 00 hodin – fotbalový zápas SKLZ – herecké osobnosti
  – Turnaj v minivolejbalu 
  – Zápas snů – faustball žáků

Základní škola

z dopisů čtěnářů

Parkour
Vzhledem k tomu, že je zde v obci v poslední době problém se skákáním našich 
dětí, tak jsem se rozhodla napsat tento článek. Toto „skákání“ je sport jako každý 
jiný a má název Parkour. Je to moderní sport, který se vyznačuje tím, že mladí 
lidé dnes vyhledávají další možnosti, jak trávit volný čas. Jde o různé skákání jak 
do dálky, tak i do výšky, různé přemety apod. Samozřejmě nejsem zastáncem toho, 
aby se skákalo na cizích pozemcích. Tento sport podporuje fyzickou aktivitu, což 
v dnešní době počítačů a dětí trpících nadváhou je jistě přínosem. Je obdivuhodné, 
že někdo, kdo začal s pouhým přeskokem překážky, se tréninkem vypracuje nato-
lik, že je sportovně velmi zdatný. Je to velmi náročný sport, který podporuje fyzic-
kou aktivitu, sílu, výdrž a dobrou orientaci v terénu. Nechci, aby na mladé bylo 
pohlíženo jako na vandaly, kteří skáčou po objektech a pozemcích. Snažím se je 
pochopit a podpořit v jejich aktivitě.

Jana Pokorná
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z dopisů čtenářů ze života obce

Setkání nejen rodáků, ale i absolventů 
místní školy
Někdo se nevrací na místo, z kterého vyšel, místo se posunulo jinam. Ale ten, kdo se 
vrací, vstupuje do obrazu, který opustil. Zkusme vstoupit do onoho obrazu. Chvíle 
kdy stojíme na návsi, u školy nebo u kostela nás přenesou do říše našeho dětství. 
Pojďme se proto sejít dne 5. srpna 2017 v 11 hodin na Zdechovickém festivalu. 
Navštívíme společně školu a oživíme si vzpomínky na ty, kteří se snažili naučit nás 
to, co vyžadoval život, porovnáme interiér školy naší doby a nyní.

Přijďte si vzpomenout na radosti a strasti dětství a mládí, na ty, kteří v té které době 
patřili ke koloritu obce. Vzpomenout si i na místa a objekty, které nenávratně zmizely.

Vás, kteří tento článek čtete, prosíme o sdělení termínu tohoto setkání svým pří-
buzným a známým. Pokud se chcete zúčastnit, vezměte s sebou dnes již historické 
fotografie, které máte, a v dobré náladě prožijeme hezké odpoledne.
Těším se na Vás.

Josef Říha a několik dalších patriotů

pozvánka na

ZDECHOVICKÝ
FESTIVAL

Termín: 4. a 5. srpna
Jako vždy velmi pestrý program,

stánky a občerstvení!
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