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Úvodník
„Vánoce, rodinná pohoda a klid“

Milí čtenáři,
přes svítící sluníčko a krásné podzimní 
počasí, které doslova láme teplotní rekordy, 
se pomalu, ale jistě přiblížil konec roku. 
Advent letos začínal již posledním listopado-
vým víkendem a v průběhu prosince se opět 
můžeme těšit na akce, které k naší obci tra-
dičně patří. Rozsvěcování stromu před obec-
ním úřadem, setkání seniorů, mikulášskou 
besídku, vánoční kavárnu a další. Koncerty 
a ostatní aktivity nás postupně doprovodí až 
k času, na který se vždy těší nejenom děti, 
ale i dospělí – k času vánočnímu. Vánoce jsou 
spojeny se setkáváním s členy rodiny, s přáteli 
a kamarády. Proto si i letos najděte chvilku 
na svoje nejbližší a potěšte je svojí návštěvou.
 Od příštího roku nás čeká, co se Zpravo-
daje týká, změna na pozici redaktora, nebo 
přesněji redaktorky. Proto je mi ctí, že mohu 
z tohoto místa poděkovat dosavadní redak-
torce Mgr. Sonje Borovičkové za její skvěle 
odvedenou práci. Paní Sonja vede náš zpravo-
daj od roku 2009 a já věřím, že svojí nástupkyni 
pomůže s rozjezdem a že se s jejími příspěvky 
budeme setkávat i v příštích číslech. Redaktor-
kou našeho čtvrtletníku bude od příštího čísla 
paní Lucie Andělová, nová Zdechovačka, která 
se velmi rychle a aktivně zapojila do života 
v našich obcích. Její nadšení a schopnosti jsou 
pro nás zárukou, že bude i nadále zachována 
vysoká úroveň Zpravodaje.

Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití 
svátků vánočních, hodně zdraví a šťastné 
vykročení do nového roku.

Radomír Stříška,
starosta obce

3slovo starosty
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4 zastupitelstvo obce

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 23. září 2019 od 18.00 hodin v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu čp. 5 Zdechovice

 1/ Požadavek na úhradu vícenákladů při pořízení územního plánu
  ZO bere na vědomí právní rozbor advokáta ve věci požadavku na úhradu vícenákladů při 

pořízení územního plánu a souhlasí s odesláním dopisu zn. 037/2019/K.

2/ SMS ČR – smlouva s novým pověřencem GDPR
  ZO souhlasí s výpovědí Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů s fi rmou Top Priority s.r.o. a uzavřením nové smlouvy s účinností od 1. 1. 2020 s SMS-
-služby s.r.o. Praha 4. Starostu pověřuje k podepsání této smlouvy.

3/ Základová deska pro zahradní domek
  ZO souhlasí s objednáním základové desky pro zahradní domek, starostu pověřuje 

k uzavření smlouvy o dílo ve výši 257 019,43 Kč vč. DPH a zajištění této akce.

4/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk pro jednotku SDH obce Zdechovice
  ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární 

techniku na věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubic-
kého kraje na rok 2019 – II.kolo – ev.č. smlouvy OKŘ/19/24711 a starostu pověřuje tuto 
smlouvu podepsat.

5/ Souhlas zřizovatele s žádostí ZŠ Zdechovice
  Zastupitelstvo obce Zdechovice souhlasí se zapojením ZŠ Zdechovice do projektu „Potra-

vinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji“.

6/ Výběrové řízení na akci „Dodávka kompostérů – obec Zdechovice“
  ZO vzalo na vědomí výsledek práce komise pro veřejné zakázky pro zakázku „Dodávka 

kompostérů – obec Zdechovice“ a rozhodlo uzavřít smlouvu s fi rmou MISTA Bionomic 
Solutions, IČO 04914121, se sídlem Velká 200/18, 760 01 Ostrava, za nabídkovou cenu 
520 000,00 Kč bez DPH.

7/ OZV č. 2/2019
 ZO schvaluje OZV č. 2/2019 o nočním klidu.

č. 6/2019
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5zastupitelstvo obce

8/  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017901/VB1
  ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017901/

VB1 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

9/  Zpráva kontrolního výboru
  Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení 

zastupitelstva obce Zdechovice, provedené 27. srpna 2019.

10/ Rozpočtové opatření č. 4/2019
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 4/2019 v předkládaném znění. 

11/  Návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Chvaletice na zajištění činnosti obecní 
policie na území obce, která obecní policii nezřídila Návrh na usnesení dle důvo-
dové zprávy:

  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Chvale-
tice na zajištění činnosti obecní policie Města Chvaletice na území obce Zdechovice 
vč. místních částí v předloženém znění.

12/ Souhlas s uložením plynové přípojky do p.p.č. 561/1 k.ú. Spytovice
  ZO souhlasí s uložením plynové přípojky do pozemku v majetku obce p.č. 561/1 k.ú. 

Spytovice.

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

Starosta: Radomír Stříška

 Výpis z usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva
obce Zdechovice

konaného v pondělí 14. října 2019 od 17.30 hodin v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu čp. 5 Zdechovice

 1/ Žádost o provedení kanalizační přípojky včetně projektu
  ZO souhlasí s vyhověním žádosti a ukládá starostovi objednat projekt na provedení kana-

lizační přípojky a případně i dalších přípojek u p. Bukovského a na realizaci zajistit alespoň 
dvě cenové nabídky a zároveň ukládá starostovi zajistit autorský dozor u projektanta.

č. 7/2019
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6 zastupitelstvo obce

2/ Veřejná vyhláška – pasporty komunikací
  ZO schvaluje veřejnou vyhlášku o zařazení vyjmenovaných pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikací.

3/ Návrh zastupitele Ing. R. Chutice na rozšíření programu
  ZO bere na vědomí návrh zastupitele ing. R. Chutice a doporučuje podat tyto podněty 

fi nančnímu výboru při sestavování rozpočtu na rok 2020.

4/ Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti
  ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti mezi MŠ Zdecho-

vice a Obcí Zdechovice na p.p.č. 379/4 k.ú. Zdechovice a ukládá starostovi tuto smlouvu 
uzavřít.

5/ Návrh Smlouvy o výpůjčce části pozemku – garážového stání
  ZO souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce garážového stání s KHT Zdechovice a ukládá 

starostovi tuto smlouvu uzavřít.

6/  Nabídka odprodeje pozemků p.p.č. 222/2, 222/8 a 222/9 vše k.ú. Zdechovice o cel-
kové výměře 9.212 m2

  Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

7/ Prodej části pozemku p.p.č. 490/8 k.ú. Zdechovice
 a)  ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 490/19 k.ú. Zdechovice o výměře 18 m2 za cenu 

20 Kč/m2 s tím, že si kupující zajistí na své náklady sepsání kupní smlouvy a její vklad 
do katastru. ZO ukládá starostovi předmětnou smlouvu uzavřít.

 b)  ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 490/20 k.ú. Zdechovice o výměře 7 m2 za cenu 
20 Kč/m2 s tím, že si kupující zajistí na své náklady sepsání kupní smlouvy a její vklad 
do katastru. ZO ukládá starostovi předmětnou smlouvu uzavřít.

8/ Výměna střešní krytiny Zdechovice č.p. 13
  ZO souhlasí:
 a)  s objednáním výměny střešní krytiny u fi rmy Filip Faltys Zdechovice 156 za 320 040 Kč 

vč. DPH.
 b) s objednáním podřezáním zdiva od f. Degola přibližně za 113 000 Kč bez DPH.
 c)  s objednáním projektu na přípojku kanalizace, vody a plynu k čp. 13 u p. Bukovského 

a na realizaci zajistit alespoň dvě cenové nabídky a zároveň ukládá starostovi zajistit 
autorský dozor u projektanta.

9/ Oprava drátěného plotu u SC Spytovice
  ZO souhlasí s objednáním opravy drátěného plotu u fi rmy KPSVAR s.r.o. Kojice 38 m 

dlouhého za cenu 43 200 bez DPH a zároveň souhlasí s rozšířením objednávky o 2 branky 
oddělující veřejný prostor od terasy.
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7zastupitelstvo obce

10/  Vícepráce na územním plánu obce
  ZO souhlasí s mimosoudním vyrovnáním s p. MgA. P. Kocourkem a ukládá starostovi 

uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na částku 18 989 Kč vč. DPH.

11/ Žádost o provedení přípojek k p.p.č. 492/4 k.ú. Zdechovice
  ZO souhlasí s vyhověním žádosti a ukládá starostovi objednat projekt na přípojku kana-

lizace, vody a plynu u p. Bukovského a na realizaci zajistit alespoň dvě cenové nabídky 
a zároveň ukládá starostovi zajistit autorský dozor u projektanta.

12/ Napouštěcí potrubí do vodní nádrže Spytovice
  ZO souhlasí s objednáním díla u fi rmy ŽOČ Stavby s.r.o.za nab.cenu 125 174,48 Kč + DPH 

a zároveň ukládá starostovi zajistit autorský dozor u projektanta.

13/ Využití zasedací místnosti v čp. 14 Spytovice
  ZO bere na vědomí nutnost rozhodnout, co bude s uvolněnými prostory v čp. 14, rozhod-

nutí přijmeme na některém dalším ZO.

14/ Cyklostezka Zdechovice – Spytovice
  ZO bere na vědomí zájem obce vybudovat cyklostezku podél hlavní silnice, rozhodnutí 

přijme na dalším ZO.

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

Starosta: Radomír Stříška
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8 informace z kraje

Pardubicko,
po stopách známých budov a staveb
Polabí v okolí Pardubic, část takzvaného Zla-
tého pruhu českých zemí, je krajina rovná jako 
stůl. Skýtá ideální podmínky pro rybníkáře, 

chov koní, aviatiku, železnici, může se pyšnit 
řadou významných budov a staveb, a to jak 
z dávné, tak i nedávné historie.

Vlakové nádraží v Pardubicích

Se vznikem pardubického nádraží souvisí i roz-
voj samotného města. Po tom, co radní větší 
a významnější Chrudimi odmítli podporovat 
rozšíření nádraží a prodloužení trati na Moravu, 
tuto úlohu převzaly Pardubice, které se od této 

chvíle začínají rozvíjet a zvětšovat a svou veli-
kostí a významem Chrudim daleko předstihují.
První železniční spojení a nádraží získaly 
Pardubice otevřením Olomoucko-Pražské 
dráhy v roce 1845. Trať měla být vybudována 
do srpna tohoto roku, což se také podařilo. 
Vedením a dozorem nad úsekem trati z eské 
Třebové do Prahy byl pověřen ing. Jan Perner 
s týmem inženýrů. Začalo se stavět 4. září 1842 
a již 20. 8. 1845 projel tratí první slavnostní 
vlak. Od 1. září začal pravidelný provoz.
 Při budování tratě Pardubice - Liberec se 
vystavěla i nová nádražní budova, jenž byla 
slavnostně otevřena 14. 4. 1859. Nádraží rov-
něž sloužilo i pro vlaky jedoucí do Německého 
Brodu.

Poděkování našim hasičům
Milý pane veliteli jednotky, vážený hasičský sbore,
moc rády bychom Vám touto cestou poděkovaly jménem celého obecního zastupitelstva 
obce za skvělou práci při hašení požáru rodinného domu dne 8. 12. 2019 u nás v Sovoluskách.
Moc dobře víme, že tato akce byla velmi náročná a vysilující a na jeho likvidaci se podílelo hned 
několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Sledovali jsme to ostatně na vlastní 
oči. Hluboce si ceníme vaší práce a velice děkujeme všem, kteří se na celém zásahu podíleli.
Děkujeme, že Vás máme a že jste připraveni se o nás všechny postarat, když dojde k nejhoršímu.

S pozdravem
obec Sovolusky
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V září 1922 přijel vlakem na nádraží prezident 
T.G. Masaryk a byl uvítán přednostou stanice 
a městskými radními.
 Za druhé světové války se staly Pardubice 
jedním z prvních měst, která byla spojenci 
bombardována. První nálet v noci 22. 7. 1944 
na rafi nerii nedopadl nejlépe a bomby dopadly 
na východ města. Archiv uvádí, že zahynulo 
43 osob. Druhý nálet se uskutečnil 24. 8. 1944 
kolem 13. hodiny. Zasaženy byly obce Svít-
kov, Popkovice, úplně zničen cukrovar a těžce 
poškozeno nádraží. Téměř všechny koleje byly 
přerušeny. Přímý zásah dostala i přijímací 
budova a dvorana pro cestující. Ta musela být 
ještě v témže roce zbourána. Nálet usmrtil více 
jak 300 osob. Třetí nálet proběhl 28. 12. 1944 
a nezpůsobil větších škod. Byl naměřen na rafi -
nerii, a protože byl dobře zaměřen, nezasáhl 
jiné cíle. Po osvobození ihned začaly práce na 
odstraňování trosek a již v srpnu 1945 byl plně 
obnoven provoz. Presidenta E. Beneše uvítalo 
poškozené Pardubické nádraží v okamžiku jeho 

návratu v červnu 1945, kdy se vracel z jednání 
v Košicích. V roce 1947 začali arch. J. Danda 
a ing. Řepa pracovat na projektu nového 
nádraží. Základem se stala velká a prostorná 
jednopodlažní hala se zakomponovanými 
schodišti podchodů k nástupištím. Součástí 
haly jsou čekárny, pokladny, restaurace, 
úschovny zavazadel, sociální zařízení a pro-

dejní stánky. Dopravní služba a administrativní 
prostory jsou umístěny v prvním patře. Z haly 
vyrůstá kolmo ke kolejím dominantní sedmi-
podlažní budova využívána jak pro cestující, 
tak pro administrativu železnice. K této budově 
bylo v roce 1951 zahájeno budování přístavby, 
která obsahuje soukromé byty. Dokončena 
byla až v roce 1960. Od roku 1956 se začala 
provádět elektrizace kolejí. Ve výstavbě byla 
nová stavědla, útulky pro posunovací čety, 
vozmistry, svážné pahrbky, budova zátěžo-
vého výpravčího a tranzitérů. Jako poslední 
úpravy před otevřením bylo narovnání kolejí od 
Chocně, aby vlaky mohly vjíždět nezmenšenou 
rychlostí. Nádraží bylo slavnostně otevřeno 
1. května 1958, kdy ve 14.30 hod. zastavil u IV. 
nástupiště slavnostně vyzdobený první vlak 
tažený lokomotivou řady 498.0. Patřilo mezi 
nejmodernější nádraží v celé střední Evropě 
a ještě dnes se může směle srovnávat s nádra-
žími jiných velkých měst u nás.
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Od 15. prosince letošního roku začnou nejen 
na území Pardubického kraje platit nové želez-
niční jízdní řády. V této souvislosti vstupuje 
v platnost nová smlouva o zajišťování želez-
niční dopravní obslužnosti. Příštích deset let 
budou na území kraje zajišťovat tento druh 
dopravy dva dopravci. Vedle Českých drah, 
které budou mít i nadále na starosti valnou 
většinu území, vstoupí do regionu soukromý 
dopravce LeoExpress. Ten vyjede na tratích 
024 a 025 na Orlickoústecku a Králicku. Pardu-
bický kraj pro usnadnění přestupů mezi dvěma 
dopravci, ale také v návaznosti na autobusy, 
zavádí slevu na pořízení karty IREDO. Počínaje 
1. prosincem bude stát karta symbolických 
30 korun namísto dosavadních 150 korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování 
v našem a Královéhradeckém kraji, využívají 
především pravidelní cestující do práce, školy či 
k lékaři. Chceme v rámci nového jízdního řádu 

a fungování dvou dopravců co nejvíce usnadnit 
cestování především v rámci přestupu z Čes-
kých drah na LeoExpress a obráceně, ke kte-
rému bude docházet v Ústí nad Orlicí. Namísto 
současných 150 korun zavádíme akční cenu 
30 korun, což je de facto jedno pivo. Díky této 
kartě si cestující v nástupní stanici zakoupí jíz-
denku i mezi dopravci, a to jak železničními, tak 
autobusovými bez jakýchkoliv dalších povin-
ností,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že 
sleva bude platná od 1. prosince do 30. ledna na 
všech výdejních místech v Pardubickém kraji.
V průběhu příštího roku by měla být snazší 
cesta také s klasickou papírovou jízdenkou pro 
občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení 
přestupní papírové jízdenky, která bude opat-
řena takzvaným QR kódem, který si na svém 
úseku načte ten či onen dopravce. Pracovní 
termín jsme si stanovili na jaro příštího roku.“ 
řekl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Desatero cestovaní na 
krajské železnici od 
15. prosince 2019
Důležité otázky a odpovědi

1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
 •  České dráhy
   všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 

024 (Ústí nad Orlicí -Letohrad-Králíky-Mlýnický 
Dvůr) a 025 (Dolní Lipka-Hanušovice)

 •  LeoExpress
   tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 

(Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický 
Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice)
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2) Co se změní pro cestující?
 •  Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným změnám v rámci 

cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné v rámci Českých drah na jednu 
jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN karty, síťové jízdenky atd.

 •  V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty 
IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
 •  Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
 •  V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit 

dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je 
poté cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky.

4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
 •  Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak v Pardubickém a Královéhra-

deckém kraji (IDS IREDO):
  •  S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou 

dopravců na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných 
úseků.

    Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích 
přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou 
na kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým 
cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad 
Orlicí do Lichkova.

  •  Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou dopravců na jednu 
jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce, a to elek-
tronicky nebo na pokladně nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky 
v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka vydána bez přirážky 
k jízdnému.

    Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích 
jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na nava-
zující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení 
jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah, bude cestující na své 
cestě do Lichkova odbaven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému.

 •  Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo Pardubický a Královéhra-
decký kraj (IDS IREDO):

   •  Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude možné cestovat 
na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku zvlášť u každého dopravce. 
V případě předložení jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další jíz-
denka vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě může koupit jízdenku 
také na pokladně Českých drah či elektronicky.
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    Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo 
Express si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí 
na vlak dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si zakoupí jízdenku 
v tarifu Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo Expressu z před-
chozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve vlaku 
Českých drah bez přirážky k jízdnému. (Při jízdě po území Pardubického, případně 
Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS IREDO – viz výše)

5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
 • Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
 •  Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarifni-

-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express 
(www.leoexpress.com/cs).

6) Kolik stojí karta IREDO?
 • Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.
 • Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.

7) Je pro mne karta výhodná?
 •  Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové 

přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty 
IREDO.

 •  Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak spoje pouze jed-
noho dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi dopravci nebo využívají k dopravě 
také autobusovou dopravu.

8) Kde mohu kartu pořídit?
 •  Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová 

kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
 •  Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete na stránkách 

společnosti OREDO www.iredo.cz.

9) Kdy ji mohu využít?
 •  V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje.
 •  Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kvality 

(IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO naleznete na stránkách 
www.oredo.cz.

 • Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
  – 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
  – 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
  – 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
  – 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou
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10) Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?
 •  Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO 

(pro iOS i Android a také na http://iredo.online) naleznete na webových stránkách 
www.iredo.info nebo na Call centru IDS IREDO 491 580 333.

Karta IREDO bude nově za symbolických 30 korun. Usnadní přestup mezi železničními i auto-
busovými dopravci v regionu.

Klub důchodců
Podzimní čas je již tradičně v Klubu důchodců obdobím aktivním. Kromě toho, že jsme se 
pravidelně scházely, zhlédly prezentaci z fotografi í z činnosti z minulého roku, tak jsme 
popřály všem našim oslavenkyním hodně zdraví a pěkné strávení jejich významných dní. 
Také jsme si dvakrát vyjely za hranice všedních dní. Na výlet do ZOO do Jihlavy a návštěvu 
kostela na Zelené hoře jsme pozvaly i ostatní dříve narozené občany, kteří se s námi pravi-
delně nestýkají v naší klubovně. A tradičně jsme si zajely na ozdravný výlet do solné jeskyně 
do Třemošnice. Tam jsme vystřídaly děti z naší MŠ, které tam byly před námi. Kromě toho, 
že jsme si protáhly průdušky slaným vzduchem, jsme si protáhly i kostru při bowlingu. Při 
tom jsme zažily spoustu legrace.
Na rozsvěcení vánočního stromu některé z nás upekly nějaké sladkosti nebo slané dobroty 
a k nim jsme zájemcům nalévaly horký čaj. Dětem čistý, dospělým s příchutí.
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SPOZ
Významná výročí

Členky SPOZu paní J. Chalupníková a paní L. Hloušková i v tomto období navštívily ty z našich 
spoluobčanů, kteří oslavili významná výročí.

Úžasných 90 let oslavila v kruhu rodiny paní 
Marie Mazalová.A její elán a přístup k životu by 
jí mohli mnozí z nás závidět.Pochází ze Šumavy 
a naší občankou je od roku 1961. Spolu s paní 
Ritou Suzkovou stojí na nejvyšší příčce žeb-

říčku dlouhověkosti v našich dvou obcích

75 let oslavila paní Marie Bochníčková. Dlouho 
byla zaměstnankyní podniku Tesla Přelouč. 
Se svým manželem vychovali dvě děti.

Významných 70 let oslavila paní Marie Vaňková ze Staré pily.
Nesmíme zapomenout na ty naše spoluobčany, kteří v tomto 
předvánočním čase oslavují více jak 80 let. Jsou to paní 
Božena Beránková a paní Božena Smutná.

Všem oslavencům přejeme do dalších let 
hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku svých 
nejbližších.
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Vítání občánků
 ,,Sešli jsme se, abychom přivítali malé občánky 
mezi nás Zdechováky a Spytováky,“ zahájil 
pan starosta obnovený, v letošním roce již 
druhý obřad vítání občánků. Miminka, která 
ještě slovům nerozumí, naslouchala v tu chvíli 
možná spíš tónům Vltavy. Také hudba Bedřicha 
Smetany je v tento den přivítala. Ke slovům 
pana starosty se pak přidali i jejich budoucí 
kamarádi, jen o málo starší a zkušenější ško-
láci. Přišli malým dětem zazpívat a říct také 
pár slov. „Dovolte nám, aby se žáci školy stali 
sudičkami dobré nálady, pozitivní energie 
a zdechovického kořenectví,“ popřál dětem 
pan ředitel školy.
Událost přivítání občánků nahradila v polo-
vině minulého století tradiční církevní křest. 
Symbolizuje první životní událost dítěte a jeho 
uvedení do života obce. Našimi nejmladšími 
Zdechováky a Spytováky se stali Sára Rej-
dugová, Vavřinec Anděl, Adéla Procházková 
a Tadeáš Procházka. Krátký video záznam 
naleznete na webových stránkách obce.

Lucie Andělová
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Klub kovbojů
Kovbojové na podzim

Kdo zná Kovbojský klub, ten ví, že tento spo-
lek pracuje ve všech ročních obdobích. A tak 
i na podzim si jeho příznivci mohli najít tu 
„svoji“ akci.
V sobotu 12. října uspořádali kovbojové tra-
diční Country bál. Po dobrých zkušenostech 
z minulých let se tato akce konala opět v sále 
zámeckého pivovaru. Pozvání přijala stará 
známá hudební country skupina Trenkie 
Dlouhán z Přelouče a je nutno říci, že svým 
vystoupením vytvořila skvělou zábavu, při 
které si většina přítomných s chutí zazpívala 
a zatančila. Výtečné výkony všech členů 
kapely i jejich hostů musely oslovit snad 
všechny diváky a takové „Co skrýváš za víčky, 
snad plameny svíčky...“ nebo „Když si báječ-
nou ženskou...“ mi zní v uších ještě při psaní 
tohoto článku. I organizačně se tento country 
bál vydařil a rád bych vyjádřil poděkování 
všem, kteří se na jeho pořádání podíleli. Ať 
již jsou to všichni členové Kovbojského klubu 
Spytovice, přátelé, kteří věcnými cenami 
nebo fi nančně podpořili kvalitní a bohatou 
tombolu, nebo Kamil a Jitka Kautská, kteří 
na této akci zajistili občerstvení. Největší 

poděkování ale patří Obci Zdechovice, která 
umožnila konání této taneční zábavy v zámec-
kém pivovaru a ještě celou akci fi nančně 
podpořila. V sobotu 9.listopadu se v hostinci 
U zámku konala další klasika. Šestnáctý roč-
ník turnaje ve stolním tenisu Kovbojsmeč. 
Tento sportovní podnik zažívá v posledních 
několika letech nebývalý růst zájmu a sou-
časně s tím se zvyšuje i jeho úroveň. Je to 
hlavně výsledek kvalitní pořadatelské práce 
organizátorů a významnou měrou k tomu 
přispívá i patronát nad celým turnajem od 
českého reprezentanta ve stolním tenisu Jirky 
Suchánka, který mimo jiné zajišťuje i zapůj-
čení profesionálních stolů. A letošní ročník 
tento trend růstu kvality jenom potvrdil. Do 
turnaje se přihlásilo rekordních 29 hráčů (to 
tu ještě nebylo) z blízkého i dalekého okolí 
a startovní listina obsahovala mnoho jmen, 
která v našem regionu v oblasti nezávodního 
stolního tenisu patří k nejlepším. Při takovém 
počtu účastníků nebylo vůbec jednoduché 
turnaj na dvou stolech odehrát, ale díky 
veliké ukázněnosti všech přítomných se vše 
krásně vydařilo a Kovbojsmeč 2019 proběhl 
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k plné spokojenosti. Jaké tedy byly konečné 
výsledky? Rád říkám, že ani v této velmi silné 
konkurenci se neztratili naši domácí hráči. 
Což není krásné 11. místo Tomáše Papouška, 
8.příčka Michala Nováka a nebo 7. místo, které 
obsadil Petr Kalina? O bronzový stupínek na 

bedně spolu bojovali Vašek Hampl z Chlumce, 
který porazil Frantu Černého ze Starých Čivic. 
Ale největší radost mám z fi nálového zápasu. 
Ten přinesl fantastický divácky přitažlivý sou-
boj, ve kterém Lubor Lešák ze Živanic nestačil 
na domácího Jirku Skohoutila, který tak zís-
kal své historicky druhé vítězství na tomto 
turnaji (poprvé vyhrál v roce 2014). Na závěr 
ještě poděkování všem hráčům a divákům 
za vytvoření skvělé atmosféry, Jitce Kau-
tské a kolektivu jejích spolupracovníků za 
občerstvení a trpělivost s přítomnými, Jirkovi 
Suchánkovi za vše, co pro tento turnaj dělá 
a Obci Zdechovice za podporu a zájem o tuto 
sportovní akci.

Milan Potměšil 
šerif Kovbojského klubu

Vítězové Kovbojšťouchu opět z Přelouče

V sobotu 7. prosince uspořádal Kovbojský klub 
Spytovice další ročník otevřeného turnaje 

dvojic v kulečníku, který nese název Kov-
bojšťouch. Tento sportovní podnik se koná 

zpravodaj_zima2019.indd   19 17.12.19   19:12



20 ze života obce

pravidelně již od roku 1994, takže letošní 
ročník měl číslo 26 a místem konání je hos-
tinec U Koblihů v Řečanech. Do turnaje se 
přihlásilo 12 dvojic, většinou hráčů, kteří zde 
nebyli poprvé. Hráči i diváci měli možnost 
zhlédnout zajímavý turnaj, který vyvrcho-
lil fi nálovými zápasy. V utkání o třetí místo 
nestačila rodinná dvojice Olda a Daniel Šolle-
rovi ze Řečan na pár, který reprezentoval Kov-
bojský klub, Míla Mucha a Ivan Sotona. Pro 
tuto dvojici to byl po mnoha letech zopako-
vaný historický úspěch, takže kovbojové opět 
stáli na stupních vítězů (naposledy bylo právě 
duo Mucha – Sotona na třetím místě v roce 
2006, od té doby nikdo na takovéto umístění 

nedosáhl). Velikou podívanou poskytlo také 
fi nále, kam se probojovali naši domácí Jirka 
Skohoutil a Tomáš Papoušek. I když nevyhráli, 
zaslouží si veliké uznání za druhé místo, které 
již také obsadili v letech 2016 a 2017. Celko-
vým vítězem turnaje se stala dvojice Roman 
Waldhans – Jožka Hejný z Přelouče, která 
porazila všechny své soupeře a za celý den 
neokusila hořkost porážky. Pro „Waldyho“ to 
znamenalo již páté vítězství na Kovbojšťouchu 
v řadě a celkově se s různými parťáky dočkal 
již osmého triumfu.

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu
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Klub žen
Jedna z akcí pro děti, kterou každoročně 
připravují členky Klubu žen, je setkání dětí 
s Mikulášem, čertem i andělem. Vždy je to 
velice příjemně strávené dopoledne. Děti se 
na to těší, protože mohou ukázat, jak se nau-
čily nějaké básničky nebo písničky. Také mají 
radost z loutkového představení, do kterého 
se svými pokřiky aktivně zapojují. A hlavně je 
lákají sladkosti, které pro ně ženy s pomocí OÚ 
přichystaly. Letos přišlo asi 50 dětí, ty menší 
v doprovodu rodičů nebo babiček a dědečků. 
Všem se to moc líbilo, zkrátil se jim čas čekání 
na Vánoce, i když se tu a tam ozvalo trošičku 
pláče, a to, když se čert moc rozohnil. Ale i tak 
se jistě přijdou příští rok zase podívat.

Rozsvěcení vánočního stromu
28. listopadu v předadventní čtvrtek pro-
běhly dvě velice úspěšné akce. V 17 hodin 
začal v sále Hostince u Zámku koncert Děti 
rozdávají aneb Pihovatá dívka. Děti zazpí-
valy spoustu hezkých písniček a jako hvězda 
večera vystoupil Pavel Novák, který potěšil 
diváky svými hity, které si s ním mohli všichni 
zazpívat. Jeho vystoupení i vystoupení dětí 

sklidily velký potlesk. Pak se děti i rodiče 
vydali s lampióny do parku a všichni se vrátili 
před obecní úřad, kde děti ze ZŠ i MŠ vystou-
pily se svým programem s vánoční tématikou. 
Pro všechny bylo připraveno chutné občer-
stvení, které připravili JEŠCI, děvčata z OÚ 
a členky Klubu důchodců.
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Nové společenské centrum ve Spytovicích
aneb o další bezbariérové místo víc

Ne každá obec se může pochlubit bezbarié-
rovým přístupem na veškerá důležitá místa 
občanské vybavenosti v obci. Bez překážek se 
dostanete na obecní úřad, poštu, do obchodu 
a dokonce se nasytíte či zaženete žízeň v míst-
ních hospůdkách. Ovšem, pozor. I bezbarié-
rový vstup do hospody se cestou z hospody 
může proměnit v trasu plnou nástrah. Plně 
bez nástrah se vám otevírá společenské cen-
trum ve Spytovicích. 

Nově postavená budova ve Spytovicích č.p. 69 
byla slavnostně otevřena dne 5. 12. za účasti 
osobností, které se významnou měrou podí-
lely na realizaci této stavby. Autorem kon-
ceptu je místostarosta Ondřej Procházka 
a budovu projektoval bývalý starosta Ing. 
Robert Chutic. Jak uvedl starosta Radomír 
Stříška, budova by měla převážně sloužit 
občanům pro pořádání různých akcí, od 
narozeninových oslav, přes výročí a svatby, 
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až po veřejná zasedání zastupitelstva obce 
a konání voleb. Disponuje malou kuchyňkou, 
sociálním zařízením a velkou společenskou 
místností pro konání vašich akcí. Centrum 
se stane zázemím pro Spytovický kovbojský 
klub, který je jedním z nejaktivnějších spolků 
v obci. V sále je k dispozici stůl pro stolní 
tenis v nejvyšší profesionální kvalitě, k jehož 
zakoupení věnovala významnou částku elek-
trárna Chvaletice. Druhým hlavním účelem 
nového prostoru by tak mělo být sportovní 
vyžití, od turnajů, po tréninkový prostor pro 

Jiřího Suchánka, reprezentanta ČR ve stolním 
tenise, paralympijského medailistu a nového 
občana Zdechovic. ,,Přeju, aby vám to tu 
sloužilo a měli jste z toho radost“, řekl Jiří za 
všechny obyvatele. 
Do budoucna se obec chystá prostor rozší-
řit o dětské hřiště, aby byl dům atraktivnější 
i pro maminky s dětmi. Podílet se na tomto 
budoucím projektu přislíbil i Pardubický kraj. 

Lucie Andělová
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Den úcty ke stáří
Jak se stalo již krásnou tradicí, sejdou se kaž-
doročně v předvánoční čas naši dříve narození 
spoluobčané, aby si popovídali, poslechli si 
pěknou hudbu, zazpívali si s ní známé pís-
ničky a v neposlední řadě si dosytnosti 
zatančili. Celý večer zahájil pan starosta a na 
úvod vyzval všechny přítomné, aby minutou 
ticha uctili památku zavražděných pacientů 
v nemocnici v Ostravě. Pak vystoupily se svým 
programem děti ze ZŠ. Děti měly vystoupení 
již druhý rok a bylo hezké, milé a potěšilo. Poté 
se zábava rozběhla naplno, šikovné mladé 
dámy roznášely chlebíčky, větrníky a nápoje, 
pan starosta pomáhal s nalíváním vína, na 
parketu se objevili první tanečníci. K tanci 
jim hrála kapela CHORUS z Chrudimi, která 

se všem líbila a měla velký úspěch. V kole 
se mohli všichni otáčet v různých rytmech 
počínaje polkou a konče rokenrolem. V těch 
chvílích i ten starší člověk zapomene na svůj 
věk a tančí se stejným elánem a chutí jako 
zamlada. Přesně v 18:00 hod. zazněly tóny 
koled, které jsme si zazpívali si s celým Čes-
kem. V závěru příjemného posezení všechny 
dojal svou básní pan Josef Merunko. Při 
odchodu domů dostal každý balíček s velmi 
zajímavými dárky. Celý večer se velmi vydařil 
a za to patří dík OÚ, členům zastupitelstva 
i panu starostovi. Všichni, když odcházeli, si 
popřáli pěkné svátky a dodali: „ Sejdeme se 
zase příští rok.“
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Pohanský věk a počátky křesťanství
v pověstech Přeloučska 
Při školní výuce dějepisu většinou zaznívají 
následující informace – roku 863 přišli na Vel-
kou Moravu věrozvěsti Konstantin a Metoděj 
a úspěšně rozšířili křesťanství. Křesťanskými 
se záhy staly i západněji ležící Čechy, jejichž 
kníže Bořivoj se nechal pokřtít Metodějem, 
což se muselo stát před rokem 885, kdy Meto-
děj zemřel. Zdá se tedy, že přechod českých 
zemí z věku pohanského do věku křesťan-
ského byl rychlý a hladký.

Opak je však pravdou. České země se jed-
nak s křesťanstvím seznamoval již dříve, na 
druhou stranu pohanské zvyklosti měly tuhý 
kořínek a lze předpokládat, že se v určitých 
oblastech udržely po celý raný středověk, 
tedy nejméně do 12. století.
Stačí nahlédnout do Kosmovy kroniky 
a dokladů tohoto tvrzení v ní najdeme hned 
několik. Když roku 1039 táhla vojska knížete 
Břetislava do Polska, chtěla se v dobytém 
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Hnězdně zmocnit ostatků sv. Vojtěcha. Když 
Čechům nešlo hrob otevřít, zabraňovala jim 
v tom jakási tajuplná síla – sv. Vojtěch sám, 
pochopili, že musí předcházet půst, pokání 
a sliby polepšení se. V nábožné extázi slíbili 
čeští bojovníci mj. zavření všech krčem a tres-
tání krčmářů, kteří by i přes zákaz podávali 
alkohol. Ale také se přiznali k přetrvávajícím 
pohanským zvykům – pohřbívání mrtvých 
v lesích a na polích – a slíbili, že se tak už 
nebude dít. A tak výprava dopadla dobře, do 
Čech se vrátil průvod se vzácnými ostatky 
v čele. Nic nevadilo, že hned za nimi byly 
neseny nakradené cennosti a jako dobytek 
hnáni zajatí polští velmoži. Tehdejší pojetí 
křesťanské morálky bylo zvláštní. Nicméně – 
uplynulo další půlstoletí, a když nastoupil na 
trůn Břetislav II. (1092), cítil potřebu vyhnat 
čaroděje, hadače a věštce, nechat kácet uctí-
vané stromy a háje, zakázat oběti u studá-
nek, různá rituální vyvolávání duchů předků 
a pohřby v lesích a na polích, jichž se čeští 
bojovníci zřekli r. 1039 – vidíme, že nakonec 
zcela formálně. Tento pozvolný přerod pohan-
ské společnosti do společnosti křesťanské 
(v níž ale v lidových tradicích některé pohan-
ské zvyklosti přetrvají i nadále) můžeme 
pozorovat patrně i na slavném zdechovickém 
pohřebišti na čestném nádvoří zámku, ať už 
ve formě obolu mrtvých (do hrobu vlaženého 
brakteátu) či zatížení mrtvého kamenem, 
a tedy strachu z vampyrismu. 

Vzácně o těchto změnách vypovídají také 
pověsti, které sice nejsou věrohodným his-
torickým pramenem, ale tušíme v nich i prav-
divé historické jádro. Pokud chronologicky 
seřadíme pověsti z Přeloučska a nejbližšího 
okolí, získáme pozoruhodně souvislou řadu 
vyprávění, která překvapivě koresponduje 
se skutečným, výše nastíněným historickým 
vývojem. Soubor tvoří pověsti z mýtických 
předhistorických věků (Obří postele), o pří-
chodu prvních Slovanů (Zdechovice), o počát-
cích těžby kovů (Zdechovice), o ozvucích dívčí 
války (okolí Chlumce nad Cidlinou), o vlivu 
cyrilometodějské misie (Klešice), o velké bitvě 
mezi Čechy a Moravany (Starkoč), o přetrvá-
vající víře v nadpřirozené bytosti (Litocha), 
o přetrvávajícím pohanském božišti (Na 

Babách) i o jeho vyvrácení a nahrazení mís-
tem křesťanské úcty (Petrova šlápota). Nelze 
si nepovšimnout, jak významnou roli hraje 
v těchto příbězích oblast posledních výběžků 
Železných hor a přilehlé obce, mezi nimi jsou 
pak nejvýznamnější Zdechovice. A to i za těch 
okolností, kdy vybíráme jen pověsti tohoto 

Pozvánka na přednášku pana
Martina Štěpánka, která se bude konat 
16. ledna 2020 v 17:00 hod. v zasedací 

místnosti OÚ ve Zdechovicích.
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tematického okruhu a stranou necháváme 
většinu pověstí démonologických – na ně 
snad dojde někdy jindy.
Pověsti, o nichž bude řeč, pochází z různých 
zdrojů, jeden je však zcela zásadní – Václav 
Hájek z Libočan (konec 15. stol. – 1553) a jeho 
Kronika česká (1541). Hájek je postava velmi 
rozporuplná, jeho kronika je od 2. poloviny 
18. století neustále podrobována kritice 
pro svou nepřesnost a mnohé výmysly. To 
nás ovšem, zabýváme-li se pověstmi, trápit 
nemusí, naopak můžeme bujnou Hájkovu fan-
tazii pochválit. V jeho kronice se Zdechovicím 
dostalo velmi čestného místa – jsou údajně 

jednou z nejstarších obcí českých zemí, jsou 
prvním místem těžby kovů a jakousi kolébkou 
české metalurgie.
S nadsázkou poznamenám – i když neměl 
Hájek s tímto regionem mnoho společného, 
Zdechovičtí by mu snad měli postavit pomník.
Pokud Vás nastíněné téma zaujalo, přijďte na 
přednášku 16. 1., na níž se dozvíte a v prezen-
taci uvidíte mnoho dalších detailů. Těším se 
i na případnou diskuzi s Vámi a třeba i některá 
nově zjištěná fakta.

Martin Štěpánek
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Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikro-
čipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, 
očkovací průkaz) Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vzteklině.

Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011.

Rady zahrádkářům
I když v současné době změny klimatu už staré pranostiky nemají ten význam jako dříve, je 
zajímavé se na ně podívat a možná se jimi i trošičku řídit.

Méně známé pranostiky

Prosinec
Když v prosinci mrzne a sněží, úrody rok nato běží.
Prochází – zajíc v prosinci zahrady, nastane tuhá zima všady.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.

Leden
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Únor
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.

Březen
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

zpravodaj_zima2019.indd   29 17.12.19   19:12



30 různé

Práce v měsíci lednu
 • Zkontrolujeme oplocení
 • Očistíme nářadí
 • Sklepáváme sníh
 •  Citlivé dřeviny chráníme 

jemnou textilií
 • Odebíráme dřevité řízky
 •  Trávník i záhony pohnojíme mletým 

vápencem (ne vřesy)
 • Nezapomínáme na krmítka

Práce v měsíci únoru
 •  V bezmrazých dnech opatrně zali-

jeme rostliny v nádobách
 •  Můžeme přesazovat jehličnaté dře-

viny (nejlépe, je-li měsíc v panně)
 •  Na skalkách zatlačíme zpět mrazem 

povylezlé skalničky a trvalky
 •  Ve skleníku vyséváme trvalky, balkó-

novky a letničky

 • Na záhon vysazujeme dvouletky
 • Rozvezeme kompost
 • Připravíme si s předstihem jmenovky
 •  Vyséváme do truhlíků papriky pro 

domácí sadbu

Práce v měsíci březnu
 • Zahradu vydatně zalijeme
 • Prohnojíme kompostem
 •  Podle uvážení odkrýváme a znovu 

zakrýváme ochranu náchylnějších 
rostlin

 • Vysazujeme růže, živé ploty 
 • Opět zatlačujeme povylezlé rostliny
 •  Do skleníku vysazujeme většinu letni-

ček (afrikány, astry, chrpy, slaměnky, 
statice…), přímo na záhon měsíčky, 
hrachory, mák

 •  Vyséváme do truhlíků rajčata pro 
domácí sadbu

Rady a nápady
Kuchyně
1) Palačinky
  To, že se palačinky občas připalují, ví skoro každá hospodyňka.Když však potřete pánvičku 

syrovým bramborem, půjde vám práce lépe od ruky.

2) Míchaná vajíčka
  Budou chutnejší, když do nich přidáte 1 pol. lžíci strouhaného sýra a lehčí, když vajíčka 

rozředíte lžičkou vody.

3) Domácí majonéza bez vajíček
 Rozšleháme tavený sýr s mlékem, ochutíme a ještě jednou rozšleháme dohladka.

Kosmetika, pleťové masky z běžných potravin

1) Medová
  Med přirozeně hydratuje a může pomoci zlepšit velké množství kožních onemocnění. 

Má také antimikrobiální vlastnosti, což z něj činí efektivního bojovníka proti akné. Díky 
antioxidantům zaručí vaší pleti mladistvý vzhled. Med funguje dvoufázově – čistí a zároveň 
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hydratuje pokožku. Při pravidelném používání pomůže med vyvážit produkci mastnoty. 
Je to opravdu jedna z nejlepších přírodních ingrediencí na domácí pleťové masky.

  1 polévková lžíce surového medu
   Naneste dostatečné množství medu na tvář a vynechte oblast očí (a to pouze proto, 

že se špatně z této oblasti smývá)
  Po 5–10 minutách opláchněte obličej teplou vodou a pokud je potřeba, použijte žínku.

2) Ovesná
  Oves poskytuje širokou škálu vitamínů, minerálů a dalších živin. Je účinný na zklidnění 

suché, svědivé nebo podrážděné pokožky a zároveň zmírňuje akné, protože stahuje pře-
bytečnou mastnotu z povrchu kůže. Ovesné vločky rozemleté na prášek můžeme použít 
jako jemný a účinný peeling, který čistí zanesené póry. Můžete si je doma v mlýnku na 
kávu či kuchyňském robotu namlít. Měly by mít konzistenci jemně mleté mouky.

  Spojením medu a mletého ovsa vytvoříte pastu. Mějte na paměti, stejně jako u ostatních 
podomácku vyrobených pleťových masek, že med může být použit jako součást každého 
receptu. Zlepšuje zdraví vaší pokožky a zároveň pomáhá všechny složky spojovat a tak 
zaručit snadnou aplikaci.

  • 1 polévková lžíce ovsa rozemletého na prášek
  • 1 polévková lžíce surového medu
   Smíchejte oves a med, vytvořte pastu a aplikujte na celý obličej.Nechte působit 

5–10 minut, důkladně opláchněte obličej teplou vodou a jemným poklepáním ruč-
níkem osušte.

Něco málo pro silvestrovský večer
Občas by bylo fajn být medvědem. V létě žrát, v zimě spát, a když tě někdo naštve, tak 
ho roztrhat.

„Dnes moje žena zachránila život několika chodcům.“
„To je úžasné, jak to dokázala?“
„Nabourala auto už v garáži.“

Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je.
Prvorodička: Volá na toxikologickou linku, aby zjistila, jestli není dítě v přímém ohrožení života.
Druhorodička: Očistí dítěti ústa od zbytků, odklidí misku z dosahu a vysvětlí potomkovi, že 
granulky jsou jen pro zvířátka.
Vícerodička: Je v klidu a přemýšlí o tom, zda se dítě už nasytilo tolik, že nebude nutné při-
pravovat mu večeři.
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Když se griluje maso, tak mi tečou sliny. Nedovedu si představit, co to dělá s veganem, když 
se seče tráva.

Adam a Eva sedí v Rajské zahradě, drží se za ruce a pozorují západ slunce. Eva se něžně přitulí 
k Adamovi a zeptá se: 
„Opravdu mě miluješ?“
„A koho jinýho?“ odpoví Adam.

Chtěl jsem si začít vařit. První věta receptu zněla: „Vemte si čistý hrnec a…“, tak jsem si 
objednal pizzu.

Něco na silvestrovské mlsání

Jednohubky se sušenými meruňkami a fetou
 •  Asi 100 g sušených nesířených meruněk propláchneme vodou a v misce je zalijeme 

troškou pravého destilátu (ideálně meruňkovicí, ale poslouží i tuzemák, vodka, brandy).
   •  Ovoce necháme v destilátu asi 15 minut, během nichž nakrájíme bílou bagetu na plátky 

a fetu na kostičky.
 •  Meruňky osušíme ubrouskem, naplníme je kostičkami fety, připíchneme je párátkem 

nebo napichovátkem na bagetu a ozdobíme čerstvou petrželkou.

Jednohubky s křenovou lučinou, rukolou a preclíčky
 •  Stogramové balení lučiny promícháme podle chuti s čerstvým strouhaným křenem, 

tmavou celozrnnou bagetu nakrájíme na plátky, na každý ozdobně nastříkáme připra-
venou pěnu, ozdobíme ji bobulkami vína a malými slanými preclíčky.

Marinované sušené švestky ve slaninové košilce
 •  Dvacet vypeckovaných sušených švestek namočíme do 100 ml přírodního červeného vína 

se lžící tuzemáku a necháme je 2—3 hodiny marinovat. Poté každou švestku zabalíme 
do plátku slaniny, sepneme párátkem, všechny rozložíme na plech vyložený papírem 
na pečení a pečeme je 10—15 minut v dobře vyhřáté troubě.

Chuťovky na lístkovém těstu
 •  Těsto rozválíme a vykrájíme z něj čtverce tak velké, aby vyplnily formičky na muff iny.
 •  Na náplň ušleháme 1 vejce, 100 ml smetany a 50 ml mléka a směs osolíme a okořeníme 

strouhaným muškátovým oříškem.
 •  Na těsto ve formičkách klademe po kolečku anglické slaniny, zalijeme ji směsí, posypeme 

strouhaným tvrdým sýrem a zprudka zapečeme v troubě.
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Harmonogram svozu Zdechovice 2020

zpravodaj_zima2019.indd   33 17.12.19   19:12



Vážení spoluobčané, milí čtenáři Zpravodaje.
Je to dnes naposledy, kdy píši jako šéfredaktorka našeho čtvrt-
letníku. Je to už 11 let, co jsem napsala první řádky a připravila 
číslo 1/2009 k vydání. Čas letí jako voda a je potřeba vždy nějaké 
věci inovovat, změnit, přivést do nich novou krev. Proto jsem se 
rozhodla své místo popustit perspektivní a nadšené mladé ženě, 
paní Lucii Andělové. Za celá ta dlouhá léta jsem se snažila opravdu 
nejlíp, jak jsem uměla a jak mi to mé schopnosti dovolovaly, 
abyste byli se svým Zpravodajem spokojeni a v každém čísle našli 
něco, co vás zaujalo. Musím však připomenout i podíl všech, kteří 

do Zpravodaje přispívali svými články, poznatky, fotografi emi, pomáhali mi i připomínkami. 
Nemůžu je jmenovat všechny, ale přece jen mi dovolte ty nejaktivnější uvést. Dalo by se říct, 
že nejvíce mi pomáhali tehdejší starosta pan Robert Chutic a pan Jaroslav Flegr, který si už 
bohužel několik posledních čísel přečíst nemohl, dále pak pan Jan Mazal, paní Zdena Černá, 
pan Milan Potměšil, paní Štěpánka Kočová, paní Jarmila Chalupníková a v současnosti i pan 
starosta Radomír Stříška. Jim i všem ostatním děkuji a věřím, že budou nápomocni i nové 
paní šéfredaktorce. Já jí za sebe pomoc slibuji.
Na závěr bych vám chtěla tak, jako to dělají všichni vaši blízcí, popřát krásné vánoční svátky, 
v dalších letech hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.

Mgr. Sonja Borovičková

Milí Zdechováci a Spytováci, sousedé! 
Od příštího roku bude zpravodaj plně pod mým velením. S jistou 
rozechvělostí, mírným strachem ale děsnou nedočkavostí se na 
tuto práci nesmírně těším. Ač nejsem rodačka a nepocházím ani 
z blízkého okolí, psát o Zdechovicích a Spytovicích beru jako 
příležitost dozvědět se o těchto krásných místech něco víc. I pod 
hustým mrakem Chvaletické elektrárny a za zvuku řinčících kol 
nákladních aut je to místo s geniem loci. Je to prostředí ve svých 
drsných okolnostech velmi lidské, hodné pozornosti, které podle 

mě nejednoho chytne za srdce. Je to prostor plný inspirativních lidí, ať už rodáků, či lidí, kteří 
se sem přistěhovali. Jste to všichni vy, sousedé, kteří svou obec vytváříte.
Děkuji panu starostovi za vloženou důvěru, a ačkoliv jsem v oboru pisatelském amatér, 
nadšení a zvědavost snad přehluší možné redakční nedokonalosti. Největší dík patří paní 
Borovičkové, která nás celých jedenáct let doprovázela a která bude i nadále do Zpravodaje 
přispívat. Těšit se můžete na zbrusu novou grafi ku a nové, některé i obnovené rubriky. Snad 
si každý najdete tu svou a budete se vždy těšit na další vydání Zpravodaje. Teď už mi dovolte 
popřát vám krásné svátky a do nového roku vykročte tím správným směrem.

Lucie Andělová
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Redakce časopisu spolu se 

zastupiteli obce

Vám přejí krásné, milé

a pohodové Vánoce a všechno 

jenom to nejlepší

v novém roce.
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