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Dobrý den, vážení a milí čtenáři.
Tak jsme se dočkali! Dnes píšeme datum 15. listopadu 2016. Venku pěkně mrzne, 
hlavně ráno dosahují teploty pět i více stupňů pod nulou. Ne, že by nám tyto teploty 
jaksi chyběly, ale chápeme, že příroda v našich krajích a v této době mráz a následně 
i sníh, potřebuje. Pro nás dospělé to sice znamená topit (doufám, že hodně z Vás 
už topí plynem), ale pro velké i malé nastává čas, kdy očekáváme tajemné kouzlo 
Vánoc. Všude se finišuje, abychom si následně zasloužili klid vánočních svátků. 
Možná, že by bylo dobře, abychom nepodlehli stresům z různých prodejních kam-
paní, slev a podobně, dárky pro nejbližší a milované pořídili spíš jen symbolické 
(stejně si každý to, co potřebuje, koupí v průběhu roku) a svou energii zaměřili právě 
na to klidné prožití volných dní a radost našich dětí, kterou jim můžeme dát právě 
tím, že se jim budeme věnovat. Co myslíte, je to tak dobré?
Vánoční svátky uplynou jak voda, bude chvíli pauza a přijde konec roku a pak 
v lednu najednou klid! Žádné svátky, žádné akce a žádný shon. Co děláte Vy v této 
době? Věnujete se četbě, svým blízkým, nebo jdete do přírody s Vaším pejskem, nebo 
s foťákem pořídit pěkný záběr z okolí našeho bydliště, nebo to spojíte a vyberete si 
od každého něco? 
V každém případě Vám všem přeji hodně zdraví, pohody a trochu štěstí jak o svát-
cích vánočních, tak i po celý příští rok.

Váš starosta obce,
Ing. Robert Chutic

Slovo úvodem

Countrytance
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zastupitelstvo obce Zdechovice

Výpis z usnesení z veřejného zasedání  
zastupitelstva obce Zdechovice,  
č. 6/2016
konaného v pondělí 19. září 2016 od 18.00 hodin  
v zasedací místnosti č.p. 14 ve Spytovicích

Přítomni:  Robert Chutic, Olena Smetanová, Robert Forman, Tomáš Rond-
zík, Hana Čeřovská, Michal Skohoutil, Ondřej Procházka, 
Bohuslav Nejerál (příchod 18:25)

Omluven: Radomír Stříška

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1/	 Výsledky	výběrového	řízení	–	zpráva	výboru	pro	veřejné	zakázky
  ZO souhlasí se závěry svého výboru a pro stavbu:
  Zámek Zdechovice –  dispoziční řešení vybralo nejlevnější firmu Ate-

lier G+G Jindřichův Hradec v částce 296 450 Kč
  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti -
      Zdrželi se 2 (T. Ronzík, O. Smetanová)

  Zámek Zdechovice –  bouračky vybralo nejlevnější firmu H+N Stavi-
telství, v.o.s. Pardubice s částkou 739 161 Kč

  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti 1 (O. Smetanová)
      Zdrželi se 1 (T. Ronzík)
	 Usnesení	č.	1	bylo	schváleno.

2/	 	Energetický	audit	pro	občany
  ZO se seznámilo s možností aukcí energií pro občany a souhlasí s tím, 

aby firma INESO zastoupená p. Kyselou pro občany našich obcí tuto aukci 
zorganizovala. 

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	2	bylo	schváleno.

3/	 Žádost	o	výmaz	předkupního	práva	k	p.	č.	62/6	k.	ú.	Spytovice
  ZO obce souhlasí se zrušením předkupního práva k p.p.č. 62/6, k.ú. Spy-

tovice ve prospěch obce Zdechovice.
   Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	3	bylo	schváleno.

4/	 Zámek	kašna	–	oprava	nalezených	dílů
  ZO souhlasí s tím, aby první etapu prací na opravě nalezené kašny ze 

zámku provedl a chybějící díly doplnil p. ak. sochař Bohumil Pánek 
v roce 2016 s úhradou v roce následujícím.

  Výsledek hlasování:  Pro 5
      Proti 2 (O. Smetanová, T. Ronzík)
      Zdrželi se 1 (H. Čeřovská)
	 Usnesení	č.	4	bylo	schváleno.

5/	 Hala	č.	60	v	bývalém	NZM	Zdechovice	–	prodej
 a)  ZO mění svůj dřívější požadavek a netrvá na odstranění patek a podlahy 

pod halou v souvislosti s prodejem ocelové konstrukce (dále OK) haly.
 b)  ZO rozhodlo prodat OK haly nejlepší nabídce, kterou je nabídka 

v hodnotě 130 000 Kč.
  Termín zahájení demontáže: 1. 11. 2016 
  Termín ukončení demontáže: 30. 6. 2017.
  Termín úhrady: před zahájením demontáže na účet obce
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	5	bylo	schváleno.

6/	 Svatební	obřady	ve	Zdechovicích
  Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje uzavírání manželství před sta-

rostou nebo místostarostou obce, patřící do správního obvodu matričního 
úřadu, která není matričním úřadem. 

  Název obce: Zdechovice, starosta obce: Ing. Robert Chutic, místostarosta 
obce: Ondřej Procházka, stanovené místo: obecní úřad č.p. 96 Zdecho-
vice – zasedačka, způsob zajištění svatebních obřadů - doba na oddávání: 
pátek od 9:00 do 12:00 hodin, sobota od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -

	 Usnesení	č.	6	bylo	schváleno.

zastupitelstvo obce Zdechovice
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7/	 	Zahradní	domek	v	parku	zámku
  ZO rozhodlo dokončit zaměření stávajícího stavu (je prakticky hotové) 

a zadat projekt ve stupni pro stavební povolení s novou dispozicí a s novým 
materiálovým řešením. A to včetně úprav bezprostředního okolí, odploce-
ním od zbytku areálu a tak jej spojit s územím parku. Objekt temperovat 
plynem. Toto řešení předpokládá odstranění stávajícího objektu č. 22.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti 1 (O. Smetanová)
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	7	bylo	schváleno.

8/	 Oprava	obecní	garáže	v	č.p.	96
  ZO rozhodlo vyzdít novou zeď a následně podle potřeby opravit event. 

i krytinu.
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti 1 (Smetanová)
      Zdrželi se -
 Usnesení	č.	8	bylo	schváleno.

9/	 Návrh	na	odkoupení	pozemku	č.	66/1	k.ú.	Spytovice
  ZO souhlasí s odkoupením pozemku pro sportovní areál ve Spytovicích 

za cenu 50 Kč/m2 s těmito pomínkami: prodávající zaplatí státu daň z pře-
vodu nemovitosti, obec zajistí kupní smlouvu a zavkladování do katastru.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (O. Smetanová)
	 Usnesení	č.	9	bylo	schváleno.

10/	Návrh	na	výměnu	sekačky
  K bodu č. 10 nebylo přijato žádné usnesení

11/	Nabídka	na	odkoupení	domu	č.p.	15	ve	Spytovicích	
  ZO vzalo na vědomí nabídku odkoupení domu č.p. 15 ve Spytovicích, 

která není podepsána druhým spolumajitelem. Dům již není volný. Z uve-
dených důvodů obec na nabídku nereflektuje.

  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (B. Nejedrál)
	 Usnesení	č.	11	bylo	schváleno.

12/	Rybník	Spytovice	–	zadní,	nabídka	RRAPk
  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s RRAPk na všechny činnosti, které 

povedou k čerpání dotace na odstranění skládky v Zadním rybníce 
ve Spytovicích podle jejich nabídky ve výši 85 910 Kč vč. DPH.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	12	bylo	schváleno.

13/	Rozpočtové	opatření	č.	2/2016
  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu. Příjmy 

a výdaje budou povýšeny o částku 482 000 Kč.
  Výsledek hlasování:  Pro 7
      Proti -
      Zdrželi se 1 (O. Smetanová)
	 Usnesení	č.	13	bylo	schváleno.

14/	Prodej	p.p.č.	385/17	k.ú.	Zdechovice
  ZO souhlasí s odprodejem p.p.č. 385/17 k.ú. Zdechovice o výměře 1067 

m2 za standardní cenu 350 Kč/m2 s tím, že obec podá daňové přiznání 
a uhradí daň z převodu nemovitostí a kupujícímu vyúčtuje jednu polo-
vinu této daně. Právní servis a zavkladování jde k tíži obce. 

  Toto usnesení platí v případě, že obec na dřívějších jednáních neslíbila 
tuto parcelu jinému zájemci.

  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	14	bylo	schváleno.

15/	Darování	modelů	–	makety	pro	budování	ženijních	okopů
  ZO souhlasí s tím, aby obec přenechala tyto makety sovětské provenience 

zdarma organizaci Muzeu ČSLA.
  Výsledek hlasování:  Pro 8
      Proti -
      Zdrželi se -
	 Usnesení	č.	15	bylo	schváleno.

Výpis byl vyhotoven dne: 16. září 2016 ve složení:
Zapisovatel: ...................................... Š. Kočová
Ověřovatelé: .....................................  T. Ronzík
  M. Skohoutil
Starosta: ............................................ Ing. R. Chutic
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Úspěch regionálního odborného školství
Na Velvyslanectví České repubiky 
ve Vídni se 26. září uskutečnil již 18. 
ročník Svatováclavského posvícení. 
Na akci, kterou zahájili český velvyslanec 
v Rakousku Jan Sechter společně s hejt-
manem Pardubického kraje Martinem 
Netolickým, se Pardubický kraj prezen-
toval kulturou, turismem a gastronomií. 
Posvícení navštívili také zástupci dal-
ších vídeňských ambasád, představitelé 
vídeňské radnice, krajanských spolků 
a mnoho dalších hostů.
Občerstvení formou rautu pro několik 
set návštěvníků navařili, převezli a serví-
rovaližáci a učitelky SOŠ a SOU obchodu 
a služeb v Chrudimi.

Nejvíc chutnala pečená kachna se zelím 
a velký obdiv sklidily i rautové zákusky 
ze školní cukrárny.

Volby do krajského zastupitelstva
V zastupitelstvu Pardubického kraje usedne do lavic celá řada nových tváří, ale také 
zastupitelé, kteří svůj mandát v krajských volbách obhájili. Zde je uveden jejich abe-
cední seznam spolu se jménem subjektu, za který byli zvoleni.

Miloš Akerman /ANO 2011/
Bohumil Bernášek, Ing. /ČSSD/
Josef Bidmon /ČSSD/
Ivana Dolečková /ANO 2011/
David Efler /ČSSD/
Zdeněk Eis /ČSSD/
Pavel Eliáš /STAN/
Petr Fiala /ČSSD/
Jaroslav Fišer, RSDr. /KSČM/
Jan Foldyna, Ing. /KSČM/
Hana Horská, PaedDr. /KSČM/
Jan Chvojka, JUDr. /ČSSD/
Oldřich Jedlička, Ing. Bc. /ANO 2011/
Ivan Jeník, MVDr. /KPK/
Miroslav Jurenka /ANO 2011/

Lenka Jurošková, JUDr. Ing. Ph.D. /ČSSD/ 
Radomil Kašpar /KPK, KDU-ČSL/
Jiřina Klčová /ANO 2011/
Oldřich Koblížek /STAN/
Michal Kortyš /ODS/
Alexandr Krejčíř, Ing. /ODS/
Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/
Magda Křivanová, PhDr. /ODS/
Jaroslav Kytýr, Ing. /ANO 2011/
Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/ 
Jaroslav Martinů /ODS/
Martin Netolický, JUDr. Ph.D. /ČSSD/
Vítězslav Novohradský, MUDr. Ph.D. /ČSSD/
Pavel Pinkas, Ing. Ph.D. /ANO 2011/
Vítězslav Podivínský, MUDr. /ČSSD/

Jan Procházka /ANO 2011/
Jan Řehounek, Ing. /ANO 2011/
Petr Řezníček /KPK, SNK ED/
Dušan Salfický /ANO 2011/
Jana Skalická, Bc. /KPK, KDU-ČSL/
Václav Snopek, Mgr., CSc. /KSČM/
Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/
Petr Šilar /KPK, KDU - ČSL/
David Šimek, Mgr., Bc. /KPK/
Hana Štěpánová, Mgr. /STAN/

David Švec, JUDr. /ANO 2011/
Ladislav Valtr, Ing., MBA /ODS/
Michal Woff /ANO 2011/
Miroslav Žítek, Mgr. /KSČM/
René Živný /KPK, SNK ED/

Z historie krajského města – Pravěk
Pardubice leží ve středu 
východních Čech při 
soutoku Labe a Chru-
dimky. U Pardubic 
mění Labe prudce 
severojižní směr svého 
toku na západ. Údolí 
Labe vytváří od sou-
toku s Úpou a Metují až 
po průlom Železnými 
horami u Týnce n. L. 
převážně rovinatou, 
nížinnou Pardubic-

kou kotlinu. Dominantou tohoto kraje 
je sopečná vyvřelina Kunětické hory 
(295 m n. m.), která převyšuje okolní 
nížinu o 75 metrů. Nejstarší stopy pobytu 
člověka lze na Pardubicku sledovat ze 
sporadických archeologických nálezů 

až od sklonku starší doby kamenné 
(od pozdního paleolitu, asi 40–10 tisíc 
let př. n. l.). Tehdy končila poslední doba 
ledová. Ze střední doby kamenné (mezo-
lit, asi 8 tis. př. n. l. až pol. 6. tisíciletí př. 
n. l.), kdy se změnilo klima, tím i flóra 
a fauna a v důsledku toho i způsob obživy 
člověka, pochází sídliště lovců a rybářů, 
objevené v Pardubicích u městského 
hřbitova (u krematoria). V polovině 6. tisí-
ciletí pronikají do našich zemí nositelé 
zcela nové civilizace, první zemědělci. 
Tato největší revoluce v dějinách lidstva 
přinesla nový způsob obživy: uvědomě-
lou výrobu potravin, s čímž byla spo-
jena řada převratných změn v životě lidí 
a urychlil se vývoj lidského společenství.
Sídliště prvních zemědělců z mladší 
doby kamenné (neolitu) lze zaznamenat 

Budova českého velvyslanectví ve Vídni



1110

zprávy a zajímavosti z krajezprávy a zajímavosti z kraje

na břehu Labe za Hůrkami (v Úzkém), 
možná i v Trnové, nedaleko Pardubic 
potom mezi Blátem a Starými Jesen-
čany. Na Pardubicku se potom vyskytují 
na řadě míst ojedinělé nálezy kamenných 
nástrojů. Z pozdní doby kamenné (eneo-
litu), kdy dochází vlivem klimatických 
změn k časté migraci různých pravě-
kých kultur, často kočovných pastevců, 
známe z Pardubic náhodné nálezy celých 
nebo zlomků keramických nádob, či 
kamenných nástrojů z prostoru Ležánek, 
Ohrazenic, mostu u zimního stadiónu, 
dostihového závodiště. Nové impulzy při-
neslo užívání kovu–bronzu. U nás se šíří 
od konce 2. tisíciletí př. n. l. Na počátku 
tohoto období byl region Pardubicka osíd-
len zřejmě jen řídce (např. Mikulovická 
planina), zato v mladší a pozdní době 
bronzové až starší době železné došlo 
k vyvrcholení pravěkého osídlení v celém 
regionu. Ve 12.–6. stol. př. n. l. tu sídlil lid 
kultury lužické a jemu příbuzné kultury 
slezsko-platěnické, obecně označovaný 
jako lid popelnicových polí. V názvu 
jedné ze jmenovaných kultur se objevují 
Platěnice u Dašic. Podle tam objeveného 
pohřebiště se označuje v odborné ter-
minologii mladší fáze této pravěké kul-
tury (7.–6. stol. př. n. l.). Hustota osídlení 
na Pardubicku byla v době lidu popelni-
cových polí vskutku impozantní, jak lze 
usuzovat podle pohřebišť a vzácně docho-
vaných zbytků sídlišť. Sídliště z této doby 
bylo v 50. letech zkoumáno jen v Opato-
vicích n. L. (stavba elektrárny) a velmi 
významný je nejnovější archeologický 
výzkum vesnice z doby lužické kultury 
v pískovně ve Slepoticích. Na katastru 
Pardubic známe lokality v Rosicích n. L., 
ve Svítkově, v Trnové, Ohrazenicích, Par-
dubičkách, Dražkovicích, Pardubicích 
U Trojice a na Přerovsku, v Hůrkách aj. 

Pravěké osídlení Pardubic jejich bez-
prostředního okolí co do intenzity, zdá 
se, ustoupilo posléze keltskému kmenu 
Bójů s vyspělou civilizací. Stopy osídlení 
v bezprostředním okolí Pardubic a sledu-
jeme ze Svítkova a dále odtud i z Dražko-
vic a Mikulovic. Podobně poměrně řídké 
bylo osídlení okolí Pardubic i v následu-
jící době římské, kdy u nás sídlily germán-
ské kmeny (1.–5. stol. n. l.). Evidujeme 
lokalitu z Hůrek (dále pak Zminné). Zdá 
se, že Pardubicko zůstalo liduprázdné 
v následující době stěhování národů, 
na jehož sklonku, v 6. stol., k nám proni-
kají první Slované s jednoduchou kultu-
rou pražského typu. K ojedinělým stopám 
osídlení v širším regionu Pardubicka patří 
nález slovanské keramiky pražského 
typu z Dražkovic. Někdy v 7. stol. přichází 
do našich zemí nová vlna slovanského 
obyvatelstva s vyspělejší kulturou. Tehdy 
vzniká trvalý etnický základ vývoje 
našich zemí. K nečetným dokladům osíd-
lení z té doby na Pardubicku patří např. 
Dříteč, Bohdaneč-Dolany.

Podhůří Železných hor bylo ve středověku 
krajem drobné rytířské šlechty, která si 
jako svá obydlí budovala opevněné tvrze 
a dvorce. Nejlépe dochovaná středověká 
tvrz na Pardubicku se nachází uprostřed 
obce Svojšice. Její masivní kamenné zdivo 
je ze 14. století.  Další stavební úpravy zde 
probíhaly ještě v době renesance. Jako pan-
ské sídlo sloužila až do třicetileté války. 
Areál tvrze je přístupný, jeho součástí je 
i pomník věnovaný Julii Havlíčkové, místní 
rodačce a manželce známého českého žur-
nalisty a politika K. H. Borovského.

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,87

2 Občanská demokratická strana 4 3,50

9 Komunistická str. Českosloven. 2 1,75

12 Česká str.sociálně demokrat. 17 14,91

22 Pro otevřený kraj 3 2,63

28 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00

Volby – výsledky krajských voleb 
v našich obcích

ze 
života obce

Volební	okrsek	Zdechovice

30 ANO 2011 20 17,54

32 TOP 09 5 4,38

34 Starostové a nezávislí 12 10,52

37 Komunistická str. Čech 
a Moravy

17 14,91

41 Národní demokracie 2 1,75

PhDr. František Šebek – ředitel Východo-
českého muzea v Pardubicích.

Středověká tvrz ve Svojšicích

Tvrz ve Svojšicích
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43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 1 0,87

45 Moravané 0 0,00

48 Svob. a př. dem. - T. Okamura 
(SPD)

5 4,38

52 Svobodní a Soukromníci 1 0,87

54 DSSS-NE imigr. nepřizp. dikt. 
EU!

0 0,00

55 Koalice pro Pardubický kraj 22 19,29

59 Osobnosti Pardubického kraje 0 0,00

67 NE ileg. imigraci - pen. pro lidi 0 0,00

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, 
HOZK

0 0,00

85 Východočeši, Nezávislí, Patrioti 1 0,87

88 Naše Pardubice 1 0,87

Volební	okrsek	Spytovice

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00

2 Občanská demokratocká strana 1 2,70

9 Komunistická str. Českoslo-
venska

0 0,00

12 Česká str. sociálně demokrat. 3 8,10

22 Pro otevřený kraj 0 0,00

26 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

30 ANO 2011 6 16,21

32 TOP 09 1 2,70

34 Starostové a nezávislí 0 0,00

37 Komunistická str. Čech 
a Moravy

9 24,32

41 Národní demokracie 0 0,00

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 1 2,70

45 Moravané 0 0,00

48 Svob. a př. dem. - T. Okamura 
(SPD)

7 18,91

52 Svobodní a Soukromníci 0 0,00

54 DSSS - NE imigr. nepřizp. dikt. 
EU!

1 2,70

55 Koalice pro Pardubický kraj 1 2,70

59 Osobnosti Pardubického kraje 3 8,10

67 Ne ileg. imigraci - pen. pro lidi 2 5,40

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, 
HOZK

0 0,00

85 Východočeši, Nezávislí, 
Patrioti

2 5,40

88 Naše Pardubice 0 0,00

Obec	Zdechovice	celkem

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,66

2 Občanská demokratocká strana 5 3,31

9 Komunistická str. Českoslo-
venska

2 1,32

12 Česká str. sociálně demokrat. 20 13,24

22 Pro otevřený kraj 3 1,98

30 ANO 2011 26 17,21

32 TOP 09 6 3,97

34 Starostové a nezávislí 12 7,94

37 Komunistická str. Čech 
a Moravy

26 17,21

41 Národní demokracie 2 1,32

43 Úsvit s Blokem proti isamiz. 2 1,32

48 Svob. a př. dem. - T. Okamura 
(SPD)

12 7,94

52 Svobodní a Soukromníci 1 0,66

54 DSSS-NE imigr. nepřizp.dikt. 
EU!

1 0,66

55 Koalice pro Pardubický kraj 23 15,23

59 Osobnosti Pardubického kraje 3 1,98

67 Ne ileg. imigraci - pen. pro lidi 2 1,32

85 Východočeši, Nezávislí, Patrioti 3 1,98

88 Naše Pardubice 1 0,66

Volby do senátu v našich obcích
Kandidát Volební strana Počty hlasů % hlasů

číslo, příjmení, jméno 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Novotný Petr SsČR 5 X 3,40 X

2 Daňhel Karel Úsvit 4 X 2,27 X

3 Horská Miluše KDU-ČSL 54 64 36,73 78,04

4 Ninger Vladimír ČSSD 20 X 13,60 X

5 Čáslavka Jiří TOP 09 3 3 2,04 X

6 Studnička Pavel KSČM 24 X 16,32 X

7 Žďárský Emanuel NSK 7 X 4,76 X

8 Menšík Jaroslav ANO 2011 22 18 14,96 21,95

Štěpánek Petr APAČI 2017 4 X 2,72 X

Novák David ODS 4 X 2,72 X
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Pátrání po zdechovické podzemní 
chodbě – Jak pokročila? 
Vám všem, kteří právě pročítáte tyto 
řádky, se velice omlouvám za to, že jsem 
vás delší dobu pozapomněl informovat 
o tom, jak pokračuje pátrání po zdecho-
vické podzemní chodbě vedoucí údajně 
ze zámku kamsi. Podle jedné verze 
do parku, podle jiné někam na jih či 
jihovýchod. Pátrání jsme končili úvahou 
uveřejněnou ve Zpravodaji č. 4/2014, kde 
šlo o to, zda socha sv. Jana Nepomuckého 
stojící na návsi nemá nějakým způso-
bem udávat polohu podzemní chodby 
vedoucí ze zámku. Od té doby uplynuly 
dva roky, nicméně za tu dobu jsme sta-
čili přejít od slov k činům a provést pár 
měření v terénu. Většinou jsme použili 
elektrickou odporovou metodu, používa-
nou často při geologickém průzkumu. Je 
sice pomalejší než geologický radar, ale 
dává spolehlivější výsledky. Jen stručně 
pro představu: Měření probíhá vždycky 
po přímce (profilu). V obou koncových 
bodech profilu se zarazí do země elekt-
rody, pomocí nichž se zavede do země 
elektrický proud. Pak se v libovolně zvo-
lené části profilu snímá pomocí další 
dvojice (měřících) elektrod připojených 
ke vstupu milivoltmetru napětí. Rozestup 
měřících elektrod bývá obvykle jeden 
metr, vzdálenost bodů, na nichž sní-
máme napětí, volíme rovněž jeden metr. 
Při vyhodnocení pak z měřených napětí 
a velikosti proudu procházejícího obvo-
dem vypočteme hodnoty odporů zeminy 
pro všechny měřené body. Z velikosti 
odporů lze určit geologický materiál, 
z grafu sestaveného z odporových hod-
not pak zjistit polohu, velikost, případně 

tvar objektu, který se v zemině pod námi 
nachází.

Ale pojďme k výsledkům pátrání. Kon-
cem srpna a začátkem září 2014 jsme 
spolu s Járou Čeřovským a Vladimírem 
Podhorským uskutečnili průzkum dolní 
části Hrušovy skaličky za účelem potvr-
zení či vyvrácení možnosti existence 
podzemní chodby spojující zámek se 
zaniklou sušárnou švestek. Jakési indicie 
tu byly, ale po usilovném pátrání jsme 
nalezli v uvažované trase jen odlomený 
kus skály ležící v hloubce cca 1,5 metru. 
Je to ten větší modrý flek na obrázku č.  3. 
Další měření proběhlo začátkem října 
téhož roku v severní části zámeckého 
parku, kde přicházela v úvahu možnost 
spojení bývalé tvrze se zaniklou kulatou 
věží, jejíž základy leží jen několik metrů 
za zdí zámeckého parku. Na 180 metrů 

dlouhém profilu, vedeném od nového 
mostku přes Červený potok k rybníčku, 
byla zjištěna jen jediná odporová anomá-
lie, která, jak jsme později s kolegou Davi-
dem Müllerem zjistili, nepatřila hledané 
podzemní chodbě, ale jen dalšímu nalezi-
šti kovového odpadu. Tečku za výzkumy 
a odpověď na otázku existence podzemní 
chodby měl dát červenec 2015, kdy jsme 
společně s Natálií Švadlenkovou a Olgou 
Vafkovou provedli elektrická odporová 
měření v těsné blízkosti zámecké budovy. 
Profil č. 6 vedený při severní straně 
zámku je čistý, jediná odporová anomálie 
na odporové křivce je v místě nově vybu-
dované kanalizace, to znamená, že exis-
tenci podzemní chodby vedoucí z parku 
do zámku můžeme téměř s jistotou vylou-
čit. Zajímavější výsledky dala měření 
podél jižní strany zámecké budovy (profil 
č. 7), především po levé straně od vchodu 
do zámku. Ty dva „hrby“ na odporové 
křivce ukazující na místa s odporem kolem 
5 000 ohmmetrů můžeme vykládat všeli-
jak. Mohou patřit dvěma místům s velice 
vysokým odporem, skalní výběžky, staré 
kamenné základy, dutiny a třeba ještě 
kdovíco z doby působení vojsk, přičemž 
každý „hrb“ může znamenat něco jiného, 
při troše fantazie bychom v tom mohli 
vidět objekt jeden, nějakou zapomenu-
tou podzemní místnost, kdo ví, bohužel, 
výsledky jsme nemohli upřesnit kvůli těs-
nému prostoru, kde vadí zejména zídka 
na západní straně. Ten den jsme ještě pro-
vedli měření na návsi před sochou sv. Jana 
Nepomuckého. Výsledkem byla jedna 
velká odporová anomálie v zelené ploše 
parčíku, ale při vyhodnocení a porovnání 
výsledku se starším družicovým sním-
kem nejspíš patří velkému výkopu pro 
kabely inženýrských sítí. Jednoznačný 

výsledek nepřineslo ani doměření před 
domem čp. 3, které jsme s Karlem Mar-
kem provedli o pár dnů později. Závěr je 
ten, že podzemní chodbu stále nemáme. 
O výsledku jsem informoval i přítele 
z Tachova. Ten kdysi tvrdil, že chodba tu 
je a vede od zámku jihovýchodním smě-
rem. Otázal jsem se, jestli nemohl pokládat 
za chodbu drenáž mezi studnou na návsi 
a Ovčínem. Přišla lakonická odpověď: 
Kdo hledá, najde! No, já vím, že mi zbývá 
v tom jihovýchodním směru ještě jakási 
rezerva, podle mapy asi dva obezděné pro-
story jihovýchodně od nádvoří, nějak se mi 
tam nechtělo. Bohužel, což by bylo mno-
hem jednodušší, na nádvoří samotném 
nelze elektrickou odporovou metodu kvůli 
asfaltovému pokrytí bývalého armádního 
buzerplacu použít, ale Zdechováci nezou-
fejte, ještě není všem dnům konec, naděje 
odchází poslední.

Ing. J. Flegr

č. 2
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Obr. 1 –  Mapa průzkumu elektrickou odporovou metodou na Hrušově skaličce.
Obr. 2 –  Ukázka vyhodnocení odporového profilu: Nalezený objekt (udávaný nejvyšším bo-

dem křivky) se nachází na 16  m od začátku profilu, což odpovídá půdám velmi kame-
nitým až skále.

Obr. 3 –  Svislý řez terénem kolem nalezeného objektu. Tady je vidět balvan v celé své kráse. 
Z obrázku řezu je vidět, že objekt, v našem případě velký balvan nebo odlomený kus 
skály, leží asi 1,5 metru pod povrchem, je vysoký asi 1 metr a zaujímá profilovou šířku 
více než 2 metry. Náš objekt je pořádně těžký a leží tu hodně, hodně dlouho.

Obr. 4 – Mapa elektrického odporového průzkumu podél budovy zámku.

č. 4

č. 3

Texty	k	obrázkům:

Slavnostní znovuodhalení památníku 
v Morašicích
V sobotu 19. listopadu 2016 byl na návsi 
v obci Morašice znovu odhalen památník 
obětem první světové války. Památník 
byl v obci instalován v roce 1932. Loni 
však musel být demontován, protože byl 
poškozen a hrozilo jeho zřícení. Náklady 
na opravu pomníku dosáhly téměř výše 
ročního rozpočtu obce, ale na jejich 
úhradu se podařilo využít dotačního pro-
gramu Ministerstva obrany ČR. 
Přes sychravé počasí se na návsi 
sešlo mnoho lidí, nejenom místních, 

což je velmi potěšující. Pozvání při-
jali a slavnostního aktu se zúčastnili 
senátorka Miluše Horská, major Vlas-
timil Polívka z Krajského vojenského 
velitelství Pardubice, starostka obce 
Řečany nad Labem paní Michaela 
Matoušková, starosta obce Zdechovice 
Robert Chutic a starosta obce Litošice 
pan Jaroslav Březina. Samotného aktu 
odhalení pomníku se ujal starosta obce 
Jiří Drechsler a senátorka Miluše Hor-
ská, a přestože v dopoledních hodi-

nách pršelo a krycí plachta se přilepila 
k žule památníku, dopadlo vše výborně 
a plachtě nemuselo být pomoženo pro 
jistotu připraveným bidlem. 
Slavnostní atmosféru hudebním dopro-
vodem podpořili členové dechového 
orchestru Základní umělecké školy 
Přelouč a pásmem písní a básniček žáci 
Základní školy Zdechovice. 
Obec Morašice však měla v ten den 
důvodů k oslavám více. Oficiálně byly 
poprvé představeny insignie obce vychá-
zející z dochovaných pečetí, jejichž otisk 
byl nalezen v archivních fondech. Pečeti 
znázorňují historický sakrální motiv 
vykračujícího beránka Božího se zlatou 
zbrojí a svatozáří, přidržujícího na zlaté, 
křížem zakončené žerdi stříbrnou korou-
hev s červeným kalichem.
Po delší opravě byla na náves také 
znovu instalována zvonička, která 
k návsi neodmyslitelně patří a v histo-
rii obce ohlašovala především důležité 
a významné události. 
Program dne měl doprovodnou část, 
v rámci které byla vyhlášena soutěž pro 
amatérské pekaře a cukráře o nejlepší 
štrůdl, do které se přihlásilo dvacet sou-
těžících, a to nejenom z Morašic. Členy 
hodnotící komise se stali všichni, kteří se 
chtěli zapojit, takže se ochutnávalo a hla-
sovalo ve velkém. Vyhodnoceny byly 

tři nejlepší štrůdly a výherci si odnesli 
ceny, ale ocenění si zasloužily všechny 
soutěžní štrůdly, protože každý byl 
něčím specifický, zajímavý a žádný nebyl 
nedobrý. Prohlédnout si bylo možné his-
torický vojenský vůz, ve kterém se děti 
mohly i svézt, a nový vůz jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Zdechovice.
V závěru odpoledne se přítomní dozvě-
děli mnoho nového a zajímavého z před-
nášky o léčebných účincích včelích pro-
duktů, které mohli ochutnat a některé si 
mohli i zakoupit. 
Příjemná atmosféra a slavnostní nálada 
byla v obci znát po celé odpoledne i večer.

Za zastupitelstvo obce
Andrea Faltysová
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Zamyšlení
Zdechovice, dne 11. listopadu 2016.
Po dlouhých a složitých přípravách jsme v tomto měsíci dokončili tolik očekávané par-
koviště u hřbitova. Jsme za tento čin mnohými chváleni. Nikdy by nás nenapadlo, že 
by mohlo sloužit jako tréninkový polygon pro milovníky jízdy terénem. Pokud jste to 
neviděli na vlastní oči, tak Vám to přiblížíme několika fotografiemi. A o co jde? Někdo 
si prostě v měkkém terénu zajezdí terénním vozidlem po nedávno zasetém trávníku, 
zkouší vyjet do svahu na novou dlažbu atd. atd. A to vše dnes už podruhé. My tady 
na obci jen žasneme, že může existovat vůbec někdo, koho tohle napadne, někdo kdo 
je schopen ničit takovou práci. Jsme asi naivní. 

Pěkné čtení Váš, 
Don Quijote de la Mancha, vlastním jménem Robert Chutic, starosta obce

SPOZ
Zlatou svatbu oslavili manželé Jana 
a František Semrádovi. Poznali se, když 
voják z povolání sloužící ve Zdechovi-
cích potkal dívku ze Starých Chvaletic. 
Vychovali spolu dvě dcery a nyní mají 
3 vnučky a jednu pravnučku.

Bohužel,  pan  František  Semrád  se 
už vydání tohoto čísla nedočkal.
Čest jeho památce.

Paní Božena Beránková se dožila 
významného životního jubilea. Naro-
dila se tam, kde i jedna z nejvýznam-
nějších osobností českého národa, 
Jan Žižka, a to v Trocnově. Její muž, 
zdechovický rodák, si ji našel v Čes-
kých Budějovicích, kde byl na vojně. 
Do Zdechovic přišla v roce 1958. Pra-
covala v knihovně místní posádky, 
pak u ČSD v Řečanech, odkud odchá-
zela do důchodu. Vychovala dvě děti.

Pan František Zemánek oslavil 75 let. 
Pochází z Moravy, ve Zdechovicích 
si koupil dům a přestěhoval se do něj. 
Celý svůj produktivní věk strávil v lese, 
kde pracoval s koněm. Má 3 děti a v sou-
časné době žije v Domově důchodců 
v Přelouči, kam odešel před třemi lety.

Významných 70 let oslavil zdechovický 
rodák pan Josef Vítek. Vyučil se pro 
Továrnu mlýnských strojů v Pardubi-
cích, kde také většinu svého produk-
tivního věku pracoval. Několik let před 
odchodem do důchodu byl zaměstnan-
cem OÚ ve Zdechovicích.

Dalšími občany, kteří oslavili více než 80 let jsou paní Libuše Hanušová, paní Marie 
Mazalová, paní Božena Smutná, a paní Zdeňka Musilová.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, radosti a toho pěkného.

V minulém čísle, v upozornění na vandalismus, byly nesprávně uvedeny iniciály M.K. 
Omlouvám se za mylnou informaci. S. Borovičková
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Promítání videokroniky z roku 2012
Dne 22. 9. uspořádal Klub ve spolupráci s obcí promítání filmové kroniky, které připra-
vil pan J. Bečička. Záběry a ukázky ze života obce byly velice zajímavé, vrátili jsme se 
zpátky do roku 2012 a všichni jsme se shodli v tom, že zpracování bylo velmi kvalitní 
a na profesionální úrovni. Bohužel, účast byla velmi špatná, přišlo pouze 14 lidí, a to je 
opravdu velmi málo a je to škoda. Doufáme, že na příští pokračování, tentokrát o udá-
lostech z roku 2013, se přijdete podívat i vy ostatní.

Krásné zážitky
Splnil se nám sen. Čím? V září jsme vyrazily s cyklozájezdem na sever Itálie k jezeru 
Lago di Garde – ráji všech cyklistů. Pro nás obě to byl skutečně nádherný zážitek. Pro-
jížděly jsme kolem krásného jezera obklopeného horami, kolem vinic, přes upravená 
městečka i vesnice. S dobrou partou, bez jakýchkoliv defektů a úrazů, jsme prožily 
úžasných šest dní plných nezapomenutelných zážitků. Na vlastní kůži jsme se pře-
svědčily o pravdivosti rčení, že své sny si člověk může plnit v každém věku, i když už 
patří mezi ty dříve narozené.

J. Chalupníková, J. Papoušková

Klub důchodců
ze života obce

Členky Klubu důchodců se koncem října 
vypravily upevňovat své zdraví a trochu 
posílit dýchací cesty do solné jeskyně 
do Třemošnice. Tentokrát jich jelo více, 
a tak se musely rozdělit na dvě polo-
viny a vystřídat se. Jako vždy si cestu, 
pobyt i dobrý oběd v místní restauraci 
velmi užily a už se těší na další pokračo-
vání seriálu Dýchejme ozdravný vzduch 
v solné jeskyni. 

Návštěva solné jeskyně
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Rozsvěcování vánočního stromečku
27. listopadu, první adventní neděli, se v obci slavnostně rozsvěcoval vánoční strom. 
Obyvatelé obce se sešli u mariánského sloupu, aby zhlédli program, který připravily 
děti z MŠ, ZŠ a děti i členky našeho souboru. Na celé akci se podíleli Ješci, kteří nabí-
zeli dobré svařené víno, MŠ a ZŠ se svým programem, KD připravil kromě programu 
ještě horký čaj a sladké pečivo, a to buď koupené, nebo domácí. Celá akce proběhla 
pod patronací obce a účast byla velmi pěkná.

Jak se žilo ve Zdechovicích? – 1. část

 Jakmile přešel Nový rok, v mnohých 
staveních se připravovali na draní peří. 
Takřka ve všech domácnostech se cho-
valy husy, jednak na prodej, na pekáč 
o posvícení, ale hlavně pro peří. Pro 
matky dospívajících dcer bylo potěšením, 
když se mohly pochlubit, kolik dcera 
dostane peřin. Draní peří bylo v obci vel-
kou událostí. Na draní se scházely odpo-
ledne a večer sousedky, nejen aby draly, 
ale také aby se něco dozvěděly. Když 
byla „pápernice“, jak se říkalo doderné, 
napekly se koblihy, nějaké pečivo, vařil 
se čaj s rumem a při světle petrolejky se 
dlouho do noci besedovalo a zpívalo. To 
se opakovalo za zimu několikrát, jak se 
dračky stěhovaly ze stavení do stavení. 
V zimě se sousedé navštěvovali, měli 
na to čas, říkalo se, že chodí na táč. Vzá-
jemně si sdělovali různé zážitky a také 
zkušenosti z hospodaření.
 Žilo se skromně, hlavně jídla z bram-
bor a mléka, jen na neděli se koupil kou-
sek masa. Zlepšení nastalo, když se zabilo 
prase. Nekrmilo se do velké váhy, tak 80 
až 120 kilo. V obci se zabíjelo cca 50 pra-
sat ročně a zabíjačka se roznášela v širo-

kém okruhu sousedů. To se vzájemně 
oplácelo, takže se tak vylepšilo záso-
bování. Ve staveních vyrobené máslo, 
tvaroh, ale i vejce a drůbež vykupovaly 
hokynářky, které jednou týdně přijížděly 
z města. Některé hospodyně, aby více 
utržily, chodily pěšky do Přelouče – tam 
i zpět, v létě bosé, jen ve městě se obuly. 
Zboží prodávaly pod podloubím a domů 
koupily vuřta za 50 haléřů, housky 
a umělý tuk, který byl levnější než máslo. 
Přelouč byla tehdy hojně navštěvovaná. 
Každou středu se na náměstí konal trh 
na selata a drůbež. Jednou za měsíc byl 
na tržišti trh na dobytek a na náměstí jar-
mark. Nejslavnější byl trh „Kateřinský“, 
a to v listopadu – město bylo nabité lidmi 
a vůní opékané koňské uzeniny.
 Během týdne docházeli do vsi řez-
níci z okolí a vykupovali prasata a hovězí 
dobytek. Často také přicházeli podo-
mní obchodníci a nabízeli látky, prádlo 
a podobně. Častým návštěvníkem byl 
také vápeník, který prodával vápno.
Hodně žen a děvčat ze vsi pracovalo u vel-
kostatku. Pravidelně ráno před 7 hodinou 
čekaly u vrat dvora, kde jim poklasný 
rozděloval práci. Pracovní doba byla od 7 
do 11 hodin a dále od 13 do 18 hodin. 
Šafář řídil práci pro 5 párů koní a 5 párů 
volů. Několik lidí pracovalo v zámecké 
zahradě. V zimě byla práce pro něko-
lik lidí v lihovaru. Některé ženy praco-
valy v továrně na čokoládu EGO v Pře-
louči. Dojížděly vlakem ze Řečan před 
sedmou hodinou a vracely se od vlaku 
v 19 hodin. I v sobotu se pracovalo, ale jen 
do 14 hodin. Další ženy pracovaly v les-
ních školkách v Řečanech nad Labem.
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Několik zdejších lidí bylo zaměstnáno 
v manganových dolech na Úhorku 
k Morašicům, u Litošic a Chvaletic. 
Obživu poskytoval také les – za kácení 
pasek dostávali pracující veškerý odpad 
z kácení a nějakou korunu. Až na malé 
výjimky se topilo všude dřevem.
Obec byla známá vynikající Rambou-
skovou kapelou. Hrálo v ní hodně zdej-
ších muzikantů, kteří ovládali i několik 

nástrojů. Pan Červinka a pan Jandera 
dříve působili u vojenské hudby. Kapel-
ník pan Rambousek byl také vahraní-
kem ve zdejším kostele.

Ze vzpomínek svého otce na dobu 
mezi světovými válkami vybral

pan Josef Říha

Podívejme se společně trochu do histo-
rie. V roce 2009 se někdejší pomocná 
panská kuchařka ze zdechovického 
zámku, paní Marie Valtrová, dožila 
krásného věku 100 let. Díky jejím 
dětem se nám dostal do ruky i její 
deník, který teprve v těchto letech 
začala psát a který Vám společně s její 
fotografií dnes přiblížíme.

Trochu z historie
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...pokračování příště

Vánoce

Jako každoročně si základní škola připravila bohatý adventní program. Mezi jiným 
vyjmenujeme podíl na programu při rozsvěcení vánočního stromu, Balónkové odpo-
ledne, koncert Kantorů, koncert muzikantů a zpěváků u živého Betlému, spoluúčinko-
vání s hudebníky Filharmonie Pardubice a na nezastupitelném místě i program Děti 
rozdávají, na kterém účinkovali také Miloš Dvořáček a Wabi Daněk.
Myslím, že program byl pěkný a všem v přeplněném sálu se velmi líbil.
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Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince se děti vydaly  ve společnosti Vločkolíny a Sněhulína (dvou sně-
hových vloček právě na zem spadlých) na cestu za Ježíškem do dalekého Betléma.  
Poté děti předvedly čertům a Mikulášovi s andělem, co si připravily, a dostaly adventní 
kalendář a perník.

Za KŽ Štěpánka Kočová

Čertíka se nebojíme, protože my 
nezlobíme. Když, tak jenom trošinku, 

tatínka a maminku.

Mikuláš navštívil i děti, které v klubu 
důchodců nacvičovaly písničky z nového 
představení, které chtěly zazpívat při 
středečním setkání našich dříve naroze-
ných občanů.

recepty

Výborná vinná klobása (porce pro 4 osoby)

Klobásu v místech oddělení dobře zamotáme, pak rozdělíme na 4 díly. Zamotáme a kří-
žem propíchneme špejlemi. Dáme vařit vodu, jakmile se zavaří, ztlumíme plotýnku 
a každou zamotanou klobásu povaříme asi 30 vteřin. odkládáme na talíř, můžeme 
zkrátit špejle. Spařené klobásy vyskládáme na plech vyložený pečícím papírem 
a důkladně promazaný sádlem. pečeme na 150 °C asi 15 min., pak otočíme a pečeme 
10 min. z druhé strany. Nepopraskají a výborně chutnají.

• 1 kg klobásy
• sádlo
• špejle 15 cm
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Den úcty ke stáří

Jako každý rok před vánočními svátky 
se naši dříve narození spoluobčané sešli 
v sále hostince, aby si popovídali, zazpí-
vali s orchestrem známé písně i koledy, 
poslechli hudbu i si zatančili. Zahrála 
kapela Choltičanka pod vedením pana 
Václava Čermáka, členové kroužku KD 
zazpívali dvě písničky z připravované 
divadelní pohádky O červené Karkulce. 
Důstojným završením setkání byla také 

návštěva paní senátorky Miluše Horské, 
která ke všem krátce promluvila, popoví-
dala si s přítomnými a také si zatančila.
Výborné bylo i občerstvení a všechny 
zajisté potěšil balíček s dobrotami, rumí-
kem a kalendářem.
Letošní setkání se opravdu vydařilo 
a věříme, že se i nadále budou naši starší 
občané v co největším počtu a v co nej-
lepší náladě v adventním čase setkávat.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané.
Obecní úřad ve Zdechovicích i redakce Zpravodaje 
vám přejí krásné a pohodové Vánoce, mnoho štěstí, 

zdraví a jen to dobré v nastávajícím roce 2017.
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