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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na slavnostní položení květin, při pří-
ležitosti Dne veteránů, k památníku obětem 2. světové války 
dne 11. listopadu 2015 v 11.00 hod. ve Slatiňanech (v parčíku 
před Zdravotním střediskem).

Program:
1. Přivítání hostů
2. Připomenutí historického důvodu Dne veteránů
3. Slavnostní projev hejtmana
4. Slavnostní projev starosty
5. Položení květin
6. Pozdravy hostů
7. Krátký kulturní program
8. Státní hymna
9. Ukončení obřadu
Předem děkuji za Vaši účast.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

LISTOPAD 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

140. LASKAVÝ VEČER
Labyrint světa po 385 letech

Vokální skupina NESTEJSKÁME SI předvede literárně hudební 
pořad inspirovaný knihou J. A. Komenského. Autor hudby i textu 
je Jan Stejskal a spolu s ním účinkují Hana Kudrnáčová, Alžběta 
Svobodová, Dita Veselá a Milan Antoš.
V druhé části pořadu skupina zazpívá za doprovodu klavíru ještě 
několik vlastních písní.
Laskavý večer se uskuteční v úterý 1. 11. 2016.

141. LASKAVÝ VEČER
Hang drum s poezií, poezie s hang drumem

Hang drum je neobvyklý hudební bicí nástroj, který skvěle ovládá 
JIŘÍ ŠÁMAL. Návštěvníci Laskavých večerů si ho jistě pamatují 
z dubna letošního roku, kdy Jiří Šámal vystupoval v pořadu Žebřík 
do nebe pro Jana Skácela (spolu s Alfrédem Strejčkem a dalšími). 
Tentokrát bude hudbou podbarvovat vážnou i nevážnou poezii 
Zdeňka Jiráska. Kdo v úterý 22. 11. přijde, určitě nebude litovat. 
Oba LV začínají v 19 hodin. Pořadatelé prosí diváky, aby přišli nej-
později 10 minut před začátkem. Vstupné je 50 korun.
Lístky si můžete zajistit v městské knihovně (469 660 239) nebo, 
budou-li ještě, přímo ve Společenském domě. z.j.

LASKAVÉ VEČERY

V neděli 27. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00 hod. se konají v so-
kolovně ve Slatiňanech tradiční vánoční trhy. Trhy jsou středem po-
zornosti mnoha prodejců, kteří přijíždějí do Slatiňan nabízet rozma-
nité zboží. Nenechte si proto ujít možnost zakoupit nějaký vánoční 
dárek a nebo jenom načerpat inspiraci či vánoční pohodu.

T. J. Sokol Slatiňany

Tradiční vánoční trhy

Podařilo se, nepodařilo se…
Podařilo se…
V objektu Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany se po-
dařila výměna veškerých osvětlovacích těles na chodbách a scho-
dištích. Zároveň byla nahrazena dosluhující kuchyňská linka a po-
loženo nové linoleum v kuchyňce, kde pracovnice pečovatelské 
služby přemývají v myčce jídlonosiče.

Návštěva ministra zemědělství ve Slatiňanech

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka navštívil 5. října naše měs-
to. Ve Slatiňanech byl přivítán zástupci města v čele se starostou 
MVDr. Ivanem Jeníkem a zástupci Národního hřebčína v čele s ředi-
telem Ing. Jiřím Machkem. V rámci návštěvy zavítal do zdejšího hřeb-
čína, kde si prohlédl stáje a historickou sedlovnu. Potom následovala 
projížďka kočárem, jejímž cílem bylo muzeum Švýcárna. Po jeho pro-
hlídce ocenil jeho vybudování a využití tohoto smysluplného projektu. 
Na návštěvě ministra doprovázel 1. náměstek hejtmana pardubické-
ho kraje Ing. Roman Línek.
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Rada města Slatiňany
Rada města projednala

na 58. schůzi dne 19. 9. 2016:
  1.  Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1+1, v domě čp. 

835, na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu 
bytu (na dobu určitou do 31. 3. 2017)

  2.  Podání žádosti Pardubickému kraji o možnost převodu splaško-
vé kanalizace Říště od KŠ 34 do KŠ (převod na provozovatele 
– společnost VaK Chrudim)

  3.  Zadání zakázky na dodávku elektrické energie pro město Slati-
ňany a jeho příspěvkové organizace (vypsání výběrového řízení 
na dodavatele el. energie)

  4.  Uzavření pachtovních smluv na zemědělské pozemky města 
Slatiňany (smlouva uzavřena na základě vyhodnocení písem-
ných nabídek s panem Davidem Drahokoupilem, Kunčí 21)

  5.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy 
(za cenu 500 Kč Barboře Poslušné, Miřetice 33)

  6.  23. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
(v příjm. části na 59 999 920,93 Kč, dorovnáno 7 618 500, Kč, 
ve výdaj. části 63 630 920,93 Kč, dorovnáno 3 987 500 Kč)

  7.  Schváleno poskytnutí osobního příplatku ředitelce MŠ a ředitel-
ce Školní jídelny s účinností od 1. 10. 2016

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 12. zasedání dne 19. 9. 2016: 

  1.  Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 
  2.  Zrušení OZV Požární řád Města Slatiňany (Požární řád z 22. 1. 

2014 bude nahrazen novým)
  3.  Pořizování ÚP Slatiňany (požadavek na pokračování v pořizo-

vání ÚP, ZM bere na vědomí, že problematika umístění a režimu 
chat na Borku ovlivňuje vydání novéhjo ÚP)

  4.  Koupi chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (koupě ne-
schválena)

  5.  Prodej pozemků v chatové oblasti „Borek“ v Kunčí (neschválen 
záměr prodeje městských pozemků, uloženo řešit oprávněnost sta-
veb zde umístěných a narovnání reality s požadavky legislativy)

  6.  Nabídku koupi části pozemkové parc. č. 86/39 v kat. území 
Škrovád (schody u návsi) (odkoupení neschváleno, starosta 
pověřen jednat s vlatníky navazujících pozemků tak, aby město 
získalo celou cestu spojující náves s „horní částí“)

  8.  Záměr prodeje nebo směny pozemkových parc. č. 474/3 a č. 703 
v kat. území Slatiňany (jedná se o směnu pozemků s Lesy ČR – 
účelem je získat příjezd. komunikaci do Kochánovic výměnou 
za části nepotřebných cest)

  9.  Plán odpadového hospodářství města Slatiňany (plán účinný 
od 1. 1. 2017 na 5 let)

10.  22. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2016 (příjem 59 999 920,93 Kč – dorovnáno 7 554 800 
Kč, výdaje 63 567 220,93 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

11.  Návratnou finanční výpomoc pro MŠ Slatiňany (ve výši 300 000 Kč, 
uzavření smlouvy, podmínkou je schválení rozpočt. opatření)

12.  Udělení kompetencí k provádění rozpočtových opatření (RM 
schvaluje opatření do výše 500 000 Kč, dále k platbám DPH 
a daně z příjmu do jejich výše, starosta schvaluje opatření 
do výše 5 000 Kč)

13.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany 
14.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 511/5 v kat území Trpišov 

(záměr neschválen)

Vyzýváme tímto občany, kteří mají stále nedoplatky u místního po-
platku za odpad, aby je uhradili co nejdříve po přečtení této výzvy. 
Neplatičům budou nedoplatky v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou města Slatiňany, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vyměřovány hromadným předpisným sezna-
mem nebo platebním výměrem (platební výměr bude zasílán přede-
vším osobám, které bydlí mimo území města Slatiňany).
Platební výměr je rozhodnutí zasílané přímo dlužníkovi doporu-
čeným dopisem, hromadný předpisný seznam je seznam dlužných 
nedoplatků dle jednotlivých dlužníků, který správce poplatku, tj. 
Městský úřad Slatiňany, zpřístupní dlužníkům po dobu minimálně 
30 dnů přímo na Městském úřadu Slatiňany, v kanceláři č. 8 u paní 
Bc. Petry Víškové (žádné rozhodnutí se tedy přímo poplatníkovi ne-
posílá). Konkrétní termín zpřístupnění seznamu bude oznámen ve-
řejnou vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce a na webo-
vých stránkách města Slatiňany. Tento seznam bude zpřístupněn 
pravděpodobně v měsíci listopadu nebo prosinci tohoto roku.
S ohledem na výše uvedené by tedy mělo být v zájmu každého, 
si zjistit zda je či není neplatičem.
Upozorňujeme i na skutečnost, že se v soupisu neplatičů nachá-
zí i poplatníci s pobytem na adrese městského úřadu. I tyto oso-
by jsou poplatek povinni hradit, pokud nebude prokázáno, že 
na území města Slatiňany nebydlí.
Bez součinností poplatníka a správce poplatku nelze vyloučit, že 
bude poplatek vyměřen a následně exekučně vymáhán.
Věříme, že své nedoplatky uhradíte a vyhnete se tak exekučnímu 
řízení.
Dotazy ohledně místního poplatku za odpad Vám zodpoví paní 
Bc. Petra Víšková, 
tel. č.: 469 660 234, mail: p.viskova@slatinany.cz.

Bc. Petra Víšková

Výzva k úhradě místního poplatku za odpad
Žádáme tímto všechny občany a vlastníky nemovitostí na území 
města Slatiňany, aby při odkládání odpadu do barevných kontejne-
rů určených pro vytříděné složky odpadu dodržovali čistotu okolo 
kontejnerů.
Kontejnery jsou určeny výhradně pro odkládání plastů včetně ná-
pojových kartonů (tetrapaků), skla a papíru (případně drobného 
elektrozařízení /červený kontejner/ a textilu, obuvi a hraček /bílý 
kontejner/. Do kontejnerů nic jiného neodkládejte, nesprávným vy-
tříděním může dojít k znehodnocení sbírané komodity.
Odpad v žádném případě neodkládejte do okolí kontejnerů. Po-
kud tak učiníte, dopouštíte se přestupku, protože místem určeným 
pro odložení odpadu je dle obecně závazné vyhlášky o stanovení 
odpadového systému pouze kontejner, nikoliv jeho okolí!!!!
Pokud jsou kontejnery přeplněné, využijte prosím ostatních kontej-
nerů umístěných po městě. Mapku s umístěním všech kontejnerů lze 
nalézt na webových stránkách města Slatiňany: www.slatinany.cz 
v sekci dokumenty/komunální odpad.
Bohužel se velmi často stává, že jsou do okolí kontejnerů odkládány 
různé druhy objemných odpadů jako například různé kusy nábytku, 
matrací, koberců, ale i stavebních materiálů, starých kamen, rozbi-
tých elektrozařízení apod., přestože všechny tyto odpady lze bez-
platně odložit do sběrného dvora u vlakového nádraží, který je pro 
Vás otevřen od pondělí do soboty!!!
Úklid okolo kontejnerů značně zaměstnává údržbu města, která má 
pak méně času na další činnosti ve městě.
Nebuďte tedy bezohlední a pohodlní a udržujte v okolí kontejnerů 
čistotu, aby se nám tu „s kontejnery“ lépe žilo.
Co nového chystáme
Ještě v letošním roce plánujeme začít vylepšovat sběrová místa 
s kontejnery a pokračovat tak i v roce 2017. Do konce roku bychom 
rádi alespoň část kontejnerů umyli a polepili novými nálepkami.
V příštím roce bychom chtěli vytvořit alespoň 2 nová místa s kon-
tejnery, případně doplnit kontejnery v místech, kde jsou často přepl-
něné. Některá hnízda bychom také rádi oddělili oplocením.

Bc. Petra Víšková

Čistota okolo kontejnerů na třídění odpadu



3

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Emanuel Smutný

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Milada Kudrnková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za přání k narozeninám.
 Marie Janoušková

Vždy je velice milé, když k našim narozeninám obdržíme blahopřá-
ní a jsme tím potěšeni, že městu nesjme my starší občané lhostejní. 
Děkujeme i letos městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivana 
Jeníkovi za blahopřání.
 Václav Boháč a Václava Boháčová

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují 
dětem a pedagogům z Mateřské školy ve Slatiňanech za překrás-
né kulturní vystoupení a vyrobené dárečky předané při příležitosti 
oslav říjnových narozenin a svátků obyvatel domu.

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 budeme mít větší množství 
výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách 
některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Mankell Henning – Číňan
Mayesová Jojo – Jedna plus jedna

Měsíc s pěknou knihou

Poděkování

Výstava hub

Že houby letos nerostou? No to bylo jasné díky 
velkému suchu snad každému. I tak se poda-
řilo zástupcům CHKO nasbírat i když méně, 
ale o to zajímavějších kousků. Nakonec bylo 
vystaveno celkem 147 exemplářů, převážně 
dřevokazných. Největší houbou výstavy byl asi trstnatec obrovský. 
Návštěvnost byla sice menší než v letech předcházejících, ale své 
zájemce si našla nejen v pátek, ale i v sobotu, kdy výstavu navštívi-
lo něco kolem 150 lidí. Velký dík patří všem, kteří se na organizaci 
podíleli.

Co nového
u Dětského folklórního souboru Sejkorky

Soubor rozjel letošní školní rok opravdu na plný 
plyn. Tanečníci a muzikanti reprezentovali So-
kol a město Slatiňany hned první zářijový víkend 
na Chrudimských obžínkách, první říjnový víkend 
jeli do Uherského Hradiště za kamarády z Dětské-

ho folklórního souboru Hradišťánek. V pátek 30. září večer se tam 
představil náš soubor s pásmem „Vodnické námluvy“ a „O ospalé 
Marjánce“ v pořadu „Hradišťánek uvádí své hosty“. V sobotu 1. říj-
na jsme vystupovali v krásném prostředí archeoskanzenu na Modré. 
A ani další víkend jsme nezaháleli. 7. října jsme byli hosty na vý-
ročním koncertu lidové muziky Heblata, která pracuje pod ZUŠ 
Litomyšl. Vystoupení střední a nejstarší skupiny, spolu s muzikou, 
odměnili diváci velkým potleskem.
A nyní už jsou v plném proudu přípravy na 17. ročník Mezinárod-
ního dětského folklórního festivalu Tradice Evropy. Ve Slatiňa-
nech proběhne festival ve čtvrtek 3. listopadu. Dopolední vý-
chovné koncerty pro školy a mateřské školky jsou již plně obsazeny 
a vás ostatní srdečně zvu jménem všech účinkujících na večerní 
galakoncert, který se bude konat od 17,30 hodin ve slatiňan-
ské sokolovně. Vstupenky v ceně 70 Kč dospělí, 30 Kč dítě budou 
v předprodeji v Galanterii paní Petrové ve Slatiňanech nebo přímo 
před galakoncertem. A na koho se letos můžete těšit? Své umění, 
písničky a tance vám předvedou soubory ze Slovenska, Maďarska, 
Polska, Maďarska a Běloruska. Těšíme se na vaši návštěvu

Stáňa Sejkorová, vedoucí souboru
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Jak dlouho stavba potrvá?
Stavba je plánovaná na 8 měsíců.
Jak se informace o průběhu stavby dostanou k majitelům jednot-
livých nemovitostí? (termín)
Týden před zahájením stavby, stavební firma umístí do schránky pří-
slušných nemovitostí informace o termínu výkopových prací včetně 
telefon. kontaktu na stavbyvedoucího, za účelem případných dotazů.
Připojí se jednotlivé nemovitosti na kanalizaci?
Kanalizační přípojka bude vedena na hranice pozemků města Sla-
tiňany a pozemků majitelů nemovitostí. Samotné připojení ke ka-
nalizaci budou řešit sami vlastníci nemovitostí. Budou kontaktovat 
stavební úřad MěÚ Slatiňany, kde požádají o územní souhlas na ka-
nalizační přípojku.
Kontakt paní Dana Jiříková 469 660 240 nebo d.jirikova@slatina-
ny.cz.
Plánuje se přípojka k nově postaveným nemovitostem, které neby-
ly zahrnuty do projektové dokumentace?
Vzhledem k tomu, že některé nemovitosti byly postaveny po do-
končení projektové dokumentace, kanalizační přípojka není obsaže-
na v projektové dokumentaci. V tomto případě kontaktujte paní Evu 
Esserovou 469 660 246 nebo e.esserova@slatinany.cz.

Informace
občanům Trpišova k průběhu stavby kanalizace

Často slýchám názor, že chodník, veřejné prostranství či jiná část 
Slatiňan je „města“. „Katastrálně“ ano. Osobně však tento názor 
nesdílím. Žijeme tady pospolu, tak se pojďme společně zasadit o to, 
abychom měli krásné a čisté město a „přiložme každý ruku k dílu“. 
Je to přece naše město – „Slatiňáků“. 
Čistota a pořádek jsou vizitkou města a každý z nás občas nalez-
ne důvod, proč nepovažovat tuto vizitku Slatiňan za nejlepší. Tím 
důvodem může být množství odpadků kolem popelnic a odpadko-
vých košů, neuklizených papírků či nedopalků na chodnících, velké 
množství plevelu na chodnících nebo neodstraněného listí na kra-
jích cest a chodníků, v zimě potom sníh neuklizený z chodníků, 
apod. My všichni však máme možnost přispět k tomu, aby tato 
vizitka Slatiňan byla považována za nejlepší. Není nikterak těžké 
a namáhavé vhodit odpad do koše nebo popelnice nebo vyplet či 
uklidit část chodníku před svým domem.  „Slatiňák“

Město je naše – „Slatiňáků“

ing. Milan Vorel – 200 okruhů Malé ceny Monaka

Dobrá fyzická zdatnost ing. Milana Vorla mu umožnila absol-
vovat nejvíce běžeckých okruhů Malé ceny Monaka (MCM).
Bylo to 200 okruhů této 10 km dlouhé trati v lesnatém porostu Hůry. 
Daný počet se stal realitou po dokončení 327. běhu MCM, který se 
uskutečnil 21. 9. a v němž startovalo 82 běžců.
Je to dosud maximální počet naběhaných MCM, a to jak z řad býva-
lých i aktivních běžců, tak i členů Klubu rekreačních běžců (KRB), 
který tento běh organizuje, boduje umístění běžců a statisticky vy-
hodnocuje dle kategorií.
MCM se běží v měsíčních intervalech od roku 1990 po lesních ces-
tách různé kvality, zpočátku to bylo se startem a cílem u restaurace 
Kometa, od dubna 1997 až dosud od Monaka. Předchozí trať byla 
o něco kratší, měřila 9,6 km a v krátkém úseku se shoduje se sou-
časnou trasou závodu.
K obtížnosti tohoto lesního běhu je třeba poznamenat, že běžci musí 
zvládnout náročný terén, v němž se střídají krátké výběhy a sebě-
hy, překážkou mohou často být vystupující kořeny stromů např. 
na 6km. Protože se běží po celý rok, dochází i ke zraněním a pádům 
při překonávání zledovatělých nebo sněhem zavátých úseků v zim-

ních měsících, na kluzkých a blátivých cestách po silných deštích 
apod., také každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, vědom si 
obtížnosti krosu v každém ročním období.
Do plánovaných běhů v termínovce MCM v roce 2008 zasáhla lesní 
kalamita a závody musely být přerušeny až do odstranění polomů.
Ing. Milan Vorel byl pasován na krále Monaka po odběhnutí 160 
ti MCM, což se stalo v cíli 275. MCM 16. 5. 2012 (viz. Ozvěny 
z června 2012).
Restaurace Monako nabídla běžcům optimální zázemí a jeho maji-
tel jim poskytl k prezentaci malý salonek, sloužící jako šatna.
Na závěr připomínáme reklamní slogan M. Alexy, činovníka KRBu, 
který zní: Kdo chce mít formu jako z praku, musí běhat na Monaku.
Na obr. č.1 je zachycen ing. Vorel těsně před cílem 200. okruhu, 
vpravo je hlavní rozhodčí RNDr. Jan Zajíc, který měří čas. Společné 
foto je na obr. č. 2.
Panu Ing. Milanu Vorlovi přejeme i nadále fyzickou zdatnost 
a mnoho dalších úspěchů.
Obdivujeme jeho dosavadní výkony a jeho vytrvalost a houževnatost.

MVDr. Ivan Jeník, starosta, foto Pavel Zeman

Jak jsme již psali v minulých Ozvěnách, od 31. října do 14. listopa-
du bude probíhat povinná revize knižního fondu v Městské knihov-
ně. Z tohoto důvodu budou v uvedené době prostory jak knihovny, 
tak infocentra uzavřeny. Prosíme čtenáře, aby s uzavírkou počítali 
a vypůjčili si s předstihem potřebnou literaturu, ale také včas vrátili 
knížky, u kterých již uběhla výpůjční doba. Mají na to bohužel už 
jen pár dní.
Čtenáři i návštěvníci nás mohou opět navštívit v úterý 15. listopadu 
2016 v nezměněné otevírací době.

Uzavření městské knihovny a infocentra!

Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 10. listopadu 2016 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

POZVÁNÍ



5

Tento rok se uskutečnil 15.ročník pěvecké soutěže Skutečský sla-
vík. Z naší ZUŠ se zúčastnilo 8 žáků pěveckého oddělení.
1.  místo ve své kategorii získaly: Lenka Klimešová, Anežka Vycho-

dilová, Eliška Strouhalová, Marie Klaudová, Blanka Pavlišová 
a Anna Křičenská.

2.  místo ve své kategorii obsadili: Mikuláš Málek a Barbora Čej-
ková

Všech šest zpěvaček, které získaly první cenu, zároveň postoupilo 
i na koncert vítězů, který se konal 27. září 2016 ve velkém sále Kul-
turního klubu ve Skutči. Dívky měli jedinečnou možnost zazpívat si 
za doprovodu profesionálních kapel Sto zvířat a Golem.
Celým koncertem nás provázela výborná moderátorka a zpěvačka 
Linda Finková. Oba dva dny, které jsem s dětmi strávila ve Skutči, 
jsme si užili a pro děti to byl velký zážitek. 
Tímto bych rodičům velmi ráda poděkovala za projevenou ochotu 
a pomoc při přípravě na soutěž.

Jana Sychrovská, ZUŠ Slatiňany

Úspěch slatiňanských zpěváků
na pěvecké soutěži Skutečský slavík

Pod tímto názvem jsme připravili jednu z dalších akcí, kterou jsme 
se pokusili zpestřit podzimní dny 11. a 13. října tohoto roku návštěv-
níkům muzea. A to hlavně dětem z mateřských a základních škol.
V úterním programu proběhla ukázka výcviku loveckých psů, kterou 
předvedl Ing. Josef Jedlička a pan Jaroslav Mareš se svými čtyřnohý-
mi kamarády. O dravcích a sovách velmi zajímavě vyprávěl sokolník 
pan Václav Augustýn. Přivezl nám na ukázku naši největší sovu – 
výra velkého, skrytě žijícího jestřába lesního a další zástupce dravců.
Ve čtvrtek jsme si vyslechli naučnou přednášku s odborníky ze Sta-
nice ochrany a fauny HLUK. Ukázali nám několik druhů dravců 
a sov. Dozvěděli jsme se o jejich úloze v přírodě, biologií, ochraně 
a předvedli je i v letu. Dravce nosili až k nám, abychom si je mohli 
prohlédnout zblízka či některé dokonce i pohladit. Někteří návštěv-
níci si také vyzkoušeli přílet na ruku, takže kontakt byl opravdu 
bezprostřední. Byla možnost se s dravcem či sovou vyfotit. Největší 
sympatie u dětí měla ochočená kuní slečna. Den byl zakončen dis-
kuzí a krátkou znalostní soutěží. 

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

MYSLIVECKÉ DNY NA ŠVÝCÁRNĚ
Muzeum Švýcárna vás v předvánočním čase zve na

„ADVENTNÍ ČTVRTKY“
1.12. a 8.12. 2016 od 8.00 do 17.00hod.

15.12. a 22.12. 2016 od 8.00 do 14.00hod.
Můžete si prohlédnout vánoční historické pohlednice z ČR, prodej-
ní výstavu ručně zdobených českých ozdob z Horního Bradla a ori-
ginálně malovaných medových perníčků od paní Dany Holmanové 
ze Dvora Králové.
Cena vstupného: Dospělí 25 Kč
  Děti 15 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková
Tel.: 469 315 134, 725 174 501

Vánoce na Švýcárně
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Ve výklenku průchodu do zámeckého parku
jsou vystaveny umělecké náhrobní plastiky rodiny Holubů

Tyto drobné sochařské skulptury vidí-
me na obr. č. 1 za ochranným mřížovím, 
individuálně pak na obr.č. 2 a 3. Jsou zařa-
zeny mezi kulturní památky České repub-
liky a zapsány do ústředního seznamu 
obdobných uměleckých skvostů.

Městu je v roce 2006 darovali manželé 
Padertovi z Prahy, potomci starosty Holu-
ba, jehož zpustlý rov na místním hřbitově 
město renovovalo (Ozvěny Slatiňan, čer-
venec 2015). Pan G. Paderta je zachycen 
na obr. č. 5.

K těmto plastikám byla před 2 lety 
umístěna pamětní deska, v jejímž textu se 
dočítáme o úmrtí třech věkem předškolních 
dětí starosty, zesnulých v srpnu 1882 (7., 8. 

a 9. tohoto měsíce). Je zachycena na obr. 
č. 4. Příčinou smrti byla nebezpečná infek-
ce mikrobem záškrtu.

Věrnou podobu dětí znázorňuje plastika 
na obr. č. 2. Blíže o smrti dětí rodiny sta-
rosty Holuba referují Chrudimské noviny 
z 12. srpna 1882. Titulek už říká vše „Krutá 
rána stihla rodinu váženého starosty!“ 

Smrt malých dětí Holubů, z nichž nejstarší 
Emílii bylo 5 let a nejmladšímu Rober-
tovi 2 roky, způsobila rodičům nesmír-
nou duševní bolest a jejich nezměrné zou-
falství nedokázala zmírnit ani všeobecná 
účast obyvatel nad truchlící rodinou při 

společném pohřbu svých miláčků 10. srpna 
na místním hřbitově. Slova útěchy zazněla 
i od faráře Schreibera nad hrobem.

Skulptura č. 3 je starší a byla osazena 
na hrobě rodičů starosty Holuba. Je na ní 
modlící se Ježíš Kristus.

Záškrt je infekční onemocnění způso-
bující zánět mandlí, a to vlivem mikroor-
ganizmu, produkujícího toxin. Dostane-li 
se tato infekce do krevního oběhu, dochází 
k sepsi a život člověka je ohrožen. Musí 
být nasazena antibiotika, v krajním případě 
je třeba chirurgický zákrok. Tyto poznatky 
nebyly v roce 1882 ještě známy.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Po zdařilém loňském závodění jsme se i letos pustili ve spolupráci 
a pod záštitou KK Chrudim a 1. náměstka hejtmana Pardubického 
kraje Romana Línka do organizování 2. ročníku, lehce populárně 
naučného, dog – maratonu „Panstvím knížete Auersperga nejen se 
strakáčem“ , který se uskutečnil v sobotu 8. října 2016. Opět jsme 
chtěli poukázat na nádhernou přírodu Železných hor, na historické 
a kulturní památky v našem kraji a na spousty zajímavostí, jak pří-
rodních, tak i architektonických. Letošní ročník měl několik novi-
nek. Tou první bylo, že jsme se stali oficiální a byli jsme zařazeni 
do mistrovského seriálu dog – maratonu MČR, dále jsme měli tu 
čest zajistit zázemí pro slavnostní vyhlašování tohoto mistrovství, 
které se uskutečnilo následující neděli 9. října 2016 a do třetice jsme 
vyhověli zájemcům z řad výletníků a natrasovali jsme pro ně nesou-
těžní trať MINI.
Start i cíl byl tentokrát ve Slatiňanech na místním koupališti. Tra-
dičně byl součástí Auersperga i speciál pro naše národní plemeno 
český strakatý pes a stejně, jako vloni, jsme podporovali psí útulek 
v Podlíšťanech a nově i v Chrudimi.
Délky tratí byly: DW / DM (dog – maraton) 42,5 km, TOUR 18,3 km 
a již zmíněná MINI s 8 km. Počasí jsme měli letos vyloženě podzim-
ní. Hned po ránu, na startech, závodníky probralo drobné mrholení. 
V mezidobí, kdy už byli všichni na trati, postupně se z ní vraceli 
a v době čekání na „posledňáčky“ byla obloha zakaboněná, naštěs-
tí bez deště s teplotou pro sportování více než příjemnou. Trvalejší 
déšť nás postihl až u vyhlašování výsledků a předávání cen několika 

posledních kategorií dog – maratonu. Co jsme si letos pro naše zá-
vodníky připravili… TOUR a MINI tratě šněrovaly blízké či vzdále-
nější okolí Slatiňan. Ani letos nechyběl slatiňanský zámek, Švýcárna 
– muzeum starokladrubského vraníka, Kočičí hrádek, rekreační lesy 
Podhůra s nově vybudovanými vozíčkářskými trasami, rozhledna 
Bára II., soustava kochánovických rybníků, vesnice Rabštejnská 
Lhota se svou malou zříceninou hrádku Rabštejn, lesní restaurace 
Monako, Vrchlického sady s pasoucím se stádem chovných klisen 
s hříbaty z místního hřebčína, několik naučných stezek atd. atd. Tra-
su dog – maratonovou jsme tentokráte vedli opačným směrem, než 
v prvním ročníku a to např. přes vesnice Orel, Lukavice, Žumberk 
se stejnojmennou zříceninou hradu, Libáň, Nasavrky, Svídnice atd. 
Účastníci měli tu čest se pokochat přírodními krásami PR Strádov-
ské peklo, okolím zříceniny hradu Strádov, rozhlédnout se do kraje 
z rozhledny Boika, dovědět se něco o Keltech z Keltské naučné stez-
ky, pozastavit se u vodní nádrže Křižanovice – Práčov atd.
Z našeho města se závodu zúčastnilo 5 Slatiňáků resp. Slatiňaček. 
Z toho tři v kategorii TOUR a dvě v MINI. Závodnice měly pro 
zajímavost toto zastoupení plemen: argentinská doga, český stra-
katý pes, kolie krátkosrstá, německý ovčák, kříženec. A kdo dopadl 
nejlépe? Byla to čtyřnohá obyvatelka Slatiňan, strakatá Miluška, 
která v mezinárodním týmu se slovenským dvounohákem obsadila 
v klubovém speciálu čsp 3. místo.

Každý závodník si od nás odnesl spousty dárků a drobností od na-
šich spolupracujících firem a organizací. Přednostně a s velkým 
díkem chci vyzvednout ty „naše“ – slatiňanské. Děkujeme městu 
Slatiňany resp. panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za poskytnutí 
zázemí na plovárně a za upomínkové předměty, pracovnicím Info-
centra za opět dokonalou propagaci a zajištění brožurek a letáčků 
o našem městě a okolí, ZOO Market – panu Ladislavu Habartovi 
za dobroty pro čtyřnohé chlupáče, panu kastelánu zámku Slatiňa-
ny – Ing. Jaroslavu Buštovi za poskytnuté propagační materiály 
a volné vstupenky pro vítěze, děkujeme za spolupráci hřebčínu Sla-
tiňany, DSS Slatiňany a jeho uživatelům za výrobu keramických 
ocenění, panu Jaromíru Hanušovi a TJ Spartak za možnost ubyto-
vání závodníků i se psy v turistické ubytovně a panu Karlu Fardovi 
za úspěšné plnění hladových žaludků výborným guláškem a jinými 
dobrotami po celou dobu závodu. Děkujeme, moc si Vaší podpory 
vážíme!
A na závěr trocha statistiky… Opět k nám zavítali pejskaři z celé 
republiky a ze všech krajů. Bylo jich celkem 102, závodících se 110 
psy různých plemen a s voříšky všeho druhu a vzezření. Klubové-
ho závodu českých strakatých psů se zúčastnilo 11 strakatin a je-
den český strakáč pak v kategorii MINI. Nad muži opět převládaly 
kynoložky a nejobsazenější kategorií byla kategorie TOUR ženy 
do 35 let (celkem se jich na start připravilo 32). Nikoho jsme ne-
museli hledat a všichni se nám ve zdraví a příjemně znaveni z tratí 
vrátili zpět. Podle vyslechnutých pochvalných slov trekařů a slibů, 
že příští rok určitě zase přijedou, musíme konstatovat, že 3. ročník 
je v plánu už teď!

Za organizační tým Erika Fiantová
Více na http://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz/

Auersperg podruhé!

LiStOVáNí zve na své další představení. Tomáš Poláček podnikl 
v létě roku 2015 bláznivou výpravu. Stopnul 250 aut většinou ne-
valné úrovně, aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střed-
ní Ameriku nebo peruánskou poušť až do střediska Ushuaia v Oh-
ňové zemi – nejjižnějšího města světa. „V mexickém kamionu jsme 
šňupali bílý prášek, v Jižní Americe žvýkali koku, ilegálně jsem 
překračoval hranice mezi středoamerickými státy, to všechno v kni-
ze je,“ vysvětluje Poláček, který stopuje více než dvacet let a sto-
pem mimo jiné dojel z Prahy na olympiádu v Pekingu. „Páteří knihy 
je ale tahle cesta přes dva kontinenty,“ říká, „protože ta byla určitě 
nejdrsnější – v posledních dnech jsem brečel.“ Se svou dramatickou 
knihou se vydává teď na jinou cestu, na turné s projektem LiStOVá-
Ní. Srdečně všechny zveme na středu 9. listopadu od 17.30 do sálu 
chrudimského gymnázia. Před představením vystoupí v rámci do-
provodného programu studenti GJR, samozřejmostí je občerstvení 
od Mlsného pecivála. Vstupenky je možné zakoupit jako obvykle 
u Mlsného pecivála na chrudimském náměstí. 

LiStOVáNí
na chrudimském gymnáziu
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Opravdu, takhle velký 
byl rozsah dalších akcí KČT 
Slatiňany. Dne 17. září pořá-
dal náš klub další vlastivěd-
ný výlet, a to až do VÍDNĚ. 

Opět ve spolupráci se SLOVANSKÝM 
KULTURNÍM INSTITUTEM z.s., s pány 
Mgr. Jindřichem Žákem a Mgr. Patrickem 
Ungermannem.

Vídeň vznikla na místě římského vojen-
ského tábora Vindobona. Postupně se stala 
sídlem monarchie a nyní je moderní rakous-

kou metropolí. Je plná historie i tradice. Je 
známo, že ta historie zdejšího osídlení sahá 
až do mladší doby kamenné, byla tu i kelt-
ská osada Vedunia (lesní potok), město mělo 
významnou roli od starověku přes středověk 
a novověk. Důležitá byla i bitva u Vídně 11. 
a 12. září 1683. Ta ukončila druhé obléhání 
Vídně Osmanskou říší, jejíž vojska do té 
doby úspěšně postupovala přes celý Balkán. 
Tato událost předznamenala ukončení turec-
ké expanze do Střední Evropy a zahájení 
vzestupu Habsburské monarchie.

Ve Vídni bývají tradiční předvánoční 
trhy a po celý rok lze navštívit řadu zají-
mavostí i historických a kulturních pamá-
tek. Jen muzeí a výstav je ve městě více 
než sto. A na tomto našem VÝLETĚ se 
toho navštívilo hodně. A tak to byl nejprve 
císařský palác HOFBURG, vlastně největ-
ší vídeňský muzejní komplex, v němž je 
část z panovnických sbírek. Je i oficiálním 
sídlem rakouského spolkového PREZIDEN-
TA a svého času byl CÍSAŘSKOU REZI-
DENCÍ. Nejstarší část Hofburgu pochází 

ze 13. století, současná podoba je z 19. sto-
letí, z doby vlády císaře Franze Josefa I. 
V MUZEU SISI bylo možno přímo nahléd-
nout do skutečného života krásné císařovny. 
Velkým zážitkem byla i prohlídka KLE-
NOTNICE, kde jsou např. korunovační kle-
noty Svaté říše římské, Burgundský poklad 
a poklad Řádu zlatého rouna.

Program pokračoval návštěvou barok-
ního zámku SCHÖNBRUNNU, který byl 
letní rezidencí rakouských císařů. A tento 
„KRÁSNÝ PRAMEN“ a celý rozlehlý park 
i zdejší Gloriett, fontány, kašny jsou oprav-
du krásné. Není divu, že i císař Franz Josef 
I. si objekt oblíbil a určitou dobu tu trávil 
všechen čas. V Schönbrunnu je i zajímavé 
muzeum kočárů (Wagenburg), kde je stov-
ka zdobných kočárů, saní, vozů i nosítek. 
Příjemný výlet byl ještě stylově doplněn 
VÍDEŇSKOU KÁVOU A SACHREM. 
Celý den byl opravdovým zážitkem. 

Několik dní nato jsme jeli linkovým 
autobusem do ROHOZNÉ. Odtud okolo 
Rohozenského velkého rybníku, do malebné 
vesničky KAMENIČKY. I když to nejsou ty 
proslavené „malířské“, je tu hezky. Památné 
lípy, malebné chaloupky, okolní příroda. 
Odtud jsme potom mířili k lesu, na TARAB-
KU, kde je bývalá hájenka a rozsáhlé nové 
sídlo. U stejnojmenného lesního přístřešku 
jsme se občerstvili a pokračovali příjemnou 
lesní cestou.

Další zastávka byla u krytého altánu 
na malé křižovatce, kde je i STEZKA MLA-
DÉHO LESNÍKA s deseti zajímavými sta-
novišti. Na nich si každý může prověřit 
své znalosti a co neví, to se dozví. Je tu 
i památný KŘÍŽ z roku 1776. Ten připo-
míná záchranu kněžny Vilemíny, manžel-
ky Jana Adama Auersperga, kterou podle 
pověsti na vyjížďce napadl zraněný divočák. 
Jsou tu i lavice ve tvaru jezevčíka a stůl 
ve tvaru bekyně mnišky. Ten by sice snad 
spíše patřil k dalšímu rozcestí – na kopci 
Bučina, nazývaném i MNIŠKA. Teprve tam 
je totiž malý kamenný památníček KALA-
MITY v letech 1919 až 1923, kdy byl zdejší 
les zcela zničen BEKYNÍ MNIŠKOU. 

Dál lesem, s krásnými mohutnými 
stromy a malebnými mechy, jsme došli 
na jeho konec a zamířili do KELTSKÉHO 
ARCHEOPARKU. Tam jsme s velkým 
uspokojením zjistili, že jeho výstavba znovu 
pokračuje. Je to velká zajímavost a zdejší 
historie našich dávných předků si opravdu 
pozornost zasluhuje. Už jsme tu byli před 

pár lety, když výstavba započala, máme 
projitou i NAUČNOU KELTSKOU STEZ-
KU, a v zámku expozici PO STOPÁCH 
KELTŮ. Na okraji Nasavrk, u Horního ryb-
níka, je tzv. GEOLOGICKÉ ZASTAVENÍ. 
Každý návštěvník to jistě ocenění – vždyť 
naše ŽELEZNÉ HORY jsou z geologické-
ho pohledu výjimečně pestrým územím. 
Z NASAVRK nám jel příhodně autobus, 
počasí nám velice přálo, viděli jsme toho 
dost, pěkně jsme se společně prošli, a tak 
i to byl hezký den. 

V sobotu 1. října se konal POCHOD 
GENERACÍ. Pořádalo ho město Chrudim 
ve spolupráci s tamním KČT. My jsme – 
za slunečného dne – vyšli přes park, KLA-
PAČKOU, KAŠTANKOU, kolem ŠVÝ-
CÁRNY, ke KOČIČÍMU HRÁDKU. Tam 
jsme si odpočinuli u našeho malého pohoš-
tění a dál lesem pokračovali až na rozhlednu 
BÁRA. Tam byla pro nás možnost zdravot-
ních testů a procházky s lektorkou s nor-
dik walking nebo trekovými hůlkami. Rádi 
jsme se tu setkali se spoustou kamarádů 
a známých. V přístřešku u kiosku jsme si 
odpočinuli při obědě, a pak už jen užívali 
procházku zpět domů. 

V pátek 14. října jsme měli v míst-
ní restauraci další poutavou přednášku 
Mgr. Jindřicha Žáka s názvem OD KOLÉB-
KY K DOSPĚLOSTI. Tato byla druhá 
z ucelené řady KAŽDODENNÍ ŽÍVOT 
NAŠICH PŘEDKŮ, kterou pro náš klub 
pořádá SLOVANSKÝ KULTURNÍ INSTI-
TUT z.s. Hradec Králové. Tyto přednáš-
ky nás všechny vždycky zaujmou, a tak se 
budeme těšit na tu další, která bude v pátek 
11. listopadu. 

Je opravdu dost toho, čeho se můžeme 
s naším klubem zúčastnit. Ono je skutečně 
dobré nejen se někam podívat, ale i něco se 
dozvědět. Bez ohledu na věk.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Od Vídně až po Báru
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Letní atletická sezóna ve Slatiňanech
Máme po letní atletické sezoně a je čas se 
podívat zpět na výkony našich nejmenších 
závodících atletů – tedy slatiňanské atletic-
ké přípravky. Jen pro nezasvěcené – do ka-
tegorie dětské atletické přípravky patřily 
letos děti narozené v letech 2005 a mladší.
Děti soutěžily na každých závodech vždy 
ve čtyřech stejných disciplínách: sprint 
na 60 m, skok daleký, hod míčkem a běh 
na 600 m. Jejich soupeři byla družstva Atletika 
Chrudim, Choceň, Litomyšl a Vysoké Mýto.
Tento rok proběhla 4 kola závodů (18. 
5. v Chrudimi, 1. 6. v Litomyšli, 16. 6. 
v Chocni a 14. 9. opět v Chrudimi). Podařilo 
se nám sestavit jedno dívčí družstvo a dvě 
chlapecká (což je moc hezké na tak malý 
oddíl). V družstvech chlapců a dívek se vy-
střídali tito závodníci a závodnice:
Aleš Blažek, Jakub Blažek, Filip Pavliš, 
Vojtěch Pavlík, Šimon Tlustý, Tomáš 
Pavliš, Radim Kopiště, Ondřej Culek, Ma-
těj Bartoš, Jan Růžička, Roman Stehno, 
Vladimír Jíša, Tomáš Blažek, Jakub Dušek, 
Jan Mrázek, Vojtěch Pavliš, Vít Picpauer, 
Michal Bonuš.
Bára Urbánková, Alena Picpauerová, Kate-
řina Hubková, Denisa Dvořáková, Veronika 
Stehnová, Tereza Odvárková, Beáta Horáč-
ková, Agáta Pleningerová.
Za zmínku určitě stojí nejlepší výkony na-
šich závodníků v jednotlivých disciplínách.

60 m: Aleš Blažek 9,0 s; Jakub Blažek 9,0 s; 
Filip Pavliš 9,1 s
Skok daleký: Jakub Blažek 383 cm, Aleš 
Blažek 375 cm, Filip Pavliš 373 cm
Hod míčkem: Filip Pavliš 36,65 m; Aleš 
Blažek 35,05 m; Jakub Blažek 34,30 m
600 m: Aleš Blažek 1:55,2; Jakub Blažek 
1:59,2; Tomáš Pavliš 2:02,6
60 m: Bára Urbánková 9,5 s; Alena Picpaue-
rová 10,3 s; Tereza Odvárková 10,5 s
Skok daleký: Bára Urbánková 354 cm; Ve-
ronika Stehnová 324 cm; Tereza Odvárková 
308 cm
Hod míčkem: Veronika Stehnová 29,20 m; 
Bára Urbánková 26,45 m; Tereza Odvárko-
vá 22,49 m
600 m: Alena Picpauerová 2:05,1; Bára Ur-
bánková 2:06,8; Tereza Odvárková 2:28,0

Celkové pořadí chlapců po 4 kolech 
1. Atletika Chrudim 21
2. AK Spartak Slatiňany „A“ 17
3. AC Vysoké Mýto 15
4. AC Choceň 14
5. Jiskra Litomyšl 14
 Spartak Slatiňany „B“ 4

Celkové pořadí dívek po 4 kolech
1. Atletika Chrudim 15
2. AC Vysoké Mýto 10
3. Jiskra Litomyšl 9

4. AK Spartak Slatiňany 6
5. AC Choceň 5
Chlapci nakonec tento rok absolvovali o je-
den závod více a to díky tomu, že se jim 
podařil výjimečný počin a to postup do kraj-
ského finále družstev, které se uskutečnilo 
25. 9. ve Svitavách v konkurenci družstev 
SAK Pardubice, Atletika Chrudim, Hvěz-
da Pardubice TJ Svitavy a Sokol Žamberk. 
Přestože se tohoto závodu nemohl zúčastnit 
jeden z našich „tahounů“ Aleš Blažek, tak si 
naši hoši v takové silné konkurenci nevedli 
vůbec špatně a umístili se na krásném čtvr-
tém místě za družstvy SAK Pardubice, Atle-
tika Chrudim a Hvězda Pardubice. Velmi se 
v těchto závodech dařilo Kubovi Blažkovi, 
který si udělal několik krásných osobních 
rekordů.
Děvčat tento rok bylo oproti chlapcům výraz-
ně méně, přesto bojovala velmi statečně s po-
četnějšími družstvy. Hlavními tahounkami 
týmu byly Bára Urbánková a Alena Picpaue-
rová, ale je třeba pochválit všechna děvčata, 
protože závodila s velkým nasazením.
Všem dětem patří velký dík za to, jak se 
snažily získat každý bodík a jak skvěle re-
prezentovaly naše město.
Velkým příslibem do budoucnosti je i fakt, 
že rozdíl mezi našimi nejstaršími a nejmlad-
šími závodníky byl i 6 let. 

Trenéři atletické přípravky

Ve čtvrtek 6. října 2016 před představením 
Pražského komorního baletu byla veřejnosti 
po náročné dvouleté restauraci představe-
na v chrudimském Divadle Karla Pippicha 
jedna z nejstarších dochovaných českých 
divadelních opon navržená akademickým 
malířem, sochařem, řezbářem a rytcem Ja-
nem Kokešem.
Opona s motivem „Libušina věštba, Kazi, 
Teta, Libuše“ vytvořená pro staré chrudim-
ské divadlo, které stávalo na místě dnešní 

Komerční banky, byla veřejnosti slavnostně 
předána v r. l854 za přítomnosti Františka 
Škroupa a sloužila do konce l9. století.
Tato vzácná kulturní památka byla nyní Re-
gionálním muzeem v Chrudimi dlouhodobě 
zapůjčena městu Chrudim a je umístěna 
na prvním jevištním tahu chrudimského di-
vadla. Spouštěna bude pouze při výjimeč-
ných příležitostech.
Akademický malíř Jan Kokeš, rodák z Kun-
čic pod Ondřejníkem, mj. také tvůrce mnoha 

sakrálních maleb a významný sochař, pobý-
val v Chrudimi a poté dlouhodobě ve Škro-
vádě, kde si založil sochařskou dílnu. Ve Sla-
tiňanech roku l867 v den svých 55. narozenin 
zemřel. Jeho náhrobek na slatiňanském hřbi-
tově najdeme při vchodu vlevo.
Poděkování ing. Evě Dostálové, která dlou-
hodobě a nezištně o památku této slatiňan-
ské osobnosti pečuje.
JUDr. Hana Mikanová
Obr. č. 1: Kokešova divadelní opona 
Obr. č. 2: podobizna Jana Kokeše od Josefa 
Papáčka

Kokešova divadelní opona
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Slatiňany mají hned několikanásobnou mistryni světa!!!!!!
Jmenuje se Veronika Rulíková a hned v první velké soutěžní akci se 
představila v plné parádě.
Trocha historie. Veroniku znáte z dřívějška jako atletku, a to cel-
kem úspěšnou. Věnovala se vrhačským disciplinám (disk, koule, 
kladivo). V hodu kladivem se dvakrát představila na mistrovství 
ČR. Postupně však její výkonnost začala stagnovat a protože se jí 
začalo čím dále více líbit samotné posilování, ukončila kariéru at-
letky a vrhla se s velkým úsilím na disciplinu silového trojboje. Že 
si vybrala sport ve kterém se našla je jasné z výsledků závodů.
Po roce usilovné přípravy se dostala až na Mistrovství světa do-
rostenek v GPC (mrtvý tah, bench press, silový trojboj), které se 
konalo 19.–25. září 2016 v srbském Knjaževaci.
Veronika soutěžila ve váhové kategorii T3 (do 75 kg). První den šam-
pionátu (středa) se konala disciplína bench press. Verča zvedla 70,5 kg 
čímž vytvořila nový evropský a světový rekord!!!!! Tímto výkonem 
obsadila první místo ve své kategorii a zároveň v absolutním pořadí 
všech zúčastněných dorostenek a juniorek 3. místo na světě!!!!!!!! 
Druhá disciplína pak byl mrtvý tah kde Veronika vytáhla 142,5 kg 
a překonala tak osobní rekord, evropský a zároveň i světový!!!!!
Ve čtvrtek se bojovalo v nejnáročnější disciplíně v silovém troj-

boji. Veronika se cítila již unavená, ale odhodlaná se porvat o co 
nejlepší výsledek. Ve dřepu předvedla 137,5 kg (osobní rekord), 
v bench pressu 65 kg a v mrtvém tahu 137,5 kg. V součtu to byl vý-
kon 335 kg (osobní rekord má 340 kg ) a další zlatá medaile na mis-
trovství světa.
Je tedy vidět, že když se chce a jde se cílevědomě za svým snem, tak 
se dají překonávat mety nejvyšší. Veronice děkujeme za příkladnou 
reprezentaci České republiky, Pardubického kraje, okresu Chrudim, 
ale především malého městečka Slatiňany.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších náročných 
tréninků. Jan Hanuš, Mgr.

Obrovský úspěch našeho sportu

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V KOSTELE sv. MARTINA VE SLATIŇANECH

11. 11. 2016 v 19 hodin

SOUBOR LESNÍ ROHY HRADEC KRÁLOVÉ
Srdečně zve Římskokatolická farnost Slatiňany
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Poslední roky 19. století ve Slatiňanech
Vážení spoluobčané,
konec „století páry“ je ve Slatiňanech 
poznamenán bohulibým zušlechťováním 
prostředí posouvajícím vzhled obce z ven-
kovského na městský: zavedení telefonu, 
budování nábřeží z pískovcových kvádrů, 
stavba chodníků atp. Byl založen chudobi-
nec, zřízena obecní váha, proběhly razantní 
úpravy zámeckého parku. Ve výčtu nechybí 
opět ani zmínka o tragické události.
R. 1896 – … V červnu zažádal obecní úřad 
v Slatiňanech o zřízení telefonické stanice 
v místě. Ředitelství pošt a telegrafů odpově-
dělo, že žádosti vyhoví, když obec přispěje 
200 zl. na výlohy. Obec nabízela 50 zl., ře-
ditelství odmítlo částku tuto a konečně zvý-
šilo požadavek z 200 na 300 zl., k čemuž se 
obec nepodvolila.
R. 1897 – … 6., 7. a 8. dubna stavěn telefon 
z Chrudimi přes Slatiňany do Lukavice. … 
23. července v noci na 24. pořádáno noční 
cvičení zeměbranců ve Slatiňanech. … 30. 
července přišla velká voda, silnice od cuk-
rovaru k mostu vedoucí byla zatopena. 31. 
července nalezen po opadnutí vody uto-
penec v Haškově olšině nad splavem. Byl 
to z Bojanova dělník, jakýsi Vrzal, kterýž 
při lovení dříví 30. července do řeky spa-
dl a utonul. … Během roku zřízeny schody 
na pravém břehu pod mostem a opatřeny 
zábradlím. Nákladem okresního výboru vy-
dlážděno řečiště pod mostem.
R. 1898 – … 10. ledna zbořeny staré ko-
nírny v parku, které asi 100 roků stály, 
do velkonoc bylo zbořeniště vyklizeno 
a k parku přiděleno. V parku provedeny 
mnohé změny, vykáceny skupiny stromové, 
park nabyl světlejšího rázu. … V dubnu 
započato se stavbou nábřeží na pravém 

břehu Chrudimky. Popud vyšel z „Okraš-
lujícího spolku“, kterýž k tomu účelu 120 
zl. věnoval. Na úpravu nábřeží vypůjčeno 
ze záložny 1.100 zl., celý taras stál 4.614 
zl.. Schody mezi č.p. 13 a 116 hradili sou-
sedé: Komárek, Šťovíček, Čtverák a Opo-
čenský (schody poblíž „Panského statku“ 
a lávky“). … 15. května meškal v Slatiňa-
nech, jsa návštěvou u Její Osvícenosti Paní 
hraběnky ze Stadionů, Jeho c. k. Výsost 
arcivévoda Ludvík Viktor. … (19. května 
před 8. hod. ráno vyletěl v Praze v přísta-
višti u nábřeží následkem prasknutí parního 
kotle do povětří parník František Josef I.). 
… 20. září vyměnil velkostatek za veřejnou 
cestu č. parc. 685 část pozemku u kláštera, 
kde zřízeno bude, až docíleno bude výmě-
nou ještě větší části téhož pozemku, hřiště 
pro děti. Kus získaný ihned osázen lipami. 
… 2. prosince císařské jubileum. Den tento, 
den 50-letého jubilea Jeho Veličenstva Cí-
saře a Krále Frant. Josefa I. Oslaven u nás 
láskou, vděkem a oddaností. … Obecní za-
stupitelstvo k návrhu lékaře p. MUDr. Jose-
fa Kramáře usneslo se na památku jubilea 
a k uctění památky J. V. v Pánu zesnulé nej-
jasnější Císařovny založiti ve Slatiňanech 
chudobinec pod názvem „Alžbětin chudo-
binec“. … 10. prosince zemřel jeden z nej-
starších v osadě p. František Jirouš, truhlář 
a dovedný řezbář, v stáří 84 let. V kostele 
našem hlavní oltář, postranní oltář sv. Jo-
sefa jest jeho práce. 
R. 1899 – … 9. února vzalo na vědomí 
obec. zast., že okrašlující spolek na zří-
zení chodníků od domu p. Josefa Holuba, 
starosty obce, kterýž před svým chodník 
sám zřídil, až k mostu žulové obruby – 
100 m za 200 zl. zakoupil. … 8. března 

usnešeno v obec. zast. chodník prodlouži-
ti přes most, dále podél zdi u pivovaru až 
ke kaštance. K tomu cíli bylo nutno most 
rozšířiti a po stranách chodník upraviti. Po-
dána žádost o rozšíření mostu k okresnímu 
výboru, kteréž nevyhověno s připomenu-
tím, že okresní výbor chodníky po obou 
stranách mostu zřídí. Obec. zast. však pro 
velikou komunikaci přes most, jmenovitě 
v čas kampaně v cukrovaru (most by se 
dvěma chodníky příliš zúžil), k tomu pro-
zatím nepřistoupilo. Odloženo rozšíření 
mostu na příznivější dobu. … 8. března po-
dána petice za nové upravení hmotných 
poměrů učitelstva v království českém 
a doporučena sněmu v Praze, dále podána 
žádost za zřízení university na Moravě. … 
25. května zemřel p. Jan Schmoranz, sta-
vitel a architekt, první radní, místní škol-
ní dozorce, velitel hasičů, člen veškerých 
místních spolků. … 24. října usnešeno pro-
najmouti od p. Vincence Šnopla (rolníka) 
pro zřízení obecní váhy kus pozemku vedle 
kovárny za roční nájemné 5 zl. … 19. pro-
since v schůzi obec. zast. zvýšeno služné 
obec. strážníka z 580 K na 600 K, služné 
ponocného stanoveno na 200 K a povoleno 
60 K na nový kožich. Zároveň usnešeno vy-
káceti modříny blíže P. Marie, by uvolněn 
byl rozhled do okolí. … Dále pak stano-
veny sazby pro vážení na postavené váze. 
Domácí mohou vážiti zadarmo, cizí za po-
voz párový 30 h, jednokoňský 20 h, za kus 
dobytka 20 h, občané obce škrovádské mo-
hou vážiti zdarma, avšak obec škrovádská 
bude povinna na opravu váhy procentuálně 
přispívati. … Za třešně toho roku strženo 
202 zl..

z kroniky vybral P. Kolek

Ve čtvrtek 6. října jsme se ve Společenském 
domě dočkali dlouho očekávané návštěvy. 
Na besedu za námi dorazil jeden z nejú-
spěšnějších a nejčtenějších spisovatelů sou-
časnosti – Vlastimil Vondruška. Jak se dalo 

očekávat, sál byl zaplněn do posledního 
místečka a možnost setkat se s tímto auto-
rem historických románů a detektivních 
příběhů si nenechali ujít nejen čtenáři z naší 
knihovny, ale i milovníci jeho knih z širo-
kého okolí.
Od prvních slov jsme si byli jisti, že před-
stava, kterou jsme o panu Vondruškovi měli, 
byla správná. Jeho příjemné vystupování, 
řečnické schopnosti a aura, která z jeho pro-
slovu vyzařovala, nám zajistila krásně strá-
vený, nejen literární večer. Vyprávění o kni-
hách i historkách ze života byla doplněna 
humornými příběhy a vsuvkami, kterým 
se s chutí zasmáli všichni přítomní. Téměř 
hodinu a půl dlouhé povídání bylo zakonče-
no besedou s posluchači a samozřejmě také 
podepisováním knih, přičemž některé si zá-
jemci mohli přímo na místě zakoupit.
My jsme na památku obdarovali pana Von-
drušku jak jinak než knihou „Nasavrcké 
panství a slatiňanští Auerspergové“, která 
mu doufáme, udělá stejnou radost, jako dě-
lají jeho knihy nám a kdo ví, třeba ho bude 
inspirovat k sepsání další knihy….

Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou



12

pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, kte-
ré mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, 
ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které 
sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce 
s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé by-
dliště na území města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Úvodní ustanovení

1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze záko-
na č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole a upravují postup pro 
rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají 
sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má 
zájem na jejich existenci a prosperitě. 

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Cel-
kovou výši finančních prostředků určených na dotace schvalu-
je Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu 
na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele 
schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.

3.  Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypo-
řádané finanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dis-
pozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.
cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, 
odbor hospodářsko-správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 27. října 2016 do 30. listopadu 2016.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2017 je dle 

schváleného rozpočtového výhledu 500 000 Kč. Přesný objem 
bude znám po schválení rozpočtu na rok 2017

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od obje-
mu finančních prostředků a počtu podaných žádostí

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 
v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany

•  od 1. prosince 2016 do 28. února 2017 podávají žadatelé žá-
dost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodář-
sko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti 
za uplynulý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2016, je 
podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 16. prosince 2016. Vyúčtování se předkládá na hospo-
dářsko správní odbor městského úřadu Slatiňany

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady 
města

•  rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2017
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Slatiňany“

Vyúčtování grantu
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2017 dle úče-

lu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá 
finanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slati-
ňany a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v pří-
padě pověření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva 
(podle § 118 zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2018

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vy-
účtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo 
s chybami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a po-
skytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správ-
ním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant “

Dotační témata
1. Podpora rozvoje občanské společnosti
-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporu-

jících zdraví 
2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro 

děti i dospělé
3.  Kulturní aktivity
-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
4. Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neor-

ganizovanou veřejnost
-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která ne-

jsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností na roz-
víjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

5. Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
9. Dotace na letní táborovou činnost 
10. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány měs-
tem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě
11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany ne-
mají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2017
schválená usnesením rady města Slatiňany č. 769/60/2016/RMS dne 17. 10. 2016
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Znovu se vracím příspěvkem na stránky „Ozvěn“, jak jsem 
v červnovém čísle slíbil. Činím tak proto, abych doplnil a přiblížil 
občanům mé osobní vzpomínky vztahující se k postavě knížete 
a meziválečné době, v níž Slatiňany navštěvoval. Tehdy jsem by-
dlel v č. p. 49 – Kabeláčově mlýně, kde otec působil jako do-
movník. Denně jsem vídal služebnictvo a při pobytu příležitostně 
i samotného knížete na procházkách. Byl to vysoký muž štíhlé 
aristokratické postavy, oblečen v myslivecké uniformě. Na hla-
vě zelený klobouk zdobený jezevčí (ale spíše kamzičí) štětkou 
a s četnými kačeřími pírky – kačírky. Hnědá lovecká kamizola, 
límec a okolí kapes byly bohatě zdobeny zelenou látkou. Kalhoty 
krátké jelenicové, sahající ke kolenům, též bohatě vyšívané, s pa-
dacím mostem. Nohy obuté do těžkých šněrovacích loveckých 
bot, silné zelené podkolenky sahající až ke kolenům a zpětně ohr-
nuté. V ruce mohutnou sukovici. Takto jsem jej potkal několikrát 
bez služebnictva. Jinak často jezdil tiše v kočáře po cestách zá-

meckého parku a klapačkou ven, vzhůru do obory. Spřežení řídil 
zkušený vysoký pán, který se jmenoval Popek. Vzadu na stupínku 
stál, případně někdy přímo v kočáře knížete doprovázel s puškou 
jeho lovčí a osobní služebník, usměvavý pan Bock. Tak jsem je 
vídal často. Projížděli přes obě tehdejší obory – Kochánovickou 
i Slavickou, kníže příležitostně složil jelena nebo jinou lovnou 
zvěř. V podzimním čase v době honů byl pěkný pohled na roz-
svícená okna zámku, zářící dlouho do noci, za nimiž bylo možno 
tušit bavící se hosty. Tak jako všude bylo chloubou „vrchnosti“ 
chovat koně a psy, k nim pak držet množství služebnictva. Jako 
pozůstatek tehdejší slávy zůstal dnešní hřebčín. I moji oba dědové 
a strýci byli zaměstnáni jako služebníci, jezdci, podkoní a řemesl-
níci. Poznámka autora : Kochánovická a Slavická obora prosluly 
chovem vysoké jelení zvěře, prvně jmenovaná byla zrušena v r. 
1945, druhá pak v r. 2013.

Jan Korbel nejstarší

Katecheze je výchova dětí, mládeže i dospělých ve víře, vedoucí k 
plnosti křesťanského života.
Slyšíme-li pojem katecheta-katechetka, vybaví se mnohým slati-
ňanským občanům starší generace osobnost paní Ludmily Pilařové. 
Také ona si na vás všechny – své žáky dobře pamatuje. Učila na 
zdejší škole do počátku padesátých let. Po školním roce, kdy učila 
padesát žáků, byla propuštěna pro „nezájem slatiňanských občanů o 
náboženskou výchovu dětí.“ Po čtyřiceti letech, kdy byl tento před-
mět vymazán z osnov základních škol, bylo vyučování opět umož-
něno. Začátkem devadesátých let min. století díky iniciativě zdej-
ších Školských sester sv. Františka se římskokatolické náboženství 
na zdejší škole mohlo začít vyučovat jako nepovinný předmět. V 
současné době učím osmnáct žáků prvního stupně, starší děti vyu-
čuje na faře místní farář. 
Co se změnilo v pojetí tohoto předmětu za oněch čtyřicet let „ml-
čící“ církve v Československu? Vývoj pokračoval v celosvětovém 
měřítku. Od konce 19. století vzniklo v církvi hnutí za nový způsob 
výuky. Základní křesťanská zvěst o vzkříšeném a stále živém Ježíši 

Kristu – Bohu, který se stal člověkem, byl generacemi předáván 
spolu se Starým zákonem izraelského národa, tak jak nám je za-
znamenala Bible. Není snad člověka, který by neslyšel o biblic-
kých postavách jako je Adam a Eva, Kain a Ábel, Abraham, David, 
Šalamoun a z Nového zákona jména Kristových apoštolů, zvláště 
Petra, který je i v pohádkách představován jako ten, který má klíče 
od nebeského království. Kromě náboženského obsahu byl kladen 
i důraz na pedagogiku a didaktiku a v druhé polovině dvacátého 
století též na psychologii. V současné době nejde jen o „nauku“, 
ale o sdílení víry. Katecheta by měl být jistým způsobem typ věří-
cího, který svým životem reaguje na změny doby. Žákům chceme 
předávat víru, která do života přináší rozlišení dobra od zla a také 
pokoj a radost.
V tom je mi opět moudrou rádkyní a učitelkou zmíněná paní Lud-
mila Pilařová, která ve svých 90 letech stále sleduje proměny církve 
podle potřeb doby.

Mgr. Zdeňka Řehořová

Setkávání s knížetem Auerspergem (ze vzpomínek pamětníka)

Katecheze včera a dnes

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky plánují v prů-
běhu podzimu a zimy 2016/2017 provést nahodilé těžby (odborný 
název pro neplánovanou těžbu), které budou řešit rizikové stromy 
v lesních porostech intenzivně navštěvovaných veřejností. Jedná se 
zejména o katastrální území Slatiňany, Trpišov, Svídnice, Kocháno-
vice a Licibořice.
Důvodem plánovaných nahodilých těžeb je zpracování stromů 
ohrožujících bezpečnost osob a majetku na sousedních komunika-
cích a v přilehlých porostech. Předmětem těžby budou vytypovaní 
jedinci jírovce, lípy, dubu a případně ostatních dřevin s ohledem 
na arboristické posouzení stavu těchto jedinců provedené v rámci 
dlouhodobě připravovaného projektu zaměřeného mimo jiné na ob-
novu vybraných částí alejí tvořících jednak krajinný ráz území 
a současně biotop některých zvláště chráněných druhů. 
Záměr přistoupit k obnově některých stromořadí byl projednáván 
od září 2015 se všemi dotčenými orgány. Zejména byl záměr opa-
kovaně konzultován s pracovníky CHKO Železné hory. K provede-
ní plánovaných těžebních zásahů jsou v současné době vyřizována 
příslušná vyjádření, či povolení. V prvé řadě se jedná o stanoviska 

orgánů ochrany přírody a památkové péče. O připravovaných opat-
řeních je průběžně informováno město Slatiňany. 
Plánované provedení nahodilých těžeb musí být realizováno s ohle-
dem na intenzivní využití prostoru veřejnosti s maximální opatrnos-
tí, s nasazením dostatečných kapacit a za využití proudové metody 
výroby dříví tak, aby omezení pohybu na sousedních komunikacích 
bylo minimální. Zahájení těžebních prací se předpokládá v závěru 
října 2016. Lesy ČR jsou při plánování těžebních zásahů limitovány 
mezními termíny stanovenými orgánem ochrany přírody.
Žádáme proto veřejnost o maximální opatrnost při návštěvách 
v okolí řešených lokalit. Samotný vstup do lokalit, kde probíhají 
těžební práce je ze zákona zakázán.
Provedení těžebních prací je nutnou podmínkou pro následnou ob-
novu alejí a jejich částí v horizontu cca dvou let. Záměrem Lesů ČR 
je přistoupit k obnově předmětných lokalit citlivě a v kontextu opat-
ření plánovaných sousedními vlastníky, zejména Městem Slatiňany 
a Národním hřebčínem Kladruby n. L.

Ing.František Neznaj,
 lesní správce, LS Nasavrky

Obnova alejí v okolí Slatiňan


