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ÚNOR 2017

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

V začátku roku se nelze ještě chlubit dokončenými akcemi, tak ale-
spoň plán investičních akcí na rok 2017 lze shlédnout na interneto-
vých stránkách města www.slatinany.cz. O jejich dokončení, nebo 
příp.  jejich  průběhu Vás  budeme  informovat  v  příštích  vydáních 
našeho měsíčníku.
Bohužel musíme uvést opakovaně, co se nám stále nedaří. Je stá-
le velmi obtížné uchránit náš společný majetek umístěný na veřej-
ných  prostranstvích  našeho města  a  sloužící  ku  prospěchu  všech 
jeho obyvatel i návštěvníků před vandaly a lidmi, kterým je vzhled 
Slatiňan lhostejný.
Posledním důkazem jsou opět 4 poškozené odpadkové koše.

ve Společenském domě ve Slatiňanech
Lubomír Khýr alias

BUŽMA FOLK BLUES
Severomoravský bluesman a jeho kytary.

Čtvrtek 23. února 2017 v 19 hodin
Vstupné 50 korun.

V ceně je i malé pohoštění vínem, čajem a kávou.
Lístky si můžete koupit v předprodeji v městské knihovně

(469 660 239) nebo na místě, budou-li ještě.

Podařilo se, nepodařilo se…

145. LASKAVÝ VEČER

Tříkrálová sbírka 2017 ve Slatiňanech

Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2017 ve Sla-
tiňanech.

Do pokladniček zde byla vybrána částka celkem 37 973 Kč

Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské 
služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro 
provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá v obtíž-
ných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na zá-
kladě provedeného sociálního šetření či na doporučení sociálního 
odboru města  či  jiné  organizace,  která  pracuje  s  potřebným  jako 
s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimo-
řádných situacích v regionu (povodně, požáry).
Děkujeme zejména všem koledníkům za pomoc a podporu.

Farní charita Chrudim

Fotbalový oddíl SK Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 11. února 
od 20.00 hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční „SPORTOV-
NÍ PLES“. K tanci i poslechu hraje hudební skupina WJEČNÁ 
ŽÍZEŇ. V průběhu plesu se uskuteční předtančení, zajištěna je 
i bohatá  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:
Mankell Henning – Ruka
Vondruška Vlastimil – Nitranská brána smrti

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra
Omlouvám  se  všem,  ale  v  úterý  31.  ledna 
i v pondělí 6. února bude z provozních důvodů 
ZAVŘENO.

Vánoce v DPS
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují 
dětem a učitelkám z Mateřské školy Slatiňany za krásné vystoupení 
uspořádané u příležitosti společné oslavy lednových svátků a naro-
zenin obyvatel. 

Zároveň chtějí obyvatelé DPS dodatečně poděkovat dětem a peda-
gogům  ze Školní  družiny Slatiňany  za  pásmo  koled  a  vánočních 
písní a milé dárky.

K úhradě poplatku Vám budou pravděpodobně v měsíci únoru do-
ručeny poštovní poukázky.
Pokud máte možnost, prosíme o úhradu poplatku přednostně bez-
hotovostní  formou  (bankovním převodem). Platba v hotovosti  na 
pokladně MěÚ bude samozřejmě též možná.
K platbě uvádějte vždy variabilní symbol na poukázce, bez symbo-
lu je problematické platbu zařadit.
Pokud Vám částka na poukázce bude připadat nesprávně stanovená, 
dotazujte se přímo na MěÚ (na správě majetku, u paní Víškové). 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2017.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, stejně jako další změny sou-
visející s poplatkem jste povinni nahlásit nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy  tyto  změny nastaly. Změny hlaste osobně na MěÚ paní 
Víškové nebo na email: p.viskova@slatinany.cz.

Bc. Petra Víšková

Úhrada místního poplatku za odpad
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala 20. prosince 2016

na své 65. schůzi
1.  Vnitřní  směrnici  HSO  (Odpisový plán, Přeceňování majetku, 

Tvorba rozpočtu města, Podrozvaha…)
2.  Směrnici Rady Města Slatiňany, kterou se stanovuje postup Měs-
ta Slatiňany při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města Slatiňany projednala 9. ledna 2017
na své 66. schůzi

1.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb (pro-
nájem sokolovny pro pořádání městského plesu 28. 1. 2017)

2.  Tvorbu  a  čerpání  sociálního  fondu  na  rok  2017  (vydání vnitř-
ní směrnice, sociální fond slouží pro zabezpečení sociálních 
a kulturních potřeb zaměstnanců MěÚ, na r. 2017 rozpočtováno 
474 400 Kč)

3.  Dotaci  z  rozpočtu města  –  rozdělení  celkového  limitu  (celkem 
500 000 Kč, z toho 15 000 poháry + ceny, 40 000 rezerva)

4.  Elektro  připojení  pozemku  v  ulici Ke Garážím  ve  Slatiňanech 
(přípojka přes pozemky města – schváleno věcné břemeno)

5.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
(jmenována komise pro vyhodnocení žádostí)

6.  Připojení objektu školicího střediska Policie ČR na splaškovou 
kanalizaci  (souvisí s výstavbou veřejné kanalizace „Trpišov–
Škrovád“)

7.  Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
8.  Trpišov splašková kanalizace – Dodatek ke smlouvě o dílo

Oznamujeme  všem  zájemcům  z  řad  občanů  Slatiňan,  že  rada 
města  Slatiňany  svým usnesením  ze  dne  9.  1.  2017 vyhlásila 
dnem 9. ledna 2017 výběrové řízení na poskytnutí půjček 
pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov 
z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2017.
Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatina-
ny.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2017).
Termín ukončení podávání žádostí je 28. března 2017.

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

Nejpilnější čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a během roku titulů (knihy 
+ časopisy):  217
Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc  únor
Návštěvníků  400 
Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc  srpen
Návštěvníků  294

Statistika knihovny:
Počet návštěvníků  4 097
Počet čtenářů  373
Počet zájemců o využití internetu  430
Celkem vypůjčených titulů (knihy + časopisy)  18 152
Přírůstky nových knih  476
Z jiných knihoven vypůjčeno  95
Počty vyřízených rezervací  508

 Nejčastěji vypůjčené knihy:
   Dívka,  která  se  dotkla  nebe;  Dcery,  Krev 
na sněhu

 Nejčastěji vypůjčené časopisy:
  Týden, Vlasta, Týdeník Květy, Burda
 Nejvíce čtení autoři:
   Keleová-Vasilková Táňa; Jo Nesbø; Jakoub-
ková Alena

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Půjčovna lyží

Knihovnické NEJ roku 2016

Hledáme brigádníka 
Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do info-
centra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech, počínající 
sobotou 24. 6. a končící nedělí 27. 8. 2017. Podmínkou 
je  dobrá  komunikativnost  a  znalost  Slatiňan  a  okolí. 

Prosíme,  aby  se  o  pracovní místo  ucházeli  jen  zájemci,  kteří  by 
mohli tuto brigádu vykonávat po celé zmíněné období, event. vždy 
celý měsíc. Plnoletost s ohledem na podpis hmotné odpovědnosti 
uchazeče je podmínkou.
Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 4. 
2017 na adresu: Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 
538 21 Slatiňany nebo infocentrum@slatinany.

CSS Mikroregionu Chrudimska
Vážení obyvatelé,
Vaše  obec  je  členem  Mikroregionu  Chrudimska  a  ten  provozu-
je  Centrum  společných  služeb Mikroregionu  Chrudimska  (CSS), 
které je primárně založeno na poradenství pro obce, resp. starosty 
a  zastupitele. Zajímá  se  o  společné meziobecní  projekty  a  nabízí 
informační a dotační podporu.
CSS vydává pravidelný informační zpravodaj, který je možný stáh-
nout na webových stránkách www.mikroregionchrudimska.cz. Dále 
pořádá školení, setkávání a přináší výměnu zkušeností.
Vám jako obyvatelům členských obcí nabízíme bezplatnou základ-
ní poradnu pro občana v oblasti samosprávy a státní správy – kam 
se  obracet,  jak  postupovat,  ale  jsme připraveni  i  poskytování  zá-
kladních konzultací v oblasti rozvoje obce. Uvítáme i vaše podněty 
a žádosti, které se týkají rozvoje území mikroregionu.
Financování projektu je zabezpečeno z ESF OP Zaměstnanost.
Neváhejte se na nás obrátit:
Mgr. Naděžda Gutzerová, specialistka pro rozvoj mikroregionu, gu-
tzerova@r36.cz, 723 004 397
Roman Málek, MBA, manažer CSS, malek@r36.cz, 731 561 465
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Děkuji panu starostovi MVDr.  Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Věra Kovalčíková

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

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

Děkuji všem přátelům a známým za květinové dary a projevy sou-
strasti při posledním rozloučení s panem Pavlem Šlaisem.
 Jana Vondrová

Poděkování

Výzva pro pořadatele kulturních akcí
v našem městě a okolí

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

Soukromá inzerce

Akce města

Zimní truhlářský workshop
Přijďte s dětmi vyrobit budku nebo krmítko pro ptáčky, dne 11. 
února 2017 od 9.00 hod.
Cena 150 kč/1ks. Nutno přihlásit předem: klarasoudkova@se-
znam.cz, mob. 776 167 340. Těšíme se na Vás.
Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany 

Práce z domu na PC www.podnikejzdomova.cz/zekon

Pokud máte zájem být pravidelně informováni o akcích pořádaných 
naším městem, zašlete e-mail s žádostí na adresu infocentrum@sla-
tinany.cz, my si Vás zařadíme do databáze a budeme Vás prostřed-
nictvím e-mailu o připravovaných akcích informovat.

Ohlédnutí za Vánočním jarmarkem
Druhý adventní víkend, v sobotu 10. prosince jsme ve spolupráci se 
státním zámkem připravili akci na zámku i v jeho podzámčí. Slav-
nostně nazdobené  šlechtické komnaty, příjemná atmosféra Vánoc 
sálající z každého koutku zámeckých pokojů, ve kterých nechyběl 
ani nádherný betlém, nalákaly více jak tisícovku jeho návštěvníků. 
A protože nám přálo počasí, neméně zajímavé bylo projít se pod-
zámčím – Jiráskovou ulicí, kterou hned od jejího začátku až po kos-
tel svatého Martina zaplnili trhovci s nabídkou různorodého zboží 
až do nádvoří  a  otevřeného  sklepení. Tam na návštěvníky  čekala 
otevřená zámecká kuchyně s bohatou nabídkou dobrot či prostory 
galerie, kde bylo možné se občerstvit a zaposlouchat se do příjem-
ných melodií, které si na tento den připravila a zahrály členky rodi-
ny Žemličkových nebo zakoupit vánoční ozdoby třeba i na vlastní 
přání malované. Každou hodinu až do oběda se ozývalo „troubení“ 
ze zámeckého balkónu, hrály se loutkové pohádky a zpívaly koledy. 
Stromeček, který  jste po celý den zdobili,  se na nádvoří  rozsvítil 
v 16 hodin za zpěvu těch nejmenších. Kdo přišel, neprohloupil, a že 
Vás bylo…  RM

Nabídka duchovního poslouchání
k zábavě i poučení z virtuální knihovny farnosti Slatiňany.
Většina  titulů  je z audioarchivu Proglasu a mají něco společného 
s křesťanstvím.
1. online z internetu: Slatiňany.farnost.cz – knihovna
2. USB fleška (flshdisk)
3. mp3 radio – vysílač pro autorádia
4. mp3 přehrávač
Přístroje se rezervují a půjčují v sakristii kostela sv. Martina na tý-
den či dva. Seznam nahrávek je v deskách farní knihovny na sto-
lečku u vchodu do kostela, který je otevřen vždy 1/2 hodiny před 
Bohoslužbami nebo po domluvě na mobil. Tel. 603 302 668.

Marie Kyselová

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře dne 9. února 2017 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a Marie Kyselová.
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I  v  letošní  zimě měl  náš  KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ Slatiňany řadu akcí. Ta první byla 
3.  prosince,  a  to  DO  ROŽMITÁLU  POD 
TŘEMŠÍNEM,  PO  STOPÁCH  JAKUBA 
JANA RYBY. Výlet byl pořádán ve spolupráci 
se Slovanským kulturním institutem z. s. Hra-
dec  Králové.  Objednaným  autobusem  jsme 

dojeli do malebného města, kde řadu let žil a tvořil Jakub Jan Ryba. 
Bylo založeno roku 1230 a proslavil ho už rod Lvů z Rožmitálu. 
Jejich  jméno  nám může  připomenout  hezké  dílko Aloise  Jiráska 
Z Čech až na konec světa.
My jsme nejprve navštívili ve Starém Rožmitále farní kostel Pový-
šení svatého Kříže i tamní farní hřbitov, na kterém je hrob skladate-
le. Na ten jsme položili kytici s trikolorou a zapálili svíčky. Věnoval 
se nám předseda společnosti J. J. Ryby a nynější regenschori kos-
tela, Ing. Hubert Hoyer. Zahrál nám i na varhany a vysvětlil jejich 
funkci.  Jeho dcera, Mgr.  Ivana Hoyerová,  nás  provedla  kostelem 
a seznámila s jeho historií. V kostele, který tu stojí odnepaměti, jsou 
unikátní varhany z roku 1750, na které hrával právě Jakub Jan Ryba. 
V letech 1788 až 1815 byl totiž regenschorim kostela a kantorem 
v místní  škole. Tady v  roce 1796 pravděpodobně poprvé zaznělo 
jeho nejznámější dílo, Česká mše vánoční, kterou zná vlastně téměř 
celý svět. Ve velké míře se hraje v zemích celé Evropy, i v Kanadě 
a Austrálii.  Její  text,  jehož  autorem  je  sám  skladatel,  je  přeložen 
do angličtiny, němčiny, francouzštiny a dokonce i do švédštiny. Ale 

jak tato skladba je radostná a nás všechny naplňuje pocity pohody 
a přímo velebného klidu, tak jeho vlastní život byl opakem – těžký 
a smutný. A nakonec přímo tragický.
Jakub  Jan  Ryba,  narozený  1765  v  Přešticích,  byl  nejen  geniál-
ní a vysoce vzdělaný hudebník, ale  i  jinak měl nesmírný  rozhled 
a znalosti. Studoval i filozofii. Kromě česky a německy běžně četl 
francouzsky, italsky, latinsky i řecky. Složil neuvěřitelný počet hu-
debních  děl,  sbíral  lidové  písně,  psal  pro  české Vídeňské  noviny 
a vytvořil i jakýsi slovník českého jazyka, který se stal jedním ze 
zdrojů Slovníku česko-německého Josefa Jungmanna. Pod vlivem 
otce se stal podučitelem v Mníšku a po dvou letech učitelem v Rož-
mitále.  Údajně  právě  pobyt  v Mníšku  byl  nesmírně  důležitý  pro 
formování  a  upevnění  jeho vztahu k  budoucímu učitelskému po-
volání či  spíše poslání,  jemuž se Ryba věnoval  s plným zaujetím 
a neobyčejnou odpovědností. Za svého života však bohužel nebyl 
doceňován, rodina měla i velkou hmotnou nouzi, hlavně po státním 
bankrotu roku 1811. Musel se vyrovnat  i se smrtí několika svých 
potomků v dětském věku. Ze 13 jeho dětí se dospělosti dožilo pouze 
sedm. I sám měl zdravotní problémy. Těžký život ho deptal a snad 
poslední  kapkou  bylo  i  to,  že  on  se  svým  absolutním  hudebním 
sluchem, byl nucen hrát na falešně znějící varhany. Skončil život 
vlastní rukou roku 1815 u Voltuše u Rožmitálu na vrchu Štěrbina.

Za zmínku stojí  i  loňské divadelní představení HEJ MISTŘE au-
torky Věry Maškové ve Východočeském divadle Pardubice, které 
někteří z nás viděli. A na ČT ART byl nedávno uveden i záznam této 
působivé variace na motivy životní pouti J. J. Ryby.
Skladateli  je  věnováno  celé  jedno  patro  nového místního  POD-
BRDSKÉHO MUZEA, jehož návštěva byla dalším bodem progra-
mu našeho výletu. Touto částí muzea nás provedla opět Mgr. Ho-
yerová  a  přiblížila  nám  jednotlivé  exponáty  i  významné  členy 
„Společnosti  Jakuba  Jana  Ryby“.  Seznámila  nás  také  s  osudem 
potomků skladatele. V muzeu je dále expozice pánů z Rožmitálu 
i historie tohoto kraje pod Třemšínem. Galerie místních osobností 
připomíná např. Václava Hudečka, Miloše Nedbala. Jsou zde k vi-
dění  i originální práce  lidové umělecké  tvořivosti – např. Chrám 
sv. Víta ze stébel slámy v měřítku 1 : 60, nebo největší sbírka vy-
řezávaných erbů. V areálu je  i soukromá sbírka historických aut, 
převážně zn. Aero.
Po  prohlídce muzea  jsme  se  prošli  i  okolo  renesančního  zámku, 
kdysi patřícího Pánům z Rožmitálu, který je teď v soukromém ma-
jetku a bohužel chátrá. I střechy se mu propadají.
Je na to smutný pohled.

Výlet zakončila procházka po hrázi rybníka a posezení u svačinky 
před odjezdem domů. Celý den bylo všechno velice zajímavé, a tak 
byl výlet velkým zážitkem. 
Dne 7. prosince následoval TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÝ VÝLET. 
Na něm jsme podle plovárny a řeky mířili do Škrovádu. Byli jsme 
opět pozváni do malé soukromé galerie  tamního malíře Jaroslava 
Korečka. Rádi jsme si prohlédli jeho nové obrazy i krásný nástěnný 
kalendář  na  rok  2017. Ten  je  tentokrát  věnovaný  řece Holetínce, 
která pramení nad Holetínem a u Hrochova Týnce se vlévá do No-
vohradky. Dolní část řeky má název Ležák. Některé hezké obrázky 

Zima v našem klubu KČT
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v kalendáři nám připomínají naše dřívější výlety, ostatní snad ještě 
uvidíme v budoucnu.
Počasí nám dopřálo  i příjemnou procházku skalami Borku, a pak 
podle řeky zpět do Škrovádu. Tam nás v HOSPŮDCE POD KOP-
CEM čekal oběd, a pak i nadílka od Mikuláše, anděla a čerta. Všech 
29 účastníků se viditelně dobře a vesele bavilo při „dárečkování“, 
a tak i to byl pěkný den. 
V pátek 9. prosince byla v místní restauraci BONET další přednáš-
ka z cyklu KAŽDODENNÍ ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ, a to VÍRA 
A TRADICE VÁNOC. Náplní bylo – Víra a vznik kultu svatých 
a Tradice Vánoc v proměnách času. Poutavá přednáška Mgr. Jindři-
cha Žáka  ze  SLOVANSKÉHO KULTURNÍHO  INSTITUTU z.s. 
Hradec Králové se do toho adventního času velice hodila, potěšila 
nás, i předvánočně naladila.
15. prosince jsme měli PŘEDVÁNOČNÍ PROCHÁZKU NA ŠVÝ-
CÁRNU.  Pěkně  jsme  se  prošli,  ve  Švýcárně  občerstvili  horkými 
nápoji, i něčím k zakousnutí. Prohlédli jsme si výstavu vánočních 
pohledů, perníčků. Byla  tu  i  prodejní  výstava kouzelných vánoč-
ních ozdob z Horního Bradla. Však si někteří z nás nesli domů skle-
něné jablíčko nebo hruštičku. I procházka zpět byla příjemná a nám 
všem se hodilo nechat práce na přípravách Vánoc. Ve ŠVÝCÁRNĚ 
jsme byli už několikrát a velice oceňujeme i to, že bývalý zchátralý 
objekt je tak pěkný a jsou v něm zajímavé akce.
Po Vánocích byla další TRADIČNÍ AKCE – NOVOROČNÍ VÝ-
LET NA BÁRU. Ranní hustá mlha  sice neslibovala žádné pěkné 
počasí, ale před polednem, když jsme vycházeli, se objevilo i slu-

níčko. Zmrzlá jinovatka na všech stromech byla v jeho svitu úžasná. 
Park i les byl jako vystřižený z Mrazíka. Snad jen saně chyběly. Se 
zastávkou a odpočinkem u Kočičího hrádku jsme došli k rozhledně. 
V přístřešku u ní nás také čekalo občerstvení v podobě horkých ná-
pojů. Sešli jsme se tu s řadou našich přátel a známých z KČT Chru-
dim, pokochali se výhledy do kraje. Ještě za hezkého odpoledního 
počasí jsme se vrátili domů. A pokud platí – „Jak na Nový rok, tak 
po celý rok“ – tak nás snad čekají příjemné výlety. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Opustil nás spisovatel, básník, kronikář, pedagog a přítel Josef Krečmer
V předvánoční době, 21. prosince 2016, zemřela významná osob-
nost kulturního života nejen na Chrudimsku, básník a spisovatel Jo-
sef Krečmer. Odešel krátce před svými 87. narozeninami.
Byl výborným učitelem a miloval dvě múzy, literaturu a hudbu. Při 
svém učitelském působení ve Slatiňanech vedl až sedmdesátičlenný 
pěvecký sbor. Hudbu miloval celý život. Především  tu klasickou, 
ale rád vzal do ruky i kytaru a potěšil pěknou trampskou písničkou. 
Pokud  jde  o  psaní,  věnoval  se mu prakticky  až  do  konce  života. 
Škoda,  že  po  něm  zůstane  hodně  rozepsaného  a  nedokončeného. 
Ale i toho dokončeného je dost. Jeho největší láskou byla poezie, 
na  svém  kontě má  i mnoho  povídek  a  román,  hodně  se  věnoval 
i literatuře faktu. Několik let byl také chrudimským kronikářem.
Neměl rád komunisty a ti neměli rádi jeho. Díky této vzájemné ne-
lásce byl po roce 1968 vyhozen ze školství a pracoval v dělnických 
povoláních. Teprve po roce 1989 se krátce do školství vrátil  jako 
školní inspektor. Poté už odešel do důchodu a věnoval se jen svým 
múzám. A tehdy jsem ho poznal osobně. 
Když byl vyhozen ze školy, byl jsem ještě malý žáček obecné školy, 
takže jsem si ho nepamatoval. Jen to jméno jsem znal. V 90. letech 
jsme se potkali na jedné literární akci a on mne požádal o schůzku. 

Ta  se konala u něj doma a byla,  jak  jinak, o poezii. Byla dlouhá 
a oboustranně přínosná. Nabídl mi  tykání  a  já musel  slíbit,  že  se 
zase někdy stavím. A tak jsme se v nepravidelných intervalech ně-
kolikrát za rok scházeli u něj v bytě, vzájemně si něco četli a vedli 
jsme řeči o literatuře, ale také o politice a o ženách. Josef vždy vytá-
hl nějakou dobrou kořaličku a ťukli jsme si na zdraví. Většinou dva-
krát. Ta setkání byla nesmírně lidská a přátelská. Když měl pocit, 
že už jsem u něj dlouho nebyl, zavolal mi a řekl, že má nějaké nové 
téma, které by bylo třeba prodiskutovat, a také vždy připomněl, že 
má i něco dobrého na polknutí. Vždy jsem se k němu těšil. Na růz-
ných  literárních setkáních a schůzích  jsme vždy seděli u  jednoho 
stolu a povídali  a povídali,  co kdo píše,  co chystá,  co v poslední 
době četl a podobně. 
Budeš mi, Josefe, chybět. Byli jsme od sebe jednu generaci, a přeci 
si tak dobře rozuměli. Měl jsi pěkný život. I to, že jsi před komu-
nisty  nesrazil  paty  a  neohnul  hřbet,  tě  nakonec  obohatilo.  Žil  jsi 
určitě svobodněji než ti, kteří ti ublížili. Rád se budu vracet k tvým 
knížkám a budu vzpomínat na ta naše setkání. Škoda, že už žádné 
nebude. Snad až tam.

zdeněk jirásek
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Základní škola si připomněla
130 let existence nové školní budovy

Z titulku článku je zřejmé, že to byla druhá škola v obci, první 
vidíme na obr. č. 1. Ta se nacházela vedle kostela a vyučování v ní 
probíhalo v  letech 1739–1885. Byla v ní původně  jedna místnost 
s  lavicemi  (učebna),  sloužící  zároveň  za byt  učitele,  později  pře-
paženou. Za účelem rozšíření kostela byla po dokončení výstavby 
nové školy vyklizena a v roce 1891 zbourána.

Stavba  kapacitně  větší  školy,  zohledňující  počet  žáků  v  té 
době, byla na podzim 1884 zadána místním stavitelům F. Schmo-
ranzovi a jeho synu Janovi. Stalo se tak až po 21 letech od zaslání 
žádosti  na  vys.  c.k. místodržitelství  v  Praze,  žádající  povolení 
k  výstavbě  školy. Důvodem  byla  skutečnost,  že  se  vyučování 
odbývalo  již  v  pronajatých místnostech  obecních  a  soukromých 
domů v obci, neboť se zvyšoval počet zdejších dětí školou povin-

ných, tak i do Slatiňan přiškolených z okolí.
Během uvedené doby  se  o  této  potřebné  záležitosti  ve  vyba-

venosti  obce  často mluvilo,  bylo  tématem  aktuálních  rozhovorů 
a porad pánů ze školní rady, o blaho mládeže pečujících. To jsou 
slova  z  projevu  faráře  Schreibra,  který  školu  vysvětil  v  pátek 

25.  10.  1885,  což  bylo  datum  zahájení  pravidelného  vyučování 
(učilo se v ní už od 3. 10. 1885).

Otevření  školy  obec  pokládala  za  významnou  kulturní  udá-
lost (obr. č. 2). Na obr. č. 3 je budova školy po pozdější nástavbě 
a přístavě v letech 1927–8 za účelem umístění měšťanky a obecné 
školy v jedné budově.

Opět  citujeme  z  řeči  faráře  krátkou  stať,  naznačující  jakou 
neméně  důležitou  úlohu měla  tehdy katolická  církev  v  koncepci 
výuky školy. 

Farář  Schreibr  uvedl,  že  nová  tato  budova  je  nejen  ozdobou 
obce,  ale  věhlasným pomníkem,  vydávající  pochvalné  svědectví 
o svědomité práci a dovednosti stavitele, našeho občana Františka 
Schmoranze, i podnikavé obětavosti vaší (přít. rodičů, pozn. aut.). 
Když  se dnes na  toto dokonalé dílo  své  snahy díváte,  právem se 

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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můžete radovati blaženým pocitem a prohlásit:
S pomocí Boží jsme vystavěli svým dítkám, vnukům a pravnu-

kům školu, aby se v ní vedle naléhavých potřeb časových přiměřeně 
vzdělávali  a  nábožensko – mravním pokrokem mohli  vyniknouti. 
Dnes jsme se shromáždili, abychom novou školu dle křesťanského 
způsobu posvětili, vroucí modlitbou Bohu poručili a jej o požehnání 
prosili. A to je tak dobře, na božím požehnání vše závisí.

V  řeči  důstojného  pána  zazněla  také  sláva  a  přípitek  Jasné 
knížecí rodině na zámku, jmenován byl F. J. Auersperg, která pro 
stavbu školy přinesla velkou oběť.

Krátká  citace  kněze  byla  tlumočena  proto,  že  v  almanachu 
vydaném ke  100.  výročí  školy  v  roce  1985,  se  o  náboženských 
aspektech víry, jíž je osvícena duše katechety, který ji pak tlumočí 
mladé  generaci,  bohužel  psát  nemohlo  (obr.  č.  4). Důvodem byl 
ateismus dané společenské formace, jejíž trvání ukončila sametová 
revoluce.  Pamětníci  si  vzpomínají  na  rudou  hvězdu  ve  světlíku 
a nápis nad vstupem do školy, že je oporou socialismu. Tyto ideo-
logické rekvizity byly pak odstraněny (obr. č. 5).

Program oslav  130.  výročí  školy  byl  stanoven  na  den  5.  11. 

2016. Za  tím účelem byl  vydán  leták,  který  občany  zval  na  pro-
hlídku tříd, vystavených kronik, diplomů a pohárů se sportovními 
úspěchy,  setkání  s  učiteli  apod.,  ukončeným společenským veče-
rem při hudbě v sokolovně.

Ředitelství  školy  ve  spolupráci  s  pedagogy připravilo  ukázky 
vyučovacích  hodin  pro  rodiče  žáků  navštěvujících  školu  i  starší 
ročníky vyšlé dříve ze „základky“.

Je  třeba  poznamenat,  že  technický pokrok ve  výuce  předmě-
tů  ve  srovnání  s  rokem  1985  zaznamenal  značný  posun  vpřed. 
K tomu přispěla i půdní vestavba z let 1996–7, v níž je jedna třída 
vybavena  počítači,  bez  nichž  si  život  dnes  nedovedeme  vůbec 
představit.

K  tomuto  výročí  žáci  vytvořili  živý  letopočet  a  do  oken 
v I. patře bylo vyznačeno totéž výročí od aranžérky Z. Kokešové 
(obr. 6 a 7).

Na  závěr  se  ještě  zastavíme u návštěvy  slavné  rodačky,  která 
chodila do zdejší  školy.  Je  to zpěvačka H. Vondráčková, která  se 
tu setkala se svojí oblíbenou učitelkou českého jazyka a tělocviku, 
dnes  již  96  letou M. Švadlenkovou,  jíž  darovala  poslední  album 
svých  písní. Vondráčková  byla  vítanou  účastnicí  oslav  výročí 
školy, na kterou sama vzpomíná s velkou láskou (obr. č. 8).

Za  vzornou  prezentaci  školy  zaslouží  uznání  vedle  učitelů 
i samotní žáci, kteří v předstihu se seznamovali se životem školy 
ze starých kronik a poznatky pak využili k propagaci jejího dobré-
ho jména.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Obr. č. 6

Obr. č. 8

Obr. č. 7
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Poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 590 Kč/osobu/rok.
Veškeré  záležitosti,  které  s  poplatkem  souvisí,  jsou  uvedeny 
v Obecně závazné vyhlášce města Slatiňany č. 3/2016 účinné od 1. 
1. 2017. Tato vyhláška byla vydána usnesením zastupitelstva města 
Slatiňany ze dne 14. 12. 2016 a je dostupná na webových stránkách 
města Slatiňany (www.slatinany.cz) nebo na Městském úřadu Slati-
ňany, na oddělení správy majetku, v kanceláři č. 8.
Vzhledem k tomu, že někteří očekávali, že bude poplatek s ohledem 
na snížení četnosti svozu odpadu z popelnic na 1× za 14 dní třeba 
i o polovinu nižší, uvádím níže důvody, které stanovení poplatku 
ovlivnily, a které by Vás měly přesvědčit, že odpadový systém měs-
ta  skutečně  není  ziskový,  a město  Slatiňany  nemá  zájem  občany 
finančně zbytečně zatěžovat.
Poplatek byl pro rok 2017 stanoven především na základě kalkulo-
vaných výdajů souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňa-
ny, které lze v roce 2017 očekávat, a to tyto:

Výdaje (v Kč)/rok
Popelnice – směsný komunální odpad (cca 1060 t/rok)
 1 800 000Kč
částka vychází z výběrového řízení z roku 2016, svozová společ-
nost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku, 
o 112 000 Kč nižší než druhý uchazeč (Technické služby Chrudim 
s. r. o.)
Sběrný dvůr (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.)
 600 000 Kč
na provoz sběrného dvoru bylo koncem roku 2015 vypsáno výběro-
vé řízení, na základě kterého byla vybrána společnost Recycling-
-kovové odpady a. s. (jiný uchazeč nabídku nepředložil)
Sběrné nádoby – separovaný odpad (plasty, sklo, papír a náp. 
kartony) 573 300 Kč
tyto výdaje jsou částečně hrazeny příjmem od společnosti EKO-
-KOM, a to v částce cca 320 000/rok (podle toho jak dobře třídíme)

Výdaje, ze kterých je stanoven poplatek 2 973 300 Kč

V  tabulce  jsou  uvedeny  pouze  výdaje  fakturované,  tedy  ty,  které 
jsou pro město zajištovány odpadovými společnostmi (město je ne-
zajišťuje samo).
Do poplatku za odpad již tedy nejsou započítány ostatní výdaje spo-
jené s odpadovým systémem města, a to především mzdové a ostat-
ní výdaje (na úklid košů a černých skládek – údržba města, na ad-
ministraci – výběr poplatku a zajištění chodu odpadového systému) 
a výdaje na pořízení, provoz a obnovu sběrných nádob a sběrných 
míst a na provoz kompostárny.
Největší  podíl  výdajů  připadá  stále  na  svoz  a  likvidaci  směsné-
ho  (zbytkového)  komunálního  odpadu  z  popelnic,  který  končí 
na skládce.
Tak,  jak bylo zmíněno již v předešlých vydáních Ozvěn Slatiňan, 
je nezbytné začít hledat cesty k minimalizaci objemu odpadu uklá-
daného na skládky a snažit  se odpady maximálně využívat  (třídit 
a předávat k recyklaci).

Poplatek za odpad nebyl měněn již 3 poslední roky.
Protože je však odpadový systém dlouhodobě městem Slatiňany fi-
nančně dotován, na tuto problematiku jsme se více zaměřili s cílem 
snížit množství odpadu, zvýšit  jeho  třídění, a  tím i snížit náklady 
na jeho provoz.
K plnění těchto cílů by měla přispět následující již zavedená opat-
ření:
-  zřízení nové kompostárny,
-  změna četnosti svozu směsného (zbytkového) odpadu z popelnic 
na 1× za 14 dní (Pokud by byl zachován svoz směsného komunál-
ního odpadu 1× týdně, bylo by nutné poplatek v roce 2017 navýšit. 
I tento argument byl brán v úvahu při zvažování úpravy četnosti 
svozu.),

-  vysoutěžení lepších podmínek pro provoz sběrného dvora (od 1. 
4. 2016),

-  vysoutěžení lepších podmínek pro svoz a využití vytříděných slo-
žek komunálního odpadu z barevných kontejnerů po městě (od 1. 
1. 2015),

- kontroly obsahu popelnic a
-  obnova a rozšiřování sběrných míst s kontejnery.
V roce 2017 budeme v plnění cílů pokračovat.
Chystáme  se  zřídit  další  1–2  sběrná místa  k  třídění  odpadů nebo 
stávající místa posílit a připravujeme též možnost svozu bioodpa-
du především z našich domácností (kuchyní) a rozšíření některých 
sběrných míst o třídění kovů.
V jednom z dalších vydání Ozvěn Slatiňan Vás budu informovat, 
jaké odpady a jaké množství jsme v roce 2016 vyprodukovali a za-
měřím se samozřejmě i na porovnání s lety předešlými a porovnání 
s průměry v České republice.

Bc. Petra Víšková

Místní poplatek za odpad
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Zpráva sportovního družstva žen SDH Slatiňany

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 A STRUČNÝ PŘEHLED O ČINNOSTI
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČU SLATIŇANY

Letošní  sportovní  sezonu  jsme zahájily v novém složení. S aktiv-
ními tréninky jsme začaly již v dubnu a v pravidelných trénincích 
pokračovaly i v průběhu roku. Práce, jak se říká na cvičišti, nám již 
při prvním závodu v Třemošnici přinesla své ovoce a my  jsme si 
odvezly 3. místo. Seč pro nás byla ještě úspěšnější, získaly jsme stří-
bro. Po těchto dvou závodech jsme dokonce vedly ligovou tabulku 
žen. V Brčekolech a ve Štěpánově se nám moc nedařilo i vzhledem 
k tomu, že jsme poměrně složitě dávaly dohromady soutěžní tým. 
Ani závody na noční Seči a v Lukavici pro nás nedopadly dobře. 
V  září  jsme  se  konečně  po  předchozích  neúspěších  opět  sebraly 
a z Chrudimského poháru si dovezly stříbro. Druhý den v Hlinsku 
však opět neúspěch. My jsme to ale nevzdaly a pustily se do dalších 
závodů s vervou. Na Slatiňanském poháru jsme opět získaly stříbro, 
ale zlato nám tady doma uteklo opravdu o maličký kousek. Další zá-

vody v Horce a pro nás dva poháry doma. Jeden za 3. místo v ligové 
soutěži dokonce s naším novým osobním rekordem 25,86s a druhý 
za místo 2. v rozstřelech, kde se nám Štěpánovská děvčata bohužel 
stále nepodařilo přemoci. Poslední závody proběhly v Morašicích 
a nám před tímto závodem šlo v celkové ligové tabulce o „bednu“. 
Pokus na požárním útoku nebyl zrovna nejlepší, ale i tak nám stačil 
na 4. místo a postup do rozstřelů. Daly jsme si „opáčko“ z Horky 
a rozstřel o první místo se Štěpánovem. Tentokrát se nám Štěpán-
kovská děvčata podařilo zdolat a my získaly vysněné zlato. Na závěr 
sezóny při slavnostním vyhlášení ligy okresu Chrudim v požárním 
útoku v roce 2016 jsme si pak hrdé a šťastné převzaly pohár za cel-
kové třetí místo. V příštím roce hodláme bojovat znovu a věříme, že 
budeme ještě úspěšnější. Zjistily jsme totiž, že na to máme.

Veronika Novotná – vedoucí družstva žen

Dne 10.12. 2016 proběhla hodnotící výroční valná hromada, která 
měla vystihnout veškerou naší práci jako dobrovolného sboru. Náš 
sbor sčítá 100 členů. Ti všichni se podíleli na plánu činnosti, kte-
rý byl schválen na loňské výroční valné hromadě a podotýkám, že 
toho nebylo málo.
Za tento rok bylo uskutečněno 12 výborových schůzí, 3 valné hro-
mady a 1 výroční valná hromada.
Sbor má postaveno 1 družstvo mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva 
mladých  hasičů  rozdělených  podle  věku.  Družstva  dospělých  se 
zúčastnila 11  ti  ligových soutěžích zařazených do  ,,Otevřené  ligy 
okresu Chrudim“.
Sbor již tradičně uspořádal na městském stadionu 17.září 40. ročník 
pohárové soutěže o  ,,Putovní pohár  starosty města Slatiňan a me-
moriál Fr. Rulíka st“, kterého se zúčastnilo 25 družstev mužů a 13 
družstev žen, který byl samozřejmě zařazen do otevřené ligy okresu 

Chrudim. Dále byl rovněž na městském stadionu uskutečněn 25. září 
15. ročník dětské pohárové soutěže v požárním útoku, kde byla účast 
49 dětských týmů. Tímto bych chtěla poděkovat Spartaku Slatiňany, 
který nám umožnil tyto akce uspořádat na jejich stadionu.
V návaznosti na sportovní činnost jsme 30.dubna společným pose-
zením a opékáním prasátka tuto činnost zahájili. V říjnu náš sbor 
uspořádal pro všechny členy sboru zájezd směr Náchod, navštívili 
jsme pevnost Dobrošov, dále prohlídka zámku Opočno a na závěr 
exkurze v pivovaře Dobruška s příjemným posezením.
Další naše činnost  je zcela samozřejmá aktivita a  to péče o  tech-
niku,  která  je majetkem  sboru,  ale  i města  a  hlavně  o  hasičskou 
zbrojnici . V letošním roce se opět odpracovalo x hodin na údržbě 
hasičárny  i mimo ní.  Jen ve  stručnosti  –  rekonstrukce plynového 
topení, práce pro město, úklid hasičárny a podobně.

Dagmar Jeřábková – starostka sboru

Od nového  roku se náš oddíl připravoval na zkoušky odbornosti, 
které se konaly 6. února, zde v naší hasičské zbrojnici. Zúčastnilo 
se  jich  10  našich  členů,  kteří  získali  6  odznaků  odbornosti  stroj-
ník  junior,  2  odznaky  odbornosti  preventista  junior  a  2  odznaky 
odbornosti preventista. V rámci zkoušek odbornosti jsme odevzda-
li do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ některé z našich prací 
a byli  jsme velmi úspěšní. Šimon Pešek se svým obrázkem obsa-
dil  3. místo  v  okresním kole  a  2. místo  v  kole  krajském. Martin 
Pytlík obsadil se svým videem 1. místo v okresním kole. Kristýna 
Marková obsadila se svou literární povídkou 1. místo v okresním 
kole a 1. místo v krajském kole. V dubnu jsme se zúčastnili soutěže 
ve Skutči, kde naši mladší obsadili 13. a 23. místo z 33 družstev, 
starší skončili 13. Aktivně jsme se připravovali na Okresní kolo hry 
PLAMEN, které se konalo ve dnech 21. a 22. května v Třemošnici. 
Této soutěže se zúčastnilo 1 družstvo mladších žáků a 1 družstvo 
starších  žáků.  Starší  vybojovali  celkově  9. místo  z  18ti  družstev 
a nejvíce se jim vyvedl požární útok CTIF, kde skončili na 8. místě. 
Mladší vybojovali celkově 4. místo z 30ti družstev a nejlépe se jim 
vedlo na štafetě požárních dvojic, kde obsadili 4. příčku. Na další 
závody  jsme  se  vydali  28.  května  do Třibřich,  kde  jsme  soutěži-
li v požárním útoku. Naši mladší si odvezli zlatou medaili a starší 
skončili devátí. Hned druhý den jsme se vydali na pohárovou soutěž 
do Markovic, kde mladší obsadili 10. a 15. příčku a starší příčku 
9. V době letních prázdnin se náš oddíl zúčastnil v termínu od 16. 
do 23. července letního tábora v Krucemburku. Tábor se nesl v du-
chu celotáborové hry na  téma „Tajemství  čarodějů a čarodějnic“. 
Na začátku tábora jsme byli rozděleni do třech čarodějných týmů. 
Po celou dobu  tábora  jsme  tak  společně bojovali  a  soutěžili  jako 
čarodějové a čarodějnice v týmech Gandalfových svišťů, Čaroděj-

ných draků a Bradavic. Vyrobili jsme si čarodějné kostýmy včetně 
klobouků, košťata a čarodějné medailony. Bojovali  jsme v  týmo-
vých soutěžích, vařili čarodějné lektvary. Podnikli jsme celodenní 
výlet – pěší túru údolím řeky Doubravy tentokrát obráceně. Během 
tábora v „čarodějné škole“ jsme se učili různým dovednostem. Tá-
bor jsme si náramně užili a počasí nám přálo.
V září nám začal nový školní rok a náš oddíl čítá 29 členů. První 
zářijovou soutěží byl 15. ročník Poháru města Slatiňany dětí, který 
se konal 25. září na místním stadionu. Byl vůbec nejsilnějším roč-
níkem, který se kdy ve Slatiňanech konal, neboť se jej účastnilo 49 
družstev. My jsme postavili 1 družstvo přípravky, 2 družstva mlad-
ších a 1 družstvo starších žáků. Nejlépe se dařilo naší přípravce, 
která získala stříbrnou medaili. Mladší skončili na 7. a 19. místě, 
starší na místě 15. V rámci ligy okresu Chrudim v požárním útoku 
dětí v roce 2016 se naši mladší umístili na 5. místě z 45 družstev 
a  starší  na místě  14.  z  29  družstev. Další  duel  nás  čekal  22.  říj-
na v Blatně – závod požární všestrannosti. Postavili  jsme 2 hlíd-
ky mladších, 1 hlídku starších žáků a 1 dorostenku jednotlivkyni. 
Mladší získali 5. a 45. příčku z 51 družstev. Starší skončili na 7. 
místě z 35 družstev. Závodu se také zúčastnila jedna z našich do-
rostenek Kristýna Marková, která běžela jako jednotlivkyně a ob-
sadila 3. místo. Tímto závodem pro nás závodní sezóna roku 2016 
skončila a přes zimu nás čeká příprava na jarní zkoušky odbornosti 
a okresní kolo hry Plamen. 2. prosince jsme podnikli Mikulášskou 
stezku  odvahy,  kdy  jsme  na  stanovištích  plnili  úkoly  a  na  konci 
naší stezky nás v parku u jezírka čekal Mikuláš a anděl se sladkou 
odměnou. Poslední kroužek proběhl 9. prosince a nesl se ve vánoč-
ním duchu.

Veronika Novotná – vedoucí oddílu mladých hasičů

ZPRÁVA ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ
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Vánoce v knihovně

Chtěly bychom co nejsrdečnější poděkovat všem, kteří se zúčast-
nili  Vánoční  soutěže  naší  knihovny.  Koncem  minulého  roku  se 
nám v knihovně  sešel  obrovský počet  všech možných vánočních 
stromečků, přes které pomalu nebyly vidět ani samotné knihy. Děti 
nám tak svými výtvory udělaly velikou radost a my proto děkuje-
me nejen jim, ale také všem pomocným rukám. Sešly se nám zde 
stromečky malé i velké, papírové, dřevěné i kreslené a my se opět 
musely pozastavit nad šikovností a kreativitou všech dětí.
Zároveň moc  děkujeme  za  přinesené  stromečky  dětem  ze  školní 
družiny Slatiňany, MŠ MOMO, a také dětem z MŠ a ZŠ Orel.
Všechny děti, které nám takto nádherně vyzdobily dětské oddělení 
knihovny, u nás mají připravenou malou odměnu a my je prosíme, 
aby se za námi zastavily a nestyděly se o ni přihlásit .



11

Milí slatiňáci,
čeká nás nová sezóna a opět nastal čas ohlédnout se za tou minu-
lou. V roce 2016 jsme pro návštěvníky otevřeli již v březnu na ve-
likonoční svátky. Oficiálně  jsme ale  tuto sezónu zahájili v sobotu 
2.  dubna  výstavou  „Maňáskového  království“,  kde  návštěvníky 
přivítalo dvanáct pohádek (Jak přemoci draka, Vodnická pohádka, 
Červená karkulka…). Loutky pro nás speciálně vyrobil pan Libor 
Štumpf z chrudimského loutkového divadla „Ahoj“. Tuto výstavu 
bylo možno shlédnout až do října 2016.
V  dubnu  bylo  otevřeno  pouze  přes  víkendy.  Od  května  nastala 
v muzeu plná sezóna a otevřeno bylo od úterý do neděle. Každý rok 
již od dubna umožňujeme v  týdnu  individuální návštěvy  školám, 
školkám a družinám, které k nám rády jezdí. 
Do „hospodářského zázemí“ přibylo telátko a hejno holubů a do stá-
je dva sedací plyšoví koníci pro děti na hraní. V letní sezóně pro-
bíhala maňásková představení – koňských pohádek ve starobylém 
kočovném divadelním voze v PRVNÍM KOŇSKÉM MAŇÁSKO-
VÉM DIVADLE Libora Štumpfa.
Dne  17.  června  se  v  muzeu  uskutečnil  křest  knihy  SLOVEM 
KE SLÁVĚ pana Patricka Ungermanna. Program uváděl Mgr. Jin-
dřich Žák a krásnou atmosféru dotvořil doprovod kytary a violy.
Ministr  zemědělství  Ing.  Marian  Jurečka  navštívil  5.  října  naše 
město. V rámci návštěvy zavítal i k nám na Švýcárnu. Po prohlídce 
muzea ocenil jeho vybudování a využití tohoto projektu. Na návště-
vě ministra doprovázel 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje 
Ing. Roman Línek.
„Myslivecké dny na Švýcárně“, pod tímto názvem proběhla jedna 
z dalších  akcí,  kterou  jsme  se pokusili  zpestřit  podzimní dny 11. 
a 13. října návštěvníkům 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 čtyřnohými kamarády. O dravcích a sovách velmi 
zajímavě vyprávěl sokolník pan Václav Augustýn. Ve čtvrtek jsme 
si vyslechli naučnou přednášku s odborníky ze Stanice ochrany fau-
ny HLUK. 
V říjnu si na Švýcárně řekl své „ANO“ další novomanželský pár, kte-
rému venkovní prostředí udělalo nezapomenutelnou kulisu. V listo-
padu muzeum navštívila skupina zahraničních účastníků folklorního 
festivalu. V pátek 2. prosince zde proběhla ochutnávka vín.

Vánoce na Švýcárně se pomalu stávají tradicí. I letos se zde konaly 
adventní  čtvrtky.  Návštěvníci  si  prohlédli  vánoční  historické  po-
hlednice z ČR, které nám zapůjčilo Východočeské muzeum Pardu-
bice. Dále prodejní výstavu ručně zdobených českých ozdob z Hor-
ního Bradla a originálně malovaných medových perníčků od paní 
Dany Holmanové ze Dvora Králové.
Muzeum navštívilo 6 911 návštěvníků.
A co chystáme v letošním roce nového? Přijďte se k nám podívat 
a nechte překvapit…
Hodně zdraví a pohody vám v novém roce přeje za muzeum Švý-
cárna  Stanislava Jedličková

Muzeum Švýcárna informuje

Vážení spoluobčané,
po půl století trvající přestávce byl v roce 1957 za kronikáře Sla-
tiňan zvolen p. František Šťovíček (č. p. 53). Narodil se 1. 3. 1891 
jako syn kameníka a stejně jako otec i děd vykonával tuto náročnou 
práci. Přesto se velmi zajímal o kulturní život Slatiňan, celý život 
zasvětil ochotnickému divadlu. Od založení Sokola v Slatiňanech 
(1910) byl aktivním členem této organizace. Odborné vzdělání si 
po I. sv. válce doplnil jako válečný invalida na sochařsko – kame-
nické škole v Hořicích. V kronice se též dočteme, že v r. 1959 byla 
ustavena 10-členná letopisecká komise. Zapisovatelem do příprav-
ných sešitů byl pověřen Václav Kudrna, učitel v důchodu a člen 
této komise, který potřebný materiál zpracoval, upravil a stylizo-
val. Hlavním zdrojem byly přípravné práce ke kronice od Václava 
Kotěry, přednosty místní železniční stanice. Dalším zdrojem byly 
výpisy z kronik a protokolů zdejších spolků, školy a továren. Čerpá-
no bylo rovněž z okresního a muzejního archivu v Chrudimi. Každý 
přípravný zápis za jednotlivé roky byl letopiseckou komisí kontrolo-
ván a schválen. Teprve pak byl opsán do kroniky (50. léta se zkrátka 
vyznačovala důslednou kolektivní cenzurou).
R. 1906
Rozpočet obecní: vydání 12.661 K 27 h, příjem 2.129 K 28 h. Scho-
dek 10.531 K 99 h uhrazen 43% obecní přirážkou, schodek osady 
Škrovádu bude kryt obecní přirážkou ve výši 67% (obecní přiráž-

ka byla nástrojem k vyrovnání schodkového rozpočtu, spočívala 
v navýšení daní odváděných obci, např. daně pozemkové, domovní, 
činžovní, výdělkové). V obecním  rozpočtu dáno na veřejné osvět-
lení  500 K,  na  zdravotnictví  a  veřejnou  čistotu 416 K,  na obecní 
veřejnou knihovnu 180 K. Na úpravu nově otevřených ulic a nábřeží 
povolena  částka  1.393 K 73  h … Žádost Arona Vohryzka,  řezní-
ka ve Slatiňanech, o povolení hostinské koncese nebyla ve schůzi 
dne 20. února doporučena pro nadbytek hostinských živností a pro 
nevhodnost řeznického krámu k provozování  takové živnosti. Též 
žádost Jana Sobotky o povolení koncese hostinské v domě č.p. 130 
(dnešní Potraviny Květ) nebyla ve schůzi dne 13. března také z toho 
důvodu doporučena a potom že žadatel sám na cizí koncesi v tom 
samém domě provozuje hostinskou živnost. Avšak na základě přípi-
su c. k. okresního hejtmanství v Chrudimi byla tato žádost ve schůzi 
dne 10. prosince opět projednána a zároveň doporučena k vyřízení. 
… Rybolov v řece Chrudimce v obvodu katastrální obce si najal kní-
žecí podkoní Valter Earl, rodem Angličan, na tři roky za roční nájem 
14 K. … Nová okresní silnice přes Presy do Chrudimě byla v r. 1906 
odevzdána veřejnému používání. … V  tomto  roce vydražil  třešně 
v obecním sadě Jan Kučera z Chrudimě za 708 K. … Silná frek-
vence povozů ztěžovala stále víc a víc chůzi pěších na mostě. Zá-
ležitost tato byla často předmětem různých stížností. Již v minulém 

Stalo se ve Slatiňanech před 111 lety

pokračování na straně 12
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Vážený pane starosto, 
K Vaší žádosti o změnu rozhodnutí ve věci zrušení pobočky ve Sla-
tiňanech Vám zasíláme následující stanovisko.
Vnímáme,  že  pobočka České  spořitelny má ve Slatiňanech dlou-
holetou tradici. Vážíme si dosavadní spolupráce s místními klienty 
a rozumíme tomu, že plánované uzavření pobočky pro ně znamená 
nepříjemnou změnu, určité snížení komfortu služeb.
Krok,  k  němuž  jsme  přistoupili,  vychází  z  celkové  koncepce  re-
strukturalizace sítě poboček České spořitelny, v  jejímž rámci při-
způsobujeme  naší  pobočkovou  síť  „rytmu  života“  ve  městech 
a obcích. Ubezpečujeme Vás, že odpovědní pracovníci banky vždy 
pečlivě zvažují všechna pro a proti, než k tak citlivému a nepopu-
lárnímu kroku, jako je zrušení pobočky, přistoupí.
Banka,  jako  klasický  podnikatelský  subjekt,  je  závislá  na  přízni 
svých klientů, má však současně odpovědnost vůči svým akcioná-
řům za efektivní fungování každého svého prodejního místa. Lituje-
me, pobočka ve Slatiňanech v dlouhodobém sledování nevykazuje 
dostatečný obchodní potenciál. Provoz pobočky ukončíme k 1. 4. 
2017.
Našim klientům zůstane ve Slatiňanech k využití  i nadále banko-
mat. Prostřednictvím bankomatu mohou naši klienti vybírat finanč-
ní prostředky, ověřit zůstatek účtu a zadat platební příkaz k úhradě. 
Zejména starším klientům nabízíme možnost školení, jak bezpečně 
používat  platební  kartu  a  jak  lze  využít  bankomat. Pokud budete 
mít o zajištění školení zájem, kontaktujte prosím tým ombudsmana 

(e-mail: ombudsman@csas.cz, tel. 956 717 718), abychom detaily 
školení domluvili.
V  době  před  uzavřením  pobočky  Váš  navštívil  zástupce  České 
spořitelny kolega Marek Němec a veškeré informace a argumenty 
k uzavření poboček Vám na osobním jednání uvedl.
O klienty pobočky ve Slatiňanech budou připraveni se postarat po-
radci v pobočce České spořitelny v Chrudimi nebo v kterékoliv jiné 
pobočce dle zájmu klientů.
Právě díky soustředěné obsluze budeme moci klientům nabídnout 
plnou šíři produktů a služeb ve vysoké kvalitě.
Určitá část klientů již využívá pro ovládání účtu službu Servis 24, která 
jim dává pohodlí a nezávislost na pobočkách banky. Služba umožňuje 
po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vyřídit s bankou většinu potřebných 
záležitostí z pohodlí domova. Komunikace probíhá buď po telefonu 
samoobslužně s telefonním automatem, s živým operátorem nebo pro-
střednictvím internetu. Některé další klienty určitě bude změna k vyu-
žití této služby inspirovat i s ohledem na nižší cenu transakcí.
Vážený pane starosto, jménem České spořitelny se upřímně omlou-
váme Vám  i  všem  klientům  ze  Slatiňan  za  nepohodlí  způsobené 
uzavřením pobočky. Věříme však, že nabídnuté alternativy obsluhy 
pomohou našim klientům k hladkému zvládnutí změny. O veškeré 
aktivity týkající se Města Slatiňany je připraven i nadále se, s ma-
ximální péčí, postarat kolega Zdeněk Bouška, poradce pro veřejný 
a neziskový sektor (telefon 956 740 179 nebo 724 602 275) e-mail: 
zbouska@csas.cz.

Dopis II. starostovi města MVDr. Ivanu Jeníkovi
od ombudsmana České spořitelny a.s. k uzavření pobočky České spořitelny ve Slatiňanech

Vážení,
děkujeme za rychlou, byť negativní odpověď. Bohužel, vůbec jste 
neodpověděli na otázky a argumenty, které jsme uváděli. Vaše od-
pověď  je  neosobní,  nekonkrétní,  použitelná  na  všechny  případy 
uzavření poboček. Kdyby  jste  se  skutečně,  zabývali našimi  argu-
menty,  těžko by  jste  nabízeli  k  obsluze  automatu proškolení  lidí, 
kteří jsou klienti Domu sociálních služeb. Ale vaší nabídky určitě 

využijeme. Jistě máte schopné školitele, kteří to tuto bezmála stov-
ku klientů naučí. Z vaší odpovědi jsme, bohužel, nabyli dojmu, že 
vám záleží především na akcionářích a na klientech až v druhé řadě. 
Domnívali jsme se, že ombudsman řeší a hájí zájmy zákazníků, ale 
vaše odpověď působí dojmem, že autorem je tiskový mluvčí, hájící 
postup firmy. Z vašeho přístupu jsme zklamaní.

S pozdravem MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vyjádření starosty města k výše uvedenému dopisu

V říjnu 2016 získala Lípa na Lipce titul Strom roku 2016 a to i díky 
obyvatelům Slatiňan,  Škrovádu  či Kunčí,  kteří  jí  podpořili  svým 
podpisem, odevzdáním starého mobilu nebo zasláním DMS. Všem 
patří poděkování, protože každý hlas, každý odevzdaný mobil byl 
důležitý. Díky tomuto vítězství lípa postupuje do evropské soutěže, 
kde bude s dalšími 16 finalisty bojovat o titul Evropský strom roku 
2017. Pokud chcete Lípu na Lipce podpořit v evropském klání, stačí 
hlasovat na www.evropskystromroku.cz. Hlasuje se od 1. do 28 úno-

ra 2017 a každý hlasující má dva hlasy, které musí dát dvěm různým 
finalistům. Po odkliknutí dostane hlasující na emailovou adresu žá-
dost o potvrzení. Teprve po potvrzení jsou hlasy platné. Pokud ně-
kdo používá více emailových adres (např. služební a soukromou)
může hlasovat  s použitým obou adres. Lípy na Lipce v evropské 
soutěži reprezentuje naší republiku, ale v konečném výsledku při-
spívá k většímu zviditelnění celého našeho regionu.

Naděžda Gutzerová

Bude Lípa na Lipce Evropským stromem roku 2017?

roce požádán okresní výbor, aby dal zřídit chodník po jedné straně 
mostu. Tato záležitost projednána znovu dne 10. prosince. Usneseno 
požádati  okresní  výbor,  aby dal  zemským  inženýrem Šumandlem 
vypracovati  projekt  na  zřízení  chodníků  po  obou  stranách mostu. 
… Již v minulých letech se objevila potřeba nové řádné stříkačky, 
jelikož ruční obecní stříkačka používaná asi 25 roků, byla zastara-
lá, a proto nevyhovovala svému účelu. Proto ve schůzi dne 20. září 
usneseno nakoupiti dvoucylindrovou parní stříkačku od firmy Čer-
ný – Němec ve Slatiňanech za cenu 6.900 K bez hadic. K doplnění 
této stříkačky zakoupeno v prosinci od téže firmy 400 m dvojitých 
konopných hadic za cenu – 1 m běžný á 2 K 40 h. Na zakoupení 
stříkačky vypůjčeno u místní záložny 8.000 K na úrok 4 ½ %. Roz-
hodnuto tento dluh umořiti v 15 letech. … Osada Škrovád nebyla 

spokojena, že obecní výbor ve Slatiňanech zrušil odprodej pozemků 
Josefu Drobílkovi, který chtěl na nich vystavět restauraci Monaco. 
… V roce 1906 učiněn dvakráte návrh na podání žádosti o povolení 
lékárny v zdejší obci. … Ve schůzi dne 10. prosince usneseno po-
žádati okresní výbor, aby podnikl přípravné práce ke zřízení hlavní 
stoky podél silnice Chrudim – Nasavrky. … V obci byla jen obec-
ná škola, která měla 5 tříd a jednu pobočku při páté třídě. Vyučovalo 
zde 6 učitelů. Celkem navštěvovali školu 364 žáci. … V tomto roce 
byly výrobky zdejší  továrny na hasicí zařízení fy Černý – Němec 
na výstavě v Praze vyznamenány první cenou – čestným diplomem 
města  Prahy. …  Housenky  v  r.  1906  nelítostně  řádily  na  našich 
ovocných  stromech  tak,  že  ani  v  zimě nevypadaly  stromy holejší 
než v měsíci červnu.

z kroniky vybral P. Kolek
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