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UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA

Vážený pane starosto,
dovolte mi Vám ještě jednou poděkovat za možnost návštěvy 
areálu hřebčína a usedlosti Švýcárna ve Slatiňanech. Děkuji 
Vám také za zasvěcený výklad a prohlídku, která pro mě byla 
velmi obohacující.
Přeji Vám mnoho úspěchů a hodně návštěvníků
S poděkováním a pozdravem

Ing. Karla Šlechtová

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 26. 9. 2015 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech
Místní výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotů

Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty města Slatiňa-
ny pro členy místní organizace

Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin a keřů ze 
zahradnictví Dubany, dále bude uskutečněn prodej keramiky.

V 11 hodin a ve 14 hodin bude provedena ukázka
„Králičího hopu“

(tj. skákání králíků přes překážky)
Výstava bude otevřena

v sobotu 26. září 2015 od 7 do 16 hodin
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

Oznamujeme všem čtenářům i návštěvníkům, že u nás bude 
od 5. října nejméně do 16. října 2015 z důvodu rekonstrukce 
ZAVŘENO.
Prosíme hlavně čtenáře, aby si včas zajistili potřebnou literaturu. 
Výpůjční doba zapůjčených knížek bude samozřejmě prodloužena.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Renata Maryšková

Poděkování paní ministryně pro místní rozvoj,
zaslané starostovi města

AKCE ZÁMKU VE SLATIŇANECH V MĚSÍCI ZÁŘÍ

12.–13. 9. 2015 – DNY EVROPSKÉHO DĚ-
DICTVÍ
V rámci Dnů evropského dědictví bude o ví-
kendu v provozu prohlídková trasa „POKROK 
NEZASTAVÍŠ!“ Prohlédnete si unikátně docho-
vané technické zázemí a navštívíte hned několik 
zajímavých prostor, které nejsou běžně přístupné 
veřejnosti. Podíváte se i do knížecí oratoře v kos-
tele sv. Martina, která je se zámeckou budovou 
spojena krytou dřevěnou chodbou a za příznivé-

ho počasí vystoupáte na zámeckou věž. Začátek prohlídky vždy 
v 10.30, 12.30 a 14,30 hodin. Doporučujeme vstupenky rezervo-
vat na tel. čísle 469 681 112.

28. 9. 2015 – VELKÁ HRADOZÁMECKÁ INVENTURA 
VE SLATIŇANECH
Jak pomáhají historické inventáře i poválečné soupisy sbírek 
a majetku při tvorbě hradních a zámeckých instalací? Dle jakých 
pravidel expozice vznikají a co mají návštěvníkům v moderní 
době sdělovat? To a mnohem více se dozvíte při speciální pro-
hlídce na téma prezentace památkového objektu. Začátek pro-
hlídky v 15.30 hodin. Vstupenky je nutné rezervovat na tel. čísle 
469 681 112.

Podařilo se, nepodařilo se
To bude název informativního příspěvku slatiňanské radnice, 
v němž budeme informovat občany Slatiňan a místních částí 
o tom, co se podařilo v našem městě nově vybudovat, zrekonstru-
ovat, opravit a zkrátka vylepšit ku prospěchu nás všech. Naopak 
zde bude i informace o to co se zatím nepodařilo, tak jak se pů-
vodně plánovalo.
Důvodem, přistoupit k uvádění těchto informací ve zpravodaji 
Ozvěny Slatiňan, byla větší informovanost našich občanů v této 
oblasti. Mnohdy stojí samosprávu a pracovníky úřadu velké úsilí 
příprava a projektování akce a nakonec docílit konečného výsled-
ku, a ten není pro občany někdy zcela viditelný. Uvádět ve zpra-
vodaji tyto informace bude jistě pro občany prospěšné.

Podařilo se…
Projektová dokumentace – na přechodová svítidla na přechodech 
v ul. T. G. Masaryka
(přispěje k větší bezpečnosti chodců) dokončeno

Oprava střechy na altánu v Třešňovce dokončeno
(je tím zabráněno další devastaci, vzhledově zapadá do krajiny)

MěÚ Slatiňany – úprava dvoru dokončeno
(úpravu dvoru k parkování více vozidel – nejsou blokována parko-
vací místa na parkovišti a v ulici Medunova)

Rozšíření parkování na sídlišti poz. parc. č. 171/19 k.ú. Slatiňany
 dokončeno

Úprava hráze u rybníka Náveský v Kunčí dokončeno
(havarijní stav) 

Oprava kříže nad Škrovádem dokončeno
(Oprava historické památky)

Nepodařilo se…
Údržba chodníků
Přes veškeré úsilí pracovníků údržby (na tuto práci byli vyčleněni 
4 pracovníci) se nepodařilo vyčistit chodníky ve městě a odstranit 
zde rostoucí plevel. K nezdaru přispěli i klimatické podmínky, kdy 
za velkých veder neúčinkuje použití chemických přípravků, jako je 
Roundup apod. a spalování se nesmí používat. Žádáme proto občany 
o pomoc, pokud je to v jejich silách, udržovat chodník před svým do-
mem. Některé rodiny již se o to přičinily, za což jim patří poděkování. 

Ing. Josef Prokš, tajemník



2

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 22. schůzi dne 3. 8. 2015:

1.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (týká 
se přechodného zaměstnávání sezonních pracovníků údržby – 
hradí úřad práce)

2.  Hospodaření města za I. pololetí 2015 (v souladu s platným fi-
nančním rozpočtem)

3.  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 (na uvolněná 
místa přijato 44 dětí)

4.  Stavbu kanalizační stoky a vodovodního řadu v pozemcích 
parc. č. 160/3 a č. 665/1 v kat. území Slatiňany (napojení lo-
kality určené k zástavbě RD od ul. Švermovy ke garážím) 
(schváleno umístění, zřízení služebnosti sítě, uzavření smlouvy 
s investorem)

5.  SDH Trpišov – pořádání posvícení (schváleno použití toalet 
a odběr energií proti vyúčtování)

6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na re-
alizaci úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech (opakované 
výběr. řízení – zejména zpevnění vnitřních obrubníků)

7.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě pro instalaci kame-
ry v ulici Schmoranzova, Slatiňany (se společností ČEZ) 

8.  14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 (bytové hospodářství – daň z prodeje byt. jed-
notek, dotace z ÚP atd.)

9.  Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (na 12. 8. 
2015)

Výstavba splaškové kanalizace Slatiňany – Říště
a s tím spojené omezení provozu

na pozemních komunikacích
Upozorňujeme občany, že v termínu od 17. 8. 2015 do 30. 10. 
2015 budou prováděny stavební práce na výstavbě splaškové 
kanalizace Slatiňany – Říště IV. etapa. V souvislosti s tím dojde 
k omezení a uzavření provozu na některých pozemních komuni-
kacích ve Slatiňanech. 
V termínu od 17. 8. 2015 do 16. 9. 2015 bude zcela uzavřena část 
chodníku v ulici T. G. Masaryka vedoucí od budovy městského 
úřadu ke křižovatce ulic T. G. Masaryka a Medunova a dojde k do-
pravnímu omezení na silnici I/37 v ulici T. G. Masaryka v tomto 
úseku. 
V termínu od 11. 9. 2015 do 16. 9. 2015 dojde k dopravnímu 
omezení na silnici I/37 v ulici T. G. Masaryka v úseku od budovy 
městského úřadu směrem ke křižovatce u bývalé STS a v prostoru 
této křižovatky (bude prováděn protlak pod silnicí I/37). 
V termínu od 16. 9. 2015 do 13. 10. 2015 bude zcela uzavřena 
část chodníku v ulici T. G. Masaryka v úseku od domu č.p. 520 
po křižovatku s ulicí V Kaštance a dojde k dopravnímu omezení 
v prostoru křižovatky. 
V termínu od 13. 10. 2015 do 30. 10. 2015 bude uzavřena uli-
ce V Kaštance v prostoru křižovatky s ulicemi T. G. Masaryka 
a Sečská a dále uzavřena ulice Sečská – zjednosměrnění ve směru 
od Slatiňan na Podhůru. Dopravní omezení, uzavírky a objízdné 
trasy budou vyznačeny přechodným dopravním značením. Cho-
decká trasa v rámci výstavby za uzavírky chodníků bude vedena 
přes silnici I/37 v místě křižovatky ulic T. G. Masaryka, Sečská 
a V Kaštance po provizorním chodníku umístěném v zeleném ost-
růvku v křižovatce a dále po provizorních přechodech pro chodce 
umístění na silnici I/37. 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Jedním z kroků k optimalizaci fungování Finanční správy je ukon-
čení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a po-
platků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních 
úřadů, a to již od 1. září 2015. Důvodem je zejména skutečnost, 
že náklady na jednu transakci na pokladně územního pracoviště 
finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž 
například Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním 
režimu za 29 korun. Navíc v případě zachování pokladen by mu-
sela Finanční správa investovat značné prostředky do bezpečnosti 
pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné.
V Pardubickém kraji bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz pokladen 
na níže uvedených územních pracovištích:
ÚzP v Hlinsku, ÚzP v Holicích, ÚzP v Litomyšli, ÚzP v Moravské 
Třebové, ÚzP v Přelouči, ÚzP ve Vysokém Mýtě
Možnost zaplatit platbu daní a poplatků v hotovosti zůstává nadále 
zachována prostřednictvím pokladen na těchto územních praco-
vištích:
ÚzP v Pardubicích, ÚzP v Chrudimi, ÚzP ve Svitavách, ÚzP 
v Ústí nad Orlicí, ÚzP v Žamberku
Stále trvá možnost daňovou povinnost uhradit bezhotovostním 
převodem z účtu, případně prostřednictvím poštovní poukázky 
typu „A“. Tyto jsou k dispozici na všech územních pracovištích.
Jako alternativu nejčastějšího hotovostního placení – úhrady daně 
z nemovitých věcí – nabízí Finanční správa od ledna příštího roku 
možnost placení této daně prostřednictvím Soustředěné inkasní 
platby obyvatelstva (SIPO).
Pro nejbližší období placení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí 
připravuje Finanční správa i další alternativu pro platby v hotovos-
ti, jakou byla v minulosti například tzv. „daňová složenka“, kterou 
bylo možné platit daně bezplatně na přepážkách České pošty s.p. 
Tato služba byla velmi oblíbená zejména proto, že pokladen územ-
ních pracovišť finančních úřadů je 201 a mají oproti více než 3000 
provozovnám České pošty nesrovnatelně menší kapacitu. Snahou 
Finanční správy je, aby podnikatelské subjekty platily daně primár-
ně bezhotovostně a pro občany platící daně ze svého majetku nebo 
nakládáním s ním, aby se zvýšil komfort hotovostního placení.
V Pardubicích dne 7. srpna 2015

Ing. Hana Patočková, Tisková mluvčí,
 Finanční úřad pro Pardubický kraj

Ukončení provozu pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků

Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 10. 9. 2015 v 15 ho-
din v klášteře.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvánka 

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a které 
by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My 
budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Woodová, Barbara – Bílá žena
Follet, Ken – Kavky

Měsíc s pěknou knihou

Přijmeme pracovníky na pozici MONTÉR, hlavní pracovní po-
měr i brigádně. Jedná se o manuální práci ve výškách.
Info na tel: 607 033 669 (Kateřina Kubíková), ROVEX ENGI-
NEERING, s.r.o., T. G. Masaryka 313 Slatiňany.
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.

Jaromír Medrygal

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
Jaromír Procházka

Děkuji Městu Slatiňany a Svazu diabetiků za velmi milé přání 
k narozeninám.

Miluška Boháčová

Srdečně děkujeme MěÚ Slatiňany v zastoupení pí. Osinkové, pí.
Kolouchové a pí.Pavlišové za uspořádání překrásného průběhu 
oslav naší zlaté svatby. Naše díky patří také manželům Šottovým, 
kteří svým hudebním vystoupením přispěli k slavnostnímu průbě-
hu celé akce.
Velmi si vážíme práce MěÚ v oblasti péče o starší občany, kdy 
nezapomíná na jejich životní jubilea a výročí.

Alena a Milan Medovi

Děkuji Svazu diabetiků za milé blahopřání a Svazu chovatelů 
za blahopřání, dárek i milou návštěvu u příležitosti mých naro-
zenin.

Jana Dvořáková

Poděkování

Fyzické básnictví Petra Váši a Drum for Fun – Mravenci

Po prázdninách se opět rozjede seriál literárně hudebních pořadů, 
kterým říkáme Laskavé večery. Přijede host nadmíru zajímavý. 
Jeho umění se dá těžko popsat slovy, to se zkrátka musí vidět 
na vlastní oči. Host je z Brna a jmenuje se Petr Váša. Je to čes-
ký básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální 
herec a vysokoškolský pedagog (JAMU), jenž je také označován 
souslovím fyzický básník. Vystudoval dějiny umění na Filosofic-
ké fakultě Masarykovy univerzity. Je znám jakožto velký impro-
vizátor a neustálý hledač neotřelých uměleckých postupů a patří 
mezi nejoriginálnější české umělce současnosti.
Kromě své skupiny Ty Syčáci a sólových vystoupení zpívá také 
ve skupině Jasná Páka. Dříve hrával i ve skupinách Z kopce, Oš-
klid nebo A-beat.
Petr Váša již vystupoval na 57. LV v prosinci 2008.
Pozor, očekává-li někdo pokojnou recitaci poezie, bude zklamán. 
Petr Váša na jevišti rozehraje především celé své tělo. Vymyslel si 
i vlastní jazyk, který nemá nic společného s češtinou ani žádným 
jiným světovým jazykem.
Krom Petra Váši vystoupí i ženská bubenická skupina Drum for 
Fun – Mravenci, kterou vede známý chrudimský bubeník Vojta 
Kudrnáč. Ten ještě nikdy na LV nevystoupil, ale to neplatí o jeho 
mamince, setře a švagrovi.
Snad ještě zbývá dodat, že LV se uskuteční v úterý 15. 9. od 19 
hodin. z.j.

129. Laskavý večer

Klub Paprsek přivítá nové zájemce
Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Naše ak-
tivity zaměřujeme na malé děti přibližně od 1 roku do 5 let. Cho-
díme společně cvičit do sportovní haly a scházíme se na tvořivě-
-hravém odpoledni v mateřské škole. Kromě těchto pravidelných 
aktivit organizujeme další společné akce – např. navštěvujeme 
dětská představení v divadle v Chrudimi, pořádáme lampionový 
průvod, karneval, mikulášskou nadílku, drakiádu. K oblíbeným 
patří projížďky na koních v Kozojedech, navštěvujeme edukační 
programy v Ekocentru Paleta, jezdíme na dětské dopravní hřiště... 
Na některé naše aktivity přispívá město Slatiňany.

Rádi bychom mezi sebou uvítali nové členy, kteří by se chtěli za-
pojit do našich aktivit. Zveme Vás tímto na první cvičení ve spor-
tovní hale v tomto školním roce, které proběhne v úterý 29. září 
od 16.30 do 18.00 hodin. Cvičení je určeno pro děti od cca 1,5 
roku do 5 let. Náplň si vytváříme sami podle věkového složení 
a počtu dětí. Nechybí pohybové hry, říkanky a cvičení v kruhu, 
překážkové dráhy, cvičení na nářadí… 
S sebou si prosím vezměte vhodnou obuv. Více informací obdržíte 
na místě. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Klub Paprsek Jana Peřinová, www.paprsek.mzf.cz

START
před restaurací MONACO ve Slatiňanech

19. září 2015 v 10 hodin

POPIS TRATÍ
Maraton 42,195 m a půlmaratón 21,098m

Lesní cesty, místy asfaltový povrch, okruhy 10 km s doměře-
ním po startu.

Jedná se o příjemné lesní prostředí, které je pro běh jak stvo-
řené.

PŘIHLÁŠKY
posílejte Vladimíru Čumpelíkovi

na e-mail: vlcum@seznam.zc nebo tel.: 724 372 474

STARTOVNÉ
Maraton 200 a půlmaratón 100 Kč

Startují řádně přihlášení závodníci, odpovídající za svůj zdra-
votní stav a zúčastní se na vlastní nebezpečí.

Každý obdrží upomínku a cenu.
Srdečně vás zveme na naše vytrvalecké závody s příjemnou 

běžeckou atmosférou.
Ředitelka závodu – Marcela Holinková

Hlavní rozhodčí – RNDr. Jan Zajíc

Koná se za finanční podpory města Slatiňany
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První hřbitov v obci, který byl zrušen v 19. století se nacházel 
v prostoru kolem kostela sv. Martina. Jeho původní rozlohu pře-
kreslil do farní kroniky Jan Schmoranz v roce 1886, tedy v době, 
v níž již neexistoval (obr. č.1).

Tento plánek doplňujeme německým popisem, který Schmo-
ranz opsal z původního nedatovaného rysu včetně měřítka, při-

čemž jeden dílek odpovídá 2,3 m po přepočtu (pův. víd. sáhy). 
Body 1 a 2 legendy konstatují fyzický stav zděného oplocení, 
číslem 3 jsou označeny tří vchody a 4 značí márnici (kostnici). 
Z obrázku je patrno, že kostel je ještě jednolodní před regotizací 
F. Schmoranzem v letech 1891–2.

Na obr. č. 2, rovněž převzaté z farní kroniky, je upravený 
prostor po bývalém hřbitovu, ale ještě se starou školou, umís-
těnou v jeho sousedství, o čemž svědčí lomení oplocení z obr. 
č. 1, poblíže vchodu do kostela. Otištěný řez výkresu pochází 
od Josefa Tichého, knížecího stavebního kresliče a je datován 
10. 2. 1886.

Poslední školní rok v zmíněné 146 let staré škole se vyučova-
lo v letech 1884–5, v následujícím roce ji koupi kníže Auersperg 

a nechal zbourat kvůli přestavbě kostela na trojlodní chrám.
O tom, že byl u kostela hřbitov se mohli sami občané pře-

svědčit v nedávné době, a to u příležitosti přemístění morového 
sloupu od silnice (proti MěÚ) ke kostelu v roce 1997. Stavební 
firma při zemních pracích odkryla hromadný hrob s lidskými 
ostatky, které byly po ohledání archeologem posbírány a pietně 
uloženy na novém hřbitově. Teprve pak byl založen betonový 
základ pro morový sloup se sochou Spasitele.

Současný hřbitov resp. jeho část na obr. č. 3 pochází z počát-
ku 19. století s č. parc. 378 (pův.) a byl situován za vsí poblíž 
kovárny, k němuž byl položen základ 19. června 1815. V násle-
dujícím roce byl dostavěn a vysvěcen chrudimským děkanem 
a vikářem P. Josefem Urbanem.

Více informací o tomto hřbitově nacházíme v 80. letech 
19. století, protože došlo k jeho rozšíření a v tomto stavu jej 
známe dodnes.

Podle nové pozemkové knihy pro kat. obec Slatiňany ze dne 
18. 10. 1879 u rolí č. kat. 378 a 379 (hrobka) vkládá se právo 
vlastnické římskokatolickému kostelu sv. Martina (vložka poz. 
knihy č. 451).

U tohoto zápisu chybí datum, protože dle informací z farní 

kroniky byl v nové pozemkové knize hřbitov zapsán jako veřej-
ný majetek. To se však nelíbilo zdejšímu faráři, který se obrátil 
na příslušné úřady s reklamací (3. 1. 1883), aby konfesní (kato-
lický) hřbitov byl přidělen kostelu sv. Martina. Poslední institucí, 
která tuto záležitost řešila byla jurisdikce C. k. okresního soudu 
v Chrudimi. Podle jeho verdiktu se šetření ukončilo 3. 11. 1883 
tak, že pro slatiňanský hřbitov byla založena nová vložka do poz. 
knihy a přepsán do majetku kostela, jak byl výše uvedeno, resp. 
zpětně bylo dopsáno. 

Současná dispozice kostela byla vytvořena po přikoupení 
polnosti č. kat. 379 od F. Schmoranze. Prodej je v pozemkové 
knize datován 4. 5. 1889. 

Přikoupená část pole k rozšíření hřbitova byla 2,1 větší než 
byla původní jeho rozloha, přičemž došlo ke sloučení obou par-
cel č. 378 a 379 na jednu č. 378 s plochou 66,9 arů. Z původního 
pozemku si Schmoranz vyhradil dílec 25 m2 k bezplatnému uží-
vání rodinné hrobky č. kat. 379 (obr. č. 4).

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Slatiňanské hřbitovy

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Za pozemek bylo Schmoranzovi zaplaceno 100 zl., k čemuž 
bylo potřeba přičíst další náklady ve výši 1203 zl. pro jeho úpra-
vu za práce řemeslnické, povoznické apod., vše hrazené z příjmů 
kostela v letech 1887–8, tj. ze záduší.

Za technickou stránku rozšíření hřbitova odpovídal stavi-
tel Schmoranz a během jarních měsíců 1889 byl s prací hotov. 
13. dubna farář vysadil první lípu směrem k továrně.

Uprostřed hřbitova byl roku 1889 postaven velký kříž ze 
škrovádského pískovce, za nějž bylo zaplaceno 140 zl. a byl 
uhrazen ze sbírky farníků (obr. č. 5).

V neděli 19. května 1889 byl hřbitov za velké účasti věřících 
vysvěcen od pana A. Hrušky, biskupského vikáře ze Žumberka, 
za asistence mnoha duchovních. K přítomným měl pak kázání 
domácí farář o posledním zaopatření člověka odevzdaného vůli 
boží. 

V zápisech farní kroniky z té doby se dočítáme, že rozšířený 
hřbitov ještě čeká výstavba nové márnice a na místě původním 
po jejím odstranění umístit hlavní bránu. Chyběla tam ještě voda 
(studna s pumpou) k zalévání hrobů.

I tyto podněty ze strany farářů byly brzo splněny. V současné 
době je stále více aktuální výstavba nového hřbitova, protože 
dosavadní v důsledku rostoucího počtu obyvatel města je kapa-
citně naplněn, a co do počtu volných hrobových míst je zcela 
obsazen.

Počet hrobů, které jsou udržovány činí 1226, ostatních je 81, 
tzv. volných hrobů, dnes opuštěných a zanedbávaných. Provozo-
vatelem hřbitova je město. V příštích Ozvěnách si připomeneme 
hroby významnějších občanů Slatiňan.

Ing. Milan Vorel, obr. č. 1, 2, 3 archiv, č. 4 a 5 J. Drášil Obr. č. 5

Alfa kurzy vznikly na poli anglikánské církve v devadesátých le-
tech minulého století. Za dobu jejich existence jimi prošlo přes 
18 milionů účastníků z více než 170 zemí. Loňský rok začaly 
kurzy Alfa i v Chrudimi. Po pozitivní loňské zkušenosti by Vám 
ráda římskokatolická farnost tento rok znovu nabídla příležitost 
k účasti na Alfa kurzech.
O co se jedná?
Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství.
Pro koho?
Pro každého bez rozdílu věku, zejména pro ty, kdo se za křesťany 
nepovažují a chtěli by se o křesťanství něco dozvědět nebo pro ty, 
kteří chtějí prohloubit a upevnit základy své víry.
Jak kurz probíhá?
Každý večer má tři části: začíná se v 19 hodin večeří, pokračuje 
se přednáškou na dané téma a končí diskuzí ve skupinkách, kde je 
možné téma večera rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní názor 
nebo se podělit o své zkušenosti. Večer končí ve 21.30.
Účast je bezplatná a nezávazná. Kurz není povinné absolvovat 
celý. 
Témata večerů
• Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu)

• Kdo je to Ježíš?
• Proč Ježíš zemřel?
• Jak získat víru?
• Proč a jak se modlit?
• Proč a jak číst Bibli?
• Jak nás Bůh vede?
• Kdo je to svatý Duch?
• Co svatý Duch dělá?
• Jak mohu být naplněn svatým Duchem?
• Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
• Jak odolat zlému? 
• Proč a jak mluvit s druhými o víře?
• Uzdravuje Bůh i dnes?
• A co církev? 
Kdy bude Alfa v Chrudimi?
Alfa kurzy odstartujeme 17. září 2015, budou se konat každý čtvr-
tek do 10. prosince v příjemném prostředí farního sálu, Školní ná-
městí č. 56. Součástí kurzu je jeden společný víkend. Na kurz není 
nutné hlásit se dopředu, pokud nám však dáte vědět o vaší účasti, 
budeme moci večer lépe připravit.
Bližší informace: www.kurzyalfa-chrudim.cz, tel. 605 151 248 
(Ing. Petra Pudilová) 469 622 029 (Římskokatolická farnost).
Těšíme se na vás.

P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský

 POZVÁNÍ NA KURZY ALFA V CHRUDIMI

Pořadatelé BURZY OBLEČENÍ Vás srdečně zvou na 3. dět-
skou burzu, která se koná ve Společenském – kulturním domě:
• 17. a 18. 9. 2015 14.30–17.30 h
Příjem věcí:
• 16. 9. 2015 13.00–16.30 h

Do prodeje rádi přijmeme i Vaše 
věci (oblečení do velikosti XL, 
kola, hračky, kabelky, boty apod.). 
V případě zájmu mě prosím kontaktujte na telefonním čísle 
774 917 602 nebo poslusna.b@seznam.cz, sdělím Vám pod-
mínky pro přijetí věcí. 
Burza oblečení bude poprvé doplněna i o nové oblečení!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Taneční
K příchodu nového školního roku patří neodmyslitelně již tradiční 
taneční, které pořádá Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany a budou 
zahájeny v pátek 4. září 2015 v sokolovně.
Každý pátek, vždy od 19.00 hod., budou mladí začínající tanečníci 
vstřebávat základy tance, aby v prosinci byli schopni předvést své 
taneční umění na závěrečném plese absolventů.
Jednotlivé lekce jsou přístupné veřejnosti, takže je kromě rodin-
ných příslušníků, mohou navštívit i známí a kamarádi tanečníků. 
Vítanými hosty budou všichni, kteří přijdou vhodně oblečeni 
a svým chováním nebudou rušit výuku.
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V měsíci květnu se na místním stadionu uskutečnilo dvoudenní 
okresní kolo hry PLAMEN. Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany 
byl spoluorganizátorem této velké akce společně s Okresním sdru-
žením hasičů Chrudim. My jsme do této soutěže nasadili dva týmy 
mladších žáků. Soutěžilo se ve štafetě 4×60 m, štafetě CTIF, šta-
fetě požárních dvojic a v požárním útoku s vodou. Nejvíce se nám 
dařilo v požárním útoku s vodou, kde jsme získali 4. místo z 26 
družstev. Celkově jsme na této soutěži obsadili 12. příčku. Posled-
ní neděli v květnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Markovi-
cích, odkud jsme si přivezli krásné 2. místo v kategorii mladších 
žáků a 7. místo v kategorii starších žáků. V polovině června jsme 
vyrazili na pohárovou soutěž v požárním útoku s vodou do Horky, 
kde se nám dařilo ještě více. Starší si přivezli zlaté medaile, mladší 
medaile stříbrné. Našim nejmenším, tj. dětem ve věku 5 let, které 

v pohárových soutěžích obvykle soutěží rovněž v kategorii mladší 
žáci s dětmi až do 11 let, utekl bronz o pouhé 2 vteřinky. 
Nelze také opomenout velké úspěchy naší jediné dorostenky Nely 
Čermákové v požárním sportu. Nela se na konci měsíce května 
zúčastnila okresního kola dorostu v Otradově, kde z prvního místa 
postoupila do krajského kola, které se v polovině června konalo 
v Lanškrouně. Na krajském kole Nela opět zvítězila a postoupila 
na mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, kte-
ré počátkem července proběhlo v Praze. Z mistrovství republiky 
si Nela přivezla celkově krásné 7. místo, kdy nejvíce se jí daři-
lo na dvojboji, kde získala bronzovou medaili. Nele za skvělou 
reprezentaci naše sboru děkujeme a přejeme jí mnoho úspěchů 
do příští soutěžní sezóny. 

Veronika Novotná, vedoucí mladých hasičů

Ze života oddílu mladých hasičů a velký úspěch dorostenky Nely Čermákové
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Letošní příliš parné léto našim výletům 
opravdu nepřeje. Přesto se nám alespoň jed-
na prázdninová neděle i teplotně vydařila, 
třebaže i v sobotu před ní bylo veliké dusno 
a horko.
26. července jsme si vyšli parkem a lesem 
na Hůru. Tady jsme si připomenuli i jiné naše 

výlety, na nichž jsme si tu našli i zbytek stožáru, na kterém býva-
lo „Světýlko“, sloužící kdysi k orientaci letadel. Kolem odbočky 
na Chlum – i tam jsme nejednou byli – jsme došli k rozcestí U Kříže, 
kolem rybníku Perný a zastavili se pod Tyrolským domkem. Není 
obvyklé, že by v tuto roční dobu byl odtud vidět, ale letos vzhledem 
k suchu a nehustému olistění jeho objekt docela prosvítal.
Po značené zelené turistické stezce jsme pokračovali podle ryb-
níčku Čabrousek a lesem mířili k osadě Rabštejnu a dále pak 
ke hradu. Před ním jsme si ještě našli pozůstatky nádrže na vodu, 
která tu bývala pro hradní potřebu. 
Hrad sám je zajímavou zříceninou s dlouhou historií. Byl posta-
ven v první polovině 14. století na skalnatém ostrohu nad nyněj-
ším Markovickým potokem. Původně se údajně jmenoval Raben-
stein – havraní kámen. Snad i proto, že se vypínal na tom malém 
ostrohu nad okolní lesní krajinou. Hospodářství bylo v předhradí 
a z něho vznikla dnešní vesnička Rabštejn. 
Od počátku se na hradu vystřídala řada majitelů – např. páni 
z Rabštejna, z Orle, Ostružna, z Ostroměře, z Šárova. V několika 
mezidobích patřil i královské koruně. To, když došlo k tzv. odúmr-
ti – když majitel zemřel bez mužského dědice. Určitou dobu hrad 
vlastnilo i město Chrudim. Tomu ale byl v roce 1547 zkonfiskován 
za účast v protihabsburském povstání. V roce 1575 ho koupil Bo-
huslav Mazanec z Frymburku, který brzy odlehlý a nepohodlný 
Rabštejnek opustil a jeho sídlem se stala tvrz ve Slatiňanech, kte-

rou si nechal přestavět na renesanční zámek. Už v roce 1585 byl 
Rabštejnek, patřící ke slatiňanskému panství, pustý. 
Ve druhé polovině 19. století dal jeho tehdejší majitel František 
Josef Auersperk – v duchu romantických představ o středověkém 
hradu – upravit zbytky hradního paláce na miniaturní lovecký hrá-
dek. A tak tu vznikly dvě místnosti – malá komůrka a sál sloužící 
pro odpočinek a občerstvení při loveckých výpravách panstva. 
Z této doby je i drobná pověst o potrestaném pytlákovi. Toho tady 
jednou v noci lekaly nejen temné stíny lesa, ale hlavně „bekání“ 
srnce. Bál se a domníval, že to je hlas ducha dávného majitele 
hradu a utekl bez kořisti. Třeba to tak bylo, kdo ví. 
V současné době probíhá na hradě postupná obnova. Zříceninu 
odkoupili od státního podniku Lesy ČR tři pánové – MUDr. Mi-
roslav Gregor, Vít Novák a Aleš Sýkora. Snaží se ji zajistit proti 
dalšímu chátrání a zakonzervovat zdivo i obnovit některé původní 
prvky. V jejich úsilí jim pomáhají i dobrovolníci. Probíhá i zá-
chranný archeologický průzkum. Ten provádějí PhDr. Jan Musil 
a Josef Štěňha. 
Tato záslužná aktivita je pozoruhodná a vlastní objekt – pamětník 
dávných dějin – je pro nás velmi zajímavý, a tak jsme si ho zvolili 
za cíl tohoto našeho výletu. 
Zpátky jsme se vraceli jinudy – lesem směrem k Rabštejnské Lho-
tě a pak k restauraci Hájenka. Už jsme tam před časem byli a zno-
vu jsme si tu rádi odpočinuli a občerstvili se. Odtud pak k rozcestí 
u rybníku Perný a podle dalších rybníků Vilém a Hluboký zpět 
do Slatiňan. 
A už cestou domů jsme se těšili, že nám počasí snad bude stejně 
přát, až pojedeme do Hlinska a po zhlédnutí tamních výstav pů-
jdeme lesem na Čertovinu. Doufáme, že se to ještě o prázdninách 
povede.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Klub českých turistů Slatiňany na Rabštejnku

Dopravní průzkum ve Slatiňanech

Na začátku měsíce září proběhne ve Slatiňanech směrový do-
pravní průzkum, který bude zaměřen především na popis tran-
zitní dopravy ve městě. Na významných komunikacích bude 
zřízeno 8 dočasných měřících stanovišť sledujících vozidla 
směřující do města i z města ven. Předpokládané lokality jsou 
vyznačeny v přiložené mapce. Jednotlivá stanoviště budou 
vybavena videokamerami a dalšími typy dopravních detek-
torů, jejichž provoz vyžaduje přítomnost obsluhy. Do pro-
vozu vozidel nebude nijak zasahováno. Drobnou výjimkou 
je použití pneumatického detektoru na jednom ze stanovišť. 
Jeho princip spočívá v přejezdu vozidel přes gumové hadice 
malého průměru natažené přes vozovku, které však nezname-
nají pro řidiče žádné omezení. Dále je zvažována i možnost 

samostatného sledování směrů průjezdů vozidle přes okružní 
křižovatku.
Dopravní průzkum bude realizován studenty ČVUT v Praze, Fa-
kulty dopravní v rámci odborné projektové činnosti. Univerzita 
nese i veškeré náklady spojené s tímto průzkumem. Realizace je 
připravována ve spolupráci s městským úřadem a s jeho plnou 
podporou. Veškeré výsledky budou městu poskytnuty pro jeho 
vlastní potřebu.
Přesný termín průzkumu bude teprve stanoven na základě aktu-
álního stavu počasí, mimořádných událostí a se souhlasem měst-
ského úřadu. Jisté je, že proběhne v rámci jednoho pracovního 
dne. Případné dotazy můžou směřovat na organizátora průzku-
mu Ing. Martina Langra na e-mailové adrese langr@fd.cvut.cz.
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MŠ Děvčátka MOMO společně s www.vsebio.cz pořádají

16. 10. (pátek) 2015 od 16.00 do 20.00

KURZ  PŘIROZENÉ  LÉČBY
BĚŽNÝCH  ONEMOCNĚNÍ  A  PORANĚNÍ

„Jak sobě pomoci při poranění, nemoci“

Intenzivní čtyřhodinový kurz homeopatické a přírodní samopomoci 
Obklady -  zábaly – hojivé oleje – léčivé tinktury

ZÁKLADNÍ HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA

Kurz vede MUDr. Judita Hofhanzlová

Seznámíme se základními homeopatickými léky, které se naučíme používat sami
u běžných akutních onemocnění nebo zranění (chřipka, nachlazení, kašel, nevolnost, 

teplota, bodnutí hmyzem, popáleniny, řezné rány, odřeniny, pohmožděniny, podvrtnutí, 
zlomeniny atd. Tato léčba je vhodná zejména při léčení a domácím ošetřování dětí.

Naučíme se zevně ošetřovat různé druhy zranění, popáleniny, připravovat
a přikládat obklady a zábaly.

Absolvování kurzu posílí sebedůvěru.

V ceně kurzu 390,- Kč je zahrnuto množství dalších informací týkajících se ošetřování 
nemocných a brožurka „Domácí lékárnička“. Občerstvení.

Místo konání: 
MŠ Děvčátka MOMO, Slatiňany, ulice Vrchlického 168,

budova zdravotního střediska v přízemí

Přihlašujte se emailem na olga@vsebio.cz nebo telefonicky 736 623 368. 

Místa na přednášku si můžete rezervovat úhradou rezervačního poplatku (200kč)
v Chrudimi v obchodě s kávou a čajem Mlsný Pecivál na Resslově náměstí 135 nebo

ve Slatiňanech v nově otevřené prodejně zdravé výživy U Štěpánky.



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Josef Prokš, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Ing. Petr Kolek, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků 
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno 
OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 11. září 2015. ZDARMA. 
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Vážení spoluobčané,
cestou po stopách slatiňanské historie se dostáváme do doby te-
reziánské a josefinské, tedy osvícenecké 2. poloviny 18. století. 
Nejvíce poznámek z kroniky se vztahuje k problematice školství. 
Za pozornost stojí zmínka o 50 letém působení Filipa Bakeše 
ve funkci zdejšího učitele (1796–1846). Jeho profesní vytrvalost 
je výzvou pro dnešní soutěživé pedagogy.
Stalo se před 276 lety :
R. 1739 „…postavena škola na severozápadní straně kostela 
(v sousedství dnešní fary). Zedníkům se zaplatilo za vyzdění 2 zdí 
a 8 sáhů dl. a 2 sáhy vys. a za 2 čela 4 ½ sáhů dl. a 2 sáhy vys. a 2 
vnitřní příčky po 3 ½ sáhů délky a též 2 sáhy vys. – suma činí 28 
zlatých 30 krejcarů; za komín a chlebovou pec v paušálu 2 zl. 42 
kr. Tesařům za zhotovení a postavení krovu a pobití celého stave-
ní a vůbec za veškerou konanou práci dle smlouvy 6 zl.; kováři 
slatiňanskému za veškerou práci 1 zl. 20 kr., slatiňanskému hrn-
čířovi za kamna zhotovená ze 121 kusů sprostých kachlů – 1 zl. 
45 kr., žumbereckému sklenáři za okna 5 zl. 39 kr., nasavrckému 
zámečníku za okování oken 2 zl. 27 kr.; robotu a potřebný mate-
riál (pozn.: r. 1738 stála kopa /60 ks/ šindelů 7 krejcarů) darovala 
milostivá vrchnost…
R. 1754 Jan Adam z Auerspergu, syn Jindřicha Josefa z Auersper-
gu, vévody z Münsterberka a mladší bratr knížete Karla Josefa 
z Auerspergu na Vlašimi, dědil po zemřelé choti své, Kateřině hra-
běnce ze Schönfeldu, panství nasavrcké, sečské a žlebské…
R. 1761 řídil zdejší školu učitel František Bakeš. Školu navštěvo-
valo 56 dítek…
R. 1787 byla až dosud jediná stávající světnice školní, která učiteli 
zároveň za byt sloužila, příčkou ve 2 místnosti rozdělena, a tak 
světnice k obývání pro učitele zřízena…
R. 1796 založen před zámkem směrem jižním park. Toho roku ze-
mřel učitel Frant. Bakeš dne 16. srpna. Po něm jmenován byl uči-
telem dne 1. září syn jeho Filip Bakeš (pozn.: sloužil až do 1. 12. 
1846 – 50 let). Školu navštěvovalo 84 dítek…
R. 1799 dokončeny práce v nově založeném parku…
R. 1801 kostel slatiňanský stal se po válkách husitských filiálkou 
děkanství chrudimského, každou 4 neděli čtena zde mše. Konečně 
t. r. přeložena localie (pozn.: duchovní správa s vlastním knězem – 
lokalistou) z obce Krásný na panství nasavrckém do Slatiňan, kte-
rou presentací J. J. (jeho jasnost) kníže Karel z Auerspergu přijal 
a p. Vácslava Sklenáře (rod. z Luže), kaplana v Potěhách co prv-
ního localistu zde ustanovil. Že však tu žádného obydlí pro loca-
listu nestávalo, musela se škola do panského domku pod zámkem 
(pozn.: dnes trafostanice vedle „Modely“) přestěhovati a stavení 
u kostela poukázáno localistovi za obydlí.
R. 1804 byla dne 12. 13. a 14. června veliká povodeň, takže mno-
ho polí a luk i s úrodou zničeno a více domů, mostů a lávek zbo-
řeno bylo.
R. 1805 stal se řiditelem panství Josef Raijda. V tomto roce, ja-
kož i ku konci předešlého, byla veliká drahota na obilí, takže zde 
a ve vůkolí 1 korec pšenice 34 zl., žita 28 zl., ječmene 24 zl., ovsa 
16 zl., hrachu a čočky 40 zl. stál. Následkem této drahoty byl ubo-
hý chudý lid nucen jetel, lebedu a kopřivy s otrubami vařiti a tak 
jísti. Také masem koček, psů a zcepenělých hovad živil se.
R. 1812 …roku toho přestěhovala se škola opět do budovy u kos-
tela, protože pro localistu nové stavení obydelní postaveno jest. 
Za příležitosti té rozšířena také budova školní a bývalý byt loca-
listy ponechán nyní učiteli.

z kroniky vybral P. Kolek

Z počátků obecního školství
ve Slatiňanech

Milí slatiňáci,
prázdniny pomalu končí a sezóna na Švýcárně je v plném proudu. 
Ani tropická vedra neodradila návštěvníky od návštěvy u nás. Stá-
le probíhá výstava loutek černého divadla pana Procházky, která 
sklízí velký úspěch hlavně u dětí, proto se budeme snažit o její 
prodloužení. My též nezahálíme a snažíme se nabídnout k vidění 
stále něco nového. Na konci minulého týdne jsme rozšířili hospo-
dářský koutek o velmi povedené preparované exponáty ovečky 
s jehňaty a strašidelného hlídacího černého kocoura, který se váže 
k legendě o Švýcárně. 
Přijďte se určitě podívat, těším se na vás.

Stanislava Jedličková, vedoucí muzea

Švýcárna

V týdnu od 14. září 2015 budou po letní přestávce obnoveny všech-
ny sportovní a společenské aktivity probíhající v naší sokolovně. 
Základní gymnastika pro děti bude opět každé pondělí a čtvrtek 
od 16.00 do 17.30 hod. Cvičení pro ženy bude také ve stejném 
čase a to v pondělí od 18.00 hod. Pátek je vyhrazen Sejkorkám 
a následně v podvečer kurzu společenské výchovy a tance. Volné 
hodiny je možné si objednat pro badminton na tel. č. 723 037 314.
Sokolovna neutichla ani o prázdninách. Uskutečnily se zde sou-
středění taneční školy z Pardubic a proběhly příměstské tábory. 
Venkovní pergola byla využita pro soukromé oslavy. Tělocvičná 
jednota Sokol Slatiňany se těší přízně veřejnosti a věříme, že tomu 
tak bude i nadále.  T. J. Sokol Slatiňany

Zahájení cvičení v sokolovně


