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UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA

Oznamujeme všem čtenářům i návštěvníkům, že u nás bude 
od 5. října nejméně do 16. října 2015 z důvodu rekonstrukce ZA-
VŘENO.
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

Dne 28. října 2015 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny kytice k po-
mníkům padlých jako vzpomínka obětem 1. světové války a záro-
veň budou vyvěšeny státní vlajky.

Položení věnců při státním svátku

Je to už neuvěřitelných 25 let, kdy v roce 
1990 na výzvu ministerstva zdravotnictví 
v tisku, zareagovala jako jedna z prvních 
p. Miloslava Kolková a zakládá ve Slatiňa-

nech ÚOSD. Začínalo pouze osm členů, sice bez zkušeností, ale 
s elánem a nadšením.
Členská základna se díky mnohým aktivitám utěšeně rozrůstala, 
a v současné době sdružuje 183 členů.
19. října 2015 odpoledne se členové SD sejdou v sokolovně, aby 
si s přáteli zavzpomínali na všechno hezké, co prožili, a pobavili 
se při písničkách, které jim přijede zahrát „Pardubická šestka“.
Budeme se na vás těšit.

Bohumila Blažková, členka výboru SD

SLATINAŇŠTÍ DIABETICI
SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili a které 
by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 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 možnost výběru titulů oblíbených mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Michal Viewegh – Zpátky ve hře
Jo Nesbo – Policie

Měsíc s pěknou knihou

Podařilo se, nepodařilo se

Podařilo se…
Oprava kamery Městského kamerového systému Slatiňany 
na víceúčelovém hřišti v ulici Nerudova – díky kamerovému 
systému v našem městě se v poslední době několikrát podařilo 
usvědčit pachatelé přestupků a trestných činů, např. zloděje.

Spojovací chodník mezi ulicemi Školská – Nerudova – jedná 
se o chodník mezi tzv. přístavbou základní školy a budovou 
školní jídelny, mezí stadionem a dětským hřištěm, který je 
účelový a zároveň je řešen i po stránce estetické. Zámková 
dlažba v kombinaci se zelení a lavičkami působí velmi pří-
jemně, ať již procházíte, nebo si chcete na lavičce v klidu 
odpočinout. Žákům pak umožňuje zkrácený a bezpečný prů-
chod do školní jídelny a družiny a ke sportovní hale. V tomto 
úseku bylo zbudováno i veřejné osvětlení. Z důvodu vyso-
kých venkovních teplot bude v těchto prostorách až dodateč-
ně vysetá tráva a vysázená některá zeleň.
 dokončeno

Oprava chodníku v ulici Schmoranzova – na chodník 
ve Schmoranzově ulici byla položena nová zámková dlažba. 
Starý chodník byl bez dlažby, pouze udusaná hlína. Zlepšily 
se tím podmínky pro chodce a vzhled při vjezdu do Slatiňan 
od Presů.
 dokončeno

Oprava výtluků místní komunikace ve Škrovádě – oprave-
ny byly výtluky ve spojovací místní komunikaci od „křížků“ 
ve Škrovádě směrem k Hospůdce Pod kopcem, která je využí-
vána převážně chodci.
 dokončeno

Nepodařilo se…
Přes veškerou a stálou snahu pracovníků údržby města, se 
nepodařilo udržet pořádek a čistotu chodníků, tak jak by si 
naše město a občané zasluhovali. Ač se nechceme vymlou-
vat, přispívají k tomu i klimatické podmínky, hlavně silný 
vítr v uplynulém období způsobil, že všude leží nánosy listí 
a v některých místech i olámané větve. Přesto se nevzdáváme 
a na úklidu dále pracujeme.
 Ing. Josef Prokš, tajemník

Zlepšení služeb
Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech

V letošním roce věnuje Město Slatiňany velkou pozornost zlepše-
ní pracovních podmínek zaměstnanců pečovatelské služby i zpří-
jemnění prostředí, ve kterém žijí obyvatelé Domu s pečovatelskou 
službou města Slatiňany. V měsíci červenci byl pracovnicím pře-
dán do užívání nový služební automobil Dacia Dokker, stávající 
vozidlo začala užívat údržba města.
V polovině září byla dokončena přístavba zdvižné plošiny k domu 
s pečovatelskou službou. Jedná se o typovou homologovanou svis-
lou zdvižnou plošinu, která je osazena do zděné šachty. V místě 
přístavby byly provedeny stavební úpravy, které spočívaly ve vy-
bourání stávajících oken. Zařízení dodala a nainstalovala firma 
VECOM, zdvihací zařízení s.r.o., Praha. 
Touto prospěšnou aktivitou se podařilo překonat architektonickou 
bariéru a zabezpečit tak bezproblémový vstup do všech podlaží 
objektu i lidem se zdravotním handicapem.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 23. schůzi dne 12. 8. 2015

  1.  Úpravu odpisového plánu Základní umělecké školy Slatiňany 
na rok 2015

  2.  15. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2015 (příjm. 54.643.942,75 Kč +dorovná-
ní 9 151 673,37 Kč, výdaje 59 808 116,12 Kč + dorovnání 
3 987 500 Kč) 

Rada města projednala
na své 24. schůzi dne 7. 9. 2015

  1.  Vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů a vedení účetnictví
  2.  Zařazení majetku do evidence (nově evidovány sakrální stav-

by)
  3.  Žádost o vydání živnostenských listů (podána k živ. úřadu 

MěÚ Chrudim)
  4.  Ukončení smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora města 

Slatiňany včetně zajištění zpětného odběru ke dni 31. 3. 2016 
(od 2006 provozuje Recycling)

  5.  Zadání zakázky na zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany 
(výběr. řízení + jmenování hodnotící komise)

  6.  Změna rozsahu staveb kanalizační stoky a vodovodního řadu 
pro napojení lokality určené k zástavbě RD od ul. Švermo-
vy ke garážím (délka kanalizace prodloužena o 7 m, vodovod 
o 4,5 m)

  7.  Pacht zahrádky na sídlišti v ul. Boženy Němcové (změna ná-
jemníka – 50 m2)

  8.  Přemístění kontejnerů na vytříděné složky odpadu a elektroza-
řízení (od Potravin Málek do nové lokality)

  9.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy 
(opakovaná akce 16.–19. 9. – za nájemné)

10.  16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015

RAZÍTKOMÁNIE

To byl název soutěže, kterou jsme vyhlásily v knihovně pro naše 
čtenáře a ani jsme nečekaly, jaké množství razítek se k nám z růz-
ných míst naší republiky dostane. Z toho vyplývá, že si děti s rodi-
či či prarodiči prázdniny pěkně užily a poznaly tak další kouty naší 
země… Při plánování výletů jim někdy byly jistě pomocníkem 
i knížky z naší knihovny. Nejvíce razítek k nám přinesli Ondra 
a Zuzanka Vlkovi, Terezka a Filip Lacinovi a také Eliška a Domi-
nik Strouhalovi. Ale odměněni budou všichni cestovatelé, protože 
nám každý udělal svou účastí radost a sběratelské archy budou 
vystaveny v dětském oddělení.

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Marie Sýkorová

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k našim narozeninám.
 Irena a Jaromír Medunovi

Poděkování

Básník, skladatel, kytarista, zpěvák, hudební experimentátor a hle-
dač Oldřich Janota se na české hudební scéně pohybuje už více 
než čtyřicet let. V 70. letech založil s písničkářem Jakubem Nohou 
skupinu Pentagram, v letech 80. zase zaujal se skupinou Mozart K. 
Postupně však přecházel k minimalismu a od 90. let vystupuje pře-
devším sám. To ovšem neplatí absolutně. V roce 2007 hrál na Las-
kavém večeru se skupinou Mimo auru a nyní se představí se soubo-
rem Ora pro nobis (oroduj za nás). Jde o vokální soubor se třemi 
ženskými a dvěma mužskými hlasy za doprovodu kytary, houslí 
a klarinetu. Návštěvníci Laskavého večera si prožijí výlet do oblasti 
vícehlasého zpěvu, inspirovaného evropskou tradicí, ale také afric-
kou a arabskou hudbou. Půjde většinou o písně radostné, vyprávějící 
o tomto světě i o světě, který se vznáší někde nad tím naším.
Laskavý večer se koná v úterý 20. října od 19 hodin.
 z.j.

130. LASKAVÝ VEČER
Oldřich Janota a Ora pro nobis

Zlaté svatby
Dne 2. 10. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Eva 
a Jiří Sedlákovi.

Dne 9. 10. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Jitka 
a Karel Elčknerovi.

Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 8. 10. 2015 v 15 ho-
din v klášteře.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Pozvánka 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Uplynul právě rok, od chvíle kdy nás navždy opustil pan Milan 
Pudil.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina
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A začala škola... a s 1. září jsme i my ve školce přivítali nové ka-
marády. Září je vždy měsícem zvykání si na nové nejen ve školce, 
ale i vracení se zpět do režimu školních a pro někoho i pracovních 
povinností. Co čekalo nové a staronové děti ve školce? Kromě 
zcela nové výmalby chodeb a sociálního zařízení, přibyla nová 
zákoutí ve třídě, jako je polytechnický koutek s novými hračkami, 
odpočinková část pod oknem, zvětšil se prostor domečku s přileh-
lou kuchyňkou a narostl počet naučných hraček z přírodních mate-
riálů, které jsou krásně barevné a umožňují smyslový a motorický 
rozvoj dětí. Kočárky dostaly nové „kabátky“ a přibilo panenek. 
S novinkami materiálními se snoubí rozšíření nabídky školkových 
činností. Ve středu nabízíme logopedické muzikohrátky s logope-
dem panem Radimem Sedláčkem, ve čtvrtek dopoledne máme 
tu čest trávit čas s paní Harini (Heather Goss), která je původem 
z Kanady, kde i vyrostla a získala vysokoškolské vzdělání. Harini 
má Bakalářsý titul v oboru Tanec a Psychologie, a magisterský 
titul v oboru Terapie pomocí pohybu a tance. Pracovala tři roky 
ve waldorfské mateřské školce v Kalifornii, v USA. Součástí její 
činnosti s dětmi je práce s konceptem 12 smyslů Rudolfa Stei-
nera, což je koncept pomáhající rozvíjet spolupráci mezi nižšími 
smysly pohybu, rovnováhy, doteku a propricepce (propriocepce 

– vnímání pohybů těla a jeho polohy v prostoru) a vyššími smysly 
mluvy a slyšení. Harini se při své práci s dětmi soustřeďuje na ro-
voj motorických a pohybových dovedností formou různých her, 
prstových říkanek a veršů. Pro názornost se můžete podívat na při-
ložené fotografie. A v pátek děti čeká zábavná angličtinka, která 
je přizpůsobená věku dětí. Každé anglické slovo a fráze se dětem 
váže k písničce, situaci, gestu, tanečku, příběhu, probíhá nenásilně 
a přirozeně, jako když se dítě učí mateřskou řeč. Na pomoc má 
naše lektorka Adriána Nepivodová kytaru, obrázky, ruce a nohy, 
a obrázkový materiál Cookie and friends od Oxford University 
Press. Doufáme, že budeme mít opět spokojené nejen děti, ale 
i rodiče a budou se k nám rádi vracet třeba na pravidelné slavnosti 
(tak jak se to již nyní stává) i když již školku nenavštěvují.
Ještě bych ráda připomněla, že se blíží termín konání Kurzu 
přirozené léčby běžných poranění a onemocnění, který po-
vede paní doktorka Judita Hofhanzlová. Kurz se koná v pá-
tek 16. 10. 2015 v době od 16 do 20 hodin v prostorách MŠ 
MOMO, ulice Vrchlického 168 (budova zdravotního středis-
ka) ohledně přihlášek kontaktujte paní Chlápkovou na tel. 
736 623 368 nebo si můžete vstupenky zakoupit v prostorách 
Zdravé výživy u Štěpánky.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO
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V červencových Ozvěnách jsme představili renovovaný rov 
J. Holuba, starosty obce (městyse). Tuto funkci zastával 30 let, 
tedy dosud nejdéle sloužící ve veřejné funkci.

Další hrobová místa, která nelze přehlédnout, patří rodu 

Schmoranzů. Mají svého nestora, jímž byl stavitel F. Schmoranz 
(1837–1902), o němž se v Ozvěnách často píše (obr. č. 1 a 2). 
Jejich zaplocené pohřebiště jsme viděli i v minulých Ozvěnách. 
Kromě samostatného hrobu stavitele a jeho druhé ženy, je v dal-
ších pohřbeno více členů této slavné rodiny. Dle obr. č. 3 je to 
např. Gustav Schmoranz, kterého jsme viděli při odhalení plake-
ty Vrchlického, jako hlavního organizátora oslavy. Zemřel náhle 
o vánocích 1930 ve věku 72 let.

Nápis u dalšího nákladnějšího hrobu, situovaného poblíž 
posledního odpočinku členů rodiny Schmoranzů, upomíná 
na činorodého průmyslníka J. Drobílka (obr. č. 4). Byl starostou 
Škrovádu, majitel hospodářství a pily ve Slatiňanech. Po skon-
čení Východočeské výstavy v Pardubicích v roce 1903 zakoupil 

dřevěný pavilon, v jeho pile sestavený od tesaře Šťástka, a převe-
zl zpět, aby jej instaloval v proluce, kde stojí dnes úpravna vody. 
Provozoval jej jako výletní restauraci pod názvem Drobílkova 
restaurace na podlesí (pozdější Monako).

Poslední místo odpočinku zemřelých má i vkusně uprave-
ný náhrobek i rodina mlynáře Fouska (obr. č. 5). Ve 30. letech 
minulého století nabízela firma Vojtěch Fouska, majitele obchod-
ního válcového mlýnu Skály, prvotřídní výrobky, zahrnující 
mouky pšeničné i žitné, veškerá vařiva, krmiva, šroty i kukuřici 
za nejlevnější ceny. V těchto letech Fousek mlýn zmodernizoval 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Hřbitov – pietní místo zesnulých spoluobčanů, hroby významnějších spoluobčanů města

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6
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po stránce stavební (obr. č. 6) a v roce 1947 též technologické. 
Po únoru 1948 byla na něj uvalena národní správa a znárodněn 
26. 4. 1954. Mouku ještě mlel do roku 1961, načež byl mlýn 
využit k přípravě krmných směsí pro zemědělce (JZD). V roce 
1991 se do něj vrací nový život, protože právoplatný dědic 
Vojtěch Malinovský, vnuk Fouska, jej získává v restituci zpět 
do svých rukou.

Pozornost zaslouží hrob MUDr. Josefa Kramáře (obr. č. 7), 
který byl osobním lékařem Jaroslava Vrchlického za jeho letních 
pobytů. Jeho péči nejvíce potřeboval v posledním roce svého 
pobytu v roce 1909 v důsledku postižení mozkovou mrtvicí. Své 
vzpomínky na Vrchlického otiskl v Pestrém týdnu v roce 1932.

Prostý nápis u zdejšího mlynáře Bohumila Kabeláče je 

na náhrobku (obr. č. 8). Byl poslední, který tu mlynařil. Vedle 
svého povolání převzatého od svých předků byl rovněž veřej-
ně činný. Počátek rodu ve Slatiňanech se datuje dnem 16. 10. 
1762, kdy mlýn získal Josef Kabeláč směnou od Tomáše Kohma 
za svůj trhovokamenický a doplatil mu ještě 500 zl. Více infor-
mací o B. Kabeláčovi bude uvedeno v příštích Ozvěnách. V tisku 
probíhá totiž veřejná diskuze o využití jeho bývalého a opuštěné-
ho mlýna.

V kronice nacházíme další desítky osobností, které by neměly 
upadnout zcela v zapomnění. Je to záležitost kronikářské práce. 
Bývalá kronikářka M. Tichá řadu z nich popsala v roce 1994.

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil Obr. č. 7

Obr. č. 8

Vážení spoluobčané,
proud času nás donesl do zdánlivě poklidných vod 1. poloviny 
19. století. Války s Napoleonem skončily, revoluční rok 1848 se 
teprve blíží. Život naší obce je přesto pestrý, neobešel se bez epi-
demie, požárů či krádeží koní.
Stalo se před 200 lety:
R. 1815 – v měsících březnu a červnu táhlo tudy ruské vojsko 
(proti Napoleonovi) a také zde ležením bylo, což našim osadní-
kům velikou nesnáz způsobovalo…
R. 1820 – zaopatřeny pro kostel a cvičení mládeže 2 lesní rohy, 
které 36 zlatých stály, obec na to 2 zl. 43 kr. přispěla…
R. 1827 – rozšířen park až po takzvané „kulaté sedadlo“…
R. 1829 – darovala J. J. (její jasnost) kněžna Gabriela z Auersper-
gu místním chudým 15 kusů zimních přikrývek, více párů bavl-
něných punčoch a 4 kabátce i s košilkami… Na hřbitově postaven 
namísto shnilého kříže z r. 1816 nový, 5 m vysoký. Dřevo daro-
vala kněžna Gabriela a plechovou figuru, představující Spasitele 
a Matku Boží, Vojtěch Kabeláč, mlynář zdejší.
R. 1832 – a také již koncem předešlého roku zuřila v Čechách asi-
atská cholera. Lidé mladí i staří mřeli během 6–7 hodin, ba i dříve. 
Slatiňany zůstaly dlouho netknuty vzdor tomu, že v blízké Chru-
dimi v měsících únoru a březnu cholera strašně řádila, až konečně 
i zde v září 6 osob nemoci té podlehlo…. Posádkou zde leželi 
husaři c. k. pluku cara Mikuláše.
R. 1833 – vystavěna císařská silnice od Chrudimi k Nasavrkům. 
Že počet dítek školních stále vzrůstal, zavedeno polodenní vyučo-
vání. Do Slatiňan byly přiškoleny: Škrovád, Presy, Píšťovy, Pod-
hůra, Sobětuchy a Pouchobrady.

R. 1834 – vystavěn zde kamenný most přes Chrudimku. Na 1. led-
na řádila zde strašná bouře provázená blesky a hromobitím. 
Po celý měsíc ten panovaly silné a prudké vichřice, takže v lesích 
panství nasavrckého na tisíce vývratů se událo. Později nastalo 
veliké sucho, nebo po 5 měsíců nepršelo, což velikou nouzi o obilí 
a píci za následek mělo.
R. 1835 – zrušen starý dřevěný most přes Chrudimku, nalézal se 
severně od nynějšího kamenného u Dymákovy chalupy pod Jelín-
kovým statkem. Když již částečně stržen byl, šel tudy, toho tušení 
žádné nemaje, rolník Sedlák z Vorle za tmy časně zrána a sletěv 
dolů zůstal na místě mrtev…
R. 1836 – bylo viděti Halaiovu kometu, která k proběhnutí své 
dráhy 76 let potřebuje. Že nebe téměř stále zamračeno bylo, stalo 
se, že jen jedinkráte v celé své kráse spatřena byla… Školu na-
vštěvovalo 172 dítek. Slatiňany čítaly 76 čísel, 598 katolíků, 6 
protestantů a 9 židů. Škrovád: 31 čísel, 235 katolíků a 1 pro-
testant.
R. 1837 – vypukl v Slatiňanech o Všech Svatých oheň. Shořely: 
Volejníkův statek č. 7, Hochmanova chalupa č. 8, Šťovíčkova sto-
dola (č. 9) a Kolářova stodola (č. 10). Při tom událo se, že hned 
po ohni Volejníkovi 2 koně ukradli. Po dlouhé době nalezen jeden 
z nich v Meziříčí na Moravě, musel ale draze zpět koupen býti, 
druhý zmizel beze stopy.
R. 1839 – …V únoru napadlo ohromné množství sněhu, takže 
místy až na několik sáhů zvýše ležel. Na jaře utrpěli včelaři vel-
kých škod, nebo mnoho a mnoho včel pošlo…

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany po napoleonských válkách



6

Na našem předchozím výletě – na Rab-
štejnek – jsme doufali, že nám bude počasí 
stejně přát i při této další akci. A že to při 
letošních nezvyklých vedrech nebylo jed-
noduché !

Výlet jsme odkládali, ale přece jen to 
vyšlo ještě o prázdninách. Ostatně, jak se 
říká, v Hlinsku je to stejně vždycky „o kabát 

víc“. Autobusem místo vlakem, který má výluku, jsme dojeli 
do Hlinska. Město má dlouhou historii, původní název Hlína 
u kostela napovídá o dávném hrnčířství. To pak bylo vystřídáno 
např. kožešnictvím, pivovarem, mlékárnou, výrobou technického 
textilu, elektrospotřebičů. 

Mezi místní rodáky patří např. sochař Karel Lidický, malíři 
a sochaři Jaroslav Šmidra a Emanuel Famíra. A hlavně pozo-
ruhodný rod Adámků. Z nich třeba Karel Adámek (politik, 
starosta okresního zastupitelstva, spisovatel, národopisec), jeho 
syn JUDr. Karel Václav Adámek (spisovatel, kulturní historik 
a muzejník) nebo jeho bratr Bohumil Adámek (básník, dramatik 
a sběratel lidových tradic). A právě z popudu Karla Adámka se 
začaly shromažďovat sbírky, které se staly základem k založení 
zdejšího muzea. 

My jsme šli podle předchozím horkem vyschlého potůčku 
Drachtinka, pak k malebným roubeným chaloupkám historické 
čtvrti Betléma a ke Chrudimce. Za řekou je Orlovna – objekt, kde 
bývaly výstavy obrazů dříve. Orlovna byla postavena v roce 1931 
křesťanskou sportovní organizací Orel – Jednota Orel Hlinsko. 

V galerii nad náměstím jsme si nejprve prohlédli stálou 
výstavu Malíři Hlinecka, kde jsou k vidění obrazy např. Oldřicha 
Blažíčka, Kavána, Macouna, Ludvíka Kuby, Panušky, Hanycha 
a Jindřicha Hegera. Expozice je doplněna i plastikami právě 
jednoho místního rodáka, Karla Lidického. V dalším podlaží 
byla letošní letní výstava Výtvarné Hlinecko, věnovaná dílu 
Julia Eduarda Mařáka. Jeho romantické, až snivé obrazy krajin, 
lesních zákoutí a samot jsou působivě promodelované světlem 
a stínem. On se vlastně celý život věnoval krajinomalbě. Je také 
jediným krajinářem, jehož práce zdobí Národní divadlo v Praze. 
Tam namaloval slavná místa našich dějin, např. Říp, Blaník, 
Vyšehrad. Jeho krajinomalby jsou i na schodišti budovy Národ-
ního muzea.

Tento malíř se narodil roku 1832 v Litomyšli, tam prožil 
i své dětství a až do kvinty studoval na gymnáziu. Pak studoval 
na pražské akademii u profesora Maxe Haushofera, později ještě 
v Mnichově. Maximilian Haushofer nám není neznámý. V loň-
ském roce jsme byli právě tady v Hlinsku na výstavě obrazů 
tohoto malíře i jeho žáků. Rádi jsme si tento zážitek připomněli. 

Julius Eduard Mařák po svém studiu vyučoval kreslení 
ve šlechtických rodinách ve Vídni. V roce 1887 se přestěhoval 
do Prahy, bylo mu totiž nabídnuto místo profesora na pražské 

akademii v ateliéru krajinomalby. Mezi jeho žáky patřili např. 
Antonín Slavíček a Alois Kalvoda. Tady svým působením zalo-
žil tzv. Mařákovu krajinářskou školu. Zemřel v roce 1889 a byl 
pohřben na Vyšehradském hřbitově. 

Jeho dcera Josefa Mařáková byla také malířka. V jeho širší 
rodině bylo i několik jiných umělců. Byl strýcem operního pěvce 
Otakara Mařáka, houslisty Jana Mařáka a harfistky Jarmily 
Mařákové-Schulzové. 

Po prohlídce galerie jsme ještě navštívili protější muzeum, 
kde kromě zajímavých regionálních exponátů byla výstava 
Merkuriáda. Ta byla věnována známé kovové stavebnici. A to je 
vlastně i naše dětství. 

Zastavili jsme se u tzv. Tvrze, nejstarší budovy ve městě, 
která byla v 70. letech 20. století převedena Českobratrské církvi 
evangelické. Byla opravena tak, aby se zachovaly všechny histo-
rické prvky a slouží církvi jako modlitebna. 

Potom jsme ještě došli k památníku rodiny Adámkových, 
který je na místě, kde stával jejich dům. To je ten pozoruhodný 
rod, který se skutečně zasloužil o rozkvět a všestranný rozvoj 
města. 

Pak už jsme příjemným lesem šli k Ratajským rybníkům – 
jednomu maličkému a třem větším. Po hrázi toho posledního 
jsme mířili k dalšímu lesíku a přes něj na Čertovinu. Tam v míst-
ní restauraci zasloužený odpočinek. Hezké prostředí i sympatická 
obsluha nám zpříjemnily dobrý oběd. 

A nás nakonec čekala jen krátká procházka do Holetína 
a zase náhradním autobusem domů. Budeme se těšit na další 
akce, vítáme na nich i nečleny. 

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

Klub českých turistů v Hlinsku a na Čertovině

Den pro Afriku
Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z. s. ve spolupráci s T. J. 
Sokol Slatiňany si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník benefiční akce 
Den pro Afriku. Jedná se o akci v rámci sbírky „Postavme ško-
lu v Africe“ pořádanou obecně prospěšnou společností – Člověk 
v tísni, do které se Junák dlouhodobě zapojuje v rámci celé repub-
liky. Více o sbírce najdete na webové stránce sbírky http://www.
skolavafrice.cz. Budete moci ochutnat tradiční africké pochoutky 
(např. cvrčky), vyzkoušet si africké workshopy se zajímavými 
činostmi, či posedět v čajovně. V rámci akce vystoupí 8 kapel! 
Letos nám zahrají kapely jako Kiesse Nzamba, Mlask, FourC, Pís-
komil, Avotode, L159, Daydreams a další. Díky podpoře občan-
ského sdružení Altus se ti nejmenší návštěvníci mohou opět těšit 
i na skákací hrad! Vstup na akci je zdarma a občerstvení jiného 
než afrického druhu zajištěno také.
„V loňském roce dosáhla návštěvnost slatiňanského Dne pro Af-
riku 450 osob a vybralo se skvělých 7850 Kč. Věřím, že obě cifry 
letos překonáme“, říká jeden z organizátorů akce Patrik Půlpán. 
Přijďte si užít krásný den a zároveň pomoci dobré věci!
Pokud by Vás zajímalo více informací, naleznete nás na face-
booku – Den pro Afriku 2015. Celý organizační tým se těší na Vaši 
návštěvu.
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Jan Schmoranz – životní příběh
Většina z Vás už jistě slyšela o Františku Schmoranzovi st., který 
proslavil Slatiňany v českých zemích svými neogotickými stavbami 
v druhé polovině 19. století. Málokdo však slyšel o muži, kterému 
chtěl svoji prosperující kancelář předat, aby v započatém díle po-
kračoval. Měl to být jeho syn Jan Schmoranz, kterého bych rád 
v říjnových a listopadových Ozvěnách Slatiňan představil. 
Jan se narodil 7. února 1857 do rodiny architekta Františka 
Schmoranze st. a jeho první manželky Františky, rozené Novotné, 
dcery hospodského z domu č. p. 26 (dnes Restaurace U Zámku). 
Ta bohužel zemřela, když Janovi bylo 11 let a její místo zaujala 
Marie, rozená Linsbauerová. 
Vyrůstal ve veliké rodině, kde postupně přišlo na svět 13 dětí. Do-
spělosti se jich však dožilo pouze sedm a to bratři František ml., 
Josef, Jan a Gustav a sestry Františka, Anna a Zdeňka. Všichni 
bratři dosáhli mnoha úspěchů – František ml., jemuž se v rodině 
říkalo „Egypťan“, se dal na dráhu architekta a nalezl práci mimo 
jiné v Egyptě. To ho natolik ovlivnilo, že na jeho stavbách jsou 
dobře patrné orientální motivy. Proslavil se zejména stavbou 
egyptsko-súdánského pavilonu na světové výstavě ve Vídni roku 
1873. Josef se stal uznávaným malířem a dekoratérem a Gustav 
byl více jak 20 let ředitelem Národního divadla. 

Jan, jehož otec připravoval na převzetí rodinné firmy ve Slatiňa-
nech, vystudoval architekturu ve Vídni. Po návratu do Slatiňan 
nejprve sbíral zkušenosti u otcových projektů a příliš nespěchal 
se založením rodiny. Svatba s Annou, roz. Jirsíkovou proběhla až 
roku 1888, tedy v době, kdy mu bylo 31 let. Obřad byl v kapli sv. 
Anny u Žlebů, kde pracoval u knížecí rodiny Auerspergů otec ne-
věsty. Ke svatbě dostali mnohé dary, mezi nimiž vyniká zejména 
blahopřání od Mikoláše Alše, přetržené v půli, kvůli hněvu nevěs-
ty po přečtení (obr. 2). 
Anna manžela přežila o 38 let a postupně vychovala všech jejich 
pět dětí, protože Jana smrt dohnala poměrně brzy a to v roce 1899, 
kdy mu bylo 42 let. O jeho smrti i pohřbu informovali nejpřednější 
východočeské noviny a kondolenční listiny přicházeli na obecní 
úřad z celých Čech. Příčinu smrti bohužel není možné s určitos-
tí odhalit, protože matrika uvádí tuberkulózu, noviny zákeřnou 
chřipku a další zprávy mluví o zápalu plic kombinovaný se silnou 

cukrovkou. Na léčbu nemoci, ať už byla jakákoliv, byl povolán 
i jeden z předních českých lékařů doktor Josef Thomayer (dnes 
v Praze podle něho pojmenována Thomayerova nemocnice), ale 
ani on si s nemocí neporadil a Jan 25. května 1899 v půl osmé 
ráno zemřel. 
Pohřeb se konal o tři dny později a dostavilo se na něj velké množ-
ství lidí včetně zastupitelstva Chrudimi se starostou J. Klimešem, 
živnostníci z širokého okolí, zaměstnanci velkostatku Nasavrky, ale 
i na pět set hasičů, protože Jan byl velmi činným členem Chrudim-
ské hasičské župy. Pohřben byl na obecním hřbitově ve Slatiňanech 
v kovové rakvi ozdobené stříbrnou přilbou, nožem a hasičskou 
trubkou. Rodinná hrobka Schmoranzů vznikla u západní hřbitov-
ní zdi, a postupně tam byla pohřbena většina členů rodiny včetně 
Janova staršího bratra Františka ml., který zemřel o necelých 7 let 
před ním. Jan Schmoranz leží v hrobě se svým synem Janem, Fran-
tiškem, dcerou Karolínou, Ludmilou a manželkou Annou.
V následujícím listopadovém čísle Ozvěn bych rád zmínil Janovo 
dílo, jak v oblasti architektury a stavitelství, tak i v oblasti veřej-
ného života spolků, zastupitelstev atd. 

Tomáš Kořínek

Nabízím starší nábytek a další vybavení domu. Cena dohodou, 
některé věci zdarma, pouze za odvoz. Více informací na tel. 
774 820 530.

V říjnu zahajuje provoz zimní tenisová hala
Provoz nafukovací tenisové haly v areálu SK Spartak Slatiňany 
bude zahájen dne12. 10. 2015. Provozní doba každý den od 
9.00–21.00 hod.
Rezervace na tel.: 728 010 136, dlouhodobé rezervace na tel.: 
602 417 405.

Soukromá inzerce
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Robert Křesťan a Druhá Tráva na XI.ročníku Slatiňanského vrabčáka
V sobotu 21. 11. 2015 se v slatiňanské so-
kolovně uskuteční XI. ročník festivalu Sla-
tiňanský vrabčák. Letošní program nabízí 
poměrně velkou žánrovou pestrost. Předsta-
ví se celkem sedm kapel. Hlavní hvězdou 
XI. ročníku bude Robert Křesťan & Dru-
há Tráva. Také ostatní účastníci letošního 
„Vrabčáka“ jsou zárukou kvalitní hudby:
Věneband z Litomyšle je v podstatě rodin-
ný projekt Josefa Věnečka, neboť kromě 
něho hrají v této kapele také jeho dcery Iva 
a Jana. Jana je navíc při svém mládí velice 
talentovanou autorkou většiny skladeb Vě-
nebandu. Hudba této kapely je plná energie, 
jejich folk-rockové písně s dominantními 
elektrickými houslemi Jany Věnečkové se 
vyznačují neotřelými, někdy až překvapi-
vými harmonickými postupy. O tom, že 
tato kapela opravdu umí, dokázala v letoš-
ním oblastním kole východočeské Porty 
v Pardubicích, kde Věneband zvítězil. 
Pouta z Pardubic – známá a oblíbená vý-
chodočeská kapela . Kapela začala vystu-
povat v roce 2003 jako volné pokračování 
tehdy končící oblíbené skupiny Poupata, 
na kterou Pouta navázala především svým 
repertoárem a obsazením. Postupem času 
byl repertoár, který je zařazování do škatu-
lek folk, country a trampské muziky, rozši-
řován o nové autorské písně. 
Pouta jsou pravidelnými účastníky mnoha 
významných festivalů nejen v Čechách, ale 
i na Slovensku a Polsku.
Mlask z Chrudimi – originální bubenická 
show (3 zpívající bubeníci – Vojtěch Ku-
drnáč, Filip Tománek, Jakub Štrba a Jiří 
Valdman na basu). Hrají na běžné bicí 
a perkusivní nástroje, ale i na nástroje al-
ternativní a využívají i hlasu. V repertoaru 
mají převážně skladby vlastní, ale i osobité 
předělávky známých písní. 
Strunovrat – domácí kapela, kterou z 50% 
tvoří manželé Šottovi, dále zpěvačka Zita 
Petříčková a hráč na bezpražcovou basu 
Saša Frei. Hudba Strunovratu , to jsou pře-
devším pohodové, romantické písně z dílny 
Petra Šotty, opírající se o solidní instrumen-
tální výkony. Na loňském X. ročníku Sla-
tiňanského vrabčáka „poktřtil“ Strunovrat 
své první CD „Chlapec a moře“. Kapela 
poměrně hojně vystupuje na mnoha festiva-
lech po celé republice. Má také „na svých 
bedrech“ organizaci tohoto festivalu.
4zdi z Pelhřimova – kapela hrající od roku 
2003, a to stále ve stejném složení, což je 
plně v souladu s jejich neotřelým názvem. 
Jejich hudba a písně se vyznačují melodi-
kou a lehkostí. 
4zdi – folková kapela v tom nejlepším slo-
va smyslu (barevnost, pohoda, velice kva-
litní instrumentálně a vokálně).
Devítka je hudební skupina s více než dva-
cetiletou tradicí. V jejím středu je kytarista, 
zpěvák a písničkář Honza Brož. Patnáct let 

jste ho spolu s Jindřiškou Brožovou mohli 
vídat i ve skupině Žalman a spol.
Devítka se opírá o dvě dospělé kytary, 
výbornou baskytaru, barevný vokál, ale 
hlavně o původní repertoár melodických 
písniček, nad jejichž texty se dá (ale nemu-
sí) přemýšlet.
Kapela vydala devět cd, z nichž nejúspěš-
nější se jmenuje „Duše v peří“. Za pozor-
nost stojí i cd s názevem „U Ježíška 9“, 
které je složeno z převážně původních ad-
ventních písní. 
V současné době s Devítku vystupuje jako 
host zpěvačka Madla Klupková, která ka-
pelu obohacuje o pátý vokál. V této sestavě 
si můžete Devítku poslechnout na novém 
cd „DEVÍTKA LIVE 2013“.
Robert Křesťan&Druhá Tráva – je 
v současnosti nejuznávanější česká blu-
egrassová kapela. Po odchodu Roberta 
Křesťana a Luboše Maliny z kapely Pout-
níci, založili tito v roce 1991 Druhou Trá-
vu. Obklopeni dalšími špičkovými muzi-
kanty (např. kytarista Pavel Malina – bratr 
Luboše), kapela okamžitě ovládla špičku 
tohoto žánru u nás. Druhá Tráva vyjíždí 

i na úspěšná turné do USA. Kapela občas 
spolupracuje a koncertuje se špičkový-
mi hráči bluegrassu, country (např. Tony 
Trischka, Andy Owens aj.). Robert Křes-
ťan – vynikající zpěvák s nezaměnitelným 
hlasem a velice talentovaný autor písní 
(např. Panenka, Až uslyšíš hvízdání…) 
byl frontmanem Poutníků a skvěle rozvíjí 
svůj talent a umění i v Druhé Trávě. Hud-
ba Druhé Trávy se dá popsat jako žánrově 
širokopásmová – od klasického bluegras-
su, country, folku až po hudbu s rockový-
mi kořeny. Úprava a interpretace skladby 
Marka Knopflera z Dire Streits „Telegraf 
Road“ je strhující! 
Máme se na co těšit, tak přijďte 21. 11. 
2015 do slatiňanské sokolovny, bude to 
stát za to.
Předprodej levnějších lístků bude zahájen 
v slatiňanském infocentru u paní Maryško-
vé od úterý 13. 10. 2015 a ve stejný den 
i v infocentru na zámku v Nasavrkách. 
Podrobnější informace o festivalu můžete 
také najít na stránkách kapely Strunovrat: 
www.strunovrat.cz.

Petr Šotta
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SLATIŇANŠTÍ SOKOLOVÉ V LETOŠNÍM LÉTĚ
Přestože letní měsíce bývají v Sokole volnější a většina spo-
lečných aktivit probíhá během podzimních, zimních a jarních 
měsíců, tak letošní teplé jaro a horké léto bylo pro slatiňanské 
Sokoly bohaté na různé klubové a společenské akce. Vlastně 
již na jaře pravidelně zahajují letní sezonu národopisný soubor 
FORMANI, folklorní soubor SEJKORKY a taneční skupina IG-
NIS účastí na městských slavnostech v zámeckém parku „SLA-
TIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“, kde jsou FOFMANI i spolupo-
řadatelem.
V květnu jsme přivítali osmadvacetičlennou cyklistickou návště-
vu přátel z Bratislavy, s kterými se pravidelně setkáváme koncem 
července v partnerské obci Likávka na cykloakci OKOLO LIP-
TOVA.
17.–22. června Tábornický a divadelní soubor POHODA jako ka-
ždoročně provedl 75. kilometrový sjezd Vltavy od Vyššího brodu 
do Českých Budějovic.

23. května Formani vystupovali u příležitosti oslav devadesátého 
výročí Tyršova domu v Praze. Po vystoupení zaujali spontánním 
programem na nádvoří Tyršova domu a za všeobecného zájmu 
roztančili „Tyršák“.
30.–31. května členové CYKLOKLUBU pořádali 3. ročník akce 
„CESTA NA MASARYČKU“. Vlakem ze Slatiňan jeli cyklis-
ti do Mladkova a dále na kolech přes Klášterec n. Orl., Neratov, 
Orlické záhoří na Masarykovu chatu. Druhý den asi 50 km pře-
vážně z kopce přes Vrchmezí, Polsko, Olešnici v Orl. h. do Pekla 
a po obědě do Náchoda na vlak a zpět do Slatiňan. Celkem nece-
lých 100 km krásnými partiemi Orlických hor.
7. června pořádali FORMANI A SEJKORKY ve vyprodané soko-
lovně LETNÍ KONCERT. Po koncertě již podruhé naší sokolovnu 

navštívili američtí Sokolové z Minesoty. Během společného se-
tkání naši FORMANI učili minesoťské české tance.
20. června se naši zúčastnili župní akce v Radčicích „SOKOLNÍ 
VÝLET KOLEM“. Setkání Sokolů proběhlo v areálu Doupnice 
a zúčastnění si mohli vybrat některou ze tří tras cyklo nebo pro 
pěší. Připravena byla i společná zábava a dobrůtky v rámci ob-
čerstvení.
29. července – 1. srpna jsme se zúčastnili již po sedmé akce v part-
nerské obci Likávka u Ružomberka „OKOLO LIPTOVA“. V pře-
krásném kraji a přátelském prostředí byly připraveny cyklotrasy 
okolo Liptovské Mary, na Oravu a pěší na Hrad Likava. Při ve-
černích setkáních s občerstvením a programech s hudbou, cimbá-
lovou muzikou a tancem bylo navázáno mnoho nových přátelství 
a stará prohloubena. Velmi povedená akce.
Na přelomu července a srpna přádal Tábornický a divadelní 
soubor POHODA již pravidelný letní dětský tábor Zlatník „SI 
SYLVANŮV ODKAZ“. Tábor vede br. Jiří Trojan z Rabštejnské 
Lhoty s manželkou za asistence a pomoci Tomáše Rohlíka a mís-
tostarosty Sokola br. Mariana Rohlíka. 

22. srpna jely SEJKORKY na pozvání do Červeného Kostelce, 
kde vystupovaly v rámci největšího mezinárodního folklorního 
festivalu v Čechách. Mezi našimi folkloristy a i účastníky z Ko-
lumbie, Kostariky, Tchai-wanu, Jižní Koreje, Slovenska a dalších 
se SEJKORKY určitě neztratily.
V prázdninových měsících byla slatiňanská sokolovna využívána 
pro dvoutýdenní soustředění taneční školy a tříetapový příměstský 
tábor.
Se začínajícím podzimem sokolové začínají s pravidelným cvi-
čením a v pátek 4. září byly zahájeny letošní taneční kurzy tance 
a společenského chování. Celý zbytek roku nás čeká mnoho dal-
ších akcí a tak se určitě nebudeme nudit.

Mirek Lebduška
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Kraj dokončil největší transformaci sociálního ústavu v republice
Pardubice/Slatiňany (23. 6. 2015) – Pro 144 hendikepovaných 
klientů Domova sociálních služeb ve Slatiňanech se zásadně 
mění jejich životní podmínky. V rámci největšího projektu 
transformace sociálních služeb v naší republice se mohli pře-
stěhovat z velkokapacitního ústavu do dvanácti nových rodin-
ných dvojdomků a dvou bytů v blízkém okolí. Projekt za té-
měř 185 milionů korun je financován Evropským sociálním 
fondem prostřednictvím Integrovaného operačního programu 
a státním rozpočtem. Pardubický kraj na něj uvolnil přibližně 
20 milionů korun. 
„Pardubický kraj byl mezi prvními čtyřmi kraji v republice, které 
se do transformace sociálních ústavů pustily. První čtyři domky 
byly zkolaudovány už v roce 2006 a bylo vidět, že klientům ten-
to způsob péče nesmírně svědčí. Proto náš kraj podal žádosti 
do nově vyhlášeného programu Evropské unie s dalším projektem, 
se kterým uspěl, a který může v těchto dnech slavnostně završit,“ 
řekl radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor 
Pavel Šotola.
Celkem se projektu transformace sociálních služeb účastní 32 
ústavních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby 
přibližně 3 800 lidem s postižením. Slatiňanský projekt je mezi 
nimi suverénně ten největší. „V našem zařízení žije celkem 280 
klientů,“ říká ředitel Miroslav Kubín. „Z toho už někteří v dom-
cích bydlí, a do právě dokončených domků a zakoupených bytů 
stěhujeme dalších 144 lidí. Tam budou mít svůj domov se svými 
pečovateli a budou moci žít způsobem života, který je obvyklý pro 
jejich vrstevníky. Někteří dojíždějí do Chrudimi do školy a do bu-
dovy Domova ve Slatiňanech budou dál dojíždět třeba na zájmo-
vé kroužky, rehabilitaci nebo denní aktivity. Všechny domky jsou 
v okruhu do 12 km od Slatiňan.“
Do současné doby slatiňanský domov z velké části využíval his-
torické prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester 
sv. Františka, kde klienti neměli potřebné soukromí a nemohli se 
chovat jako v domácím prostředí. „Vidíme, že ti, kdo už v domcích 
žijí, jsou klidnější, nemusí brát tolik léků, lépe komunikují, snaží 
se zapojit do běžných činností,“ říká Helena Zahálková, vedoucí 
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Každý domek obsahuje dvě zcela samostatné domácnosti, které 
obývá čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Proto jsou domky 
bezbariérové. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.
Klientům bude v novém bydlišti poskytována sociální služba 
„domov pro osoby se zdravotním postižením“ a v bytech služ-
ba „chráněné bydlení“. Zaměstnanci se budou v domcích střídat 
v třísměnném provozu, proto jich musí být asi o 50 víc než dosud. 
Obědy sice dostanou klienti z Domova ve Slatiňanech, ale o ná-
kupy, jídlo a vaření na zbytek dne se budou muset samozřejmě 
za podpory personálu postarat sami. V modernější části domova 
zůstane asi jen padesátka klientů, kteří potřebují intenzivní zdra-
votní péči a rehabilitaci. 
Dvojbytové domy byly vybudovány v těchto obcích a městech: 
Zaječice (1 dům), Staré Jesenčany (1 dům), Slatiňany (místní části 
Škrovád – 2 domy, Presy 1 dům), Chrudim (místní části Presy – 
Vlčí Hora – 1 dům, Markovice – 1 dům, Chrudim Vaňkova – 1 
dům, Medlešice - 1 dům, Píšťovy – 1 dům), Lány u Bylan (1 dům) 
a Bylany (1 dům). Oba byty se nachází v Chrudimi.

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I, II a III
Identifikační údaje:
Plánovací období: 2007–2013
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – 
Cíl konvergence
Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Žadatel: Pardubický kraj
Místo realizace: okresy obcí Slatiňany, Chrudim a Pardubice

Popis projektu:
a)  přestěhování 144 klientů DSS Slatiňany do nově vybudovaných 

objektů
b)  výstavba 12 dvojbytových domů, nákup 2 bytů, pořízení vnitř-

ního vybavení
c)  přestěhování klientů, navázání spolupráce s organizacemi po-

skytujícími sociální služby

Termíny:
Datum zahájení projektů: 18. 10. 2009
Datum ukončení projektů: 30. 6. 2015
Doba trvání projektů: 65 měsíců

Datum zahájení výstavby: 12. 9. 2013
Datum ukončení výstavby: 30. 4. 2015
Doba trvání realizace: 20 měsíců

Finanční parametry k 30. 4. 2015:
Celkové výdaje projektů: 183 mil. Kč
Podíl Pardubického kraje: 20 mil. Kč

Výstavbu dvojbytových domů prováděly stavební společnosti:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., SKOS s.r.o. Skuteč, STYL-
BAU, s.r.o. Hradec Králové, REDOMO a.s., Hradec Králové 
Dodávky vnitřní vybavení dvojbytových domů prováděly spo-
lečnosti:
HOSPIMED, spol. s r.o., Praha, KORYNA a.s., Brno, Mega Trans 
– výrobní družstvo invalidů, Jinočany – Ořech (zveřejněno na žá-
dost DSS)
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Ing. Vilém Faber
Byl nesporně jednou z nejvýznamnějších 
osobností cukrovarnického oboru, půso-
bících na Chrudimsku. Narodil se 4. ledna 
1895 jako jedno z devíti dětí v rodině nad-
lesního Wilhelma Fabera v Čučicích u ji-
homoravských Oslavan. V rodině se běž-
ně hovořilo českým i německým jazykem. 
Vilém Faber vystudoval německou reálku 
v Brně a když vypukla 1. světová válka, 
přihlásil se dobrovolně k odvodu. V říjnu 
1915 byl na srbské frontě těžce zraněn – 
utrpěl průstřel plic. V květnu 1918 byl po-
výšen na nadporučíka a odvelen na italské 
bojiště. Tam velel rotě na proslulé řece 
Piavě. Na konci války se přihlásil do čs. 
armády a v červenci 1919 byl povolán 
do bojů s Maďary na Slovensko. Od říj-
na 1919 studoval chemii v Brně. Studium 
dokončil v roce 1922 a nastoupil nejprve 
do cukrovaru v Rosicích u Brna. Násled-
ně přešel do cukrovaru Žleby. V červnu 
1927 se oženil s Annou Pírkovou, dcerou 
správce na tamním auerspergském zám-
ku. V roce 1929 byl ale provoz cukrova-
ru ukončen a Ing. Faber jako technický 
adjunkt přišel o práci. Rozhodl se pro 
zásadní řešení. Na inzerát sehnal místo 
v anglickém cukrovaru Wissington a bě-
hem šesti týdnů před odjezdem se naučil 
základy angličtiny. V Anglii byl zaměst-
nancem plzeňské Škodovky, zastával 
funkci šéfchemika a zároveň byl asisten-
tem ředitele. Smluvní závazek končil v r. 
1932. Vilém Faber dále pracoval pro fir-
mu Škoda, získal na jednu sezónu místo 
šeftechnika a zástupce technického ředi-
tele v Argentině, v cukrovaru Cuyo. S vel-
kými nesnázemi se podařilo připravit cuk-
rovar k práci. Přes veškerou snahu Škody 
Plzeň se cukrovar neudržel a byl po roce 
1934 likvidován. Krom znalosti španělšti-
ny si Ing. Faber osvojil i třtinovou cukro-
varskou technologii. Ještě na konci roku 
1934 absolvoval rozběh první kampaně 
nového cukrovaru v tureckém Turhalu. 
Od 1. 4. 1935 nastupuje jako adjunkt 
do slatiňanského cukrovaru s rafinerií 
a v květnu se stěhuje s rodinou do za-
městnaneckého bytu v nedaleké – dodnes 
stojící vile č.p. 144. Od roku 1937 se stal 
vedoucím technickým správcem. Doba 
2. světové války je pro V. Fabera dobou 
stability v zaměstnání ve slatiňanském 
cukrovaru. A zatímco po roce 1945 byl 
shledán státně i národně spolehlivým, 
po roce 1948 již nemohl ve Slatiňanech 
nadále pracovat. Od r. 1949 se tedy stal 
technickým správcem cukrovaru v Chru-
dimi. Na své předválečné aktivity ale po-
měrně rychle navázala Škoda Plzeň, a tak 
v roce 1951 Vilém Faber odjíždí uvádět 
do provozu cukrovar v syrském Homsu, 

kde se zpracovávala jak řepa, tak třtina. 
Tam strávil následujících deset let. Zku-
šenosti z této práce pak spolu s ředitelem 
cukrovaru J. Hartlem vtělují do publikace 
„Rafinace třinové suroviny“.
V šedesátých letech je Ing. Faber již v dů-
chodovém věku. Přesto pracuje v syr-
ském cukrovaru v Adře. Jelikož je žáda-
ný i zákazníkem, absolvuje ještě několik 
pracovních pobytů v dalších syrských 
cukrovarech. Na počátku 70. let užíval 
jako důchodce odpočinku v Chrudimi. 
Vášnivý nimrod a výborný střelec se ob-
čas účastnil honů v okolí. Vztah k mysli-
vosti si odnesl ze Slatiňan, kde si ho po-
slední majitel auerspergského cukrovaru 
Dr. Josef hrabě Trauttmannsdorff oblíbil 
jako společníka na honech. Nedaleko 
Chrudimi dokončila v roce 1970 polská 
firma Chemadex nový cukrovar v Hro-

chově Týnci. Následně byl cukrovar dopl-
něn o kostkárnu dodávanou francouzskou 
firmou Chambon. V. Faber po více než 
čtyřiceti kampaních dokonale ovládá cuk-
rovarský obor, ale i francouzštinu, a tak 
opět „mobilizuje“ a nastupuje do pracov-
ního procesu. Po dovršení osmdesátky 
v roce 1975 již všechny pracovní aktivity 
ukončil. Zemřel v roce 1982, pohřben je 
ve Slatiňanech.
Vilém Faber byl všestranným člověkem. 
Díky práci v zahraničí ovládal krom češti-
ny a němčiny též angličtinu, francouzštinu 
a španělštinu. Kromě toho, že byl před-
ním odborníkem v oboru cukrovarském se 
na svých cestách do exotických zemí věno-
val též mineralogii, botanice a při pobytech 
v Sýrii i numismatice a sběru starověkých 
mincí.

Vlastislav Smutný
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Vážení zaměstnanci Hippologického muzea Švýcárna ve Slati-
ňanech. Dovolte mi, abych Vám, sice opožděně, ale zato velice 
upřímně, poděkoval za pomoc, při zprostředkování výletu pro 
vozíčkáře, členy naší Pražské organizace vozíčkářů. Všem účast-
níkům se výlet velmi líbil, velice kladně přivítali Váš přístup, 
vstřícnost a trpělivost, za kterou Vám všichni moc děkují. Všichni 
obdivovali, co jste z původního objektu, v podstatě ruiny, dokáza-
li vybudovat. Bylo velice potěšující zjištění, že jste nezapomněli 
právě na vozíčkáře a celý objekt je bezbariérový, včetně výtahu 
a toalet pro vozíčkáře, čehož si všichni váží. Ještě jednou Vám 
a Všem, kteří se na tomto výsledku podíleli, děkujeme a obdivu-
jeme Vaši profesionalitu. Jako malou vzpomínku posíláme pár ob-
rázků z našeho výletu.

Za Pražskou organizaci vozíčkářů Ondřej Franko

Poděkování muzeu

Jan Budař  zahraje pro Rytmus Východní Čechy
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy pořádá 
v Chrudimi v ponděli 19. řijna 2015 od 19.00 benefiční koncert, 
na kterém vystoupí trio Jana Budaře ve složení Petry Malíškové, Jo-
sefa Štěpánka a Jana Budaře. Koncert se uskuteční v divadle Kar-
la Pippicha. Vstupenky na vystoupení jsou v prodeji v pokladně 
divadla Karla Pippicha a v Informačním centru v Chrudimi. 
Koncert je pořádán za účelem podpory sociálních služeb, které 
Rytmus Východní Čechy poskytuje lidem se znevýhodněním 
v celém Pardubickém kraji.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy podporuje 
lidi s různým typem zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. 
Jednou z hlavních oblastí podpory je hledání vhodného zaměstnání. 
Od letošního roku organizace rozšířila služby o podporu v oblasti 
samostatného bydlení.
Více informací na www.rytmusvychod.cz.

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 účas-
ti 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


