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Milí čtenáři. 
Dnes se ujímám milé povinnosti oslovit Vás úvodním slovem já – šéfredaktorka 
Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že úvodníky pana starosty jsou vždy pěkné a dobře 
se čtou, budu se snažit pokračovat ve stejném duchu.
Léto již skončilo, prázdniny a dny dovolené jsou v nenávratnu, děti nastoupily 
do školy a většinu z nás čekají podzimní práce na zahrádkách.
Dovolte mi však, abych se ohlédla trochu zpět.
V minulých měsících proběhlo hodně akcí, o některých z nich se dovíte více při čtení 
tohoto čísla. Zejména bych se chtěla zmínit o Festivalu, jehož příprava byla opravdu 
náročná a kulturní komise s ním měla hodně práce. Všichni její členové si zaslouží 
dík. Již se zdálo, že letos se Festival ani neuskuteční, ale přece se nakonec jeho pří-
pravy rozběhly naplno. A zde bych chtěla i Vaším jménem poděkovat zejména panu 
řediteli ZŠ Janu Mazalovi, který nejen v jejich počátku, ale i v další organizaci celé 
akce sehrál velmi důležitou úlohu. Také se našli dobrovolníci, kteří byli ochotní 
obětovat svůj volný čas na to, aby bylo všechno v pořádku. Např. pan Jarolím, který 
každé odpoledne sekal park. Velký podíl na zdárném průběhu měla i pracovní četa 
vedená panem R. Stříškou, stejně jako zaměstnanci obce v čele s panem K. Mar-
kem. I členky Klubu důchodců přispěly svou troškou do mlýna vystoupením spolu 
s dětmi i tím, že pomohly s úklidem parku. Podle mého názoru byl Festival velmi 
pěkný, stánky, atrakce, vystoupení i kapely se líbily, přišlo hodně lidí, návštěvníci 
byli z celého okolí. Spokojeni byli i rodáci, o jejichž účast se zasloužil pan J. Říha.
A pochopitelně bez finanční injekce z obecní pokladny a podpory pana starosty 
a zastupitelstva obce by se něco podobného ani uskutečnit nemohlo.
Různých letních akcí bylo více, ať je pořádali kovbojové nebo členky Klubu žen.
Na závěr úvodníku bych chtěla využít příležitosti a poděkovat všem, kteří se podí-
lejí na tvorbě Zpravodaje svými příspěvky, a to slovem nebo fotografiemi. Ale je Vás 
málo! Mohlo by Vás být opravdu více, jistě máte mnoho zážitků, se kterými byste se 
chtěli s námi podělit.
Přeji Vám všem čtenářům krásný podzim, ve kterém budou slunečné dny převažo-
vat nad těmi deštivými, mlhavými a zamračenými. Snad to letos vyjde.

Mgr. Sonja Borovičková

slovo šéfredaktorky
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 4/2017
konaného v úterý 26. června 2017 od 18.00 hodin  
v sále Hostince u zámku ve Zdechovicích
Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Bohuslav Nejerál, Robert For-

man, Tomáš Rondzík, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil, Ond-
řej Procházka, Radomír Stříška, Michal Skohoutil.

Omluven: Robert Forman

1/	 Závěrečný	účet	obce	za	rok	2016
2/	 	Rozhodnutí	Zastupitelstva	obce	Zdechovice	o	výběru	nejvhodnější	

nabídky	pro	veřejnou	zakázku	„Zámek	Zdechovice
   Revitalizace rybníků Velký zámecký a rybníček Sádka, Část II. – 

Rybník Velký zámecký“ na základě rozhodnutí hodnotící komise.
3/	 Žádost	Římskokatolické	farnosti	o	poskytnutí	dotace
   ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Zde-

chovice ve výši 45 000 Kč a po provedení veřejnosprávní kontroly 
ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy.

4/	 Žádost	o	dočasný	nájem	–	parkování	na	ploše	v	areálu	zámku
5/	 Prodej	pozemku	p.č.	385/17	k.ú.	Zdechovice
6/	 Smlouva	s	Městem	Chvaletice	o	poskytování	pečovatelské	služby
	 	 	ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

s Městem Chvaletice počínaje 1. 8. 2017 na dobu neurčitou.
7/	 Žádost	o	odkoupení	id.	½	pozemku	p.č.	641	k.ú.	Zdechovice
8/	 Dotaz	na	možnost	zřízení	bezbariérového	bytu
	 	 	ZO souhlasí s vybudováním bezbariérového bytu v prostorách stáva-

jící lékařské ordinace/knihovny poté, co se tyto prostory uvolní.
9/	 	Návrh	dodatku	č.	1	ke	Smlouvě	o	smlouvě	budoucí	o	realizaci	přeložky	

distribučního	zařízení	č.	Z_S14_12_8120057578	s	ČEZ	Distribuce,	a.s.
10/	Prodloužení	chodníku	ve	Zdechovicích
	 	 a) Návrh smlouvy o právu provést stavbu
  b)  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/

BVB/2017/033
11/	Ukončení	nájmu	garáže	CK	LOTOS
12/	Odměny	členů	zastupitelstva	obce
   ZO souhlasí s povýšením odměny zastupitelů a členů komisí a výborů 

ve znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb.

13/		Žádost	o	povolení	firemní	akce	v	zámeckém	pivovaru	ve	Zdechovicích		
	 Nebylo přijato žádné usnesení.

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 5/2017
konaného v úterý 21. srpna 2017 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti č.p. 14 Spytovice
Přítomni:  Bohuslav Nejerál, Robert Forman, Tomáš Rondzík, Hana Čeřov-

ská, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka, Radomír Stříška.
Omluveni: Robert Chutic, Olena Smetanová

1/	 Návrh	na	udělení	ceny	obce
   ZO souhlasí s udělením obecního vyznamenání cena obce paní Sonje 

Borovičkové. ZO tímto krokem oceňuje její záslužnou činnost v oblasti 
nejen kultury. Paní Sonja Borovičková oživila tradici ochotnického 
divadla ve Zdechovicích, do kterého zapojila nejen členky Klubu 
důchodců, ale i mládež.

   ZO ukládá starostovi obce předat paní Sonje Borovičkové vyzname-
nání při vhodné slavnostní příležitosti.

2/	 	Stanoviště	separovaného	odpadu	U	Ovčína	a	na	parkovišti	ve	Spytovicích
	 	 	ZO souhlasí se zakoupením kontejnerů na separovaný odpad pro loka-

lity „Na Ovčíně“, parkoviště Spytovice v celkovém počtu 2 ks papír, 
2 ks plast, 2 ks sklo v limitu 51 000 Kč celkem.

3/	 Žádost	Římskokatolické	farnosti	o	poskytnutí	dotace
   ZO schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Zde-

chovice ve výši 45 000 Kč a po provedení veřejnosprávní kontroly 
ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle vzorové smlouvy.

4/	 Dohoda	mezí	obcí	a	spolumajitelem	p.p.č.	512/4,	k.ú.	Zdechovice
5/	 SEVEN	EC,	žádost	o	pronájem	parku
   ZO souhlasí s pronajmutím zámeckého parku podle návrhu smlouvy 

s vyloučením veřejnosti na 22. 9. 2017 od 12 h do 24 h. za nájem 
ve výši 20 000 Kč.
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6/	 Smlouva	o	smlouvě	budoucí	o	věcném	břemeni	k	p.p.č.	11/1	k.ú.	Zdechovice
7/	 	Smlouva	o	smlouvě	budoucí	o	věcném	břemeni	obec	x	ČEZ
8/	 Sociální	bydlení
	 	 ZO bere možnost přípravy této činnosti na vědomí.
  Sdělení je informativní, nebylo hlasováno
9/	 Prodej	p.	p.č.	641,	k.ú.	Zdechovice	–	dokončení
10/	Zpráva	kontrolního	výboru	obce
	 	 	Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis o kontrole plnění usnesení dřívěj-

ších zasedání zastupitelstva obce Zdechovice z 9. 7. 2017, předložený 
kontrolním výborem.

11/	Změna	osoby	nájemce	garáže	LOTOS
	 	 	ZO souhlasí s převodem nájmu garážového stání (dříve CK LOTOS) 

na p. Davida Repku Chvaletice
12/	Žádost	o	odkoupení	části	p.p.č.	485/1	k.ú.	Zdechovice
	 	 Usnesení č. 12 nebylo schváleno.
13/	Informace	DuF	Přelouč
14/	Rozpočtové	opatření	č.	3/2017
15/	Návrh	na	odkup	domu	čp.	12	Spytovice
	 	  ZO souhlasí se vstupem obce do elektronické aukce, minimální cena 

276 000 Kč, limit 376 000 Kč.
   ZO souhlasí s provedením částečné demolice navazující původní stavby 

stodoly, dům zrekonstruovat a použít pro občanskou vybavenost.
16/	Rozpočtové	opatření	č.	4/2017
	 	 ZO schvaluje RO č. 4/2017 dle předložené návrhu.

Výpis pořídila:: ................................ Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  R. Stříška
  M. Skohoutil
Místostarosta: .................................. Ondřej Procházka

zajímavosti z kraje

Pardubicko,
Po stopách známých osobností
Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zlatého pruhu českých zemí, je krajina 
rovná jako stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, chov koní, aviatiku, 
železnici a dokonce i vynálezce v oblasti zemědělství. Seznamte se s příběhy 
několika významných osobností, které svůj život spojily s místní krajinou.

3.	díl
Arnošt	z	Pardubic
25. 3. 1297 – 30. 6. 1364

Pocházel z rodu pánů z Pardubic, který 
odvozoval svůj původ od Malovců. 
Narodil se jako nejstarší za čtař synů 
Arnošta z Hostýně (dnes Hostinka) 
a paní Adličky. Po studiích práv 
a teologie v Itálii, kde se seznámil 
i s budoucím císařem Karlem IV., se 
v roce 1338 vrátil do Čech, o rok poz-
ději se stal kapitulním děkanem u sv. 
Víta v Praze. Roku 1344 byl jmenován 
pražským arcibiskupem. V listopadu 
1344 za přítomnosti krále Jana Lucem-
burského a jeho syna Karla IV. vysvě-
til základní kámen budoucí katedrály 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jako 
první český církevní hodnostář dostal 
od papeže právo korunovat české krále 
a o tři roky později provedl obřad koru-
novace Karla IV. Stál u zrodu prvního 
vysokého učení v Praze – Univerzity 
Karlovy, působil jako její první kanc-
léř. Arnošt z Pardubic je považován 
za patrona města Pardubice. Začal 

zde budovat hrad a před rokem 1359 
dal vystavět chrám Zvěstování Panny 
Marie. Arnošta připomíná i mramo-
rový reliéf Františka Zuzky z roku 
1940 umístěný v presbytáři chrámu sv. 
Bartoloměje. Arnošt z Pardubic zemřel 
30. 6. 1364 na svém zámku v Roudnici 
nad Labem, pohřben byl v chrámu 
Panny Marie v Kladsku. Stal se 
významnou osobností Pardubického 
kraje. Dne 23. září 2004, u příležitosti 
640. výročí jeho úmrtí, byla pojmeno-
vána aula Univerzity Pardubice jako 
„Aula Arnošta z Pardubic“.

Vážení partneři,
dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování 
za rok 2016“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl 
na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů ode-
vzdaných občany vaší obce.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické 
energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme 
i váš podíl na snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.
Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – 
Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % 
všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospo-
třebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát tedy vypovídá o kompletní struk-
tuře sběru kolektivního systému ASEKOL.
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V sobotu začal program již v dopoledních hodinách. Na nádvoří před pivovarem 
se sešli místní rodáci, které autobus ZŠ odvezl do školy, kde si všichni popovídali, 
prohlídli si její prostory i výzdobu a hlavně zavzpomínali na to, jak škola vypadala 
za jejich mladých let. Po prohlídce se vrátili zpátky do pivovaru na besedu se sta-
rostou, který hovořil o budoucnosti těchto prostor. Mezi rodáky byla i paní Věra 
Pilařová Krsková, dcera bývalého správce tehdy fungujícího pivovaru.

Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zod-
povědný přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou
Mgr. Jan Vrba

předseda představenstva

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 32 televizí, 11 monitorů a 307 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,38 MWh elektřiny, 661,37 litrů ropy, 
62,24 m3 vody a 0,59 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 2,92 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,88 tun.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozi-
tivně, a to ve všech aspektech.

Zdechovický festival
Již tradičně druhou srpnovou sobotu jste se mohli zúčastnit Zdechovického fes-
tivalu, tentokrát již pátého v pořadí. Festival zahájil v pátek večer pan starosta, 
který mimo jiné přivítal zástupce Art klubu Přelouč pana Dvořáčka. Členové 
klubu propůjčili svá díla na výstavu, první v historii pivovaru. S programem 
celého festivalu pak všechny přítomné seznámila Aneta Smolíková.

Po prohlídce se návštěvníci přesunuli k Penzionu T, kde na ně čekalo připra-
vené jeviště i hlediště. Tam ochotníci z Chvaletic zahráli své komorní předsta-
vení Tři na laviče.

Od dopoledních hodin byl park plný atrakcí a programů zejména pro děti. Líbil 
se zvířecí cirkus, velký ohlas měla pěnová lázeň, kterou připravili hasiči z Řečan 
n/L., po chodnících se proháněla miniautíčka, koloběžky, kutálely se průsvitné 
pneumatiky, vzduchem létala dálkově ovládaná letadélka, svézt jste se mohli 
i v kočáře, kdo chtěl, zhlédl loutkové divadélko. To navštívila a i jízdu na koloběžce 
si vyzkoušela také paní senátorka Miluše Horská, která k nám do Zdechovic jezdí 
často na různé akce.
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Oficiálního zahájení festivalu se opět 
ujal pan starosta ing. Robert Chutic 
spolu s Anetou Smolíkovou. Program 
v parku se střídavě prolínal s vystou-
pením jednotlivých kapel. Jako první 
zahrála Kosinova dechovka a při jejím 
programu ukázaly své umění mažo-
retky z Kolína a Přelouče.

Málokdo vydržel sledovat program 
na slunci, které opravdu silně pálilo, vět-
šina diváků se schovala do stínu stanů 
nebo stromů a zaháněla žízeň různými 
nápoji.
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Jako pokaždé, když se někde objeví, zaujali diváky STRONGMENI, kteří předvedli 
svou sílu a umožnili i některým přihlížejícím, aby si své svaly vyzkoušeli také.
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Celý program natáčel na svou kameru pan J. Bečička a prohlédnout si ho můžete 
na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=EgniXtANWDw

Velmi zajímavá byla produkce řezbáře 
s pilou, který vytvořil sovu, ta bude spolu 
s v předešlých letech vyrobenými dřevě-
nými sochami zdobit náš park.
Hodně diváků se přišlo podívat na před-
stavení pohádky O Karkulce červené, 
které nacvičily členky Klubu důchodců 
spolu s místními dětmi. Jako vždy, 
tak i malování na obličej mělo hodně 
zájemců.

Až do nočních hodin hrály další kapely, které přitáhly hodně posluchačů a svých 
příznivců. Tleskalo se Anetě a Káje, místnímu Adrenalinu, zaujali RANGERS/
Plavci, The BUGLES Beatles Revival, TAM TAM BATUCADA i ACOUSTIC BAND 
s Leonou Šenkovou.

ze života obce
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Klub důchodců
Během prázdnin členky Klubu 
důchodců nevyvíjejí moc aktivit, je 
to pro nás taková okurková sezóna. 
Většinou se staráme doma o vnou-
čata nebo jsme někde na dovolené. 
Ale i  přesto jsme neměly jen založené 
ruce. Znovu jsme s dětmi zahrály 
na Festivalu divadlo.

Ráno po Festivalu jsme uklízely park 
i prostory pivovaru. A že tam byl 
pěkný nepořádek!

Dokonce jsme panu Bečičkovi pózo-
valy při přípravě klipu Zdechovická 
fotbalová hymna kapely Adrenalin, 
kdy jsme se opravdu pobavily.

Klip si můžete pustit na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=pjRsHgcrsZo

Vydařené léto s kovbojským klubem
Letošní letní měsíce se u Kovbojského 
klubu nesly ve znamení samých kula-
tých výročí. Nejdříve jsme v sobotu 
24. června uspořádali na Katovci tři-
cátý Kovbojský den. A protože to byl 
jubilejní ročník tohoto letního setkání 
u táborového ohně, rozhodli jsme se 
jej trochu obohatit. Součástí programu 
byl křest naší nové vlajky a podve-
čer zpříjemnila svým vystoupením 
pardubická kapela NaDobro. I když 
na Katovec nakonec nedorazilo tolik 
návštěvníků, kolik jsme si přáli, moc 
jsme si Kovbojský den užili.
V sobotu 15. července jsme se zase sešli 
v zámeckém pivovaru. Protože náš 
spolek letos oslavuje 25. výročí svého 
vzniku, připravili jsme pro všechny 
příznivce a zájemce výstavku nazva-
nou Čtvrt století s kovboji, která při-
blížila bohatou historii Kovbojského 
klubu a jeho činnost. K vidění bylo 
téměř 300 fotografií, plakátů, doku-
mentů a dalších předmětů týkajících 
se naší organizace. Každý návštěvník 
měl možnost seznámit se s jednotli-
vými akcemi našeho klubu a většina 
jich navíc i příjemně zavzpomínala, 
neboť skoro každý některý z našich 
podniků navštívil a také se nalezl 
na nějakém z vystavených snímků. 
Úspěšnou odpolední výstavku zavr-
šil vydařený večerní Country bál. 
K tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Trenky Dlouhán z Přelouče. 
A hrála skvěle, potěšila všechny pří-
tomné spoustou pěkné muziky. Coun-
try bál podpořilo několik sponzorů. 
Děkujeme touto cestou všem, nejvíce 
Obci Zdechovice

O čtrnáct dnů později v sobotu 
29. července pořádal Kovbojský 
klub další ročník populárního běhu 
po hospodách Bla-Me. I tato akce se 
velmi vydařila, byla hojně navštívena 
jak samotnými běžci, tak i mnoha 
diváky a fanoušky. Možná, že si z pla-
kátů pamatujete, že se konal 27.roč-
ník tohoto závodu. Ptáte se tedy, jaké 
výročí? Ono je to tak. První dva běhy 
po hospodách Kovbojský klub nepo-
řádal, takže „kovbojské“ Bla-Me bylo 
letos po pětadvacáté.

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu
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Loučení s prázdninami
Jako každoročně, tak i letos uspořádaly členky Klubu žen akci nazvanou Lou-
čení s prázdninami, která je vždy plná nápadů, překvapení a dárečků pro pří-
tomné děti. Letošní trasa vedla až na Obří postele a byla obsazena různými 
pohádkovými bytostmi., např. vodníkem, Marfušou, bábou a dědkem z per-
níkové chaloupky, medvědem, indiánkou apod. Nakonec se všichni sešli 
na nádvoří před pivovarem, kde si za odměnu osmažili špekáček a zapili to děti 
nějakým nealko nápojem a dospělí pivem.

SPOZ
Zástupkyně SPOZu ve Zdechovicích a Spytovicích byly popřát k význam-
ným životním jubilejím těm našim spoluobčanům, kteří oslavovali v čer-
venci a sprnu. Ve Zdechovicích významných 70 let slavil pan Jan	Mencl.
Mezi naše nejstarší spoluobčany patří paní Rita	Suzková a pánové Vladimír	
Protivenský a Jaroslav	Svoboda.

Všem přejeme hodně zdraví a šťastných dnů.

Klub žen
Členky Klubu žen uspořádaly setkání s přáteli Klubu, spojeného s grilováním. 
Všichni se pobavili, pochutnali si a prožili příjemné odpoledne.
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Kapitán Římek

Věnováno všem zdechovickým muzikantům i těm, co si už hodně pamatují.
Vracím se ve vzpomínkách do svých studentských let. V Praze jsem studo-
val asi čtvrtým rokem. Domů jsem jezdil každý týden, doma jsem se mohl 
věnovat svým zálibám, buď jsem něco letoval, nebo jsem se věnoval hudbě, 
často i sportu tím, že jsem si vyjel na kole. Máti ale měla ke mně pořád nějaké 
připomínky, že nejdu mezi lidi, že jsem „pořád někde zalezlej“ a tak. Chodit 

Zajímavosti
Nehoda	letadla

I u nás se mohou stát různé neočekávané příhody. Např. 12. července na louce 
mezi Morašicemi a Zdechovicemi nouzově přistálo letadlo. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo.

Nehoda	v	zatáčce

Stejně tak nikdo neutrpěl újmu 
na zdraví při autonehodě v zatáčce 
před Hostincem U Zámku. Stala se 
1. srpna. Hasiči měli plné ruce práce. 
I nepořádku bylo hodně.

ze vzpomínek našich čtěnářů

Základní škola – Zahájení školního roku
V neděli 3. září zahájil v amfiteátru školy pan ředitel Jan Mazal nový školní 
rok 2017/2018. Představil všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky 
a také všechny žáky školy. Pozornost se soustředila zejména na prvňáčky, kte-
rých je letos opravdu hodně. A to některé žádosti muselo vedení školy pro velký 
počet odmítnut. Všem dětem i zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní 
rok a prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí.
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já nemám buben!“ Ptám se, kde ho nechal, v tom se k nám žene babka a říká, 
že má něco takového u nich doma v dřevníku. „Bábo zlatá!“ vykřikl Pepan 
a za chvíli byl zpátky i s bubnem.

 Jindy jsem si odskočil po půlnoci ven trochu na vzduch, když ke mně při-
jde náš harmonikář a říká „Pojď, najdeme nějaký necky, chlap tam padnul 
za vlast.“ Necky na prase tam nebyly, tak jsme narychlo vysadili dveře od hos-
pody, chlapi, kteří ještě stáli na svých je položili na dvě židle, sundali od stropu 
girlandy a připravili pro „padlého“ důstojný katafalk. Zbývající muzikanti hráli 
padlému trauermarš, byl to zážitek, tak krásně a procítěně hrát jsem je před tím 
ještě neslyšel. Místní chlapi pak sebrali padlého a položili na „katafalk“, jenže 
se u toho strkali a někdo padlého pokřtil pivem. To se nemělo stát, padlý se 
začal hrabat a vstávat z mrtvých, všechno to s ním spadlo na zem, on se posta-
vil, náhle do něho vjela obrovská síla, popadl židli, a že to spráská všechno 
na jednu hromadu. Celá hospoda ho začala uklidňovat a konejšit. My jsme 
byli s Pepanem pozváni od jedněch známých na řízky s okurčičkou, ale v tom 
zmatku se na to nějak zapomnělo a my o řízky přišli. Veselých příhod bylo 
víc a mohly by se vyprávět hodně dlouho. Hudba pana Bochníčka měla dobrý 
zvuk a někdy jsme se museli i rozdělit, když bylo potřeba obsadit dvě zábavy 
najednou. Jednou jsem hrál na zábavě ve Zdechovicích s druhou partou. Na šlá-
gverk byl toho dne pan Černý ze Lhoty. Pořád se dobromyslně usmíval a koukal 
na mě, asi proto, že jsem seděl nejblíž. Ptám se, co je, on nic. Trumpetista Vav-
řina mi povídá: „Musíš mu říct, co se hraje, on neslyší!“ Přirozeně, pan Černý 
žádné noty neměl. Povídám: „Tango!“ Pan Černý pochopil, usmál se a jel jako 
dráha. Něco ale přece jen slyšet musel, jak by jinak poznal, kdy je konec?
  Hudba Osvětové besedy Zdechovice byla správnou vesnickou kutálkou, 
ryzí amatéři. Zkoušky jsme žádné neměli, kapelník měl noty u sebe a před 
zábavou na pódiu je muzikantům rozdal. Jenom dechovka před prvním májem 
zkoušela hymnu. To by byl strašný průšvih s nedozírnými následky, kdyby se 
podařilo v Přelouči na náměstí „položit“ hymnu. To by si nikdo dlouho nevrznul, 
možná by to stálo kapelníka licenci a zbytek muzikantů by byl ostatním kape-
lám dlouhá léta pro smích. Jen jednou jsem zažil situaci, kdy jsme na zábavě 
položili skladbu. Byl to foxtrot Můj strýček ze stejnojmenného francouzského 
filmu, jehož hlavním hrdinou byl komik Jacques Tati. Byl to podivný pocit. 
Seděl jsem na pódiu v první řadě a z ničeho nic slyším, že nehrají všechny 
nástroje, počet hrajících pozvolna ubýval, tu a tam odkudsi vypískl falešný tón 
až vše systémem rozvráceného „fade out“ utichlo. Obrátil jsem se a uviděl něco, 
na co nezapomenu. Chlapi se dívali jeden po druhém, v jejich výrazu bylo něco 
zvláštního, tak napůl rozpaky, napůl výčitky a cítil jsem, že by za svými pulty 
v tuhle chvíli nejraději zmizeli. Shodou okolností jsem tuhle skladbu rozepiso-
val já, a protože se hrála poprvé, tedy hned naostro bez zkoušky, cítil jsem za to 
svůj díl viny a ptal jsem se, jestli je na tom něco špatně. Bylo mi řečeno: „Ty 

na zábavy a tam se opít, to mě netáhlo, tanec mi nikdy nešel a tancovat jsem 
se nikdy nenaučil. Řekl jsem tedy máti, ať se ráno u mléka poptá pana Lelka, 
jestli bych si s nimi někdy mohl na nějaké zábavě zahrát. Hrát jsem sice taky 
moc neuměl, ale Pepan mi vzkázal, ať klidně přijdu. Hrál tehdy s místními, což 
byla hudba Osvětové besedy při MNV Zdechovice vedená Oldřichem Bochníč-
kem. Kapelník Bochníček mě taky uvítal. Říkal: „Seš v tý Praze, můžeš nám 
přivézt občas nějakou novinku.“ Slíbil jsem a za týden jsem mu nabídl několik 
nových sešitků. On si je prohlédl, vybral si dva kousky, a jestli bych mu je taky 
nerozepsal. Proč ne? Z teorie hudby jsem si ještě něco pamatoval a jak psát 
pro různé nástroje jsem taky věděl. Obsazení kapely bylo v té době klasické, 
dva až tři saxofony, jedna nebo dvě trubky, trombon, harmonika, bicí, housle. 
Na aranžmá jsem si dal záležet, první práce měla vzbudit dojem, že něco umím. 
Bochníček to vzal, prohlédl a zabručel: „Hm, to je moc těžký, to nikdo hrát 
nebude. Pro nás musíš psát pro každýho všechno.“ Těžké to snad ani nebylo, jen 
byl pro každého napsán jeho hlas a zbytek psané pauzy. Později jsem pochopil, 
že vesnický muzikant dokáže brilantně číst noty a hrát z listu, ale není ocho-
ten a ani schopen, zvlášť kolem půlnoci, kdy už je v dobré náladě, počítat. Kdo 
chce dělat aranžmá pro vesnickou kutálku, tomu stačí, když umí transponovat 
a pokud by v dobré víře chtěl psát noty i pro „šlágverk“ (bicí), zůstane zcela 
a naprosto nepochopen. S vesnickou kutálkou se snad ani tak nejezdí kvůli 
uměleckému zážitku, s tou se jezdí hlavně kvůli zábavě. Začátek zábavy bývá 
vždycky stejný. Skladba na rozehrátí, pak ukázněný provoz z not asi do jede-
nácté hodiny, do té doby dostane hudba nějaké to pivo, někdy i s drobným 
„prokladem“, aby muzikanti nefoukali nasucho, takže tak po desáté už v sobě 
většina hudebníků začíná pociťovat obrovskou sílu a kolem jedenácté už dělá 
orchestr takový rámus, že se během skladby s nikým nedomluvíte, i když sedíte 
hned vedle a řvete na sebe ze všech sil. K tomu stačí pouhých šest hudebníků, 
podotýkám, že bez jakékoli elektronické aparatury. Po jedenácté jdou noty 
z pultů do desek a hraje se „ze zdi“, z paměti, lidovky, které všichni znají a které 
si v hospodě každý rád zazpívá. A při kterých není nutný plný počet hudeb-
níků. Noty se vracejí na pultíky tak kolem druhé hodiny ranní, když začíná 
nastupovat únava a kdy se vědomí pomalu navrací do reality okolního světa. 
Otec mi tuto aktivitu neschvaloval, že prý ze mne bude nakonec ožrala. Skoro 
měl pravdu. Norma na jednu zábavu byla obvykle šest piv a čtyři tvrdé, někdy 
i víc. A zážitků nepočítaně. Stalo se třeba, že jsme jeli spolu s Pepanem domů 
ze zábavy, která se konala v nedaleké vsi Brambory. Vzpomínám, jak jsme šli 
spolu ještě do kopce od Svobodné Vsi k Morašicům a on mi ukazoval, jak má 
prsty slepené. S námahou je od sebe odtrhoval a říkal mi: „Jarouši, kakaovej 
likér!“ Domů jsem dorazil ráno asi v sedm hodin, ale Pepan nikde, nějak jsem 
nepostřehl, kdy se mi cestou ztratil. Ve tři hodiny odpoledne prý ho viděli pro-
jíždět Zdechovicemi k domovu, ale v pět ještě doma nebyl. Za týden jsme hráli 
opět v tom samém místě. Pepan ke mně před zábavou přišel a povídá „Jarouši, 
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Zleva:  horní řada:  O. Bochníček, Vozáb, Vojtíšek, ???, Kalousek, ???, 
Beran, Havrda

   u bubnu: pánové Daněk, Lelek

Zleva: p. Daněk (otočený zády), p. Havrda, p.Hepner, kapelník Bochníček

za to nemůžeš“ a dál bylo ticho. Vůbec jsem v té chvíli nechápal, kdo za to tedy 
může, prožíval jsem takovou situaci poprvé. Trapas to v té chvíli byl, ale sál 
se nenuceně bavil dál. Jak jsme z toho tenkrát vybruslili už nevím, ale zábavu 
jako celek jsme zvládli jako obvykle a každý z nás se domů stejně tak jako 
vždycky vracel ve dvou. Ptal jsem se během zábavy spoluhráčů, co to vlastně 
bylo. Nikdo o tom nechtěl slyšet, odpovědi byly typu „Á… mm…“ doprovázené 
mávnutím rukou a tím to končilo. Z nikoho jsem o tom už nic nevytáhl. Jen asi 
po čtrnácti dnech, když jsme s Pepanem jeli hrát na další zábavu a stavovali 
se pro kapelníka, kapelník k manželce prohodil „Víš, že jsme posledně polo-
žili kousek?“ Paní Bochníčková nechtěla věřit. „Mého strýčka“ jsme na násle-
dující zábavě vystřihli stejně ukázkově jako jiné skladby a věc byla uzavřena. 
A bez zkoušení.

Všechno probíhalo v pohodě, čas plynul, zkouška ohněm však čekala v Sopřeči. 
Na místo jsme jeli jakýmsi malým nákladním automobilem s plachtou. Cestou 
na jeviště mě zaujala postel stojící za jevištěm opatřená po všech stranách sítí, 
snad aby z ní někdo nevypadl. Zábava plynula normálně, dokud se odkudsi 
neobjevil urostlý čtyřicátník. Postavil se před hudbu a zavelel: „Kapitán Římek“ 
a nechal hudbě donést litrovku rumu. Pro později narozené uvádím, že „Kapitán 
Římek“ od Antonína Nývlta je řízný pochod z doby Rakousko-Uherska, známý 
lidu víc než pod svým názvem textem, který si širší veřejnost vytvořila a který 
začíná slovy „To bys mě nas.al …“ atd. S chutí jsme přehráli, jenže po chvilce 
opět stejný hlas z parketu: „Kapitán Římek!“ – tentokrát dorazil litr zelené. Když 
se ozvalo z publika potřetí „Kapitán Římek“ a v orchestru se objevil litr kmínky, 
začalo se mě zmocňovat tušení neblahých konců. Situace se opakovala možná 
asi pětkrát, jen v láhvích bylo pokaždé něco jiného, litr stocku, litr čisté a já už 
nevím čeho. Dárce byl spravedlivý, dbal, aby nikdo nebyl ochuzen a aby ani 
kapka nepadla na zmar. Za chvíli jsme byli za tu postel za jevištěm nesmírně 
vděčni. Moc si z toho večera nepamatuji, nepamatuji si, jestli jsme dostali 
k večeři vepřové řízky s bramborovým salátem jako vždycky, kde řízky skon-
čily, nepamatuji si z toho večera už vůbec nic, jenom to, že proti zvyklostem, 
kdy jsme ze zábavy odjížděli vždycky naplněni dobrým jídlem a pitím, odjížděli 
jsme tentokrát domů dokonale vyprázdněni. Jen jakoby zdáli slyším jakýsi hlas, 
který na mne po příjezdu do naší obce volá „Támhle bydlíš!“ a pak mě kdosi 
natočil správným směrem a malé nákladní auto odjelo.

Ze vzpomínek Spytováka
pana ing. Jar. Flegra
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Zleva: Daněk, Lelek, Vojtíšek, Beran

Nad ránem – hudebníci s paní hostinskou Ludmilou Hniličkovou

Vzpomínka na rybníky ve Zdechovicích
Cesta okolo Ovčínského rybníka 
a jeho stav, který asi vyhovuje chovu 
ryb, vyvolala ve  mně vzpomínky 
na dětství.
Krásný, písečný vstup do vody 
u tohoto rybníka. Pás pro plavání až 
ke stavidlu a kolem koberce leknínů. 
O víkendech velké množství koupají-
cích se lidí, jak místních, tak z okol-
ních vesnic. V zimě byl Ovčínský ryb-
ník ve stínu Pazdernického.

Ale i v Pazdernickém rybníku jsme 
se koupali, než připojili kanalizaci 
z kasáren do rybníka. Bitvy na nec-
kách, projížďky na lodi, ale i vodní 
lyže vyplňovaly volný čas o prázdni-
nách. Na tomto rybníku se ale sou-
střeďovala hlavně zimní zábava.
Jak rybník zamrzl, téměř denně hoke-
jové bitvy za účasti desítek hráčů, 
následovala „bosá liga“, bez bruslí 
a končilo se hrou „na kominíka“ – to 
už za účasti všech, i děvčat. Konec 
těmto hrám, již za tmy, udělalo svo-
lávání dětí na večeři. Na jaře jsme 
lámali kry a jezdili na nich. Pokaždé 
se někdo vykoupal, co se líbilo přihlí-
žejícímu obecenstvu.

Černý rybník byl takový náhradník. 
Občas v létě koupání a v zimě bruslení.
Na všech rybnících hnízdilo velké 
množství ptactva, kachen, lysek 
a roháčů. Při podzimních honech, 
kterých jsme se velmi rádi zúčastnili, 
byl na „výřadu“ vidět velký počet ulo-
vených kachen.
K místům naší zábavy patřily ale 
i zatopené lomy – Velká i Malá skála 
a Zavřelova skalka. Velká skála s čis-
tou vodou byla pro nás koupalištěm, 
ale také rybářským revírem. Sem se 
přenášelo všechno, co proteklo při 
výlovu rybníků.
Malá skála, po naplnění odpadem 
z Parama Pardubice, byla zasypána 
a srovnána s okolím.V současné době 
jsou rybníky určené k jiným účelům, 
vypadají pěkně, ale opuštěně.
Přál bych dnešní generaci, aby pro-
žila krásné chvíle mezi kamarády 
a ve stáří měla na co vzpomínat.

Ze vzpomínek
pana Josefa Říhy
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Oprava bodu 5 z jednání zastupitelstva ze dne 29. 5. 2017 ohledně 
koupě domu čp. 3 ve Zdechovicích. Zastupitelé nesouhlasili 
s odkupem domu za daných podmínek. Redakce Zpravodaje se 

omlouvá za nesprávný údaj, ale šotek si trošku zazlobil.

Dýňové muffiny

Co budu potřebovat:

•  400 g máslové dýně, oloupané 
a nakrájené nahrubo

• 350 g třtinového cukru
• 4 vejce
• sůl

• 300 g hladké mouky
•  2 vrchovaté lžičky kypřicího prášku
•  1 vrchovatá hrst vlašských ořechů
• 1 lžička mleté skořice
• 175 ml oleje 

Předehřejte troubu na 180 °C a plech na muffiny vyložte papí-
rovými košíčky.
Dýni rozmixujte v mixéru, přidejte cukr a vejce. Lehce osolte, 
přisypte mouku, kypřicí prášek, ořechy, skořici a olej. Promi-
xujte dohladka.
Těsto rozdělte do připravených košíčků a pečte 20–25 minut. 
Těsto by mělo být propečené tak, aby zapíchnutá špejle vyšla 
čistá. Nechte muffiny vychladnout.
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