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Až večer všem dětem zahoří od svíček
ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí
a z dálky tichounce zaznějí koledy,
vánoční stromeček tiše se nakloní,
zaprská prskavkou, zvonečkem za-
zvoní:
Bim bim bam, bim bim bam!
Veselé Vánoce Vám!

Radostné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2017 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti, životní pohody a lásky všem přejí

děti a zaměstnanci Mateřské školy Slatiňany

LEDEN 2017

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

Na prvním Laskavém večeru v roce 2017 budou hrát a zpívat domá-
cí. Hudebníky Jitku a Petra Šottovi jistě není třeba představovat. 
Oba hrají a zpívají ve skupině Strunovrat. Jitka je houslistka a Petr 
kytarista. Tentokrát vystoupí bez skupiny, zato však s další slatiňan-
skou umělkyní, zpěvačkou Ivou Ryzovou.
O literární část večera se postará dříve chrudimská, dnes již praž-
ská spisovatelka Jana Franče Jirásková. Ta na Laskavém večeru 
několikrát vystupovala, ovšem ještě bez druhého příjmení Franče. 
Jana bude číst ze své nové knížky Zbláznila ses? Její povídky jsou 
drsné, syrové a hlavně ze života. Žena středních let, rozvedená mat-
ka čtyř dětí čeká páté s partnerem o generaci mladším, to je Jana 
a o tom velice poutavě píše. Knížka bude samozřejmě k zakoupení.
Laskavý večer se bude konat v úterý 12. ledna od 19 hodin.
Pořadatelé opět prosí, aby diváci přišli s dostatečným předstihem. 
Po 19. hodině se už nebude podávat občerstvení. z.j.

143. LASKAVÝ VEČER
Slatiňanští hudebníci a spisovatelka, co se zbláznila

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se ve Slatiňanech uskuteční v sobotu 17. ledna 
2017.

Fotbalový oddíl SK Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 11. února 
od 20.00 hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční „SPORTOVNÍ 
PLES“. K tanci i poslechu hraje hudební skupina WJEČNÁ ŽÍ-
ZEŇ. V průběhu plesu se uskuteční předtančení, zajištěna je i bo-
hatá tombola. Předprodej vstupenek od 31. ledna v trafice Květ. 
Srdečně zvou pořadatelé.

Sportovní ples

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, 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:
Marta Davouze – Loď v Bretani
Lars Kepler – Playgroud

Měsíc s pěknou knihou

Knihovna oznamuje
Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letoš-
ním roce si bude možné půjčit či vrátit kníž-
ky ve čtvrtek 22. prosince do 11 hodin. Poté se 
s Vámi rády uvidíme, ale až po novém roce, 
a to opět ve známou provozní dobu od 3. ledna 
2017.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového 
roku a také trochu času, který budete moci strá-
vit na pěknou knížkou .

Betlémské světélko
V pátek 23. 12. proběhne od 16.00 do 18.00 na nádvoří zámku 
ve Slatiňanech předávání Betlémského světýlka spojené s vánoč-
ním divadelním představením a zpěvem koled. Divadlo se hraje 
vždy jednou za půl hodiny. Připravuje pro Vás středisko Junáka Sla-
tiňany ve spolupráci se Státním zámkem Slatiňany.

Mateřská škola Děvčátka MOMO přeje všem požehnané vánoční 
svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní po-
hody.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 63. schůzi dne 28. 11. 2016
  1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 19/2016 (hospodář-

ský výsledek u všech 4 příspěvkových organizací je kladný)
  2.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2014 (návrh zápisu schvá-

len k přepsání do kroniky)
  3.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
  4.  Výroční zpráva ZŠ Slatiňany za školní rok 2015/2016 (vzata 

na vědomí)
  5.  Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci „Rozšíře-

ní kapacity v Základní škole Slatiňany (týká se projektu na ná-
stavbu nových tříd nad šatnami v „malé škole“)

  6.  Elektropřípojku k pozemku parc. č. 218 v kat. území Slatiňany – 
nové řešení (předkládá investor – spol. ČEZ Distribuce)

  7.  Pronájem části pozemkové parcely č. 723 v kat. území Slatiňany 
(8m2 – zahrádka na chodníku před restaurací Giles Burger)

  8.  Plán hospodaření v lesích v roce 2017 (předkládán ke schválení 
na základě čl. III. pachtovní smlouvy s Městskými lesy Chrudim 
s.r.o.)

  9.  Smlouvu o poskytnutí dotace (4 000 Kč P. Klepetkové na nákla-
dy spojené s účastí na MS v Pole dance v Itálii 10.–11. 12. 2016)

10.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o centrální ochraně objektu Interaktiv-
ní muzeum Švýcárna

11.  Kácení dřevin v katastrálním území Slatiňany (zamítnutí žádosti)
12.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových orga-

nizací zřízených městem Slatiňany
13.  28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016.

Rada města Slatiňany projednala
na 64. schůzi dne 5. 12. 2016

  1.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na od-
bahnění nádrže u nádraží ve Slatiňanech (vyzváno bude 5 spo-
lečností + vyvěšení na el. úřední desce města, zároveň ustavena 
hodnotící komise) 

  2.  Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Dobrý den, po přečtení článku v nových Ozvěnách o svozu odpadů, 
už se musím taky vyjádřit, zatím jsem se držela.
Ten, kdo má se 14-denním svozem problémy, by si měl sáhnout 
do svědomí, jestli opravdu třídí...
My třídíme doma papír, sklo, plasty, kompost apod. a popelnici už 
nyní dáváme na vývoz 1× za 14 dní a to máme malé mimino, takže 
nám odpad narůstá plínami. I tak ta popelnice není plná. Nicméně 
při procházkách městem jsem si všimla popelnic narvaných plasty 
a dokonce i posekanou trávou a plevelem. Být popelářem, tak to 
nevyvezu!!! Třeba by si to lidi uvědomili!!!
Chtěla jsem vás jen podpořit, protože si myslím, že vám spíše chodí 
negativní reakce.
Přesto se omlouvám za anonym.

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany zahájila
půjčování lyží od 19. 12. 2016

Výpůjční doba:
Pondělí  15.00–16.30
Úterý  17.30–19.00
Středa  15.30–17.00
Čtvrtek  16.00–17.30

Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.

Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.
Cena za běžecký komplet …………  90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet ……….. 120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet ….. 180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.
Kontakt: 
p. uč. Hanuš  t. 775 028 801, p. uč. Hübnerová  t. 776 070 006
škola t. 469 681 413
Půjčovna mezi svátky: út 27.12., st 28.12., čt 29. 12. 2016.

Dopis regionálního ředitele provozu, region východní Čechy, 
České spořitelny Marka Němce panu starostovi MVDr. Ivanu 
Jeníkovi
Vážený pane starosto, 
Dovolte mi krátké vysvětlení k ukončení provozu naší pobočky 
ve Vašem městě.
Vážíme si města Slatiňany i všech jeho obyvatel a jsme rádi, že 
jsme mohli být po celá léta jeho součástí. Návštěvnost našich pobo-
ček dlouhodobě klesá. Trendy v bankovnictví se mění a my proto 
musíme být klientům k dispozici nejen v kamenných poboč-
kách, ale i v digitálním světě. Nechceme mít ale prázdné poboč-
ky. Provoz některých poboček proto ukončujeme a přesouváme 
do jiných míst, a to z důvodu jejich dlouhodobě klesající vytí-
ženosti. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a umísťovat 
naše pobočky zejména do těch lokalit, kde je klienti využívají. 
Pro nás je tedy klíčová jak dostupnost v reálném i digitálním 
světě, tak i profitabilita.
Z pravidelných analýz využívanosti našich poboček bohužel dlou-
hodobě vyplývá, že naší pobočku ve Slatiňanech klienti využíva-
jí stále méně. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit její provoz 
k 1. dubnu 2017.
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být 
všude. Jsme si vědomi toho, že tato informace nebude pro klienty 
potěšující. Nicméně ve Slatiňanech bude nadále klientům k dis-
pozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje vedle vý-
běru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platební-
ho příkazu, zaplacení složenky, dobiti kreditu mobilního telefonu, 
změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
Klienty budeme o připravovaných změnách pochopitelně s předsti-
hem informovat. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se 
jim nijak nezmění. Máme pro ně řadu alternativních cest k obsluze 
účtu (bankomat, elektronické bankovnictví SERVIS 24 internet/
telefon, Mobilní banku SERVIS 24 s nepřetržitým provozem nebo 
aplikací Můj stav pro kontrolu zůstatku na účtech). K dispozici je 
jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spo-
řitelny 800 207 207. Kompletní obsluhu klientských účtů a dal-
ších bankovních produktů zajistí také kterákoli jiná naše pobočka 
bez ohledu na to, kde mají klienti uloženou dokumentaci ke svým 
účtům. Nejbližší velká pobočka je v Chrudimi, Palackého tř. 801, 
která má otevřeno každý pracovní den od 9 do 17 hodin.
Děkuji Vám za pochopení a věřím, že zachováte České spořitelně 
přízeň.

Ohlasy občanů

Půjčovna lyží

Ukončení provozu pobočky České spořitelny

Přání

Do nového roku přeji všem svým zákaznicím i zákazníkům hod-
ně zdraví, spokojenosti a štěstí a děkuji za jejich přízeň i v nad-
cházejícím roce.

Lenka Stahoňová, kadeřnictví Slatiňany
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a Svazu diabetiků 
za milá blahopřání k mým narozeninám.

Antonín Malinský

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

Zdeněk Novák

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za pěkné blahopřání k narozeninám.

Antonie Ďuriačová

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

Jiří Meier

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

Josef Pitr

PoděkováníPoděkování
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou a Svaz diabetiků Slatiňa-
ny děkují dětem a pedagogům ze ZUŠ Slatiňany a Skautskému od-
dílu Slatiňany za krásná vystoupení, která zpříjemnila předvánoční 
čas. Těšíme se na další spolupráci.
Dne 6. prosince 2016 se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou služ-
bou Slatiňany již deváté setkání obyvatel s tajemníkem Městského 
úřadu Slatiňany Ing. Josefem Prokšem. Děkujeme panu tajemní-
kovi za čas, který nám věnoval , za zodpovězení všech dotazů 
a připomínek. Velké poděkování náleží i městu Slatiňany za milé 
dárky.

obyvatelé DPS a paní Vendulka Boháčová

Žádáme manželské páry, které budou v roce 2017 slavit zlatou 
nebo diamantovou svatbu, a chtěli by tuto životní událost oslavit 
se svými blízkými v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňa-
nech, ať se přihlásí u paní Osinkové (tel. 469 660 230 nebo e-
-mailová adresa: i.osinkova@slatinany.cz) vždy s dostatečným 
časovým předstihem kvůli zajištění vhodného termínu.

Zlaté a diamantové svatby

Poděkování

Nabídka soukromé výuky
základů hry na hudební nástroje

Jménem svým a jménem paní ředitelky Mgr. Jitky Činčalové 
chci poděkovat za účast na benefičním koncertě, který se usku-
tečnil 11. 12. 2016 v kostele Sv. Martina ve Slatiňanech. Díky 
Vaší hojné účasti a štědrosti se vybrala částka 7500 Kč, která 
bude použita na pomůcky pro děti s postižením ve speciální ško-
le v Chrudimi.

Iva Ryzová

Nabízím možnost soukromé výuky základů hry na hudební nástro-
je: housle, zobcové flétny,panovu flétnu klavír, kytara, zpěv pro 
aktivní seniory, kteří by si rádi splnili svůj sen a na něco naučili 
hrát a nebo by si jen chtěli zamuzicírovat s vnoučaty. Výuka může 
probíhat v dopoledních hodinách v domácím prostředí u mě, nebo 
u vás doma.
Kontakt: Iva Ryzová 777 026 223
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Rozvodem končí v ČR téměř polovina manželství, nejčastěji po 3–5 
letech. V míře rozvodovosti patří Češi k „nejhorším“ v Evropě. Češi 
se do manželství neženou, na rozdíl od počtu rozvodů v Česku klesá 
počet svateb.
Překvapující počet svateb uzavřených v roce 2016 naší matrikou, je 
pravým opakem.
Dovolte mi, abych Vás jako každoročně v lednových Ozvěnách in-
formovala o předchozím „svatebním roku ve Slatiňanech“.
Od obnovení matriky v našem městě v květnu roku 1994 byl co 
do počtu svateb úspěšnější jen rok 2010 s počtem 103 sňatků. Rok 
2016 se zařadil na 2. místo s počtem svateb 102. Nejméně svatebních 
obřadů bylo na území města uskutečněno v roce 1997 a to pouze 25.
A nyní již podrobněji k roku 2016:
Ani v tomto roce jsme si „neodpočinuli“ od absolvování rozmani-
tých míst konání obřadů. V obřadní síni budovy radnice vstoupilo 
do svazku manželského 19 párů, 28 párů si vybralo pro svůj „nej-
větší den“ zámeckou knihovnu, nádvoří či jižní terasu zámku, se 39 
páry jsme se radovali z jejich životního kroku v Zámeckém parku 
(nejčastěji u jezírka), a aby toho nebylo málo, 1× jsme absolvovali 
sobotní vycházku k rybníku Hluboký v Kochánovicích, 1× k muzeu 
Švýcárna, 1× na rozhlednu Chlum a 1× na zahradu Mysliveckého 
domu, pozadu nezůstalo ani Návrší Vrchlického se 3 uzavřenými 
sňatky a „zahanbit“ se nenechaly ani venkovní prostory restaurace 
Obora v Trpišově, kde si v roce 2016 řeklo své „ano“ 8 párů, 2 sňat-

ky byly církevní a konaly se v kostele sv. Martina ve Slatiňanech. 
K tomu snad jen dodat, že „svatební maratón“ ve Slatiňanech máme 
pestrý. V jeho absolvování se střídají 2 matrikářky a 7 oddávajících.
Na některých snoubenci vybraných místech nás čekalo opravdu 
překvapení. Tak třeba na hrázi rybníka Hluboký v Kochánovicích, 
kde pro nás jediným odkládacím „stolem“ byly pařezy pokácených 
stromů. Svatba vskutku přírodní.
Jednu zářijovou sobotu jsme si pro změnu vyrazili s oddávajícím 
na nedalekou rozhlednu Chlum, kde jsme očekávali příchod nevěs-
ty, ženicha, svědků a několika mála hostů. Ale těsně před začát-
kem obřadu došlo ke změně původního místa jeho konání, a tak 

na výzvu jednoho z hostů „hupky, dupky“ do pustého lesa pod roz-
hlednou. Svatební obřad proběhl nad naše očekávání velmi zdařile. 
Ranní paprsky slunce (obřad byl v 9 hodin) dodávaly všemu ještě 
krásnější atmosféru. Jako stolek pro podepisování protokolu o uza-
vření manželství, posloužila tentokrát záda jednoho z přítomných 
svědků. I takové máme ve Slatiňanech svatby.
První svatba roku 2016 se ve Slatiňanech konala 9. ledna a poslední 
sňatek byl uzavřen na území našeho města 21. prosince.
Nejvíce obsazené jsou termíny v měsících červen–září (červen 24 
svateb, červenec 15, v srpnu 18 a v září 15 svateb).
V roce 2017 je plánována rozsáhlá rekonstrukce zámku ve Slatiňa-
nech a jeho přilehlých prostor. Na tento rok jsou proto k dispozici 
termíny pro konání svateb na zámku a v zámeckém parku pouze 
do 22. července 2017 (včetně). Po uvedeném datu bude možno do-
mluvit termín konání svatby na matrice ve Slatiňanech pouze v ob-
řadní síni budovy radnice, nebo na jiném vhodném místě (mimo 
zámecké prostory).
V současné době máme na rok 2017 rezervováno 46 svatebních ob-
řadů, z čehož je patrné, že počet sňatků v našem městě ani výhledo-
vě neklesá. Naším přáním je, aby průběh svatebních obřadů ve Sla-
tiňanech odpovídal představám snoubenců, a aby pro ně i všechny 
svatební hosty byl nezapomenutelným zážitkem. Důkazem toho, že 
se nám to z větší části daří, jsou výše uvedené počty sňatků.
Závěrem bych chtěla opět poděkovat kastelánovi Státního zámku 
Slatiňany Ing. Jaroslavu Buštovi a všem zaměstnancům zámku 
za skvělou přípravu prostor pro konání svatebních obřadů a za vel-
mi vstřícný přístup k matrikářkám i oddávajícím. Bez této spoluprá-
ce, by nebylo možné ve Slatiňanech takový počet svateb uspořádat.
Bližší informace týkající se uzavírání manželství ve Slatiňanech 
– matrika MěÚ Slatiňany M. Kolouchová, m.kolouchova@slati-
nany.cz a I. Osinková, i.osinkova@slatinany.cz, tel 469 660 230, 
469 660 245. 
Krásný nový rok, zdraví a štěstí všem, i těm v „manželském životě“ 
přejí matrikářky. M.K., I.O.

„Slatiňanský svatební maratón 2016“
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Ptáme se za Vás
Blíží se Vánoce, což je, myslím, ideální doba maličko zpomalit 
a vychutnat si pohodu a klid. A kdo jiný by měl o tomto období 
vánočních svátků pohovořit než současný správce naší římsko-
katolické farnosti. Pro někoho možná ještě neznámý, ne však pro 
slatiňanské farníky, pro které je, jak jsem se doslechla, skvělým 
kazatelem.
Mým dnešním hostem je tedy statutární zástupce Římskoka-
tolické farnosti Slatiňany – P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, 
farář.
1/ Mohla bych Vás požádat o krátké představení? Jaké máte první 
dojmy z našeho města a jak se Vám zde líbí?
Dobrý den, pocházím z jihovýchodu Polska, je mi 47 let, jsem 
v ČR od roku 1994, tzn. 22 let. Dříve jsem působil jako kaplan 
v Červeném Kostelci, Novém Městě nad Metují, jako admi-
nistrátor v Přelouči a Vápně u Přelouče, jako děkan v Náchodě 
a Studnici a teď jsem farářem u vás a v Žumberku. Musím říci, že 
od začátku mě zde oslovilo krásné prostředí, vstřícní lidé jak z řad 
věřících, tak i nevěřících, včetně vedení města. Je patrné z jejích 
jednání, že jsou velcí vlastenci a zakládají si na svém místě v lo-
kální společnosti. V kostele od prvního setkání žasnu nad hudeb-
ními schopnostmi místních farníků. Téměř každá mše sv. je pro 
mne hudebním zážitkem. Už máme pár brigád za sebou a mohu 
zhodnotit, že jsou zde pracovití, vstřícní lidé, ochotní přiložit ruku 
k dílu. Vždy čistý, krásně vyzdobený kostel, udržovaná farní za-
hrada, nový plot kolem ní, uklizená cesta na věž kostela atd. … 
jsou toho důkazem.
2/ Vím, že pocházíte, jak jste již zmínil z Polska, i když mnoho let 
žijete v Čechách. Velice dobře hovoříte česky, učil jste se češtinu 
nebo to tak nějak přišlo samo?
Po dohodě s tehdejším královehradeckým biskupem Otčenáškem, 
že přijdu vypomáhat v pastoraci do Čech, začal jsem se učit česky 
ještě v semináři z knížky v angličtině „Čeština pro cizince“. Ale 
nejvíce mi pomohla osobní setkání a praktický život na místě v Če-
chách. Svoje znalosti jsem si potvrdil složením zkoušek z češtiny 
na Universitě v Hradci Králové a Karlově universitě. Tímto mám 
úředně potvrzeno, že umím česky ;-);-)
3/ Nastoupil jste kněžskou službu po pateru Štefanovi Brindovi, 
který od tohoto roku slouží v Licibořicích. Každý příchozí má jistě 
plány co změnit, zlepšit, cose mu zde líbí více a co méně. Jaké 
„plány“ máte s kostelem sv. Martina a farou Vy? Když jste do Sla-
tiňan přijel úplně poprvé, co Vás zde zaujalo, potěšilo či naopak 
zklamalo? Jaké povinnosti máte spojené s naším kostelem a event. 
s dalšími farnostmi v okolí?
Když jsem poprvé přijel za P. Brindou do Slatiňan, oslnila mě nád-
herná poloha kostela a fary s překrásnou alejí, v blízkosti zámku 
a parku. První moje cesta vedla do krásného kostela a na faru, která 
byla v rekonstrukci. Tak pokračuji v cestě předchůdce. Už máme 
vybavený interiér fary, topení v lavicích v kostele sv. Martina 
a v kostele Všech svatých v Žumberku. Čeká nás především nová 
střecha fary a zateplení, čímž se značně sníží náklady na provoz 
a úprava exteriéru fary. V Bítovanech nás čeká oprava omítek kos-
tela, varhan a vitráži a na Žumberku nová střecha vč. věže a nová 
fasáda kostela. Mým tichým přáním je nový rozhlas a osvětlení kos-
tela sv. Martina, čímž by vynikl jeho nádherný vnitřek. Mám velkou 
radost, že v kostelích už se povedlo uskutečnit několik koncertů, 
což podle mého názoru propívá kulturnímu životu a slouží i nevě-
řícím občanům.
4/ Sloužil jste spoustu let v Náchodě a jistě můžete srovná-
vat i s ostatními farnostmi v náchodském regionu. Jak vidíte 
návštěvnost kostela a bohoslužeb v našem městě. S ohledem 
na uspěchanou dobu, neuchyluje se třeba více lidí k víře, 

a tedy návštěvnost v kostelích obecně stoupá?
V náchodské a studnické farnosti sloužil jsem 17 let. Každá far-
nost je výjimečná. Do kostelů za mého působení přicházelo tam 
na nedělní bohoslužby cca 1100 lidí, zde přichází cca 100. Nejsem 
schopen posoudit, zda stoupá návštěvnost kostelů, ale domnívám 
se, že v Čechách opak je pravdou. Na druhou stranu mám radost, 
že v naší farnosti hodiny náboženství navštěvují i nepokřtěné děti 
z rodin, které nechodí na pravidelné bohoslužby, dospělí lidé se 
připravuji na křest a zájem o svatby v našem kostele je i z širo-
kého okolí.
5/ Z Vašich funkcí vyplývá jistě mnoho práce, zbývá Vám čas i ně-
jaké Vaše koníčky, záliby… Můžete nějaké zmínit?
Mám to štěstí, že moje poslání je zároveň i mým koníčkem. Rád 
cestuji, čtu a studuji. Byl jsem donucen okolnostmi, aby se také 
mým koníčkem staly opravy a rekonstrukce církevních památek. 
Dokonce, dle mých přátel, je to můj adrenalinový sport.
6/ Nastal předvánoční čas, a zanedlouho budou Vánoce, čas který 
téměř v každém z nás vyvolává takový zvláštní pocit. Většina lidí se 
na svátky těší a užívá si je. Co Vy a svátky – Vánoce, Nový rok? Co 
pro Vás znamenají ať již z hlediska profesního tak soukromého?
Pro každého kněze je to velmi náročné, ale i krásné období. Na jed-
né straně mnoho hodin strávených ve studených kostelích, zpověd-
nicích, přípravy kázání, bohoslužeb atd… Na straně druhé slavnost-
ní bohoslužby, koncerty, krásný pocit ze spokojených, šťastných 
a hezky naladěných lidí.
7/ Mohou se zájemci těšit, že 24. prosince proběhne v kostele sv. 
Martina půlnoční mše? Mohl byste prosím čtenáře třeba nejen 
na ni pozvat?
Samozřejmě a velmi rád. Bude od 22.00 hod. a zazní při ní „JITŘ-
NÍ VÁNOČNÍ MŠE“ J. J. Ryby v podání chrámového sboru. Dve-
ře kostela jsou otevřené pro všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí 
vánoční svátky přikrášlit a ochutit duchovnem.
8/ Nechtěl byste třeba našim čtenářům něco vzkázat, sdělit, třeba 
i z „jiného soudku“?
Především chtěl bych všem popřát krásné, pohodové Vánoce, pro-
žité v kruhu svých nejbližších, v ovzduší pochopení a lásky. 
Děkuji mnohokrát za Váš čas i rozhovor, přeji Vám, aby se Vám 
v našem městě líbilo, našel jste zde mnoho přátel, zažil jen vše 
příjemné a strávil ve Slatiňanech Vánoce a svátky plné pohody 
a klidu, ale i další a další léta…
Mockrát děkuji. Přeji Vám a všem čtenářům hezký a požehna-
ný adventní čas.
Mnoho zdraví do dalších let a šťastný nový rok!

Ptala se Renata Maryšková
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Prof. T. G. Masarykovi bylo uděleno čestné občanství Slatiňan
ještě před jeho zvolením prezidentem republiky

Tuto poctu od našeho městyse mu odhlasovalo obecní zastu-
pitelstvo na svém slavnostním zasedání 8. 11. 1918 (prezidentem 
republiky byl zvolen až 14. 11. 1918, obr. č. 1).

Stejné ocenění obdrželi i jeho spolupracovníci, kteří později 
obsadili ministerské posty. Celkem to bylo 12 vážených členů 
čestného národního zastupitelstva a počet se zdůvodnil nehynoucí 
zásluhou těchto pánů, jejichž cílevědomá činnost v opozici vyústila 
ve vyhlášení samostatné čsl. republiky. Ze známějších osobností 
uvádíme např. K. Kramáře, E. Beneše a A. Rašína.

V předchozích Ozvěnách jsme si připomenuli prezidenta 
Masaryka v souvislosti s poškozenou pamětní deskou na Vrchlic-
kého návrší, na níž byl původně vyryt den naší obrody, pojatý jako 
vzkříšení národa a ztotožňující se s vyhlášením samostatného státu 
Čechů Slováků po rozpadu habsburské monarchie.

Ke vzniku státu 
– Československé 
republiky – přispěl 
především organizo-
vaný odboj Masaryka 
v zahraničí, o čemž 
jsme se také krátce 
zmínili.

Ve skutečnosti 
osvoboditelská čin-
nost Masaryka byla 
započata j iž před 
vypuknutím války, 
a to jeho vstupem 
do politického života 
projevem, jenž jako 
poslanec mladočes-
ké strany přednesl 
ve vídeňském parla-
mentu, v němž for-
muloval poli t ické 

krédo vlastního národa (18. 11. 1892). Jeho snahou bylo pře-
devším vyburcovat českého člověka k tomu, aby se nespokojil 
s pouhými sympatiemi k obrozeneckým snahám našich buditelů, 
ale sám pokračoval svým praktickým životem k jejich naplňování, 
směřujících ke vzkříšení národa. Za tímto osvětovým působením 
viděl Masaryk správný směr šíření opravdového vlastenectví jak 
se dostat k vytouženému cíli, po němž toužily celé generace utla-
čovaného národa.

Ještě krátce citujeme z rozkazu československým vojskům 
z 4. listopadu 1918, ve kterém Masaryk lapidárně oznamuje :

Československý stát není více krásným snem, nýbrž skuteč-

ností. To nás staví před nový a těžší úkol, a to zbudovat příkladnou 
demokratickou správu v nově zrozeném státě. Nabytá svoboda 
nám ukládá velkou zodpovědnost vykonat mnoho nezištné práce 
pro národ a jeho úspěšný rozmach v příštích letech.

Tolik pouhé připomenutí od demokraticky smýšlejícího poli-
tika, velkého ducha našich novodobých dějin, který ve funkci 
prezidenta se řadil ke světovým státníkům nejen svým dílem a roz-
hledem, ale i státnickou moudrostí v čele republiky.

V minulém století se nám podařilo sametovou revolucí překle-
nout přes nedemokratický systém jedné vládnoucí politické strany, 
za niž jméno Masaryka muselo být vymazáno z názvů ulic, jeho 
sochy a busty byly odstraněny, pamětní desky připomínající tohoto 
prezidenta nebo I. republiku sejmuty nebo rozbity.

Příkladem je osud pamětní desky, o níž jsme psali v minulých 
Ozvěnách. Více štěstí měla Masarykova plaketa na pomníku pad-
lých ve Škrovádě. Díky neznámému patriotovi byla vždy včas 
ukryta a opět vrácena na původní místo (obr. č. 2, 3, 5). Naposledy 
se tak stalo při pálení totality 8. května 1990. Plaketa byla odha-
lena učitelem B. Polívkou při vzpomínkové slavnosti osvobození 
vlasti od fašismu. 

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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ZUŠ Slatiňany pracuje na velmi zajímavém projektu. Výtvarný 
obor této školy pod vedením paní učitelky Věry Jandové připra-
vuje ve spolupráci s CBS Nakladatelstvím pilotní projekt „Malu-
jeme naše město“. Cílem tohoto jedinečného projektu je podpora 
a zviditelnění nadaných dětí se zájmem o výtvarné umění, zároveň 
je jeho poslání zajímavým a zábavným způsobem přiblížit dětem 
jejich blízké okolí.
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 dorazil do Slatiňan velmi uznávaný 
slovenský malíř Miro Kapsdorfer, který namaloval již více než 
60 českých, slovenských, ale i evropských map. Malíř se sešel se 
staršími žákyněmi ZUŠ Slatiňany (Alžbětou Kimákovou, Danielou 
Poučovou, Dorotou Špásovou, Annou Drozdovou, Bárou Maško-
vou a Natálií Michalcovou), kterým vysvětlil techniku tvorby ma-
lované mapy / orientačního plánu a začal s nimi tvořit podklad pro 
okouzlující dílo – ručně malovanou mapu Slatiňan tvořenou dětmi. 
Jedná se o první a nejdůležitější krok při tvorbě tohoto projektu, 
bez podpory zkušeného malíře by projekt nemohl vůbec vzniknout. 
Na projektu se pracuje již několik měsíců, neboť všechny děti na-
vštěvující ZUŠ tvoří malby slatiňanských dominant, které budou 
do mapy později vloženy. Děti tvoří i loga pro sponzory projektu, 
díky kterým může tento úžasný projekt vzniknout. Loga podporu-
jících firem budou také vloženy do mapy. Mapa by měla být do-

končena v průběhu března, aby mohl být celý projekt představen 
v dubnu na výstavě výtvarného oboru. Při této příležitosti proběhne 
i křest vzniklé mapy. 
Paní učitelka Jandová říká „Na tvorbě mapy se podílejí starší žá-
kyně výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany, které jsou prací na tomto 
projektu velmi nadšené, neboť mohou poznat svoje město z jiného 
pohledu, nahlédnou do práce při tvorbě malované mapy a využijí 
své výtvarné schopnosti k práci na technicky zaměřeném projektu.“ 
Paní učitelka vidí v tomto projektu velký smysl a zároveň odměnu 

pro svoje žáky, kteří do výtvarného oboru docházejí a mohou tímto 
způsobem prezentovat svoji práci. „Je to skvělá příležitost pro děti 
a jsem velmi ráda, že právě naše škola byla vybrána pro tento pilot-
ní projekt,“ dodává paní Jandová.
„Jedná se o dlouhodobě plánovaný projekt, který vychází z jedné 
velmi oblíbené řady našich produktů. Jsme moc rádi, že můžeme 
tímto projektem podpořit tvorbu dětí a zviditelnit jejich práci,“ do-

plňuje obchodní ředitelka společnosti Blanka Imramovská. „Díky 
podpoře místních podnikatelů a města Slatiňany budou vytvořeny 
venkovní a skládané mapy, které se pak stanou velmi zajímavým 
průvodcem městem pro přicházející návštěvníky,“ dodává paní 
Imramovská. 
Vytvořená ručně malovaná mapa Slatiňan se stane součástí souboru 
map, na jejichž základě bude společnost CBS Nakladatelství zapsá-
na v následujících měsících do České knihy rekordů jako společnost 
s největším počtem malovaných map.

Výtvarný obor ZUŠ Slatiňany pracuje na projektu „Malujeme naše město“
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Poř. č. Stavba Finanční částka (Kč)

01. Studie-přechod pro chodce v ul. Schmoranzova, Slatiňany 14 000,00
02. Oprava mostu ve Škrovádu 478 245,19
03. Oprava chodníku v ul. Dělnická, Slatiňany (jižní strana) 263 278,39
04. Oprava chodníku v ul. Nádražní, Slatiňany vč. technického dozoru  406 084,94
05. PD ke SŘ – chodník podél ul. Sečská-IV.etapa, Slatiňany 9 341,00
06. Deratizace 11 906,40
07. Stavba-odvodnění horní části komunikace ve Škrovádu (dešťová kanalizace) 98 200,15
08. Kanalizace Říště KŠ 34 – KŠ 50 3 338 816,50
09. Oprava výtokového objektu a opěrné zídky u nádrže u nádraží Slatiňany 672 872,84
10. PD včetně rekonstrukce elektroinstalace v občerstvení na plovárně Slatiňany 52 191,00
11. Nová dlažba a terénní úpravy na plovárně Slatiňany 300 320,00
13. Úprava terénu kolem nového oplocení včetně nové ochranné sítě na víceúčelovém hřišti Sl. 46 015,00
14. Malování sušáren čp. 822-5 Slatiňany 6 996,00
15. Malování sušáren čp. 832-5 Slatiňany 6 996,00
17. Modela č. p. 49 Slatiňany-zadání architektonické soutěže na stavební úpravy objektu 46 000,00
18. VO-defektoskopie sloupů VO města Slatiňany 275 105,60
19. VO-PD na prodloužení VO v ul. Čechova, Sl. 20 207,00
20. VO-PD na VO v ul. Tarasích, Slatiňany 17 908,00
21. VO-stavba-v části ul. Neumannova 171 721,99
22. PD pro realizaci pietního místa v Kunčí 56 870,00
23. Kočičí hrádek-obnova nátěru a oprava 31 702,00
24. Hřiště v Trpišově-umělá tráva 234 038,00
25. Inf. tabule na Vilemínině stezce, Slatiňany 19 675,00
28. Posouzení a návrh na výměnu osvětlení v kancelářích č.4 a 3 na MěÚ Slatiňany 32 670,00
29. Stavba spisovny v podkroví na MěÚ Slatiňany 74 832,90
30. Instalace nového ústředního vytápění v HZ Sl. 296 090,63
31. Chodník podél Sečské ulice-část IV. 988 524,00
33. Oprava komunikací u čp. 750, 720, 743, 742, 749 a 748 Družstevní ul. Slatiňany 339 645,00
01. Chodník žulový na T.G.M. naproti restauraci Pod zámkem Slatiňany 242 517,89
02. Nátěr šindelové střechy na Švýcárně 47 710,00
03. Přídlažba u DPS Slatiňany 18 933,00
05. Stavba oplocení u objektu č. p. 49 Slatiňany (Modela)  22 990,00
06. Oprava chodníku v části ul. Medunova, Slatiňany 538 502,22
07. Mincovní automat pro otevírání dveří na soc. zař. na parkovišti V Kaštance, Slatiňany 50 788,00
08. Oprava místní komunikace k RD p. Bálka ve Škrovádu 58 231,00
09. PD na odvodnění křižovatky ulic T. G. M., Sečská a Na Rembáni ve Slatiňanech 20 500,00
10. Oprava části chodníku v ul. Vrchlického, Slatiňany 42 657,00

Vypracovala: Eva Esserová

Akce dokončené v roce 2016 

Osobní asistenti z organizace HEWER pomáhají k soběstačnosti
Paní Jana již téměř třicet let bojuje s roztroušenou sklerózou. Ne-
moc se bohužel neustále zhoršuje, Jana je však nejen bojovnice, 
ale i manželka a máma středoškoláka. Aby mohla rodina zůstat 
pohromadě i přes to, že Jana většinu času tráví na lůžku, dochá-
zí do rodiny osobní asistentka, která jí pomůže s osobní hygienou, 
polohováním, podáváním jídla nebo spolu vyjedou do parku, když 
manžel ani syn nemohou. Manžel tak může i nadále chodit do práce 
a být své ženě oporou nejen po finanční stránce a má při tom jistotu, 
že je o ni dobře postaráno. 
Panu Pavlovi před několika lety zemřela jeho milovaná žena. Brzy 
poté ho navíc postihla mozková příhoda, po které má znehybně-
nou levou polovinu těla a má potíže. Bez opory chodítka by upadl 
na zem. Za Pavlem každý den již pár let dochází jeho osobní asi-
stent, aby mu připravil jídlo, obstaral nákupy a domácnost. Rádi 
spolu luští křížovky a v létě jezdí na chatu k Pavlovým známým. 
Díky pomoci osobního asistenta tak pan Pavel může zůstat ve svém 
bytě a i když mu manželka stále chybí, necítí se tak osamělý. 
Osobní asistenti neziskové organizace HEWER, z.s. pomáhají prá-
vě takovým lidem, jako jsou Jana a Pavel, aby i přes svá zdravotní 
omezení mohli co nejplnohodnotněji žít ve svém domácím prostře-

dí. Klienty HEWERu jsou lidé všech věkových kategorií a různého 
znevýhodnění – dlouhodobě nemocní, senioři i lidé po úraze. Ti 
všichni se na HEWER mohou obrátit a využít registrované sociální 
služby osobní asistence. Jak říká Matěj Cháb, tiskový mluvčí orga-
nizace: „Jako jedni z mála poskytujeme služby nepřetržitě 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a na místě, které si určí sám 
klient. Napište nám či zavolejte, rádi pro Vás najdeme to nejlepší 
řešení.“ 
Osobní asistence je službou, která významně zkvalitňuje životy 
potřebných. Asistenti jsou velkou oporou a někdy až téměř sou-
částí rodiny klienta. Nezbytným předpokladem je zde oboustran-
ná důvěra. „Výběru a vzdělávání asistentů věnujeme velkou péči, 
nejde přece jen o práci, ale spíše o službu, doprovázení.“, dodává 
Matěj Cháb. 
V Pardubickém kraji asistenti organizace HEWER letos se svými 
klienty strávili celkem 18,5 tisíc hodin. Zjistěte, zda nemohou po-
moci i Vám a neváhejte se obrátit na vedoucí střediska pro Pardu-
bický kraj, Hanku Kačírkovou, emailem na pardubicko@hewer.org 
či telefonicky na 736 505 556 (po–pá 8214hod). 
Detailnější informace najdete na webových stránkách www.hewer.cz.
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Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám v tomto čísle Ozvěn předsta-
vili organizaci Amalthea, jejíž pracovníci poskytují pomoc rodinám 
s dětmi v obtížné životní situaci. Amalthea působí po celém Pardu-
bickém kraji a za dobu své existence pomohla již stovkám rodin.
„Své služby poskytujeme rodinám, které se ocitají v tíživé situaci 
z celé řady důvodů. Mohou mít problémy s bydlením, mohou být 
zadlužené, některý z rodičů může být dlouhodobě nemocný nebo 
trpět závislostí. Rodiče mezi sebou mohou řešit partnerské konflik-
ty, mohou být osobnostně nezralí, nebo třeba sami prožili dětství 
v ústavech. Důvody se často kumulují a mohou vyústit v situaci, 
která ohrožuje děti“, říká sociální pracovnice Eva Černá.
Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, tzn., že sociální 
pracovnice dojíždí pravidelně za rodinou a pracuje s ní. Podporu-
je rodiče ve výchově dětí, vysvětluje, jak pečovat o malé děti, jak 
je rozvíjet. U starších dětí se pracuje na tom, jak nastavit pravidla 
a hranice a jak budovat respekt k dospělým. Poměrně často se u dětí 
řeší záškoláctví a problémy ve škole. Jak jsme uvedli výše, velmi 
často se rodiny potýkají s finančními problémy. V těchto situacích 
mohou sociální pracovnice pomoci se sestavováním rodinného roz-
počtu, naplánováním splátkového kalendáře, mohou poradit při vy-
řizování sociálních dávek a různých úlev.

Amalthea také využívá u nás poměrně novou metodu rodinných 
konferencí. Jedná se vlastně o rodinnou radu, setkání široké 
rodiny a blízkých, na kterém všichni společně hledají nejlepší 
řešení situace dítěte. Ukazuje se, že pokud rodina dostane dů-
věru, je v mnoha případech schopna problémy vyřešit aktivně 
a sama.
V nabídce Amalthey je i rodinná mediace určená rodinám, které řeší 
spory ohledně péče o dítě. Mediace pomáhá nalézt smírné řešení 
a zmenšuje tak konflikty, kterým je dítě vystaveno v důsledku roz-
chodu či rozdílných názorů rodičů.
Vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě Jana Ženíšková do-
dává: „naší snahou je, aby se rodiče dokázali dobře starat o své 
děti a aby jim zajistili odpovídající podmínky a bezpečné pro-
středí. Rodinám se snažíme poskytnout podporu co nejdříve, aby 
se situace nevyhrotila a nehrozilo např. umístění dítěte mimo ro-
dinu“.
Amalthea z.s. je registrovaný poskytovatel sociálně-aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a má pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí. Poskytuje bezplatnou pomoc rodinám s dětmi, ná-
hradním rodinám i těhotným ženám.
Kontakt: www.amalthea.cz, e-mail.: rodina@amalthea.cz

Vážení spoluobčané,
v pročítání zápisů ze slatiňanské kroniky dospíváme k dalšímu mez-
níku. Rokem 1905 je završena bohulibá práce v pořadí druhého za-
pisovatele, řídícího učitele Augustina Vilíma. Ten navázal na zápisy 
Josefa Schmoranze, prvního zdejšího kronikáře, který zaznamenal 
historii Slatiňan od prvních dochovaných záznamů ze středověku až 
po rok 1885. A. Vilím postihl svými zápisy následných 20 let. 
R. 1904 – 2. března vzat na vědomí výnos okresního výboru 
v Chrudimi, že náklad na novou silnici přes Presy k Chrudimi, po-
kud se jedná o území obce Slatiňanské, mající délku 1 160 m bez 
výkupu pozemků obnášeti bude 13.000 K. Usnešeno podle podmí-
nek v okresu stávajících vykoupiti pro stavbu okresní silnice této 
potřebné pozemky v obvodu obce, provésti nezbytný knihovní po-
řádek a potřebný k tomu účelu kapitál vypůjčiti ze záložny místní 
…… 20. května usnešeno se stavbou obecní plovárny a koupelny 
započíti a zadati ji cestou domácí konkurence, a sice zednickou, 
tesařskou práci každou zvlášť. A vzato na vědomí, že okrašlující 
spolek k tomu účelu 1.000 K daroval. Zároveň schválena koupě 
pozemku. Obnos ku stavbě potřebný usnešeno vypůjčiti z domá-
cí záložny a vésti dluh pod zvláštní rubrikou. Práce zednická za-
dána mistru zednickému p. Ant. Tesařovi a práce tesařská mistru 
tesařskému p. Ant. Štástkovi. Stavba provedena do 15. července, 
17. července započala letní saisona (sezóna), pro kterouž stanoven 
zatimní pořádek. Vybralo se 71 K …… 17. července zavítal do Sla-
tiňan vzdělávací spolek vídeňských Čechů „Hálek“. Příchod jich 
byl znám, proto byli v 10 hodin dopoledne slavnostně uvítáni na ná-
draží, kdež vídeňské hosty obecní zastupitelství a veškeré místní 
spolky s hudbou očekávaly ……
R. 1905 – Ve schůzi obecního zastupitelství konané dne 20. úno-
ra 1905 usnešeno jednohlasně zažádati, by osada Slatiňany pro-
hlášena byla za město. Obecní rada splnomocněna ve příčině té 
u kompetentních úřadů zakročiti. …… 8. září odbýváno v Slati-

ňanech společné taktické cvičení hasičských sborů III. obvodu 
chrudimské hasičské župy v obvodu obce slatiňanské do 5 km. 
Súčastnilo se 10 sborů: ze Škrovádu, z Lukavice, Zaječic, Kočí, 
Vorle, Lhoty Rabsteinské, Vlčnova, Sobětuch, Chrudimi, Slatiňan. 
Po provedeném zdařilém cvičení promluvil k přítomným sborům 
starosta obce p. Josef Holub. …… 21. září vysvěcena přístavba 
a rozšířena kaple v zdejším klášteře. Svěcení vykonal Jeho bis-
kupská Milost Dr. Josef Doubrava. …… 5. října ve schůzi obec. 
zastupitelství propůjčeny požitky z nadace J. J. kněžny Vilemíny 
z Auerspergů 16 K žákyni I. třídy Marii Korejtkové ze Škrovádu, 
z nadace Schmoranzové 8 K Františce Zitkové ze Slatiňan, z na-
dace Pavlíkové 10 K Anně Hrubé, 9 K Jos. Koubovi, 10K Vinc. 
Hrouzkovi. Z nadace Její Jasnosti 25 K 20h Jos. Sýkorovi, z na-
dace Boháčové 8 K Ant. Hrubému, z nadace Kubína 8 K Fran-
tišce Mazuchové. …… 21. října pořádán za účasti místních spolků 
večírek na rozloučenou s řídícím učitelem Augustinem Vilímem, 
jenž ku své žádosti dán na trvalý odpočinek a koncem měsíce října 
odstěhoval se na Smíchov. Při večírku oslovil odcházejícího p. sta-
rosta J. Holub vylíčiv zásluhy jeho o místní spolky, o školu s přá-
ním, by ve zdraví a dlouho trávil s rodinou svou zasloužený odpo-
činek. K večírku dostavili se jak páni, tak i také dámy v hojném 
počtu. Dojat, poděkoval řídící učitel p. starostovi, všem přítom-
ným s přáním všeho dobra, připil ku zdaru školy, obce a místních 
spolků. Při večírku sehrála zdařile kapela chroustovická a zapěny 
a předneseny zdařilé písně a výstupy.
Odchodem A. Vilíma tedy končí etapa zapisování kroniky ze stra-
ny jeho osoby. Kronika pak nebyla vedena dlouhých více než 50 
let, což je jistě škoda už s ohledem na ztrátu autenticity zazname-
naných událostí. V toku oněch 50 let se rozpadlo rakouské moc-
nářství, proběhly obě světové války, vznikla a zanikla svobodná 
Československá republika. Události roku 1906 byly tedy zapsány 
až po r. 1957.

Amalthea podporuje rodiny s dětmi

Ze slatiňanské kroniky – roky 1904–1905


