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ÚNOR 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

  1.  Zpracování pasportu veřejného osvětlení města Slatiňany, 
včetně zpracování projektu obnovy veřejného osvětlení a ge-
nerelu veřejného osvětlení.

  2.  Oprava části chodníku v ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech 
po výstavbě kanalizace – při vjezdu do Slatiňan od Chrudimi.

  3.  Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
na objekt č. p. 93 Trpišov (úřadovna a prodejna potravin).

  4.  Zpracování projektové dokumentace ke stavební úpravě pře-
chodu pro chodce na ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech – 
před prodejnou potravin pana Málka.

  5.  Zpracování ideové studie úprav parkové plochy mezi ulicemi 
Tyršova a T. G. Masaryka ve Slatiňanech.

  6.  Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
na odvodnění ulice V Kaštance ve Slatiňanech.

  7.  Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici V Kaštance 
ve Slatiňanech.

  8.  Zateplení a úprava spisovny v Domě s pečovatelskou službou 
ve Slatiňanech.

  9.  Stavba nového oplocení u objektu Základní školy Slatiňany 
v ulici Nerudova.

10.  Vybudování vzduchotechniky v hospodářské místnosti v ob-
jektu Švýcárna ve Slatiňanech.

Podařilo se, nepodařilo se… (do 31.12. 2015)Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 12. pro-
since 2015 paní zastupitelkou Alenou Pavlišovou slavnostně při-
vítání do života a společenství našeho města tito noví občánci: 
Procházková Nela, Loučka František, Jochcová Ludmila, 
Vodehnal Tomáš, Hromádková Laura, Pochobradský Tomáš, 
Čermák Matyáš, Elisek Adam.
Na této malé slavnosti účinkovali žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské. Všichni přítomní 
popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho 
klidu, pohody a zdraví. Foto: Andrea Laki“

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Sportovní ples

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada měs-
ta Slatiňany svým usnesením ze dne 11. 1. 2016 vyhlásila dnem 
12. ledna 2016 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro roz-
šíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu 
rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2016.
Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatina-
ny.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2015)
Termín ukončení podávání žádostí je 29. března 2016.

Fotbalový oddíl SK Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 
13. února od 20 hodin ve slatiňanské sokolovně tradiční 
„SPORTOVNÍ PLES“. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ. V průběhu plesu zazpívá něko-
lik písniček mladá muzikáloví zpěvačka Markéta „Maky“ 
Zdeňková. Uskuteční se i předtančení, zajištěna je i bohatá 
tombola. Předprodej vstupenek v trafice Květ. Srdečně zvou 
pořadatelé.

Vandalismus škodí nám všem
Silvestrovské veselí je pravidelně doprovázeno používáním zá-
bavné pyrotechniky, mnohdy nebezpečné pro samotného „uživa-
tele“, či jeho okolí. Škody mohou byt na majetku a hrozí i váž-
né poškození na zdraví zúčastněných osob. Neznámý pachatel 
o loňském Silvestru použil k odpalování zábavné pyrotechniky 
odpadkové koše rozmístěné na území našeho města. Tímto či-
nem, který lze nazvat vandalismem, bylo poškozeno 7 odpadko-
vých košů, pořízených městem Slatiňany. Ať již byla pachatelem 
jedna osoba nebo skupina osob, nelze tento čin přejít mlčením, 
vždyť se jedná o majetek nás všech a je velkou ostudou, že ničí-
me věci zřízené k našemu prospěchu. Snad máme lepší využití 
pro peníze města než zbytečný nákup nových košů (jeden koš se 
stojanem stojí 2590 Kč) a smysluplnější práci pro údržbu města 
než opravu košů?“

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré 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 množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Cussler Clive – Havanská bouře
Moyesová Jojo – Dívka již jsi tu zanechal

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 33. schůzi dne 7. 12. 2015:
1.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 

1+ 1, č. 2 v domě čp. 81 ve Slatiňanech místní část Trpišov
2.  Pronájem občerstvení na plovárně ve Slatiňanech (L. Jeníčková, 

nájemné 30 000 Kč/rok)
3.  Žádost o odstranění keřů (3 ks přerostlého jalovce /2 ks zacho-

vány/ před bytovým domem v ul. Vítězství)
4.  Statut Ozvěn Slatiňan (nový statut řeší kvalitu a rozsah Ozvěn, 

aktualizace dle současných požadavků)
5.  Tisk Ozvěn Slatiňan barevně (od tohoto čísla – jistě jste zazna-

menali)
6.  Jmenování redakční rady Ozvěn Slatiňan (5-členná: p. J. Prokš, 

p. V. Rašín, p. M. Chalupník, p. P. Kolek, p. M. Kolouchová)
7.  Dodatek č. 3 smlouvy S-7068/04/KUX o poskytnutí užívacích 

práv ke službě systému ASPI
8.  25. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015 
9.  Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 34. schůzi dne 21. 12. 2015:

1.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (sta-
noven od 1. 1. 2016 na 35)

2.  Způsob zadání, seznam členů komise pro otevírání a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na realizaci zakázky „Splašková 
kanalizace Trpišov“

3.  Vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů a Přeceňování majetku 
reálnou hodnotou

4.  Výroční zpráva ZŠ Slatiňany za školní rok 2014/2015 
5.  Jmenování dvou členů Školské rady při ZŠ Slatiňany (za zřizo-

vatele jmenováni M. Chalupník a R. Meduna)

Rada města Slatiňany projednala
na 35. schůzi dne 11. 1. 2016:

1.  Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2016 (vnitřní směrni-
ce č. 1/2016/RMS)

2.  Kontrolu dotací poskytnutých v roce 2015
3.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

(jmenování hodnotící komise)

  4.  Dotaci z rozpočtu města – rozdělení celkového limitu 
(450 000 Kč Kč na činnost a ceny, 15 000 Kč na ceny, 35 000 
Kč rezerva)

  5.  Výběrové řízení na peněžní ústav (pro poskytnutí úvěru na akci 
„Trpišov – splašková kanalizace)

  6.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb 
(Městský ples v sokolovně)

  7.  Pojištění vozidla – staženo z programu jednání
  8.  1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016
  9.  Uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS
10.  Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
11.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v DPS Slatiňany 

(od 1. února 2016)

Zastupitelstvo města projednalo
na svém 8. zasedání dne 16. 12. 2015:

  1.  Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 

2016 
  3.  Záměr převzetí části silnice III/358 2 do majetku a majetkové 

správy města
  4.  Rozpočet města Slatiňany na rok 2016 a rozpočtový výhled 

do roku 2018 
  5.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 58/15 v kat. území Kunčí
  6.  Prodej pozemkových parcel č. 496/44, č. 496/45 a č. 469/47 

v kat. území Trpišov
  7.  Prodej pozemkové parcely č. 315/10 v kat. území Trpišov
  8.  Prodej stavební parcely č. 1487 v kat. území Slatiňany (jez 

u „Podskály“)
  9.  Prodej části pozemkové parcely č. 43 (dotčené stavbou tra-

fostanice) v kat. území Slatiňany včetně zřízení služebnosti 
cesty

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

11.  Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za ko-
munální odpad

12.  Zařazení kanalizace v ulici Boženy Němcové do majetku měs-
ta a schválení záměru jejího prodeje

Nabídka poskytování pečovatelské služby
Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a obča-
nům zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské 
služby.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost?
Vyčerpávají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla?
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Potřebujete doprovodit, případně dovézt k lékaři?
Pečovatelská služba města Slatiňany Vám pomůže tyto situace 
vyřešit.

Případní zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit:
Městský úřad Slatiňany
p. Ivonka Osinková
telefon: 469 660 230
email: i.osinkova@slatinany.cz

Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz

Půjčovna lyží
Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany zahá-
jila půjčování lyží od 14. 12. 2015
Výpůjční doba:
Pondělí  15.30–17.00
Úterý  18.00–19.30
Středa  14.00–15.00
Čtvrtek  16.00–17.30
Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.

Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet   120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet  180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.

Kontakt: 
p. uč. Hanuš tel. 775 028 801, p. uč. Hübnerová tel. 776 070 006, 
škola tel. 469 681 413.
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Vánoční soutěž v knihovně

Stejně jako v předchozích letech i na konci roku 2015 jsme po-
prosily naše malé čtenáře, aby nám pomohli s Vánoční výzdobou 
naší „nové“ knihovny. Tentokrát jsme jim nechaly volnou ruku, 
aby popustili uzdu své fantazie a přinesli nám jakoukoliv vá-
noční ozdobu, kterou ručně vytvoří. Nakonec se nám jich sešla 
pořádná hromada od těch nejmenších i větších čtenářů. Jedna oz-
dobička hezčí než druhá a jeden originál vedle druhého. Chtěly 
bychom proto tímto poděkovat dětem i všem, kteří jim při výro-
bě pomáhali za to, že jsme mohly užít příjemnou předvánoční at-
mosféru i díky krásné vyzdobené knihovně. Všechny děti, které 
se do soutěže zapojily, prosíme, aby se u nás zastavily pro svou 
malou odměnu… Vaše knihovnice

V prostorách našeho „íčka“ i knihovny lze umístit na informač-
ní nástěnku plakátek s pozvánkou na pořádanou akci. Zároveň 
lze o akci naším prostřednictví informovat na webech, se kterými 
spolupracujeme a kde vám ji rádi zveřejníme (www.slatinansky.
navstevnik.cz a www.vychodni-cechy/info).
Bližší info na e-mailu: infocentrum@slatinany.cz či telefonu: 
469 660 239.

Pokud máte zájem být pravidelně informováni o akcích pořáda-
ných naším městem, zašlete e-mail s žádostí na adresu infocent-
rum@slatinany.cz, my si Vás zařadíme do databáze a budeme Vás 
prostřednictvím e-mailu o připravovaných akcích informovat.

Nejpilnější čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a během roku titulů 
(knihy + časopisy):  175
Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc listopad
Návštěvníků 420

Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc říjen
Návštěvníků 33

Statistika knihovny:
Počet návštěvníků 3956
Počet čtenářů 365
Počet zájemců o využití internetu 883
Celkem vypůjčených titulů (knihy + časopisy) 17354
Přírůstky nových knih 425
Z jiných knihoven vypůjčeno 76
Počty vyřízených rezervací 375

Nejčastěji vypůjčené knihy:
Manžel v domě není pro mě, Poslední aristokratka, Policie

Nejčastěji vypůjčené časopisy:
Týden; Vlasta; Burda

Nejvíce čtený autor:
Jo Nesbø; Evžen Boček; Alena Jakoubková

Výzva pro pořadatele kulturních akcí
v našem městě a okolí

Akce města

Knihovnické NEJ roku 2015

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 11. února 2015 od 15 
hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Cvičení pro páteř
Dne 2. 2. 2016 od 18.30 hod. bude v sokolovně ve Slatiňanech 
v případě zájmu zahájeno dvouměsíční cvičení pro páteř.
Jedná se o pohybový program, který využívá unikátní objev „spi-
rální stabilizaci páteře“ byl vyvinut MUDr. Smíškem a zaměřuje se 
na léčbu a prevenci vzniku výhřezu meziobratlového disku bez ope-
race, potíží po neúspěšných operacích páteře, spinální stenozy, sko-
liozy v každém věku, nestabilní chůze po operacích kyčelního a ko-
lenního kloubu. Další informace na www.spiralstabilization.com.
Cvičení proběhne každé úterý v únoru a březnu od 18.30 hod. 
Jako cvičení pomůcka je nutná cvičební guma. Cena za 8 lekcí 
je 500 Kč, v případě úhrady za 1 lekci 70 Kč.
Přihlášky a bližší informace na tel. 608 970 115 u p. Hanušové.
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Děkuji MěÚ Slatiňany a volejbalovému oddílu Spartaku za blaho-
přání a pěkné dárky k mým narozeninám.
 Zdeněk Víšek

Děkuji starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám a paní Osinkové za návštěvu.
 Jiří Jelínek

Děkuji panu starostovi i městu Slatiňany za blahopřání a milý dá-
rek k mým narozeninám. Poděkování patří též Svazu diabetiků 
za milé přání.
 Věra Kovalčíková

Děkuji předsedkyni Svazu diabetiků p. Olze Slachové za milé přá-
ní k mým narozeninám.
 Vlasta Králová

Poděkování

134. LV se uskuteční ve čtvrtek 11. února a bude klasicky li-
terárně hudebním pořadem. Zahraje vám duo Sára Schumová 
– housle a Štěpán Křováček – violoncello a také chrudimský 
akordeonista Miroslav Pilný. Všichni tři již na LV vystupovali. 
Mezi jednotlivými skladbami si při autorském čtení vyslechnete 
básně ze sbírky Osamělý piják čaje od Zdeňka Jiráska.
LV začíná v 19 hodin a vstupenky jsou k zakoupení v městské 
knihovně, popř. na místě před začátkem pořadu.

134. Laskavý večer
Osamělý piják čaje a krásná hudba

Poděkování
Vážení přátelé,
mnohokrát všem děkujeme za milou přítomnost na 
naší „zlaté svatbě“.
Především děkujeme pracovnicím MěÚ ve Slati-
ňanech za příjemné prostředí,ve kterém se svatba 
konala a za projevy a přání, která šla opravdu od 
srdce. Také pan Matějka a členky Svazu diabetiků, 

mají velký podíl na tom, že jsme si svatbu užili a budeme na ní 
rádi vzpomínat.

Ještě jednou velké díky. Karel a Olina Slachovi

Zlaté svatby

Poděkování

Soukromá inzerce

Dne 19. 2. si připomenou výročí – zlatou svatbu manželé Blanka 
a Jaroslav Kroutilovi. Zlatou svatbu oslaví v kruhu rodinném.
Dne 26. 2. také oslaví zlatou svatbu manželé Marie a Pavel Plíš-
kovi.
K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
vše dobré do dalších let společného života, pevné zdraví a spo-
kojenost.

Srdečně děkujeme MěÚ Slatiňany, paní Pavlišové, paní Kolou-
chové, paní Osinkové za uspořádání oslavy naší zlaté svatby.

Jana a Bohuslav Korečkovi

V prosinci loňského roku jsme my sousedé nového domečku pro 
děti z Domova sociální péče ve Škrovádě byli pozváni na „Den 
otevřených dveří“. Postupně se nás scházelo a vystřídalo mnoho 
z blízkého i vzdálenější bydliště. Ráda bych touto cestou moc po-
děkovala celému kolektivu pečovatelek za milé přivítání, pohos-
tinnost a prohlídku celého zařízení. Cítili jsme se u nich velice 
mile a spokojeně. Ještě jednou jim moc děkujeme.

Alice Drahoňovská

Koupím garáž ve Slatiňanech. Nabídněte na tel. 724 494 783.

Milí slatiňáci,
čeká nás nová sezona a to je právě ta správná chvíle ohléd-
nout se za tou minulou. Muzeum Švýcárna přivítalo jaro 
v březnu. Prvními návštěvníky byli žáci první a druhé třídy 
ZŠ Slatiňany, kteří si prohlédli novou expozici „ Hospodářské 
zázemí“ a nástěnné malby Mgr. Libora Škrlíka. Následovala 
beseda s Ing. Josefem Jedličkou na téma „Jaro s myslivcem“, 
který vyprávěl dětem o životě zvířátek v přírodě, předvedl 
práci loveckého ohaře a odpovídal na jejich zvídavé otázky.
Oficiálně jsme letošní sezonu zahájili v sobotu 4. dubna. 
V dubnu bylo otevřeno pouze přes víkendy. Od května nasta-
la v muzeu plná sezona a otevřeno bylo od úterý do neděle. 
V roce 2015 se díky příznivému počasí mohli návštěvníci po-
těšit návštěvou Švýcárny o víkendovém provozu až do 8. 11.
V průběhu roku postupně přibývaly novinky, které potěšily 
širokou škálu návštěvníků. Jednou z prvních bylo dokončení 
„ Hospodářského zázemí“ včetně ukázky některých hospo-
dářských zvířat, která se zde chovala. Do stáje se zabydleli 
dva plyšoví koně, které ocenily hlavně nejmenší děti. Výsta-
vu fotografií k seriálu Dobrá voda nahradily nástěnné malby 
s optickými klamy malíře Libora Škrlíka. Návštěvníci si moh-
li pro potěšení pořídit fotografie s trojrozměrným efektem.
Na jaře se ještě uskutečnily dvě přednášky. V dubnu příjem-
né povídání s paní Ing. Stehlíkovou o okrasných dřevinách 
v našich zahradách a parcích. V květnu zase přednáška k 70. 
výročí příchodu starokladrubských koní do Slatiňan, kterou 
prezentovala odbornice na slovo vzatá paní Ing. Gotthardová. 
V muzeu bylo možno zhlédnout ještě další dvě výstavy, které 
proběhly od května do září. Výstava loutek černého divadla 
pana Jiřího Procházky a prezentace prací dětí z výtvarného 
kroužku ZUŠ Slatiňany. 
V sobotu 23. května se zde konal koncert Bedřicha Ludvíka, 
písničkáře a autora seriálu o rozhlednách, památných stro-
mech, pramenech a pražských věžích. Každý rok již od dubna 
umožňujeme v týdnu individuální návštěvy školám, školkám 
a družinám, které k nám rády jezdí. V září jsme měli tu čest 
pořádat na Švýcárně svatební obřad. Venkovní prostředí děla-
lo novomanželům i svatebčanům nezapomenutelnou kulisu. 
Proto doufáme, že se do budoucna Švýcárna stane originál-
ním místem pro konání svateb. 
V listopadu muzeum navštívila skupina zahraničních účast-
níků folklorního festivalu. V sobotu 28. listopadu zde pro-
běhla ochutnávka vín. Průběh večera zpříjemnil pan Oldřich 
Bujnoch odborným výkladem o vínech zrozených na vinicích 
naší Moravy.
 Novinkou byly Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky, pro-
bíhala zde výstava a prodej ručně zdobených ozdob od české-
ho výrobce z Horního Bradla. 
Muzeum navštívilo 6958 návštěvníků. 
A co chystáme nového? Přijďte si pohrát s maňásky 
do Maňáskového království na Švýcárně, přivítá vás dvanáct 
pohádek (Jak přemoci draka, Vodnická pohádka, Červená 
karkulka…) od loutkaře pana Libora Štumpfa, který je pro 
vás vyrobil. Na letní sezonu nám ještě chystá představení 
v PRVNÍM KOŇSKÉM MAŇÁSKOVÉM DIVADLU a víc 
už neprozradím….

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Ohlédnutí za sezonou 2015



5

Vánoce jsou i pro nás, pro turisty, 
samozřejmě záležitost osobní, rodinná. 
Ale Mikulášský výlet nám už řadu let 
zpestřuje zimní dny a dovedeme si ho 
společně pěkně užít.

Na něj jsme se v neděli 6. prosin-
ce sešli v hojném počtu a podle řeky šli 
do Škrovádu. Cestu jsme si „ochutili“ 

vanilkou, pověstí o ní, i historií jejího pěstování. Z původní země 
výskytu – Mexika – se rozšířila do jiných tropických oblastí. 
Byla časem pěstovaná na ostrově Réunion, kde se jí léta neda-
řilo, protože tam nebyl přirozený opylovač. Byly i pokusy ho 
přivézt. Problém vyřešil v polovině 19. století jeden místní chla-
pec, dokonce otrok, který přišel na způsob umělého opylování. 
Musí se ale správně vystihnout čas opylení, vanilka totiž kvete 
necelých 24 hodin a neopylený květ opadá. Je až neuvěřitelné, 

že dělník na plantáži ručně ošetří za den 1000 až 1500 květů. 
Plod – tobolka – dozrává asi za tři čtvrtě roku, sklízí se však před 
dozráním, aby tobolka nepukla a nevytekl její aromatický obsah 
se semínky. Následně se pak provádí fermentace. Celé pěstování 
a zpracování vanilky je náročné na lidskou práci a cena vanilky 
tomu samozřejmě odpovídá. 

My jsme ve Škrovádě byli pozváni do malé soukromé galerie 
místního malíře Jaroslava Korečka. Už jsme tam sice byli, ale 
zase jsme si rádi prohlédli jeho nové obrazy i nový nástěnný 
kalendář, tentokrát s květinami.

Byl hezký sluníčkový den, a tak jsme se ještě prošli skala-
mi na Borku. Podle řeky jsme se vrátili do Škrovádu a pak už 
do Hospůdky Pod Kopcem na oběd a naši nadílku. Mikuláš, 
anděl i čert nás podarovali a zábavy u toho bylo dost.

Na Nový rok – 1. ledna – jsme se sešli před polednem a čekal 
nás výlet na Báru. Procházeli jsme parkem a tam jsme vzpomína-
li na dřívější jarní výlet kolem různých stromů a keřů. Zastavili 

jsme se blízko parocie perské, kterou jsme si někteří z nás užili 
v její krásné podzimní barevnosti, a před Klapačkou u keře klo-
kočí. Potom jsme šli lesem ke Kočičímu hrádku a nakonec k roz-
hledně Bára. V kiosku tu byl připravený horký nápoj na občer-
stvení a u něj jsme si odpočinuli. Došli sem i chrudimští turisté 
a bylo moc pěkné sejít se s řadou přátel. 

Tradiční fotka u rozhledny musela také být. Zpáteční cesta 

domů utekla rychle a už na ní jsme se těšili, kam se půjde 
na výlet příště. Snad nám i na něm bude počasí přát.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Mikuláš a Nový rok v KČT Slatiňany

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli
do Tříkrálové sbírky 2016 ve Slatiňanech.

Do pokladniček byla vybrána částka celkem 45 480 Kč
Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatel-
ské služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny 
a pro provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá 
v obtížných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to 
vždy na základě provedeného sociálního šetření či na doporučení 
sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřeb-
ným jako s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci 
při mimořádných situacích v regionu (povodně, požáry). 
Děkujeme také všem organizátorům a koledníkům za pomoc 
a podporu.  Farní charita Chrudim
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První číslo tohoto zpravodaje o rozsahu jednoho listu A4 
vyšlo 3. 9. 1955 a posléze se jejich vydávání ustálilo v měsíč-
ních intervalech. Často se pak připomínala souvislost, že to bylo 
ke Dni tisku, rozhlasu a televize, připadající na den 21. 9. 1920, 
což bylo datum, kdy vyšlo Rudé právo, noviny, které se staly 
po ustavujícím sjezdu KSČ v květnu 1921 jeho ústředním orgá-
nem. Vydavatelem Ozvěn byl tehdy redakční kroužek při Osvěto-
vé besedě MNV. 

Po únoru 1948, když se komunisté pučem dostali k moci 
ve státě, byl veškerý tisk pod jejich kontrolou. Proto i v Ozvě-
nách pravidelně nacházíme články poplatné době, nabývající 
na intenzitě v letech 1969–89. Po sametové revoluci v listopadu 
1989 se Rudé právo změnilo na Právo a Den tisku byl z kalendá-
ře vypuštěn.

Pamětníkům připomeneme, o čem psaly Ozvěny v druhé 
polovině 50. let. Vypisujeme několik zajímavých postřehů:
-  výstavba školičky, vyučování zahájeno k 1. 9. 1958 (dnes školní 

jídelna)
-  parková úprava nábřeží u zdravotního střediska (té předcházelo 

kácení kaštanů kolem náspu se sochou sv. Jana Nepomuckého, 
později rovněž odstraněného)

-  dokončení výstavby sportovního stadionu, úprava okolí (fotba-
listé zahájili první sezónu v létě 1959 na novém travnatém po-
vrchu hřiště)

-  zdravotní hlídky zdejšího lékaře MUDr. Františka Mervarta 
na aktuální téma o prevenci před šířící se epidemií žloutenky

-  zvelebení Vrchlického návrší, odstranění náletových dřevin 
a oprava laviček instalovaných Okrašlovacím spolkem

-  zprávy o plnění plánu cukrovaru z pera E. Luskačové, psala 
i o osobnostech, např. G. Schmoranzovi u příležitosti 100 let 
od jeho narození

-  o připravovaných inscenacích dramatického souboru Vrchlický 
(ochotníci byli v obci velmi agilní)

-  v květnu 1958 se v obci začaly natáčet exteriéry k filmu Smrt 
v sedle, jehož premiéra se uskutečnila ve zdejším kině 11. 4. 
1959 za účasti filmařů a herců

Pokud zájemce projeví bližší zájem o dění v obci v té době, 
vše najde v kronice, která je na CD nosičích k dispozici v infor-
mačním středisku. Rada města schválila nový statut Ozvěn 
Slatiňan na svém jednání 7. 12. 2015, jehož text byl zveřejněn 
v lednových Ozvěnách. Protože únorové vydání Ozvěn vychází 
již v novém barevném formátu a grafice, přetiskujeme barev-

né záhlaví několika čísle Ozvěn před rokem 1989, tištěných 
na nekvalitním papíru a kopírovaných na cyklostylu, kancelář-
ském rozmnožovacím přístroji.

 Věříme, že čtenářům se budou nové Ozvěny líbit a sami při-
spějí ke zlepšení jeho obsahu. Obdobný kvalitativní posun učinil 
také Chrudimský zpravodaj počínaje číslem 1/2016.

 Ing. Milan Vorel

Před šedesáti lety začal vycházet místní zpravodaj – Ozvěny Slatiňan

Těžko si některý z pravidelných čtenářů Ozvěn Slatiňan dokáže 
tento „plátek“ představit bez pravidelných příspěvků pan Ing. Mi-
lana Vorla, týkajících se historie našeho města. Nyní již pravidel-
ný dopisovatel zpravodaje, přispíval svými články v letech 1991, 
1992, 1993, aby se k Ozvěnám „vrátil“ opět v letech 2004, 2005 

a od října 2007 dosud s měsíční pravidelností. A tak se můžete 
pravidelně dozvídat formou výstižných, odborných příspěvků, 
plných faktů, které musí sestavit po nastudování a hledání údajů 
v archivech, z pramenů literatury a znalostí místních občanů. Jeho 
články nám v minulosti přiblížily poznatky o zámku, zámeckém 
parku, kočičím hrádku, o vzniku názvu našeho města, o návrší 
Vrchlického, o kostele sv. Martina, Kabeláčově mlýně, o obyva-
telích zdejšího zámku z rodu Auerspergů a ve výčtu jejich témat 
bychom mohli pokračovat. Vždyť právě níže uvedený příspěvek 
o místních Ozvěnách Slatiňan, je 100. zveřejněným příspěvkem, 
jehož autorem je slatiňanský občan, zabývající se historií, Ing. Mi-
lan Vorel. Za tuto práci mu paří velké poděkování města Slatiňany, 
redakční rady Ozvěn a jistě můžeme připojit i poděkování všech 
čtenářů pravidelného měsíčníku. Doufáme pevně, že se můžeme 
i nadále těšit na zajímavé a poučné články, které nám dovolují 
proniknout do historie našeho města a jeho okolí, ať již s novými 
tématy nebo s rozšířením o těch již zmíněných.
Mimo tuto příjemnou a významnou činnost se pan Vorel udržuje 
v dobré kondici rekreačním během, do kterého patří i účast na Ce-
nách Monaca.  Redakční rada

Jubilejní článek pana Vorla
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Konec roku 2015 rychle uběhl a ještě rychleji je za námi prv-
ní měsíc roku 2016. Stejně tak rychle ubíhá čas v MŠ MOMO 
ve Slatiňanech. Dovolte mi ještě jedno malé zastavení k roku 
2015. Rodina Vodrážkova nám zapůjčila do školky betlém, který 
nám po celý čas adventní připomínal blížící se vánoční svátky. 
Bylo milé poslouchat děti, jak ráno zdraví Ježíška a Svatou rodi-
nu nebo se s nimi odpoledne loučí. Děkujeme. I v loňském roce 
měly děti připravené vánoční představení a jako překvapení pro 
rodiče a blízké byly oděny do andělských kostýmů. Byla to radost 
pohledět.
Rok 2015 pro nás byl velmi úspěšný. Na konci října předávala 
občanská iniciativa Skutečně zdravá škola ocenění školám zapoje-
ným ve stejnojmenném programu. Přihlášené školy plnily kritéria, 
která směřují k ozdravění školní jídelny a k rozvoji vzdělávání 
o jídle. Z kraje Pardubického jsme se účastnili nad rámec vybra-
ných pilotních škol a máme velkou radost, že jsme jako jediná ma-
teřská školka Pardubického kraje uspěli a rovnou získali bronzový 
certifikát programu Skutečně zdravá škola. Bronzový certifikát 
získává škola, která:
•  nabízí ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 

75 % z čerstvých surovin,
•  zapojuje rodiče a žáky do zlepšování školního stravování a pro-

žitku v jídelně,

•  poskytuje žákům možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípra-
vy pokrmů, zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady 
a organizuje pro žáky návštěvy farem v okolí,

•  respektuje potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim 
umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu. 

Je to velké ocenění dlouholeté práce ve školkové jídelně a potvr-
zení, že jdeme správným směrem.
Co to je Skutečně zdravá škola:
Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení 
školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním 
stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, 
a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. 
Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, 
žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, 
zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby 
byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvá-
řeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které 
se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny 
od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokr-
my připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria 
Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní far-
my, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, po-
řádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují 
lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.
S počátkem roku 2016 jsme započali projekt zapojení seniorů 
do života školky. První vlaštovkou je naše „pohádková babička“, 
která čte pohádky dětem před spaním. O této naší novince Vám 
povyprávíme v březnu. V únoru nás čeká masopustní veselí, kob-
lihy a masopustní hodování, na které se děti moc těší. Skoro denně 
sledujeme naši spící zahrádku a vyhlížíme sníh, abychom se mohli 
na našem kopečku zvaném rohlík alespoň trochu sklouznout a užít 
si zimní radovánky. Přijde ta zima!

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Že jste ještě nic takového neviděli? Je to novinka. Počátkem letoš-
ního roku začala v okrese Chrudim poskytovat své služby „Novo-
dobá sanitka“, která funguje již v mnoha okresech ČR.
O co se jedná si nejlépe vysvětlíme na příkladě. Jste starší muž či 
žena (není podmínkou) a potřebujete navštívit lékaře, či nemocni-
ci. Auto nemáte k dispozici, či neřídíte a z vašich blízkých a zná-
mých nemá nikdo možnost vás odvézt. Co teď?
Zavoláte na telefon 737 972 393 a objednáte si Novodobou sa-
nitku. Ta přijede v domluvený termín k vám domů. Řidič vás 
ochotně doprovodí k vozidlu, je-li třeba, pomůže vám při nasedá-
ní a bezpečně vás odveze do cíle. V případě potřeby vám pomůže 
s vyplněním veškerých formalit u lékaře a zajde vám do lékárny 
pro léky. Pokud potřebujete nakoupit, cestou domů se ještě stavíte 
v obchodě. A to vše za ceny výrazně nižší, než u klasického taxíku.
„Vozidlo je vybaveno invalidním vozíkem pro přepravu obtížně 
chodících klientů. Při delších cestách je k dispozici malé občerst-
vení. Můžete se s námi svézt i do Hradce Králové nebo do Prahy,“ 
říká provozovatel služby Zdeněk Matějka. „Někteří klienti nás vy-
užívají také na krátké cesty po městě, třeba když potřebují nakou-
pit, vyřídit něco na úřadech, převzít doporučenou zásilku na poště, 
nebo k delším cestám na odborná vyšetření či do lázní. Vždy jsme 
vám k dispozici a společnými silami všechno zvládneme“.

Co vznikne spojením výhod sanitky a taxíku? 
NOVODOBÁ SANITKA!

MŠ MOMO
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Jaroslav Vrchlický
Milí čtenáři
V roce 2010 jsem v Ozvěnách publikoval článek o básníku Jaroslavu 
Vrchlickém. Nyní se k této významné osobnosti českého literárního 
života vracím podstatně rozšířeným článkem.

Jaroslav Vrchlický
Prof. Emil Frída, Dr. H. c.

Louny 17. 2. 1853 – Domažlice 9. 9. 1912

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje,
 ale všechno zmůže jedině láska.

Láska je prales, do kterého když někdo vstoupí, je okouzlen 
a nenajde cestu zpět.

V letním podvečeru, když už slunce nepálí, kráčí předčasně zestárlý 
muž na své oblíbené návrší za městem. Tam u Panenky Marie unaveně 
usedne na kámen, chvílí se dívá do panenské krajiny pod sebou, poté 
vyndá sešit a pero a začne psát milostnou báseň. 

Toto se člověku vybaví při vzpomínce na Jaroslava Vrchlické-
ho, snad nejplodnějšího českého básníka. Napsal přes 270 svazků 
včetně překladů, z toho bylo 80 sbírek básní a 50 divadelních her. 
Narodil se jako Emil Frída a dětství prožil na faře u svého strýce 
v Ovčárech u Kolína, kde teče říčka Vrchlice. No a je tedy nasnadě, 
odkud ten umělecký pseudonym. Méně se už ví, že ho svému nejlep-
šímu příteli vymyslel jeho spolužák z klatovského gymnázia Josef 
Thomayer. 

Když budoucí básník odmaturoval, nastoupil do knížecího arci-
biskupského semináře v Praze, kde měl splnit otcovo přání a stát se 
knězem. Ale nesvoboda, donášení a přísný režim způsobily, že utekl 
už po půl roce. A tak nastoupil na filosofii. To už psal básně a pode-
pisoval se jako Vrchlický. Neměl lehké živobytí a protloukal se, jak 
se dalo. Vydělával si především tím, že dával soukromé hodiny češti-
ny. A přišla první velká láska.

Do své vzdálené příbuzné Marie se ovšem nezamiloval sám. 
Sokem v lásce mu nebyl nikdo jiný, než jeho mladší bratr Bedřich. 
Emil Marii psal básně, Bedřich byl více mužem činu. Marie se 
nakonec přiklonila k Bedřichovi, ale Emil ji nikdy milovat nepřestal. 
Když pak o dvaadvacet let později Marie umírá, píše jí dlouhou 
báseň Malý román.

Láska byla vůbec jeho nejčastějším literárním tématem. Byla 
mu hnacím motorem, celoživotní inspirací, ale také břemenem. Ta 
nešťastná pravděpodobně měla podíl i na jeho mrtvici v roce 1908. 
Ale nepředbíhejme.

První sbírku, které dal název Z hlubin, vydal v roce 1875, tedy 
ve svých dvaadvaceti letech. Ale už předtím nebyl neznámým bás-
níkem, jeho básně vycházely v řadě časopisů. Trápila ho však stálá 
finanční tíseň. Proto také odešel do Itálie, kde v rodině jednho hra-
běte pracoval jako vychovatel jeho dvou synů. Ač se do Itálie těšil, 
neboť ji pokládal vedle Řecka za kolébku evropské kultury, nebyl 
tam příliš spokojen. Jak se sám v dopise vyjádřil, hraběcí synkové 
byli rozjívení spratci. Spojení s domovem, po kterém se mu čím 
dál víc stýskalo, udržoval především dopisy. Nejvíce psal jisté Sofii 
Podlipské, sestře Karoliny Světlé. V těchto dopisech se vlastně 
zrodila pozdější velká láska. Vrchlickému v té době bylo dvacet tři, 
Sofii o devatenáct let více. Byla již devět let vdovou a vychovávala 
dceru Ludmilu. Udržovali spolu vřelou korespondenci, byla to ona, 
která četla všechny básníkovy rukopisy. Její chvála pak vlévala mla-
dému básníkovi nový elán. 

Toto je úryvek z jednoho z mnoha dopisů, které Sofii napsal.
… Patřím mezi lidi, jež stále potřebují ujišťování, že jsou milováni, že 
přece něco záleží na jejich životě. Cítím, že bych byl proto nešťasten 
se ženou. Nebyl bych žárliv, to je mi cizí, ale zdálo se mi, že stále 
chladnete ve své vřelosti ke mně. Vymyslil jsem si muka i ve svém štěstí 
… Kdybych našel ženu, jež by mne mohla milovat tak jako já jí, přál 
bych si zvolna umřít v jejím dlouhém, láskyplném pohledu.

Po návratu se zabydlel v Praze, kde začal pracovat jako profesor 
na gymnáziu. Začal mít ovšem také potíže s rakouskou cenzurou. Ta 
po něm chtěla řadu zásahů do jeho her, nelíbila se jí především Noc 
na Karlštejně, kterou psal pro Národní divadlo. Vrchlický se urazil 
a hru dokončil, až když se vedení divadla vyměnilo. Ale i s novým 
vedením neustále bojoval o každé slovíčko. Mezitím se dramatur-

gem divadla stal jeho bratr Bedřich Frída. Avšak i s bratrem se dostá-
val do křížku neboť měl pocit, že málo zařazuje jeho hry. 

Hodně se také věnoval překládání. To pokládal ze stejně důle-
žité, jako vlastní tvorbu. Jeho překladatelské dílo je také monumen-
tální. Překládal z osmnácti (!) jazyků včetně norštiny a maďarštiny. 
Mimo jiné přebásnil verše Victora Huga, Walta Whitmana, Goethova 
Fausta, objevil pro češtinu prokletého básníka Charlese Baudelaira, 
přeložil Dantovu Božskou komedii, Havrana od E. A. Poea nebo 
Shakespearovy Sonety. Některé jeho překlady, zejména Baudelairo-
vy Květy zla, však napadl kritik F. X. Šalda. A Vrchlický, rozmazle-
ný věčnou chválou Sofie Podlipské, kritiku snášel špatně. Se Šaldou 
se dostal do sporu ještě mnohokrát. Ti dva si zkrátka do oka nepadli.

Kromě práce se také začal fyzicky stýkat se Sofií Podlipskou. 
Jejich vztah byl velmi vřelý, ba přímo milostný, ale Sofie se bála 
otevřeného vztahu s tak mladým mužem. A tak použila neobvyk-
lou taktiku. Místo sebe nastrčila lačnému Vrchlickému svoji dceru 
Ludmilu, zvanou Mimi. Tu si Vrchlický ve svých šestadvaceti letech 
nakonec vzal. Mimi bylo osmnáct. Ovšem šťasten byl jen krátce. 
Brzy se ukázalo, že Mimi není žena vhodná pro něho. Jeho poezie 
ji vůbec nezajímala a k básníkovi byla celkově chladná. Nic na tom 
nezměnila ani skutečnost, že se jim narodila dcera Milada. Cestu 
k sobě nenašli ani na častých cestách takřka po celé Evropě. Vrch-
lický si stále mnohem lépe rozuměl s její matkou. Navíc si Mimi 
našla milence, herce Národního divadla Jakuba Seiferta, vzdáleného 
příbuzného básníka Jaroslava Seiferta. Mimi pak porodila ještě další 
dvě děti, Evu a Jaroslava. Avšak biologickým otcem těchto dětí byl 
Jakub Seifert. Jak už to bývá, věděl to každý, kromě Vrchlického. 
Když už to bylo neudržitelné, Mimi se svému manželovi dopisem 
přiznala a poprosila o odpuštění. Vrchlický tímto nesmírně trpěl, ale 
ženu nezavrhl a děti přijal za vlastní. 

Dopisy Mimi napsala svému muži dva. Jsou dlouhé, plné afek-
tovanosti a strojenosti. Na první pohled je z nich patrná přetvářka 
a neupřímnost. Mimi se sice přiznává k nevěře, ale zároveň se za ní 
mnohokrát omlouvá a popisuje, jak je nešťastná. Ovšem také vyčítá 
Vrchlickému jeho chladnost a to, že před ní dával přednost své práci. 
V dopisech vůbec nemluví o jeho neštěstí, ale pouze o svém. Staví 
se do role oběti a přitom žádá Vrchlického o odpuštění. Několikrát 
snažně prosí o to, aby Vrchlický o jejím mimomanželském vztahu 
nikdy nemluvil před její matkou. To je zajímavé v kontextu toho, že 
si o tom vztahu už dlouho šuškala celá Praha a bylo naivní čekat, že 
Sofie Podlipská to neví.

Oba dopisy četl Vrchlického bratr Bedřich Frída. A zde je jeho 
názor:
Uměla totiž mluvit, že někdy přesvědčila na chvíli i zdravého člověka, 
který jí nevěřil a který znal její neobyčejnou výmluvnost. Byla ještě 
výmluvnější, než sama její matka.... Všecko dovedla vysvětliti, každého 
přesvědčiti a odzbrojiti, když ne jinak, tedy svou hlubokou pokorou 
a kajícností. Když uznala toho potřebu, plazila se jako červ – ale třeba 
v nejbližší chvíli cílevědomě vztyčila hlavu…

Že Bedřich Frída svou švagrovou nemusel, je naprosto zřejmé.
Vrchlický hlavně kvůli dětem chtěl rodinu zachovat, avšak to, co 

ke svému životu a dílu tolik potřeboval, velkou lásku, musel hledat 
jinde.

Jsou známy jeho milostné dopisy jisté Marii Volfové z Jičína, 
kterých napsal 274, ale jednalo se vztah platonický. Přes 600 listů 
(1904–1908) také napsal Justě Vondruškové, učitelce ve Slaném, 
a i tyto jsou uchovány. Ale největší lásku našel v rodinné přítelkyni 
Karle Bezdíčkové. Ta s Vrchlickým a Mimi později jezdila i na letní 
byt do Slatiňan. Vrchlický Karlu vroucně miloval, což se všeobecně 
vědělo. Věděla to i Mimi, ale mlčela k tomu. Snad cítila, že se tímto 
vztahem jejího muže trochu smývá její vlastní vina. Ovšem i Karla 
byla vdaná, byla manželkou ředitele karlínské záložny. 

Ve Slatiňanech, kam jezdil od roku 1890 do roku 1909, bydlel 
u kolářského mistra Františka Vacka, a kromě zmíněného návrší rád 
chodil na dlouhé procházky na Tři Bubny, do Slavic a podobně. Ale 
také rád sedával v hostinci U Fendrychů, nejčastěji ve společnosti 
starosty Holuba, stavitele Schmoranze a řídícího Viléma. A býval 
veselým kumpánem. Celá hospoda se bavila jeho historkami i vese-
lými básněmi. Např. ta s názvem Hovno se občas někde objeví 
i dnes. A třeba takové balady jako Rytíř Smil nebo Svatební košile, 
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to rozhodně není čtení pro děti. Puritán rozhodně nebyl. Ale v hospo-
dě vedl i odborné přednášky, a to tam pak bývalo ticho jako v koste-
le. Vrchlický miloval Slatiňany a Slatiňany milovaly jeho.

Bohužel jeho zdravotní stav nebyl dobrý a zejména po té ráně 
s nevěrou Mimi se ještě zhoršil. Trpěl depresemi a nesnesitelnou boles-
tí hlavy. A také ho trápila ještě jedna věc. Karla byla krásná žena plná 
života a Vrchlický si vedle ní připadal jako vetchý stařec. Věděl, že si 
o tom lidé šeptají. Nakonec i tento vztah skončil. Ředitele Bezdíčka 
přeložili do Vsetína a paní Karla to přivítala téměř s úlevou. Přišla 
i tvůrčí krize a tak se stalo, že jednou při cestě z Pardubic v roce 1908 
ho postihla již zmíněná mozková příhoda. 

Poté to již s ním šlo z kopce. Následující léto sice ještě přijel 
do Slatiňan, ale to už byl skutečně velice nemocný a sešlý. Avšak 
ještě jednou se stačil zamilovat. Jeho nová láska byla klavírní vir-
tuózka. Bydlela ve Vysokém Mýtě, jmenovala se Noemi Jirečková 
(1874–1954) a Vrchlický měl opět komu psát nádherné milostné 
dopisy a i ve svém špatném stavu dokázal za Noemi přijet nejen 
do Vysokého Mýta, ale i do přímořských lázní Opatija, kde se Noemi 
léčila. Láska to byla opět platonická, avšak velká a Vrchlického 
poslední. O tomto vztahu píše i Vrchlického obdivovatel Jaroslav 
Seifert, který se s už starou Noemi setkal. Ve své knize Všecky krásy 
světa nádherně popisuje, jak viděl v té staré tváři a ve vráskách stále 
kousíčky mladé krásy. 

Je pikantní, že Vrchlický byl také nominován na Nobelovu cenu, 
kterou však o mnoho let později dostal právě Seifert.

Vrchlický poslední roky svého života prožil v odloučení 
v Domažlicích, u svého přítele skladatele Jindřicha Jindřicha, kde 
také zemřel.

Pojďme se nyní věnovat osudu několika dopisů. Jedná se o dva 
již zmíněné dopisy Ludmily svému choti a také o dopisy, které Vrch-
lickému napsal Jakub Seifert, herec národního divadla a dlouholetý 
milenec (snad osm let) Ludmily. Ten, když se vše provalilo, prožíval 
asi velká duševní muka a Vrchlickému napsal dva dopisy, v nichž 
velmi pokorně žádá, aby mu mistr odpustil a vyznává se ke svému 
obdivu k němu. Vrchlický však na tyto dopisy neodpověděl. 

Jedna verze říká, že je Vrchlický svěřil svému bratrovi a ten je 
pak předal nejlepšímu Vrchlického příteli, spisovateli a lékaři Josefu 
Thomayerovi. Měly to být dva dopisy Ludmily Vrchlickému a také 
dopis od Jakuba Seiferta. Jisté je však to, že v roce 1919 Josef Tho-
mayer dal všechny dopisy do jedné obálky, za přítomnosti notáře ji 
zapečetil a předal Národnímu muzeu s podmínkou, že obálka může 
být otevřena až v roce 1970. Při otevření obálky tam však byly dopi-
sy pouze dva!? Jeden dopis od Ludmily chyběl. A tomu zbývajícímu 
evidentně scházel začátek. Předpokládá se, že to byla právě ta část, 
kde Ludmila přiznává, že otcem Evy a Jaroslava je Jakub Seifert. 
K této záhadě se nabízí jedno zajímavé a celkem věrohodné vysvět-
lení. V 50. letech si tehdy skoro všemocný ministr školství Zdeněk 
Nejedlý nechal do Národního muzea pro obálku MUDr. Thomayera 
poslat. Snad na přání Evy Vrchlické, která se těšila ministrově přízni. 
Nejedlý pak obálku, zdánlivě neporušenou, vrátil, a my se už nikdy 
s určitostí nedozvíme, jestli ji opravdu otevřel a vyndal z ní ty listy, 
ve kterých se mluvilo o tom, že Vrchlický nebyl skutečným otcem 
Evy a Jaroslava. Podezření o Nejedlého krádeži dopisů zvyšují 
paměti Bedřicha Frídy. Zde je malá citace:

Druhého dne … přišel jsem k němu. Byl velice rozrušen a chys-
tal se k odchodu. Šel jsem ovšem s ním a tu, hned jak jsem vyrazili 
z domu na Palackého nábřeží, mi řekl: „Tak je to jisté. Žena má 
poměr se Seifertem; Eva není moje, hoch také ne.“ – „To není 
možné!“ zvolal jsem překvapen. „Sama mi to napsala, přečti si to!“ 
a podával mi její dopis. Přečetl jsem jej a přesvědčil se na vlastní oči 
o všem.

My se už nikdy nedozvíme, jak to skutečně všechno bylo. Záha-
da zůstane záhadou navždy.

Nechme ale nyní stranou Vrchlického soukromí a podívejme se 
na jeho život literární. Už víme, že byl nesmírně plodný, však toho 
napsal tolik, že by se asi našel málokdo, kdo by znal celé jeho dílo. 
Byl nesmírně populární a uznávaný jako básník, překladatel a jako 
učenec. To ovšem neznamená, že by neměl odpůrce. A v určitém 
období jich bylo více než je zdrávo. Velice ostře proti němu vystupo-
val např. F. X. Šalda, avšak pod různými pseudonymy! Nejútočnější 
z odpůrců byl jistý Abrahám Kobliha, vlastním jménem Jan Váňa, 
který psal o Vrchlickém posměšné epigramy. V jeho sbírce Kokrhy 

a krákory Vrchlického rozhodně nešetřil: Vrchlického poesie působí 
na jeho ctitely (sic!) jako chrlivý příval lijáku vodního na pražské 
kanály; pojednou z nich vyrazí všechen kal a hniloba, které se posud 
jen esteticko přismrádle upejpaly. Pěkný účinek poesie!

Abrahám Kobliha však útočí nejen na Vrchlického dílo, nýbrž 
i na básníka osobně: Lidské vzezření či lidskou tvář lze přiznat panu 
Vrchlickému jen se zvláštní shovívavostí. Jeho tvář má výraz splynutí 
opice s mrožem... Pane, vašim úsměvům věřím tak málo, jako Vaší 
poesii. 

Obrovský rozruch pak znamenal pamflet Oslava papírové pyra-
midy, který vyšel v časopise Rozhledy 22. února 1903, tedy pár dní 
po Vrchlického padesátinách. Pamflet byl podepsán pseudonymem 
Long Tom. My dnes víme, že ve skutečnosti šlo o hudebního skla-
datele a básníka Ludvíka Lošťáka. Zejména mezi mladší generací si 
Abrahám Kobliha a Log Tom našli hodně příznivců. Útoky na bás-
níka byly velmi silné a místy nevybíravé. Jistě i to se podepsalo 
na jeho zdraví.

Do zbraně však povolali i mistrovi příznivci. Ti se 9. března 
1903 sešli v restauraci U Chotěrů a sepsali prohlášení na Vrchlické-
ho obranu. Podepsalo se 77 spisovatelů, a to ne jen tak ledajakých. 
Signatáři byli mimo jiné Svatopluk Čech, Ignát Herrmann, Adolf 
Heyduk, Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská, Alois a Vilém Mrštíko-
vé, Karel Václav Rais, Antal Stašek či Zikmund Winter. Ale tisk byl 
na straně odpůrců, a tak tomuto prohlášení věnoval jen malý prostor. 
Časopisu Rozhledy, který naopak poskytl neomezeně místa kritikům, 
výrazně stoupl náklad. Vrchlický začal být osobou skoro nežádoucí. 
Vyčítali mu obrovskou nadprodukci, což prý bylo mnohdy na úkor 
kvality. Podívejme se, co třeba Long Tom v Rozhledech napsal (pra-
vopis zcela zachován):

A tak velký talent Jaroslava Vrchlického se nám rozbil a roztříštil 
na sta tisíce veršů a veršíčků, básní a básniček, zlomkův a zlomeč-
kův, kamínkův a obrázkův a místo několika děl hlubokých a organic-
ky ucelených, svérázných a ideově soustředěných rozstříknul se duch 
Jaroslava Vrchlického do set svazků virtuosně vyimprovisovaných 
a rhapsodicky do vzduchu vyzpívaných…

Avšak Log Tom se přece jen mýlil, když dále napsal:
Příští životopisec nebude míti s vnějšími událostmi života Jaroslava 
Vrchlického příliš obtížnou práci: jeť to průměrný život všechněch 
klidných státních poddaných a spořádaných měšťanů. Cesta jeho ži-
votní, po níž kráčel, nebyla cestou trnovou zkropenou slzami a krví, 
ale byla prohřáta živodatnými paprsky oslňujících úspěchů, světské 
přízně, slávy a společenské kariéry. Jaroslav Vrchlický náleží k oněm 
několika málo blahoslaveným pod oblohou boží, již nepoznali při 
vstupu do života těžkých a vysilujících zápasův a bojů za své ideály 
umělecké, za své uplatnění umělecké a za svou individualitu umělec-
kou....

Opravdu pramálo Long Ton znal Vrchlického život. Anebo ho 
znal dobře a pak byl velmi zlomyslný a cynický. Někdy od roku 
1892 byla Vrchlického cesta kropená především krví a slzami. 
Kdyby tak Long Tom a další jemu podobní tušili, že v roce 1907 
bude Jaroslav Vrchlický nominován na Nobelovu cenu, že se dostane 
až do nejužšího výběru a nakonec „o prsa“ prohraje s Rudyardem 
Kiplingem.

A jak se básník stavěl ke všem těm útokům, místy až agresívním 
a podlým? Většinou mlčel a nikdy se nepokoušel rány vracet. Tíhnul 
ke smíření. Jednou se dokonce rozkřiklo, že zemřel. Když nebyl 
doma, přišel do jeho bytu jakýsi muž vyslovit upřímnou soustrast 
a v tom se básník v dobré náladě objevil a ještě se omlouval: „Ale to 
někde moji přítelíčkové u vína nebo u kořalky si s chutí předčítali ten 
slavný spisek o mně, někdo prohlásil – teď je Vrchlický mrtev – a už 
se to rozlítlo. Škoda, že to nebude zítra v novinách.“ 

Na závěr nechme promluvit dramatika Jaroslava Kvapila, který 
jako jeden z mála Vrchlického nahlas veřejně bránil: Víc a víc mne 
bolívalo srdce pro toho nepraktického dobráka, jenž byl zrozen pro 
úsměvy, pro statečnost a rytmus všeho života a jenž dostával od toho 
života mnohem a mnohem více ran, než jich dovedl unésti a než jich 
oplatiti dovedl.

zdeněk jirásek 
Zdroje:
rozhlasový pořad z roku 1992 od Josefa Krečmera 
přednáška doc. PhDr. Jany Bartůňkové, CSc na Laskavém večeru
kniha Petra Kovaříka Literární otazníky II
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Moje zpráva velitele JSDH Slatiňany (Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města), bude obsahovat něco málo z naší činnosti.
V loňském roce jednotka vyjela celkem k 58 výjezdům na žádost 
KOPIS (Krajskému operačnímu a informačnímu středisku), což je 
oproti 35 výjezdům za rok 2014 více jak třetinový nárůst. V roce 
2014 jsme vyjeli k 7 požárům a vloni již k 17, co se týče DN, tak 
zde je poměr 11 oproti 22 z loňska. Pak jsme se zúčastnili 11 tech-
nických zásahů, 2 úniků látek, 1 cvičení, 1 asistence a 4 planých 
poplachů (respektive jednotka byla odvolána při cestě k zásahu). 
Pokud se jedná požáry, tak v loňském velmi teplém létě jsme se 
určitě zapotili. Začalo to již v lednu požáry chat a následně to po-
kračovalo požáry strnišť na polích, kdy dne 7. 8. jsme při zpáteční 
cestě od požáru pole z Ochoze vyjeli na požár chaty do Bítovan, 
místní část Doly. Nepřístupný terén pro techniku a klimatické pod-
mínky (teplo) nám velice ztížily naši práci. Skoro za měsíc 6. 9. 
nám byl v ranních hodinách vyhlášen poplach na požár restaura-
ce v Zaječicích na fotbalovém hřišti. To jsou asi nejzajímavější 
požáry, kdy ostatní byly většinou požáry sklepů, garáží, vozidel 
a zmiňované pole atd. 
Co se týče DN, tak již zmiňované číslo 22 vypovídá o nárůstu 
těchto zásahů . Z těchto byly nejzajímavější určitě dne 23. 5., kdy 
jsme připravovali okresní kolo mladých hasičů a byli jsme vysláni 
na nehodu nákladního vozidla s dodávkou , kde jsme ihned po pří-
jezdu započali s vyproštěním zraněné osoby z dodávky. Poté jsme 
se vrátili zpět na stadion ve Slatiňanech a zdárně jsme pomáhali 
s průběhem soutěže jako organizátoři.
Loňský asi největší zásah na DN byl 23. 7. mezi Slatiňany a Chru-
dimí, kde se střetl osobní aut. s traktorem s vlekem. Zde jsme opět 
ve spolupráci s jednotkou HZS vyprošťovali řidiče z OA a poté 
likvidovali následky DN po dobu více jak 4 hodin. No a v nepo-
slední řadě 27. 10. jednotka opět vyprošťovala s jednotkou HZS 
řidičku z OA u obce Kunčí na státní silnici I/37. Z tohoto důvodu 
bylo v loňském roce přistoupeno k pořízení nových hydraulických 
nůžek k vyprošťovacímu zařízení.
Dále náš výčet zásahové činnosti čítá technické zásahy jako např. 
výbuch munice v Kaštance, otevření osobního vozidla v kterém 
byl uvězněný pes ve 40 C, likvidace mrtvých ryb, odstranění 
spadlých stromů z komunikací, uvolnění kanalizačních vpustí 
po vydatném dešti a úniky látek, jak do ovzduší, tak na pozemní 
komunikaci. Dále jednotka prováděla asistenci na řezání kolejí při 
rekonstrukci železniční trati a zúčastnili jsme se cvičení na únik 
čpavku a následné likvidaci v Chrudimi na zimním stadionu.
Protože štěstí přeje připraveným, školení je nedílnou součástí naší 

práce. Loni jsme se sešli 18× na praktické a teoretické části a dále 
ve třech případech na výcvik s motorovou řetězovou pilou.
Velice se nám osvědčilo celodenní školení první pomoci, které 
máme i s občerstvením. Do školení patří rovněž provádění ukázek 
naší činnosti na různých akcích jako třeba ve Slatiňanech na dět-
ském dni a nebo na výročí založeních v SDH v Nasavrkách, kde 
se nám poštěstilo těsně před naší ukázkou vyjet na ohlášenou DN 
se zraněním osob v třech osob. vozidlech.
Další nedílnou složkou je sportovní činnost. Jako každý rok zaha-
jujeme sportovní sezonu v Třemošnici, kde jsme letos odzávodili 
a ihned jsme se vraceli na okrskovou soutěž do Orle. Zde jsme se 
umístili na 1. místě, ale do okresního kola, které se konalo v Otra-
dově jsme nejeli z důvodu pracovní a časové vytíženosti.
Přesto jsme se po celý rok účastnili téměř všech soutěží zařaze-
ných do Ligy okresu Chrudim v pož. útoku. Nesmím také zapo-
menout, že jako jednotka jsme se zúčastnili společ. akcí jako osla-
vy založení SDH Luže a na hasičské soutěži o nejlepší kotlíkový 
guláš v Hrochově Týnci. Zde naši mistři kuchaři vybojovali druhé 
místo těsně za místními. 
Jako každý rok, jsme prováděli práce jak pro MěÚ, tak i pro fir-
my z okolí např. zalévání dřevin, kropení komunikací kolejového 
svršku při rekonstrukci železnice.
Co se týče našeho svatostánku, tudíž naší hasičské zbrojnice, tak 
zde proběhla provizorní oprava střechy, výměna oken v garážích, 
obložení společenské místnosti s vymalováním, oprava a montáž 
nového opláštění venkovního přístřešku, údržba historické a zása-
hové techniky. 

Velitel JSDH Slatiňany Rulík František

Zpráva výjezdové jednotky JSDH Slatiňany za rok 2015

Dne 10. 12. 2015 proběhla výroční valná hromada sboru, která 
měla vystihnout veškerou práci dobrovolného sboru za rok 2015.
Náš sbor čítá 99 členů.
V roce 2015 bylo uskutečněno 12 výborových schůzí, 3 valné 
hromady, 1 výroční valná hromada a 1 výroční valná hromada 
okrsku. Sbor má postaveno 1 soutěžní družstvo mužů, 1 soutěžní 
družstvo žen a 3 družstva mladých hasičů. Družstva dospělých 
se zúčastnila 11 ligových soutěží zařazených do ,,otevřené ligy 
okresu Chrudim“.
Teď něco o naší činnosti:
V návaznosti na sportovní činnost jsme 30. dubna společným 
posezením a opékáním prasátka tuto činnost zahájili. V měsíci 
květnu pro náš sbor byla největším úkolem 23.–24. 5. soutěž a to 
,,okresní kolo hry Plamen“, který naše SDH zajišťovala nejen or-
ganizačně, ale i po stránce zabezpečení stravy pro 600 strávníků. 
Úkolu jsme se zhostili s velkou zodpovědností a vše jsme bravur-
ně zvládli.
V měsíci září jsme uspořádali na městském stadionu Spartaku 
Slatiňany 39. ročník pohárové soutěže ,,O putovní pohár starosty 

města Slatiňan“ a k nedožitým 70 tinám Františka Rulíka st. jsme 
pojmenovali soutěž ,,O memoriál Františka Rulíka“, kterého se 
zúčastnilo 26 družstev mužů a 14 družstev žen, který byl samo-
zřejmě zařazen do ,,otevřené ligy okresu Chrudim“. V měsíci říjnu 
jsme uspořádali 14. ročník dětské soutěže. Dále v tomto měsíci 
byl uspořádán pro členy sboru zájezd do města Znojma, kde jsme 
navštívili jeho podzemní katakomby a vystoupali na vyhlídkovou 
věž. Dále jsme pokračovali do městečka Šatov na prohlídku malo-
vaného sklepa a na konec jsme zájezd ukončili posezením ve vin-
ném sklípku v městečku Šaldorf.
Další naše činnost je zcela samozřejmá aktivita a to péče o techni-
ku, která je majetkem sboru, ale i města a hlavně o hasičskou zbroj-
nici. V roce 2015 se opět odpracovalo x stovek hodin na údržbě 
hasičárny, i mimo ní. Jen ve stručnosti: obložení klubovny a výče-
pu, vymalování hasičárny, oprava střechy, výměna oken v garáži, 
výměna toalet a započala se oprava venkovního přístřešku a.j.
Toto je stručný výčet práce Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany 
za rok 2015

Jeřábková Dagmar-starostka SDH

Zpráva Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany za rok 2015
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Od počátku roku se oddíl připravoval na zkoušky odbornosti, 
které proběhly v naší požární zbrojnici. Zkoušek se zúčastnilo 
7 našich členů, kteří získali 4 odznaky odbornosti strojník junior, 
1 odznak odbornosti preventista junior a 2 odznaky odbornosti 
strojník. V měsíci březnu se družstva zúčastnila hasičských piš-
kvorek v Hlinsku. V dubnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže 
ve Skutči, kde naše družstvo mladších obsadilo 5. místo z 19-ti 
družstev v požárním útoku. V květnu se pak 2 naše družstva 
mladších vehementně pustila do soutěže – ,,Okresní kolo hry 
PLAMEN“, které se konalo na stadionu ve Slatiňanech. Sou-
těžili jsme ve 4 disciplínách a z počtu 27 družstev obsadili 10. 
a 25. místo. Ještě v tomto měsíci se zúčastnila 3 družstva pohá-
rové soutěže v požárním útoku a štafetě v Markovicích. Z této 
soutěže si družstvo mladších přivezlo stříbro. Poslední soutěží 
před letními prázdninami byla pohárová soutěž v Horce, z které 
si naši mladší přivezli stříbrné medaile a 4. příčku, kdy jim však 
bronz unikl o pouhé 2 vteřinky, starší získali zlato. O prázdni-
nách v měsíci červenci byl uspořádán letní tábor na Krucembur-
ku, který se nesl v duchu celotáborové hry na téma ,,Indiánské 
léto“. V září nám začal školní rok a náš oddíl celkem čítá 30 
členů včetně 3 dorostenců. 4. října proběhl na místním stadio-
nu 14. ročník pohárové soutěže, kterého se zúčastnilo 44 druž-
stev. Nejvíce se dařilo našemu družstvu přípravky, které získalo 
zlato. V měsíci říjnu pak proběhl závod požární všestrannosti 
v Brčekolech, kde naše hlídky mladších získali 14., 39. a 41. 
příčku z 56 družstev a hlídka starších skončila na 6. místě z 31 
družstev.
Závodu se také zúčastnila naše dorostenka Nela Čermáková, která 

běžela jako jednotlivkyně a obsadila 1. místo. Rok 2015 jsme za-
končili mikulášskou nadílkou a poslední kroužek se nesl v duchu 
vánočním. 
Za zmínku ještě rozhodně stojí úspěchy naší dorostenky Nely Čer-
mákové. 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 kraj-
ském kole Nela opět zvítězila a postoupila na mistrovství České 
republiky dorostu v požárním sportu, které počátkem července 
proběhlo v Praze. Z mistrovství republiky si Nela přivezla krásné 
7. místo, kdy se jí nejvíce dařilo na dvojboji, kde získala bronzo-
vou medaili. 

Veronika Novotná, vedoucí MH

Činnost oddílu mladých hasičů v roce 2015
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Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ul. Tyršovou“
Rada města Slatiňany schválila v loňském roce zadání studie pěší 
propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, včetně řešení 
využití veřejného prostranství před sokolovnou určené pro parková-
ní. Následně byla vypracována studie ve 2 variantách, které se liší ře-
šením centrálního prostranství uvnitř nízkopodlažní obytné zástavby.
Obě studie jsou k nahlédnutí na úřední desce (naproti lékárně) 
a na www.slatinany.cz.

Za účelem vyjádření občanů bude uspořádána anketa, v níž se 
občané mohou vyjádřit, ke které variantě se přiklánějí, případ-
ně k jejich vzájemnému propojení. Po odstřižení a vyplnění an-
ketního lístku jej odevzdejte v Informačním centru města Sla-
tiňany, své vyjádření můžete zaslat i emailem na epodatelna@
slatinany.cz do 28 února 2016.

ANKETNÍ LÍSTEK

„Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ul. Tyršovou“

Jméno a příjmení ...............................................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu ......................................................................................................................................................................

Zakroužkujte variantu studie, ke které se přikláníte:                                         Studie 1.                               Studie 2.

Případné připomínky ke studiím:

Studie 1

Studie 2
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Informace k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Aktuality: V sekci 1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí 
kotlíkové dotace byla zveřejněna vzorová smlouva pro úspěšné 
žadatele o kotlíkovou dotaci.
Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož 
cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Par-
dubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plně-
ných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízko-
emisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 
1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena 
také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo 
přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (po-
drobnosti níže).
Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádos-
tí fyzických osob předložených na kraj, zahájení příjmu žádostí 
bude 27. ledna 2016. Výše podpory na jeden projekt se bude po-
hybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. 
Zbylých 30–15 % bude financovat žadatel - fyzická osoba. Výdaje 
jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude 
probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení 
výměny kotle a dokladů o její úhradě.
Za účelem zjištění zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický 
kraj dotazník. Zde, pokud jste tak již neučinili, máte možnost za-
registrovat Váš e-mailový kontakt, na který Vám budou zasílány 

aktuální informace o přípravě kotlíkových dotací v Pardubickém 
kraji. 
Termín zahájení příjmu žádostí o dotaci je 27. ledna 2016. Do to-
hoto termínu žádosti nedoručujte!
Informace o kotlíkových dotacích zde budou pravidelně aktuali-
zovány. Další informace můžete nalézt i na webu www.opzp.cz, 
popř. v odkazech či dokumentech ke stažení níže.

Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Adam Kubíček, email: adam.kubicek@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 644 
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 340
Bc. Tomáš Vraspír, email: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 643
Bc. Helena Kápičková, email: helena.kapickova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 409
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz,
tel: 466 026 343

Slatiňany v 70. letech 19. století
Vážení spoluobčané,
při pohledu do místní kroniky v záznamech ze sedmdesátých le-
tech 19. století jsme svědky nebývalého nárůstu počtu dítek ško-
lou povinných a s tím spojeného rozšíření původní jednotřídky až 
na čtyřtřídku. Slatiňany trpí naprostým nedostatkem odpovídají-
cích prostor, výuka probíhá provizorně po chalupách a vše spěje 
k nevyhnutelně nutné stavbě nové školní budovy. V zápisech kroni-
káře nalezneme rovněž četné zmínky o rozmarech počasí a z nich 
plynoucích škod pro naše předky. 
R. 1873 – … Do dne 31. července byla zdejší škola jednotříd-
ní. Tímto dnem rozšířena jest výnosem c. k. zemské školní rady 
(č. 9005) na dvoutřídní. 1. listopadu nastoupil zde co podučitel 
zatímně Frant. Chaloupka, litograf ze Skuče (dnes Skuteč, dříve 
Skuč). V I. třídě je 178, ve II. 113 dětí. Prvější se nachází v obec-
ním domu (č. p. 107 – nynější požární zbrojnice) a druhá ve staré 
škole. 1. listopadu přiškolena sem obec Kunčí (dříve přiškolena 
do Vorle), stalo se tak pro lepší pohodlí cesty. Místní školní rada 
zahájila činnost svou – jejími členy jsou: místní starosta co před-
seda, farář, řídící učitel, Vácslav Liedl – řiditel panství, Jan Jelínek 
– sedlák, Jos. Volejník – kupec, Capoušek – sedlák z Kunčí, Vrtal 
– sedlák ze Škrovádu. První úlohou jest postarati se o postavení 
nové školy…
R. 1876 – 1. lednem zavedeny metrické míry a váhy. Téhož dne 
rozšířena zdejší škola na třítřídní. 1. února III. třída v domu č. 
106 (domek p. Frant. Borovce) zařízena. Školu navštěvovalo 300 
dítek… Roku toho pomrzl takřka všechen květ, takže v Čechách 
skoro žádného nebylo ovoce. Jablko stálo 5 kr., hruška 2–4 kr. 
a švestky byly 2–3 za krejcar.
R. 1877 – postavena zdejším velkostatkem u nádraží severo-
západní dráhy továrna na umělá hnojiva, pracovati počalo se 

dnem 26. srpna. V červenci provdala se vysokorodá princezna 
Gabriela z Auerspergu za knížete Alfreda z Windischgraetzu, dra. 
práv, pána na Tachově atd. … Dne 20. září jmenován zatímní řídí-
cí učitel V. Turka definitivním.
R. 1878 – … Dne 24. listopadu narodila se rodině knížecí princez-
na, již na křtu sv. dáno jméno Kristiána Maria Vilemína. Za příle-
žitosti té daroval J. J. kníže Frant. Josef z Auerspergu 100 zl. pro 
chudou školní mládež a ustanovil, že budoucně vždy o Štědrém 
večeru na své útraty 6 školních dítek zdejších a 12 z ostatního pan-
ství nasavrckého zimním šatem podělí…
R. 1879 – … Dnem 1. ledna počalo se ponejprv na škole zdejší 
ručním ženským pracím vyučovati. Industriální učitelkou jmeno-
vána Anna Pochobradská, dcera hostinského zde… 1. května ote-
vřena letní tělocvična.
R. 1880 – konalo se po celém mocnářství sčítání lidu (opakuje 
se každých 10 let) a napočítáno u nás 1 403 a ve Škrovádu 347 
obyvatelů. Dnem 1. ledna rozšířena zdejší škola na čtyřtřídní 
a 1. března zařízena IV. třída. Toho dne přibyl k dosavadním 3 
učitelům čtvrtý def. učitel Jan Roček z Chrudimi. Jedna třída 
umístěna v chalupě č. p. 8 (domek p. Josefa Volejníka)… Rok 
tento bude dlouho v neblahé paměti. Mnoho sněhu a tuhé mrazy 
až do půl března, pak časté bouřky, lijavce a krupobití. Jednoho 
dne letního snesla se prapodivná mračna tak nízko k zemi, že 
lidé poděšeni ven z domů vybíhali a na zvláštní úkaz ten udi-
veni hleděli. Dne 12. srpna k večeru protrhla se nad Hlinskem 
mračna a vody sraživší se v Chrudimce způsobily hroznou po-
vodeň. Zde sahala voda až po lávku a zaplavila cestu od mlýna 
do Podskalí a od mostu k cukrovaru do Chrudimi nebylo lze 
pěšky po silnici dostati se.

z kroniky vybral P. Kolek
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Dvě vyprodaná představení
VÁNOČNÍ KONCERT PRO CELOU RODINU

V  sobotu  19.  prosince  se  konal  ve  slatiňanské  sokolovně  ad-
ventní koncert v režii národopisného souboru FORMANI spolu 
s  dětským  folklorním  souborem SEJKORKY a hostem  večera, 
KONTRABASOVÝM OKTETEM z pardubické konzervatoře.

Je již tradicí, že slatiňanská sokolovna v předvánoční čas ožije 
programem, připraveným FORMANY a do kterého se již od své-
ho vzniku zapojil mladý soubor SEJKORKY. I tentokrát tomu ne-
bylo jinak. 
Před diváky se ve dvou vyprodaných představeních odvíjely s hu-
morem pojaté lidové pašijové hry, v kterých zaujali s něžností ti 
nejmenší, s rozverností ti větší, a profesionálně v perfektním pro-
vedení, často velmi vtipným, ti dospělí. 
Šťastnou ruku měli pořadatelé i ve výběru hosta. Nezvyklý a uni-
kátní KONTRABASOVÝ OKTET vedený profesorem pardubic-
ké konzervatoře panem Mgr. art. Františkem Machačem, do-
plněný o kontrafagot, se představil směsicí skladeb od lidových 
přes filmové až klasické melodie s vtipem doprovázeným slovem 
kontrafagotistou panem Davidem Urbanem. Během koncertu se 
na jevišti vystřídalo přes 100 účinkujících. Celý pořad, včetně zá-
věrečného společného vystoupení všech souborů, navodil příjem-
nou předvánoční náladu. A že se koncerty opět vydařily, potvrdily 
divácké ovace, které byly odměnou účinkujícím za práci a píli 
s kterou představení připravovali. 
Poděkování patří všem protagonistům a především uměleckému 
vedoucímu FORMANŮ br. Aleši Kohoutkovi, manažerovi FOR-
MANŮ br. Ing. Radimovi Zajíčkovi, primášce ses. Mgr. Heleně 
Kohoutkové, vedoucí SEJKOREK ses. Mgr. Stáně Sejkorové, 
a jejím pomocnicím ses. Zdeně Pacholové, a ses. Mgr. Kateřině 
Josifové, primášce SEJKOREK ses. Mgr. Jiřině Pražanové a br. 
Mgr. Milanu Chalupníkovi, který celý pořad uváděl. Obdiv za-
slouží za své výkony absolvent 3. ročníku konzervatoře br. Ondra 
Sejkora, který vystupoval se všemi soubory a poděkování patří 
i členům výboru slatiňanského sokola, kteří poskytovali organi-
zační servis. 
Sokol Slatiňany děkuje všem za návštěvu a obzvlášť milá byla 
účast zástupců župy, místostarosty br. ing. Mirka Lipavského 
s paní, tajemnice ses. ing. Lenky Pařízkové s manželem, náčelni-
ce ses. Světlany Pilařové, náčelníka br. Vlastislava Pilaře a zá-
stupců města pana místostarosty Vítězslava Kolka a pana tajem-
níka generálmajora ing. Josefa Prokše.

Mirek Lebduška, foto: Jaroslav Prodělal


