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SRPEN 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

Ve středu dne 29. června 2016 se v obřadní síni Městského úřadu 
Slatiňany  uskutečnilo  slavnostní  zakončení  školní  docházky  pro 
vycházející žáky ZŠ Slatiňan spojené s předáním vysvědčení. Žáci 
9. tříd se rozloučili se svými třídními učiteli Mgr. Lenkou Škapovou 
a Mgr. Bc. Danielem Vychodilem a mají před sebou další etapu je-
jich života. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Ukončení školního roku

Olympijský park Pardubice 2016 bude jedním z největších pro-
jektů novodobé historie města, od 5. do 21. srpna jím ožije plocha 
o  rozloze  245  600 metrů  čtverečních.  Do  sportovního  programu 
parku se zapojilo na 80 místních i regionálních sportovních klubů. 
S  hrací  kartou  budete mít  jedinečnou možnost  zapojit  se  aktivně 
zhruba do šesti desítek různých sportovních disciplín, a to jak těch 
olympijských, tak neolympijských. Srdcem dění bude park Na Špi-
ci, odkud se budou také přenášet živé přenosy z olympiády v Riu de 
Janeiru. Bohatý program budou hostit zároveň i Tyršovy sady, třída 
Míru, zámek, prostor Letního stadionu, nábřeží Labe a Chrudimky 
nebo koupaliště. Během 16 dní vám nabídneme také pestrý kulturní 
doprovodný program s koncerty, festivaly, workshopy, či výstavami 
a stejně jako na letních hrách budou i v Pardubicích samozřejmostí 
slavnostní ceremoniály na úvod i závěr akce. Srpnovou dovolenou 
si proto plánujte do Pardubic, těšíme se na vás!
Více informací získáte na: www.olympijskeparky.cz, www.pardu-
bice.eu a facebooku: Olympijský park Pardubice 2016.

Pozvánka na 2. ročník dogtrekového závodu
„Panstvím knížete Auersperga nejen se strakáčem“

Jste příznivcem turistiky a máte sportovně založeného pejska?
Pojďte si zkusit dogtrekking!
Přijměte pozvání na prohlídku panství knížat z rodu Auersper-
gů! Rodu lidového, osvíceného a pokrokového, který v krajině 
Železných hor zanechal nejednu stopu.

8. října 2016 pořádáme 2. ročník dogtrekového závodu
„Panstvím knížete Auersperga nejen se strakáčem“.

Dogtrekking? Co to je? ... dogtrekking je kynologickým outdooro-
vým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzic-
kých a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru 
a vzájemné pochopení člověka a psa.
Start i cíl našeho závodu bude na městské plovárně ve Slatiňanech. 
Připravili  jsme pro Vás  tři  tratě o délkách MINI – cca do 10 km, 
TOUR – cca 20 km a DW, DM (MID) – cca 45 km. Pro ty z Vás, 
kteří by jste se rádi zúčastnili kategorie TOUR a MINI, ale žádného 
chlupáče nevlastníte, je zde možnost, po předchozí domluvě a aktu-
ální nabídce, si pejska zapůjčit z útulku v Podlíšťanech.
Více  informací  najdete  zde:  http://panstvim-knizete-auersperga.
webnode.cz/.
Těšíme se na Vás !

Na  sraz  absolventů ZDŠ a  JUK Slatiňany končících v  roce 1953 
a 1954, který se koná v sobotu 16. 9. 2016 ve 14 hodin v restauraci 
Pod zámkem ve Slatiňanech.

Pozvánka

Inzerce
SK Spartak Slatiňany  nabízí  k  pronajmutí  byt  2  +  1  na  stadionu 
– od 1. 9. 2016. Zájemci se mohou hlásit u předsedy SK Spartak 
Jaromíra Hanuše na telefonu 776 128 154.

POZVÁNÍ
Pozvání  na  setkání  seniorů  v  klášteře  na  dne  11.  srpna  2016 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Rada města Slatiňany Moderní software zlepší spolupráci
hasičských jednotek v terénu

Rada města Slatiňany projednala
na 51. schůzi dne 11. 7. 2016

1.  Smlouvu  o  poskytování  stravování  (stravování zaměstnanců – 
ukončení smlouvy z 3. 10. 2011 s Janem Wiechecem, Wolkerova 
678, Slatiňany a uzavření nové smlouvy s Jaroslavem Čihákem, 
Svídnice 83 – změna provozovatele stravování U krále Artuše).

2.  Trpišov splašková kanalizace – Dodatek ke smlouvě o dílo (do-
datek se týká uspíšení termínu zahájení stavby k 5. 9. 2016). 

3.  Elektropřípojku k pozemku parc. č. 218 v kat. území Slatiňany 
(týká se vedení přípojky k novostavbě z ul. Švermova v souladu 
s ÚP).

4.  Výsledek  výběrového  řízení  –  „Svoz  směsného  komunálního 
odpadu z města Slatiňany v roce 2017“ (vybrána spol. AVE CZ 
s nabídkovou cenou 1 553 000 Kč – změna spočívá především 
ve snížení frekvence svozu z týdenního na 14-denní, předpokládá 
se snížení objemu směsného odpadu a zároveň poplatku za osobu 
– občana města).

5.  Rekonstrukci  části  vedení  nízkého  napětí  u  skal  ve  Škrovádu 
u domu č. p. 36 (změna vedení nn 30 bm spol. ČEZ).

6.  Zaměření  ploch  užívaných  u  chat  v  chatové  lokalitě  „Borek“ 
v Kunčí, zadání geodetického zaměření (zaměření vede k přes-
nějšímu vytýčení užívaných ploch kolem rekreačních chat v ob-
lasti Borek za účelem dalšího jednání ve věci pronájmu).

7.  15.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmová část na 58 681 754,79 Kč – do-
rovnáno 5 449 900 Kč, výdaje 60 144 154,79 Kč – dorovnáno 
3 987 800 Kč).

Gina.  Tak  se  jmenuje  slavná  píseň  Josefa  Zímy,  která  zazněla 
mimo jiné ve slavném filmovém muzikálu Rebelové. Jedná se ale 
také o  software pro komunikaci  a koordinaci v  terénu, na  jehož 
pořízení  přispěl  Pardubický  kraj Hasičskému  záchrannému  sbo-
ru Pardubického kraje částkou přesahující 435 tisíc korun. „Tato 
technologie umožní rozšíření stávajícího navigačního a infor-
mačního systému na všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí typu JPO II a JPO III. Tím pomůžeme zefektivnit každodenní 
spolupráci jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a také 
zlepšit koordinaci při řešení následků mimořádných událostí,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. Dané jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů umožní systém zobrazovat příkaz k výjezdu s podrob-
ným popisem události,  navigovat  jednotky přímo na místo  udá-
losti, přijímat on-line aktualizované informace s přepočtem trasy 
jízdy, zobrazovat společnou operační situaci a zobrazovat přehle-
dovou mapu místa události.

Krajské  zastupitelstvo  schválilo  druhou  část  přerozdělování  pře-
bytku  hospodaření  z  roku  2016  o  celkové  částce  přesahující  140 
milionů korun a zapojení těchto financí primárně na investiční čin-
nost. Největší část, a to 80 milionů korun, putuje do oblasti dopravy 
na krytí  investičních akcí v oblasti silničního hospodářství a spo-
lufinancování  akcí  financovaných  z  dotací.  Krajský  rozpočet  byl 
také posílen zvýšenými daňovými příjmy. „V rozpočtu i po tomto 
rozdělení zůstává částka přesahující 22 milionů korun, která je ur-
čena například k řešení případného havarijního stavu majetku kraje 
nebo na spolufinancování akcí krytých z dotací  státního  rozpočtu 
a  rozpočtu EU,“ uvedl hejtman Netolický s  tím, že v první etapě 
rozdělilo krajské zastupitelstvo na svém únorovém jednání částku 
přesahující 290 milionů korun.

Pardubický kraj
Držitel ocenění Region budoucnosti 2014/2015

Krajské investice posílí více jak 140 milionů z přebytku 
hospodaření

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vy-
hrajte kolo! Letos je pro Vás připraveno 15 cyklotras, abyste se 
na krásy kraje podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběž-
ky, s bruslemi na nohách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvlád-
nou  i  rodiny  s  dětmi,  na  těch  nejtěžších  budou mít  co  dělat 
i zkušení bikeři. Nemusíte absolvovat celé trasy, nemusíte jet 
na kole – stačí ulovit tři razítka a jste v losování o 20 atraktiv-
ních cen! Soutěž se koná od 14. 5. do 16. 10. 2016.
Jak soutěžit?
Vyzvedněte si zdarma v Infocentru Slatiňany svoji Vandrovní 
knížku a sbírejte do ní razítka. Do políček na konci Vandrovní 
knížky získejte alespoň 3 na některých z 15 vybraných cyklo-
tras. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, 
jestli na kole, pěšky nebo  jiným způsobem. Jedno z razítek 
můžete ihned získat v naší Švýcárně!
O co se hraje:
1. cena  HORSKÉ KOLO MERID
2. cena    DVOUDENNÍ WELLNESS  POBYT  pro  dvě 

osoby v Hotelu Tvrz Orlice v V Letohradě
3. cena   DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
4. cena  MOBILNÍ TELEFON
5. cena   KOLOBĚŽKA
6.–7. cena   CYKLISTICKÁ PŘILBA
8. cena  STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena  CYKLOLÉKÁRNIČKA A SADA NÁŘADÍ
11.–20. cena   DÁRKOVÉ  PROPAGAČNÍ  PŘEDMĚTY 

A  VSTUPENKY  na  vybrané  kulturní,  spole-
čenské a sportovní akce v Pardubickém kraj

Jak vyhrát?
Každá Vandrovní knížka s alespoň třemi vyplněnými políčky 
musí být řádně označena jménem soutěžícího, korespondenční 
adresou, e-mailovou adresou a kontaktním telefonem. Odstřih-
nutou  vyplněnou  zadní  stranu Vandrovní  knížky  zašlete  nej-
později do 21. 10. 2016 na adresu:
  Destinační společnost Východní Čechy
  nám. Republiky 12
  530 02 PARDUBICE
Vyplněné Vandrovní knížky mohou být zasílány i elektronicky 
(naskenované nebo vyfocené) na adresu cyklopecky@vychod-
nicechy.info.

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 pouta-
vou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 
e-mailu  (knihovna@slatinany.cz)  tak  kdykoliv  učinili.  My  bude-
me mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři 
a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 
Barbora Walterová Benešová – Dívka, která nesměla mít sny

Upozorňujeme naše čtenáře, že během letních prázdnin se otevírací 
doba naší knihovny nemění. Zavíracím dnem nadále zůstává pon-
dělí a další dny jsme Vám k dispozici v úterý a pátek 8.00–11.00 
a 12.00–16.00 a ve středu a čtvrtek 8.00–11.00 a 12.00–18.00.

Měsíc s pěknou knihou
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Hlinsko – Bojíte se večer chodit ne-
dostatečně  osvětlenými  zákoutími 
Vaší obce? Jste v daném městě popr-
vé a nevíte, kde najít lékárnu či kde 
zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně 
ve veřejném prostoru volné připoje-

ní k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se 
Vám baterie mobilního  telefonu? Tam, kde vsadili na  inteligent-
ní  technologické  systémy,  se  s  takovou  situací  takřka  nesetkáte. 
O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdruže-
ním menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, 
se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra spo-
lečnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních  skupin 
Pardubického  kraje.  Program  chytrých  měst  a  chytrého  regionu 
představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.
Za dva  roky  své existence  se vypracoval do  role  silného partne-
ra. Pardubický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspo-
ry budov  jím zřizovaných organizací.  „Byli  jsme prvním krajem 
v České  republice, který  se  rozhodl v  energetice využít projekty 
EPC (Energy Performance Contracting), jejichž smyslem je dosáh-
nout  co nejvyšších úspor  s  nejlepším poměrem  investice/úspora. 
V letech 2007 až 2012 jsme do modernizace energetiky investovali 
téměř 250 milionů korun. Nedávno  jsme se  společností Siemens 
podepsali  smlouvu na zajištění energetických úspor v dalších 17 
objektech kraje. Energetické  služby pro budovy a objekty v ma-
jetku Pardubického kraje  jsou přitom poskytovány se zaručeným 
výsledkem. Dalším z úspěšných projektů byl elektronický sběr dat 
ve vybraných lokalitách kraje, který byl realizován se společnos-
tí ATOS Česká  republika  pod  vedením  obchodního  ředitele  této 
společnosti  Jiřího Sticha,“  vysvětluje  krajská  radní Ludmila Na-

vrátilová, zodpovědná za investice a majetek. Program je podle ní 
uskutečnitelný také v malých regionech našeho kraje. „Místní akč-
ní skupiny  jsou  ideálním partnerem, který spolupracuje se všemi 
subjekty v regionu a občany, tedy i s obcemi a podnikateli, a může 
tak přesně definovat potřeby daného místa, vytvářet zásobníky pro-
jektů vhodných k realizaci a následně myšlenky s využitím dotač-
ních titulů a poradenství ze strany klastru realizovat. S nadsázkou 
lze říci, že program může řešit energetickou bezpečnost firem, ale 
i to, o kolik méně bude babička platit za plyn. Úsilí je třeba věnovat 
také dopravním systémům včetně dopravní obslužnosti, odpadové-
ho hospodářství i přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe,“ 
dodává. Nezapomíná přitom zdůraznit nezbytnost centrálního ulo-
žení dat a jejich ochrany před zneužitím, tzv. kybernetickou bez-
pečnost. 
S inovačními technologiemi seznámili přítomné zástupci několika 
společností či vzdělávacích institucí, které jsou členy klastru nebo 
s ním úzce spolupracují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic Shréder, 
O2  IT Services, Naviga 4, Univerzity Pardubice a Vyšší odborné 
školy  stavební  a  střední  školy  stavební  Vysoké  Mýto.  Strategie 
klastru se zamlouvá také výkonné ředitelce Asociace energetických 

manažerů  Zuzaně  Šolcové.  „Všichni  zúčastnění  vidí  roli  klastru 
ve vzniku otevřené platformy pro inovativních řešení již na úrovni 
malých regionů. Může jít o inteligentní řešení dopravy, veřejného 
osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství, zajištění spoleh-
livé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetickou bezpeč-
nost,“ říká nově zvolený výkonný ředitel ETIK Petr Lukáš. „Zvýšit 
kvalitu života nemusí jen úspory energií, ale třeba také inteligentní 
systém parkování, který ušetří čas a peníze, multifunkční modulární 
sloupy, které občanům zajistí  pocit  většího bezpečí nebo elektro-
nizace odpadového hospodářství měst vedoucí k úsporám, vyšším 
příjmům z prodeje druhotných surovin a zlepšování životního pro-
středí,“ dodává.
Podle předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Par-
dubického kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv. „masky“ pouze tím, 
kdo  přerozděluje  dotační  prostředky,  ale  především  regionálním 
partnerem a sjednotitelem projektových záměrů jednotlivých členů. 
V  jednotě  vidí  sílu,  ve  sdílení  informací  vyšší  efektivitu  a  smysl 
projektů.  „Členstvím v ETIK,  ve  kterém vidíme  silného partnera 
i dobrého rádce, se můžeme z vlastní iniciativy stát součástí klastru 
a můžeme pomoci řešit některé problémy v regionech místních akč-
ních  skupin“,  uzavřela  význam  setkání  zástupkyně místních  akč-
ních skupin. 

Mgr. Ivan Hudeček,
odbor školství a kultury Pardubického kraje, odd. organizační 

a vzdělávání

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

Jaroslav Koreček

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

Salome Marvanová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání, 
paní Osinkové za návštěvu, krásné květiny a věcné dary k mému 
životnímu jubileu.

Helena Průchová

Děkuji zástupcům města Slatiňany za milé blahopřání k mým na-
rozeninám.

Jindřich Boháč

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za hezké blaho-
přání, paní Osinkové za milou návštěvu, krásnou kytici a věcný dá-
rek k naší diamantové svatbě.

Věra a Zdeněk Kovalčíkovi

Poděkování

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech
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Funkcionalistická stavba evangelické modlitebny v roce 1935 byla ozdobou městyse
O postavení tohoto svatostánku pro evangelíky se dočítáme ze 

dvou základních kamenů, vsazených do zdi průčelí kostela ve zvý-
šeném vstupním prostoru.

První  vpravo  praví,  že  tato  deska  byla  tu  účelově  umístěna 
10.  3.  1935  k  poctě  85.  narozenin  prvního  prezidenta  republiky 
T.G. Masaryka (7. 3. 1850).

Na  druhé  je  uvedeno,  že  kostel  projektoval  a  vystavěl  arch. 
Antonín Dostál, slatiňanský stavitel.

K  důvodům  stavby  se musíme  vrátit  do minulosti,  protože 
do naší obce přicházejí lidé, kteří jsou vyznavači této reformované 
církve  a  usazují  se  tady  natrvalo. V  19.  století  byl  zaznamenán 
ještě malý počet evangelíků, přistěhovaných z venkovských oblas-
tí, ale účastnicích se sborového života v Chrudimi. Stoupenců této 
víry  narůstalo  přestupovým hnutím  po  vzniku  samostatné Čes-
koslovenské  republiky  v  roce  1918. Zároveň  došlo  z  rozhodnutí 
českých sborů ke sloučení evangelíků vyznání helvétského a augs-
burského  za  vytvoření  jednotné  komunity Českobratrské  církve 
evangelické (ČCE).

Poprvé  se  bohoslužba ČCE  konala  ve  Slatiňanech  2.  srpna 
1931 v soukromí, v dalším roce (13. dubna), byla založena kaza-
telská stanice v propůjčené školní třídě, a to až do postavení vlast-
ní modlitebny, k níž byl položen základní kámen v březnu 1935, 
jak bylo výše uvedeno. Její novostavba je zachycena na obr. č. 1.

Barevná fota ze současné doby vizualizují stejný stav exteriéru 
a prostého vybavení interiéru kostela, který se za uplynulých 80 let 
nezměnil, a jsou označena č. obr. 2, 3, 4 a 5. Malá místnost na obr. 
č. 5 je určena pro miniobřad malé skupiny věřících.

Dění  kolem  výstavby modlitebny  zaznamenal  v  roce  1935 
v  kronice  katolický  farář  J.  Pivoňka.  Citujeme  jeho  zajímavé 
postřehy:

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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-  za mluvčího více než 400 zdejších evangelíků se pokládal stráž-
mistr Kubíče, který se dostavil k Auerspergovi na zámek, aby jej 
požádal o příspěvek na stavbu, ale neuspěl

-  kostel staví stavitel Dostál za 100 tisíc Kč a financuje ho janderov-
ský mlynář J. Beneš

-  na stavbě pracují jen helveti (dle Pivoňky), z katolíků dostal práci 
stavitel Dostál a klempíř Soukup

-  za  velké  účasti  členů  ČCE  otvírali  svoji  modlitebnu  v  neděli 
22. září 1935, přítomno bylo i mnoho katolíků, avšak bez duchov-
ního otce, přestože byl pozván
Slavnostnímu  otevření  modlitebny  předcházel  dopolední 

průvod  po  hlavní  třidě,  seřazený  na  křižovatce  silnic Vlčnov  – 
Slatiňany  a  ubírají  se  pak  k místu  na Masarykově  třídě  (dnes 
T. G. Masaryka).  Fotograf  zachytil  čelo  průvodu  a  shromážděný 
dav lidu před modlitebnou (obr. č. 6 a 7).

Chrám  byl  připraven  k  pastoračním  obřadům  po  vysvěcení 
synodním seniorem Dr. Josefem Součkem, nato byla celebrována 
první mše  svatá  br.  konseniorem Havelkou  z  Pardubic  a  br.  far. 
Růžičkou z Hradiště. Po ní následovaly projevy hostů.

Odpolední  program  byl  završen  veřejnou  přednáškou 
prof. Husovy fakulty Dr. Františka Bednáře na téma „Poslání círk-
ve v dnešní době“.

Zvonem  byla  věž  kostela  opatřena  6.  července  1937,  a  to 
darem od  Jeronymovy  jednoty. Ani  tento malý  zvon nebyl  ušet-
řen rekvizice za II. světové války a byl sejmut 7. dubna 1942 pro 
válečné potřeby německých okupantů. Dosud na věži chybí. Zvo-
ník prováděl zvonění pomocí provazu ručně z přístřešku (obr. č. 8).

Na  poč.  50  let minulého  století  byly  do  chrámu  instalovány 
starší varhany, získané od pardubického sboru.

Novostavba  evangelického  chrámu byla  hodnocena  jako  dílo 
velmi  zdařilé  po  stránce  architektonické,  dnes  však  chátrající 
s  opadávající  omítkou.  Patří  k  chrudimské  farnosti ČCE. Boho-
služba  se  v  ní  koná vždy první  neděli  v měsíci  a mezi  příznivce 
této církve patří zejména senioři, ctící tradici předků v jejich nábo-
ženské orientaci.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 6

Obr. č. 7

Obr. č. 8

Přetíženým kamionům začíná zvonit hrana
Silnice nejen v Pardubickém kraji  trpí vysokou frekvencí a přetí-
žeností  projíždějících  kamionů.  O možnostech  takzvaného  vyso-
korychlostního vážení dopravců jednali hejtman Martin Netolický 
a  náměstek  pro  dopravu  Jaromír  Dušek  s  poslancem  Martinem 
Kolovratníkem, který přišel  s  iniciativou na aktivní zapojení kra-
je do projektu, který v současné době připravuje Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD). „Rádi se k tomuto projektu připojíme skrze Správu 
a údržbu silnic Pardubického kraje, jelikož v současné době máme 
vytipovaných 11 míst, která jsou pro toto měření vhodná. Dvě z nich 
již mají dokonce stavební povolení. Chceme jít každé obdobné sna-
ze naproti, a proto tato místa nabídneme“.
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Komenského náměstí 125, Pardubice
Tel. 466 0269 626–8
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Bylo  toho  samozřejmě  zase dost.  První 
byl  velice  zajímavý  výlet  za  historií  – 
na VELEHRAD a  do ARCHEOSKANZE-
NU Modrá  a  areálu  Živá  voda. Na Vele-
hradě  se  konaly  DNY  SLOVANSKÉ 
–  SLOVENSKÉ,  SLOVÁCKÉ A  SLO-
VINSKÉ KULTURY. Na  programu  byla 
i bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila 

a Metoděje, Podzemní bazilika, a expozice – Velehrad na křižovat-
kách evropských dějin a Bible pro malé i velké.

Další  zájezd byl  také  za historií  – DO PRAHY,  za památkou 
našeho velkého panovníka Karla IV. – na Pražský hrad a výstavu 
Korunovační  klenoty. V  letošním  roce  je  700.  výročí  narození 
tohoto  krále  a  císaře,  které  Pražský  hrad  oslavuje  výpravnými 
výstavními projekty. A tak i tento výlet byl velkým zážitkem.

Mezitím jsme strávili  jiný příjemný den – v Kočí byla už tra-
diční akce NAŠE POLE. Na ní  jsme si  tak  trochu domluvili pro-

gram příštího výletu – jen do okolí, a to na Chlum. A tam se nám 
opravdu vydařil POHODOVÝ PIKNIK.

Další  „PRAHA“  byla  na  výstavu  o Karlu  IV.  ve Valdštejn-
ské  jízdárně a na Vyšehrad. Na něm  také historické památky,  ale 
i  příroda  a  úžasné  výhledy  na  Prahu,  na Vltavu,  a  její  ostrovy. 
Dívali jsme se odtud i na řadu míst, na kterých jsme byli při růz-
ných výletech. A malá perlička – v Praze  jsme se  sešli  i  s naším 

mladším kamarádem Mgr. Miroslavem Čmelíkem,  který  se  nám 
před  výletem ozval  a  přijel  se  tam na  nás  podívat. Rádi  jsme  si 
připomenuli pobyty na jeho chalupě v Rostejně za Sečí, kde jsme 
několikrát  byli  a  v  okolí  obešli  řadu  pozoruhodností  Železných 
hor. Pomohl nám zajistit  i výhodný zájezd do Radvanic, na úpatí 
Jestřebích  hor. Tam  jsme  tehdy  na  čtyřdenním pobytu  navštívili 
skalní  okruh Adršpach  a Teplické  skalní město,  Jestřebí  boudu 
a Žaltman,  v Broumově muzeum v klášteře  i  historický dřevěný 
kostel P. Marie, Ostaš a okolí, Nové Město n. Metují. Máme na co 
vzpomínat.

17.  června  se  v Muzeu  Švýcárna  uskutečnil KŘEST  knihy 

Co bylo dalšího  v KČT Slatiňany
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SLOVEM KE SLÁVĚ pana Patricka Ungermanna, který nám už 
pravidelně  zasvěceně  přednáší  o  zajímavých  osobnostech  naší 
literatury a historie. Program uváděl Mgr. Jindřich Žák, ten nám 
bude  na  podzim  také  přednášet. Doprovod  kytary  a  violy  udě-
lal  krásnou  atmosféru,  a  tak  to  bylo milé  a  příjemné  slavnostní 
odpoledne. 

Začátkem července  se uskutečnil  větší  zájezd,  a  to TOULKY 
PORÝNÍM, NEJEN ZA KARLEM IV. Velkým zážitkem byla jak 
cesta  Lucemburskem, Malým Lucemburským Švýcarskem,  tak 
krajem Mosely,  ale  i  korunovační Cáchy  a  okolí,  Porýní  a Kolín 
nad Rýnem,  i Bonn  –  rodiště Ludwiga  van Beethovena  a místo 
první  korunovace Karla  IV.  říšským  králem. Úžasné  památky, 
krásná příroda. 

A nakonec opět výlet  jen  tady „u nás“. Autobusem do Šiško-
vic,  odtud  na Mešiny,  pak  Slavice  s  koníky  a  působivá  příroda 
SLAVICKÉ OBORY. Protože  teď o prázdninách  je možný vstup, 
rádi  jsme se  tam prošli. U řady přímo památných stromů – ať už 
dubů – nebo  jiných obrů,  jsme nejen odpočívali,  ale  připomínali 

si  i  zdejší  historii.  Potom  lesem k Okrouhlickému potoku  a  pod 
Monako. Přes Vrchlického návrší se vzpomínkou na tohoto autora 
jsme se vraceli domů. A zase se budeme těšit na další akce.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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QUEST. Letní soutěž pro všechny Slatiňáky!
Udělejte si v krásném letním období čas a vydejte se na zajímavou 
procházku po jedinečných místech, která se u nás nacházejí…
Krásy  našeho města  a  blízké  přírody  bereme  jako  samozřejmost 

a často kolem nich procházíme bez povšimnutí. 
A proto pro Vás máme připravený jednoduchý kvíz, se kterým se 
vydáte za jednotlivými úkoly a také si připomenete a pořádně pro-
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hlédnete  kouzelná místa,  která máme na  dosah  ruky. Na  každém 
stanovišti  získáte  jedno  číslo  do  tajenky  a  po  jejím  vyplnění  se 
za námi zastavte v našem Infocentru, kde na Vás v truhličce bude 
čekat překvapení…

Soutěžit samozřejmě můžou všichni a to až do konce prázdnin.

Přejeme příjemné strávené chvíle s naším kvízem, který Vám, jak 
doufáme, zajistí krásné odpoledne .
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1941–2016
Atletický klub Slatiňany letos slaví 75. narozeniny. Atletika se 
ve Slatiňanech začala provozovat v roce 1941 na hřišti za Sokolov-
nou (dodnes se tam dají najít zbytky obrubníků z atletické dráhy). 
Přesně to bylo 19. března a spolu se zakladatelem našeho klubu pro-
fesorem Rudolfem Mísařem tam ten den byli ještě dorostenci Zd. 
Hájek, B. Málek, G. Koubek,  J. Modráček,  J. Kouřílek, Nejvald, 
Řehák, Pavlík, Novotný a Řezáč. Ale další tréninky již rychle přibý-
vali další. Trénovalo se, závodilo a také dost vyhrávalo. Naši doros-
tenci byli v těch nepěkných časech jedni z nejlepších v protektorátu.
Za  tu  dobu prošly klubem  stovky  atletů. Někdo  se  zdržel  krátce, 
jiný pobyl déle, někdo si  sportoval  jen  tak pro  radost, někdo  tré-
noval a závodil na plný plyn. V každém případě na 250 m dlouhé 
škvárové dráze za Sokolovnou, potom od roku 1956 na novém sta-
dionu a na antukovém 400 m dlouhém oválu, který se v roce 1999 
opět proměnil díky firmě Sibera na škvárový, vznikla řada pevných 

a celoživotních přátelství a mnozí atleti mají plno krásných vzpo-
mínek a zážitků. Na letošních oslavách tedy bude jistě hodně o čem 
povídat. 
Oslavy proběhnou v sobotu 27. srpna  a  budou  mít  dvě  části. 
V 10 hodin dopoledne se všichni sejdou na stadionu a vyzkouší si 
svoji zdatnost. Ti přeživší a ti, kteří si nic neutrhnou se pak v 16 ho-
din sejdou znovu, tentokrát ale v restauraci Monako. Tam kromě 
vzpomínání,  vyjmenovávání  všech  nemocí  a  zranění  a  vyprávění 
množství historek, bude hrát i hudba, což ve většině jistě rozproudí 
bůhvíkolikátou mízu a vyprovokuje k tanci.
Na oslavy jsou tímto zváni všichni současní a bývalí atleti – zá-
vodníci, bafuňáři, trenéři, rozhodčí, ale i ti, kteří mají atletiku 
prostě jen rádi a mají mezi atlety své přátele.
Šiřte toto pozvání dále neboť ne každý Ozvěny čte a ne na každého 
máme kontakt.

Za AK Slatiňany zdeněk jirásek

ATLETICKÉ OSLAVY

Dovolte nám Vás pozvat na druhý ročník letního mužského turnaje 
konaný ve Slatiňanech 5.–7. 8. 2016.
Začátek turnaje 5. 8. v 8.00
Konec turnaje 7. 8. v 18.00
Přijďte  se  podívat,  jak atraktivní sportem florbal  je  a  podpořte 
naše týmy mužů a juniorů v celorepublikové konkurenci a následně 
se přijít bavit do areálu místní sokolovny.
Občerstvení:  Po  celou  dobu  konání  turnaje  přímo  ve  sportovní 
hale.
Vstupné: Zdarma

Následná Afterpárty v pátek i sobotu v areálu sokolovny pro 
veřejnost
Zveme každého do areálu místní sokolovny, kde bude probíhat gri-
lování, připravili jsme pro Vás dostatek alka, nealka, následný pře-
sun do vnitřních prostor sokolovny. Zde můžete využít vnitřní bar 
s širokým výběrem alka i nealka a dále  taneční parket s výběrem 
hudebních žánrů (hrajeme i na přání). Párty je připravená na pátek 
i sobotu vždy od 19.00 do nočních hodin.
Vstupné zdarma!!!
Neváhejte se přijít pobavit.

Pořadatelský tým SK Spartak Slatiňany

O Pohár města Slatiňany 5.–7. 8. 2016
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Vážení spoluobčané,
po několikaměsíční odmlce se opět vracíme 
k listování místní kronikou. Skončili jsme 
v roce 1885, kdy byla završena velmi cenná 
časosběrná práce pana Josefa Schmoranze. 
Po téměř dvacetileté odmlce se zapisování se 
ctí ujal tehdejší řídící učitel Augustin Vilím, 
který do Slatiňan přišel ze Seče v roce 1891.
Závěr 19. století byl na události bohatý. Do-
týkal se nás velký rozmach průmyslu, elekt-
rifikace, šíření telefonního spojení, budová-
ní silnic a vodovodu, rovněž vznik četných 
spolků, rozvoj občanských aktivit a posilo-
vání českého národního ducha. Proto věří-
me, že ve výběru najdete zajímavé a poučné 
informace o rozvoji Slatiňan před více než 
100 lety.
Od r. 1885 nebyla pamětní kniha vedena až 
do r. 1904. Téhož roku ujal se té práce říd. 
učitel A. Vilím a mezeru tu vyplnil. Na zá-
kladě pamětní knihy farní, školní, obecního 
zastupitelstva  protokolů,  protokolů  spolků 
v  Slatiňanech  stávajících  a  poznámek  se-
stavil  památné  údaje  až  do  konce  r.  1904. 
K památním záznamům připojil: vývin ško-
ly, kostela, postup učitelstva, duchovenstva, 
vznik a činnost místních spolků. 
Z rekapitulace vybíráme:
O  vzrůstu  obce  svědčí  záznam  v  pamětní 
knize farní
R. 1840
76 čísel popisných  613 obyvatel
R. 1850
91 čísel popisných  755 obyvatel
R. 1860
98 čísel popisných  1 000 obyvatel
R. 1870
111 čísel popisných  1 138 obyvatel
R. 1880
120 čísel popisných  1 403 obyvatel
R. 1890
150 čísel popisných  1 590 obyvatel
R. 1900
180 čísel popisných  1 778 obyvatel
R. 1904
206 čísel popisných  2 000 obyvatel

Dráha  severozápadní přes Slatiňany vysta-
vena  r.  1873,  pošta  jest  z  téhož  roku.  Te-
legraf  pak od  r.  1889. Cukrovar  s  rafinerií 
a kostkárnou od r. 1859,  továrna na umělé 
hnojivo od r. 1877, parní pila od r. 1901, li-
hovar od r. 1903…
R. 1886
…V  dubnu  provedena  v  obecním  domě 
(dnes hasičská zbrojnice) rekonstrukce věz-
nice  a  upraven  byt  obecnímu  strážníkovi. 
Z věznice staré upraven byt a z chléva věz-
nice nákladem 82 zl. 53 kr. 

…V měsíci říjnu započalo se s zříze-
ním vodovodu od Licibořic do Slatiňan 
a úpravou rybníku v parku… Pracováno 
celou  zimu  –  lidu  pracovnímu  místnímu 
i okolnímu poskytnut tím výdělek.
R. 1887
…20.  května  postavil  sbor  dobrovolných 
hasičů  cvičné  lešení  u  kolny  při  obecním 
domě.
…2. června tekla poprvé voda nově zříze-
ným vodovodem.
…V  červenci  obecní  volba,  v  srpnu  volba 
rady:  starosta  –  Josef  Holub  (jednohlas-
ně), radní: Jan Schmoranz, Vincenc Čihák, 
Frant.  Vrtal,  Frant.  Boháč,  Frant.  Souček. 
Stanoveny odbory:  hospodářský,  policejní, 

finanční. V tomto období rozmnožen počet 
v obecním zastupitelstvu z 13 na 18 členů. 
…Schválena stavba silnice Slatiňany – Vlč-
nov – Kočí (z nákladu 19.752 zl. 70 kr. při-
padlo na Slatiňany 3.530 zl. 45 kr. 
…V září otevřen a slavnostně posvěcen 
vodovod. Při vodovodu zřízeny hydran-
ty za účelem hasičským v počtu sedm, 
z nichž u okresní silnice u božích muk pro 
obec nejdůležitější.
… V listopadu postavena správou knížecího 
cukrovaru u mostu elektrická oblouková 
lampa.
V příštím čísle: Chudák kůň v tom byl až 
po uši

z kroniky vybral P. Kolek

Historie Slatiňan zaznamenaná  Augustinem Vilímem


