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ZÁŘÍ 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

ZO ČSCH Slatiňany
pořádá dne 17. 9. 2016 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Okresní výstavu králíků
a Místní výstavu drůbeže, holubů a exotů

Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty města Slatiňany 
pro členy místní organizace.
Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin a keřů ze 
zahradnictví Dubany, dále bude uskutečněn prodej keramiky.

Výstava bude otevřena
 v sobotu 17. září 2015 od 7 do 16 hodin

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

Podařilo se, nepodařilo se…

15. 9. 2016 od 19 hodin ve Společenském domě
Po třetí vystoupí na LV písničkář z Hradce Králové Jarda Čížek. 
Od jeho posledního vystoupení ale uplynulo již více než sedm let. 
Jarda Čížek má bohatou vlastní tvorbu, zpívá písně Karla Kryla 
a zhudebňuje básně Vítězslava Hálka. Na Laskavém večeru tento-
krát vystoupí s vlastní tvorbou.
Druhým hostem bude mladý originální básník Tomáš Jireček. Také 
on již zná prostředí LV, recitoval zde před třemi lety. Tomáš je znám 
mimo jiné i tím, že dokáže své verše tvořit přímo před diváky ze 
slov, která mu zadají.
Nenechte si tento zajímavý pořad ujít, v rádiu ani v televizi nic po-
dobného nenajdete.
Vstupenky si koupíte na místě (budou-li ještě), nebo v městské 
knihovně (469 660 239). Pořadatelé prosí všechny diváky, aby přišli 
nejpozději čtvrt hodiny před začátkem.

Podařilo se:
1.  Provedení defektoskopické zkoušky Rochovou metodou zkoušky 

pevnosti a stability 232 kusů sloupů veřejného osvětlení ve Sla-
tiňanech.

2.  Stavba veřejného osvětlení v části ulice Neumannova ve Slati-
ňanech.

3.  Oprava komunikací u bytových domů č. p. 750, 720, 743, 742, 
749 a 748 v ulici Družstevní, Slatiňany.

4.  Oprava chodníku na části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech – 
naproti restauraci U zámku.

5.  Stavba nového oplocení u objektu č. p. 49 Vrchlického ve Slati-
ňanech.

6.  Oprava místní komunikace k hasičské zbrojnici ve Škrovádu.
Nepodařilo se:
Udržet stav chodníků ve městě v požadovaném stavu jednak z dů-
vodu letošních klimatických podmínek, které vyhovovaly hojnému 
růstu plevele a zároveň z důvodu dlouhodobějšího onemocnění pra-
covníka údržby, který byl na tuto práci vyčleněn. V příštím roce by 
se toto mělo dařit lépe i z důvodu zdokonalení organizace a částeč-
né mechanizaci těchto prací.
A že se vždy vše nedaří, o tom svědčí i následující fotografie, na níž 
je zachycena dopravní značka – rychlost jízdy 70 km/hod. Značka 
umístěna ve Slatiňanech z důvodu opravy silnice přikazuje max. 
rychlost projíždějících vozidel „snížit“ na 70 km/hod., když jindy je 
zde podle zákona rychlost v obci 50 km/hod.

139. LASKAVÝ VEČER
Písničkář a básník

V pátek 9. září 2016 budou v sokolovně zahájeny taneční. Čeká nás 
13 večerů, z toho 2 prodloužené lekce a závěrečný ples absolventů. 
V letošním kurzu bude opět jeden večer vyhrazen disco tancům, 
jedna lekce bude v duchu puntíkovaného oblečení, nebo doplňků 
a ještě zpestřená klobouky. 9. prosince 2016 zakončíme taneční 
slavnostním plesem za doprovodu taneční skupiny Chorus.
Jednotlivé lekce budou začínat v 19.00 hod. Výuku povedou lektoři 
Pavel Stejskal a Mgr. Miroslava Němcová.
Taneční jsou přístupné veřejnosti, u které vyžadujeme vhodné oble-
čení do společnosti. Po celou dobu konání tanečních bude zajištěno 
občerstvení.  T. J. Sokol Slatiňany

Taneční – podzim 2016
Po letní přestávce se opět rozběhnou pravidelné aktivity konané 
v sokolovně ve Slatiňanech v týdnu od 12. září 2016.
Cvičení pro děti – základní gymnastika vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 16.00 do 17.15 hod. (cvičitel Pavel Buřil) 
Cvičení pro ženy (nejen) pro seniorky vždy v pondělí od 18.00 
do 19.00 hod.(cvičitelka Ing. Věra Richterová)
Podmínkou docházky do cvičení, není členství v Sokole, i když je 
výhodou v podobě nižší úhrady za cvičení. 
Sejkorky – dětský folklorni soubor – pátek od 13.30 do 18.00 hod.
(vedoucí Mgr. Stanislava Sejkorová)

Dle individuálního zájmu je v sokolovně možné dohodnout si hru 
v badminton. Rezervace na tel. 723 037 314.

Cvičení v sokolovně
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 53. schůzi dne 18. 7. 2016
1.  17. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 59 281 754,79 Kč – dorovná-
no 5 449 900 Kč, výdajová část 60 744 154,79 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč).

Rada města Slatiňany projednala
na 54. schůzi dne 20. 7. 2016

1.  18. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 59 578 654,79 Kč – dorovná-
no 5 449 900 Kč, výdajová část 61 041 054,79 Kč – dorovnáno 
3 987,500 Kč).

Rada města Slatiňany projednala
na 55. schůzi dne 25. 7. 2016

1.  19. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 59 693 854,79 Kč – dorovná-
no 5 449 900 Kč, výdajová část 61 156 254,79 Kč – dorovnáno 
3 987,500 Kč).

Rada města Slatiňany projednala
na 56. schůzi dne 15. 8. 2016

1.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2013.
2.  Pojištění vozidla (hasičské voz. MAN/TLG 12.220 4x2BL – sjed-

nocení, zlevnění).
3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 

mostu ve Škrovádu (vybrána spol. MPS-Mostní a poz. stavby 
s.r.o., Čepí 104, Pardubice – 478 245,19 Kč). 

4.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
chodníku v části ulice Medunova, Slatiňany (vybrána spol. PP-
-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, Proseč – 538 502,22 Kč).

5.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Instalace 
nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech 
(Ladislav Šikl, Václavská 1008, Chrudim – 242 370 Kč).

6.  Stanovení vstupného do interaktivního muzea Švýcárna (vstupné 
na „Myslivecké dny“ 11. a 13. 10. 2016 – 40 Kč/osoba).

7.  Stanovení doby pachtu zemědělských pozemků města Slatiňany 
(rozčlenění zem. pozemků podle délky pachtovné /nájemní/ lhůty 
– doba neurčitá s výp. 1 rok, 5 let, 10 let).

8.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 59 705 054,79 Kč – dorovná-
no 5 681 400 Kč, výdajová část 61 398 954,79 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč).

9.  Stanovení cen pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podni-
kání zapojené do odpadového hospodářství (od 2 062 Kč/rok pro 
nádobu 110 l, 120 l po 10 310 Kč/rok pro nádobu 1 100 l).

www.padmastudio.cz
www.facebook.com/padmastudio
Informace o kurzech a kontakty na lektory 
na webu 

Pondělí
17–18h  Harmonizační jóga pro ženy se Zuzkou (od 5. 9.)
18.15–19.45 h  ChiKung, NeiKung a taoistická meditace se Stáňou 

(od 19. 9.)
20–21.30 h  Orientální břišní tanec s Klárou (od 5. 9.)
Úterý
16.30–17.30 h Jóga pro zdravá záda s Ivou (od 13. 9.)
17.45–18.45 h Power jóga s Ivou (od 13. 9.)
19–21 h  Jóga v denním životě pro začátečníky i mírně po-

kročilé s Alešem (od 6. 9.)
Středa
6.30–7.30 h Ranní jóga s Ivou (od 14. 9.)
8.15–9.15 h Ranní jóga s Ivou (od 14. 9.)
16.15–17.15 h  Kido Ryu – škola bojového umění pro děti s Ri-

chardem (od 14. 9.)
17.30–18.30 h  Kido Ryu – škola bojového umění pro děti s Ri-

chardem (od 14. 9.)
20–21.30 h  Vizualizační meditace s Romanem (od 7. 9.)
Čtvrtek
9–10 h  Cvičení s fyzioterapeutkou Vendulou – sudé týdny 

(od 22. 9.)
16.30–17.30 h  Kido Ryu – škola bojového umění pro děti s Ri-

chardem (od 15. 9.)
17.45–18.45 h  Jóga pro zdravá záda s Ivou (od 15. 9.)
19–20 h  Power jóga s Ivou (od 15. 9.)
20–21 h  Zdravotní cvičení s Tai Či pro pokročilé s Mílou 

(od 15.9.)
Pátek
16.15–17.45 h  Power jóga s Lukášem (od 2.9.)
18–19h  Core systém s Pavlem (od 2.9.)
19.15–20.15 h  Bytí v tanci s Lucií (od 2.9.)
Neděle
15.30–16.30 h  Zdravotní cvičení s prvky pilates s Lukášem (od 4. 9.)
16.30–18 h  Power jóga s Lukášem (od 4.9.)
18–19 h  Zdravotní cvičení s Tai Či pro začátečníky s Mílou 

(od 18.9.)
Přijďte si zacvičit, jsme tu již 5. sezónu 2 Těšíme se na Vás :-)

ROZVRH CVIČENÍ V CHRUDIMI

Dne 21. 8. 2016 uplynul rok od úmrtí pana Stanislava Doležala 
z Trpišova. Vy, kdož jste ho znali, věnujte mu malou vzpomínku.

manželka Ludmila 

Vzpomínka

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

Bohuslav Joska

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
Bohuslava Havlíčková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání, 
květiny a věcné dary. Také bych chtěla moc poděkovat Svazu diabe-
tiků, že si vzpomněli na mé jubileum a přišli mi blahopřát.

Anna Čmelíková

Pane inženýre, zdravím a chci poděkovat za pěknou dovolenou, 
kterou jsme strávili s kamarády ve Slatiňanech. Moc se nám u Vás 
líbilo a to i díky vstřícnému personálu.
Byla to jedna z nejlepších z našich 36 společných dovolených. Ob-
divujeme vaše sportování ve Slatiňanech. Před dvěma lety jsme 
byli na dovolené v Jablonném v Podještědí, kde z peněz EU vybu-
dovali obrovský sportovní areál včetně hotelu. Cena za ubytování 
cca dvojnásobná a za celý týden jsme neviděli jediného sportovce. 
U vás se sportuje, u vás to žije! Ať se daří!

Za všechny kamarády Milena Malíková + další cyklisté z Prahy

Poděkování

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:
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej díl č. 1 – 4
Jarmila Doležalová – Osud jménem Ležáky

Měsíc s pěknou knihou
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ZMĚNA  ČETNOSTI  SVOZU  POPELNIC
Tak jak již bylo v Ozvěnách Slatiňan dříve předesláno, dojde od 1. 1. 2017 ke změně čet-
nosti svozu sběrných nádob (popelnic) určených na zbytkový odpad po vytřídění, a to ze 
svozu týdenního na svoz 1× za 14 dní.
Co se týče svozových dnů, tyto zůstanou stejné jako v tomto roce, tedy pondělí a úterý.
Sběrné nádoby, které byly doposud sváženy v pondělí, budou sváženy opět v pondělí, od 1. 
1. 2017 však již každé liché pondělí.
Sběrné nádoby svážené doposud v úterý budou sváženy od 1. 1. 2017 také v úterý, to však 
následovně:
1. každé liché úterý tato svozová oblast:

2. každé sudé úterý tyto svozové oblasti:

Dasha & Pajky Pajk zahraje
pro Rytmus Východní Čechy

Přednáška kartáře
Ládi a Jitky Hoskovcové

Obecně prospěšná společnost Rytmus Vý-
chodní Čechy pořádá v Chrudimi v pondělí 
3. října 2016 od 19.00 benefiční koncert, 
na kterém zazpívá Dasha v doprovodu Paj-
ky Pajk. Koncert se uskuteční v divadle 
Karla Pippicha. Vstupenky na vystoupení 
jsou v prodeji v pokladně divadla Karla Pi-
ppicha, v Informačním centru v Chrudimi 
a na internetu http://divadlochrudim.cz/. 
Koncert je pořádán za účelem podpory so-
ciálních služeb, které Rytmus Východní 
Čechy poskytuje lidem se znevýhodněním 
v celém Pardubickém kraji.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Vý-
chodní Čechy podporuje lidi s různým ty-
pem zdravotního nebo sociálního znevý-
hodnění. Jednou z hlavních oblastí podpory 
je hledání vhodného zaměstnání. Od letoš-
ního roku organizace rozšířila služby o pod-
poru v oblasti samostatného bydlení. Více 
informací na www.rytmusvychod.cz

Zpracovala: Hana Kombercová

17. září 2016 od 13 do 16 hodin v restau-
raci Monaco Slatiňany
13–14 hodin přednáška Jitky Hoskovcové 
na téma:
„Jak přeprogramovat mysl a dosáhnout 
svých cílů“
14–15 hodin přednáška Kartáře Ládi 
na téma:
„Čakry – jejich harmonizace a vnímání.“

Možnost objednání konzultace u Jitky Hos-
kovcové a Kartáře Ládi.
Cena vstupenek v předprodeji 250 Kč, 
na místě 300 Kč.
Vstupenky i konzultace lze objednat u paní 
Šindelářové tel. 731 416 498.
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Donátorem oltáře Panny Marie Lurdské v pravé chrámové lodi kostela sv. Martina byla obec Kunčí
Římskokatolický kostel sv. Martina byl v roce 1891–1892 roz-

šířen z jednolodního na trojlodní, aby se zvětšila jeho kapacita pro 
rostoucí počet farníků (obr. č. 1 ze současné doby).

Kníže Auersperg, patron kostela, si v předstihu vyžádal plánky 
pro tento účel od místního stavitele F. Schmoranze, aby sám v této 
záležitosti podnikl příslušné kroky. Také duchovní správce se rov-
něž angažoval v této záležitosti, týkající se povolení stavebního 
zadání od c.k. místodržitelství v Praze. 

O přestavbě kostela informuje podrobně farní kronika a dočítá-
me se o ní v tympanonu, tvořící horní část plasticky orámovaného 
vchodu do této svatyně (obr. č. 2). Písmo psané kurentem nese 
patinu stáří (124 let) a potřebovalo by zásah restaurátora, což je 
z obrázku zcela patrno. I tento památný text lze právem řadit mezi 
relikvie kostela.

Obsah je znám a píše se v něm toto:
Léta páně 1891–1892 za vlády Jeho Veličenstva císaře a krále 

Františka Josefa I., za patrona Jeho Jasnosti knížete Františka 
z Auerspergu a jeho choti Vilemíny, roz. Kněžny Kinské, za nej-
vyššího duchovního pastýře diecéze, nejdůstojnějšího pana bis-
kupa Dr. Josefa Heinse, byl tento chrám Páně ke cti a chvále Boží 
zvětšen, zvýšen, sklenut a novou zděnou věží opatřen. 

K rozhodnutí obce Kunčí mít v kostele samostatný oltář se 
musíme vrátit na počátek 90. let 19. století. V té době totiž obec 
zvažovala postavit na návsi kapličku s mešní licencí, v níž by se 
občané mohli scházet k večerním pobožnostem, případně i k boho-
službě. K tomuto záměru zbožných kunečských občanů měl námit-
ku slatiňanský farář A. Schreiber, týkající se právě obsazené zdejší 
duchovní správy pouze jedním knězem a navrhl, aby si zřídili 
v kostele samostatný oltář, který se v té době rozšiřoval. To obec 
učinila velmi ráda a z obecních příjmů věnovala pro tento účel 600 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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zlatých k postavení oltáře P. M. Lurdské (obr. č. 3, na obr. č. 4 je 
překopírováno foto z farní kroniky z roku 1924 s girlandou květů 
kolem sochy).

Tento gotický oltář, který je ozdobou chrámu, byl podle skicy 
F. Schmoranze zhotoven v modelářské dílně Odborné dřevařské 
školy v Chrudimi. Sochu P. M. Lurdské objednal a chrámu Páně 
věnoval prof. J. Antoš, působící na této škole, po jejíž stranách 
na oltáři jsou obrazy sv. Františka de Paula a sv. Anny.

Oltářní tumbu (stolek připomínající sarkofág) věnoval koste-
lu kunečský kameník J. Procházka. V jeho horním okraji je text 
o tom, že oltář byl postaven nákladem obce Kunčí v roce 1892.

Vedle tohoto umělecký provedeného oltáře může účastníky mše 
překvapit pamětní deska, umístěná naproti pod oknem (obr. č. 5). 
Je věnována staviteli a není datum osazení do zdi a případný mece-
náš. Nečekaný výsledek přineslo hledání ve farní kronice, do níž 
farář Pivoňka zapsal, že 12. 6. 1934 kameník Seifrt z Chrudimi 
zasadil pískovcovou desku na věčnou paměť staviteli F. Schmoran-
zovi pod oknem naproti oltáři P. M. Lurdské. Náklad činil 400 Kč 
a financovala je sl. Horká a Musejní spolek z Chrudimi.

Osazená pamětní deska od chrudimského spolku byla již 
opožděnou připomínkou na slavného stavitele, který zemřel v roce 

1902 v 88 letech. Inspirací mu mohla být obdobná deska v chru-
dimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí, 
jehož Schmoranz rovněž regotizoval v letech 1857–79. Stejně jako 
u slatiňanské chybí jméno dárce a datum vsazení do zadní stěny 
interiéru. I. Šulc ve své publikaci o rodu Schmoranzů z roku 2002 
se domnívá, že se tak stalo po jeho smrti.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 5

Mateřská škola Děvčátka Momo působí 
ve Slatiňanech od roku 2010. Její název je 
inspirován knihou Michaela Endeho „Děv-
čátko Momo a ukradený čas“ a je úzce spja-
ta se sociálně-terapeutickou dílnou Momo 
Chrudim, která pomáhá lidem s hendike-
pem upevnit své vlastní místo v životě. 
Mateřská škola ve své práci využívá prin-
cipy waldorfské pedagogiky, jejíž podstatou 
je harmonický rozvoj dítěte po stránce tě-
lesné, duševní i duchovní. Důraz je kladen 
nejen na rozvoj intelektu dětí, ale i citů, 
estetických postojů a pracovních návy-
ků. Hlavními principy jsou napodobování 
a pravidelný rytmus a řád. Důležitým fakto-

rem je pro nás i stravování, proto se snažíme 
o vyváženou stravu, která podporuje zdra-
vý vývoj dítěte. Jako jedna z prvních škol 
v republice jsme získali bronzový certifikát 
programu Skutečně zdravá škola (www.sku-
tecnezdravaskola.cz).
Naše zásady:
•  zdravá výživa – biopotraviny, lokální po-

traviny 
•  pravidelný rytmus a řád
•  prožívání rytmu roku
•  učitelky v MŠ – kreativní osobnosti
•  podnětné prostředí – přírodní materiály, 

nehotové, fantazii podporující hračky, vol-
ná hra, pohyb, umělecké činnosti, klasické 
vyprávěné pohádky

•  respektování osobnosti a úcta k individu-
alitě dítěte

•  otevřená komunikace mezi učiteli – rodiči, 
rodiči – rodiči

•  lidové písně, živá hudba
•  počet dětí ve třídě cca 20, věkově hetero-

genní třída, dvě pedagožky na skupinu

S jakými principy pracuje waldorfská peda-
gogika a čím se liší od té běžné?
Jejím zásadním úkolem je poznat individu-
ální předpoklady dítěte, tzn. jeho sklony, 
nadání, povahu a temperament, a tuto indi-
vidualitu nechat u dítěte svobodně rozvíjet. 
Používá k tomu principů, které „nevymys-
lela“, ony jaksi existují samy sebou, jen je 
zapotřebí je dobře odpozorovat. Jedná se 
o princip nápodoby, opakování a rytmu. 
V případě nápodoby se jedná o to, že dítě se 
nenaučí pořádně nic, co nemůže na vlastní 
oči vidět, co se „učí“ jen pomocí mento-
rování dospělých nebo z knih, ať už je to 
řemeslná práce nebo slušné chování. Z toho 
také vyplývá, jak je při této výchově důle-
žitá spolupráce mezi školou a rodinou, aby 
táhly za jeden provaz. Opakování je matka 
moudrosti“ – tuto průpověď jistě každý zná 

a ví, kolik je v ní pravdy, ví, jak opakova-
né úkony zalézají pod kůži. Důležité je, že 
v opakování cítí děti bezpečí, zejména ty 
malé, neboť už dopředu ví, co přijde. S opa-
kováním souvisí rytmus. Na rytmus se mů-
žeme dívat jako na něco, co se opakuje, ale 
ne tak docela – zopakuje se staré a přidá se 
nové, nebo přichází staré v novém kabátě. 
Zcela přirozeně probíhá rytmus dne od rána 
k večeru, rytmus týdne od neděle do soboty 
a rytmus roku v ročních období. Jen je po-
třeba vědět, jak toho využít.
A proto v naší mateřské škole:
–  klademe důraz na poskytování vhodných 

vzorů k napodobování v co nejširší škále 
(teta s dětmi šije, maluje, peče chléb, pra-
cuje na zahradě, uklízí, stoluje atd. atd.)

–  dodržujeme denně stejný rytmus, každý 
den v týdnu věnujeme pravidelně jedné 
činnosti (např. v pondělí modelujeme, 
v úterý malujeme, ve středu pečeme atd.)

–  roční rytmus se obráží v opakování slav-
ností a oživování různých tradičních zvy-
ků (např. jaro – vynášení Morany, léto – 
svatojánská slavnost, podzim – martinská 
slavnost, zima – adventní spirála atd.)

–  snažíme se o co nejužší spolupráci s ro-
dinou.

Během roku pořádáme pro veřejnost různé 
přednášky a dílničky, již tradiční lze nazvat 
květnový Férový piknik pro celou rodinu, 
kde nakoupíte kvalitní lokální produkty, 
ochutnáte mnoho dobrého a s dětmi si za-
tančíte na vybranou kapelu (v minulých 
ročnících nám hráli např. Pískomil se vrací, 
Miksle v piksle). Máte-li zájem školku více 
poznat, navštivte nás na některé z akcí nebo 
nás kontaktujte na emailu: skolka@devcat-
komomo.cz. Rádi si s případnými zájemci 
domluvíme schůzku a školku blíže předsta-
víme.
Těšíme se na Vás.

Mateřská školka Děvčátka Momo

Děvčátko Momo již šest let ve Slatiňanech
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Zprávičky z MŠ MOMO

Závěr školkového roku byl naplněn událost-
mi, nejdříve jsme společně podnikli výlet 
do Obořice u Nasavrk, kde jsme v náručí 
blízkého lesa a luk poznávali květiny a by-
linky, uvařili si mateřídouškový čaj, poko-
chali se výběhem oveček a koní na nedaleké 
louce a jen tak si byli v přírodě. Všem dětem 
se celodenní výlet velmi líbil a myslím, že 
jej rádi zopakujeme. Na každoroční Jánské 
slavnosti nás čekala pohádka, kterou nacvi-
čili děti spolu s tetami. Tentokrát se hrála 
O šípkové Růžence. Jako každý rok si znovu 
a znovu říkám, jak je možné nacvičit s dětmi 
dlouhé představení a naučit je všechny dia-
logy. Vždy se to podaří a konečný výsledek 
je úchvatný a sklízí nadšené ovace nejen ro-
dičů, ale i prarodičů a sourozenců. V tomto 
roce se děti velkou měrou podílely i na pří-
pravě skoro kulis, které stříhaly a malovaly. 
Poslední událostí Jánské slavnosti je louče-
ní s předškoláky a jejich rodiči. Tentokrát 
naše řady opouští Klárka Josífová a Emilka 
Vodrážková, které spolu od září budou na-
vštěvovat ZŠ Slatiňany a z chlapečků Tobík 
Zdražil a Kryštof Šibal, kteří taktéž spolu 
budou chodit do školy v Chrudimi.Všechny 
čtyři děti byly součástí naší školky po celé 
tři roky, budou nám chybět, ale jejich mís-
to již je jinde. Přejeme jim a jejich rodičů 
to pravé zářijové vykročení a budeme rádi 
přijdou-li se podívat na některou z našich 
slavností či navštívit své mladší kamarády. 
Léto budiž pochváleno! V polovině čer-
vence školka utichla, aby nabrala nových 
sil a mohla již po polovině srpna přivítat 
staronové kamarády a od září i ty nové. Co 
nového děti čeká? Viditelným prvkem bu-
dou nové hrací prvky ze dřeva, které roz-
svítí naši zahrádku, dále nové tělovýchovné 
náčiní na pohybové aktivity a pro holčičky 
nové kočárky. Na nové kamarády se již moc 
těšíme a přejeme i jim to správné vykročení. 
Ještě bychom rádi poděkovali panu Milanu 
Havlíkovi ze Škrovádu, tatínkovi Sofinky, 
který nám nainstaloval nové vstupní světlo 
na zahradu a světlo ve vstupní chodbě.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková
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Vážení spoluobčané,
přelom 80. a 90. let předminulého století byl u nás na události 
poměrně bohatý. Dokládají to záznamy v kronice, je tedy z čeho 
vybírat. Návštěva bratra „císařepána“, pobyt dragounů, zrod 
budoucího kláštera- ústavu a další epizody dávají představu 
o pulzujícím životě naší obce pomalu se přetvářející v městys. Jak 
už to v životě bývá, nebyla nouze ani o tragédie.
R. 1888 – …4. března otevřena v obecním domě (dnes hasič. 
zbrojnice) veřejná knihovna, kteráž v lednu v obecním zastupi-
telstvu odhlasována byla. … 1. května zahájila činnost občanská 
záložna v obecním domě … 5. června dlel v Slatiňanech Jeho 
císařská Výsost arcikníže Ludvík Viktor, bratr Císaře Pána. 
… 18. listopadu přitáhla do Slatiňan na delší ubytování posádka 
– četa dragounů c. k. 8. pluku. Nákladem knížete Pána zařízen 
pro ně bývalý knížecí lihovar s maštalí naproti němu postavenou. 
V kasárnách Josefovských, kde pluk tento ležel, vypuklo něko-
lik případů tyfu, pluk přeložen částečně do Bohdanče, částečně 
po obcích v okolí. … Její Osvícenost Paní hraběnka ze Stadionů 
zřídila opatrovnu, kteráž prozatím umístěna v domě p. Josefa Vo-
lejníka (č. p. 8 na Starém náměstí – v místě dnešních kontejnerů 
na tříděný odpad). Správa opatrovny svěřena třem ctihodným se-
strám III. Řádu sv. Františka, sestrám Zahálkovým. …
R. 1889 – … 19. května byl posvěcen rozšířený hřbitov biskup-
ským vikářem P. Ant. Hruškou. Obec upravila cestu kolem hřbi-
tova a vysázela lípy před hřbitovem. … 3. června usnesením 
obecního zastupitelstva proveden byl regulační plán, dle kterého 
nové stavby by se řídily. Vypracování tohoto plánu převzal p. Jan 
Schmoranz, stavitel, za odměnu 120 zl. … 1. října otevřena tele-
grafní stanice z nádraží na zdejší poštu. … 
R. 1890 – … 16. dubna v zasedání obec. zastupitelstva jmeno-
ván J. J. (jeho jasnost) kníže Pán Frant. Josef z Auerspergů čest-
ným občanem obce slatiňanské za veliké zásluhy o zdejší obec. 
Diplom provedl p. Josef Schmoranz. … Na jaře zřízena kolej 
železné dráhy ze zdejšího nádraží do knížecího cukrova-
ru a postaven dřevěný most přes Chrudimku. 5. srpna kla-
den slavnostně základní kámen u továrního železničního mostu 
za přítomnosti knížete Pána, obecního zastupitelstva, při kteréžto 
slavnosti promluvil p. Kubín, správce cukrovaru, p. farář P. Ant. 

Schreiber a starosta obce p. Josef Holub. … 1. září obecní vol-
by (bez výrazných změn) – Holub, radní: Souček, Schmoranz, 
Čihák, Boháč, J. Volejník – rolník, Pelikán, výbor: Kheil, Kubín, 
Šťovíček, Žák, Dostálek, J. Volejník – kupec, Šnopl, Mach, Jelí-
nek, Mazuch … 1. prosince praskla v zdejším cukrovaru hlavní 
parní trouba v kotelně, čímž zabit dělník A. Němec z Kočího.
R. 1891 – … 8. března utopil se Čeněk Rulík, mistr sedlářský ze 
Slatiňan, člen sboru hasičského. Na cestě z Chrudimi do Slati-
ňan, jda podél Chrudimky spadl do řeky. … 21. března položen 
základní kámen u stavby kláštera. Školské sestry v zdejší opat-
rovně rozhodly se stavěti klášter, kde by umístěn byl mateřinec, 
noviciát, dívčí pensionát, opatrovna a šicí škola. Učiněna a pode-
psána smlouva stavební s chrudimským stavitelem p. Tomáškem 
za obnos 34.900 zl.. Na jaře t. r. započala se stavba a na jaře 
1892 byla ukončena. … 6. dubna začalo se s bouráním farního 
kostela. 18. dubna sundán kříž ze staré věže. … 1. července byl 
vypsán konkurs na obvodního lékaře se sídlem ve Slatiňanech. 
Obec. zastupitelstvo usneslo se 21. července zásluhy p. Emanu-
ele Goldschmida, místního prakt. lékaře, u příslušných vyšších 
úřadů na vědomí přivésti a požádati, by k 50-leté jubilejní čin-
nosti lékařské (v Slatiňanech 40-leté) uděleno mu bylo pochvalné 
uznání. … jmenoval jej okresní výbor obvodním lékařem, kteréž 
místo až do r. 1900 zastával. Na to vzdal se úřadu tohoto a trávil 
klidně život svůj po namáhavé práci až do r. 1904. Zemřel v stáří 
84 let. … Toho roku dostavěna silnice Slatiňany – Vlčnov – Kočí, 
stavbu provedl p. Bernard Jerusalem ze Dřenic za 19.450 zl.. 
… 6. prosince začalo se silně sněžiti a nastala tuhá zima. Téhož 
dne napadlo tolik sněhu, že kůň i s povozem p. Neumana ze Škro-
vádu se sněhem zavál a teprve druhého dne ráno byl nalezen. 
P. Neuman před hostincem p. Vacka večer s povozem zastavil 
a vešel dovnitř na sklenici piva, venku se silně chumelilo. Vy-
piv si svou míru, vyjde ven, avšak kůň s povozem zmizel. Pospí-
chal domů, že kůň, což prý již několikráte udělal, bude již doma. 
Avšak k velkému překvapení koně tu nebylo, vrátil se se svítilnou 
a s ním i jiní, kůň však nebyl k nalezení. Konečně ráno nalezen 
v závěji, jen mu uši vykukovaly. 
V příštích Ozvěnách: Kterak si starosta zlámal nohu 

z kroniky vybral P. Kolek

Chudák kůň v tom byl až po uši

KURZY ALFA
Letos na podzim bude již potřetí chrudimská římskokatolická far-
nost pořádat kurzy Alfa. 
Jde o 12 setkání, která nabízejí výklad základních témat křes-
ťanství, prostor k otevřené diskusi, možnost vzájemného sdílení 
a sblížení. Kurz Alfa je koncipován především pro lidi nevěřící 
a hledající. Může ale také dobře posloužit pro ty křesťany, kteří 
chtějí obnovit svou víru. Mohou přijít ti, kteří již nějakou víru 
mají, ale jsou bez zkušenosti s Bohem nebo ti, kteří přišli do círk-
ve nově.
Alfa v Chrudimi začne 22. září v 19 hodin na faře na Školním ná-
městí a bude pokračovat každý čtvrtek až do poloviny prosince. 
Součástí kurzu je společný víkend. 
Na Alfě Vás čeká přátelská atmosféra a příjemné zázemí. Sezná-
míte se tu s lidmi, jako jste Vy, s lidmi, které podobně jako Vás 
zajímá něco víc, než jen konzumní styl života. Na úvod setkání se 
podává malé občerstvení, během kterého se často rozvine přátel-
ská diskuse. Následuje přednáška na téma večera (například Kdo 
je Ježíš?, Proč Ježíš zemřel?, Proč a jak se modlit?, Jak číst Bibli?, 
Kdo je Duch svatý?). Ve všech přednáškách jde v zásadě o stručný 
úvod do křesťanství. Každé téma vyvolává řadu otázek i námitek. 
Při následné diskuzi je možné tyto otázky položit a za pomoci mo-

derátora a ostatních účastníků se na ně pokusit odpovědět. Večer 
končí ve 21.30 hodin.
Pokud si nejste jistí, zda chcete absolvovat kurz celý, můžete přijít 
pouze na jeden nebo dva večery v počátku kurzů. Potom se můžete 
rozhodnout, zda budete pokračovat nebo ne.
Pro účast na kurzu se přihlaste. Bližší informace: www.kurzyalfa-
-chrudim.cz nebo na telefonu tel. 605 151 248 (Ing. Petra Pudilová). 

P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský
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Junák – český skaut, středisko Slatiňany, 
z.s. (jak zní náš plný název) má v součas-
né době 9 oddílů všech věkových katego-
rií, od nejmenších až po rodinný skauting 
a kluby dospělých. V průběhu roku pořádá-
me několik celostřediskových akcí, dále si 
pak každý oddíl organizuje své pravidelné 
schůzky a výpravy do přírody, popř. další 
akce.
Celostřediskové akce uplynulého školní-
ho roku
V září jsme uspořádali okresní setkání vlčat 
a světlušek v Šiškovicích. Dopoledne probí-
halo ve stylu „sami sobě“, kdy si jednotlivá 
střediska připravila různé aktivity pro ostat-
ní. Odpoledne přišla na řadu velká terénní 
hra a akce byla zakončena táborovým oh-
něm. 
Den Afriky pořádali naši mladí činovníci 
a roveři pro veřejnost v říjnu 2015. Jednalo 
se o akci pro veřejnost, jejímž cílem bylo 
přiblížit některé problémy současné Afriky 
a přispět k jejich řešení zapojením do sbír-
ky Postavme školu v Africe, na které Junák 
spolupracuje s nadací Člověk v tísni. 
V listopadu jsme pracovali na základně 
v Šiškovicích.
V prosinci jsme pořádali Mikuláše pro ve-
řejnost a na zámku rozdávali Betlémské 
světýlko.
V lednu jsme uspořádali lyžařské soustře-
dění pro skauty a skautky ve Svobodě nad 
Úpou. 
V dubnu se konaly tradiční Čarodějnice 
s hrami a soutěžemi pro děti.
V květnu jsme se opět zúčastnili meziná-
rodního skautského setkání Intercamp, které 
se letos konalo v naší republice v pevnosti 
Josefov. Jeden den byl věnovaný aktivitám 
a disciplínám v mezinárodních skupinách, 
druhý den prožili účastníci na celodenním 
putování, při němž museli zdolávat nejrůz-
nější výzvy.
V květnu proběhly rovněž expediční vý-
pravy vlčat a světlušek do Českého ráje 
a na Vysočinu.
V červnu jsme připravovali tábory. Proběh-
la velká brigáda v Šiškovicích a oddíly si 
chystaly své tábory.
Tábor vlčat a skautů se konal v divokém 
údolí říčky Bystřice nedaleko Bystřice nad 
Pernštejnem, skautky a světlušky tábořily 
ještě o kousek dál u Kunčiny Vsi.

Oldskauti se vypravili tradičně na Březiny 
a rodinný skauting letos zvolil sever Plzeň-
ského kraje, soutok říčky Střely s Beroun-
kou.
Koncem prázdnin jsme pořádali kurz Cukří-
ček pro rádce a rádkyně (mladé vedoucí).
V rámci oddílů, z nichž se většina dělí ještě 
na menší části – družiny, probíhaly pravi-
delné týdenní schůzky a měsíční výpravy 

s pestrou náplní. Veškerou činností prolí-
nala snaha o naplňování skautských hodnot 
a ideálů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim 
vedoucím a rádcům za jejich obětavou čin-
nost a nadšení, díky kterým jsme schopni 
připravit a realizovat tolik zajímavých akcí 
pro děti i veřejnost. 

za skautské středisko Daniel Vychodil

Z činnosti skautského střediska


