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Úvodník
„Klidné a odpočinkové léto!“

Vážení čtenáři,
máme za sebou první polovinu roku 2019 
a dostává se Vám do rukou prázdninové číslo 
zdechovického Zpravodaje.
Nejprve se chci vrátit k naší jarní úklidové 
akci, kterou jsme se připojili k celostátní akci 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Odpadků bylo 
opravdu dost, zejména pak v řečanském lese 
nebo v příkopech u silnic. Posbírali jsme 1,97 t 
odpadu plus pneumatiky a to je pravdu hodně. 
Je k neuvěření, že někteří chytráci dokážou 
vysypat svůj odpad do lesa, a dokonce v něm 
nechají i úřední obálku se jménem a adre-
sou. Naštěstí těch, kterým není jedno, co leží 
kolem nás, je daleko víc. Smekám před Vámi 
všemi, kteří jste přišli a přiložili ruku k dílu. 
Množství posbíraného odpadu hovoří za vše 
– ta akce má smysl. Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří s úklidem pomohli, a věříme, že 
se příště sejdeme nejméně ve stejném počtu.
 Máme za sebou také další novou akci, víkend 
otevřených zahrad, do které jsme se letos 
poprvé přihlásili. V rámci soboty nám diva-
delní spolek Zita znovu představil hru Tři na 

lavičce a v neděli jsme viděli ukázku dravců. 
Děkujeme všem účinkujícím za skvělé výkony 
a Vám divákům za účast a skvělou atmosféru. 
Další kulturní akcí, jež nás čeká, je sedmý roč-
ník Zdechovického festivalu, který se bude 
konat tradičně první srpnovou sobotu. V pro-
gramu letošního ročníku nebudou chybět 
mimo jiné koloběžky a káry, projížďky ve 
vojenském teréňáku, hasiči znovu připraví 
přechod přes rybník a bavit nás budou kapely 
různých žánrů včetně hlavní hvězdy večera 
skupiny DĚDA MLÁDEK ILLEGÁL BAND.
Chci Vám všem popřát klidné léto s příjem-
ným počasím, školákům atraktivní prázdniny, 
vyučujícím dostatečný odpočinek. Ať už léto 
strávíte u moře či na chalupě nebo zůstáváte 
ve Zdechovicích, aspoň částečně si o dovo-
lené oddychněte od pracovního shonu, stresu 
a každodenních všedních starostí a „dobijte 
baterky“.

Radomír Stříška,
starosta obce
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 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 11. března 2019 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti čp. 5 Zdechovice

 1.  Střednědobý výhled rozpočtu obce a příspěvkových organizací obce
  a) ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Zdechovice na rok 2020, 2021 a 2022.
 b)  ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zdechovice na rok 2020 

a 2021.
 c)  ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zdechovice na rok 2020 

a 2021.

2. Rozpočet obce na rok 2019
  a)  ZO schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech: rozpočet 

obce pro rok 2019 v předložené podobě, tj. příjmy jsou schváleny ve výši 26.933,50 tis. Kč 
a výdaje ve výši 44.729,4 tis. Kč.

   Rozpočet je nevyrovnaný a vyrovnán bude přebytkem hospodaření předchozích let 
ve výši 17.795,9 tis. Kč (fi nanční prostředky z předchozího roku budou z položky 8115).
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se tímto stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2019.

 b) ZO schvaluje Odpisový plán obce Zdechovice pro rok 2019 dle přiložených dokladů
 c)  ZO schvaluje dotaci příspěvkovým organizacím Mateřská škola Zdechovice ve výši 

986.000 Kč a Základní škola Zdechovice ve výši 1,846.500 Kč.
 d)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 2019 pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zde-

chovice v předložené výši: Mateřská škola Zdechovice 22.768 Kč. Základní škola 
Zdechovice 124.944 Kč.

 e)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace České faustballové asociaci ve výši 120.000 Kč na 
pravidelnou sportovní činnost a spolku Klub důchodců Zdechovice na společnou 
a zájmovou činnost osob důchodového věku ve výši 50.000 Kč.

 f)  ZO rozhodlo o částečném poskytnutí dotace České faustballové asociaci ve výši 
120.000 Kč na Mistrovství Evropy žen a U21 ve faustballu. ZO ukládá podepsat a ode-
slat sdělení o částečném vyhovění žádosti o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy

 g)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Sokolu Zdechovice z.s.  ve výši 40.000 Kč a schva-
luje veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy, důvodové zprávy a přílohy zprávy 
a ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy zprávy.

 h)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Krajské knihovně v Pardubicích na nákup výměn-
ného fondu ve výši 5.000 Kč, schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle důvodové zprávy 

č. 2/2019
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a přílohy zprávy a ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle důvodové zprávy a pří-
lohy zprávy.

 i)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace spolku Ješci Zdechovice, z.s. ve výši 10.000 Kč 
a schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy, důvodové zprávy a přílohy 
zprávy a ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle důvodové zprávy a přílohy zprávy. 
ZO dále souhlasí s převedením nevyčerpané částky z roku 2018 ve výši 6.500 Kč do 
roku 2019.

3. Prodej pozemku p.č. 591/6 k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí s prodejem p.p.č. 591/6 k.ú. Zdechovice za celkovou cenu 960 Kč s tím, že si 

kupující zajistí na své náklady sepsání kupní smlouvy a její vklad do katastru. ZO ukládá 
starostovi předmětnou smlouvu uzavřít.

4. Nájem parkovací plochy v areálu zámeckého autoparku
 ZO souhlasí s nájemní smlouvou mezi Obcí Zdechovice.

 a)  na pronájem části parcely p.p.č. 81/27 k.ú. Zdechovice o ploše 60m2 za účelem 
uskladnění velkoobjemových kontejnerů a ukládá starostovi předmětnou smlouvu 
uzavřít.

 b)  a fi rmou ALPAHO s.r.o. Dolní Ředice na pronájem části parcely p.p.č. 81/27 k.ú. Zde-
chovice o ploše 51m2 za účelem parkování nákladního vozidla a ukládá starostovi 
předmětnou smlouvu uzavřít.

5/ Žádost o poskytnutí garážového stání
  ZO souhlasí se zveřejněním záměru poskytnout KHT Zdechovice bezúplatně garážové 

stání ve velké řečanské hale.

6/  Odkup části pozemku p.č. 623/1 k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 623/5 k.ú. Zdechovice 

o výměře 12m2 za celkovou cenu 4.670,60 Kč s tím, že obec uhradí kolek ve výši 1.000 Kč 
za vklad do katastru nemovitostí. ZO ukládá starostovi předmětnou smlouvu uzavřít.

7/  Sňatky
  ZO ruší své usnesení č. 5 z 4. 2. 2019 a schvaluje uzavírání manželství před starostou 

nebo místostarostou obce, patřící do správního obvodu matričního úřadu, která není 
matričním úřadem:
Název obce:  Zdechovice
Starosta obce: Radomír Stříška
Místostarosta obce: Ondřej Procházka
Stanovené místo: obecní úřad čp. 5 Zdechovice – zasedací místnost
Způsob zajištění svatebních obřadů – doba na oddávání:

 pátek od 9:00 do 12:00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin.
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8/  Finanční dar pro SDH Svinčany 
  ZO souhlasí s fi nančním darem pro SDH Svinčany ve výši 10.000 Kč. ZO ukládá starostovi 

předat tuto částku při vhodné příležitosti.

9/  Výběr zhotovitele na stavbu „ Nasvětlení přechodu pro chodce Spytovice“
  ZO souhlasí s přijetím cenové nabídky fi rmy Procházka elektro ve výši 272.182,24 Kč vč. 

DPH. ZO ukládá starostovi uzavřít s fi rmou Procházka elektro. smlouvu o dílo na provedení 
stavby „Nasvětlení přechodu pro chodce Spytovice“.

10/ Nabídka na odkoupení lesních pozemků v k.ú. Spytovice
  ZO souhlasí s odkoupením lesních pozemků p.č. 430, 433/2 a 433/3 v k.ú. Spytovice 

o celkové výměře 4720 m2 za cenu 25 Kč/m2.

11/ Nájem zahrádek na p.p.č. 378 a 366 k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout volné zahrádky na p.p.č. 378 a 366 k.ú. 

Zdechovice

12/ Informace k placení DPH od 1. 2. 2019
  ZO bere na vědomí, že obec Zdechovice se s účinností od 1. 2. 2019 stala plátcem DPH 

a pověřuje starostu obce k uzavření dodatků k dosud platným smlouvám s tím, že nasmlou-
vaná částka bude povýšena o DPH dle platných předpisů.

Zapisovatel: Š. Kočová
Ověřovatelé: Lukáš Smolík, Robert Forman

Starosta: Radomír Stříška

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 15. dubna 2019 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti čp. 5 Zdechovice

1/ Rozpočtové opatření 1/2019 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 1/2019 v předkládaném znění. 
2/ Nabídka nemovitosti č.p. 3 včetně hal č. 2/3 ve Zdechovicích
 Usnesení nebylo přijato.

č. 3/2019
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3/  Nabídka č. 2019/570 RRA Pk na zajištění kompletního dotačního managementu 
v realizaci pro projekt „Pořízení domácích kompostérů pro obec Zdechovice

  ZO souhlasí se zajištěním kompletního dotačního managementu v realizaci pro projekt 
„Pořízení domácích kompostérů pro obec Zdechovice“ fi rmou Regionální rozvojová 
agentura Pardubického kraje dle nabídky č. 2019/570

4/ Územní plán 
  Zastupitelstvo obce Zdechovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, za použití § 54 odst. 2 stavebního zákona 

 I. ověřuje
  soulad Územního plánu Zdechovice s Politikou územního rozvoje České republiky 

a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotče-
ných orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního 
plánu Zdechovice.

 II. souhlasí
  s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Zdechovice, vyhodnocením při-

pomínek a námitek, zpracovaným pořizovatelem.

 III. vydává
  podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní 
plán Zdechovice.

5/ č.p. 12 Spytovice
  Zastupitelstvo obce ruší své rozhodnutí ze dne 9. 4. 2018, souhlasí s demolicí čp. 12. ZO 

ukládá starostovi, aby zajistil nabídku na demolici od nejméně 2 fi rem.

6/ Pacht zahrádky 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pacht zahrádky na p.p.č. 378 k.ú. Zdechovice.

7/ Garážové stání pro KHT Zdechovice
  Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným poskytnutím garážového stání v tzv. „Řečan-

ské hale“ (objekt č. 56) spolku KHT Zdechovice. 
8/ Dotace od obce
 a)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi obcí a Klubem důchodců Zdechovice č. DOT/4/2019 

i s převedením částky 50.000 Kč na účet „Klubu …“
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 b)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi obcí a Českou faustballovou asociací Zdechovice 
č. DOT/1/2019 a č. DOT/2/2019 i s převedením částky 2x 120.000 Kč na účet České 
faustballové asociace Zdechovice.

9/ Magma – snížení ceny
  ZO souhlasí se snížením prodejní ceny prodávaného vozidla Magma na Kč 40 000 Kč 

s možností dalšího snížení na 20.000 Kč

10/ Možné členství v Sdružení místních samospráv ČR
 ZO ukládá starostovi zajistit prezentaci SMSČR pro zastupitele

Zapisovatel: Š. Kočová
Ověřovatelé: Ing. Miloš Sotona, Tomáš Rondzík

Starosta: Radomír Stříška

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 15. května 2019 od 17.30 hodin v zasedací míst-
nosti čp. 5 Zdechovice

1/ Rozpočtové opatření 2/2019 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 2/2019 v předkládaném znění.

2/ Pověření k účasti na valných hromadách VaK
  ZO pověřuje starostu Radomíra Stříšku k účasti na valných hromadách VaK v letech 2019, 

2020, 2021 a 2022. Náhradníkem je p. Ing. R. Chutic.
3/ Příspěvek na autobus ZŠ Svítání
  ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč Kč jako příspěvek na dovybavení školního 

autobusu.
4  Návrh kupní smlouvy na odkup lesních pozemků v k.ú. Spytovice
  ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení p.p.č. 430 o výměře 1 453 m2, p.č. 

433/21 o výměře 2 949 m2 a p.č. 433/3 o výměře 318 m2 – vše lesní pozemky v k.ú. Spy-
tovice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

č. 4/2019
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5/ Žádost o odkoupení p.p.č. 442/44 k.ú. Spytovice
  ZO souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 442/44 k.ú. Spytovice za cenu 

20 Kč/m2.

6/ Schválení dohody o provedení práce na brigádu v údržbě obce
  ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce a pověřuje starostu obce k podpisu 

této dohody.

Zapisovatel: R. Stříška
Ověřovatelé: R. Forman, L. Smolík 

Starosta: Radomír Stříška
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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.

Zelená brána

Vznik Zelené brány souvisí s opevněním 
města. O jeho počátcích víme ale velmi málo. 
Pardubice se staly poddanským městečkem 
někdy mezi r. 1332-1340, ale nelze věřit, že 
by se tu hned začaly stavět kamenné hradby. 
Takovou výsadu získávala královská města, 
a jím Pardubice nebyly. Doba velkého roz-
voje Pardubic přišla, až když malé a zadlužené 

panství koupil v r. 1491 Vilém z Pernštejna 
a připojil je ke krátce předtím získanému 
rozlehlému kunětickohorskému panství 
(původní majetek opatovického a sezemic-
kého kláštera). Do té doby málo významné 
a hospodářsky nerozvinuté Pardubice si Vilém 
z Pernštejna zvolil za centrum budovaného 
velkostatku a také jako aristokratickou rezi-
denci. Ta měla reprezentovat tehdy jeden 
z nejvlivnějších a nejzámožnějších panských 
rodů v zemi. Vilém z Pernštejna tedy začal 
přetvářet organismus města a neprodleně 
přistoupil k jeho velkorysé přestavbě. Para-
doxně pozitivně ovlivnil intenzitu výstavby 
velký požár Pardubic v r. 1507. S proměnou 
města souviselo i vybudování velmi kvalitního 
opevnění. Zda při tom mohli pernštejnští sta-
vitelé navázat aspoň zčásti na nějakou starší 
konstrukci, nevíme; přesněji řečeno: nevíme 
o tom stále nic průkazného.
V mezipatrech při výstupu na výhlídku Zelené 
brány se můžete seznámit s nově otevřenými 
historickými expozicemi, určenými přede-
vším dětem. Instalace s názvem Kronika 
města Pardubic má již pět částí. Přístupnou 
formou Vám představí pověsti, vážící se ke 
vzniku erbu pánů z Pardubic a pánů z Pern-
štejna a uvede Vás do historických interiérů, 
kde můžete zastihnout městského kronikáře, 
trubače i správce věžních hodin při jejich kaž-
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dodenní práci. Expozice pochází z pohádkové dílny výtvarnice a dětské ilustrátorky Vítězslavy 
Klimtové. Pohyblivé postavy, padající brána, zvukové i světelné kulisy spolu s kouzelnou 
atmosférou historické věže dají návštěvníkům na chvíli zapomenout na 21. století a vrátí 
nás zpátky do historie.

Zelená brána bude návštěvníkům zpřístupněna
v květnu 2019 vždy od úterý do neděle:
10:00-12:00 a 13:00-17:00

Vstupné:
dospělí 50 Kč
děti, studenti, ZTP, senioři 30 Kč
rodina 100 Kč 
skupinové vstupné pro školky a školy 20 Kč/osoba
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Trochu statistiky
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 v ČR

kraj celkem muži ženy průměrný 
věk celkem muži ženy

Hlavní město Praha 1308632 638009 67623 41,9 40,5 43,3

Středočeský kraj 1369332 676696 692636 41,2 40,0 42,4

Jihočeský kraj 642133 317268 324865 42,7 41,4 43,9

Plzeňský kraj 584672 290226 294446 42,7 41,5 43,9

Karlovarský kraj 294896 145674 149222 42,9 41,5 44,2

Ústecký kraj 820789 407395 413394 42,0 40,7 43,4

Liberecký kraj 442356 217791 224565 42,1 40,7 43,5

Královéhradecký kraj 551021 271591 279430 43,1 41,6 44,5

Pardubický kraj 520316 257948 262368 42,4 41,0 43,8

Kraj Vysočina 509274 253061 256213 42,8 41,4 44,1

Jihomoravský kraj 1187667 582516 605151 42,4 40,9 43,8

Olomoucký kraj 632492 309620 322872 42,8 41,2 44,3

Zlínský kraj 582921 285883 297038 43,1 41,4 44,7

Moravskoslezký kraj 12003299 590516 612783 42,7 41,1 44,2
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rok celkem narozeno zemřelo přistěhovalo vystěhovalo celkem

2008 624 6 4 12 13 1

2009 625 4 8 19 13 2

2010 627 7 5 11 15 -2

2011 619 3 13 22 14 -2

2012 617 3 4 12 11 0

2013 617 7 3 10 10 4

2014 621 4 11 24 19 -2

2015 619 10 8 15 13 4

2016 623 1 12 17 15 -9

2017 614 11 9 22 31 -7

2018 607 6 5 30 12 19

okres celkem muži ženy průměrný 
věk celkem muži ženy

Chrudim 104344 51770 52574 42,7 41,2 44,1

Pardubice 173329 85884 87445 42,5 41,0 44,0

Svitavy 104401 51670 52731 42,4 41,1 43,7

Ústí nad Orlicí 138242 68624 69618 42,3 40,9 43,7

Pardubický kraj

Vývoj počtu obyvatel ve Zdechovicích
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Požáry v Pardubickém kraji v roce 2018
V roce 2018 bylo na území Pardubického kraje 
evidováno 928 požárů, což bylo o jednu tře-
tinu více než v roce předcházejícím a zároveň 
nejvíce za posledních 15 let. Přímá škoda způ-
sobená požáry dosáhla částky 177,7 mil. Kč 
a byla téměř o 24 mil. Kč nižší než v roce 2017. 
Uchráněné hodnoty ve výši 770 mil. Kč čtyř-
násobně převýšily způsobené přímé škody. 
Při požárech bylo zraněno 77 osob a pět osob 
přišlo o život.

Mezi okresy Pardubického kraje byl největší 
počet požárů v roce 2018 registrován v okrese 
Pardubice (328 požárů) a nejnižší v okrese 
Svitavy (182 požárů). Nejvyšší přímé škody 

způsobené požáry byly evidovány v okrese 
Pardubice (105 mil. Kč), nejnižší v okrese Chru-
dim (16 mil. Kč). Škody na zdraví a životě byly 
nejtragičtější v okrese Svitavy, kde v roce 2018 
zemřely 4 osoby a 27 osob bylo zraněno.

Volby do Evropského parlamentu

Voleb do Evropského parlamentu se v letoš-
ním roce v Pardubickém kraji zúčastnilo 
28,8 % voličů, což je o 11 procentních bodů 
více než před pěti lety. V mezikrajském srov-
nání se jednalo o sedmou nejvyšší volební 
účast při celorepublikové účasti 28,7 %. Nej-
větší zájem hlasovat měli voliči v okrese Ústí 
nad Orlicí (30,6 %), relativně nejméně voličů 
se dostavilo k volebním urnám v okrese Svi-
tavy (26,5 %). Mezi správními obvody obcí 
s rozšířenou působností v kraji nacházíme 
nejvyšší účast voličů dlouhodobě na Žam-
bersku (33,6 % v roce 2019) a Litomyšlsku 
(33,0 %), nejnižší pak na Svitavsku (22,5 %) 
a Moravskotřebovsku (23,0 %).

Požáry dle způsobené hmotné škody
v Pardubickém kraji v roce 2018
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Volby do Evropského parlamentu ve Zdechovicích
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Velký cvrkot se povedl
V sobotu 11. května uspořádal Kovbojský klub 
Spytovice další ročník turnaje ve cvrkání kuli-
ček do důlku nazvaný Velký cvrkot. Po rekord-
ním loňském setkání milovníků kuliček, kdy 
se zúčastnilo 32 dospělých a 23 dětí, jsme byli 
zvědaví, kolik hráčů si přijde zacvrkat letos. 
Počasí nebylo zrovna ideální, nebe hrozilo 
dešťovými kapkami (které také nakonec při-
šly) a ani rtuť teploměru nevystoupala do 
výšky, která bývá v těchto májových dnech 
obvyklá. Proto nás mile překvapilo, že se 
v areálu pivovaru nakonec sešlo 24 hrajících 
dospělých a 13 dětí a k tomu ještě několik 
diváků. Všichni se snažili, cvrkali, jak nejlépe 
uměli, někomu se dařilo, jinému méně. Celé 
odpoledne nebyla nouze o veselé okamžiky 
a i ti největší favorité občas nedokázali dopra-
vit jasnou kuličku do důlku. Nakonec však 
všechny kuličky skončily tam, kde měly, spo-
čítaly se body a mohly se vyhlásit výsledky. 
V kategorii dětí obsadil třetí místo Martin Kau-
tský, druhý byl Lukáš Sotona a vítězem se stal 
Matěj Březina. Dospěláci měli vyhlášení tro-
chu košatější. Nejlepší ženou byla vyhlášena 
Jaruška Forstová mladší, v jednotlivcích obsa-
dil třetí příčku Libor Čábelka, druhý skončil 
Míla Mucha a nejlepším cvrkačem se stal Míša 

Rambousek. Největší drama zažila soutěž 
družstev. Na jejím konci totiž měly dva týmy 
stejný počet bodů, proto musel rozhodnout 
jejich vzájemný zápas. A také rozhodl. Rozhodl 
o tom, že druzí skončili Kovbojové a zvítězilo 
družstvo Jen tak ve složení Iveta Šťastná, Míla 
Bíža, Nikola Březinová a Mára Novotný. Bla-
hopřejeme vítězům a děkujeme všem za to, 
že navštívili náš turnaj. Ocenit chci i všechny 
členy Kovbojského klubu za organizaci této 
akce. A největší poděkování zaslouží Obec 
Zdechovice, která umožnila konání Velkého 
cvrkotu v areálu pivovaru, zajistila veškeré 
zázemí a fi nančně přispěla na občerstvení pro 
všechny účastníky turnaje. Letošní setkání 
příznivců kuliček se tedy vyvedlo a my se již 
těšíme na další ročník, který nebude jen tak 
ledajaký. Bude totiž mít číslo 25.

Milan Potměšil,
šerif Kovbojského klubu
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Na návštěvě u hasičů
Dne 4. 6. 2019 jsme společně vyrazili do místní hasičárny. Zdechovičtí hasiči mají výbavu, 
jako úplní profesionálové, ale o tom za chvíli…
Už od pondělí jsme nemluvili o ničem jiném, všichni jsme byli natěšení. Mezi opakováním 
písniček na naše malé představení, které budeme mít na zahrádce, jsme si povídali o tom, 
jaké to tam asi bude a co všechno uvidíme. A protože jsme opravdu pilně trénovali, abychom 
naše maminky, babičky, tatínky i dědečky hezky překvapili, zasloužili jsme si odměnu.
Po svačince a kafíčku jsme se převlékli a vyrazili. Když jsme dorazili na místo, už na nás čekali 
tři pánové v hasičském zásahovém oblečení, venku stála připravená dvě obrovská hasičská 
auta, abychom si mohli vše dobře prohlédnout. Zvídavě jsme obcházeli, poslouchali a hádali, 
co se k čemu používá. V nákladovém prostoru totiž nejsou jen hadice, proudnice, centrály na 
výrobu elektřiny, světla apod., také tam jsou motorové pily, brusky, velká lékárnička, nosítka, 
ochrana proti bodavému hmyzu a další, no bylo toho strašně moc.
Vyzkoušeli jsme si stříkat z proudnice, hasili jsme „hořící“ dům, zahráli si hru „Kdo namočí 
paní učitelky, vyhrává zvláštní cenu“. A také jsme se naučili používat běžný hasicí přístroj. 
Obešli jsme si motorový člun, který je také nezbytný při záchranných operacích a domluvili 
se, že když budeme hodní, můžeme se na něm někdy svézt.
Dostali jsme létající talíře, balónky, omalovánky, refl exní pásky a taky dva pytlíčky bonbónů, 
které si dáme po odpolední svačince. Ale hlavně jsme si odnesli parádní zážitek!
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Rozloučení s předškoláky
Už to víte, co je nového, co se stalo u nás 
v mateřské škole? Nám předškolákům už bylo 
šest a nastal čas rozloučit se s naší školičkou. 
Prázdniny se blíží a my se chystáme do velké, 
základní školy.

Odpoledne 19. 6. v 15:45 nastala ta slavnost, na 
kterou jsme se těšili a připravovali. Rozloučení 
s pohádkou a pasováním na školáky. Pozvali 
jsme na ni všechny rodiče i děti, naše kama-
rády ze školky a milé hosty – pana starostu 
R. Stříšku a zástupkyně SPOZ paní Hlouškovou 
a Chalupníkovou. Bez pohádky by to nešlo, 
tak i letos jsme přivítali „Divadlo s úsměvem“. 
Kašpárek nám přivezl pohádku o Jezinkách. 
Nebyla to ta pohádka, kterou známe, byly to 
jiné Jezinky. Provázely nás lesem a opakovaly 
si s námi zásady správného chování v lese, 
přístup k přírodě a její ochraně, zapojily se 
všechny děti. Odpovídaly, tleskaly, zpívaly. 
Jedna Jezinka byla špinavá a nečesaná, druhá 
hrozně nepořádná, nechtěla nic uklízet a třetí 
pořád zívala a měla moc malinkaté oči, protože 
chodila dlouho spát a byla nevyspalá. Všechny 
ale taky chtěly jít do školy, jako my. Dalo práci 
jim vysvětlit, proč do školy nemohou a co mají 
udělat, jak se polepšit, aby do školy mohly. 
Nakonec to dokázaly a Hejkal z pohádky, co 

byl nejdřív zlý a potom hodný, nás skoroško-
láky po pohádce přezkoušel, my jsme před-
nesli básničku a on nás za zvuku slavnostní 
fanfáry pasoval na školáky. Protože byl Samík 
nemocný, byli jsme jen dva- Klárka a Maty, ale 
před námi se vytvořila fronta gratulantů. Pan 
starosta nám zavěsil na krk medaili a přišpen-
dlil „placku“ s nápisem UŽ JSEM ŠKOLÁK, paní 
Hloušková a Chalupníková nám daly pamětní 
list a tašku plnou věcí, které se nám budou 
ve škole určitě hodit. Pak nám gratulovaly 
všechny naše paní učitelky i paní učitelka 
Eliška přijela s miminkem. Dostali jsme kytičku, 
knížku, kterou si brzy sami budeme číst a taky 
knihu, na které jsme trošku pracovali. Jsou v ní 
naše fotky, obrázky, pracovní listy a taky poví-
dání. To abychom si jednou mohli zavzpomínat 
na roky prožité tady. Od paní Čapkové jsme 
dostali dort a na ostatní čekaly kremrole, řezy 
a rolády od paní kuchařky Lucky. Všechno bylo 
moc dobré a ještě zbylo pro kamarády, kteří 
tu s námi dnes nebyli. Paní učitelky i kuchařka 
a školnice dostaly kytičku od pana starosty. 
Společně jsme si pak u čaje, kávičky a dob-
rot popovídali a pohráli. Bylo to moc prima. 
Děkujeme za všechno, za dárečky, za dobroty 
i za návštěvu.
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Oslava dne matek, dětí a otců
Tahle oslava pro celou rodinu je už akce 
tradiční. Letos jsme se sešli 4. 6. na školní 
zahrádce ve velikém počtu. Téměř nikdo 
nechyběl. Každý rok si lámeme hlavu, co při-
chystat za program, aby byl pěkný pro děti, 
ale i pro jejich lidičky, které si s sebou přive-
dou. Chceme je něčím překvapit, pobavit, ale 
ne tak, že si přijdou jen posedět a pokoukat, 
ale že se přijdou zapojit a že budou spolupra-
covat všichni přítomní zástupci každé rodiny. 
V 16 hodin nás na zahrádce očekával pan 
Hladík, hudebník a pedagog, kterého děti 
znají z jeho návštěv s hudebními pohádkami 
u nás ve školce. Tentokrát si připravil něco 
pro malé i velké. Zahájil naši slavnost hrou na 
svůj hang drum, všichni ztichli a poslouchali 
ty krásné tóny.
Pak už jeho podium patřilo dětem, zareci-
tovaly básničky a zazpívaly písničky, které 
patřily jejich maminkám, tatínkům, babič-
kám…a že se jim to povedlo a snažily se moc, 
odměnili je všichni velkým potleskem. 
V další části dostal slovo zase pan Hladík a teď 
už mluvil k dětem a rodičům o hudbě a hudeb-
ních nástrojích, že je máme vlastně pořád od 
malička kolem sebe, jen o nich někdy nevíme. 
Taky mluvil o odvaze dětí i rodičů, o přemlou-
vání a podporování J Měl s sebou spoustu 
nástrojů vyrobených doma. Vypadaly jako 
píšťaly, fujary, bubny a bubínky. Hrály děti, 
hráli i jejich sourozenci a rodiče, hráli prostě 
všichni. 
Rodiče si mohli vyzkoušet i roli dirigenta toho 
velkého orchestru, aby si prý zkusili, jaké je 
to krásné, když je poslouchá tak velká parta 
lidí. Jak je to krásné, když je poslouchá jen 
ten jeden malý človíček doma, prý už víJ. Děti 
dostaly jeden malý hudební nástroj, který si 
mohly odnést domů. 

Když jsme se s panem Hladíkem rozlou-
čili, každá rodina si vzala dubové nařezané 
„koláče“, za které děkujeme panu Čapkovi. 
Na nich bylo nakreslené srdíčko. Vzali si také 
hřebíky, kladívka a provázky nebo klubíčka 
vlny. Společnými silami si každá rodina vyro-
bila krásnou dekoraci, kterou si na památku 
mohla vzít domů. 
Tatínkové se na závěr postarali o ohýnek, kde 
jsme si opékali buřtíky. 
A co bylo úplně nakonec? Celý den bylo 
velké vedro, a protože rodiče souhlasili, vyn-
dali jsme hadici, zapojili rozstřikovač a děti 
běhaly vodou a osvěžily se. To bylo výskání! 
Muselo nás být slyšet až na druhou stranu 
ZdechovicJ. 
Velké poděkování patří všem, kteří přišli 
a účastnili se. Udělali tím velkou radost svým 
dětem, ale i nám. Super zábava a taky leg-
race J. 
Prostě parádní zážitek, na který se nezapo-
míná. Budeme se těšit zase příště, za rok, až 
se opět sejdeme na naší školkové zahrádce.

Jménem dětí,
Zdena Černá,
ředitelka MŠ
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SPOZ
Významné narozeniny a výročí

Významných a úspěšných 80 let od svého naro-
zení oslavil v kruhu své rozvětvené rodiny pan 
Jan Anděl.

Stejně významné kulaté výročí oslavila v kruhu 
své rodiny i paní Evženie Protivenská.

Polokulaté narozeniny, a to 75 let, oslavily: paní Ivanka Plocicová, paní Marta Grigorian a paní 
Jana Langsteinová, 85 let pak paní Ludmia Volná a paní Květoslava Svobodová.
Více než 80 let oslavili v kruhu rodinném naši spoluobčané paní Zdena Krupičková, paní 
Renargina Platonová, paní Maria Semjonová, paní Emilie Jelínková a pan Václav Benda.

ze života obce

Všem oslavencům přejeme 
ještě hodně let prožitých ve 
zdraví a spokojenosti.
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Klub důchodců
Beseda se spisovatelkou Janou Klimečkovou

Některé naše členky využily pozvání do Morašic na besedu se spisovatelkou Janou Klimečko-
vou. Beseda se konala v místní hospodě a byla velice zajímavá. Morašické ženy se postaraly 
o výborné občerstvení a určitě nikdo nelitoval, že si vyšetřil čas a vyslechl si pěkné vyprávění 
o knihách i životě spisovatelky, kterou mnozí ze zúčastněných dobře znají.

Pokračujeme v nácviku divadelní pohádky se zpěvy O hloupé Káče, se kterou chceme vystoupit 
v rámci Festivalu, zúčastnily jsme se jarního úklidu obce, navštívily jsme muzikálové představení 
Fantom opery v pražské Pyramidě. Po prázdninách máme v plánu vyjet na nějaký větší zájezd, 
který uspořádáme pro všechny zájemce z řad našich dříve narozených občanů.
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Víkend otevřených zahrad
Víkend otevřených zahrad je celostátní akce 
s cílem zvýšit informovanost a povědomí 
lidí o zahradním umění, zahradní architek-
tuře, parcích, zahradách a veřejných prosto-
rech a představit zároveň jednotlivá místa 
a objekty s jejich příběhy a tajemstvím a při-
nést návštěvníkům zážitek z poznání.
Akce „Víkend otevřených zahrad“ v zámec-
kém parku ve Zdechovicích proběhla v sobotu 
8. 6. 2019 od 14.00 hod. V jejím rámci mohli 
návštěvníci zhlédnout divadelní představení 
Tři na lavičce v podání divadelního spolku 
Zita a v neděli 9. 6. 2019 od 14.00 hod. ukázku 
dravců a sov společnosti OLBS (Biologická 
ochrana letišť budov a sadů Hradec Králové). 
Představeni byli dravci a sovy, kteří se využí-
vají při biologické ochraně. Všichni si je mohli 
nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet na ruce 
a vyfotit se s nimi.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Jak již popsal pan starosta v úvodníku, oby-
vatelé Zdechovic se zúčastnili i této celostátní 
akce. Sešlo se jich poměrně hodně, velkou 
část z toho tvořily děti ze ZŠ, důchodkyně, 
členky Klubu žen a zaměstnanci OÚ. Dou-
fejme, že se do této akce příště zapojí více 
mladých, kteří se značnou měrou podílejí na 
nepořádku v obci, a to zejména v parku.

ze života obce
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Vítání občánků
Letos obec obnovila dřívější tradici „ Vítání nových občánků“. Těch miminek se od začátku 
roku 2018 narodilo opravdu hodně, a to osm. Všechny přítomné jménem SPOZu přivítala paní 
L. Hloušková, pak jménem obce ke všem promluvil a popřál hodně zdraví pan starosta R. Stříška. 
Ani budoucí kamarádi miminek nezůstali pozadu a s pěkným programem vystoupili žáci ZŠ. 
Všechny děti dostaly krásný dárek, nádhernou pamětní knihu a jejich maminky odcházely 
s krásnou kyticí.

Osvěžující melounová limonáda
Potřebujeme:
 1l vody nebo minerálky
 3 citrony
 2-3 lžíce cukru
 200g melounu
  lístky máty

Meloun zbavíme jadérek a nakrájíme ho na malé kostičky, které mixérem rozmixujeme. Připra-
víme si nádoby na led, navrstvíme melounovou dřeň a odložíme do mrazáku zmrazit. Citron 
nakrájíme na plátky a ze dvou citronů vymačkáme šťávu. Přidáme minerálku nebo ledovou 
vodu, lístky máty a cukr podle chuti. Na závěr přidáme mražené kostky melounové dřeně 
a podáváme. Místo melounu můžeme použít i jiné ovoce, například jahody, citron, pomeranč.
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Třídění odpadu – sklo
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Třídění odpadu – plasty
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Třídění odpadu – papír
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Bungee trampolína / Hasiči Zdechovice / Discgolf Choltice 
/ strongmani MAZAČ-ZADRA / Rozárka / koloběžky & šlapací 
káry / umělecký workshop ART CLUB / aktivní ukázka hist. 
vojenské techniky vč. soutěží / divadlo Klubu důchodců / 
občerstvení… a další překvapení v jednání!

19:00

20:30

3. 8. 2019
13:00 - 24:00

F E S T I V A L

s Leonou Šenkovou RIZIKO
Věnovanka

DĚDA MLÁDEK 
ILLEGAL BAND

OHŇOVÁ 
SHOW

ACOUSTIC BAND
DECHITAKI

2. 8.19:00
pátek

Již tradičně: •  vernisáž výstavy ART CLUB Přelouč 
v prostorách nádvoří zámku s hudebním doprovodem JAZZ Trio

•  Divadlo Tří ve hře: 
Penzion T

„Úředničunina 

a Prasklá hřídel u sifonu“

Obec Zdechovice Vás srdečně 
zve na 7. ročník rodinného 
zábavného festivalu 
v okolí zdechovického zámku

Obec Zdechovice
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