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Novoroãní pfiání

obr˘ den, váÏení a milí spoluobãané, ãtenáfii
na‰eho Zpravodaje,
Ïasnu nad tím, Ïe uÏ je tady zase doba, kdy
k Vám se sv˘mi slovy pfiicházím hned v úvo-

du Zpravodaje. Znamená to totiÏ, Ïe uÏ tady zase máme
nov˘ rok, do nûhoÏ v‰ichni vkládáme nové nadûje do
budoucna. Ten ãas od chvíle, kdy jsem psal podobná
slova platná pro rok 2005, ubûhl nûjak neskuteãnû
rychle, viìte!  Bojíme se co zas bude draÏ‰í, tû‰íme se na jaro a léto, na dovolenou, na
náv‰tûvy na‰ich mil˘ch, na svátky a narozeniny, na lep‰í postavení v práci, nûkdo zas
na to aÏ práci najde. ProÏíváme chvíle pohody v teple, kdyÏ za oknem chumelí a ne-
pfiipou‰tíme si, Ïe nám ten nov˘ rok mÛÏe pfiinést také chvíle zármutku. KdyÏ se tak
pokusím zamyslet nad bûhem Ïivota, napadá mû, Ïe to ‰tûstí a úspûch, na které s kaÏ-
d˘m dal‰ím rokem jaksi v‰ichni ãekáme, nepfiijde. Nepfiijde prostû proto, protoÏe uÏ
tady je! Teì je nám dobfie, teì se dûtem dafií ve ‰kole nebo v práci, teì proÏíváme
v‰ichni své velké nebo drobné radosti a pocity ‰tûstí. 

Pfiijmûte prosím mé podûkování za slova uznání, kter˘ch se nám v‰em, ktefií na ob-
ci pro Vás pracují, v roce 2005 dostalo, dûkujeme i za slova kritická, z nichÏ si bere-
me pouãení pro práci dal‰í. Rád bych Vás v‰echny ujistil, Ïe se v tomto roce budeme
snaÏit co nejvíce, aby na‰e obce vypadaly dobfie a aby se nám v‰em v nich co nejlépe
Ïilo. Abych pfiece jen trochu svou filosofickou úvahu o ‰tûstí pojistil, pfieji Vám v‰em,
Va‰im rodinám i blízk˘m hodnû zdraví, úspûchÛ a ‰tûstí.

Vá‰
Ing. Robert Chutic

starosta obce

N ù K O L I K  S L O V  Ú V O D E M

D
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■ 28. PROSINCE 2005
Pfiítomni: R. Chutic, M. Potmû‰il, B. Nejerál, P. Kupka, 
E. âe‰ková, M. Rambousek, J. Mazal,
Omluveni: H. âefiovská
Neomluveni: J. âapková
Obãané a hosté: 2

Poslední schÛze na‰eho zastupitelského sboru v minulém roce se konala v zaseda-
cí místnosti obecního úfiadu a mûla na programu pouze nûkolik bodÛ. Nejdfiíve po-
slanci rozhodli vyzvat mûsto Pfielouã a tamní Mûstskou policii, aby nám zaslali návrh
smlouvy o zaji‰Èování vefiejného pofiádku v na‰ich obcích. Poté ãlenové zastupitelstva
vyslovili nesouhlas s pronájmem hal v areálu b˘valého NZM, o které projevila zájem
firma H Holding, s.r.o. Praha. V dal‰í ãásti bylo rozhodnuto, aby obec nabídla panu
Janu Greifovi ãástku ve v˘‰i 50 procent znaleckého odhadu za jiÏ vydané nemovitos-
ti v areálu zámku. Pak poslanci zamítli nabídku firmy BauCar, s.r.o. na zakoupení no-
vého vozidla Magma a souhlasili s pronájmem jednoho parkovacího místa v hale
v areálu b˘valého NZM panu Robertu Chuticovi. Posledním bodem bylo rozhodnutí
o vypsání v˘bûrového fiízení na novou komunikaci Stavec - Pazderna a po pfiijetí usne-
sení bylo vefiejné zasedání ukonãeno.

Milan Potmû‰il
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P¤I·LO NÁM PSANÍ…

VáÏen˘ pane starosto,
Velice mû potû‰il kalendáfi na rok 2006, je opût moc

pûkn˘. I poslední ãíslo „Zpravodaje“ se mi líbilo, jak co do
obsahu, tak i úprava je pûkná.

Chtûla bych popfiát Vám v‰em hodnû úspûchÛ a hlavnû
zdraví, jak v osobním Ïivotû, tak i v dal‰í Va‰i práci pro
obec a její obãany. Proto pfieji je‰tû jednou Vám, Va‰im spolupracovníkÛm i celému
Obecnímu zastupitelstvu, hodnû zdaru a pevného zdraví do dal‰ího roku.

S pozdravem
Hana Matou‰ková

V¯HERCI SOUTùÎE ZE ZPRAVODAJE  â. 3 / 2005

Zdechovice, dne 18. ledna 2006.
V zasedaãce obecního úfiadu probûhla malá,

skoro intimní slavnost - pfiedání cen vítûzÛm.
Na otázku „co to jsou floky“ odpovûdûli správnû
sleãna Katefiina ·Èastná a mlad˘ muÏ Du‰an
Rambousek mlad‰í - oba ze Zdechovic. Kromû
gratulace od starosty obdrÏeli oba vítûzové také ce-
ny, které jim vûnovala obec. ·lo o externí pamûti -
(„fle‰e“) k poãítaãi s kapacitou 250 MB v cenû 660,- Kã za kus.
Kromû toho si také na ukázku odnesli pár prav˘ch ‰evcovsk˘ch flokÛ.

Obûma úãastníkÛm blahopfiejeme!
za redakci

Robert Chutic
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Z A J Í M A L I  J S M E  S E …

POLICIE INFORMUJE

Koncem mûsíce fiíjna 2005 se policistÛm PâR
Chvaletice podafiil objasnit pfiípad, kdy docháze-
lo k devastování hrobÛ a následn˘m krádeÏím
mûdûn˘ch dílÛ hrobÛ na hfibitovû ve
Zdechovicích:

• Jako pachatel byl zji‰tûn mladík slovenské
národnosti, kter˘ v minulosti pracoval ve
Chvaleticích. SvÛj lup uveden˘ mladík odevzdá-
val ve sbûrnû kovového odpadu, a to mimo sluÏební
obvod PâR Chvaletice.

• V˘‰e uveden˘ mladík si vyslechl obvinûní z trestn˘ch ãinÛ hanobení lidsk˘ch
ostatkÛ, po‰kozování cizí vûci a krádeÏe.

Vefiejnost byla s tímto pfiípadem seznámena ve zpravodajsk˘ch pofiadech na tele-
vizi Prima a Nova. BohuÏel ani jedna z televizí jiÏ nezvefiejnila jak pfiípad tohoto lid-
ského hyenismu dopadl, a tak alespoÀ tuto dobfie odvedenou práci na‰ich policistÛ
velice rád prezentuji v místním tisku.

PolicistÛm z Chvaletic se poãátkem mûsíce listopad 2005 podafiilo objasnit tfii pfií-
pady trestn˘ch ãinÛ, ke kter˘m do‰lo v oblasti Stará Pila. Jednalo se o ãiny, které by-
ly kvalifikovány jako krádeÏ vloupáním a poru‰ování domovní svobody. V pachateli
byl zji‰tûn muÏ z Chvaletic, kter˘ byl jiÏ v minulosti nûkolikrát soudnû trestán za ob-
dobnou trestnou ãinnost. Tento se po pfiekonání pfiekáÏek dostával do rekreaãních, ãi
málo vyuÏívan˘ch objektÛ, ze kter˘ch ve vût‰inû pfiípadech odcizil vûci z barevn˘ch
kovÛ. Tyto vûci zpenûÏil ve v˘kupnách barevn˘ch kovÛ a získané peníze pouÏil pro
vlastní potfiebu.

V mûsíci leden 2006 se podafiilo objasnit nûkolik trestn˘ch ãinÛ krádeÏí vloupáním
Tyto mûla na svûdomí parta pûti mladíkÛ páchající trestnou ãinnost po celém území
Pardubického kraje. 

Ve sluÏebním obvodu Obvodního oddûlení Chvaletice se uvedená parta vloupala do
prodejen v obcích Pfiepychy, Kladruby n. L., Zdechovice, Vápno a do novinového
stánku v ulici U Stadionu ve Chvaleticích.

Pachatelé si vyslechli obvinûní z trestného ãinu krádeÏe a po‰kozování cizí vûci
spáchané ve spolupachatelství. Zajímavostí je, Ïe jeden z mladíkÛ má trval˘ pobyt
v obci Spytovice.

- 6 -
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Z A J Í M A L I  J S M E  S E …

V mûsíci leden 2006 se podafiil objasnit trestn˘ ãin krádeÏe vloupáním a poru‰ová-
ní domovní svobody. V tomto pfiípadu se pachatel pomocí násilí vloupal do pûti chat
v katastrálním území obce Mora‰ice a zde doslova kradl, co mu pfii‰lo pod ruku. MuÏ
stfiedních let si za svoje jednání vyslechl obvinûní z v˘‰e uveden˘ch trestn˘ch ãinÛ.

V minulém roce se Obvodnímu oddûlení PâR Chvaletice nepodafiilo objasnit nû-
kolik trestních ãinÛ spáchan˘ch v katastru obce Zdechovice. Jednalo se hlavnû o krá-
deÏe vloupáním do objektÛ jako napfi. do firmy Kury Zdechovice a do fotbalov˘ch ka-
bin místního oddílu.

Má-li nûkdo k tûmto, nebo k jin˘m pfiípadÛm jak˘koliv poznatek, sdûlte jej na 
tel.: 466 985 062.

- 7 -

DESATERO OD POLICISTÒ

1. není-li to nezbytnû nutné, nevstupujeme do místa, kde se po-
hyboval nebo se mohl pohybovat pachatel

2. pokud tam musíme vstoupit (poskytnutí pomoci zranûné oso-
bû atd.) tak sdûlíme trasu, po které jsme ‰li , policistovi, mís-
to opou‰tíme stejnou trasou

3. na místû ãinu a jeho okolí neodhazujeme a neodkládáme Ïád-
né odpadky, na nic nesaháme a s niãím nemanipulujeme

4. dle sv˘ch moÏností nedovolíme vstup na místo ãinu osobám,
které zde nemají evidentnû co dûlat

5. jestliÏe by stopy (krev, otisk pneumatik a obuvi atd.) mohly
b˘t zniãeny nepfiízniv˘m poãasím, tak tyto chraÀme vhodn˘m
krytem (plech, igelit atd.)

6. pokud konkrétní doliãné pfiedmûty nelze ponechat na místû,
vyznaãme jejich pÛvodní polohu napfi. kfiídou

7. bez zbyteãného odkladu oznámíme zji‰tûnou trestnou ãin-
nost nejbliÏ‰ímu útvaru policie

8. pokud je to moÏné, setrvejme na místû ãinu a po pfiíjezdu po-
licie je pravdivû informujme o skutku, o moÏném pachateli
a jeho popisu, odcizen˘ch vûcech, svûdcích, nalezen˘ch sto-
pách atd.

9. pokud na místû z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemÛÏeme na místû ãinu
vyãkat, sdûlme policii jak je moÏné se s námi spojit.

10. pokud si dodateãnû vzpomeneme na okolnosti, které mohou
mít nûjak˘ vztah k pfiípadu, bez rozpakÛ je sdûlme policejní-
mu útvaru ãi na linku 158.
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D Ò L E Î I T É  U P O Z O R N ù N Í

NEJEN PRO ¤IDIâE

Dnem 1. ãervence 2006 nab˘vá úãinnost nov˘ zákon o silniãním provozu, tudíÏ
pfiichází na fiadu i bodov˘ systém za spáchání pfiestupkÛ.

Dosáhne-li fiidiã celkem 12 bodÛ, pozbude odbornou zpÛsobilost a bude muset
vrátit fiidiãsk˘ prÛkaz pfiíslu‰nému obecnímu úfiadu s roz‰ífienou pÛsobností. O jeho
navrácení bude moci fiidiã poÏádat aÏ po vykonání trestu, pfiiãemÏ musí fiidiã Ïádat
písemnû a taktéÏ musí doloÏit pfiezkou‰ení z odborné zpÛsobilosti.

Namátkou vyjmenuji alespoÀ nûkteré pfiestupky a jejich bodové ohodnocení.

• odmítnutí dechové zkou‰ky ke zji‰tûní alkoholu 7 bodÛ
• fiízení bez pfiíslu‰né skupiny, ãi podskupiny fiidiãského oprávnûní 7 bodÛ
• fiízení po poÏití alkoholického nápoje 6 bodÛ
• vjíÏdûní na Ïelezniãní pfiejezd v pfiípadech, ve kter˘ch je to zakázáno 6 bodÛ
• pfiedjíÏdûní vozidla v pfiípadech, kdy je to zakázáno 6 bodÛ
• fiízení technicky nezpÛsobilého vozidla na pozemních komunikacích 5 bodÛ
• nedání pfiednosti v jízdû 4 body
• drÏení telefonního pfiístroje pfii fiízení vozidla 3 body
• nepouÏití bezpeãnostního pásu, ãi ochranné pfiilby 2 body
• neoprávnûné uÏití vyhrazeného jízdního pruhu 1 bod

por. Zima Jifií
vedoucí oddûlení, PâR Chvaletice

- 8 -
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Z A J Í M A L I  J S M E  S E …

ZPRÁVA O BEZPEâNOSTNÍ SITUACI

V roce 2005 provedli policisté na‰eho oddûlení na území,
které spadá do na‰eho obvodu celkem ‰etfiení: 

■ 41 trestn˘m ãinÛm
- z ãehoÏ objasnili nebo vyhledali 30 pfiípadÛ
Ve 24 pfiípadech se jednalo o majetkové trestné ãiny.

■ V na‰em obvodu nebyly ‰etfieny pfiípady s rasov˘m, extrémistick˘m nebo ná-
rodnostním motivem.

■ K 72 pfiestupkÛm, kdy z tûchto pfiestupkÛ bylo proti majetku celkem 18. 
56 pfiípadÛ bylo objasnûno a oznámeno správní komisi pfii Mûstském úfiadû ve
Chvaleticích k projednání.

■ V na‰em obvodu bylo policisty Obvodního oddûlení Chvaletice ‰etfieno celkem
10 dopravních nehod.

■ Dále bylo provedeno celkem 42 ‰etfiení na Ïádost rÛzn˘ch orgánÛ a institucí.

Z celkového nápadu trestn˘ch ãinÛ ‰etfien˘ch Obvodním oddûlením Chvaletice se
nápad v na‰em obvodu podílí 25,6 %.

Celková objasnûnost Obvodního oddûlení PâR Chvaletice je 55,07 %.

Zpracováno podle podkladÛ Obvodního oddûlení PâR Chvaletice.

NOVÉ DOPRAVNÍ P¤EDPISY OD 1. 7. 2006

K tomuto tématu pro-
bûhlo v sále na‰eho hos-
tince ‰kolení fiidiãÛ, kte-
ré vedl pan Peml ze
stejnojmenné auto‰koly
v Pfielouãi. Ten vydal ‰i-
kovnou broÏurku s no-
v˘mi pravidly, kterou
vfiele doporuãujeme.
Zájemci ji mohou získat,
vãetnû informací na tel.:
466 953 333. 

- 9 -
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KdyÏ jsem ‰el dûlat rozhovor s paní
Zdenou Krupiãkovou, venku mrzlo, aÏ
pra‰tûlo. V její útulné kuchyÀce v‰ak by-
lo pfiíjemnû vytopeno. U kamen spaly
koãky, na pelí‰ku odpoãívali dva psi.
KdyÏ jsem vstoupil do dvefií, v‰echny tfii
koãiãky jenom zvedly hlavu, kdo to vlast-
nû pfii‰el. Zato oba pejskové se se mnou
pfiivítali, oãichali mne a ‰li se zase na-
táhnout. V kuchyni zavonûla káva a paní
Krupiãková zaãala vyprávût…

• Jestlipak jste zdechovická rodaãka?
Já nejsem zdechovická rodaãka.

Narodila jsem se v Semtû‰i, tam jsem ta-
ké zaãala chodit do první tfiídy. Krátce
nato jsme se pfiestûhovali do Bernardova,
takÏe obecnou ‰kolu jsem dochodila
v Kobylnici. Potom pfii‰la mû‰Èanka, kte-
rou jsem nav‰tûvovala v T˘nci nad
Labem. Po ‰kole jsem nastoupila do
Kolína do tiskárny, kde jsem pracovala
5 rokÛ. V roce 1952 jsem se vdala do
Zdechovic a postupnû se mi narodily ãty-
fii dûti: Jaru‰ka, Zdena, Mirek a Pepík.
Nejdfiíve jsem s nimi byla doma, jak se
tenkrát fiíkalo v domácnosti, ale v roce
1961, to byly Pepíkovi tfii roky, se ve
Zdechovicích otevfiela matefiská ‰kolka.
A tak jsem znovu mohla zaãít pracovat.
Nejdfiíve v zahradnictví u SchuchÛ, po-
tom v lomu, tam jsem dûlala na pase na
tfiídiãce kamene, a nakonec jsem aÏ do
dÛchodu byla zamûstnaná v Tesle

v Pfielouãi.
• Vzpomínáte ráda na dûtství?

Ano, velice ráda. Tfieba jak jsme
v Bernardovû chodili do hasiãského sbo-
ru. Kluci jezdili po tradiãních soutûÏích
a my, holky, jsme mûly také svoje druÏ-
stvo. Cviãily jsme pofiadová cviãení
a prostná se sekyrkami. Nebyly jsme jedi-
né dívãí druÏstvo, v na‰em okolí pÛsobily
Ïeny poÏárnice tfieba v Trnávce nebo ve
Vy‰ehnûvicích. Nejdfiíve ná‰ hasiãsk˘
sbor spadal pod Kutnou Horu, pozdûji to
zmûnili a dali nás pod Pfielouã. Jezdily
jsme také po rÛzn˘ch soutûÏích a na jed-
nu vzpomínám obzvlá‰È ráda. Konala se
v Kostelci nad Orlicí, tam tenkrát bylo

N A  S L O V Í â K O . . .

PANÍ ZDENA KRUPIâKOVÁ

pamûtnice
pfiedsedkynû Klubu dÛchodcÛ
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N A  S L O V Í â K O . . .

veliké cviãení. No a my holky
z Bernardova jsme se v pofiadov˘ch cviãe-
ních umístily na druhém místû a celkovû
mezi Ïenami jsme dokonce skonãily prv-
ní. Jako hlavní cenu jsme vyhrály nové
uniformy a ony byly docela podobné ta-
kov˘m, co nosili policajti.
• Jste jedna z pfiedstavitelek Klubu dÛ-

chodcÛ Zdechovice.
Do klubu dÛchodcÛ jsem pfii‰la vlast-

nû náhodou. To jsem tenkrát ‰la po
Zdechovicích a potkala jsem paní ¤ího-
vou. Povídá mi, peãeme preclíky, pojì
s námi. A tak jsem ‰la a najednou zaãala
chodit do klubu. Byla jsem tam skoro
nejmlad‰í. Musím se pfiiznat, Ïe se mi
tam vÏdycky líbilo a líbí se mi tam do-
dnes. My si tam povídáme, nûkdy si zaz-
píváme, podíváme se na televizi, i magne-
Èák tam máme. Jak tak sedíme,
vzpomínáme na mládí, je nám spolu dob-
fie a kaÏd˘ má co povídat. Dfiíve jsme tfie-
ba uspofiádaly v˘stavku toho, co jsme vy-
‰ili nebo upletli a pan Krajíãek nám
pfii‰el zahrát na harmoniku. Anebo pfiije-
li na náv‰tûvu dÛchodci z Trnávky a po-
tom zase my jeli tam.
• Klub dÛchodcÛ pÛsobí v na‰í obci jiÏ

dlouho.
Nejdfiíve jsme se zaãali scházet v hos-

podû u ChuticÛ, potom u paní Kautské.
Pozdûji klub vyvíjel ãinnost na obecním
úfiadu tam, co je dnes knihovna, a nako-
nec nám obec vybavila úplnû novou klu-
bovnu na námûstí u bytovek. To je v‰ech-
no pûkné, akorát, Ïe se nás schází ãím dál
tím ménû. UÏ jsme tam samí star‰í a ti
mlad‰í mezi nás nechtûjí. Zpoãátku mezi
nás chodili i lidé z Mora‰ic, odtud teì jez-

dí jen paní Michalová. Ze Spytovic zase
mezi nás dochází jenom manÏelé
Klymãivovi. Pfiitom kdo hÛfi chodí, má se
k nám jak dostat, protoÏe ho mÛÏeme
pfiivézt autem. Kdysi je sváÏel pan Kalina,
potom pan Klymãiv a teì jezdíme s pa-
nem Havífiem.
• Máte je‰tû nûjakou jinou zálibu?

Nevím, jestli se tomu dá pfiímo fiíkat
záliba. Aby si to nûkdo nevyloÏil ‰patnû,
já vÏdycky ráda o‰etfiovala nemocné nebo
zranûné lidi. V mládí jsem dokonce ab-
solvovala nûkolikamûsíãní kurs âervené-
ho kfiíÏe. Mohla ze mne b˘t zdravotní
sestra a já bych cel˘ Ïivot pracovala v ne-
mocnici. To by mû bavilo, vyzkou‰ela
jsem si to, kdyÏ jsem byla v pardubické
nemocnici na praxi. JenomÏe mi nedûlal
dobfie zápach z dezinfekce a tak jsem se
s kariérou sestfiiãky musela rozlouãit.
Díky nabyt˘m vûdomostem a zku‰enos-
tem jsem alespoÀ pÛsobila jako zdravot-
nice, napfiíklad pfii fotbalov˘ch utkáních
ve Zdechovicích. Taky se musím pfiiznat,
Ïe jsem milovnice kytek a mojí oblíbenou
kytiãkou je lilie.
• Chtûla byste fiíci nûco závûrem?

Îe mi velkou radost dûlá m˘ch pût
vnouãat a pût pravnouãat. A taky bych
chtûla pochválit hezk˘ pfiístup obce
a zvlá‰È pana starosty k nám, star‰ím ob-
ãanÛm. A úplnû nakonec bych byla ráda,
kdyby nûktefií mlad‰í dÛchodci, aÏ si pfie-
ãtou tohle povídání, pfii‰li mezi nás do
klubu. Rádi je mezi sebou pfiivítáme.

Dûkuji za rozhovor.

Na slovíãko za‰el Milan Potmû‰il
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KOVBOJ·ËOUCH VYHRÁLI BORCI Z TRNÁVKY

Dvanáct˘ roãník kuleãníkového turnaje
dvojic pofiádal Kovbojsk˘ klub Spytovice
stejnû jako v minul˘ch letech v sále hos-
tince v Labûtínû. V sobotu 10.prosince
2005 se do této akce pfiihlásilo 20 vyzna-
vaãÛ tohoto sportu, aby zmûfiili své síly
a pfiedvedli ostatním své umûní. PrÛbûh tur-
naje zÛstal oproti pfiedchozím roãníkÛm nezmû-
nûn. V‰echny dvojice byly na zaãátku nalosovány do takzvané-
ho pavouka, kter˘m se pfies své soupefie snaÏily dostat co nejdále, tfieba aÏ do finále.
Samozfiejmû, Ïe se to v‰em nepodafiilo. Je známá pravda, Ïe aby mohli b˘t vítûzové,
musí b˘t i poraÏení. A právû díky nim se mohli ti nejlep‰í radovat z pûkn˘ch cen. Kdo
tedy byli ti úspû‰ní? Na tfietím místû skonãila bratrská dvojice Tomá‰ Grande - Radek
Grande z Trnávky, lon‰tí vítûzové. Druzí byli Olda ·oller ze ¤eãan s Michalem
Novákem ze Zdechovic, kter˘m se podafiilo obhájit stfiíbrnou pfiíãku z minulého roã-
níku. Hlavní cenu, vykrmenou husu, kterou kaÏdoroãnû sponzorsky vûnuje pan Jifií
Kupka, si odvezl pár Milan Vojtí‰ek a Radek Valenta do Trnávky. Tentokrát v‰ak ne-
byla Ïivá, ale zmraÏená, vítûzÛm tedy odpadlo nároãné zabíjení, kuchání a ‰kubání.
A my se zase budeme tû‰it na leto‰ní roãník a budeme tipovat, kam se tentokrát vy-
krmená husa podívá.

Milan Potmû‰il
‰erif Kovbojského klubu
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ODE·LA NÁM LEGENDA

malé ohlédnutí za paní Ludmilou Hniliãkovou

V minulém roce v dobû pfiedvánoãní nás navÏ-
dy opustila tato milá paní. Îena men‰í drobné po-
stavy, trochu ohnutá záda, jakoby nesla na zádech
celou tu tíhu v‰ech let. KaÏd˘ byl zvykl˘, Ïe ji pot-
káváme venku i v hostinci, kter˘ po léta vedla.
KdyÏ nebyla chvíli vidût, uÏ ji oãi v‰ech instink-
tivnû hledaly. Pfiíjemná a milá, s laskav˘m pohle-
dem a s kaÏd˘m umûla promluvit. Teì najednou
není…! Nejen rodina, ale i my ostatní se s tím, Ïe
ji uÏ vídat nebudeme, musíme vyrovnat. Pfiiznám
se Vám, Ïe mnû to nejde. Rozum sice nûco fiíká,
ale du‰e ãlovûka stále hledá tuto jistotu, bezpo-

chyby jiÏ legendu, kterou se paní
Hniliãková za svého Ïivota stala.
Vzpomínám na ni ãasto a rád. 

Vûfiím, Ïe vzpomínky na tuto
nenahraditelnou Ïenu mû bu-
dou provázet aÏ do konce m˘ch
dní.

Ing. Robert Chutic
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âISTOTA V OBCI

Vzhledem k tomu, Ïe se blíÏí jaro, taje sníh a lidé chtû-
jí chodit s pejsky na procházku, dovolujeme si osvûÏit Va‰i
pamûÈ a pro pfiipomenutí otiskujeme STÁLE platnou vy-
hlá‰ku o ãistotû vefiejného prostranství. Dûkujeme, Ïe ne-
necháváte volnû pobíhat své psy.

Obecně závazná vyhláška obce Zdechovice č. 5/99
o udržování čistoty obce 

Obecní zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo dne 27. 9. 1999 na podkladě ustanovení § 14,
odst. 1 písm. r) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů k zabezpečení
čistoty obce, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1
Udržování čistoty veřejných prostranství 
1. Za veřejná prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému

užívání. Jsou to zejména: ulice, chodníky, silnice, hřiště, autobusové zastávky, parky, náměstí,
hřbitovy, parkoviště, atd. Rozhodnutí, zda se jedná o veřejné prostranství, přináleží obecní radě. 

2. Je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství nebo je využívat k jiným účelům, než ke kterým
jsou určena. Zejména je zakázáno: 
a. odhazovat smetí, papír, obaly, zbytky jídel a ovoce jinam, než na místa k tomu určená, 
b. znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami, 
c. nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata (kromě koček), 
d. mýt automobily a jiné dopravní prostředky, provádět výměny olejových a jiných náplní těch-

to dopravních prostředků, 
e. skladovat materiály s látkami nebezpečnými nebo zdraví škodlivými nebo s nimi manipulovat, 
f. zakládat divoké skládky, 
g. tábořit a rozdělávat ohně na veřejném prostranství v intravilánu obce, 
h. znečišťovat veřejná prostranství vykonáváním tělesných potřeb. 

Článek 2 
1. Užívat veřejné prostranství k jinému účelu, než ke kterému je určeno (tzv. zvláštní užívání), je

možno pouze na základě povolení vydaného Obecním úřadem ve Zdechovicích. Toto ustano-
vení se nevztahuje na zvláštní užívání silnic. 

2. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. během stavby, při vý-
kopových pracích, atd.) je povinen: 
a. užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejkratší dobu odnímáno svému účelu, 
b. zabránit znečišťování okolí, odstranit případné znečištění, které bylo způsobeno tímto uží-

váním nebo v souvislosti s ním, 
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c. zabezpečit volný přístup ke kanálovým vpustím, uzávěrům vody a hydrantům, 
d. provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostranství, 
e. používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky 
f. opravit neprodleně veřejné prostranství nebo jeho zařízení, které poškodil, 
g. ihned po skončení zvláštního užívání uvést veřejné prostranství na svůj náklad do původní-

ho stavu, a to včetně obnovy trávníků, pokud byl tímto užíváním zničen. 
3. Na veřejném prostranství je možno nakládat a vykládat výrobky a materiál, nelze-li to provést

jinde. Rovněž je možno zde tyto předměty těsně před naložením nebo po vyložení skladovat
v souladu s platnou vyhláškou obce č. 4/99 o místních poplatcích. 

Článek 3
Odpovědnost za čistotu veřejných prostranství 
1. Za čistotu veřejných prostranství včetně údržby místních komunikací odpovídá obec, které ná-

leží správa veřejných prostranství. Výjimkou jsou veřejná prostranství dočasně svěřená do
zvláštního užívání podle článku 2 této vyhlášky. 

2. Odpovědnost za čistotu veřejných prostranství znamená především: 
a. provádět pravidelné strojní nebo ruční čištění, případně i hubení plevele a odvoz nečistot, 
b. dohlížet na udržování čistoty a pořádku a zakročovat proti těm, kdo veřejné prostranství

znečišťují nebo nedbají svých povinností při udržování jeho čistoty, 
c. zajišťovat čištění tak, aby byli obyvatelé co nejméně obtěžováni, 
d. nedopustit spalování odpadků a smetí na otevřeném ohni nebo jejich zametání do kanali-

začních šachet a vpustí. 
3. Údržbou chodníku se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta a jiných nečistot, odklízení

sněhu a posypávání kluzkého chodníku inertními materiály (písek, drť). K posypu se nedopo-
ručuje používat sůl, škváru, popel. 

Článek 4
Sankce 
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů a podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 5
Kontrolní činnost 
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní komise obce a starosta (starosta je opráv-
něn pověřit kontrolou zaměstnance obecního úřadu). 

Článek 6
Zrušovací ustanovení 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/99 o udržování čistoty obce. 

Článek 7
Účinnost 
Vyhláška byla vyhlášena dne 27. 10. 1999,  sejmuta dne 22. 11. 1999 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. 11. 1999 

Ing. Robert Chutic, starosta Hana Čeřovská, zástupce starosty
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TISKOVÁ INFORMACE 8. ÚNORA 2006 

Pardubick˘ kraj

Romská kultura, 
historie i vzdûlávání romsk˘ch dûtí
- témata úspû‰ného semináfie

Odli‰nosti romsk˘ch rodin, kulturní tradice
RomÛ, zvlá‰tnosti jednotliv˘ch skupin, v˘chova
romsk˘ch dûtí v rodinách i potfieba odli‰ného pfií-
stupu ke vzdûlávání romsk˘ch ÏákÛ byla témata
semináfie, kter˘ uspofiádal Pardubick˘ kraj a na-
daãní fond Romane âhave ve spolupráci s obecnû
prospû‰nou spoleãností Nová ‰kola v úter˘ 7. úno-
ra v Domû techniky v Pardubicích. Lektorka, paní
Iveta Pápe, vycházela z mnoha vlastních zku‰e-
ností, protoÏe je nejenom Romka, ale také uãitelka, která 10 let pÛsobila na prvním
stupni základní ‰koly v Bardûjovû. 

Pozvání na semináfi vyuÏili zástupci neziskov˘ch organizací i paní uãitelky za zá-
kladních ‰kol, které se ve své práci s romsk˘mi Ïáky setkávají. Úvod semináfie byl vû-
nován historii RomÛ, která se v uãebnicích neobjevuje, jejich tradicím i rozdûlení
podle pfiíslu‰nosti k rÛzn˘m skupinám, které se vyznaãují odli‰nostmi ve stylu Ïivo-
ta. Zajímavé byly informace o Ïivotû v romsk˘ch rodinách, o chování rodiãÛ k dûtem,
které je trochu jiné neÏ v rodinách ãesk˘ch, ale i o soudrÏnosti rodin – péãi o rodin-
né pfiíslu‰níky staré nebo postiÏené.

„Témat bylo hodnû a na v‰echna se ani nedostalo, protoÏe úãastníci semináfie
spontánnû reagovali a v˘mûna názorÛ byla velmi cenná a zajímavá. Semináfi jsme
pofiádali spoleãnû s panem radním Miloslavem Macelou, a protoÏe sklidil zaslouÏe-
nou pochvalu, rozhodli jsme se pro jeho pokraãování je‰tû pfied letními prázdnina-
mi, abychom mohli navázat na informace, které jsme dostali a které mohou náhled
na v˘chovu a vzdûlávání romsk˘ch dûtí v˘znamnû ovlivnit,“ uvedla krajská radní
Jana Smetanová, která semináfi pfiipravila v rámci celoÏivotního vzdûlávání.

oddûlení komunikace s vefiejností a vnûj‰ích vztahÛ
Krajského úfiadu Pardubického kraje 

- 16 -
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NABÍDKA NÁRODNÍHO PROGRAMU POâÍTAâOVÉ GRAMOTNOSTI

Jedná se
o program mi-
nisterstva infor-
matiky, státem
dotovan˘, kur-
sovné ãiní pou-
ze 100,- Kã
a nejbliÏ‰í ‰kolí-
cí stfiedisko je
v Pfielouãi
v DDM. Kurz je
zamûfien na
úplné zaãáteã-
níky, které se-
znamuje s poãí-
taãem, nauãí
napsat dopis,
pro‰kolí v poÏí-
vání internetu
a e-mailu a se-
známí s vyuÏi-
tím portálu ve-
fiejné správy.
Ztratíte respekt
pfied poãítaãem.
Program bûÏí
jiÏ druh˘m ro-
kem, nejstar‰í
absolvent mûl
76 let a nej-
mlad‰í 8 let. 

Není tfieba se bát. 

Kontaktní telefon 466 672 003.
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TVÁ¤ NA·Í OBCE V ROCE 1838

ProtoÏe se nám podafiilo získat barevnou kopii mapy stfiedu na‰í obce Zdechovice
z doby zpracování této mapy (správnûji mûfiiãského operátu), chceme se s Vámi, skal-
ními patrioty, podûlit o informace, které tato mapa pfiiná‰í. 

Mapa - resp. její dvû ãásti jsou oti‰tûné na vnitfiních stranách obálky tohoto
Zpravodaje.

Zkusíme si zahrát na malého prÛvodce. PÛjdeme tfieba od kostela dolÛ: Fara a ‰ko-
la stojí • na druhé stranû pod hfibitovem jsou stavení jinak neÏ dnes • HnátkÛv sta-
tek je vidût v celé kráse • hospoda ãp. 5 je prÛjezdná • dne‰ní obecní úfiad neexistu-
je • pension je jinak • stará náves je uÏ v dne‰ní podobû • pomník padl˘ch
pochopitelnû je‰tû nemohl existovat a komunikace je aÏ u ãp. 33 • koÀské stáje
v zámku je‰tû nejsou (a dnes uÏ zase nejsou) • panská kovárna je‰tû nebyla posta-
vena • ãp. 3 „Na cikánce“ není • náves okolo dne‰ní prodejny je v˘raznû odli‰ná-do-
my na severov˘chodû návsi nejsou • zahradnictví pana Vanãury je uÏ zmiÀováno •
podle silnice I/2 stojí jiné domy neÏ dnes • cesta k Ovãínu je domÛ prosta s v˘jim-
kou dvou rodinn˘ch domÛ na zaãátku u hlavní silnice • domy smûrem do ¤eãan n.
L. a ke Spytovicím je‰tû nestojí. To je hlavní trasa. Pazderna si uÏ je podobná •
Stavec také poznáváme, ale spojovací komunikace je‰tû není a domy zde stojící uÏ
dnes opût nejsou • V zámeckém parku není velk˘ rybník • rybníãek Sádka také je‰-
tû není, i kdyÏ nûjaké „louÏiãky" uÏ vidût lze.

Pro lep‰í orientaci pfiipojujeme mal˘ slovníãek:
Fasangarten = baÏantnice
Dom. = Dominium = panské
Rok 1838, kdy tato mapa vznikla, je vcelku dobou rozkvûtu Rakouska, (Rakousko

- Uhersko tehdy je‰tû nebylo), k nûmuÏ jsme tehdy patfiili. Od roku 1935 vládl císafi
Ferdinand I., dne 20. 6. 1937 usedla na anglick˘ trÛn královna Viktorie, pozdûj‰ímu
poslednímu císafii podunajské monarchie Franti‰ku Josefovi bylo tehdy osm let a od
nástupu na trÛn ho dûlilo je‰tû 10 let. Dne 24. 12. 1837 se narodila jeho pozdûj‰í
manÏelka, bavorská princezna AlÏbûta (domácí jméno Sissi). 

Tolik historické souvislosti. Mapa, kterou jsme pfiinesli, patfií do tzv. Stabilního
katastru, kter˘ byl v âechách pofiizován v letech 1826 - 1843 (Morava a Slezsko
v r. 1824 - 1836). Byla provedena v sáhovém mûfiítku 1 : 2880 (trvá dodnes), podrob-
nûj‰í mûfiení vût‰ích sídel se provedla v mûfiítku odvozeném, t.j. 1 : 1440 ãi 1 : 720.
Samotn˘ vznik Stabilního katastru byl spojen s potfiebou státního aparátu habsbur-
ské monarchie zv˘‰it pfiíjmy z daní (viz historie bernictví). Katastrální operát
Stabilního katastru se skládal ze tfií dílãích souborÛ - vceÀovací operát (dokumenty
a protokoly), písemn˘ operát (údaje o jednotliv˘ch parcelách - majitel, v˘mûra, bo-
nita, ãist˘ v˘nos, pûstovaná plodina) a mûfiick˘ operát (mapy, povinné císafiské otis-
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ky…). Pro zájemce poznamenáváme, Ïe Katastrální operát spravuje a uchovává
Ústfiední archiv zemûmûfiiãství a katastru (ÚAZK) v Praze

V kaÏdém pfiípadû poskytuje mûfiiãsk˘ operát obraz zemského povrchu a politic-
k˘ch i majetkov˘ch pomûrÛ v dobû svého vzniku, podává svûdectví o nárocích tvÛr-
cÛ i ukazuje souhrn tehdej‰ího vûdûní kartografického a geografického. Zkrátka je
jedním z mnoha dokumentÛ své doby.

Pfiipravil Robert Chutic

SOUTùÎ O CENY - MÍSTOPISNÁ

Dnes Vám pro vyplnûní volné
chvilky pfiiná‰íme opût malou hádan-
ku. Tentokrát místopisnou. Na pfiilo-
Ïené fotografii z prosince 2005 vidíte
lomen˘ gotick˘ oblouk z kamenného
zdiva.

Va‰ím úkolem je odpovûdût: jak se
jmenuje objekt, jehoÏ je oblouk sou-
ãástí, k ãemu objekt slouÏil nebo
slouÏí a kde ho mÛÏeme najít?

Pokud pfiipojíte také krátk˘ popis
historie objektu, a obdrÏíme-li více
odpovûdí, budete pfii hodnocení ve
v˘hodû. Jaké budou ceny Vám sice
neprozradíme, ale urãitû se Vám bu-
dou moc hodit. Odmûníme první tfii
vyhodnocené správné odpovûdi.

Va‰e písemné odpovûdi oãekává-
me v redakci do 15. dubna 2006. 

Va‰e Redakce
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WOLFGANG AMADEUS MOZART - 250 LET NAROZENÍ

Zpracoval Milan Potmû‰il

kladatel, pianista a houslista
Wolfgang Amadeus Mozart, po otci
nûmeckého, po matce rakouského
pÛvodu se. narodil 27. ledna 1756

v Salzburku jako nejmlad‰í ze 7 dûtí skladateli, ví-
cekapelníkovi a houslistovi pfii arcibiskupském dvo-
fie Leopoldu Mozartovi a jeho Ïenû Annû Marii. Ze
v‰ech sedmi sourozencÛ se v‰ak dospûlosti doÏil jen
on a jeho o ãtyfii a pÛl roku star‰í sestra Anna Marie,
pfiezdívaná Nannerl. Oba byli hudebnû velmi nada-
ní a k hudbû mimofiádnû vedeni.

JiÏ od nejútlej‰ího dûtství projevoval mal˘ Wolfgang  velk˘ zájem o hudbu a obrov-
ské nadání. Hovofiilo se o nûm jako o boÏském zázraku. Od tfií let hrál na cembalo
a housle, v pûti letech skládal první skladby. O dva roky pozdûji zaãaly jeho skladby vy-
cházet tiskem. 0 Mozartovi mluvili jeho souãasníci jako o zázraãném dítûti ze
Salzburgu. Jako teprve sedmilet˘ vidûl Wolfgang Mnichov a VídeÀ a vydal se se sv˘m
otcem na tfii roky trvající turné po západní Evropû. Projeli celé severní Nûmecko,
Nizozemí aÏ do PafiíÏe, dále Lond˘n, Haag a znovu PafiíÏ, jiÏní Francii a ·v˘carsko.
Vystupoval na ‰lechtick˘ch, císafisk˘ch a královsk˘ch dvorech, a byl pozván samotnou
císafiovnou Marií Terezií, aby pfiedvedl své umûní pfied vídeÀsk˘m císafisk˘m dvorem.
V Anglii se seznámil s Johannem Sebastianem Bachem, kter˘ ho uãil hfie na klavír. 

Mal˘ Wolfgang byl velmi citliv˘m a inteligentním dítûtem. JiÏ od útlého vûku pro-
kazoval mimofiádn˘ talent nejen v hudbû, ale také v matematice ãi jazycích. Mûl bo-
hatou fantazii a liboval si v rÛzn˘ch jazykov˘ch a matematick˘ch hfiíãkách.

Wolfgang a jeho sestra byli na turné pfiedstavováni jako zázraãné dûti, a na svÛj
vûk podávaly opravdu podivuhodné v˘kony. Spí‰e díky náhodû, na útûku pfied epide-
mií ne‰tovic z Vídnû na Moravu, koncertovali oba sourozenci v roce 1767 v Olomouci
a v Brnû. V 11 letech sloÏil Mozart svou první operu, ve 13 letech byl jmenován kon-
certním mistrem salcburského arcibiskupského dvora.

letech 1769 aÏ 1773 podnikl Mozart, tentokrát uÏ pouze se sv˘m otcem,
tfii studijní cesty po Itálii, které byly velmi cenné pro jeho hudební roz-
voj. Pomocí otcov˘ch známostí získával Mozart od ‰lechty objednávky
na opery. V Itálii Mozart poznal italsk˘ hudební styl, jeÏ byl tehdy uzná-

ván za jedin˘ a dokonal˘, a zkomponoval dvû typicky italské opery. Bûhem italské cesty
se zhor‰il MozartÛv vztah k otci. Po návratu z Itálie Mozart nav‰tívil VídeÀ a Mnichov.
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ûjakou dobu strávil Mozart v rodném Salzburgu, ale na podzim roku
1777 odjel s matkou na dal‰í turné po Evropû. Projel nûkolik nûmec-
k˘ch metropolí a kdyÏ se mu nepodafiilo získat místo v Mannheimu,
odcestoval i s matkou do PafiíÏe. Ta se zde v‰ak nakazila tyfoidní ho-

reãkou a za 14 dní zemfiela.
Do Salzburgu se Mozart vrátil ve dvaceti tfiech letech v lednu 1779 a vstoupil do slu-

Ïeb tamûj‰ího arcibiskupa Collorada jako varhaník a arcibiskupsk˘ koncertní mistr.
Bûhem dvou let pÛsobení v Salzburgu zkomponoval kromû obvykl˘ch skladeb souvise-
jících se sluÏbou u dvora také nûkolik oper pro koãovné divadelní spoleãnosti a divadlo
v Mnichovû. Mozart Ïivot v Salzburgu ‰patnû sná‰el. Jako poddan˘ arcibiskupa urput-
nû usiloval o propu‰tûní ze sluÏby. Tomu arcibiskup nevyhovûl, takÏe Mozart uprchl
ilegálnû do Vídnû. Rozchod s arcibiskupem znamenal i rozchod s Mozartov˘m otcem.

Ve Vídni podle svého vyjádfiení proÏíval nej‰Èastnûj‰í léta Ïivota. Hmotné zabezpeãe-
ní si zaji‰Èoval vyuãováním hudby a koncertováním. Pfiilnul zde k pokrokovému prou-
du, kam patfiil i Josef II., coÏ plnû odpovídalo Wolfgangovû svobodomyslné povaze. Jeho
tvorba byla souãástí pokusÛ o vytvofiení pÛvodní nûmecké opery, tedy vãetnû zpívané ho-
vorové nûmãiny. Nûmecká opera mûla nahradit italské umûní, povaÏované za elitáfiské.

roce 1782 se rozhodl pro sÀatek s Konstancií Weberovou, dcerou své
b˘valé bytné. To se setkalo s odporem sestry Anny a otce Leopolda.
Dovr‰ila se tím roztrÏka, která vznikla jiÏ pfii Mozartovû konfliktu
s arcibiskupem Colloredem a odchodu do Vídnû.Zpoãátku bylo man-

Ïelství ‰Èastné. Snad i proto, Ïe Mozart byl neobyãejnû piln˘ a skromn˘. Pracoval od
‰esti hodin ráno, nejdfiíve se vûnoval komponování, pak vyuãoval Ïáky z bohat˘ch ví-
deÀsk˘ch rodin, obãas vystupoval na koncertech. Konãil vût‰inou aÏ kolem pÛlnoci.

Bûhem prvních dvou let dosáhl Mozart ve Vídni vrcholu své tvorby, coÏ se proje-
vilo i na jeho pfiíjmech. Po porodu jeho prvního dítûte Raimunda, jenÏ v‰ak zemfiel
nûkolik mûsícÛ po narození, Mozart odjel se svou manÏelkou do Salzburgu, aby ji
pfiedstavil otci a sestfie. K usmífiení v‰ak nedo‰lo. Dva roky po narození druhého dí-
tûte Carla Thomase, kter˘ se doÏil dospûlosti, porodila Konstance dal‰ího syna. Ten
v‰ak zemfiel také velmi záhy.

Roku 1784 Mozart onemocnûl. Podle zachovan˘ch zpráv se zdá, Ïe bûÏelo o kloub-
ní revmatismus a prÛbûh onemocnûní byl velmi tûÏk˘. 

Mozart mûl sv˘m zaloÏením velmi blízko k ideálÛm svobodného zednáfiství. Plnû se
s nimi ztotoÏnil v roce 1785, kdyÏ vstoupil do VídeÀské zednáfiské lóÏe Dobroãinnost. 

Vrchol spoleãensk˘ch i finanãních úspûchÛ pfiedstavoval nejspí‰ rok 1786, kdy by-
la poprvé na jevi‰ti uvedena opera Figarova svatba, která byla v roce 1787 s velik˘m
úspûchem provedena také v Praze. TéhoÏ roku v fiíjnu se Praha v dne‰ním
Stavovském divadle doãkala i premiéry slavné opery Don Giovanni, kterou napsal pfii
svém pobytu u pûvkynû Josefiny Du‰kové a jejího manÏela klavíristy a skladatele
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Franti‰ka Xavera Du‰ka na Bertramce,
známé vile na Smíchovû. PraÏané byli
nad‰eni. Mozart byl obûma operám
osobnû pfiítomen. 

Mozart nav‰tívil Prahu nûkolikrát.
Ujala se ho v dobû, kdy nad‰ení Vídnû
ponûkud opadlo. Zjistil, Ïe v Praze stá-
le je‰tû provolávají slávu jeho skladbám
i mimo divadlo. Jeho hudba znûla i ve
v‰ech bohat˘ch rodinách. Proto ten-
krát fiekl: „Moji PraÏané mi rozumûjí.“ 

ásledujícího roku se v‰ak zaãal Mozart pot˘kat s finanãními potíÏemi
a koncem roku se ocitl témûfi na pokraji bídy. Pfiíãinou byl úbytek Ïá-
kÛ a také nepfiicházela dal‰í pozvání na koncertování. Po návratu
z Prahy byl Wolfgang pfiijat do sluÏby u dvora, pfiesto pevného posta-

vení dosáhl aÏ na samotném konci Ïivota. V roce 1787 byl jmenován císafisk˘m ko-
morním skladatelem coÏ mu poskytovalo urãitou finanãní jistotu. I nadále se v‰ak
pot˘kal s finanãními obtíÏemi. SnaÏil se fie‰it je úpûnliv˘mi prosbami o pÛjãky. V ro-
ce 1789 podnikl tfiímûsíãní turné po severním Nûmecku, které mûlo pfiinést tolik po-
tfiebné peníze pro jeho rodinu. Ve v˘sledku ov‰em o moc velk˘ úspûch ne‰lo. 

Îivotní situace Mozartov˘ch se kupodivu pfiíli‰ nedotkl zvrat v politice Rakouska. KdyÏ
v roce 1790 zemfiel Josef II. a na jeho místo nastoupil jeho bratr Leopold II., kter˘ po svém
bratru zdûdil obrovskou fií‰i zmítanou je‰tû vût‰ími problémy, do‰lo k vût‰ím ãi men‰ím
reorganizacím dvorského Ïivota. Mozartovi bylo místo ponecháno. Rodina v‰ak musela
vydávat nemalé prostfiedky na Konstancino léãení v lázních Baden. âtyfii doposud prodû-
lané porody a nervové otfiesy zpÛsobené ztrátou tfií dûtí jí znaãnû podlomily zdraví. 

téÏe dobû Mozart získal objednávku na novou italskou operu, jejíÏ
libreto pÛvodnû odmítl Antonio Salieri, MozartÛv konkurent, s ná-
zvem Cosi fan tutte (Takové jsou v‰echny). Podle romantické fabu-
lace 19. století byl Salieri Mozartov˘m protivníkem, údajnû na nû-

ho Ïárlil a závidûl mu jeho genialitu. Historická pravda je odli‰ná. PfiestoÏe byl
Mozart bezesporu mnohem nadanûj‰í hudebník, mûl Salieri vût‰í úspûch u souãasní-
kÛ: zastával velmi prestiÏní a v˘nosnou funkci fieditele divadla a dvorního kapelníka,
protoÏe jako Ital se tû‰il pfiízni dobové módy, která upfiednostÀovala Italy a italsk˘
styl opery. Za takové situace mohl spí‰ Mozart Ïárlit na svého proteÏovaného italské-
ho soka, zejména kdyÏ byla Salierimu ãasto dána pfiednost pfied Mozartem pfii objed-
návce nové opery pro dvÛr. Pfiesto mezi nimi nebylo nijak silné nepfiátelství.

V záfií roku 1790 uvedl Mozart operu Cosi fan tutte ve Frankfurtu nad Mohanem
a podnikl dal‰í koncertní turné.
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ak pfii‰el pro Mozarta osudn˘ rok 1791.
V kvûtnu toho roku zaãal pracovat na opefie
Kouzelná flétna. To se je‰tû cítil celkem zdráv.
V ãervnu a ãervenci si ale zaãal stûÏovat na bo-

lesti v bederní krajinû, provázené velikou únavou. V druhé polo-
vinû záfií pfiijel do Prahy i se svou manÏelkou a zúãastnil se pre-
miéry své opery La Clemenza di Tito. Na podzim v roce 1791 se
Mozart nakazil infekãní nemocí. V listopadu se jeho zdravotní
stav je‰tû zhor‰il. Dostavily se kfieãe Ïaludku a ãasto míval klam-
né pfiedstavy, pfii nichÏ upadal do prudkého pláãe. Od 20. listo-
padu jiÏ neopustil lÛÏko. Objevily se otoky dolních i horních
konãetin, ãasto pfiicházela zimnice a zvracení. Nakonec se objevila svûdivá koÏní vyráÏka.
Tfietího prosince provedl lékafi pou‰tûní Ïilou. Následujícího dne se dostavila vysoká horeã-
ka a úporné bolesti hlavy. Lékafi jiÏ doporuãil pouze studené obklady na ãelo a 5. prosince
v 0:50 hodin Mozart zemfiel ve stavu úplného vyãerpání. Bylo mu 35 let. Lékafi, kter˘ ho lé-
ãil, pfiíãinu smrti neuvedl. Pitva provedena nebyla. Existují spekulace, dle nichÏ se tvrdí, Ïe
byl otráven a jako nepohodln˘ odstranûn; ty v‰ak nebyly potvrzeny a nemají reáln˘ základ.

Tûlo nejvût‰ího skladatele období klasicismu bylo uloÏeno na vídeÀském hfibitovû sv.
Marka do spoleãného hrobu chudiny. V novinách se o jeho smrti objevilo jen nûkolik struã-
n˘ch vût. KdyÏ v‰ak pfii‰la zpráva o jeho smrti do Prahy, vyzvánûly tu zvony celou pÛlhodi-
nu. Jeho pfiátelé uspofiádali tryznu v chrámu sv. Mikulá‰e, kam pfii‰lo pfies 3000 lidí.

V posledních mûsících Ïivota psal Mozart v obrovském tvÛrãím zápalu svá dvû poslední
velká díla - operu Kouzelná flétna a Requiem. Díla naprosto odli‰ná, která mu vzala poslední
zbytek sil. Requiem dokonãil MozartÛv Ïák podle Amadeov˘ch náãrtÛ

Jistotou ov‰em zÛstává, Ïe Wolfgang Amadeus Mozart je jedním z nejvût‰ích skladatelÛ
klasické hudby a hudebních géniÛ v‰ech dob. 

ozart za svÛj Ïivot údajnû napsal na 650 dûl. Kdyby se hrály jedna za dru-
hou, znûly by nepfietrÏitû 9 dní a nocí, coÏ je 220 hodin. Úpln˘ chrono-
logick˘ seznam jeho díla sestavil Ludwig Ritter von Köchel (1800–1877).
V takzvaném Köchlovû seznamu je obsaÏeno celkem 626 skladeb. Podle

nûmecké zkratky (z „KöchelVerzeichnis“) se pro nûj pouÏívá zkratka „KV“, v angliãtinû pou-
ze „K“. Tento katalog není rozãlenûn podle druhÛ skladeb. Z ãásti zachovává dobu vzniku
skladeb, coÏ je ov‰em nûkdy problém, protoÏe nûkteré skladby byly psány v del‰ím ãasovém
úseku a nûkteré byly objeveny dodateãnû. U nûkter˘ch skladeb je pochybnost o vytvofiení sa-
motn˘m Mozartem. První edice seznamu byla vydána v roce 1862, od té doby vzniklo nû-
kolik dal‰ích edic obsahující opravy, napfiíklad 3. edici s mnoha korekturami pfiedchozích
vytvofiil v roce 1937 Albert Einstein. Mnoho oprav také obsahovala 6. edice (1964), jejíÏ au-
tory jsou Franz Giegling, Gerd Sievers a Alexander Weinmann. Zatím nejnovûj‰í 8. edice je
z roku 1983.
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ZDECHOVICKÁ ·KOLA S VÍCE NEÎ STODVACETILETOU HISTORIÍ

Kdy se zaãala psát historie ‰kolní v˘uky ve Zdechovicích na Pardubicku, není zná-
mo. Ze záznamÛ z kronik se dozvídáme, Ïe ‰kola ve Zdechovicích existovala jiÏ na pfie-
lomu 16. a 17. století. Dal‰í záznam o zdechovickém ‰kolství pochází aÏ z roku 1782
a informuje o postavení ‰kolní budovy. Bylo to dfievûné stavení nevelk˘ch rozmûrÛ,
jen o jedné uãebnû a bytu pro kantora. ·kola v‰ak lehla popelem pfii poÏáru roku 1802.

V letech 1861 - 64 Ïádaly obce Mora‰ice a Horu‰ice, aby byly od Zdechovic od‰ko-
leny. Dûti z tûchto obcí zaãaly z dÛvodu jiného vyznání nav‰tûvovat ‰kolu v Trnávce
ãi Chvaleticích. Do zdechovické ‰koly chodily pouze dûti katolického vyznání. I pfies
tuto skuteãnost byl zájem o zdechovickóu ‰kolu tak velk˘, Ïe bylo nutné, aby byla zfií-
zena druhá tfiída a opatfien byt pro druhého uãitele. K tomu do‰lo roku 1872.
Souãasnû v‰ak byl vytvofien projekt na ãtyfitfiídní ‰kolu. JelikoÏ by v‰ak její vybudo-
vání pfii‰lo na 19 ti‰íc zlat˘ch, k realizaci nedo‰lo.

Roku 1877 v‰ak byla zfiízena tfietí tfiída. KdyÏ byla posléze ministerstvem zamít-
nuta Ïádost Trnávky a Chvaletic, aby jejich soukromé ‰koly byly uznány za ‰koly ve-
fiejné, rozhodla zdechovická místní ‰kolní rada o okamÏité stavbû nové ‰koly. V bfiez-
nu 1884 bylo zapoãato bourání staré ‰koly, v srpnu téhoÏ roku byla jiÏ nová stavba
‰koly hotova a pfií‰tí rok se uãilo v nové budovû. 
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Slavnostní otevfiení ‰koly bylo velkou slavností pro celé Zdechovice, jak vypl˘vá ta-
ké ze záznamu v kronice obce: „Veãer pfied svûcením byl uspofiádán lampiónov˘ prÛ-
vod s hudbou, nápisy a prápory ozdobenou obcí, za velikého úãastenství domácího
i pfiespolního obyvatelstva, kter˘Ï stanul pfied novou ‰kolní budovou slavnostnû
ozdobenou. Po zapûní slavnostního sboru a pfiednesení pfiípravn˘ch fieãí zapáleny
byly bengálské ohnû; za zvuku Rakouské národní hymny provolána Jeho Vel. Císafii
Pánu a pak v‰em kdoÏ o postavení tak krásné ‰kolní budovy jak˘mkoli zpÛsobem se
pfiiãinili – sláva.“

Nejvût‰í ãást nákladÛ na v˘stavbu nové budovy nesla obec Zdechovice a velkosta-
tek, kter˘ mûl nad ‰kolou patronát. O deset let pozdûji byla ‰kola roz‰ífiena na ãtyfi-
tfiídní, kterou ve ‰kolním roce 1885/86 ‰kolu nav‰tûvovalo 248 dûtí, v roce 1925/26
do zdechovické ‰koly chodilo 126 dûtí a v roce 1938/39 bylo zapsáno jiÏ jen 119 ÏákÛ
a v roce 1954/55 pouze 53 ÏákÛ.

SniÏující se poãet dûtí zpÛsobil uzavfiení ‰koly ve ‰kolním roce 1980/81. Na konci
‰kolního roku se s 28 dûtmi a dvûma uãitelkami rozlouãil za MNV pan Josef ¤íha. Po
prázdninách se dûti rozjely do ‰kol v ¤eãanech nad Labem a Pfielouãi. Ve ‰kole zÛ-
stala jen matefiská ‰kola.

Novodobá historie zdechovické ‰koly se zaãala psát aÏ ve ‰kolním roce 1991 - 92,
tedy skoro deset let od uzavfiení. Zásluhou pfiedstavitelÛ obce ‰kola pÛsobí nyní jako
dvojtfiídní, v budovû se nachází také ‰kolní druÏina a jídelna.

Prvním kantorem zdechovické ‰koly, o nûmÏ jsou bezpeãné zprávy, byl Václav
·tork, kter˘ pfii‰el do Zdechovic na farní ‰kolu asi roku 1674. Ten aÏ do roku 1689
v obci zastupoval téÏ knûze. Chodil s lidem na pouti, modlil se s lidem v kostele, cho-
dil na procesí, napfiíklad do Trnávky k so‰e sv. Tadeá‰e spod. Hlavní pramen jeho pla-
tu byl deputát od vrchnosti a ‰kolné, které si od ÏákÛ sám vybíral. 

Do roku 1773 nemûl uãitel zaruãené pevné a stálé sluÏné. Musel si proto pfiivydû-
lávat. Jednak chodil o Vánocích koledovat, v kostele míval obchod se svûcen˘mi svíã-
kami, vypomáhal pfii pohfibech, kfitech ãi svatbách. Vedle kantofiiny byl v‰estrann˘m
muzikantem, hrál v kostele i po hospodách. Pokud byl svobodn˘, chodíval na obûd po
staveních. Dokonce byli uãitelé, ktefií mûli i nûjaké fiemeslo, protoÏe by se ‰kolou ne-
uÏivili, zvlá‰tû byli-li Ïenati.

MládeÏ pfiiná‰ela uãiteli v sobotu polínka k topení a sobotáles, kter˘ roãnû ãinil
130 zlat˘ch a nûkdy byl zamûnûn za krajíc chleba, mléko, vejce apod. Pfii Ïních do-
stával tzv. „posnopné“. 

Roku 1773 bylo nafiízeno, aby pfiíjem uãitele se sepisoval do tzv. uãitelské fasse.
V ní byly sepsány poÏitky z ‰koly, naturálie od vrchnosti neb obce jakoÏ i v‰echny
ostatní pfiíjmy. 

Roku 1774 bylo upraveno i pfii‰kolování. Do té doby nebylo stanoveno, do jaké ‰ko-
ly mají rodiãe své dûti posílat, zpravidla proto ‰kolu vÛbec nenav‰tûvovaly. 
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Îádn˘ systém v˘uky
neexistoval, kaÏd˘ uãitel
si uãil podle svého. Úcta
obce, rodiãÛ a dûtí pfied
uãitelem - to bylo nûco
neznámého. VÏdyÈ uãitel
dûti pouze nutil biflovat,
zpamûti poãítat, ale ne-
mûl Ïádnou metodu. Není
divu, Ïe mnozí sedláci po-
vaÏovali chození dûtí do
‰koly za ztrátu ãasu.

V˘znaãn˘m uãitelem zdechovické ‰koly byl Karel Bare‰. V záfií 1910 ode‰el po 42
letech pÛsobení v 63 letech na vlastní Ïádost do v˘sluÏby.

V kronice obce Zdechovice nalezneme také zápisy o vzpomínkov˘ch slavnostech,
kter˘ch se úãastnili Ïáci zdej‰í ‰koly. Za zmínku stojí slavnost, která se konala 12. fiíj-
na 1924 u pfiíleÏitosti 500 let od úmrtí Jana ÎiÏky v Pfielouãi. Oslavy se zúãastnilo
Ïactvo dvanácti okolních ‰kol, zdechovickou z toho nevyjímaje.

Jak dokládají kroniky, nepfiíjemné období nastalo nejen pro zdechovickou ‰kolu
nástupem okupace v roce 1939. Kromû revize knihoven a povinné v˘zdoby protekto-
rátními znaky bylo Ïactvu namísto ãesk˘ch v˘roãí pfiipomínáno 15. bfiezna v˘roãí
vzniku Protektorátu âechy a Morava, 20. dubna pak bylo pfieãteno povinné prohlá‰e-
ní k 51. narozeninám Hitlera.

19. listopadu 1940 bylo nafiízeno povinné vyuãování nûmãinû, povinnû nacviãena
byla i nûmecká hymna. Nápisy na ‰kolní budovû i uvnitfi byly upraveny na nûmecko-
ãeské. Dle kronik bylo uãitelstvo vyzváno prokázat svÛj árijsk˘ pÛvod.

Od 15. ãervna 1942 byl nafiízen pouze nûmeck˘ písemn˘ styk s okresním ‰kolním
v˘borem v Pardubicích. Zvy‰oval se také poãet hodin nûmãiny na úkor ostatních
pfiedmûtÛ. Pát˘ postupn˘ roãník mûl tehdy 8 hodin, 6 - 8 roãník 6 hodin nûmãiny
t˘dnû.

Srovnají-li se zápisy kronikáfiÛ z první a druhé svûtové války, vidíme v nich nápad-
n˘ rozdíl. Zatím co zápisy první byly psány v duchu oddané pfiináleÏitosti k Rakousku,
bez pomy‰lení na osvobození národa, ba ani odporu k rakouské germanizaci, zápisy
z doby okupace jsou psány jen z pfiísné povinnosti, mrazivû struãnû. A ãteme-li je
i dnes, cítíme z nich nûco nepfiátelsky utajeného k tomu, co se tehdy dûlo.

Zpracoval Jan ¤eháãek
SdruÏení pfiátel Pardubického kraje
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PIVOVAR ZDECHOVICE

Neznáte? Inu nevadí, nedivím se, pivo-
var uÏ zde dávno totiÏ není. Nahradil ho
pfied lety lihovar. A ani ten uÏ neexistuje.
Poslechnûte si tedy historii dávnou, moÏ-
ná i slavnou. Na nápad napsat tento ãlá-
nek mû pfiivedl zajímav˘ ãlovûk pan
Miroslav Anger (viz také www.anger.cz).
Je to zfiejmû v‰estrann˘ ãlovûk, milovník
historie, historie pivovarÛ v âechách ne-
vyjímaje a prav˘ skotsk˘ dudák. Vydejte
se tedy se mnou po stopách pivovaru ve
Zdechovicích (Pardubick˘ kraj).

Tak stopa první je nejvíce na oãích. Na
pilífiích bran zámku najdeme zcela na vr-
cholu dekorativních váz ‰i‰ku. Ozdobná
‰i‰ka, fiekne si kaÏd˘. Ale není to ‰i‰ka obyãejná, je to ‰i‰ka chmelová. A je to taky zna-
mení, které fiíká, Ïe tomuto domu bylo udûleno právo váreãné. A skuteãnû, zajdeme-
li do hospodáfiského dvora zámku, vidíme budovy (dnes uÏ bohuÏel se zfiícen˘mi stfie-
chami), které provozu pivovaru slouÏily. Na snímku „NádrÏ v lihovaru“ z poãátku
minulého století vidíme pfied komínem tûsnû pod hfiebenem stfiechy úmyslnû nad-
zdviÏené ta‰ky, takové vûtrání. Ano vûtrání to je, fiíká se tomu párnice, protoÏe tudy
odcházela pára z pánve pfii vafiení piva. To je dal‰í stopa. A vejdeme-li do objektu ved-
le s klenbami a sloupy pfiicházíme do sladovny, kde se z jeãmene pfiipravoval slad.

Studiem star˘ch obecních
kronik pfiicházíme k závû-
ru, Ïe produkce sladu byla
zfiejmû vût‰í neÏ jeho spo-
tfieba ve vlastním pivovafie.
To není tak zvlá‰tní, prostû
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se vyrábûl slad na prodej pro jiné
v˘robce piva. A jdeme dál. Kde
jsou pivovarské sklepy? KaÏdé pivo
zraje - leÏí a vzniká tedy leÏák!
Zaãne se vkrádat my‰lenka, Ïe se
mohlo vafiit i jinde. Pfii daném ob-
jemu varné pánve asi 2 hl, tedy
200 litrÛ, nemusely b˘t sklepy tak
velké. Z toho se dá soudit, Ïe se pi-
vo vafiilo napfiíklad v panské hos-
podû ãp. 5 ve Zdechovicích, o níÏ
se hovofií jako o panské hospodû
Matûje kováfie (asi 15. století).
Tuto informaci, která pochází z ústního podání se nepodafiilo ovûfiit. Je ale pravdûpo-
dobné, Ïe se poddanské pivo mohlo zde vafiit dfiíve neÏ v zámeckém pivovaru. Je také

fakt, Ïe se pfii tomto stavení je‰tû nedávno (1952) na-
cházela lednice, která se v zimû naplnila ledem z rybní-
kÛ, kter˘m se pak pfies léto pivo chladilo. Na pfiikládané
mapû (viz vnitfiní strany obálky Zpravodaje) z roku
1838 si mÛÏeme v‰imnout, Ïe dvÛr panské hospody ãp.
5 byl je‰tû prÛjezdn˘. To nasvûdãuje tomu, Ïe zde bylo
poãítáno s vût‰ím provozem.

Podívejme se teì do star˘ch kronik. V kronice
„Kroniky vesnic Zdechovicka“ na str. 60 najdeme ten-
to text: „SládkÛ ãi pivovarníkÛ neboli varãích i vodova-
rÛ b˘valo od 15. stol. vÏdy nepomûrnû ménû neÏli sla-
dovníkÛ, ktefií pouze pfiipravovali slady. PÛvodnû kaÏd˘

obãan mohl si ve své pánviãce vafiiti pivo, ale rozkvû-
tem fiemesla byly zfiizovány velk˘m nákladem vût‰í
pánve jen u nûkter˘ch sousedÛ. Av‰ak jiÏ v druhé polo-
vinû 15. století si královská mûsta vymohla na králi zá-
kaz prodeje poddanského piva v okruhu jedné míle.
Je‰tû v druhé polovinû 16. století mohli leckde podda-
ní svobodnû ‰enkovat pivo. K zákazu svobodného ‰en-
kování a domácího vafiení piva do‰lo aÏ v 17. století.

JiÏ v pfiedhusitsk˘ch dobách b˘valy ve vrchnosten-
sk˘ch sídlech malé pivovary jen pro potfiebu místního
obyvatelstva. AÏ do poãátku 16. století se vrchnosti pfií-
li‰ nestaraly o vafiení piva ve vlastní reÏii pro potfiebu
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svého poddaného lidu.
DováÏelo se mûstské pivo a to
bylo pfiísnû kontrolováno
a zdaÀováno. Teprve v druhé
polovici 16. století zaãaly
vrchnosti budovat vlastní v˘-
konnûj‰í pivovary pro nucen˘
odbûr piva poddan˘m lidem na
venkovû i v mûstech. Plnû se
v‰ak tento zámûr uplatnil aÏ
v dobû nevolnictví.

Zdechovick˘ pivovar byl
velmi starého pÛvodu. Uvádûl
se pfii odhadu zdechovického
statku Mikulá‰em z Bruk‰tejna
roku 1517. Podle vzniku pod-
dansk˘ch v˘sadních krãem stál jiÏ asi mnohem
dfiíve. V prodejní smlouvû z roku 1585 mluví se
o pivovaru s pánvemi a nádobím, o sladovnû
a chmelnici. (Poznámka pfii opisu - není náhodou zplanûl˘ chmel, tj. tzv. „psí víno“
zbytkem zdej‰ích chmelnic?). RovnûÏ roku 1642 pfii prodeji statku je uvádûn pivovar
a sladovna. Na poãátku 19. století vafiilo se ve Zdechovicích zpravidla 45 várek.
Náklad na jednu várku ãinil v roce 1804 - 301 zlat˘ a 42 krejcary 1 3/4 denáru. V ro-
ce 1832 stála jedna várka 318 zl. 58 kr. Podle 12-ti letého prÛmûru z let 1815 - 26 se
prodalo roãnû 694 sudÛ piva. Roãní pfiíjem z prÛmûru 44 várek ãinil - ãist˘ v˘nos prÛ-
mûrnû 4 708 zl. 25 kr 2 1/2 denáru. Roku 1829 rozhodla správa statku zv˘‰it cenu pi-
va z 10 na 12 krejcarÛ za máz.“

V˘nos z pivovaru postupnû klesal. Od roku 1841 zaãal statek pivovar pronajímat.
Vrchnostenská správa nakonec pfievzala pivovar do sv˘ch rukou. Pivovar definitivnû
zanikl roku 1877. Od tûch dob se pak zaãala psát historie lihovaru. Poslední symbo-
lickou teãkou za existencí v˘roby lihov˘ch nápojÛ ve Zdechovicích byla likvidace zdû-
ného komína v padesát˘ch letech 20. století.

O krãmách se dovídáme z kronik také. Napfiíklad v polovinû 19. století ãteme, Ïe
panské krãmy, které byly povinny odebírat zdechovické pivo byly ve Zdechovicích
(‰enk˘fiem byl Jan Vesel˘), ve Chvaleticích (Matûj Stark), v Telãicích (Jan
Rambousek), v Trnávce (Jan Bílek), v ¤eãanech (J. Vnuk), v Labûtínû (J. KÛrka). 

O krãmách pfií‰tû. Jako upoutávku uvádíme, Ïe „ve Zdechovicích koupil roku 1608
krãmu Jan Klouãek za 230 kop mí‰eÀsk˘ch“.

Pfiipravil: Robert Chutic
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Historce, kterou Vám chci dnes vyprá-
vût bude tak asi 10 ãi více let. UÏ nevím
co bylo podnûtem k mé náv‰tûvû na teh-
dej‰í Okresní hygienické stranici, která
sídlila v Pardubicích naproti pracovnû.
Pfii‰el jsem tam s lejstry v podpaÏí
a s velkou pokorou, kterou k úfiadÛm
a k „hygienû“ zvlá‰tû cho-
vám. To „zvlá‰tû“ je
tady proto, Ïe
jsem vûdûl
o tom, jak
jsou pfiís-
ní a ne-
kompro-
m i s n í .
Ukl idÀuje
vÏdycky je-
nom mÛj názor,
kter˘ spoãívá v tom, Ïe
nejsou proti mû, ale právû proto,
Ïe jsou pfiísní (ale také pfiedpisÛ znalí, te-
dy odborníci), tak mi vlastnû pomáhají
od pfiípadn˘ch prÛ‰vihÛ budoucích, tfie-
baÏe teì mi kladou rÛzné podmínky
a podobnû. Dorazil jsem tam nûkdy mezi
desátou a jedenáctou hodinou - a mûli
tam obûd. Nevyhodili mû, zakormidlova-
li se mnou do kanceláfie, kde mû uparko-
vali a sami byli v jídelnû. Teì si pfiedstav-
te - mám rozbûháno a najednou… ticho,
teplo, klid. Jen vzdálené ‰umûní hlasÛ
a cinkot nádobí. A co myslíte, Ïe se mi

stalo? Správnû - ti‰e jsem usnul. Po nûja-
ké dobû jsem zaãal vzdálenû vnímat hla-
sy, nûco jako: „Podívej se, on nám tady
spí! A jak mu kruãí v bfii‰e!“ (Aby ne, sní-
danû byla daleko za mnou a obûd v nedo-
hlednu). Úplnû mû pak probudila vÛnû
jídla, tedy konkrétnû polévky. Otevfiu oãi

a co nevidím! Pracovníci v kan-
celáfii na sv˘ch místech

za pracovními stoly
s mnoha potutel-

n˘mi úsmûvy
a pfiede mnou
na malém stol-
ku talífi koufiící

polévky! To by-
lo gesto! A co by-

lo dál? Samosebou
legrace, uvolnûní stís-

nûné (z mé strany) atmosfé-
ry, bezproblémové vyfiízení Ïádosti ob-

ce, s niÏ jsem tam pfii‰el a obyãejné
lidské pfiátelství, které trvá dodnes. Snad
jen mohu dodat, Ïe ta víla v bílém s ro-
hem hojnosti se jmenovala Marie
Pe‰ková. Stále pofiád jsem jí a jejím kole-
gyním, které se tehdy tohoto malého
Ïertíku zúãastnily, za ten darovan˘ kou-
sek lidství vdûãen a jak vidíte stále a rád
na nûj vzpomínám.

Vá‰ Robert Chutic
starosta obce

POLÍVKA 
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