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Milí čtenáři, 

tak se zdá, že letošní první půlrok ne-
byl u nás zrovna ideálním obdobím. Ten 
protivný Covid a požáry na skládce nám 
pořádně narušily pokojné jaro. A když už 
se zdálo, že se blýská na lepší časy, tak 
se opravdu zablýsklo. Příroda se slito-
vala a na vyprahlou krajinu seslala stu-
denou frontu. Deštíků, bouřek i průtrží 
jsme si letos užili bohatě. Bouřka nejprve 
vyčistila obec od modemů a televizí, po-
toky se zahltily a voda podmáčela zahra-
dy a louky, probudily se i staré, vyschlé 
prameny. Přívaly vody vyplavily i sklepy, 
garáže a obytné místnosti. Osobně jsem 
byl přítomen v zaplavených částech ro-
dinných domů, garáží, sklepních prostor 
i jiných lokalit a jsem moc rád, že se zno-
vu potvrdilo, že v době krize umíme dr-
žet pospolu. Je moc dobře, že nám není 
lhostejné, když sousedovi teče do bará-
ku. Umíme opustit svoje domácí pohodlí 
a vyrazit pomáhat sousedům. Největ-
ší radost mi dělá to, že jsou mezi námi 
obyvatelé, kteří jsou ochotni pomoci 
ostatním a sami svoji pomoc aktivně na-
bízejí. Obrovský dík patří našim hasičům 
za jejich nesmírně obětavou, usilovnou, 
náročnou a dobrosrdečnou pomoc spo-
luobčanům v těžkých chvílích. Jsou to ti 
praví lidé na správném místě. Věřte, že 
naši hasiči se Vám snaží pomoci ze všech 
sil, ale sebevíc by chtěli, nemohou být 
na všech postižených místech najednou. 
Buďte proto ohleduplní a trpěliví ve chví-
lích, kdy Vám druzí chtějí pomoci. Věřím, 
že nás po vydatných deštích čeká krásné 
slunečné léto, a přeji Vám, abyste si jej 
užili přesně podle svých představ. 

Jak jste si určitě všichni všimli, náš 
zpravodaj má od minulého čísla nový 
vzhled i náplň. Nový tým se svého úkolu 
zhostil na jedničku s hvězdičkou a za to 
patří moje díky Lucii Andělové, nové re-
daktorce, a Tomáši Rondzíkovi, starono-
vému grafikovi. Našemu zpravodaji přeji 
do dalších čísel, aby byl svěží a zajímavý 
a abyste ho rádi četli. 

Přeji Vám všem krásné letní prázd-
ninové období plné sluníčka, pohody, 
odpočinku, hezkou letní dovolenou s Va-
šimi blízkými a přáteli a šťastný návrat 
zpět domů. 

Radomír Stříška
starosta obce

Titulní foto: Červený potok krátce po dešti…

PESTRÉ OSTRŮVKY ŽIVOTA
Možná jste si všimli náznaku mozaikového sečení trávy v zámeckém parku. Mo-

derní přístup údržby velkých travnatých ploch návštěvníkům nabízí trávník zčásti po-
sečený pro příjemné posezení a procházky, částečně pak zachovává barevně kvetoucí 
ostrůvky vzrostlých bylin a travin, které přinášejí do parku pestrost a paletu barev. 
Také poskytují potravu pro hmyz, třeba pro motýly, jsou útočištěm drobných živo-
čichů a zabraňují nadměrnému výparu vláhy. Jaký máte názor na zachování lučních 
květů? Obec přivítá zpětnou vazbu. ¾

(JA)
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Milí Zdechováci a Spytováci, sousedé,

Miluju ty okamžiky, kdy, jak se lidově 
říká, „do vás střelí“ a zdánlivě banální věc 
nebo slova vás inspirují k dalšímu pnu-
tí mysli. Ten pocit překvapení jako když 
zjistíte, že jste součástí matrixu, což je 
asi dost sci-fi přirovnání. Anebo odhalíte 
něco, o čem jste neměli ani páru, a při-
tom kolem toho každý den chodíte. Je to 
součástí vás, vaší historie, vašeho okolí 
a ještě se tam dá jet na dovolenou. Ne-
budu vás napínat, řeč je o Geoparku Že-
lezné hory. Zdánlivě bezduchý pohled 
na obyčejnou žulovou kostku, pak jedna 
procházka do zdechovického lesa, setkání 
s informační tabulí o hlubinné vyvřelině 
s názvem gabro a nakonec otázka mého 
syna, proč nemáme v Česku moře. To vy-
ústilo v hlavní téma druhého čísla Zpravo-
daje. Více se dozvíte v článku a naleznete 
v něm i mapku, kterou si můžete vytrh-
nout a vzít s sebou na výlet.

Doporučuji článek o plánované těž-
bě manganu ve Chvaleticích. Tohle téma 
ve mně rezonuje již dlouhou dobu a vy-
tváří koktejl pocitů, který nevím, jak bude 
nakonec chutnat. Oslovila jsem proto 
starosty okolních obcí, aby mi odpově-
děli na mé otázky. Pro vás, kteří o těž-
bě již něco tuší, budou odpovědi stejně 
zajímavé jako pro ty, kteří zatím nevědí, 

o co se jedná. Sami si udělejte obrázek 
o těžbě, jež, pokud odstartuje, bude mít 
jistě vliv na naše obce. Osobně si myslím, 
že právě teď je čas se dobře informovat. 
Někteří namítají, že není k čemu se zatím 
vyjadřovat, protože nejsou zpracova-
né posudky a nejsou žádná úřední roz-
hodnutí. Myslím ale, že až všechny tyto 
úřední výnosy budou na stole, může být 
pozdě začít zjišťovat, o co jde. 

Novinkou tohoto čísla je rubrika s ná-
zvem „Dům č.p.“, která mapuje místní 
domy, jejich historii i současnost. A tímto 
vás opět vyzývám, pokud se chcete po-
dělit o vzpomínky nebo máte jakékoliv 
nápady na příspěvek, ozvěte se!

Přeji vám radostné čtení.
MgA. Lucie Andělová

redaktorka Zpravodaje
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TELEGRAFICKY PO UZÁVĚRCE…
•  HUDBA BUDE! 
  Tradiční Zdechovický festival, který se obvykle koná v srpnu, bylo bohužel nutné zrušit 

vzhledem k nejistému vývoji pandemie. O hudební večer v parku ale nepřijdeme. Kul-
turní komise po uvolnění opatření připravila zmenšenou variantu na sobotu 1. srpna. 
Festival se tentokrát zmenší do jednoho hudebního večera. Mezi potvrzenými inter-
prety vystoupí třeba rocková a funky kapela Laura a její tygři, nebo brněnská skupina 
Golden Delicious, která nabízí ve špičkovém podání nejlepší hity 80. a 90. let. 

•  LETNÍ KINO v parku 
  Zdechovické léto nabídne také několik filmových večerů. Sledujte nástěnku a webo-

vé stránky obce. Během prázdnin v některé páteční či sobotní večery promítneme 
filmovým fanouškům populární filmové novinky. Z potvrzených titulů půjde třeba 
o nové české snímky Ženská na vrcholu nebo vinařskou komedii 3Bobule. 

•  LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
  Klub žen Zdechovice srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na Loučení s prázd-

ninami, které se uskuteční v sobotu 29.8.2020 od 15,00 hodin v zámeckém parku 
Zdechovice.
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9/  Schválení aktualizované směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu.

Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní 
směrnici pro zadávání veřejných zakázek 
podle předloženého návrhu.

10/  Žádost o finanční dotaci ve výši 
5.000 Kč

Usnesení č. 10 a) a 10 b) nebyla přijata. 

11/  Žádost o nájem prostor
ZO předběžně souhlasí s výpůjčkou fary 
a přilehlé zahrady Atelieru Josef, pana 
Josefa Dvořáčka a ukládá starostovi při-
pravit smlouvu o výpůjčce, kterou schválí 
ZO na svém dalším zasedání.
Ukládá starostovi připravit rozpočtové 
opatření na náklady spojené s úpravou 
fary.
S ohledem na platné předpisy musí 
obec tento záměr nejprve zveřejnit min. 
na dobu 15 dnů a na dalším zasedání ZO 
věc dokončit. 

12/ Žádost o odkoupení pozemku
a)  ZO bere na vědomí nabídku na zpětný 

odkup parcely 385/9 k.ú. Zdechovice
b)  ZO bere na vědomí žádost z 27. 3. 2020 

o odkoupení stavební parcely v k.ú. 
Zdechovice

c)  ZO souhlasí s převodem pozemku 
s předkupním právem zpětné koupě 
č. 385/9 k.ú. Zdechovice přímo mezi 
prodávajícím a kupujícím s tím, že ku-
pující nechá na své náklady zpraco-
vat kupní smlouvu, jejímž vedlejším 
účastníkem bude i obec Zdechovice, 
a výhrada práva koupě a předkup-
ní právo budou zřízeny ve prospěch 
obce jako vedlejšího účastníka. Stejně 
tak i ostatní práva uvedená v kupní 

smlouvě ze dne 2. 6. 2016. Tuto novou 
smlouvu mezi prodávajícím a kupují-
cím p. J. Šífem a vedlejším účastníkem 
obcí Zdechovice projedná ZO na svém 
nejbližším zasedání.

13/ Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis kon-
trolního výboru o kontrole plnění usne-
sení zastupitelstva obce Zdechovice, 
provedené 3. března 2020.
 
14/  Žádost o souhlas obce s konáním 

svatebního obřadu v zámeckém 
parku Zdechovice dne 22. 8. 2020

Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním 
svatebního obřadu v zámeckém par-
ku Zdechovice na p.p.č. 81/26, 81/43 
a 81/42 v termínu dne 22.8.2020.

15/ Žádost o pronájem zahrádky díl č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje pacht za-
hrádky – dílu č. 4.

16/  Žádost o přípravu odbočky z řadu 
kanalizace a vodovodu k pozemku 
p.č.384/8 k.ú.Zdechovice  

ZO předběžně souhlasí s vybudováním 
přípojek voda a kanalizace k p. č. 384/8 
a ukládá starostovi objednat projektové 
zpracování u ing. P. Bukovského.

Ve Zdechovicích: 1. 6. 2020

Zapisovatel: Š. Kočová
Ověřovatelé: Valerie Vánišová,  

Ing. Kateřina Kočová
starosta: Radomír Stříška

1/ Žádost o nájem prostor   
Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje zá-
měr nájmu volné plochy 700 m2 a jed-
noho garážového stání 65 m2 v hale p. č. 
st. 260 za 2.000 Kč + DPH/měsíc.

2/  Žádost o odkoupení části pozemku 
p. č. 591/7 o výměře 26 m2

ZO souhlasí s prodejem pozemků 
p. č. 591/7 o výměře 26 m2, p. č. 591/8 
o výměře 20 m2 a p. č. 591/9 o výměře 
9 m2 za cenu 20 Kč/m2 s tím, že si ku-
pující zajistí na své náklady sepsání kup-
ní smlouvy a její vklad do katastru. Cena 
20 Kč/m2 je nižší, než je cena v místě 
obvyklá. Důvodem je skutečnost, že 
uživatelé těchto pozemků tyto pozem-
ky dlouhodobě užívají a obec má zájem 
o narovnání pozemkových vztahů. 
S ohledem na platné předpisy musí 
obec tento záměr nejprve zveřejnit min. 
na dobu 15 dnů a na dalším zasedání ZO 
věc dokončit.

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/  Žádost o přesazení stromů
Usnesení č.  4 nebylo přijato.

5/ Investice do dluhopisů
Usnesení č. 5 nebylo přijato. 

6/  Žádost o parkování nákladních aut 
v zámeckém autoparku

Zastupitelstvo obce schvaluje nájem 
volné plochy na pozemkové parcele 
p.č. 81/21 k.ú. Zdechovice f. ToŠi speed 
za cenu 50 Kč/den/automobil + 21 % 
DPH na dobu určitou do 31. 12. 2020. 

7/ Prodej použitých plechů 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 
použitých vlnitých ocelových plechů 
8 x 0,6 m z demontáže střechy z budovy 
č. 22 v areálu zámku za cenu 110Kč/ks.

8/  „Revitalizace kotelny Základní školy 
Zdechovice“, veřejná zakázka malé-
ho rozsahu

1.  Zastupitelstvo jmenuje komisi pro ote-
vírání obálek, posouzení a hodnocení 
přijatých nabídek (Ing. Miloš Sotona, Lu-
káš Smolík, Robert Forman + náhradníci 
BcA. Tomáš Rondzík, Ing. Kateřina Kočová, 
Valerie Vánišová) 

2.  Zastupitelstvo schvaluje Zadávací do-
kumentaci pro zakázku „Revitalizace 
kotelny Základní školy Zdechovice“.

3.  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
k podpisu všech dokumentů s vítěz-
ným dodavatelem, který splní zadávací 
podmínky výběrového řízení.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdechovi-
ce č. 3/2020, které se uskutečnilo v pondělí 1. června 2020 v 18.00 
hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdechovicích, Zde-
chovice č. p. 5
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Ing. Robert Chutic
Jak jste se z Karlových Varů ocitl 
ve Zdechovicích?

To je jednoduché, sedl jsem si na vlak, 
jel jsem do Řečan a docválal jsem asi 
3 km sem do Zdechovic. Začal jsem 
po studiích pracovat na výstavbě elek-
trárny ve Chvaleticích u firmy Průmstav 
v Pardubicích. To byla moje zahajovací 
praxe.

V té době v obci žila ještě vaše rodina?

Dědečka vyhodili z hospody, protože byl 
kulak, měl hospodářství, tři krávy, jedno 
prase, někdy dvě a pět hektarů. A kro-
mě toho měl tu hospodu. Když jsem 
přišel, hospodu už neměl a bylo tady 
JZD a takový věci. Maminka pocházela 
z Karlových Varů, přišla druhá světová 
válka a Češi z pohraničí museli do vnit-
rozemí. Dědeček s babičkou a s dětmi, 

to jest s mou maminkou, přijeli do Zde-
chovic a bydleli v domě, kde teď bydlím 
já. Seznámila se tady s mým tatínkem, 
po válce se na čas vrátili do západních 
Čech, konkrétně do Karlových Varů, kde 
jsem se narodil. Tatínek - absolvent hra-
decké stavební průmyslovky, tam dostal 
umístěnku.

Co vás táhlo do vedení obce, proč jste 
kandidoval na starostu?

Protože jsem chtěl něco předvést, že. 
A hlavně jsem cítil, že chci pomoci k ně-
jaké lepší kvalitě bydlení a pobytu ve vsi.

V úřadu jste působil 28 let. Napad-
lo vás na začátku, že to bude práce 
na tak dlouho?

Spíš ne, ale měl jsem asi takové špatné 
chápání, nebo možná dobré, já nevím, že 
je ta vesnice moje a že já musím. V tom 
smyslu, že ve dne v noci jsem starostou, 
dvacetčyři hodin denně. Užil jsem si 
spoustu dobrodružství. Když jsem třeba 
lezl po žebříku do cizího domu, který 
vypadal, že je vykradený, s policajty 
s tasenými kolty. No a nebo v zámku, 
volali mi hned po odchodu sovětských 
vojsk, že ve druhém patře se svítí. Tak 
jsem taky šel.

Mluvíte o zámku, proč se obec rozhod-
la zámek odkoupit?

Aby tady nebyl žádný obrovský pod-
nikatel, který z toho udělá něco, co by 
tu vesnici podřídilo zase tomu zámku. 
Nebo něco, co by obci vadilo. Tak obec 
po dlouhé době schválila, že z toho 
budou byty. S tím, že by se ubytovací 
kapacity rozšířily i do parku (pavilony 
Zahradní a Sluneční). V budově zámku 
totiž vychází jen málo bytů, asi 25 až 27.

Za tu dobu, co jste byl ve vedení obce 
se podařila spousta věcí. Na co jste 
nejvíc pyšný?

Samozřejmě na znovuotevření školy, 
pak taky na školku, i ten pětipatrový 
ruský dům na sídlišti. Za tu dobu se 
udělaly nové chodníky, šikovně silnice. 

Samozřejmostí už dnes je kanalizace, 
voda, plyn. Také jsme zde měli doktora.

Momentálně jste v zastupitelstvu. 
Jaká infrastruktura v obci ještě chybí? 

Měli bychom se dostat k tomu, aby se 
realizovaly nějaké stavby. Máme ve vý-
hledu přestěhovat mateřskou školu. 
Je volná fara, která by se po přístavbě 
mohla na to použít. Případně pomoci 
důchodcům novým prostorem pro klub, 
což se dneska aktivně děje. Z bývalého 
prostoru klubu můžeme udělat nějaké 
zajímavé byty. Stejně tak, až se jednou 
přestěhuje školka. Dále pak zámek 
a nové povrchy místních komunikací.

Zmínil jste se o tom, že vaši předkové 
tu provozovali hospodu. Napadlo vás 
někdy se k rodinné tradici vrátit?

To mě napadlo hodně dávno. Zatím 
zůstanu u stavařinky, k níž cítím velkou 
lásku. Mám však i vysněnou malou 
kravičku, tak do 450 kil. Pořídím si asi 
i nějaké včeličky. 

Prosím ještě o slovíčko, obec mě letos 
vložila do schránky blahopřání k mým 
narozeninám, vč. poukázky na odběr 
zboží v naší Jednotě v hodnotě 200 Kč. 
Potěšilo mě to. Děkuji, koupil jsem si 
sardinky a šumáky. Nemohu zapome-
nout poděkovat mojí Janě za všestran-
nou podporu, kterou mi ulehčuje život 
už skoro 14 let. A úplně na závěr chci 
říct, že mi v posledních letech dělá vel-
kou radost můj vnouček Dominik. ¾

(red)

PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE

V úřadu obce působí již více než třicet let, z toho úctyhodných 28 let 
jako starosta obce. Narodil se v Karlových Varech 12. května 1950. 
Rád přidává k dobru, že v tento den byla korunována Marie Terezie 
českou královnou a že se tedy snažil být také něčím zajímavý. Asi už 
poznáváte jeho typický styl humoru. Studoval stavební inženýrství 
na ČVUT v Praze. Ve Zdechovicích žije od roku 1974, skoro 50 let. 
Jeho dědeček zde provozoval hospodu v č. p. 5, kde je dnes nové sídlo 
obecního úřadu. Letos oslavil krásné jubileum, k němuž mu dodatečně 
za celou redakci gratulujeme.
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Oheň vs. voda 
ANEB JARO (NEJEN) U HASIČŮ

Zdechovičtí hasiči mají za sebou další 
mimořádně náročné období. Už počtvrté 
jen od února vyjížděli na místní skládku. 
Poslední velký požár zachvátil ležící pneu-
matiky, dvacetimetrové plameny upoutaly 
pozornost ze širokého okolí a podařilo se 
je zkrotit až po dvoudenním snažení. Hoří-
cí pneumatiky se nakonec podařilo uhasit 
pomocí techniky, při které se žhavý mate-
riál ponoří do kontejneru s vodou.

Rozsáhlý požár přivedl na místo 
i řadu televizních štábů, které si všíma-
jí také podezření ze žhářských útoků. Ty 
by mohly vysvětlovat opakované požáry 
v letošním roce. „Znamená to obrovské 
finanční zatížení, dvacet tisíc stojí jen pě-
nidlo na jeden výjezd, kupovali jsme nové 
hadice za padesát tisíc,“ vypočítává ško-
dy pro televizní kamery starosta Zde-
chovic Radomír Stříška. Velitel místních 
hasičů Michal Rambousek dodává: 

„Máme zničenou polovinu techniky. Došlo 
i k poškození zadních světel Tatry. To se mi 
za dvacetiletou praxi ještě ani jednou nesta-
lo,“ poznamenává při pohledu na světlo, 
roztavené vlivem sálajícího horka. 

Jen o měsíc později pak hasiče za-
městnala voda, která jim jinak během 
požárů bývá pomocníkem. Povodně 
po vydatných deštích postihly v červnu 
mnoho obcí na Železnohorsku. U nás byla 
nejhorší situace ve Spytovicích, kde byly 
zatopené zahrady a sklepy, a také v Paz-
derně ve Zdechovicích v blízkosti Červe-
ného potoka, který přivádí vodu z lesů 
do rybníka v zámeckém parku. Hasiči tam 
opravovali neprůchodnou propust a sta-
věli hráze z pytlů s pískem. Pomáhali také 
odčerpávat vodu ze zatopeného chvale-
tického kamenolomu. ¾

(JA)
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U CHVALETIC DŘÍME 
MANGAN

Titulek si půjčuje poněkud poetické heslo z knihy Daniela Smutka 
„Chvaletice - příběh o železe, síře a manganu“. V jedné z kapitol 
vypočítává, k čemu je nám tento prvek užitečný: „Bez manga-
nu v bateriích by nebylo svítidel, ani těch tábornických baterek 
a dnešní generace by nemohla mačkat za suchého praskotu 
plechovky od nápojů všeho druhu.“ Mangan se přidává do oce-
li a v neposlední řadě je důležitým komponentem pro výrobu 
lithiových baterií. Po bateriích, jako například těch do elektro-
mobilů, bude v dalších letech čím dál větší poptávka. Mangan 
je proto „v kurzu“, cena manganové rudy roste každým rokem 
a jedno z největších nalezišť v Evropě se zásobami převyšujícími 
23 miliónů tun manganové rudy je podle firmy Euro Mangane-
se u Chvaletic. Právě tato kanadská firma chce prostřednictvím 
své dceřiné společnosti Mangan Chvaletice s.r.o. do několika let 
začít s dobýváním kovu.

Od započetí prvních průzkumných 
prací projektu Mangan Chvaletice pa-
nuje spousta rozdílných názorů a otá-
zek. Těžařská firma již provedla množ-
ství průzkumů na bývalém odkališti 
a momentálně se čeká na vyjádření EIA. 
Důležitý dokument, který vyhodnotí vli-
vy plánované těžby na životní prostředí 
a veřejné zdraví. A je jakýmsi pomysl-
ným mezníkem, zda vůbec a za jakých 
okolností dostanou těžaři zelenou. 
Předkládáme vám vyjádření starostů 
dotčených i okolních obcí, kteří nám 
odpověděli na pár otázek týkajících se 
plánované těžby.

Starosta našich obcí Radomír Stříš-
ka považuje za největší úskalí celé těž-
by to, že se z hald na bývalém odkališti 
vytěží pouze mangan a ostatní zátěže 
tam nadále zůstanou. „Takže haldy se po-
stupně odeberou, vytěží se z nich mangan 
a všechen materiál se zjednodušeně zabalí 
do ochranné folie a znovu se uloží na pů-

vodní místo,“ vysvětluje starosta Zde-
chovic. Stejnou poznámku vznesla také 
starostka Řečan nad Labem Michaela 
Matoušková a dodává: „Mnoho otázek 
k těžbě manganu nám nebylo společností 
Mangan Chvaletice s.r.o. zatím zodpověze-
no. Jako laik se ptám, proč musí být vrstvy 
po sanaci oddělené, když jsou vyčištěné?“ 
Sama se k těžbě staví velmi skepticky 
a dodává. „Společnost uvádí jako hlavní cíl 
sanaci a rekultivaci kontaminovaných hald. 
Na schůzce s občany jsem se proto zeptala, 
co konkrétně je nyní kontaminováno a čím. 
Pracovníky, kteří u jednotlivých nástěnek 
podávali občanům informace, mi bylo sdě-
leno, že není prokázáno, že by byly haldy 
kontaminované. Naproti tomu mi odborní 
pracovníci řekli, že studny v Trnávce nejsou 
negativně ovlivněny těmito haldami a tak 
se nepřepokládá, že by se po sanaci hald 
stav studní pozitivně změnil. Z toho tedy 
usuzuji, že sanace okolí není ve skutečnosti 
ekologickou sanací, ale pouze těžbou man-
ganu.“

Prašnost, hluk a zvýšená doprava?
Starosta obce Trnávka, Radek Valen-

ta se nejvíce obává zvýšené prašnosti, 
stejně jako i starostové ostatních obcí. 
„V Kladrubech je to ještě o to více závažné, 
že se zde chovají koně a jezdí sem hodně 
tuzemských i zahraničních turistů. Pokud 
tedy nebude mít recyklace manganu žádné 
negativní vlivy na životní prostředí, dopravu, 
hluk a další oblasti, pak se nemáme čeho 
obávat. V opačném případě by měly být 
v povolení uvedeny body, které umožní ne-
gativní vlivy eliminovat či recyklaci dokon-
ce zastavit.“ vyvětluje starostka Kladrub 
nad Labem Lenka Gotthardová. Při těžbě 

se bude pracovat s velkým množstvím 
chemikálií, jak se uvádí v projektu firmy 
Mangan Chvaletice s.r.o., to je také jed-
na z obav starosty Radomíra Stříšky. „Jak 
ovlivní ovzduší práce s velkým množstvím 
kyseliny sírové? Místo těžby je od našich 
obcí na severozápad a naše místní část 
Stará pila je vzdálená jen 1,5 km,“ a dodá-
vá: „Máme spoustu otázek. Například k jak 
velkému dojde navýšení dopravy v našich 
obcích? Jenom materiál z lomu, který bude 
potřeba při stavbě továrny a komunikací jis-
tě nějak poznamená naše obce“. Starostka 
Michaela Matoušková k tématu také 
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Jsou neprovozovaná odkaliště ještě dnes ekologickou zátěží?

Geobotanik prof. Pavel Kovář: „Jed-
noznačně ano z následujících důvodů: 
V mnohametrové vrstvě kalových se-
dimentů z někdejší rudní těžby stále 
probíhají zvětrávací a chemické procesy, 
při nichž v silně kyselém prostředí (až 
kolem pH 3, v důsledku oxidace sirníků, 
kterých ukládaný koncentrát obsahoval 
značné množství) dochází k uvolňová-
ní škodlivých substancí do propustných 
říčních sedimentů v podloží a nivních 
půd v blízkosti Labe, a to dlouhodobě. 
Vzhledem k samotnému nevhodnému 
umístění deponií v blízkosti obcí a na ze-
mědělské půdě touto interakcí negativ-

ní vliv přetrvává ve své ne snad akutní, 
ale ’chronické’ podobě. Přírozený pohyb 
podzemních vod v podloží z výše po-
ložených partií výběžku Železných hor 
směrem k řece probíhá neustále a byl 
také důvodem kontaminace podzem-
ních vod a studní, což vedlo k přivedení 
zdroje pitné vody (hydrogeologická data 
k této záležitosti se dají na internetu do-
hledat).“

?

Proces získávání manganu 
Název mangan, jak vysvětluje Smutek 
ve své knize, vychází z řeckého magnés, 
tj. ,,magnetický“. Právě tato vlastnost 
manganu bude využita v jedné z prv-
ních fází procesu získávání tohoto pro-
duktu. Dobytá surovina z ložiska bude 
naložena na dopravník a přepravena 
k první fázi magnetické separace. Další 
fáze bude proces tzv. kyselého loužení 
za pomoci kyseliny sírové. Při procesu 
loužení dojde k oddělení i dalších nežá-
doucích prvků, převážně těžkých kovů 
jako jsou železo, nikl, měď, olovo aj. Ty 
se vyseparují a zneutralizovány se vrátí 
zpět na odkaliště. Ve třetí fázi se v pro-
cesu elektrolýzy vyloučí čistý mangan. 
Po odtěžení požadované suroviny pro-
jekt předpokládá sanaci a rekultivaci 
území. Na místě bude položen odvod-
ňovací systém a izolační nepropustná 
vrstva, na kterou bude pak uložen zbyt-
kový materiál z těžby. Rovněž je v pro-
jektu navržena svrchní nepropustná 
izolační vrstva, aby nedocházelo k uvol-
ňování nežádoucích  látek z povrchu no-
vého úložiště, například po srážkách.

přidává: „Pro rekultivaci se bude dovážet 
na vytěžená místa hlína, aby se krajina 
mohla osadit stromy a keři. Rekultivovaná 
plocha po těžbě je ale tak obrovská, že jen 
dovoz zeminy na místo, významně zatíží jak 
hlukem, tak prašností daného místa i okol-
ních obcí, přes které bude doprava dozajis-
ta zvýšena.“ Naopak starostka Chvaletic 
Ing. Zdeňka Marková nechce spekulovat 
nad negativními vlivy plánované těžby 
a ráda by počkala na vyjádření EIA. 

Důležitý dokument: EIA
Na otázku, zda bude mít tento doku-

ment vliv na rozhodování o případné pod-
poře těžby Zdeňka Marková odpovídá: 
„Ano, bude to mít vliv na mé rozhodování. 
Jako občan očekávám, že EIA přinese po-
pis možných vlivů (pozitivních i negativních) 
na obyvatelstvo a jejich zdraví, na životní 
prostředí (živočichy, rostliny, vzduch, kraji-
nu), jejich odborné posouzení. A pokud bude 
posudek EIA kladný, budou stanoveny pod-
mínky, které musí společnost dodržet, aby 
minimalizovala či úplně eliminovala nega-
tivní vlivy, které EIA popíše.“ Mezi největší 
pozitivní přínosy těžby pak řadí starostka 
Marková možnost využití rekultivované-
ho území jako odpočinkové zóny, vycház-
kové trasy, pracovní příležitosti pro obča-
ny a také přínos ekonomický. To spatřuje 
jako pozitivum také starosta Trnávky Ra-
dek Valenta: „Z těžby firma odvádí poplatky 
a část z nich skončí v rozpočtu obcí Trnávka 
a Chvaletice.“ Dalších obcí se to ale netýká.

Nabídka nových pracovních míst 
není ale pro všechny starosty prioritou. 
„V kraji je poměrně nízká nezaměstnanost, 
naopak by bylo nežádoucí sem přivážet 
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Jenže ono tady s největší pravdě-
podobností opravdu bylo! A přímo zde, 
v místě dnešních Železných hor, jejichž 
součástí jsou i naše obce. Proháněli se 
tam obří pravěcí žraloci, mořští červi si 
na dně moře vyhrabávali cestičky. A my 
si teď můžeme po pěti stech milionech 
let stoupnout na mořské dno, sáhnout 
na amonity a třeba si představovat, jak si 
obří žralok zlomil zub, když se zakousá-
val do své kořisti. To a mnohem víc nabízí 
oblast, v níž žijeme, Národní Geopark Že-
lezné hory. Tak šup tam, než vám příval 
turistů sní svačinu. 

„Mami, proč nemáme v Česku moře?“ možná vám také tuhle 
otázku několikrát položilo vaše zvědavé dítko. Odpovídám 
trochu ledabyle, neboť jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. 
Možná dříve, když jsem byla malá jako můj syn a stejně 
úpěnlivě jsem těma přemýšlivýma očima koukala na mámu 
nebo tátu s podobným dotazem. Úplně stejně ledabyle mi 
asi mí rodiče odpověděli: „Nevím, možná tu kdysi bylo, ale to je 
už dávno.“ 

Proč nemáme 
v Česku moře?
VE ZDECHOVICÍCH SE KDYSI PROHÁNĚLI ŽRALOCI

další zaměstnance ze zahraničí,“ vysvětluje 
starostka Gotthardová z Kladrub. Sta-
rostka Michaela Matoušková se obává 
agenturních pracovníků či případné nové 
ubytovny, která by pracovníky sdružova-
la a dodává jednu důležitou věc: „Je nutné 
nahlížet i na kapacitu mateřských školek 
a základních škol v okolí, které jsou zejmé-
na u mateřských škol na své plné kapacitě. 
Pokud by tedy noví pracovníci přicházeli 
s celými rodinami, nemusela by postačo-
vat kapacita v těchto školských zařízeních, 
nehledě na možnosti ubytování. Bohužel 
s obcemi společnost Mangan Chvaletice 
s.r.o. tuto situaci vůbec neřešila.“

Ekologickou sanaci zájmového území 
by ovšem přivítali všichni dotázaní sta-
rostové. Starosta Radomír Stříška po-
važuje za pozitvní dopad těžby snížení 
znečištění spodních vod a zlepšení kra-
jiny ve zmiňované lokalitě. Obává se ale 
budoucnosti odkaliště a vysvětluje: „Když 
v budoucnu někdo najde v haldách další 
prvek, který lze vytěžit, čeká nás všech-
no znovu. V současné době asi neexistuje 
technologie, která by dokázala zbavit zemi-
nu všech škodlivých prvků.“ Navrhuje proto 

povolit těžbu až v budoucnu, kdy budou 
dostupné dokonalejší technologie. Sta-
rostku Matouškovou otázky, i ty do-
sud nezodpovězené, nenechávají v kli-
du a upozorňuje: „Obyvatelé dotčených 
a okolních obcí budou celou jednu generaci 
muset strpět těžbu a někteří si ještě dobře 
pamatují, jak to tu chodilo v Manganokyzo-
vých závodech. Nechtějí to už znovu zažít 
a jejich děti, které tu vyrůstaly a žijí tu se 
svými rodinami, se bojí nejen o zhoršenou 
kvalitu života, ale i o životní prostředí, které 
tím bude dotčeno.“ Starostka Gotthardo-
vá dodává: „Při pořádání schůzí a jednání 
s firmou Mangan Chvaletice byly uvedené 
problémy vysvětleny a sděleno, že výroba 
nebude nikterak škodit svému okolí. V tom-
to směru je to opravdu těžké rozhodová-
ní. Máme dvě možnosti, buď tomu věřit či 
naopak. Je to dáno tím, že ač máme pěkná 
školení, nikdo s tím nemá žádnou osobní 
nebo přenesenou zkušenost.“ ¾

(red)
Zdroj: enviweb.cz, mn25.cz, kniha Daniela 
Smutka - Chvaletice, příběh o železe, síře 
a manganu

Když v budoucnu 
někdo najde v haldách 

další prvek, který 
lze vytěžit, čeká 

nás všechno znovu. 
V současné době asi 

neexistuje technologie, 
která by dokázala 

zbavit zeminu všech 
škodlivých prvků. 
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Historie stará 700 miliónů let za dva až tři dny.

Zatím neprávem opomíjené, i když 
z geologického hlediska velmi cenné 
území, které nabízí vedle geotopů – vý-
znamných geotu-
ristických lokalit – 
množství naučných 
stezek, unikátních 
muzeí a vyznače-
ných cyklostezek. 
Možná ani netu-
šíte, že máte v blízkosti nějaký vzácný 
šutr, anebo se váš okruh znalostí zatím 
spokojil jen s Obřími postelemi, které 
leží ve Zdechovickém lese. Víte vůbec, 
že tuhle postelovou podobu získaly ka-
meny díky zvětrávacím procesům, kte-
ré tyhle žulové balvany zdeformovaly? 
A že se největší balvan jmenuje Duch-
na? A je toho mnohem víc a rozhodně 
se nudit nebudete. Jak píše Jakub Hla-

váč ve svém článku o Železných horách 
v MF Dnes: „Z dítěte i dospělého se snadno 
stane geolog amatér.“ Pestré horniny, fo-

silie, zkameněliny, 
prameny. Všechno 
tu je na symbolické 
rozloze 777 km2. 
Množství turistic-
kých a naučných 
map, síť cyklotras 

a různých geovědních aktivit se rychle 
rozrůstá. Pavouk jménem „ráj turistů“ 
roste na velikosti, takže to s tou svači-
nou myslím vážně. Výhodou Železných 
hor totiž je, že jsou opravdu zatím ne-
objevené. Mám pro vás pár tipů, jak si 
obohatit letní dovolenou. Něco se dozví-
te o svém kraji a třeba se rázem octne-
te v prvohorách. S dětmi nebo na kole, 
nebo prostě jen tak. 

Dívej se kam šlapeš! Se žralokem si nezahrávej. 
Slova, která nás upozorňují na pří-

tomnost dávných živočichů, se nacházejí 
v místě, které bylo před několika desítka-
mi miliónů let asi 100 metrů pod hladinou 

pravěkého moře. Naučná geolo-
gická stezka Stolany 

n a b í z í 

přírodní geologickou galerii ve starém 
pískovcovitém lomu. Přímo ve vrstvách 
pískovců můžete najít modely tehdejších 
podmořských obyvatelů. Žraločí zuby, 
mořské šneky, tzv. amonity a můžete 
si vykopat svého dinosaura. Stejně jako 
v Návštěvnickém centru u Záchranné 

stanice a ekocentra Pasíčka. Volně 
je tam přístupný objekt 

s herními 

Z dítěte i dospělého 
se snadno stane 
geolog amatér.

CO JE GEOPARK?
Jedná se o oblast přírodního 
bohatství, geologicky cenné 
území, kde jsou ve spolupráci 
s místními obyvateli 
a organizacemi (státními, 
neziskovými i soukromými) 
nabízené turistické a vzdělávací 
aktivity. Na tomto území není 
nijak omezená lidská činnost, 
vyjma oblastí, které již mají 
nějaký ochranný status (CHKO, 
přírodní památky, přírodní 
rezervace apod.). Geopark 
tak seznamuje veřejnost 
s geologickými procesy v naší 
historii, demonstruje význam 
přírodních zdrojů a jejich využití 
v hospodářství i kultuře.

gická stezka Stolany 
n a b í z í 

si vykopat svého dinosaura. Stejně jako 
v Návštěvnickém centru u Záchranné 

stanice a ekocentra Pasíčka. Volně 
je tam přístupný objekt 

s herními 

Cesta vody, Bukovina u Přelouče
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GEOPARK 
ŽELEZNÉ HORY
Rozkládá se na ploše 777 km². 
Převážná část území leží 
v Pardubickém kraji, oblast 
kolem Ždírce nad Doubravou 
a Chotěboře zasahuje do kraje 
Vysočina. Během jeho 
návštěvy můžete v průběhu 
dvou až tří dnů poznat historii 
starou téměř 700 miliónů 
let. Máte možnost nalézt 
více než 100 druhů hornin 
s řadou ojedinělých a vzácných 
minerálů a usazeniny se 
širokým spektrem zkamenělin. 
Během svého putování 
můžete navštívit informační 
stanoviště v podobě 
dřevostaveb s tematickou 
náplní STAROHORY 
(Proterozoikum), PRVOHORY 
(Paleozoikum), HLUBINNÉ 
VYVŘELINY (Plutonity), 
DRUHOHORY (Mezozoikum) 
a HYDROGEOLOGIE.

a výukovými prvky zaměřenými na geo-
logii a paleontologii. Také se zde dozvíte, 
jak vzniká pískovcové skalní město. Kdo 
rád na kole, doporučujeme cyklostezku 
s magickým názvem Mageo, neboli malý 
geologický okruh, která vede mimo jiné 
také skrz Zdechovice. Cestou narazí-
te na několik informačních tabulí, které 
Vám prozradí zajímavosti o dané lokalitě. 

Nalít vodu do mraků a sledovat její puto-
vání krajinou můžete zase v geoexpozici 
„cesta vody“ v Bukovině u Přelouče.

A že se zde slovo kámen skloňu-
je na každém kroku, dokazuje i Žulová 
stezka Horkami.

„Naučný okruh vám zábavnou a občas 
i naučnou formou představí, co že je to 
vlastně za kámen, jak se dá štípat, rozbí- Vám prozradí zajímavosti o dané lokalitě. vlastně za kámen, jak se dá štípat, rozbí- 

Žulová stezka Horkami u Skutče
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jet, řezat a leštit. Ale třeba i transportovat. 
Na své si přijdou milovníci staré techniky, 
na kterou si zde můžou sáhnout. Moder-
ní lidé si mohou pomocí chytrých telefonů 
stáhnout videa a aplikaci s rozšířenými rea-
litami, které návštěvníka vtáhnou do dob, 
kdy celá oblast Horek aktivně žila kamenic-
tvím,“ popisuje web geoparku.

A na závěr vám prozradím jednu věc. 
Nedaleko Zdechovic, u obce Brloh, se na-
chází trilobit. A kdo nechce začít s geolo-
gickými výzkumy příliš zhurta, pohodlně 
si může vše naplánovat u piva v geolo-
gické hospůdce Na kovárně v Dubové 
u lomu v Miřeticích. Geologické pivo tam 
teče přímo z kovadliny. ¾

(red) s využitím materiálů Geoparku, 
se svolením majitele

foto: archiv Geoparku Železné hory

Lom Zvěřinov u SkutčeLom plný zkamenělin Stolany

geoparkzh.cz 
Vám přehledně nabízí možnosti poznávacích cílů
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Nová 
šance 
pro 
faru

Po dlouhých letech, kdy historický objekt památkově chráněné zdechovické 
fary zel prázdnotou, schválilo obecní zastupitelstvo plán využít dům jako umě-
lecký ateliér. Zájem o prostor projevili nám dobře známí výtvarníci z ateliéru 
pana Josefa Dvořáčka. Dosud působí v nevyhovujících prostorech bez dlou-
hodobé perspektivy v Přelouči. Fara ve Zdechovicích pro ně bude příjemným 
zázemím, kde mohou tvořit i vystavovat. Umělci ji budou využívat bezplatně, 
za to se zavázali pro obec připravovat pravidelně knižní autorská čtení, hudeb-
ní pořady, tvůrčí výtvarné dílny a zajímavá setkání s osobnostmi, to vše pro 
veřejnost a také pro žáky MŠ a ZŠ Zdechovice. Dům však nejdříve musí projít 
opravou havárie na již rekonstruovaném krovu a základní opravou části míst-
ností. Je také třeba zřídit sociální zařízení. 
Tyto investice ale objekt potřebuje nezávisle na záměru provozovat zde ate-
liér. ¾

(JA)

Po dlouhých letech, kdy historický objekt památkově chráněné zdechovické 

Kraj zahájil příjem žádostí do páté 
výzvy kotlíkových dotací v loňském roce 
8. října. Zájem byl obrovský hned od za-
čátku otevření výzvy. Ukončení příjmu 
žádostí je 30. října 2020, tedy pátá vý-
zva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti 
o poskytnutí této dotace mohou lidé po-
dávat prostřednictvím webové aplikace 
na internetových stránkách Pardubického 
kraje. V polovině února 2020 bylo zare-
gistrováno kolem 1 840 žádostí. Žadatel 
může získat dotaci až do výše 127 500 Kč.

V 5. výzvě je podpora poskytována 
na pořízení nových automatických kotlů 
na biomasu, kotlů na kusové dřevo s ruč-
ním přikládáním, kondenzačních plyno-
vých kotlů a tepelných čerpadel. Podpo-
řena může být pouze výměna starého 
kotle na pevná paliva s ručním přikládá-
ním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.

Rada průběžně schvaluje podané 
žádosti. V současné době pracovníci 
Regionálního rozvoje Pardubického kra-
je podepisují smlouvy s první polovinou 
žadatelů. Druhá polovina žadatelů byla 
prozatím vyrozuměna o tom, že peníze 
dostanou. Na podpis smlouvy si počkají 
na konec léta, ale mají jistotu, že peníze 
zde pro ně jsou již připravené a kotel mo-
hou vyměnit.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit, 
jsou zařazovány do tzv. zásobníku pro-
jektů. V případě odstoupení příjemců 
od smlouvy nebo nedočerpání schválené 
výše dotace, budou uvolněné příspěvky 
nabídnuty žadatelům právě v tomto zá-
sobníku, a to dle pořadníku podání žá-
dosti.  Tyto žádosti mohou být v letech 
2021–2023 uspokojeny z prostředků 
výzvy MŽP pro kraje v rámci podprogra-
mu, prostřednictvím něhož má kraj mož-
nost získat částku okolo 70 milionů Kč. ¾

Hana Štěpánová, (STAN), 
radní Pardubického kraje zodpovědná 

za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Celý kraj bude
lépe dýchat
Pomohou nové kotle za peníze z dotací

Celý kraj se má rozvíjet 
rovnoměrně, lidé mají mít stejné 
možnosti a výhody na kterékoli 
části území. Kotlíkové dotace toto 
kritérium splňují na sto procent. 
Další žadatelé budou podpořeni 
v letošním roce. Ukončení příjmu 
žádostí je 30. října 2020, tedy pátá 
výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
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V parku 
uschla 
mohutná 
borovice

…a posloužila k výrobě 
nového zahradního zařízení

Při obnově parku vystoupilo z hustého křoví několik statných solitérních stro-
mů, které se v nové etapě staly jeho dominantami. Jednou z nich byla i borovice 
vejmutovka v centrální části parku. Bohužel nedávno tento výrazný strom uschl 

a musel být poražen. Zřej-
mě se na jeho kondici po-
depsalo několik extrémně 
suchých roků, také mohl 
jeho kořenový systém po-
škodit výkop při nedáv-
ném budování kanalizace. 
Na jeho místě dnes zůstá-
vá jen torzo.

I když už si neužijeme 
stínu této borovice, bude 
nám všem sloužit ješ-
tě mnoho let. Za pomoci 
místních řemeslníků z její-
ho dřeva vzniklo několik za-
hradních stolů s lavicemi. 

Pokácený kmen pořezal na své pile 
v Řečanech nad Labem pan Barták, foš-
ny ohobloval zdechovický tesař David 
Veselý a nové sety zahradního nábytku 
z nich vyrobil další místní tesař Venda 
Říha. Povrchovou úpravu pak provedli 
zaměstnanci obce. Šest nových stolů 
si můžete užít v zámeckém parku, dva 
v novém klubu důchodců a další dva 
na obecním úřadě.

Borovice vejmutovka je až 50 m vy-
soký, původně severoamerický strom, 
který je ve své domovině ceněným 
zdrojem kvalitního uninverzálního dře-
va. V Evropě se vyskytuje od začátku 
17. století, konkrétně na českém území 
je doložená o 200 let později. Kromě 
kontrolovaných parkových stanovišť 
je ale dnes považovaná spíš za strom 
invazivní a nežádoucí, protože může 
přispět k rozšíření choroby rzi vejmu-
tovkové. V podobě stolků a laviček 
ale naše místní dřeviny nijak neohrozí 
a nám dobře poslouží. ¾

(JA)
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PROJEKT OBNOVY ZELENĚ V OBCÍCH ZDECHOVICE A SPYTOVICE
• Náklady: cca 220 000 Kč
• Očekávaná výše podpory: 200 000 Kč
•  Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí (Státní fond 

životního prostředí ČR)
• Projekt: Ing. Petra Šmídová a Ing. Zita Schuchová
•  Záměrem bylo do realizace výsadby zapojit občany obce, kvůli epide-

miologické situaci se ale nakonec mohlo zúčastnit jen několik občanů.

Výsadba  
stromů v obci

V současné době se (nejen) česká 
města a obce potýkají s problémem tzv. 
tepelných ostrovů, které vznikají jako dů-
sledek přemíry otevřených zastavěných 
či zpevněných ploch s minimem zeleně. 

Tyto tepelné ostrovy akumulují sluneč-
ní tepelnou energii a velmi pomalu se jí 
zbavují. V letních měsících se tak plochy 
bez zeleně, např. náměstí, chodníky bez 
přilehlého stromořadí, parkoviště apod. 

stávají takřka neo-
byvatelnými. 

Jak s tímto ne-
gativním jevem 
moderního urba-
nismu lze bojovat? 
Podle studií ekolo-
gického fyziologa, 
docenta Václava Krpeše z Ostravské 
univerzity, lze přirovnat chladící výkon 
vzrostlého listnatého stromu o prů-
měru koruny 10 m (23,2 kW) k výkonu 
čtyř klimatizačních jednotek (22,4 kW). 
Listnaté stromy nejenom, že díky své 
transpiraci ochlazují okolí a zadržují 
vodu v krajině, ale poskytují také útoči-
ště pro hmyz a drobné živočichy. Medo-
nosné rostliny navíc poskytují potravu 
pro snižující se počty užitečného hmyzu 
(včely, čmeláci). A v neposlední řadě pů-
sobí vzrostlé stromy jako výrazný este-
tický prvek zlepšující vnímání okolí.

V našich obcích byly vysázeny per-
spektivní dřeviny vhodné do intravilá-
nu měst, které dobře snáší znečištěné 
ovzduší, nejsou náročné na půdní typ, 
snesou zhutnění, výkyvy počasí, posy-
pové soli a dočasné zamokření. Jsou to 
zejména platan javorolistý a dřezovec 
trojtrnný v beztrnném kultivaru „Sun-
burst“. Medonosnými dřevinami jsou lípa 

srdčitá, v kompaktnější formě „Green-
spire“, a sakura – višeň chloupkatá „Fu-
kubana“.

Víc stínu pro horké dny

Začátkem května proběhla v našich obcích výsadba stromů za účasti veřejnosti 
a plné finanční podpory Národního programu Životního prostředí. Cílem výsad-
by je zlepšit životní prostředí v našich obcích prostřednictvím stromů, které 
přispějí k vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Pomohou s vyrovnáním tep-
lotních extrémů a zadržováním vody v krajině, zlepší také kvalitu ovzduší.

„Strom ochladí 
své okolí 
jako čtyři 

klimatizační 
jednotky.“
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Sešly jsme se jednoho slunečné-
ho květnového odpoledne na zahrádce 
ve dvoře hospůdky a popovídaly si o sta-
rých časech i o tom, co má na své pro-
fesi nejradši. „Poprvé jsem otevírala 24. 
června 1991 a den na to jsme tady měli 
pouťovou zábavu,“ usmívá 
se Jitka Kautská. Vytahuje 
obálky s dokumenty a fot-
kami. Pobízí mě, abych se 
zakousla do koláčků, které 
upekla. „Hospoda byla po-
stavená někdy kolem roku 

1900, první majitel byl nějaký pan Štěpán, 
který hospodu přenechal svému zeťovi 
Sazimovi, hospoda se po něm jmenovala 
U Sazimů. Ale špatně to dopadlo, pan Sazi-
ma prohrál hospodu v kartách a zadlužil se. 
Jak ve spořitelně, tak i u majitele tehdejšího 

pivovaru Emler v Přelouči.“  
Posléze babička Jitky Kaut-
ské, paní Ludmila Škarydo-
vá, všechny dluhy splatila, 
aby mohla hospodu pro-
vozovat. Paní Škarydová 
pocházela z Borku u Cho-

Dům č. p.  20

„V hospodě se 
kolikrát chlapi 

rvali sekerama, 
babička mezi ně 
vlítla a roztrhla 

je od sebe.“

Projekt zahrnoval také instalaci zá-
vlahových vaků, které pomohou stro-
mům k rychlejšímu úspěšnému ujmutí. 
Stromům bylo do výsadbové mísy apli-
kováno tabletové hnojivo a půdní kondi-
cionér zlepšující půdní podmínky.

Zastupitelstvo obce má do budouc-
na zájem i na dalším zlepšování kvality 
veřejného prostoru intravilánu i extravi-
lánu našich obcí. A to především formou 
obnovy bývalých alejí, vytvořením exten-
zivních záhonů místo trávníků a instalací 
tzv. „mobilní“ zeleně. Obec se bude i na-
dále snažit využívat pro tyto realizace 
vypsané dotační programy pro podporu 
zeleně. ¾

Ing. Petra Šmídová
Kdo jednou zamíří do Zdechovic, jistě mu neunikne dům na náv-
si s nápisem Hostinec u zámku. A kdo zavítá dovnitř, spatří pro-
stor s osobitou atmosférou, v zimě s rozpálenými kamny. Patří 
sem i známé tváře sousedů, na stole vám ještě před dopitím piva 
přistane další kousek. Hostinská Jitka Kautská má vždy přehled 
o vašem stole, a nejen o něm. Takové byly mé první dojmy, když 
jsme před několika lety poprvé přišli do hospůdky. Bylo to ještě 
v době cigaretového kouře, ten kromě štamgastů halil i staré ob-
razy na stěnách, na kterých je hospoda v dřívějších dobách.
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těboře, kde se svým mužem provozovali 
ještě jinou hospodu. „Chtěli mít hospody 
dvě a vyhlídnutou měli jednu u Seče a dru-
hou právě tady. Přijeli se podívat, babička 
přišla na zahradu, viděla potok a zamilo-
vala se,“ vzpomíná paní Jitka. Aby mohli 
manželé Škarydovi hospodu provozovat, 
museli splatit všechny dluhy, částky byly 
na tehdejší dobu dost vysoké, jen pivova-
ru Emler museli zaplatit 70 tisíc. Protože 
nedisponovali tolika penězi, půjčovali si 
peníze od místního Žida, pana Krause. 
„Když mu šli peníze vrátit, pan Kraus je ne-
chtěl, byl rád, že hospoda funguje, že je to 
tady hezké,“ dojímá se Jitka a dojímám se 
i já nad velkorysostí místního pána.

„Škarydovi hospodu otevírali 1. května 
1935,“ vypráví a ukazuje mi fotku své ba-
bičky. „Babička byla statná žena, silná, ta 
se nebála chlapů. To se v hospodě kolikrát, 
jak maminka říkávala, chlapi rvali sekera-
ma, tak babička mezi ně vlítla a roztrhla je 
od sebe,“ vypráví se zaujetím její vnučka. 
Dědeček, manžel Ludmily Škarydové, 
byl válečný invalida, z 1. světové války 

měl průstřel nohy, zranění, které se mu 
špatně hojilo. Po čase dostal otravu krve 
a zemřel v r. 1943. Manželé Škarydovi 
měli čtyři dcery.

„Vzpomínám si ještě jako mrňavá, že se 
pivo čepovalo na nynějším jevišti,“ ukazu-
je původní návrh hostince z roku 1938. 
„A dřív nebylo chlazení elektrické, to se le-
dovalo a támhle, jak jsou ta hnědá vrata, 
tak tam byla jáma a tam se skladoval ten 
led. Trubky byly vedené na to jeviště a chla-
zené pivo teklo až na jeviště.“ Ptám se, co 
se dělo s ledem v létě, a dozvídám se, 
že od zimy do zimy prostě vydržel. Jitka 
Kautská vytahuje další fotografie a do-
kumenty a pomalu se vyprávění stáčí 
méně veselým směrem.

Nejsmutnějším okamžikem v historii 
rodiny zůstává zabavení hospody komu-
nistickým režimem v 60. letech. Přešla 
pod místní národní výbor a Ludmila Ška-
rydová sice v hospodě až do roku 1981 
pracovala, ale již jako zaměstnankyně, 
zbavená nároku na živnost. Stejně tak 
později i dvě z jejích dcer Ludmila Hni-

ličková a Marie Říhová. 
„Babička ze svého vlast-
ního baráku musela platit 
dokonce nájem, protože ji 
tady nechali bydlet,“ do-
dává hořce Jitka Kaut-
ská. Její babička zemřela v roce 1981. 
V další dekádě se v hospodě vystřídalo 
14 hostinských. „Jeden hostinský tady byl 
asi tři neděle, pak si pro něj přijeli policisti 
a sebrali ho. Jiná hostinská zase pobyla jen 
čtrnáct dní, šla narážet sudy, tam dřív byla 
voda, ve sklepě máme studánku. Stoupla 
si na prázdný sud, ten se pod ní vyvrátil, 
spadla do vody, chlapy vyházela, odjela 
a už jí tady nikdo nikdy neviděl,“ vypráví 
s úsměvem Jitka Kautská a já dodávám, 
že to musel být zvláštní pocit, koukat se 
na svůj dům, kde se střídali cizí lidé.

V 90. letech se majetek vrátil čtyřem 
dcerám Ludmily Škarydové, ale žádná 
z nich se nechtěla hostinské činnosti vě-
novat. „Mamka se mě zeptala, jestli bych 

to vzala. Ostatní tety se 
majetku vzdaly v její pro-
spěch pod podmínkou, 
že to povedu já,“ vysvět-
luje Jitka. Probíráme se 
společně starými do-

kumenty a listinami. Když si pročítáme 
důkladně předávací protokol z 90. let, je 
v něm doslova napsáno: „Podle potvrzení 
ONV (okresní národní výbor) o vyvlastnění 
podle vyhl. 15 bylo v objektu převzato do-
hodnutá nulová hodnota,“ což, jak se uká-
zalo, nebyla pravda. „Babičce v těch 60. 
letech sebrali hospodu i s celým zařízením 
a já jsem si musela každou židli, stůl, pult 
odkoupit zpátky. Na židlích je ještě ze spod-
ní strany napsáno písmeno Š. Říkala jsem 
jim, že to babičce sebrali zařízený, že je 
na těch židlích napsáno „š“ jako Škarydová, 
ale bohužel musela jsem si to koupit zpět,“ 
vysvětluje Jitka Kautská. Vedení úřadu 
a tehdejší starosta Robert Chutic postu-
povali pravděpodobně podle dokumentů 

„Babičce v těch 
60. letech sebrali  
hospodu i s celým 

zařízením.“



Ludmila Škarydová

Ludmila Hniličková

38 39



D ů m  č . p .  2 0

o vyvlastnění. V nich se psalo o nulové 
hodnotě majetku, což podtrhuje tehdejší 
nespravedlnost. Po desítkách let už ov-
šem nikdo o správnosti dokumentů ne-
uvažoval.

Když společně počítáme, kolik let se 
věnuje hostinské činnosti, uznává, že by 
ji nikdy nenapadlo, jak dlouho u hospo-
dy vydrží. Letos je to dvacet devět let. 
„Ale mě to baví. Mám ráda, když jsou za-
plněné stoly. Ne kvůli zisku, ale že mám co 
dělat a je živo. Řeknu ti, mám někdy plný 
zuby toho každý den poslouchat to samé. 
Ten něco řekne, ty už víš, co mu ten druhý 
odpoví,“ začne se smát Jitka. Poslouchá-
ním všech těch řečí se prý už vyučila taky 
zedníkem a pokrývačem. ¾

(red)

Zprávy  
z mateřské školy

Dne 23. 6. 2020 
jsme se jako každý 
rok slavnostně roz-
loučili s předškoláč-
ky. Omezení ohled-
ně nemoci Covid 19 
se nevyhnula ani 
našemu programu. 
Museli jsme se přesunout do prostor 
obecního úřadu. Velmi nás ale těší, že to 
nakonec všichni pozitivně přijali.

Jistě jste si všimli, že letos bylo pa-
sování trochu jiné. Každý rok bývá pro 

děti připravené di-
vadélko, nějaká zá-
bavná, ale i poučná 
pohádka s písnička-
mi. Nedopatřením 
se stalo, že diva-
dlo prostě nepřije-
lo. Vyvedlo nás to 

z míry (a to dost), ale jen na malou chvíli. 
S trochou improvizace a za pomoci pana 
starosty (bleskově sehnal meč potřeb-
ný na pasování a připravil se k tomuto 
důležitému úkonu) vznikl náhradní pro-

„My už nejsme malé 
děti, těšíme se do školy, 

dostaneme slabikáře, 
budem dělat úkoly.“ 

gram a předškoláčci si svůj den užili i tak. 
Panu starostovi patří velké díky, také 
paní Čapkové za krásný zelený dort a ko-
šíčky, paní kuchařce Karlové za vynikají-
cí mrkvové řezy.  Touto cestou chceme 
poděkovat i rodičům, kteří s dětmi doma 
poctivě trénovali básničky. Děti si odná-
šely spoustu dárků nejen ze školky, ale 
i od obce Zdechovice. Předaly jim je paní 
Hloušková a Chalupníková.

Našim velkým školákům přejeme, 
aby se jim ve škole líbilo, bavilo je pozná-
vání všech těch nových věcí, které je če-
kají a budeme se těšit, že se za námi ně-
kdy přijdou podívat. Přejeme vám krásné 
a klidné prázdniny plné společně stráve-
ných chvil, nezapomenutelných zážitků 
a hlavně zdraví! ¾

Kolektiv MŠ Zdechovice

Jitka Kaucká

s p o l k y  a  o r g a n i z a c e
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Škola v době 
distanční výuky

V minulosti se některým z žáků 
„poštěstilo“ zažít uhelné, popřípadě 
chřipkové prázdniny. Ty byly vyhlíženy 
řadou generací žáků a studentů. Ti sou-
časní však zažili to, co nikdo ani ve snu 
nepředpokládal. Škola jim byla ze dne 
na den uzavřena. První reakcí bylo nad-
šení z volna. Nikoho však nenapadlo, 
že to bude déle než týden. Skutečnost 
předčila všechna plánování a očekávání.

Již deset týdnů (pozn. red.: psáno 
na přelomu května a června) probíhá 
na naší škole distanční výuka. Někteří žáci 
si zachovali režim dne. Někteří podlehli 
lenošení a dopoledne tráví zcela jinak. 

Výuka probíhá přes internet, po-
mocí aplikací jako je WhatsApp nebo 
Skype, po telefonu, vyměňujeme si 
procvičovací listy, video nahrávky, vypi-
sujeme programové dny. Většina děti je 
v pravidelném spojení a jejich výsledky 
jsou velmi dobré. Zvládají i nové učivo 
probírané takto na dálku.

Domácí dílny, internetové výstavy
Škola se snaží zpestřit domácí výuku 

různými výzvami. Proběhl Literární seri-
ál Rychlé šípy na procvičení čtení, psaní, 
slohu a orientaci v textu. Účastní se ho asi 
polovina žáků, především ze starší třídy. 
Na závěr Literárního seriálu se uskuteční 
Putování do Stínadel, kterého se zúčastní 

úspěšní řešitelé a přispěvatelé. Sportovní 
projekt Olympionikem z domova vznikl 
ve spolupráci s faustballovou reprezen-
tací. Zájemci plní denní sportovní úkoly 
a svůj průkaz olympionika předkládají ka-
ždý týden ke kontrole. Na dálku prochá-
zejí tímto projektem i děti ze Švýcarska 

a Německa. Virtuální výstava Velikonoce 
s příběhem nahradila pravidelnou téma-
tickou výstavu, která se nemohla konat. 
Děti vyráběly příspěvky doma a jejich fo-
tografie zasílaly do školy. Výstava pak pu-
tovala po internetu. Taky výsledky práce 
ve výtvarné dílně Vesmírné okénko putuje 
po internetu. Děti se inspirovaly interne-
tovou prezentací ke Dni letectví a kosmo-
nautiky. Ta měla velký ohlas a vznikly 
krásné projekty.

Hlavními předměty k distanční výuce 
jsou matematika, český jazyk, angličti-
na. Omezeně probíhá výuka ostatních 
předmětů. Informace z vlastivědy a pří-
rodovědy jsme dětem přinesli skrze pro-
gramové výukové stezky Kočárovka tour. 
K nim máme pozitivní odezvy i od turistů, 
kteří čas karantény trávili procházkami 
po našem okolí. Každé etapě předcháze-
lo studium prezentace k tématu, na ur-
čené trase pak čekaly účastníky otázky.

Kompenzací zameškaného vyučování 
pro naše žáky může být týdenní výukový 
kemp, který připravujeme na poslední tý-
den srpna v Jeseníkách. Zábavnou formou 
připravíme děti na nový školní rok. ¾

Mgr. Jan Mazal, ředitel školy

Výukové stezky Kočárovka 
tour zaujaly i turisty, kteří čas 
karantény trávili procházkami 
po našem okolí.

Prostřednictvím školního výukového 
kanálu si děti psaly krásné vzkazy, 

přání a dopisy povzbuzení.

Kočárovka 1. etapa. Start byl přímo 
u Mazánkovy hájovny a na 25 zastaveních 
čekaly na účastníky otázky z doby okupace 
a protektorátu. Ti, kteří trať úspěšně prošli 
se kvalifikovali do etapy druhé.

Putování s panem 
Botkem. Třetí etapa 

byla tématicky 
zaměřena na historii 

obce Zdechovice a  
jejího okolí.
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KD•Klub 
důchodců

Koronavirová karanténa ovlivnila život 
nás všech, i členek našeho Klubu. Většinu 
času jsme trávily doma a náhodně jsme 
se potkávaly na ulici nebo v obchodě. Mu-
sely jsme zrušit nácvik divadla i plánova-
né výlety. O to víc nás pak čekalo práce. 

Dostaly jsme od obce pokyn k přestěho-
vání do budovy starého obecního úřadu. 
Jsou tam větší prostory, kam může chodit 
více lidí. Můžeme se tam setkávat i mimo 
stálé termíny našich schůzek. 

Naposledy jsme poseděly u kávy 
a zákusku ve starém klubu. Za několik 
dní jsme se sešly v parku a šly se podí-
vat do opravených místností. Pak jsme 
skládaly všechny věci do krabic, vyklízely 
skříně a připravovaly všechno k převe-
zení. Další den přijeli zaměstnanci OÚ 
s vozy, polovina nás pomáhala věci na-

kládat, druhá polovina vykládat a rovnat. 
Další týden jsme uklízely, zdobily, našily si 
závěsy i potahy na židle, přinesly obrazy 
i drobné předměty. Ještě si chceme koupit 
novou televizi, abychom si mohly promí-
tat různé prezentace, a to jak z internetu, 
tak i z našich akcí. 

Říká se, že je lepší vyhořet než se 
stěhovat. Myslíme si však, že díky OÚ 
a naší práci se úsilí vyplatilo. Děkujeme 
všem, kteří nám pomáhali. Věříme, že se 
v novém prostředí budeme cítit stejně 
dobře, ne-li lépe. A pokud se mezi vámi 
najdou zájemci, přijďte se mezi nás podí-
vat, jste srdečně zváni. ¾

 Za KD Sonja Borovičková

Říká se, 
že je lepší 
vyhořet než se 
stěhovat.

 setkání v parku  prohlídka nových prostor
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Kovbojové se 
deště nebojí
Zápisky Kovbojského klubu

I nad konáním letošního Kovbojské-
ho dne visel dlouhou dobu velký otaz-
ník. Naštěstí se ale situace kolem ko-
ronaviru vyvinula příznivě, takže jsme 
tuto naši nejstarší tradiční akci nakonec 
mohli uskutečnit v původním napláno-

vaném termínu, v sobotu 20. června. 
Počasí nám sice nebylo moc nakloněno, 
od rána pršelo (vlastně již pršelo celou 
noc a celý den předtím) a varování me-
teorologů, že jen tak nepřestane, se ví-
ceméně vyplnilo. Déšť přestal až pozdě 

večer, aby se brzy nad ránem vrátil. Byl 
to tedy uplakaný Kovbojský den. Ale je-
nom co se týká oblohy. Na tvářích všech 
přítomných po většinu dne převažoval 
úsměv a na Katovci vládla dobrá nála-
da. Došlo i na oblíbené soutěže a niko-
mu vůbec nevadilo, když při nich trochu 
zmoknul. Přes naše obavy se sešlo více 
než 30 lidí. Večer se u táboráku sedělo, 
povídalo a hrálo na kytary a někteří z nás 
na Katovci i přenocovali ve spacím pytli. 
Je tedy zřejmé, že 33. Kovbojský den se 
vydařil. Rád bych tedy poděkoval všem, 
kdo se podíleli na jeho přípravě a organi-
zaci a chtěl bych ocenit i všechny ostatní, 
kteří neváhali a vyměnili teplo a sucho 
svého domova za návštěvu našeho přá-
telského setkání u táborového ohně. ¾ Milan Potměšil, šerif Kovbojského klubu
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MARIE KOŽENÁ  ZVE DO KNIHOVNY
Obecní knihovnu jsem převzala v čer-

venci 1975 od paní řídící učitelky Marie 
Vlasákové. Knihovna tehdy fungovala 
v jedné místnosti v prvním patře obec-
ního úřadu. Ve druhé místnosti bývalo  
kadeřnictví. Když kadeřnictví skončilo, 
mohla se knihovna rozšířit. Neměli jsme 
pro knihy nábytek, tak nám pánové Va-
něk a F. Stříška v kasárnách vyrobili pr-
kénné police na míru a mohli jsme část 
knih stěhovat. Nebylo žádné ústřední 
topení, jen obyčejná kamna. Kluci z 5. 
ročníku -  čtenáři - se po skončení vy-
učování předháněli, kdo bude smět 
v kamnech zatopit, než ostatní přijdou. 
Ráda na ty doby vzpomínám. Dnes bych 
si to asi nedovolila, ale děti byly tenkrát 
šikovné, nic zlého se nepřihodilo, muse-
ly přece i doma mnohé věci udělat. Čas 
běžel, přibývalo knih a prostor na obec-
ním úřadě přestal vyhovovat. Byla velká 

zátěž na strop a hledalo se nové místo. 
V panelovém domě zůstalo volné praco-
viště po lékařích, kteří provoz ordinace 
ukončili, a tak se knihovna přestěhovala 
do č. 157.

V současné době máme v knihovně 
víc jak 2 500 knih, každý rok nám z kraj-
ské knihovny půjčují 4 x 60 knih z vý-
měnného souboru a tak je z čeho vybí-
rat. Je to beletrie, naučné knihy, dětské 
knihy, detektivky i časopisy Květy, Vlasta 
a Zahrádkář. Nabízíme i tyto nedávné 
novinky: T. Keleová: Okénko do snů, Jsi 
jako slunce, H. M. Körnerová: Pán hor, 
P. Soukupová: Pod sněhem, Klimečková: 
Pod Zelenou bránu, Chlebani, Kočárová 
cesta, M. Váňová: Holčičky, Já hlupák, 
knihy J. Fouska, V. Vondrušky, I. Deváté 
a mnoho dalších. 

Vážení čtenáři, přijďte si vybrat a vez-
měte s sebou i své děti. ¾

POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE 
DO SPYTOVIC! 
Stejně jako se vrací do obvyklých kolejí 
život na úřadech a ve veřejných insti-
tucích, k dispozici je vám opět naplno 
taky nový obecní prostor, Společenské 
centrum Spytovice. Nový sál poslouží 
pro vaše oslavy, přátelská setkání, nebo 
jednání. Kromě sálu a zahrady disponu-
je samozřejmě i kuchyňkou a sociálním 
zařízením. Je k pronajmutí prostřednic-
tvím Obecního úřadu ve Zdechovicích, 
volné termíny k využití najdete okamžitě 
i na webových stránkách obce. ¾

(JA)
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V kruhu své rodiny oslavila 75 let paní 
Jana Semrádová. Pochází z Chvaletic. 
V roce 1972 se s manželem přestěhovali 

do naší obce. Před odchodem do důchodu 
pracovala v rodinné firmě. S manželem 

vychovali dvě dcery. Nyní se pomáhá starat 
o své dvě pravnučky.

•  Květoslava Svobodová oslavila 86 let. Těší se ze svých dvou dcer, vnoučat 
i pravnoučat.

Vážení oslavenci,

z důvodu vládního nařízení nebylo možné Vás osobně navštívit a popřát k Vašim 
životním výročím. Nechtěli jsme Vás ohrozit zákeřným koronavirem, proto gratula-
ce probíhaly přostřednictvím telefonu a následným vložením poukázky s gratulací 
do poštovní schránky. Dodatečně Vám přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost.
V měsících březnu, dubnu a květnu více než 80 let oslavili tito naši spoluobčané:

• Mazáčová Božena  • Krupičková Zdeňka  
• Volná Ludmila   • Platonova Renargina  
• Benda Václav   • Semjonova Maria  
• Jelínková Emílie  • Svobodová Květoslava  

Za SPOZ Lída Hloušková a Jarmila Chalupníková, za Spytovice Vlasta Formanová

70 let oslavil pan Otmar Černý.
Vystudoval VŠE. Jeho velkou zálibou je 
cestování. S manželkou navštívili nejen 
evropské státy, ale i několik oblíbených 
exotických zemí. Přesto se pečlivě starají 
o svůj domek. Ten opravdu krášlí náves 
naší obce.

50 let společného života oslavili Ludmila 
a Jaroslav Soukupovi. Žijí spokojeně 
v rodinném domě se zahradou na Staré pile. 
Vychovali dceru a syna. Radost jim dělá jejich 
vnuk. Přejeme jim do dalších let hlavně zdraví 
a spokojenost.

75 let oslavila paní Sonja Borovičková. 
Celý život pracovala jako učitelka ZŠ. I když 
působila na různých školách, nejdéle 
učila na ZŠ v Řečanech nad Labem. 11 let 
byla šéfredaktorkou Zpravodaje. Napsala 
a nacvičovala s dětmi a členkami Klubu 
důchodců divadelní pohádky. Se svým mužem 
vychovali 3 děti.

Paní Jiřina Volná je místní rodačkou 
a letos oslavila 80 let, prožila zde celý život 

a pracovala v zemědělství. S manželem 
Václavem vychovali čtyři děti.

Významná jubilea našich spoluobčanů
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NĚKOLIK VZPOMÍNEK NA SPYTOVICE
Řečany nad Labem, 24. června 2020 

Zavzpomínám tedy na Spytovice 
svého dětství a mládí, kde jsem proži-
la 22 let. Narodila jsem se na začátku 
2. světové války v r. 1940. Nebyla jsem 
ale sama. V tomto roce se ve vsi, která 
měla něco málo přes 60 popisných čísel, 
narodilo 10 dětí, děvčata v naprosté pře-
vaze.

V mých vzpomínkách jsou Spytovice 
hezkou a upravenou zemědělskou obcí 
ležící mezi posledními výběžky Želez-

ných hor na jihu a rovinou Polabí na se-
veru. Silnice vedoucí přes ves zde tvoří tři 
zatáčky. V té době nikdo z obyvatel ne-
měl auto a těch ostatních jezdilo oprav-
du jen málo. Pod prostřední zatáčkou 
podtékala struha, na silnici bylo zábra-
dlí se čtyřmi sloupky, jako děti jsme zde 
v bezpečí hrály „škatulata hejbejte se“. 
Autem občas projel pan farář ze Zdecho-
vic, někdy nás ze školy i svezl. O žních se 
po silnici procházely husy a slepice, sbí-
rající zrna padající z fůr svážejících obilí 
k mlátičkám.

Sousede, vyprávěj!



Dům čp. 6 hostinec U Homolků

Spytovice  
„u prostřední“ zatáčky
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Kulturní tipy na léto

Věra Čáslavská. Jistě každý ví, kdo byla a co dokázala. Ale asi málokdo 
ví, co všechno musela překonat, že prožívala trému před každým důležitým 
vystoupením a co modřin a boulí utrpěla. Z obecní knihovny jsem si vypůjčila 
knížku Cesta na Olymp. Napsala ji sama Věra Čáslavská. Popisuje v ní 
vše, co prožívala, se všemi radostmi ale i zklamáními. Prostě tak, jak vše 
opravdu bylo mimo záběry televizních kamer. Moc mě knížka zaujala. Četla 
jsem ji, jako bych tam všude byla s Věrou Čáslavskou. I když já sama jsem 
nikdy gymnastiku nedělala. Asi jsem na to měla málo odvahy, vůle i nadá-
ní. Toho všeho měla Věra vrchovatě. Všem, kdo rádi čtou o našich slavných 
sportovcích a nejen o nich, tuto knihu velmi doporučuji.

Již delší dobu mám pocit, že většina 
inovativní hudby kterou poslouchám, 
přichází v posledních letech z Austrá-
lie. Ocean Alley jsou toho skvělým 
příkladem. Kapela se dala dohromady 
v roce 2011 a od té doby vyprodukova-
la tři plná alba a dvě krátká EP. Přičemž 
poslední album Lonely Diamond vyšlo 
letos v půli června. Jejich hudba v sobě 
spojuje novou vlnu australského psy-
chedelického rocku a klasický odlehčený 
indie rock s vlivem typického surf roc-
ku, dále se nebojí experimentovat ani 
s prvky reggae. 

Ideální záležitost na toto léto.

Náš dům stál u prostřední zatáč-
ky, téměř u silnice, v minulosti zde byla 
kovárna, předci byli kováři. Hned vedle 
stála obecní pastouška, ta byla po válce 
zbourána. 

Na návsi byl kdysi rybníček a i po za-
vezení se dlouho místu, kde vzniklo hřiš-
tě, říkalo „na rybníčku“. Od našeho domu 
až po hospodu se táhla řada krásných 
starých, mohutných kaštanů. Další čtyři 
stály v každém rohu zahrádky u křížku se 
zvoničkou. Dva z nich jsou tam dodnes. 
Vysoké lípy proti našemu stavení za sil-
nicí poskytovaly každoročně lipový květ 
na čaj.

Okolí bylo rovněž hezké. Chmelník, 
Katovec, Skalka, Čertova skála, všude 
blízko do lesa. Za vsí byl rybník pro husy, 
o kus dál obecní pastvina, na konci rybník 
na koupání. U vsi byl ještě malý rybníček 

se sušárnou švestek patřící k jednomu 
ze statků.

Nebyla ale jen samá pohoda, začát-
kem padesátých let na Spytovice doleh-
ly smutné události. Krátce po sobě zde 
zemřelo, většinou tragicky, pět mladých 
chlapců. Organizovaly se pohřby. Průvo-
dy pěšky na hřbitov do Zdechovic, dru-
žičky, mládenci a vše, co k tomu patřilo. 
Z největšího statku byla exemplárně 
vystěhována rodina „kulaka“ a to byla 
předzvěst konce soukromého hospo-
daření ve Spytovicích, násilného nástu-
pu JZD (Jednotné zemědělské družstvo) 
a odsouzení lidí k námezdní práci s poci-
tem celoživotní křivdy na řadu let. ¾

Mgr. Zdenka Tjunikovová, 
roz. Pleskotová

Spytovice, silnice směr Přelouč

Čtenářský tip / Marie Andělová

Hudební tip / Aleš Kupka
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Nejdostupnější geologické zajímavosti v našem okolí

Morašický lom

Obří postele

Gabrový výhoz

„Kaskáda“ Červeného potoka


