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Úvodník
„Nastalo nám období plné energie!“

Vážení spoluobčané,
nastalo nám období plné energie, nového 
života a radosti. Fádní šedou a bílou vystřídal 
jarní karneval barev připomínající dohromady 
košík plný barevných vajíček a kraslic úspěš-
ného koledníka. Vzduch taky najednou nějak 
voní a nedávno tichá příroda je plná zvuků 
radujícího se ptactva, které svým zpěvem 
oslavuje a vítá návrat slunce do našich krajů. 
Opět vyrazíme ven a budeme se spolu potká-
vat v našem parku nebo na jiných veřejných 
prostranstvích.

Máme v našich obcích hodně zájmových sku-
pin a ať už jsou to senioři, mládež, sportovci, 
rybáři, pejskaři nebo někdo jiný, všichni chtějí 
užívat veřejný prostor. Bylo by nespravedlivé 
a bylo by i chybou chtít některou zájmovou 
skupinu omezit nebo zakázat. Nikdy nebude 
platit, že jsou špatní všichni pejskaři, všechna 
mládež nebo všichni rybáři. Vždycky to budou 

jenom jedinci, kteří to těm slušným kazí. Když 
se nám v přepravce zkazí jedno jablko, taky 
je nevyhodíme všechna, vyhodíme jenom 
to zkažené. Žijeme vedle sebe na malé ves-
nici a musíme spolu vycházet, vzájemně se 
respektovat a nechat prostor i pro ty druhé. 
Věřím tomu, že se všude viditelný příliv jarní 
energie a sluníčka nevyhne také nám, lidem 
a naplní i případné škarohlídy optimismem 
a radostí ze života.

Máme za sebou velmi vydařený II. obecní ples 
a již VI. ročník Zdechovického masopustu, 
který byl letos dokonce i ve správném ter-
mínu. Děkuji Vám všem, kteří jste se těchto 
akcí zúčastnili. Děkuji i všem, kdo se podíleli 
na přípravách a konání těchto akcí, všem, kteří 
jsou ochotni utrhnout si něco ze svého volného 
času a připravit nějaké to povyražení pro své 
sousedy a kamarády. Přeji Vám jarní náladu, 
klidné dny plné sluníčka a těším se na setkání 
s Vámi, třeba na tradičním pálení čarodějnic.

Radomír Stříška,
starosta obce

3slovo starosty

nám období 
nergie!“
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4 zastupitelstvo obce

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 17. prosince 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti čp. 5 Zdechovice

 1.  Rozpočtové provizorium pro r. 2019
  Zastupitelstvo obce Zdechovice stanovuje pravidla rozpočtového provizoria potřebná 

k zajištění plynulosti hospodaření územního správního celku ve výši jedné dvanáctiny 
upraveného rozpočtu loňského roku.

2. Rozpočtové opatření 4/2018
  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 4/2018 v předkládaném znění.
3. Žádost ZŠ Zdechovice o navýšení provozní dotace na rok 2018
  ZO souhlasí s posílením rozpočtu ZŠ Zdechovice a schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018 

ve výši 81.505 Kč.
4. Cena popelnice TKO a biokompostéru na rok 2019
  ZO stanovuje pro rok 2019 cenu za jednu popelnici objemu 110-120 litrů ve výši: 300 Kč. 

Tato cena zahrnuje nájem nádoby, odvoz a uložení odpadu. Svoz bude prováděn 1x týdně 
po celý rok.

  Stejná cena bude uplatněna i pro občany bydlící v panelových domech ve Zdechovicích 
a užívající kontejnery pro TKO o obsahu 1100l. I nadále platí, že fyzická osoba zapojená 
do systému likvidace TKO v obci (smlouva+úhrada schválené ceny) může zdarma využívat 
velkoobjemové kontejnery, stanoviště nebezpečného odpadu v obci, odkládat elektro-
odpad na obcí určené místo, a využívat zelené kontejnery na bioodpad.

  ZO stanovuje pro rok 2019 cenu za jeden biokompostér ve výši 200 Kč. Tato cena zahrnuje 
nájem nádoby, odvoz a uložení odpadu.

  ZO schvaluje tyto obcí dotované ceny, protože chce svým občanům kompenzovat pří-
tomnost skládky odpadů na katastru obce Zdechovice

5/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000344/VB/1
  ZO schvaluje zřízení věcného břemene k pozemkům, které jsou předmětem smlouvy 

č. IZ-12-2000344.
6/  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-2017901/SOBS VB/1 Zdechovice p.č. 490/3 km3.
7/  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sm. 8800088419/1/

BVB/P s f. GasNet
  ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č.sm.8800088419/1/BVB/P.

č. 8/2018

zpravodaj_jaro2019.indd   4 20.03.19   12:14



5zastupitelstvo obce

8/  Smlouva o nájmu pozemku č. 7DHM180XXX a smlouva o zřízení věcného břemene 
č. 7DHM180XXX 

 a) ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7DHM180XXX 
 b)  ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7DHM180XXX předsedů 

a členů obou výborů postupem podle návrhu p. R. Stříšky.
9/  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/

BVB/2018|/053
  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –slu-

žebnosti č. P/BVB/2018/053.
10/ Dražba pozemku p.č. 385/14 k.ú. Zdechovice – info
 ZO vzalo na vědomí výsledek dražby.
11/ Žádost o obnovení smlouvy na užívání části pozemku p.č. 377/60 k.ú. Zdechovice. 

ZO souhlasí s pronájmem části parcely 
12/ Žádost o odkoupení pozemku p.č. 591/6 k.ú. Zdechovice
 ZO souhlasí s prodejem parcely p.č. 591/6 k.ú. Zdechovice
13/ Nový územní plán – více práce
  ZO ukládá starostovi, aby nechal u JUDr. Kolaříka posoudit oprávněnost fi nančních 

požadavků MgA. Petra Kocourka.
14/ Žádost o zajištění vykácení dřevin na pozemku p.č. 560/6 k.ú. Zdechovice.
  ZO ukládá starostovi zjistit možnosti přeložení nadzemního vedení do země v úseku mezi 

silnicí I/2 a místní částí Zbraněves.
15/ Předání funkce starosty obce.
 ZO vzalo na vědomí protokol ze dne 8. 11. 2018 o předání funkce starosty obce Zdechovice.
16/ Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
  Zastupitelstvo obce Zdechovice:
 a)  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 členům výborů a komisí, kteří nejsou 
členy zastupitelstva ve výši:

  • člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 913 Kč/měsíc
  • místostarosta: 14.603 Kč/měsíc
  • předseda výboru/komise: 1.826 Kč/měsíc
  • člen výboru/komise: 1.521 Kč/měsíc
  Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019 a v případě náhradníka za zvoleného člena 

zastupitelstva ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

 b)  stanovuje sčítání odměn neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce 
s platností od 1. 1. 2019 následovně:

  •  vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem 
obce - do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších 
funkcí a odměna starosty a místostarosty.

  V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stano-
vuje odměna jako souhrn odměn tak, že za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastu-
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6 zastupitelstvo obce

pitelstvem obce se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem obce, ostatní 
odměny započítané do souhrnu se poskytují v poloviční výši schválené zastupitelstvem 
obce.

17/ Žádost o obnovení obecní cesty
  ZO bere na vědomí žádost občanů o znovuobnovení obecní cesty po pozemku 541 k.ú. 

Spytovice a ukládá starostovi obce znovuzprůchodnění obecní cesty.

Výpis byl vyhotoven dne: 18. prosince 2018
Zapisovatel: Š. Kočová

Ověřovatelé: Tomáš Rondzík, Robert Forman
Starosta: Radomír Stříška

Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 4. února 2019 od 18.00 hodin v zasedací míst-
nosti čp. 5 Zdechovice

1/ Rozpočtové opatření 6/2018
  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 6/2018 v předkládaném znění.
2/ Nájem části pozemku p.p.č. 377/60 k.ú. Zdechovice 48m2

 ZO souhlasí s nájemní smlouvou
3/  Odkup pozemků v k.ú. Spytovice (47374 m2), k.ú. Lhota pod Přeloučí (16895 m2), 

k.ú. Přelouč (6625 m2), k.ú. Škudly (8452 m2) a k.ú. Semín (4486 m2)
  ZO souhlasí s kupní smlouvou mezi Obcí Zdechovice jako kupujícím a prodávajícími na 

prodej pozemků v k.ú. Spytovice (47374 m2), k.ú. Lhota pod Přeloučí (16895 m2), k.ú. 
Přelouč (6625 m2), k.ú. Škudly (8452 m2) a k.ú. Semín (4486 m2) za cenu 1.550.000 Kč. ZO 
ukládá starostovi předmětnou smlouvu uzavřít po schválení rozpočtu na rok 2019.

4/ Nájmy nebytových prostor.
 ZO souhlasí s výpovědí 2 nájemních smluv
  ZO souhlasí se záměrem pronajmout zájemcům volné plochy na parcele p.p.č.81/21. ZO 

ukládá starostovi záměr nájmu pozemku zveřejnit.

č. 1/2019
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7zastupitelstvo obce

5/ Svatební obřady ve Zdechovicích
6/  Prodej vozidla Magma
  ZO souhlasí s prodejem vozidla Magma prostřednictvím autobazaru za doporučenou 

cenu 60-82 tis. Kč. ZO ukládá starostovi, aby tento prodej zajistil.

Výpis byl vyhotoven dne: 5. 2. 2019
Zapisovatel: Š. Kočová 

Ověřovatelé: Valerie Vánišová, Kateřina Kočová
Starosta: Radomír Stříška
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8 informace z kraje

Pardubicko,
po stopách známých 
budov a staveb
Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zla-
tého 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.

Pernštýnské náměstí

Projdete-li z Třídy Míru Zelenou bránou na 
Pernštýnské náměstí a do přilehlých uliček, 
ocitnete se v úplně jiném světě, kde se zastavil 
čas. Historická část Pardubic tvoří Městskou 
památkovou rezervaci. Zde, ve stínu měš-
ťanských domů, chutná posezení při kávě či 
večeři úplně jinak.
Měšťanské domy na malebném náměstí 
a v přilehlých uličkách nesou stopy honosné 
pozdně gotické výstavby z počátku 16. sto-
letí v podobě kamenných ostění a portálů 
a zvláště zbytků malovaných nik v atikových 

štítech nad původně jednopatrovými domy. 
Raná renesance zanechala své svědectví 
na typických obloučkových štítech domů, 
přestavěných tehdy na dvoupatrové, jakož 
i ve zbytcích maleb na několika domovních 
fasádách a především v četných terakoto-
vých ostěních. Většina domů ovšem dostala 
vnější výzdobu při úpravách v době baroka, 
rokoka, klasicismu, empíru a později. Mezi 
nimi vyniká proslulá fasáda domu U Jonáše 
z konce 18. století. Pardubická radnice je his-
torizující přestavbou starších domů, pocháze-
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9informace z kraje

jící z let 1892 až 1894. Morový sloup se sochou 
Panny Marie z roku 1695 ozdobil v roce 1775 
Jakub Teplý nákladnou pískovcovou balust-

rádou, do níž vkomponoval vedle heraldické 
výzdoby a symbolů českého lva i postavy 
domácích světců.

Pardubická radnice

Úplně nejstarší pardubická radnice stávala 
na severozápadním rohu Pernštýnského 
náměstí, kde dnes stojí dům, který je na 
obrázku. Nad gotickou branou, která vede 
do Bartolomějské uličky jsou dnes vidět tři 
výjevy pozdní gotiky. Znázorňují panoše, 
šaška a šlechtičnu. Jsou ze 16. století a v době 
baroka byly zazděny a objeveny až při rekon-
strukci roku 1909.
Dalším objektem, který sloužil jako městská 
radnice, byl dům na rohu náměstí a Pern-
štýnské ulice. Dnes tato budova vypadá zcela 
jinak, ale v letech 1515-1759 sloužila jako „rat-
haus“. Dům měl věž s hodinami a na zdi byla 
plastika Herkula a nad ním městský znak. 
Později však přestala tato budova vyhovovat, 
proto město zakoupilo roku 1759 dům, který 
stával v místech dnešní radnice. Nejprve bylo 
přistoupeno k velké přestavbě. Jakub Teplý 
ozdobil tuto stavbu plastikami. Uprostřed to 
byl Herkules, oděný do lví kůže, nad ním znak 
města a o něco výše sluneční hodiny a nad 
nimi ve výklenku socha Arnošta z Parubic. Na 
konci 19. století přestala tato budova však již 
vyhovovat z hlediska nedostatku prostoru, 
proto se hledalo nové místo pro novou rad-
nici. Nakonec však byla stará radnice roze-
brána kámen po kameni a spolu s ní zbourány 
i 3 okolní domy.
K tomu došlo roku 1892 a od roku 1895 na 
těchto místech již stojí nová radnice tak, jak 
ji známe dnes. Dvě čtyřboké věže dělí radnici 
na tři části. Na věžích i mezi okny se nacházejí 
reliéfní malby. Mezi prvním a druhým patrem 
jsou medailony českých králů.
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Stavba nové radnice znamenala největší 
zásah do původního raně novověkého jádra 
města. Na místě staré radnice a dalších tří 
zbořených domů na severní straně náměstí 
vznikl rozlehlý novorenesanční radniční kom-
plex, zbudovaný dle návrhu architekta Jana 
Wejrycha. Mezi okny 2. patra jsou fresky s ale-
goriemi ctností. Na zadním průčelí vynikají 
sgrafi ta podle návrhu Mikoláše Alše, předsta-

vující tanec, recitaci, hudbu a kultus města 
Pardubic. Socha rytíře, která zdobí štít rad-
nice, byla vytvořena podle postavy Vojtěcha 
z Pernštejna na náhrobku v kostele svatého 
Bartoloměje. Vzácné návštěvy jsou přijímány 
v historickém sále s kazetovým stropem a ale-
gorickými obrazy, hudební sál s balkonem 
slouží kulturním a společenským akcím.
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11ze života obce

Naše základní škola
Slavnost Slabikáře
Ve středu 30. ledna se uskutečnil slavnostní podvečer, ve kterém se z našich prvňáčků stali čte-
náři. Od 17:00 hodin v zasedacím sále Obecního úřadu ve Zdechovicích za asistence patronky 
školy a dohledu starších kamarádů se otevřela nová kapitola v životě nejmladších školáků. 
V duchu čtenářském a hudebním s patřičně příjemnou atmosférou domácího krbu - tak vypa-
dalo slavnostní předání Slabikáře v letošním roce. Děkujeme panu starostovi za pohostinství.

Živá přírodověda
Ve středu 30. ledna pokračoval projekt Živá přírodověda besedou s mineralogem Pavlem 
Urbanem. Vzhledem k velmi poutavému vyprávění v minulém díle bylo toto setkání určeno již 
všem žákům. I ti nejmladší se mohli dozvědět mnoho o pokladech, které můžeme najít volně 
v přírodě v podobě minerálů. Náš host opět nezklamal a svým povídáním, doprovázeným 
ukázkami minerálů a projekcí probudil v některých našich dětech zájem o tuto část učiva.
V dalším díle se podíváme do dílen mineralogů a navštívíme Dvůr Králové.

Přebor školy ve společenských hrách
Koncem ledna byl dokončen letošní Školní přebor ve společenských hrách. Od návratu z vánoč-
ních prázdnin se odvíjely dramatické zápasy v Člověče, nezlob se, Piškvorkách a krásné šachové 
partie. Do přeboru byla zapojena polovina všech žáků školy.

I.kategorie - 1.-2.ročník: Člověče: 1. Maty G., 2. Anežka, 3. Maty M.
      Piškvorky: 1. Honzík   2. Anežka  3. Adam B. 

II.kategorie - 3.-5.ročník:  Člověče: 1. Martin  2. Lukáš  3. Káťa H.
      Piškvorky: 1. Martin  2. Lukáš  3. Denča
      Šachy: 1. Veronika  2. Lukáš  3. Adam B., Denča
Přeborníci školy pro rok 2019: Anežka a Lukáš 

Etiketa - Na chvíli trosečníkem 
V pondělí 28. ledna se vydali členové projektu Etiketa do říše fantazie. Odpolední literární semi-
nář nás seznámil se životem a dílem spisovatele Daniela Defoa. Jeho nejznámější dílo Robinson 
Crusoe nám uvedlo atmosféru, kterou jsme následně využívali při hereckých etudách – umíte 
si představit, jaké bylo setkání Robinsona s Pátkem? Jak se dorozumívali? To vše dokázaly děti 
sehrát. Večerní část našeho setkání s osudy trosečníka již patřilo hereckému profesionálovi. 
V rámci Grand festivalu smíchu ve VčD jsme navštivili One man show jihočeského hereckého 
barda Maršíka. Jeho herecký koncert naše děti zcela pohltil a nadchl. Těšily se ze zapojení do 
příběhu a prožívaly bouři, ztroskotání i jimi prověřené setkání s Pátkem.
Lednové setkání Etikety seznámilo děti s dalším literárním pokladem, které přečkalo mnohá 
staletí ve svěží kondici – stále má co říci i malým čtenářům a divákům.
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Literární výchova
Současná doba počítačů a komunikace na sociálních sítích příliš nepřeje literatuře. Škola se 
snaží probudit zájem o poklady literatury pro děti a mládež různými prostředky - patří mezi 
ně i spolupráce s divadlem Drak. Na měsíc únor jsme připravili  literární programovou výuku 
pro starší třídu. Tématem bylo dílo Jacka Londona. V pátek 15. února jsme se ponořili do vzru-
šujícího příběhu Bílého tesáka. Pro mladší žáky 1.-2.ročník - byl program připraven na pondělí 
18. února.Navázali jsme tak na lednový program s dílem Daniela Defoa a jeho nesmrtelného 
díla Robinsona Crusoa a prosincový programový den Jaroslava Foglara a nezapomenutelných 
Rychlých šípů

Nabídka
Líbila se Vám atmosféra na našich letošních koncertech? Dosavadní výkony našich dětí byly 
letos skutečným pohlazením. Pokud máte zájem o fi lmový záznam celého průběhu koncertů , 
obraťte se na ředitele školy. Po skončení letošního cyklu Vánoce 2018  bude v nabídce DVD – Děti 
rozdávají aneb Hity století, Betlémské zpívání, Vánoční kavárna s Kantory 2018.

Olympia Decathlon - turnaj basketbal
V úterý 18. prosince vyvrcholilo naše seznamování s basketbalem závěrečným turnajem. Do 
turnaje se přihlásila čtyři družstva.
Pořadí: 1. Lukášovci - Lukáš, Jasmin, Martin, Eliška M., Anežka
  2. Dendy
  3. Petrovci
  4. Karolíny

Pozvánka na jarní koncert
Zveme všechny zájemce na tradiční Jarní koncert žáků a patronky školy. Koncert se uskuteční 
v dubnu. O přesném termínu budeme informovat.

Etiketa v březenu
V rámci projektu Etiketa se vybraní žáci školy zúčastní víkendového zájezdu do švýcarské 
Ženevy na největší autosalon na světě.

Svatojánské muzicírování 2019
Na co se můžete těšit v letošním ročníku minifestivalu hudby a pohybu:

červen Velký dechový orchestr ZUŠ Přelouč – koncert
5.6.  Otáčivé hlediště Český Krumlov - zájezd na představení
  Divotvorný hrnec - přihlášky u ředitele školy
červen koncert  BRONTOSAUŘI – amfi teátr školy
14. 6. školní kolo soutěže
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15. 6. soutěžní část festivalu – Broadway - 10.00 h
 odpolední představení muzikálu Kvítek mandragory – 14.00 h v divadle Broadway
červen koncert patrona školy Mariana Vojtka
20. 6. Olympijský T-Mobile běh
 ve spolupráci s Českým olympijským výborem – 10.15 h park
20. 6. od 19.00 h – O5 a Radeček  – amfi teátr školy
28. 6. Svatojánská noc
   Aneta + Kája
   Kroky Michala Davida
   Prométheus – Sophia Pataridu
   mažoretky Panenky Hranice
   vystoupení patronů školy
22. 6.  sportovní část festivalu
 turnaje v nohejbalu dospělých, faustballu dětí a dospělých
 fotbalový zápas SKLZ – Herecké osobnosti

Faustball zve na
mistrovství evropy
žen a juniorů u21
V bohatém zápasovém programu najdeme čas i na doprovodný program.

ŠAMPIONÁT 2019:
17. 7. tisková konference k ME
17.-18. 7. příjezd týmů – ubytování
18. 7. ofi ciální tréninky - Otevírací večer – na stadionu
  – koncert skupiny The Bugles – Beatles revival
  – přijetí  vedoucích delegací a trenérů – starostové , zástupci kraje
19. 7. slavnostní zahájení
  – zápasy ve skupinách stadion Lázně Bohdaneč + hřiště Zdechovice

Galavečer
  – slavnostní večer pro všechny týmy a diváky – park Lázně Bohdaneč
  – slavnostní večeře pro týmy
  – koncert ABBA Stars, vystoupení aerobik, břišní tance
20. 7.  zápasy kvalifi kace a boje o umístění – Lázně Bohdaneč + hřiště Zdechovice

aft erparty – zámecký park ve Zdechovicích
slavnostní večer na závěr mistrovství

 – vystoupení sk. Adrenalin, Kroky Michala Davida
Mgr. Jan Mazal
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Naši nejmenší
„Objevujeme a poznáváme svět a život“
je název školního vzdělávacího programu naší MŠ.

Tohle je úvodní stránka z knížky Františka 
Nepila PODÍVÁNKY. Tou jsme se nechali letos 
inspirovat, a tak si ve školce losujeme, kdo 
z dětí přinese z domova tu svou nejoblíbenější 
knížku a několik dalších dní ji využíváme k pro-
hlížení, povídání, všelijakým úkolům, skládan-
kám i hádankám. Ve školce máme zajímavých 

a krásných knížek spoustu, které samozřejmě 
taky využíváme, ale jsme všichni zvědaví, co 
má kdo oblíbeného doma. Co a proč právě to 
a s kým si to knížkové potěšení užívá.
Ano, jak říká František Nepil, svět je zajímavý 
a nestačí otevřít jen knihu. Kdo letos s námi 
poznává svět okolo nás? Máme 12 holčiček 
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a 12 kluků. Většina jich je ze Zdechovic, 3 ze 
Spytovic, 2 z Morašic, 2 z Labětína, 2 z Trnávky 
a po jednom z Litošic, Přelouče a Chvaletic. Teď 
už je všem víc než 3 roky a nikdo nepotřebuje 
plínku J. Máme 6 předškoláčků, 7 prostřed-
ňáčků, 8 maláčků a 3 mrňousky.
Od září jsme toho už moc zažili, ale teď se 
těšíme na jaro, už aby tu bylo. Máme sice pořád 
kudy chodit, co pozorovat a o čem si při tom 
pozorování povídat. Opakování není nikdy 
dost J, ale už se nám chce dovádět na školní 
zahrádce, provětrat kola a koloběžky a užít si 
volného pohybu a zábavy.
V září jsme začali Léčivou pohádkou pana 
Hladíka s netradičními hudebními nástroji, 
a protože se nám to moc líbilo, zavítal k nám 
se svými instrumenty ještě v lednu. Pak přijela 
s nádhernou loutkovou pohádkou Zvířátka 
a loupežníci paní Vyšohlídová. Ta nás navštívila 
ještě jednou před Vánoci s vánočním příběhem 
a koledami - Radujme se, veselme se. Bylo těch 
pohádkových divadel víc a ještě bude. Někdy 
na ně pozveme kamarády z Turkovic a někdy 
zase jedeme my k nim. To většinou, když je 
pohádka výpravnější a k nám se nevejde. Letos 
tam jezdíme hlavně na divadélka, při kterých 
si i obecenstvo procvičuje jazýčky a výslov-
nost hlásek, na to se zaměřuje divadlo Žirafka 
Žofka. Minulý rok se nám moc líbila Technická 
univerzita, tak jsme se i tento rok zapojili do 
tohoto projektu a každý měsíc máme jednu 
lekci, kde se dozvídáme mnoho užitečných 
a zajímavých věcí. Pokaždé je lekce trochu jiná: 
Stavitel města, Malý inženýr, Malý architekt, 
Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží 
a ještě bude Malý vodohospodář, Malý ener-
getik, Malý zpracovatel odpadů a Malý archeo-
log. Jezdili jsme do solné jeskyně v Třemošnici 
a od dubna budou zájemci z řad předškoláků 
a prostředňáčků jezdit do plaveckého bazénu 
v Kutné Hoře na předplavecký výcvik.
Pro zpestření každodenního ranního cvičení 

jsme si domluvili s paní Limberskou, cvičitel-
kou jógy pět lekcí s jógou pro malé děti, na to 
se děti těší právě teď, ale určitě ještě víc na 
karneval. Měl by být ze samých pohádkových 
postaviček. Tak uvidíme, jak se povede. 
V květnu nás čeká pobyt v přírodě v Benecku, 
začátkem června uspořádáme na školní 
zahrádce pro děti i rodiče a sourozence odpo-
ledne plné společných her, jako každý rok. 
Určitě se nás tam sejde mnohem víc, než na 
semináře, které byly domluvené pro rodiče 
s paní Mgr. Hanou Otevřelovou, speciální peda-
gožkou a rodinnou terapeutkou na téma: Jak 
mít šťastné a spokojené dítě, Školní zralost 
a Psychosomatika. Byly velice zajímavé, uži-
tečné, podnětné, rodiče se mohli zeptat na 
cokoliv a vyzkoušet si spoustu her, kterými jde 
jednoduše procvičovat kde co, co je potřeba 
zvládnout před nástupem do základní školy. Že 
to stálo za to, může potvrdit ten, kdo se zúčast-
nil. Velká škoda, že nás tam bylo smutně málo.
A v červnu? To už se budeme pomalu chystat 
na slavnostní loučení.
Tak přejeme všem krásné jaro a ať se daří.

Zdena Černá

Zápis pro příští školní rok bude 10. 5. od 
15,00 do 16,00 hodin.
Zájemci si mohou vyzvednout potřebné tis-
kopisy během dubna v MŠ.
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Kovbojský klub
Další vydařený Zlatokopecký den

V sobotu 9. února se na Katovci opět sešli 
všichni příznivci akce, kterou Kovbojský 
klub Spytovice označuje jako „zimní přá-
telské setkání u táborového ohně, spojené 
s hledáním zlatého pokladu“. Věřte nevěřte, 
tento ročník Zlatokopeckého dne nesl pořa-
dové číslo 31. Počasí nebylo právě typické 
pro začátek února, díky teplotám nad nulou 
neležel nikde žádný sníh a po lese se pro-
háněl čerstvý, chvílemi až nepříjemný vítr. 
Praví zlatokopové však na rozmary počasí 
nehledí a na Katovec přijdou, ať je jakko-
liv. Letos jich dorazilo více než šedesát.
Pro hledání pokladu se účastníci rozdělili 
jako již tradičně na dvě družstva - mužské 
(nazvané Chlapy) a ženské (nazvané Holki). 
Z historie Zlatokopeckého dne víme, že se 
v některých letech mužům při vzájemném 
měření sil příliš nedařilo, ale letos Chlapy 
porazili Holki úplně ve všech oblastech. Nalezli 
po Katovci více zlatých čokoládových penízků, 
vyhráli vědomostní soutěž a jako první objevili 
malý zlatý poklad (rumové pralinky) a posléze 
i velký zlatý poklad (láhev Whisky). Ženy však 
nezatrpkly, své nevítězství přijaly s nadhle-
dem a nadále si užívaly vydařené odpoledne. 
Ostatně, jak je dobrým zvykem, na konzumaci 

všech nalezených pokladů se potom stejně 
podílejí příslušníci obou táborů společně.

Milan Potměšil,
šerif Kovbojského klubu
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V sobotu 9. 3. měli kovbojové výroční schůzi. Na programu byla výroční zpráva, přehled hospo-
daření a volby nového šerifa a jeho pravých rukou – zástupce a bankéře. Šerifem byl zvolen opět 
Milan Potměšil, který klub zakládal. Tradičně byl pozván starosta obce, předsedové ostatních 
spolků i přátelé kovbojů. Plán činnosti na tento rok je velice pestrý. Seznamte se s ním, abyste 
si vyšetřili čas na některou ze zajímavých akcí, které pro vás kovbojové připravují.

29.-31. března  společný víkend v penzionu na Seči
11. května  Velký cvrkot – turnaj ve cvrkání kuliček, pivovar
1. června  Nohejbalový turnaj – sportovní areál Trnávka
29. června  Kovbojský den – Katovec Spytovice
27. července  Bla-Me – běh po hospodách, Hostinec u Zámku
12. října    Country bál – pivovar
9. listopadu  Kovboj smeč – turnaj ve stolním tenise, Hostinec u Zámku
7. prosince  Kovbojšťouch – turnaj v kulečníku, hostinec U Koblihů
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Klub důchodců
Členky Klubu se sešly v únoru na výroční schůzi, které se zúčastnil i pan starosta a kde zhod-
notily svoji práci za celý minulý rok. Jejich práci velice stručně připomeneme i zde. 

Leden  –  sešly jsme se po Vánocích a rámcově jsme si řekly, co během tohoto roku 
chceme uskutečnit, začaly jsme s nácvikem divadelního představení

Únor –  proběhla výroční schůze se zhodnocením roku 2017, pomohly jsme s prode-
jem vstupenek a lístků do tomboly při obecním plesu

Březen –  oslavily jsme MDŽ a koupily jsme si ke svátku narcisky, aktivně jsme se 
podílely na masopustu, připravily jsme krátké vystoupení a každá nějaké 
slané nebo sladké občerstvení, uspořádaly jsme ozdravnou návštěvu solné 
jeskyně a zahrály jsme si bowling, spolu s ženami z Labětína jsme se podívaly 
do divadla v Praze na Romeo a Julii

Duben –  pokračovaly jsme v nácviku divadelního představení a přípravě kulis, některé 
z nás si vyjely na kolech do Hlavečníka

Květen –  uspořádaly jsme zájezd pro všechny dříve narozené spoluobčany do Prů-
honic a na Čapí hnízdo, pokračovaly jsme v nácviku divadla, nadále jsme se 
scházely v Klubu, Marie Kožená nám předčítala z kroniky obce

Červen –  nic podstatného se nedělo, jenom jsme se častěji scházely při nácviku divadla 
a připravovaly kostýmy

Červenec –  prázdniny, ale několikrát jsme se sešly a nacvičovaly s dětmi divadlo
Srpen – vystoupení s divadelním představením na Festivalu
Září  sešly jsme se znovu po prázdninách na pravidelných setkáních v Klubu
Říjen –  hromadně jsme se zúčastnily odhalování památníku stoletého výročí vzniku 

Československé republiky
Listopad –  opět jsme byly v Třemošnici v solné jeskyni, připravily jsme program ke Dni 

úcty ke stáří, podílely jsme se na rozsvěcení vánočního stromku – některé 
upekly cukroví

Prosinec –  uspořádaly jsme zase pro všechny zájemce z řad důchodců zájezd do Hradce 
Králové, kde jsme všichni nasávali vánoční atmosféru na vánočních trzích 
a navštívili velké akvárium. Vystoupily jsme na setkání s důchodci, přihlásily 
jsme se a zazpívaly v celostátní akci Česko zpívá koledy, které se zúčastnilo 
přes 30 občanů a program zpestřili i zaměstnanci obecního úřadu a pan 
starosta, kteří přispěli něčím dobrým na zahřátí

Některé členky se podílejí i na práci Klubu žen, kovbojů a všechny se již tradičně zúčastňujeme 
téměř všech akcí, které obec pořádá.
Na letošní masopust jsme opět připravily slané i sladké občerstvení a zazpívaly jsme krátkou 
písničku. Na březnovém setkání jsme oslavily MDŽ.
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Klub žen
Klub žen v prvních měsících taky nezahálel. Členky Klubu se sešly na výroční schůzi, aktivně 
se zúčastnily masopustu a již tradičně uspořádaly rej masek pro děti.

SPOZ
Významné narozeniny

Pan Josef Merunko oslavil významných 80 let. Pochází 
z Běloruska, celý život se věnoval hudbě, a to jako člen 
orchestru, vedoucí pěveckého sboru, učitel hudby i ladič 
pian. Do Zdechovic se se svou ženou přistěhovali v roce 
1993. Vychovali dva syny. Oba žijí mimo naše území.

Pan Čučvaga Pavel osla-
vil 70 let. Do Zdechovic se 
přistěhoval z Běloruska 
v roce 1993. Je vyučený 
zámečník a kromě toho 

pracoval jako řidič zemědělských strojů. Po příchodu do ČR 
byl zaměstnán jako posunovač u ČD. Se svojí ženou vychovali 

dvě děti, obě žijí v naší obci.
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70 let v kruhu rodinném oslavil pan Vladimír Dušek. Vystudoval dopravní fakultu v Žilině. 
Pracoval jako inženýr v Energostroji Chvaletice a později byl vedoucí pracovník na skládce 
odpadu ve Chvaleticích, odkud odcházel do důchodu. Se svojí ženou vychovali dvě děti.

Více než 80 let oslavily naše dvě spoluobčanky, a to paní Marie Ďatková a paní Božena Mazačová.

Významná výročí sňatku

50 let společné cesty životem oslavili manželé Jana a Jiří 
Kupkovi. Jejich šťastným dnem se stalo datum 8. 2. 1969. 
Vychovali syna a dceru.

Na společnou cestu živo-
tem se před 60 lety, 26. 1. 
1959, vydali Evženie 
a Vladimír Protivenští, 
kteří přišli z Běloruska. 

Paní pracovala jako účetní, její manžel byl celý život zaměstnán 
jako řidič. Spolu vychovali dvě dcery a jednoho syna.

Václav a Eva Obrgriesrovi oslavili 50 let spo-
lečného života 22. 2. 2019. Vychovali syna 
a dceru. Václav je vyučený automechanik, 
Eva pracovala v administrativě.

Všem oslavencům 
přejeme hodně zdraví 
a splnění všech přání!

zpravodaj_jaro2019.indd   22 20.03.19   12:14



23ze života obce

Druhý obecní ples
V letošním roce se mohli naši spoluobčané pobavit na v pořadí druhém obecním plese. K tanci 
i poslechu hrála kapela CHORUS z Chrudimi. Ta se líbila. Sál byl velice hezky a netradičně 
vyzdobený. Dámy se blýskly krásnými večerními šaty, pánové byli elegance sama. Na parketu se 
objevovali tanečníci všech věkových kategorií, od těch mladých až po starší ročníky. A musíme 
přiznat, že ti dříve narození se nenechali vůbec zahanbit. Např. pan Toman s paní Bačkorovou 
předváděli náročné taneční kreace a pěkně to uměli roztočit. Oživení na parket přinesli i držitelé 
mistrovské třídy tanečníci Matěj Janák a Anna Krátká. Tombola byla pestrá a bohatá, např. pan 
Petr Kupka vyhrál krásný dort se znakem obce.
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Masopust
„Masopustní průvod se vydal pochodem přes obec“

Musíme konstatovat, že letošní masopust se 
opět velice vydařil. Všechny složky připravily 
občerstvení, počasí se taky vyvedlo. Na nádvoří 
před obecním úřadem byly připraveny typické 
zabijačkové pochoutky. Celé masopustní odpo-
ledne zahájil pan ředitel ZŠ Jan Mazal, který si 
vyžádal klíč od obce, a masopustní průvod 
se vydal pochodem přes obec, od stanoviště 
ke stanovišti. První občerstvovací stůl byl na 
nádvoří obecního úřadu, kde program oboha-
tily mažoretky z Přelouče. Bylo na ně pěkné 
pokouknutí, děvčata se snažila. Dále průvod 
postoupil k Andělskému dvoru, kde manželé 
Andělovi nabídli dobré jídlo i pití . Za zvuku 
dechové hudby se pak zastavil před hostincem, 
kde občerstvení nabídly členky Klubu žen.. 
Nenechali se zahanbit ani Ješci, kteří kromě 
občerstvení připravili soutěž, na zastavení 
u Smutných se tančilo, u Klubu důchodců se 
zazpívalo. Hasiči měli usmažené bramboráčky. 
Ani kovbojové se nenechali zahanbit, v parku 
soutěžily děti a tradiční zastavení u Brůnových 

také všichni chválili. Průvod skončil na nádvoří 
před obecním úřadem, kde se všichni zdrželi, 
tančili a ochutnávali zabijačkové dobroty.
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Obyvatelé zdechovic
dle věkových kategorií ke dni 1. 1. 2019

Kategorie Počet Kategorie Počet

Dospělí 507 Děti do 15 let 101

Dospělí/muži 257 Do 15 let/chlapci 55

Dospělí/ženy 250 Do 15 let/dívky 46

Děti 15-18 let 14 Děti 6-7 let 8

Chlapci 15-18 let 55 Děti do 3 let 34

Dívky 15-18 let 46

Celkem obyvatel 622 Průměrný věk 40,27331
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku. 
Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Bet-
lémě a předali mu své dary - Melichar mu dal kadidlo pro modlitby, Baltazar myrhu jako znak 
Ježíšova člověčenství a Kašpar přinesl Ježíšovi zlato jako znak královské důstojnosti. Děti pak 
chodili 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly 
lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným 
letopočtem. Tři písmena K+M+B někdy též C+M+B nejsou iniciály jmen Tří králů, ale je to zkratka 
latinského nápisu „Christus Mansionem Benedicat“, tedy „Kristus požehnej tomuto domu“. 
Pro děti představovala tříkrálová koleda možnost jak si v zimě dopomoci k pamlskům a občas 
i k nějakým grejcarům na přilepšenou. Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela a byla 
znovu oživena v roce 2001, kdy Česká katolická charita v naší republice každoročně organizuje 
Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle a díky jejich darům je zapojuje do 
pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují Charity v celé ČR.
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Přeloučsku je neuvěřitelných 326 187 Kč. DĚKUJEME!!
Dnes jsme rozpečetili pokladničky v dalších obcích a lidi byli skutečně štědří!
V Řečanech nad Labem byl výtěžek celkem 26 880 Kč (loni 8 583 Kč), v Rohovládové Bělé 14 803 
Kč (loni 13 057 Kč), ve Volči 7 985 Kč (loni 6 755 Kč), v Lipolticích 6 339 Kč (loni 5 459 Kč), v Tur-
kovicích 6 688 Kč (loni 6 500 Kč), ve Zdechovicích 8 917 Kč (loni 6 953 Kč), ve Valech 2 935 Kč 
(loni 5 313 Kč), Sovolusky 4 730 Kč (loni 1 006 Kč, Kladruby nad Labem 1 926 Kč (loni 4 779 Kč), 
Komárov  a Bílé Vchýnice 1 963 Kč (loni 1 313 Kč).

Nabídka
Žampionárna Jana Fidrová nabízí vyplozený substrát vhodný na zahrádky. Pytel o obsahu 20 kg 
za 17 Kč. V případě zájmu zavolejte na telefonní číslo 724415732.
Na tomto čísle si můžete objednat i žampióny.

Divadelní soubor
Od letošního roku zaštítila obec Zdechovice ochotnický divadelní soubor ZITA.
Jeho vystoupení Tři na lavičce jste měli možnost zhlédnout v roce 2017 jako představení před 
penzionem pana Tomana v rámci festivalových dnů. V nejbližších dnech bude s touto hrou 
spolek vystupovat na divadelní přehlídce v Třešti.
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