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Milí čtenáři, 

v našich obecních kalendářích jsme 
si nedávno mohli všimnout, že k nám 
oficiálně vtrhlo jaro. Příroda se sice za-
tím trochu brání, zima se ještě nechce 
tak úplně vzdát. Tančí s jarem zvláštní 
aprílový tanec, a tak sem tam zamrznou 
kalužiny podél našich cest, a jindy se na-
opak slunce opře svými paprsky do luk 
a strání tak, že se keře a stromy začínají 
pokorně zelenat. Brzy se přiblíží čas, kdy 
se zima vzdá úplně a příroda kolem nás 
pokvete. Všechno by se zdálo idylické. 
Na jaro jsme se přece těšili. Ještě ne-
dávno jsme společně slavili masopust, 
jenž se letos opět vydařil. Hodovali jsme 
a bavili se. Letos však budou jarní měsíce 
jiné, možná poněkud smutné. Celý svět 
sužuje pandemie koronaviru, která nás 
uzamkla do našich domovů. Je zvláštní, 
že něco tak malého, jako je vir, doká-
že vyvolat celosvětový chaos a zmar. 
Možná to byl člověk, kdo něco takového 
vytvořil, ale dost možná se příroda brá-
ní tomu všemu, co jí provádíme. Kdo ví! 
Jarní úklid zná každá česká hospodyň-
ka. Třeba právě přišel čas uklidit si nejen 
ve svých domovech, ale také v sobě. Pro 
mnohé z nás jsou zprávy posledních dní 
velmi stresující. Byl bych rád, kdybychom 
v sobě všichni našli sílu a nepropadali 
chmurným náladám. Naopak. Pojďme 
zkusit tento výjimečný stav využít, na-
jít na něm něco pozitivního. Vždyť díky 
němu máme více času pro sebe a pro své 
blízké. Máme možnost zpomalit, zasta-
vit se a zamyslet se nad svými životy. Tak 

trochu zúčtovat, co děláme správně, co 
bychom chtěli udělat lépe. Známé rčení 
praví, že všechno zlé je pro něco dob-
ré. A to dobré pomalu začíná vyplouvat 
na povrch. Celou republiku totiž zaplavila 
dojemná vlna soudržnosti. Jako bychom 
my Češi v době krize uměli držet pospo-
lu. Vědci a studenti vyvíjejí vlastní respi-
rátory, štíty, filtry, jiní míchají dezinfekci 
a kdo jen může, sedne za šicí stroj a šije 
roušky. Jinak tomu nebylo ani v našich 
obcích. Jsem velmi hrdý na naše švadlen-
ky, které svépomocí dokázaly k dnešní-
mu dni vyrobit více jak 500 roušek. Jen 
tak pro srovnání, stát nám jich poskytl 
celých 25 kusů jednorázových! Rád bych 
touto cestou poděkoval vám všem, kdo 
jste se jakkoliv zapojili do výroby roušek. 
Smekám před vámi. Roušky jsou pro 
každého z nás nesmírně důležité. Byly 
předány všem potřebným a pomáhají 
chránit zdraví nás všech spoluobčanů. 
Děkuji i všem, kteří nám pomohli s dez-
infekčními prostředky, nebo nám nabídli 
pomoc s rozvozem či s roznáškou. 

Radomír Stříška
starosta obce

Milí Zdechováci a Spytováci, 

nyní je opravdu na místě, abych 
nám všem popřál pevné zdraví! 
Dodržujme, prosím, pravidla 
daná vládou.  
Buďme ohleduplní, obezřetní 
a neriskujme zbytečně své 
zdraví, to nejcennější co máme!
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Milí Zdechováci a Spytováci, sousedé,

držíte v rukou první zpravodaj dva-
cátých let, třetího tisíciletí. Je to zvláštní 
slyšet to takhle, viďte? Zní to jako z řád-
ků nějakého utopického románu. Vzhle-
dem k tomu, co se kolem nás děje, si tak 
opravdu někdy připadám. Prázdné ulice, 
souseda pomalu v roušce nepoznáte, 
jak mu koukají jen oči. Právě z očí lehce 
poznáte náladu a jak se zpívá v písnič-
ce Svěráka a Uhlíře: „Hlavně nesmí býti 
smutno!“  Snad vám smutno není a po-
kud ano, třeba vám tyto dny zpestří na-
hlédnutí do Zpravodaje a zvedne vám 
trochu náladu.

Jistě vám neunikne pár novinek. Jed-
nou z nich je hlavní téma čísla, které se 
prolíná hned několika články. Ráda bych, 
aby vždy reagovalo na aktuální sezónu, 
program, nebo situaci. Také bych chtě-
la v každém čísle představit jednoho ze 
zastupitelů. A velmi se těším na rubriku 
Vyprávěj, sousede, ve které je prostor pro 
fejeton, vzpomínku anebo třeba povídku 
kohokoliv z vás. Tímto vás vyzývám, po-
kud máte cokoliv na srdci a rádi byste se 
o to podělili, ozvěte se mi. 

Velký dík patří Tomášovi Rondzíkovi 
za jeho nový grafický návrh Zpravodaje. 
Mé někdy trochu nesrozumitelné a cha-

otické nápady, jak časopis vylepšit, pře-
tavil do reálné hmoty.

Doporučuji skvělý rozhovor s našim 
panem starostou o aktualitách v obci. 
Zajímavý je článek pana ředitele o tom, 
jak v nouzovém režimu funguje škola. 
Zaujme-li vás článek o kompostování, 
doporučuji přečíst si knihu Zahradníkův 
rok od Karla Čapka, třeba ku příležitosti 
výročí 130 let od jeho narození. Najde-
te v ní mnoho moudrého, co s tématem 
souvisí.

Milí sousedé, přeji vám radostné čtení.

MgA. Lucie Andělová
nová redaktorka Zpravodaje
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TELEGRAFICKY PO UZÁVĚRCE…
•  Děkujeme Elektrárně Chvaletice, která nám prostřednictvím generálního ředitele 

Václava Matyse předala 700 ks respirátorů s označením FFP2. Respirátory použije-
me ve prospěch zajištění služeb obci (tj. obchod Jednota, obchod na sídlišti, kuchyně 
Penzionu T a pošta Partner). Ostatní budou předány osobám, které budou pečovat 
o osoby v karanténě nebo o naše seniory.

•  Pálení čarodějnic 2020 - tradiční zdechovická událost pořádaná našimi hasiči nej-
spíše v letošním roce v poslední dubnový den nevyjde s ohledem na aktuální okol-
nosti. Ale o ohnivou fatru a související veselici určitě nepřijdeme. Hasiči ji pro nás 
zorganizují hned jak to bude možné…hranice už pomalu roste.

•  S potěšením si dovolujeme informovat, že naše obec se umístila mezi třemi nejlep-
šími v krajském kole soutěže Zlatý erb 2020! Ta hodnotí webové stránky a elek-
tronické služby obcí. Březnový slavnostní ceremoniál byl odložen a po uklidnění 
současné situace bude stanoven nový termín. Mimochodem, v současné nelehké 
situaci je zřejmé, že webové stránky měst a obcí patří mezi nejdůležitější informační 
kanály pro většinu občanů! Více info také na: www.zlatyerb.cz.
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30.000 Kč a ukládá uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu dle důvodové zprávy a vzorové 
smlouvy. 

6/  Žádost o finanční příspěvek na re-
konstrukci památkového objektu

ZO rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč a ukládá uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu dle důvodové zprávy a vzorové 
smlouvy. 

7/ Pacht zahrádky 
ZO schvaluje pacht zahrádky na p.p.č. 
378 k.ú. Zdechovice, díl č. 16.

8/  Smlouva o výpůjčce a darování kom-
postéru

ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůj-
čce a darování kompostéru a ukládá sta-
rostovi tyto smlouvy se zájemci uzavřít.

9/  Investice do dluhopisů YD CAPITAL a.s.
ZO souhlasí s investicí do „neveřejný YD 
CAPITAL a.s. 2026“ v částce 15 milionů 
korun (místo původně schválené inves-
tice do DRFG Real Estate) a ukládá sta-
rostovi smlouvu uzavřít.

10/ Stavba Zdechovice, p.č. 542/7, knn
a)  Smlouva o budoucí smlouvě o zří-

zení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby č. IV-12-2019901/
VB/01, název stavby: Zdechovice, p.č. 
542/7, knn. ZO bere na vědomí návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2019901/VB/01, název stavby: 
Zdechovice, p.č. 542/7, knn a ukládá 
starostovi tuto smlouvu uzavřít.

b/  Souhlas s umístěním plynové přípoj-
ky do obecního pozemku p.p.č. 555/3 
k.ú. Zdechovice. ZO souhlasí s umís-

těním plynové přípojky k p.p.č. 542/7 
k.ú. Zdechovice do pozemku pp.p.č. 
555/3 k.ú. Zdechovice. 

11/  Žádost o odkoupení pozemku a bu-
dovy

ZO souhlasí s prodejem budov a jimi za-
stavěných pozemků st.p.č. 12/3, 12/2, obě 
v k.ú. Zdechovice a části pozemku 384/2 
k.ú. Zdechovice za těchto podmínek:
-  Cena 20 Kč/m2 pozemkové parcely, 

která vznikne rozdělením – parce-
ly 384/2 a 133.400 Kč za budovy 
a zastavěné pozemky na st.p.č. 12/3 
a 12/2, obě k.ú. Zdechovice. 

-  kupující zajistí na své náklady geode-
tické rozdělení pozemku na dvě čás-
ti, sepsání kupní smlouvy a její vklad 
do katastru. 

Záměr prodeje bude zveřejněn a znovu 
projednán na dalším jednání ZO. 

12/  Vyjádření k akci Zdechovice – zá-
zemí k rybníkům Pilský a Pazderna

ZO souhlasí s navrženou trasou tlakové 
kanalizační přípojky dle projektové doku-
mentace a nemá námitek k zásahu potru-
bí do pozemků č. parc. 587/1 a 589 (KN) 
v k.ú. Zdechovice, které jsou ve vlastnictví 
obce Zdechovice za těchto podmínek:
-  dotčený zpevněný i travnatý povrch 

(místní komunikace) musí být po do-
končení montáže uveden do původní-
ho stavu.

-  přístup a příjezd k okolním nemovitos-
tem bude zachován a bude projednán 
s jejich vlastníky.

13/ č.p. 14 Spytovice – další postup
ZO ukládá starostovi obce zajistit static-
ké posudky spojené s možností rozšíření 
obytné plochy do podkroví. 

1/ Rozpočtové opatření 6/2019 
Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje Roz-
počtové opatření obce č. 6/2019 v před-
kládaném znění.

2/ Rozpočet obce na rok 2020
a)  ZO schvaluje v souladu se zákonem 

250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech: rozpočet obce pro rok 2020 
v předložené podobě, tj. příjmy jsou 
schváleny ve výši 27.876,1 tis. Kč 
a výdaje ve výši 44.702,5 tis. Kč. 

Rozpočet je nevyrovnaný a vyrovnán 
bude přebytkem hospodaření předcho-
zích let ve výši 16.826,4 tis. Kč (finanční 
prostředky z předchozích let budou z po-
ložky 8115).
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria 
se tímto stávají příjmy a výdaji rozpočtu 
2020.
b)  ZO schvaluje Odpisový plán obce Zde-

chovice pro rok 2020 dle přiložených 
dokladů.

c)  ZO schvaluje dotaci příspěvkovým or-
ganizacím Mateřská škola Zdechovice 
ve výši 1.400.000 Kč a Základní škola 
Zdechovice ve výši 2,551.500 Kč.

d)  ZO schvaluje odpisové plány pro rok 
2020 pro příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Zdechovice v předložené výši: 
Mateřská škola Zdechovice 10.067 Kč. 
Základní škola Zdechovice 149.000 Kč.

e)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace 

České faustballové asociaci ve výši 
120.000 Kč na pravidelnou sportovní 
činnost, spolku Klub důchodců Zde-
chovice na společnou a zájmovou čin-
nost osob důchodového věku ve výši 
70.000 Kč a Sokolu Zdechovice z.s. 
ve výši 75.000 Kč.

f)  ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Kraj-
ské knihovně v Pardubicích na nákup 
výměnného fondu ve výši 5.000 Kč, 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle 
důvodové zprávy a přílohy zprávy 
a ukládá uzavřít veřejnoprávní smlouvu 
dle důvodové zprávy a přílohy zprávy.

3/  Střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkové organizace obce MŠ Zde-
chovice

ZO schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu Mateřské školy Zdechovice na rok 
2021 a 2022.

4/  Příspěvek na rekonstrukci budovy 
ZŠ Svítání

ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 
50.000 Kč jako příspěvek na rekonstruk-
ci ZŠ a Praktické školy SVÍTÁNÍ a souhla-
sí s umístěním loga na pamětní desce 
na budově školy.

5/  Žádost o finanční příspěvek na spor-
tovní činnost

ZO rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdechovi-
ce č. 1/2020, které se uskutečnilo v pondělí 17. února 2020 v 18,00 
hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, Zde-
chovice č.p. 5
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14/  Odkup pozemků ve Zdechovicích 
pro bytovou výstavbu

ZO souhlasí s nákupem pozemků 
od paní 345/3 a 374 oba k.ú. Zdechovi-
ce o výměře 10.432 m2 za cenu 250 Kč 
za m2. ZO ukládá starostovi zajistit kup-
ní smlouvu pomocí advokátní kanceláře 
p. Kolaříka.

15/ Zahradní domek – další postup
ZO souhlasí se zahájením prací na za-
hradním domku svépomocí (stavební 
četou obce Zdechovice) veškeré dodava-
telské části vysoutěžit min. ze 3 nabídek.

16/ Stavba Zdechovice, p.č. 490/8 KNN
ZO bere na vědomí návrh smlouvy o zříze-
ní věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-20 19308/SOBS VB/3 
Zdechovice, č.p. 492/3,4 KNN. Záměr zří-
zení věcného břemene bude zveřejněn 
a věc bude dokončena na příštím ZO. ¾

Ve Zdechovicích: 17. 2. 2020

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

BcA.Tomáš Rondzík
starosta: Radomír Stříška

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdechovice č. 2/2020, 
které se uskutečnilo v pondělí 16. března 2020 v 18,00 hodin, ve společenské míst-
nosti Společenského centra ve Spytovicích

1/  Rozpočtové opatření 1/2020 
Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje Roz-
počtové opatření obce č. 1/2020 v před-
kládaném znění.

2/  Schválení dohody o provedení práce 
na brigádu v údržbě obce 

ZO souhlasí s uzavřením dohody o pro-
vedení práce a pověřuje starostu obce 
k podpisu této dohody.

3/ Pacht zahrádky 
ZO schvaluje pacht zahrádky – dílu č. 10.

4/  Stavba Zdechovice na p.č. 490/8, KNN 
ZO souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístě-
ní stavby č. IV-12-2019308/SOBS VB/, 
Zdechovice, č.p. 492/3,4 KNN a ukládá 
starostovi tuto smlouvu uzavřít.

5/ Investice do dluhopisů YD CAPITAL a.s.
ZO pověřuje starostu obce nechat si za-
jistit odpovědi na rizika vyjádřená dopi-
sem advokátní kanceláře a o podpisu 
smlouvy rozhodnout na dalším ZO.

6/  Návrh na udělení mimořádné odměny 
ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro 
starostu obce Zdechovice v navrhované 
výši.

7/  Provozní řád společenského centra 
Spytovice 

ZO schvaluje Provozní řád společenské-
ho centra Spytovice.

8/ Prodej pozemku 
ZO souhlasí s žádostí, schvaluje pro-
dej zastavěných pozemků st. p. č. 12/3, 
12/2, obě k.ú. Zdechovice a části pozem-
ku 384/2 k.ú. Zdechovice (nově po roz-
dělení č.p. 384/9 k.ú. Zdechovice) za cenu 

dle znaleckého posudku č. 7/3094/20, 
tedy celkem za 90.639,12 Kč. 
ZO ukládá starostovi tuto smlouvu uza-
vřít po předložení uzavřené kupní smlouvy 
na stavby umístěné na parc. 12/2 a 12/3.

9/  Vyjádření k akci Zdechovice – pří-
pojky kanalizace a vody pro objekt 
na st.p.č. 12/1

ZO souhlasí s navrženými trasami kana-
lizační a vodovodní přípojky dle projekto-
vé dokumentace a nemá námitek k zá-
sahu potrubí do pozemků č. parc. 604/5 
KN v k.ú. Zdechovice, který je ve vlastnic-
tví obce Zdechovice. Souhlas platí i pro 
pozemek č. parc. 12/1, který sice stav-
bou nebude přímo dotčen, ale nachází se 
v jejím bezprostředním sousedství.
Podmínky:
-  dotčený zpevněný i travnatý povrch (míst-

ní komunikace) musí být po dokončení 
montáže uveden do původního stavu.

-  přístup a příjezd k okolním nemovitos-
tem bude zachován a bude projednán 
s jejich vlastníky.

ZO ukládá starostovi sdělit umístění sítí 
v majetku obce, které budou stavbou dotčeny.

10/  Žádost o souhlas obce s konáním 
svatebního obřadu v zámeckém 
parku Zdechovice dne 20.6.2020.

ZO souhlasí s konáním svatebního ob-
řadu v zámeckém parku Zdechovice 
na p.p.č. 81/26, 81/43 a 81/42 k.ú. Zde-
chovice v termínu  20. 6. 2020.

11/  Nabídka projektových prací na pří-
pojku vody a kanalizace na akci 
„Přípojky kanalizace a vody pro RD 
č.parc. 542/7“ 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy 
na projekční práce s f. PB Plus dle nabíd-

ky ze dne 24. 2. 2020, včetně zastupo-
vání, při jednání s úřady a souhlasí s rea-
lizací s tím, že výběr realizační firmy bude 
konzultován s obcí Zdechovice. 
ZO zároveň ukládá starostovi:
1.  zajistit prodloužení veřejného osvětlení 

až k parcele p.č. 542/7k.ú. Zdechovice. 
2.  objednat přípravu pro přípojku kana-

lizace k parcele 542/2 k.ú.Zdechovice

12/  Žádost f. ToŠi speed s.r.o. o parko-
vání nákladních aut v zámeckém 
autoparku 

ZO souhlasí s povolením parkování 2 ná-
kladních automobilů včetně návěsu za cenu 
50 Kč/den/automobil včetně návěsu. Sta-
novuje vratnou zálohu ve výši 1.000 Kč/
ovladač od vstupních vrat do areálu. Dle 
zákona o obcích musí být záměr zveřejněn 
a projednán na příštím jednání ZO.

13/ Nabídka produktu f. CODEXIS
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s fir-
mou CODEXIS dle předložené nabídky 
a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

14/ Dotace od obce 
a)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi 

obcí a Klubem důchodců Zdechovice 
č. DOT/3/2020 i s převedením částky 
70.000 Kč na účet „Klubu důchodců 
Zdechovice“

b)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi 
obcí a Českou faustballovou asociací 
Zdechovice č. DOT/1/2020 i s převe-
dením částky 120.000 Kč na účet Čes-
ké faustballové asociace Zdechovice.

c)  ZO souhlasí s textem smlouvy mezi 
obcí a Sokolem Zdechovice z.s. č. 
DOT/2/2020 i s převedením částky 
75.000 Kč na účet Sokola Zdechovice 
z.s.. 
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15/  Vyjádření k akci Zdechovice – pří-
pojky kanalizace a vody pro RD 
na st.p.č. 542/7

ZO souhlasí s navrženými trasami kana-
lizační a vodovodní přípojky dle projekto-
vé dokumentace a nemá námitek k zá-
sahu potrubí do pozemků č.parc. 555/3 
(KN) v k.ú. Zdechovice, který je ve vlast-
nictví obce Zdechovice. Dotčený zpevně-
ný i travnatý povrch (místní komunikace 
a zel. pás) musí být po dokončení montá-
že uveden do původního stavu.
ZO ukládá starostovi sdělit umístění sítí 
v majetku obce Zdechovice, které budou 
stavbou dotčeny.

16/  Návrh kupní smlouvy na odkoupe-
ní pozemků p.č. 345/3 a 374 k.ú. 
Zdechovice

ZO souhlasí s textem kupní smlouvy 
a pověřuje starostu tuto smlouvu uza-
vřít.

17/  Dražební vyhláška na prodej 1/6  
st.p.č. 165 o výměře 127m2. 

ZO pověřuje starostu obce se zapojit 
do dražby na prodej 1/6  st.p.č. 165 o vý-
měře 127 m2, jejíž součástí je stavba bez 
č.p. s limitem 15.000 Kč.

18/ Zřízení krizového štábu obce
ZO souhlasí se zřízením krizového štábu 
obce Zdechovice dle předložených pro-
pozic. ¾

Ve Spytovicích: 16. 3. 2020

Zapisovatel: Š. Kočová
Ověřovatelé: Ondřej Procházka, Robert Forman

starosta: Radomír Stříška

Kateřina Kočová
Jmenuji se Kateřina Kočová a letos 

v červnu mi bude 29 let. Narodila jsem 
se v Praze, ale celý svůj život bydlím 
v našich obcích, nejprve ve Zdechovicích, 
následně od roku 2006 ve Spytovicích. 
Vystudovala jsem obor Veřejné zdra-
votnictví na 3. lékařské fakultě UK a jako 
navazující obor jsem si zvolila obor Výži-
va a potraviny na ČZU. Profesně jsem si 
prozatím zvolila dráhu hygienika na Hy-
gienické stanici hl. m. Prahy, kde pracuji 
na oddělení hygieny práce. To se zabývá 
ochranou zdraví pracovníků v souvislos-
ti s jimi vykonávanou pracovní činností, 
tedy s vlivem a důsledky práce na je-
jich zdraví. Nicméně na získané zna-
losti z oblasti výživy jsem nezanevřela 
a i nadále se ve svém volném času věnuji 
složení a kvalitě potravin a sestavování 
výživových plánů. Mezi mé další koníčky 
patří cestování, kultura a příroda, v po-
slední době také objevuji velkou zálibu 
v bylinkaření.

Mé zvolení do zastupitelstva obce 
bylo pro mě upřímně trochu nečeka-
né, jelikož jsem do voleb nevstupovala 
s úmyslem být zvolena, ale spíše být 
podporou dalším kandidátům. Za mé 
zvolení jsem však ráda a je mi ctí se spo-
lupodílet na rozhodování o aktivitách 
a záměrech naší obce. Jako zastupitel 
nováček a od letošního ledna také jako 
předseda finančního výboru se snažím 
získávat zkušenosti a znalosti nejen 
v rámci působnosti naší obce, ale také 
svojí účastí na vzdělávacích seminářích 

a odborných konferencích. Co mě v naší 
obci nejvíce vadí (nebo spíše mrzí) je 
jistý nezájem občanů o fungování obce 
a správu veřejných věcí, ale také ob-
časná chybějící sounáležitost občanů 
k prostředí obce i k ostatním občanům. 
Naopak jsem vděčná za to, že můžu žít 
v obci, která má svoji historickou hod-
notu, vlastní tradice, bohaté kulturní 
i sportovní vyžití, hezké prostředí včetně 
bezprostředního okolí a má neustále co 
nabídnout jak našim občanům, tak i ná-
vštěvníkům. 

Do budoucnosti bych obci přála, aby 
se i nadále rozvíjela, aby si jí občané vážili 
a aby byla místem, kde lidé žijí rádi a rádi 
se sem vrací. ¾

Ing. Kateřina Kočová

PŘEDSTAVUJÍ SE ZASTUPITELÉ OBCE

Největší část vybavení ochrannými 
pomůckami získala obec díky šikovným 
spoluobčanům a ze soukromých zdrojů. 
Děkujeme!
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OTÁZKY PRO STAROSTU
Je v úřadu relativně krátce, ale jako zastupitele ho známe mnoho let. Také stál v mi-
nulosti za řadou kulturních aktivit jako spolupořadatel z řad spolku Ješci. A v nepo-
slední řadě koordinoval několik let činnost obecní stavební skupiny. Starosta obce 
Radomír Stříška otevřel druhý rok svého působení v úřadu a říká: „Je to trochu jiné, 
než jsem čekal, a musím narovinu říct, že bez podpory kolektivu na Obecním úřadě 
bych to vůbec nedokázal.“

Máte za sebou první rok funkčního 
období. Jak probíhá váš obvyklý den 
v úřadu? 

Běžný den začíná o půl sedmé po-
hledem do mailů. Na sedmou chodím 
obvykle do dílny na údržbu a k obecní 
stavební četě. Řekneme, co je potřeba, 
a potom začne běžný den. Dal by se 
jednoduše popsat jako papíry, telefony, 
návštěvy a školení. Je to trochu jiné, 
než jsem čekal, a musím narovinu říct, 
že bez podpory kolektivu na Obecním 
úřadě bych to vůbec nedokázal. Všech-
no, co jsem dělal, jsem dělal poprvé 

a všechno se musím učit. Až budu funkci 
starosty někomu předávat, pokusím se 
mu v tomto směru práci ulehčit.

Jak dlouho ve Zdechovicích žijete a jak 
hluboké kořeny tady máte?

Do Zdechovic jsem se přistěhoval 
v roce 2005, ale už jako kluk jsem sem 
jezdil s rodiči na víkend a na prázdniny 
k babičce a k dědovi. Děda byl místní 
uznávaný truhlář, který pracoval i v rus-
kých kasárnách. Babička pracovala v JZD 
a později byla v domácnosti.

Měření rychlosti vlastní cestou
Při nástupu do funkce jste si před-
sevzal řešit silný provoz na silnicích. 
Objevila se nová značení a omezení.  
Co se změnilo a jaká další opatření 
jsou ještě v plánu?

Doplnili jsme značky omezující rych-
lost na 40 km/h a značení upozorňující 
na školu. Do léta přibydou ještě na dvou 
místech sloupky, které opticky lépe 
oddělí chodník od silnice. Poblíž školy 
se objeví nástřik na silnici upozorňující 
na zvýšený pohyb dětí. Samostatnou 
kapitolou jsou obě silnice do Řečan. 

Tady se nám podařilo dosáhnout trvalé-
ho zákazu vjezdu nákladních aut nad 12 
tun, a je to na těchto silnicích opravdu 
znát. Provoz se velmi zklidnil. Takto 
shrnuto se zdá, že změny šly hladce, ale 
opak je pravdou. Celý proces a doha-
dování trvalo rok a rád bych připomněl, 
že nám ze své pozice velmi pomohl 
náměstek hejtmana Pardubického kraje 
pan Michal Kortyš. 
    
Obcí projíždí dost neukázněných 
řidičů, povolal jste proto chvaletickou 
policii, aby měřila rychlost a kontrolo- 

Zřídit úsekové 
měření rychlosti 
může jen obec 
s rozšířenou 
působností.  

Situaci řešíme.
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vala přetížení nákladních aut. Co před-
cházelo této dohodě? 

Prvotní naše myšlenka byla úsekové 
měření. V obcích, kde ho mají, funguje 
spolehlivě a ke zpomalení dopravy dojde 
okamžitě. Bohužel zřídit ho může pouze 
městský úřad s rozšířenou působ-
ností, což je pro nás Přelouč. Tam se 
naše myšlenka nesetkala s podporou 
a ani měření rychlosti Městskou policií 
Přelouč nebylo možné. Proto jsme rádi, 

že ve Chvaleticích nám vyšli vstříc. Jak 
všichni vidíme, zajíždí k nám Městská 
policie Chvaletice a Celní správa něko-
likrát týdně, občas i státní policie. Jaká-
koliv přítomnost uniforem má okamžitý 
vliv na chování řidičů, ale po odjezdu 
hlídky se vše postupně vrací do pů-
vodních kolejí. Proto si stále myslím, že 
úsekové měření by byla správná cesta. 
Udělám vše proto, aby se naši občané 
na chodnících cítili bezpečněji.

Toalety v parku a nová klubovna důchodců
V obci se teď staví na několika místech. 
Například opravujete bývalé sídlo obec-
ního úřadu, také dům č. p. 13, v parku 
vznikla základová deska pro novou 
stavbu, co na těchto místech bude?

Starý obecní úřad je před dokončením 
oprav a bude sloužit našemu klubu 
důchodců, jako klubovna pro jejich 
setkávání. Ze stávajícího klubu důchod-
ců vznikne jeden větší, nebo dva menší 
byty pro nájemní bydlení. Zastupitelstvo 
obce stojí také před rozhodnutím, co 
bude z bývalé zasedačky ve Spytovicích.
Dům v kopci pod školou č.p. 13 dostal 
novou střechu, odstranili 
jsme mokré omítky a celý 
objekt jsme odizolovali 
proti vlhkosti. Další opravy 
plánujeme v zimních 
měsících pomocí naší sta-
vební čety. O využití domu 
zastupitelstvo ještě ne-
rozhodlo. Osobně si umím 
představit, že dokončíme 
opravu a celý dům i s částí 

pozemku prodáme. Variantou je i proná-
jem k bydlení.
Na základové desce v parku začne růst 
zahradní domek, kde bude garáž, šatna 
pro brigádníky a WC pro návštěvníky 
parku nebo kulturních akcí.

Mezi oběma našimi obcemi zatím 
nevede žádná jednoduše schůdná 
cesta, také to jste chtěl vylepšit. Jak se 
to daří? 

Už je opravená cesta od kravína ve Spy-
tovicích až po odbočku na Kozašice. 
Z této křižovatky doprava až na hranice 

našeho katastru proběhne 
oprava v nejbližších dnech. 
Cyklostezku podél hlavní 
silnice plánujeme a je teď 
na mně, abych vše dohod-
nul s vlastníky pozemků.

Řada obcí pracuje 
na opatřeních, která mají 
chránit zeleň v dobách 
sucha. To nás zřejmě 

bude v blízkých letech opakovaně 
sužovat. Napadá vás opatření, vhodné 
pro naše obce?

Ve Zdechovicích i Spytovicích proběhne 
výsadba nových stromů podle návrhu 
Ing. Petry Šmídové. Rádi bychom obno-
vili třešňovou alej za kostelem a ně-
které polní cesty tak, aby vznikly nové 
vycházkové trasy u obou našich obcí. 
Plánujeme i zadržování dešťové vody 
z některých obecních domů a nechali 
jsme si zpracovat nabídku na osazení 
slunečních kolektorů na střechu obecní-
ho úřadu.

Festivalu chybí velká pravidelná událost
V obci se podařilo upevnit tradici 
několika pravidelných slavností, ať je 
to letní festival, nebo v zimním období 
ples a masopust. Máte nějaký nápad 
na další podobné akce?

V tomto směru je pořád co vylepšo-
vat. Třeba pro náš Zdechovický festival 
nám chybí hlavní náplň. Program, jaký 
bude letos, nebo jaký jsme viděli loni 
a předloni, by podle mě měl být jenom 
doplňkem k nějaké hlavní akci. Ať už by 
to byla událost sportovní, kulturní nebo 
třeba soutěž hasičů, řezbářů, pejska-
řů apod. Prostě něco, z čeho se stane 
tradiční pravidelné setkání. Kultura, 
kterou pořádáme dosud, by zůstala jako 
doprovodný program. Kalendář akcí 
bych rád doplnil o nedělní odpolední 
koncerty různých žánrů v zámeckém 
parku. Tak, jak je dělával spolek Ješci. 
V letošním roce nás také čeká nový for-

mát rozsvěcení vánočního stromu. Bude 
to samostatná akce v čase, který bude 
lépe vyhovovat těm nejmenším.

Pokud by s vámi občan chtěl něco pro-
brat osobně, kdy a kde je nejlepší vás 
zastihnout? Ať už formálně v úřadu, 
nebo i třeba neformálně u piva? Co 
z toho sám preferujete?

Určitě je pro projednání vážných věcí 
nejlepší setkání na úřadě. Jinak mě 
může kdokoliv zastavit nebo mi zavolat. 
Můžete mě také potkat na většině kul-
turních akcích, anebo na fotbale. Budu 
rád, pokud si promluvíme o čemkoli, 
co vás trápí. Neformální setkání u piva 
je samostatná disciplína, při níž vzniká 
velmi snadno spousta nápadů. Mnohé 
z nich se ale nedožijí rána. ¾

(red)

Chceme  
obnovit alej 
za kostelem 
a polní cesty, 
aby vznikly  
nové 
vycházkové 
trasy.14 15
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Vítání jara 
na vsi
OD DUCHOVNÍCH 
OSLAV PO LIDOVÉ 
TRADICE



 „ Vesnický lid se sice modlil, chodil do kostela, 
světil křesťanské svátky i ctil křesťanského 
boha, ale v co opravdu věřil, byly jeho pověry. 
To byl jeho pravý svět, jeho pravá víra, jež mu 
šla ze srdce do srdce.“

Zdeněk Nejedlý 
(citováno z Kroniky Zdechovic, Telčic a Chvaletic, autor: Jaroslav Skokan)

Víra v boha už život lidí neřídí to-
lik jako v dřívějších dobách. S lidovými 
oslavami, zvyky a pověrami je to stej-
né. Izolovali jsme se do svých domovů, 
do svých gaučů a kdyby to šlo, vtiskli 
bychom svou osobnost do televizních 
obrazovek a nenávratně splynuli. Ve vel-

ké míře nahradila obrazovka většinu jiné 
zábavy. I když pro dnešní mladou gene-
raci je to spíše internet a jeho nesčetné 
možnosti. Řada původních zvyků, zvláš-
tě na vesnici, přesto přetrvala a my si je 
každý rok můžeme znovu připomínat.

Kostel nebo postel?
Často se zvyky rozdělují na oficiální 

církevní obřady a lidové zvykosloví. Od-
dělit je ale nelze. Lid vesnický v dřívějších 
dobách dělil svůj život krom tvrdé dřiny 

mezi církev a světskou zábavu. Vše se 
mísilo dohromady. Oficiální s neoficiál-
ním. Řada církevních pravidel předepi-
sovala, jak se v určité dny chovat a co 
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dělat. Byla ale pro tehdejšího člověka 
někdy natolik nesrozumitelná, že si je 
přetvářel po svém. Lidé tvrdě pracovali 
od úsvitu do soumraku na svých polích, 
v lesích. Museli si zajistit obživu. Času 
k odpočinku bylo málo a když se naskytl, 
věřím, že postávání v kostele, vyslech-
nutí kázání a vykonání bohoslužby jejich 
potřebu nemohlo plně uspokojit. „Jeden 
renesanční traktát vysvětluje, že zábava 
lidu má jen tři pilíře – dosyta se najíst, 
ožrat se, až spadnu pod stůl, a dosyta se 
milovat,“ píše Alena Vondrušková ve své 
knize Český lidový a církevní rok. O zá-
bavách tak jistě býval nejvytíženějším 
nábytkem stůl, anebo postel. Církev se 
mnohokrát snažila některé vesnické kra-
tochvíle vymýtit, nebo alespoň umravnit, 
ale mnohdy se jí to nedařilo.

 
Jelikož lidé záviseli na tom, jak dopad-

ne v daném roce úroda, tedy zda budou 

mít v příštím roce dostatek jídla, 
vykonávali různé rituály a magic-
ké obřady, aby si přírodu naklonili. 
Lidé žili mnohem těsněji spja-
tí s přírodou, než je tomu dnes. 

Veškerý čas trávili venku, jakékoliv změny 
počasí a přírodních cyklů vnímali o to in-
tenzivněji. Žehnalo se bohaté zeměděl-
ské úrodě, kněží světili snopy obilí, na jaře 
vesničané symbolicky vynášeli zimu ze 
vsi, pálením ohňů slavili letní slunovrat, 
anebo se různými pověrečnými zákazy 
snažili nebezpečné sily odvrátit. A proti 
těm byla často i jejich víra slabá.

„Řada zvyků měla společenský vý-
znam – stmelovala obec, vytvářela po-
zitivní lidské vztahy, prohlubovala důvě-
ru mezi sousedy. To bylo v podmínkách 
tehdejšího života nesmírně důležité, 
obec představovala izolovaný mikrosvět, 
v němž se několik rodin stýkalo neustále 
jen mezi sebou,“ Píše Vondrušková. Zvy-
ků, které se udržely třeba i u nás ve Zde-
chovicích, je pomálu, ale stávají se příle-
žitostí, při které můžeme oprášit staré 
zvyky a vidět se se sousedem.

Masopuste, masopuste!
Masopust je právě jedním ze staro-

bylých svátků, který se církev původně 
snažila vymýtit, následně omezit na osla-
vu v kostele, ale nepodařilo se jí to. Zů-
stal nezávislým až do současnosti, není 
tedy církevním svátkem, ale řídí se přesto 
každoročním datem Velikonoc. Původ-
ně to byly oslavy probíhající několik dní 
před Popeleční středou. Taneční zábavy, 
bály, stoly plné jídla a pití, období zavr-

šené průvodem a následně tancovačkou 
v šenku. Tam se pochovala basa, která 
musí na postní dny umlknout. V dnešní 
době se masopustní rejdění omezuje jen 
na víkend a návaznost na půst se také 
vytrácí. Průvod v maskách však neod-
myslitelně k Masopustu patří. Po čase se 
vrátil i k nám do Zdechovic a my si ho už 
sedmým rokem připomínáme. ¾

(red)

Dopolední sychravé počasí v sobo-
tu vůbec nenasvědčovalo tomu, že se 
za několik desítek minut opět po roce 
sejdou desítky zdechovických, aby 
ve slunečném, skoro jarním odpoledni 
oslavili tradiční masopust. Počasí se ale 
jako zázrakem právě na hodinu začátku 
slavnosti umoudřilo a průvod tak mohl 
vyrazit.

Už sedmým rokem tak slamění ve-
dou rozjařený zástup od obecního úřadu 
k jednotlivým zastavením. Cikánky hádají 
z ruky, policajti zastavují projíždějící a žá-
dají je o příspěvek, všude se hemží děti 
s pomalovanými tvářemi, dechová kape-
la BK hraje k tanci i do kroku, do rytmu 
se batolí i veselé, plenkami zavinuté mi-
minko, co chvíli se napije z lahvičky, stej-

ně tak popíjejí i další maškary. Medvěd se 
spokojeně valí, netuše, že mu brzy půjde 
o krk.

Pohoštění od klubu žen střídá tradič-
ní sportovní vložka u Ješků, po hudebním 
čísle před klubovnou důchodců následuje 
ukázka techniky u hasičů. V slunečném, 
ale větrném dni přijde vhod i tradiční tá-
borák u kovbojů v zámeckém parku, kde 
se hřeje svařené víno. Kdo se nezahřál 
vínem, zahřeje se v disciplínách spor-
tovců z místní školy. A okruh se uzavírá 
opět na radničním dvorku, kde už med-
věd obtěžkaný hříchy platí za to zlé, co se 
v uplynulém roce stalo. Pan ředitel školy 
mu na vrub připisuje jak neshody mezi 
lidmi, tak i třeba špatný stav obecního 
kostela, nebo hustý dým, stoupající z ko-

Zábava lidová má tři pilíře  
– najíst se, ožrat se, milovat se.
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mína nedaleké elektrárny. Kolik lidí, tolik 
připomínek, co by se mohlo v obci zlep-
šit. Snad právě takové společné postě-
žování si dělá z nás sousedy, kteří trochu 
více vědí o tom, co druhé trápí. A právě 
tak i dobrá zabijačková polévka nebo jitr-
nice snědená u jednoho stolu. ¾

-JA-

2120
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Masopustní maškary ve Zdechovicích (obě foto J. Schuch)
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Medvědář ve Zdechovicích



22 23

Zdechovický Masopust 2020Zdechovický Masopust 2020



Velikonoce
Jsou středobodem církevního života 
a připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Zároveň mají časovou spojitost 
s lidovými obřady, připadají na období, kdy 
se slavilo odeznění zimy a příchod jara. To 
symbolizuje nový život, spojovaný právě 
se zmrtvýchvstáním. Celé období má jasné 
uspořádání a dle toho je stanovena podoba 
liturgie. Mezníky jsou krom Popeleční středy 
a Božího hodu také jednotlivé neděle, které 
svátkům předchází. Dny, ve kterých probíhala 
i řada lidových obyčejů a pověr.

Očista v jídle i na duši

Popeleční středou začíná dlouhý čty-
řicetidenní půst. Vondrušková ve své kni-
ze popisuje, že v tento den dělával kněz 
na čelo věřícím křížek z popele se slovy: 
„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach 
se obrátíš.“ Po mši prý odcházeli muži 
na skleničku do hospody s odůvodně-
ním, že musí popelec ze sebe spláchnout 
a někde prý pili kořalku, aby je prý v létě 
neštípali komáři. V Bezdě-
kově na Přeloučsku chodi-
ly zase ženy „prát zástěry“, 
což znamená, že poma-
závaly mýdlem nevyspalé 
muže a vybíraly od nich 
peníze, které pak společně 

propily. Lidé si zkrátka vždy našli důvod 
ke světským radostem. I na tomto pří-
kladu je vidět, jak náboženské povinnosti 
prokládali lidovými obyčeji.

Postních nedělí bylo celkem šest. Za-
jímavá byla například třetí neděle, kterou 
lidé nazývali „Kýchavnou“ a během dne 
si počítali kýchnutí. Kolikrát kdo kých-
ne, tolik let bude žít. Kýchání si proto 

naši předkové vyvolávali 
také uměle a nespoléhali 
na náhodu. Takové prak-
tiky ale v tomto napjatém 
čase nedoporučujeme. 

Pátá postní neděle, 
též nazývaná Smrtná, je 

Na skleničku, 
neboli 
spláchnout 
popelec.

Zdechovický Masopust 2020
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Jarní zvyky 
a pověry 
Zdechovické

POHYBLIVÉ SVÁTKY KŘESŤANSKÉHO JARA 
Masopustní neděle 50 dní před Vzkříšením

Popeleční středa (začátek postní doby) 47 dní před Vzkříšením

Smrtná neděle (vynášení smrti) 14 dní před Vzkříšením

Květná neděle 7 dní před Vzkříšením

Zelený čtvrtek 3 dny před Vzkříšením

Velký pátek  
(den ukřižování Ježíše Krista) 2 dny před Vzkříšením

Boží hod velikonoční neděle, Vzkříšení

Nanebevstoupení Páně čtvrtek, 40 dní po Vzkříšení

Seslání Ducha svatého  
(svatodušní svátky, letnice) neděle, 50 dní po Vzkříšení

Nejsvětější Trojice neděle, 57 dní po Vzkříšení

Boží tělo (slavnost Těla a krve Páně) čtvrtek, 61 dní po Vzkříšení

asi ze všech nejznámější, neboť je s ní 
spojen prastarý zvyk vynášení zimy ze 
vsi. Tu symbolizovala figurína Morany, 
kterou lidé většinou házeli do potoka. 
Tato tradice zůstává zachovávaná i u nás 
ve Zdechovicích, ujímají se jí žáci školy.

Podstatou postní doby není jen vyhý-
bání se nestřídmým pokrmům a alkoho-
lu, důležitá je i duchovní očista a pokání. 
Celé dlouhé období plné rozjímání bylo 
přípravou na poslední svatý týden, kte-
rému se také říká pašijový a je vzpomín-
kou na poslední dny Kristova života. Nej-
významnější jsou poslední tři dny: Velký 
pátek, Bílá sobota a Boží hod, kdy vstal 
podle tradice Kristus z mrtvých. „Teprve 
pak přichází Velikonoční pondělí, na je-
hož veselou atmosféru s pomlázkou, 

kraslicemi a jarními dekoracemi se dnes 
v představách řady lidí omezily celé Veli-
konoce,“ píše Vondrušková. ¾

(red)



Kronika Zdechovic, Telčic a Chvaletic 
autor: Jaroslav Skokan 

Ve Zdechovicích se stavěla máj 
nejčastěji v pondělí svatodušní a sice 
před hospodou. Býval to zpravidla vy-
soký smrk, ozdobený fábory. Ráno po-
stavil mládenec své dívce před oknem 
ozdobenou břízku. Nestálo-li děvče 
o chlapce, který ji břízku postavil, od-

stranila ji. Odpoledne se sešli chlapci 
v hospodě a šli s hudbou po vsi. U kaž-
dého stavení, kde byla břízka, se za-
stavili. Hudba zahrála, načež břízku 
skáceli na znamení, že děvče s nimi 
půjde. Po obchůzce po vsi se tanči-
lo před hospodou pod májí. Komu se 

26 27
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Nemusíte být zrovna zahradníkem, 
abyste měli kompost. I když možná, 
kdyby byl člověk vznikal od počátku 
světa jako nadšený zahrádkář, možná 
by svou Zemi nezahltil tolika zbyteč-
ným odpadem. Biologický odpad totiž 
nepatří do popelnice. Biologický odpad 
nemusíme za poplatek vyvážet spolu 
s komunálním odpadem do spalovny či 

na skládku, kde posléze hnije, zapáchá 
a vytváří nebezpečné plyny jako napří-
klad metan. Jednu skládku máme tady 
za humny a když si představím, kolik 
a jakého odpadu se tam nachází, raději 
se otočím na druhou stranu k lesu. Tam 
mám pocit, že je to ještě v rovnováze. 
A při tom je to tak jednoduché.

Příroda to zařídí sama a zadarmo
Oloupu, oškrábu, rozkrojím, poseču, 

pokosím, prostříhám, vypleju... a hodím 
na kompost. (Kdo nevlastní zahrádku, 
hodí do popelnice na bioodpad). A zá-

zrak jménem kompostování začíná. Po-
tvůrky mikroorganismy se s chutí dají 
do žranice a přemění vaše zbytky v něco 
jedinečného. Humus! Neocenitelnou 

 ,, Pravý zahrádkář není člověk, 
který pěstuje květiny, ale je 
to tvor, který pěstuje hlínu. 
Žije ponořen v zemi. Staví svůj 
pomník v hromadě kompostu.“

Karel Čapek, Zahradníkův rok

Tady je,
    panečku,
    humus!

t é m a t é m a
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podařilo vylézt na vrchol smrku, měl 
právo se ozdobit fábory. K večeru 
za zpěvu se smrk skácel a v dopro-

vodu hudby odnesli chlapci smrk sta-
rostovi, aby přispěl z obecní pokladny 
na večerní zábavu v hospodě. ¾

Památní kniha obce Zdechovic u Přelouče  
– z ní vypsala kronikářka, paní Marie Kožená

Neděli co neděli, bylo ve Volšové 
leči v lese u studánky plno mladých lidí. 
Za hajného Michalce, kolem roku 1860, 
přicházeli za důležitým obřadem. Dívky 
si vypůjčily za 3-4 koruny polínko z bří-
zy skácené před Hromnicemi, nosily 
je v náručí po lese jako by chovaly ne-
mluvně, přiklekly ke studánce a přejíce 
vyslovovaly v duchu toužebné přání, aby 
se jim splnilo. I bezdětné ženy chovaly 
taky březové poleno, pak na něj usedly 
a doufaly, že mladá jarní míza jim pomů-
že od smutného bezdětství. Toto březo-

vé poleno nesmělo být užito jako palivo, 
sice by kamna rozmetalo, ani na kolářské 
práce. Takový vůz by se pořád kácel. ¾

(red)
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surovinu kompostu. Pokud si doma za-
hradničíte, humus je ideálním hnojivem 
pro vaše rostliny. Poutá na sebe živiny, 
které mohou rostliny následně využít. 
Stimuluje je k růstu a udržuje je zdravé. 
Zachytává zdraví škodlivé látky, vyrov-
nává ph v půdě a zabraňuje půdní erozi. 
Troufla bych si říci, že kompost je základ 
pro zdravý imunitní systém zahrady. 

A pokud něco málo své zahradě dopře-
jete z té hroudy hnědo-černého zlata, 
odvděčí se vám. Bohatou úrodou, zdra-
vými a silnými rostlinami.  A když pak 
následně tyto zdravé rostlinky sníte, tak 
uděláte něco i pro svůj imunitní systém. 

Správně vedený kompost není jen 
nahodilá hrouda čehokoliv, je potřeba pro 
něj vytvořit vhodné podmínky.

Rozmanitost
Míchejte vlhké se suchým. Zelené (ku-
chyňské zbytky, tráva) s hnědým (kůra, 
pilny), porézní s hutným.

Vzdušnost
Kompost dýchá, potřebuje tedy kyslík. 
Toho docílíme tak, že jej budeme pra-
videlně prohazovat. Nejlépe dvakrát 
do roka. Když funguje vše správně, 
nemusíte prohazovat vůbec. Rozklad-
né procesy budou ovšem probíhat po-
maleji.

Vlhkost
Správnou vlhkost zjistíte jednodu-
chým testem. Vezměte hrst kompo-
stovacího materiálu do ruky a zmáčk-

něte jej. Mezi prsty by se neměla obejvit 
voda a po rozevření dlaně by hmota měla 
zůstat ve tvaru ,,knedlíku“.

Teplo
Během prvních dnů po založení se začne 
kompost zahřívat na teplotu vyšší než 
50°. Je to důkaz správného komposto-
vacího procesu. Pokud se nezahřívá, je 
pravděpodobně suchý, nemá správné 
složení, není ho dostačující množství.

Do kompostéru nic nesázejte, ale 
máte- li kompost volně na zahradě, mů-
žete jej osázet rostlinkami. Nejlépe se 
v něm daří cuketám, dýním, okurkám. 
Rostliny zastíní povrch a tím nedojde 
ke zbytečnému vysušování kompostu. 
Jednotlivé druhy oblíbené zeleniny mů-
žete vsadit s trochou zeminy. 

Tak ať vám to kompostování dělá ra-
dost.  A ať si při pohledu na vaši zahrádku 
můžete říci: „Tady je, panečku, humus!“ ¾

(red)

Hlavní funkcí půdy je nejen produkce potravin, ale především zadržování 
vody v krajině. V České republice se 91 % veškeré dostupné, pitné vody na-
chází právě v půdě. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších 
problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním 
a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužová-
ní a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy. 
Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organic-
kých zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu 
a jeho aplikací do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků 
je kompostování. 

Zdroj: Kompostuj.cz

PROJEKT POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRŮ PRO OBEC ZDECHOVICE
• Až 200 kompostérů
• Pro občany zdarma
• Náklady: 692 120 Kč
• Dotace EU: 588 302 Kč (85 %)
• Spoluúčast obce: 103 818 Kč (15 %)
• Snížení produkce odpadů o cca 50 tun za rok
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CO DO KOMPOSTU PATŘÍ A CO NE
Do kompostu dáváme Do kompostu nedáváme

zbytky ovoce a zeleniny včetně 
citrusových plodů

kosti, odřezky masa, kůže (lze 
kompostovat, ale vždy by měla 
proběhnout tzv. hygienizace, která 
zajistí usmrcení původců chorob)

kávové a čajové zbytky popel z uhlí

skořápky z vajíček a ořechů chorobou napadené rostliny

lepenka, papírové kapesníky, ubrousky stolní oleje a tuky

podestýlka domácích býložravých zvířat čistící prostředky, chemikálie

posekaná tráva, listí, větve plasty, porcelán, sklo

plevele, piliny, hobliny, kůra sáčky od vysavačů

popel ze dřeva

trus býložravých hospodářských zvířat

peří, chlupy, vlasy

✓ ✕

POŽÁR NA SKLÁDCE
Již šestkrát od nového roku zasaho-

vala naše jednotka dobrovolných hasičů 
na místní skládce. Toto vysoké číslo souvisí 
s největší pravděpodobností se silným vě-
trem, který poslední dobou trápí Česko.

Největší požár vzplál 16. února. Mo-
hutný černý dým upoutal pozornost ne-
jednoho z občanů okolních vesnic. Byl 
vyhlášen třetí stupeň požárního popla-
chu, na místě zasahovalo přes 13 ha-
sičských jednotek. Po vyhlášení popla-

chu dorazila jednotka SDH Zdechovice 
na místo jako jedna z prvních, už po dva-
nácti minutách. Bylo to po páté hodině 
večer. Navštívili jsme velitele našich ha-
sičů Michala Rambouska, aby nám pově-
děl bližší informace. „Na skládce hořely 
převážně plasty a také nová uskladňova-
cí vana připravená pro ukládání odpadu. 
Obsahuje geotextílii, která byla zatížená 
pneumatikami. Právě ty také hořely. Mu-
seli jsme proto použít dýchací techniku.“

Požáry nebo doutnání odpadu 
na skládce přitom není úplně neobvyklé. 
„Příčinou bylo pravděpodobně samo-
vznícení. Lidé vyhodí neúplně uhašený 
popel. Když jim rovnou nechytne ba-
rák, tak tím zapálí skládku,“ pousmál se 
velitel jednotky. „A hlavně nám to celé 
komplikoval silný vítr. Požár jsme doha-
sili a v noci nám to chytlo znovu. Museli 
jsme zase zpátky přivolat hasiče z Pře-
louče a Řečan. Následující dva dny jsme 

ještě dohašovali skrytá ohniska. Ta mo-
hou být i tři metry pod povrchem. Spo-
třebovali jsme strašné množství vody, 
asi sto tisíc litrů!“ Hasiči po použití veš-
kerých zásob z cisteren jezdili dočerpat 
vodu k firemnímu hydrantu a také k ryb-
níku Pazderna. K doplňování se hodí sta-
noviště u tzv. suchého brodu. Ke zraně-
ní zasahujících hasičů naštěstí nedošlo 
a všichni jsou po zásahu v pořádku. ¾

(red)

Zdroj: kompostuj.cz, veronica.cz
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PLESÁME
Obecní ples je tradičně místem se-

tkání možná největší části místních oby-
vatel. Na parketu se potkávají všechny 
generace tanečníků, soupeříme spolu 
o ceny z tomboly, a také možná jedin-
krát v roce můžeme většině sousedů 
pochválit večerní společenské šaty a ob-
leky. Vzhledem k situaci byl letošní ples 
možná nadlouho poslední podobnou 
akcí tohoto druhu. Zavzpomínejme tedy 
na hudební a taneční zábavu s kapelou 
Chorus, na působivé taneční vystoupení 
Kláry Janákové a Filipa Zlatníka, i na bar-
manskou show, při které létaly vzdu-
chem lahve i sklenice s drinky. Tentokrát 
nechyběla ani menší potyčka v pozdních 
hodinách, tak to má na vesnické zábavě 
být. Těšme se na příští rok. ¾

-JA-

NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA?
Neznámý vandal se rozhodl pro-

mluvit k obyvatelům okolí skrze stěny 
podchodu od nádraží v Řečanech nad 
Labem. Cokoli důležitého chtěl sdělit, 
měl ale smůlu, že buď zanedbal školní 
docházku, anebo se příliš posilnil ne-
vhodnými substancemi. Srozumitelnost 
je proto mizivá. Navíc si vybral plochu, 
kterou obce na obou koncích podchodu 
společně opravily loni na podzim. Z dal-
ších nákladů na čistění tak neměly vel-
kou radost a celou věc proto předaly po-
licii. Škoda je skoro 10 tis. Kč. Policie už 

má stopy vedoucí k pravděpodobnému 
pachateli. 

Jemu tak doporučujeme jiné platfor-
my k promluvám k občanům. Od poulič-
ního básnictví zvaného slam poetry, přes 
textování hip-hopové hudby, kde je na-
léhavost vítaná, až po prostor na strán-
kách tohoto zpravodaje. Bude to zřejmě 
levnější pro obě strany a v posledním 
případě navíc pisatel získá zdarma i jazy-
kovou korekturu. 

Děkujeme. ¾
- JA-
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ZDECHOVICE NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
V únoru přivezl do Zdechovic bronzo-

vou medaili náš občan a vynikající český 
reprezentant ve stolním tenisu tělesně 
handicapovaných Jiří Suchánek. Dovezl ji 

z otevřeného mistrovství Polska, které 
se konalo v tamním městě Wladysla-
wowo. Jiří vybojoval tento úspěch mezi 

sto šedesáti dvěma sportovci z os-
madvaceti zemí celého světa. Jako 
první se o něm dozvěděli pracovníci 
Obecního úřadu, kterým adresoval 
milý pohled s fotografiemi. Rádi by 
se o pozdrav podělili také s vámi. ¾

(red)

Zprávy  
ze školy
Člověk míní, Pánbůh 
(příroda) mění 

Jak nám ukázala současná doba, je 
toto přísloví opět platné. Článek o živo-
tě školy jsme připravovali v době, kdy 
všem bylo jasné, co bude dělat za tý-
den, za měsíc, o prázdninách. Všichni 
jsme si plánovali. Stejně jsme na tom 
byli ve škole. Mimoškolní akce byly na-
plánované až do konce prázdnin. Vedle 
koncertů, na které jsme Vás zvali, jsme 
věděli o sportovních aktivitách, školních 
i těch regionálních a celostátních.

Jak se projevil nouzový stav do živo-
ta školy? Jak prožíváme současné dění 
v době samostudia? Škola přešla na nou-
zový režim výuky, pro mnohé náročnější. 
Distanční výuka pro školu přináší zcela 
novou zkušenost. Vypracováváme tý-
denní plány, ve kterých se pohybují žáci 
se svými rodiči. Trávíme spoustu času 

u počítače, učitelé i šestnáct hodin den-
ně, aby dětem pomohli zvládnout učivo. 
Pokud se věnujete probranému učivu, 
tak to jde. Daleko náročnější je probírat 
nové, dosud nevyložené. Tento způsob 
komunikace školy s žáky ukazuje, jak 
to který žák myslí vážně se vzděláním. 
Někteří žáci jsou denně s vyučujícími 
v kontaktu, někteří naopak nemají po-
třebu zpětné vazby vůbec. Nejdůležitější 
na domácím samostudiu je udržení řádu 
a neustupovat pocitu, že „nic nemusíme“.

Děti se učí s Rychlými šípy, sportují a malují doma
Škola se snaží zpestřit domácí vý-

uku i připravenými programy. Zahájili 
jsme Literární seriál Rychlých šípů, denní 
emailový kontakt zahájila skoro polovina 
dětí. Vyhlásili jsme Virtuální výstavu Ve-

likonoce – výstava s příběhem. Od dětí 
přichází řada nafocených výtvarných 
děl, které vznikají v domácích výtvarných 
dílnách. Tento týden se rozeběhne další 
připravený projekt Olympionikem z do- 
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mova, ve kterém budeme plnit spor-
tovní zadání. Účast ve všech projek-
tech je zcela dobrovolná.

Doba těžká a neveselá ale přiná-
ší i úsměvné chvilky, upevňuje vztah 
dětí ke škole. Děkujeme Všem, kteří 
nám posílají emaily plné optimis-
mu a lásky. Děkujeme za krásné 
pozdravy hudební, slohové i vý-
tvarné. Vztah učitel a žák dostává 
v těchto dnech zcela jiný rozměr.

Jak to bude s programem 
školy? Zpětný návrat do školy je 
v rukou vyšší moci. My ovlivňu-
jeme mimoškolní činnost. Zru-
šili jsme nejbližší koncerty. Jarní 
koncert s Kantory jsme přeložili 
na pozdější termín, o kterém 
budeme všechny včas infor-
movat. Výroční Galavečer 
školy s účastí patronů pře-
kládáme na podzimní termín. 
Den čarodějnic a černokněžníků 
a Slet čarodějnic pravděpodobně letos 
neuskutečníme. Zatím ponecháváme 
celý program festivalu Svatojánské mu-

zicírování. Zda se bude moci 
uskutečnit? Věříme, že již ano.

Život školy můžete sledovat na jejím webu:  
www.skolazdechovice.cz

Zápis do první třídy bude na dálku

Zápis dětí do 1. ročníku nového 
školního roku se poprvé v historii ško-
ly uskuteční také distančně, bez osobní 
přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pro nový 
školní rok může škola přijmout 12-14 
budoucích prvňáčků. Žádosti o přijetí má 

v současné době podáno již tolik žáků, že 
tato kapacita bude zcela zaplněna. Bliž-
ší informace poskytujeme na webových 
stránkách školy. ¾

Mgr. Jan Mazal, ředitel školy



Zprávičky z naší 
mateřské školičky

Rok 2019 začal v naší školce vel-
kou změnou. Paní učitelka Eliška Troja-
nová odešla na mateřskou dovolenou 
a na dobu jejího trvání k nám přišla nová 
paní učitelka Iva Frýdová.

V minulém roce jsme se, stejně jako 
v předešlých letech, snažili klasický pro-
gram běžného chodu naší mateřské 
školy obohatit různými akcemi. Napří-
klad k nám pravidelně jezdila moc milá 
lektorka s projektem Malá technická 

univerzita. Při lekcích se děti dozvědě-
ly spoustu zajímavých informací, které 
poté aplikovaly v praxi při realizaci mini-
atur ze stavebnice Lego Duplo.

Také jsme navštěvovali kurz plavání 
v Kutné Hoře společně s dětmi z mateř-
ské školy Chvaletice. Tam se vyškolení 
instruktoři postarali o to, aby se děti ne-
bály vody, dokázaly se potopit, ale hlav-
ně, aby dbaly na bezpečnost jak svoji, tak 
i svých kamarádů.
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Další pravidelnou akcí naší mateřské 
školy je pobyt v přírodě. Stejně jako ně-
kolik posledních let jsme vyrazili na Be-
necko do penzionu Mája, kde na nás 
čekal usměvavý majitel a kuchař v jedné 
osobě. Byl moc šikovný, protože po jeho 
kynutých knedlících měl boule za ušima 
úplně každý. Navštívili jsme zámek v Ji-
lemnici, odkud jsme si přivezli krásné 
suvenýry v podobě korálkových lízátek. 

Vyšplhali jsme se na rozhlednu Žalý, vi-
děli stádo Huculských koní a zahráli si 
v přírodě spoustu her. Bylo to moc pri-
ma a těšíme se, až letos zase vyrazíme. 
Týden na horách je pro nás i děti vzácný, 
protože se můžeme poznat úplně jinak, 
než při běžném provozu.

Mnoho dalších akcí jsme si užili spo-
lečně se spřátelenou mateřskou školou 
z Turkovic. Pravidelně jsme navštěvovali 
solnou jeskyni v areálu SRC Lihovar v Tře-
mošnici. Potkávali jsme se na divadelních 
představeních, buď u nás, nebo v Turko-
vicích a nemůžeme pominout ani krásný 
výlet do Nasavrk. Tam jsme si prošli Kelt-
skou stezku s výkladem průvodce.

Chceme poděkovat za podporu 
a vstřícnost ze strany rodičů. Při tvoře-
ní masek na karneval. Ten se nesl v du-
chu našeho letošního ročního plánu, „Se 
skřítky luk, lesů a pohádek …“. Bylo vidět, 
že si rodiče dali velkou práci.

Naše práce nás baví a společně děláme 
vše pro to, aby se s námi děti cítily dobře 
a ze školky si odnášely jen to hezké, na co 
budou rády ještě dlouho vzpomínat. ¾

Iva Frýdová, učitelka MŠ

Zápis do MŠ pro příští 
školní rok bude 11. 5. 
2020 od 13:30 do 15:30, 
bližší info a odpovědi 
na dotazy na:  
skolka@zdechovice.cz 
nebo:  
mszdechovice@email.cz

Zlatokopecký 
den
Zápisky Kovbojského klubu

V sobotu 1. února uspořádal Kovboj-
ský klub Spytovice již 32. Zlatokopecký 
den. Kdo nevíte, co to je, vězte, že je to 
tradiční zimní přátelské setkání u tábo-
rového ohně, spojené s hledáním zla-
tého pokladu. Tato akce si za dobu své 
existence získala velkou řadu přízniv-
ců a valná většina z nich nechyběla ani 
na tomto ročníku. Účast sice tentokrát 
nebyla rekordní, ale přesto si na Katovec 
našlo cestu více než 50 mužů, žen, kluků, 
holčiček a jako vždy také několik pejsků. 
Jakkoliv z názvu této události dýchá zima 
a mráz, spousta sněhu a drsné severské 
počasí, nic z toho se účastníkům toho-
to podniku letos nevyplnilo. Po bílé pe-
řině ani památky, teplota vzduchu měla 
k bodu mrazu hodně daleko a ani severní 
vítr nebyl zrovna krutý. Přesto všem pří-
tomným zlatokopům zářily oči radostí. 
Užívali si příjemnou atmosféru kama-
rádského setkání, pohodové odpoledne 
v přírodě.

Jak bývá dobrým zvykem, téměř 
všichni se zapojili do hledání zlatého 
pokladu a tradičně rozděleni na muže 
a ženy, oprášili své znalosti v oblíbené 

vědomostní soutěži. Ta byla letos vě-
nována dvěma osobnostem z americké 
historie. První, koho se týkaly kvízové 
otázky, byl jižanský generál z americké 
občanské války Robert Edward Lee, kte-
rý zemřel před 150 lety 12. října 1870. 
Druhým dotazovaným mužem se stal 
Robert Peary, americký polárník, jenž byl 
prohlášen za prvního člověka, který do- 

11/5
2020
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sáhl severního pólu (zde na nás konečně 
v tom teplém dnu dýchla ta pravá zla-
tokopecká zima) a od jehož smrti v roce 
1920 uplynulo 20. února rovných 100 let. 
Právě vědomostní soutěž rozhodla, které 
družstvo zvítězí a bude mít výhodu v hle-
dání pokladu. Tuto výhodu letos získali 
muži, a i díky ní se jim podařilo najít oba 
na Katovci ukryté zlaté poklady. Ten malý, 
rumové pralinky, nalezl Vláďa Merunko 
a velký poklad v podobě plné lahve whis-
ky objevil Dušan Novák. Jak je na zlatoko-

peckém setkání dobrým zvykem, oba po-
klady stejně nakonec Katovec neopustily. 
Jejich nálezci se o jejich konzumaci podělili 
se všemi ostatními. I tato skutečnost jistě 
přispěla k tomu, že se po setmění všichni 
rozcházeli v přátelské náladě a nás, členy 
Kovbojského klubu, těší úspěch akce. Je 
to pro nás známka toho, že Zlatokopec-
ký den je událost, která má v kovbojském 
kalendáři své pevné místo. ¾

Milan Potměšil
šerif Kovbojského klubu

42 43

s p o l k y  a  o r g a n i z a c e s p o l k y  a  o r g a n i z a c e



KD•Klub 
důchodců

Jistě zaslouží respekt ke kolika ak-
cím se členky klubu připojily, připravily 
program, anebo se ho aktivně zúčast-
nily. A nejde jen o akce kulturní: „Naše 
členky byly ve volební komisi při volbě 
prezidenta republiky. Některé z nás si 
byly v únoru zatančit na obecním plese. 
Aktivně jsme se podílely na masopustu, 
připravily jsme krátkou písničku a každá 
nějaké slané nebo sladké občerstvení,“ 
vyjmenovává za klub paní Sonja Boro-
vičková aktivity jen z prvního čtvrtletí 
uplynulého roku. „Není toho málo, viď-
te?“ poznamenává.

„Navštívily ve Chvaleticích postupně 
divadelní představení Tři na lavičce, Stará 
láska nerezaví, nebo Tchýně na zabití. Byly 
jsme na výpravném muzikálu Fantom opery 
v Praze. Zúčastnily jsme se besedy v Mora-
šicích se spisovatelkou Janou Klimečkovou. 
Pro všechny důchodce z obce, kteří měli zá-
jem, jsme uspořádaly zájezd do ZOO Jihla-
va a do kostela na Zelené hoře ve Žďáru n/
Sázavou,“ připojuje řadu kulturních akcí, 
na které klub vyjížděl. Jedním z vrcho-
lů bylo i divadelní představení O hloupé 
Káče, připravené s místními dětmi pro 
Zdechovický festival. Loňský rok pak při-
nesl i smutné zprávy: „Zavzpomínaly jsme 
na Karla Gotta a na to, že jeho písničky nás 
provázejí celým naším životem.“

„V novém roce se členky Klubu důchod-
ců znovu scházejí každých 14 dní v klu-
bovně. Zúčastnily jsme se besedy o historii 
a pověstech z našeho okolí, sešly jsme se 
na výroční schůzi v Hostinci U Zámku, kam 
nás přišel pozdravit i pan starosta. Taky 
jsme oslavily MDŽ a začaly nacvičovat nové 
divadelní představeníčko. Je to zmodernizo-
vaná pohádka O perníkové chaloupce. Pro 
další období na nás čeká velká akce, bude-
me se stěhovat do prostor bývalého OÚ. 
Zveme všechny dříve narozené občany, aby 
se k nám připojili a rozšířili naše řady,“ zve 
za klub paní Sonja Borovičková.

(red)

Kdyby jen bylo 
víc občanů obce 
tak tvořivých 
a činorodých 
jako je klub 
důchodců, 
může leckoho 
napadnout! 

Klub důchodců
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Paní Beranová Dagmar - 70 let
Pochází z Prahy. Do Zdechovic se přistě-
hovala s manželem v roce 1999. Vycho-
vali spolu dvě děti. Pracovala převážně 
jako provozní a účetní v potravinářství. 
Nyní se věnuje ráda keramice. Zálibou 
jsou i procházky s pejskem.

Pan Ramšák Stanislav - 70 let
Vyučil se svářečem kovů. Pracoval pře-
vážně u Českých drah
V domku, který si zde pořídil, bydlí od roku 
1975. Má čtyři děti. Těší se z vnoučat. Ta 
ho často navštěvují.

Významná jubilea 
našich občanů

Více než 80 let oslavili tito naši 
spoluobčané:

Paní Ďatková Marie - 82 let 

Pan Merunko Josef - 81 let

Všem oslavencům gratulujeme 
a přejeme mnoho zdraví!

Pan Mareček Jaroslav - 70 let
Přistěhoval se s rodinou z Ukrajiny. Vyučil 
se a pracoval jako soustružník. Vychoval 
tři děti. Sedmdesátiny oslavil v kruhu své 
rodiny a se svými přáteli.

Paní Merunková Tamara - 80 let
Pochází z Běloruska. Zde žije s manže-
lem od roku 1993. Vychovali dvě děti. 
Ráda pracuje na zahrádce a prochází se 
přírodou.
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ROZMARNÉ LÉTO  
ANEB JAK JSEM SBÍRAL VČELÍ ROJ

Dnes bych se vám chtěl svěřit s tako-
vou milou a hřejivou vzpomínkou, kterou 
někde uvnitř chovám a hýčkám už hezky 
dlouho. Mám rád včely a včelaření. Vče-
ličky jsou pro mě synonymem léta, tepla, 
pohody a štěstí. Svého času jsem měl 
až osm úlů. No, výsledky 
nic velkého, ale sem tam 
trochu medu a poučení 
o svébytném a po tisíciletí 
neměnném způsobu ži-
vota včelího společenství 
– to hlavně. Prostě pěkné! 
Mým učitelem, rádcem 
a pomocníkem byl zná-
mý včelař a odborník pan 
Rudolf Ďatko ze Zdecho-
vic. A teď k tomu příběhu, 
o němž Vám chci dnes vy-
právět.

Bylo to v létě, kdy se včely rojí. Ruda, 
tedy pan Ďatko, byl tehdy „postižen“ 
sádrovým křídlem, tuším, že levé ruky. 
Tedy sádrovou fixací ruky od ramene až 
k zápěstí (vůbec nevím jak s tím chu-
dák mohl žít a přežít!). Pracoval jsem 

tehdy v Pardubicích v mém „rodném“ 
Průmstavu a najednou telefon: „Přijeď 
a rychle, u nás visí roj.“ Co teď? Jak odejít 
(píchačky) a jak rychle přijet (auto neby-
lo)? No, přijel jsem asi ve čtyři odpoledne 
a co jsem neviděl! Za prvé vedro! Za dru-

hé – na vysoké hrušce 
na dvoře u Ďatků roj. Tedy 
na jedné větvi známý a ne 
právě malý hrozen živých 
včel a okolo hrušky všu-
de ve vzduchu tisíce dal-
ších. Kdo se nebál, nebo 
se bát nemohl, byl venku 
a něco dělal. Ten nabíral 
vodu, ten držel hadici, ten 
stříkal na včely, aby ne-
uletěly a uprostřed Ruda 
s tím křídlem, nebojácný 
a prakticky nechráněný 

oděvem (na to křídlo nešlo něco jen tak 
obléci) jako dirigent toho všeho hemžení. 
A také láhev prostějovské se sklenička-
mi na studni, protože se ten den slavi-
la v rodině událost významná, promoce 
rodinného příslušníka. Prostě scéna jak 

Sousede, 
vyprávěj!

Včely dráždí 
vedro před 
bouřkou, 
zpocení lidé, 
rychlé pohyby 
a alkohol. 
Všechno  
tady bylo!



od Vladislava Vančury, od něhož jsem si 
s dovolením vypůjčil název tohoto mého 
článečku. Rychle jsem skočil domů pro 
nádobíčko a přiznám se i pro „brnění“, 
tedy pro řádný dvojitý obleček, kterým jen 
tak žádné žihadlo neprojde (do toho ved-
ra!). Jak každý ví, včely dráždí věci jako na-
příklad vedro před bouřkou, zpocení lidé, 
rychlé pohyby, alkohol a …všechno tady 
bylo! Tak tedy fajn. Honem se na dvo-
ře u Ďatků doobléci do toho brnění, pod 
hrušku židli na pozdější odložení napl-
něného rojáku a s těžkým rojákem (dělal 
jsem ho sám a pěkně bytelně, měl asi 4 
kila) v ruce vzhůru po žebříku na tu hruš-
ku. Tam nahoře se pěkně pevně postavit, 
ruku s rojákem nastrčit pod roj (okolo Vás 
mračna kroužících včel) někam do listí, 
pořádně na to vidět nebylo a druhou ru-
kou roj do rojáku sklepnout i s matkou 
a třetí rukou se dobře držet (nemám těch 
rukou nějak moc?!). Vtom se zezdola ozval 
Rudův zcela klidný hlas: „Tak dobrý a teď 
rychle dolů.“ Rychle to sice zrovna nebylo, 
byl jsem moc rád, že jsem se se zdravou 

kůží dostal dolů, ale po chvíli roják přece 
jen už stál na židli pod stromem pěkně 
přikrytý víkem a my s Rudou jsme seděli 
a dívali se jak se to povedlo. To znamená, 
zda včely létají spíš do rojáku za matkou, 
nebo naopak z rojáku ven, taky za mat-
kou. Čili zda se mi povedlo matku do ro-
jáku sklepnout či ne. Nevím, jak to Ruda 
v tom včelím leteckém dnu poznal, ale 
zjistil, že v rojáku matka není. Takže zase 
vzhůru na hrušku a znova. A mezitím zase 
voda a mlžit, aby si ty potvůrky sedly. Tu 
Rudovu známou větu, „tak dobrý a teď 
rychle dolů,“ jsem ten den slyšel ještě asi 
pětkrát. Ale co bylo důležité, operace se 
nakonec zdařila. Závěrem snad už jen po-
známka. Ten den jsem dostal pár desítek 
žihadel hlavně do zápěstí, ale tu jednu ne-
šťastnou útočnici jsem zamáčkl na vnitřní 
straně mého pravého stehna pod kalho-
tama a pěkně vysoko!

Tak to bylo pár vzpomínek především 
pro vaše pobavení a já doufám, že se mi 
to povedlo. ¾

Váš Robert Chutic
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Velikonoční 
jidáše

 Cyklus 
přednášek

Symbolizují provaz, na kterém se 
oběsil proradný a zrádný Jidáš. Ale pro-
tože jsou Velikonoce zároveň svátky jara, 
symbolizují také konec zimy a začátek 
nového života. 

Podle tradice se jidáše potírají medem 
a jedí se na Zelený čtvrtek, kdy ke zradě 
došlo. Lépe ráno, ještě lépe před výcho-
dem slunce. Má to zajistit nejen pevné 
zdraví, ale i ochranu před nebezpečím 
typu uštknutí hadem a píchnutí vosou. 
Jidáše vycházejí z podobného těsta jako 
mazanec a vánočka. Těsto je tady ale 
ještě bohatší, hutnější a obsahuje navíc 
i med. Potírání medem po upečení má 
neodvratný vedlejší účinek: jidáše jsou 
na povrchu lepkavé. Ale tak to má být.

POSTUP
•  Droždí a lžičku cukru rozmíchejte, zalij-

te 100 ml smetany, přidejte lžíci mouky 
a nechte chvíli vzejít kvásek. 

•  Suroviny odměřte do mísy za pokojo-
vé teploty. Přilijte kvásek a zpracujte 
na hebké těsto.

•  Propracované těsto uložte a nechte 
zhruba hodinu kynout. Poté prohněťte 
a rozdělte na 24 stejných dílků.

•  Z každého dílu vyválejte váleček, tenký 
jako malíček. Stočte do uzlíků a klaďte 
na plech.

•  Smotané uzlíky potřete vejcem a ne-
chte ještě 20 minut vykynout. Troubu 
předehřejte na 190 stupňů.

•  Vykynuté uzlíky znovu potřete vejcem 
a vložte do trouby. Pečte 15 minut, až 
nabydou a zezlátnou. 

•  Med ohřejte, až bude horký. Odstavte, 
vhoďte do něj máslo a rozpusťte. Hus-
tou omáčkou potřete upečené jidášky 
ihned po upečení.
Dobrou chuť!

Suroviny
• 500g hladké mouky
•  70g másla  

(nerozpuštěného, pokojové 
teploty)

• 2 žloutky
• 300 ml smetany na vaření
• 80 g cukru krupice
• 25 g droždí
• 4 g soli
•  špetka strouhaného 

muškátového květu kůra z ¼ 
citronu

Na potření
• 1 vejce
• 2 lžíce medu
• 1 lžíce másla

Od nového roku zařadila obec 
do kulturního programu cyklus vzdělá-
vacích přednášek. 

V uplynulých týdnech jste tak mohli 
slyšet od Mgr. Martina Štěpánka vý-
klad Pohanský věk a počátky křesťan-
ství v pověstech Přeloučska. 

O starokladrubských koních, histo-
rii a současnosti chovu koní v Kladru-
bech velmi zaujatě přednášela Lenka 
Gotthardová. 

O svých cestách (nejen) na Antark-
tidu a Arktidu pak vyprávěl známý ces-
tovatel a polárník Oldřich Bubák.

(red)

kucharkaprodceru.cz
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBCE ZDECHOVICE
Obecní úřad zajišťuje nákup potravin a léků pro naše seniory a občany v nouzi.  
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na tel. 466 936 101. Obecní úřad má 
k dispozici šité bavlněné roušky, zdarma je nabízí potřebným. Roušky si můžete vy-
zvednout také v prodejně Jednoty, v prodejně na sídlišti a nebo na poště Partner 
Zdechovice. Nově je na úřadě k dispozici desinfekce na doplnění do lahviček. Máte-li 
zájem, kontaktuje nás na tel. 466 936 101.

Starosta obce  mobilní telefon: 606 660 236
Obecní úřad  tel.: 466 936 101
Aktuální informace www.zdechovice.cz

Kde získat informace o nákaze virem COVID-19 (koronavirem):
Celostátní telefonní infolinka:  1212

Státní zdravotnický ústav: Infolinky (nepřetržitě): 
   724 810 106, 725 191 367

Ministerstvo zdravotnictví: www.koronavirus.mzcr.cz

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje:
Infolinka (PO-PÁ 14-19 hodin, SO-NE 9-19 hodin): 602 730 251

Zdravotní pojišťovny – infolinky:
• VZP 952 222 222 • VoZP 844 888 888
• ČPZP 810 800 000 • OZP 261 105 555
• ZP ŠKODA 800 209 000 • ZPMV 844 211 211

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, 
protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochra-
ny a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky 
ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního 
odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.
Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady 
jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanté-
ně, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slab-
ších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na po-
vrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic 
a kontejnerů na směsný odpad.
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