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BŘEZEN 2017

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany

1. Dokončení omítek stropů v 1. PP v DPS Slatiňany.
2. Oprava kanalizace v bytovém domě č. p. 835 Staré náměstí.
3. Dodávka a montáž žaluzií do knihovny MěÚ Slatiňany.
Po celé dosavadní zimní období, které se vyznačuje mrazivým po-
časím a vydatnými srážkami se podařilo pracovníkům údržby města 
většinu chodníků a místních komunikací udržovat v uspokojivém 
stavu. Schůdnost i sjízdnost všech veřejných prostranství byla dobrá.

Co se nám stále nedaří, to dokládá fotografie. Především některým 
občanům města se nedaří chápat jak naložit s odpady. I když měs-
tem Slatiňany byly vytvořeny dostatečné podmínky pro likvidaci 
odpadů, mnozí stále snad pro ušetření času nebo několika kroků 
nebo metrů ujetých autem odloží odpad, tam kde je napadne. A co 
se děje dál? „Popeláři“ ho neodvezou, ke kontejnerům ani do sběr-
ného dvora ho nikdo nepřemístí a tak nezbývá než do odstranění za-
pojit pracovníky údržby města. Snad zbytečně, vždyť by stačilo tak 
málo a i toto by se nám všem mohlo podařit. Vzhled města a jeho 
veřejných prostranství bude tak pro nás všechny krásnější.

Saxofonové kvarteto CRAZY SAXOPHONES již na Laskavém ve-
čeru hrálo, a ne jednou. Ovšem ve zcela jiném složení. Tedy kromě 
kapelníka Pavla Merty. Ten jediný zůstává a s ním přijedou i jeho 
žáci Jana Pilařová, Matěj Klíma a Štěpán Kaufmann. Všich-
ni hrají na altsaxofon a předvedou pochopitelně jazzovou muziku. 
Ale nejen ji. Zazní i hudba klasická, filmová (Růžový panter, Harry 
Potter, Hvězdné války…), židovský klezmer music a možná i něco 
jiného.
V literární části večera se představí chrudimští autoři. Mladá bás-
nířka Míša Műllerová zatím není širší veřejnosti známa, ale její 
poezie si říká o to, aby byla slyšena. Druhým hostem bude Ivan 
Baborák, který je znám především jako malíř, ale i on se věnuje 
poezii a jistě vás přesvědčí, že i tato múza mu je nakloněna.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 16. března od 19 hodin. 
Vstupenky si můžete koupit na místě nebo v předprodeji v městské 
knihovně (469 660 239), což je vzhledem ke kapacitě sálu jistější.

z.j.

Podařilo se, nepodařilo se…

Pozvánka na 145. Laskavý večer
JAZZ A POEZIE

Místní organizace ČRS Slatiňany Vás srdečně zve na již dvacá-
tý třetí tradiční rybářský bál s tombolou, který se bude konat 
18. 3. 2017 opět v hospůdce U Půhoných ve Škrovádu. Začátek 
bálu je ve 20 hodin. K tanci a poslechu nám zahraje oblíbená 
skupina NORMAL 03.
Předprodej vstupenek jako každoročně ve velkoskladu potravin 
pana Málka.
Cena vstupenky 100 Kč.
Za místní organizaci srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na bál 

Malá cena Monaka
Březnová Malá cena Monaka se poběží po zimní přestávce ve stře-
du 29. 3. 2017 se startem před restaurací Monako v 17 hodin.
Bližší informace na www: krb.hyperlink.cz.

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve
v sobotu 25. 3. 2017 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech

na 15. skautský ples NAPŘÍČ OCEÁNEM
Za tematické oblečení dostanete náš tajemný nápoj zdarma.

Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ Chrudim
a skupina The Blue Moon.

Lístky budou v prodeji od 13. 3. 2017
v galanterii paní Petrové ve Slatiňanech.

Cena vstupenky 130 Kč.

Poděkovaní obyvatel DPS Slatiňany
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují 
dětem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátko Momo za únorové 
vystoupení uspořádané u příležitosti společné oslavy svátků a naro-
zenin obyvatel. Děkujeme za radost, kterou děti vnesly do našeho 
domova.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dob-
ré tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, 
a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou 
a poutavou knížku ještě nezaslali, prosíme, 
aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mai-
lu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít 
větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v kaž-
dých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Robert Lyndon – Cesta sněžných ptáků + Císařský oheň
Josef Formánek – Dvě slova jako klíč

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 67. schůzi dne 23. 1. 2017:
  1.  Darovací smlouvu pro 6. městský ples (peněžitý dar 5 000 Kč 

od spol. MERIT BAU Pardubice, věcný dar – laptop od spol. 
KOBIT – THZ Slatiňany – vše do tomboly)

  2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Od-
bahnění nádrže u nádraží ve Slatiňanech (nejlevnější nabídka 
od PP-GROUP.cz Proseč – 337 461,50 Kč)

  3.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na opra-
vu mostu ve Škrovádu (výběrové řízení – 2. etapa opravy)

  4.  Kácení dřevin v katastrálním území Slatiňany (neschváleno 
kácení jírovce maďalu a borovice douglasky v areálu města 
za spořitelnou)

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na opravu chodníku v části ulice Dělnická, Slatiňany (severní 
strana) (příprava výběrového řízení na dodavatele stavby)

  6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na od-
vodnění křižovatky ulic T. G. Masaryka, Sečská a Na Rembáni 
ve Slatiňanech (příprava výběrového řízení na dodavatele)

  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na sta-
vební úpravu přechodu pro chodce u potravin Málek na ul. T. 
G. Masaryka – sil. I/37 Slatiňany (RM na 70. schůzi akci poza-
stavila)

  8.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na sta-
vební úpravy v objektu občerstvení na plovárně ve Slatiňanech 
(výběrové řízení)

  9.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na nové veřejné osvětlení v části ul. Čechova, Slatiňany (výbě-
rové řízení – osvětlení nového typu LED)

10.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na nové veřejné osvětlení v ul. V Tarasích, Slatiňany (stejně 
jako v bodě 9.)

11.  Ukončení nájmu s Českou spořitelnou (zároveň pověřuje MěÚ 
oslovit peněžní ústavy s nabídkou pronájmu předmětných pro-
stor)

12.  Uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv 
prostřednictvím SMS (s městem Chrudim)

13.  Změnu nájemní smlouvy č. 114/2009 na byt č. 1, Staré náměstí, 
Slatiňany

14.  Výpověď z nájmu bytu č. 5, Staré náměstí, Slatiňany
15.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
16.  Pojištění zaměstnanců MěÚ Slatiňany (Dodatek č. 1 Pojistné 

smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou)

Rada města Slatiňany projednala
na 68. schůzi dne 30. 1. 2017:

  1.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
za rok 2016 (schváleno provedení inventur 2016, výsledky in-
ventarizace)

Rada města Slatiňany projednala
na 69. schůzi dne 13. 2. 2017:

  1.  Výroční zprávu za rok 2016 o činnosti města Slatiňany v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím

  2.  Informace o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2016
  3.  Zprávu o stavu požární ochrany ve městě za rok 2016
  4.  Konání 7. městského plesu ve Slatiňanech v roce 2018 
  5.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS Slatiňany
  6.  Darovací smlouvu (přijetí věcného daru od ing. J. Kubeše – ven-

kovní stůl + lavice)
  7.  Vodovodní přípojky v chatové oblasti Borek (řešeno povolová-

ní, zaměření, věcné břemeno)
  8.  Vnitřní směrnici HSO (Pokladna MěÚ + Oběh účetních dokladů)
  9.  Stavba vodovodního řadu v pozemku parc. č. 496/20 v kat. úze-

mí Trpišov (napojení pozemků určených k zástavbě RD) (cca 
200 m, zřízení služebnosti – smlouva se stavebníky)

10.  Umístění kontejnerů na kovy (5 ks o objemu 240 l do vybraných 
hnízd tříděného odpadu)

11.  Užívání společenského domu ve Slatiňanech v roce 2016 (na vě-
domí Zpráva)  
Stanovení výše cen za užívání společenského domu (zůstávají 
stejné jako v r. 2016)

12.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organiza-
ce města na rok 2017

13.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města 
na rok 2017

14.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zrušení pohřebiště v Kunčí (úprava pietního místa dle schvá-
leného projektu)

15.  3. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 63 735 684 Kč – dorovnáno 
30 186 400 Kč, výdaj 89 934 584 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

16.  Přijetí věcného daru mikrobusu ze Švýcarska (mikrobus pro cca 
18 osob z partnerské školy v Rorbasu bude využit k výjezdům 
hasičů, DPS, ZŠ apod. na soutěže, výlety, utkání) 

Zastupitelstvo města projednalo
na 15. zasedání dne 18. 1. 2017:

  1.  Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Převod kanalizace Říště V. etapa (smlouva se spol. VaK Chrudim 

a.s.)
  3.  Úpravu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti cesty 

– převod pozemků u mateřské školky a sokolovny (úprava pro-
vedena v důsledku legislativních změn)

  4.  29. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slati-
ňany na r. 2016 (příjem 66 763 906,75 Kč – dorovnáno 12 232,700 
Kč, výdaj 75 009 106,75 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

  5.  1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 63 664 000 Kč – dorovnáno 
29 938 000 Kč, výdaj 89 614 500 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

Pečovatelská služba
Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a občanům 
zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské služby.
Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost? Vyčer-
pávají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla? 
Můžeme Vám zajistit běžný nákup potravin i veškerého drobného 
spotřebního zboží. Nákup je klientem hlášen s předstihem jednoho 
dne. Klient si připraví soupis požadovaného zboží a přibližnou fi-
nanční hotovost potřebnou k nákupu. Jednotlivé nákupy jsou klien-
tům vyúčtovány při předání. Cena za jeden běžný nákup je 16 Kč. 
Úklid a údržba domácnosti se platí dle skutečně spotřebovaného 
času. Například za úklid v délce půl hodiny zaplatí klient 50 Kč.
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Dovážíme stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, kterou vaří pracovnice Školní jídel-
ny Slatiňany. Cena za jeden oběd je 60 Kč. Za dovoz oběda, zapůj-
čení a přemytí jídlonosiče účtujeme 16 Kč.
Potřebujete doprovodit na úřady, případně dovézt k lékaři?
O úkon je třeba zažádat s dostatečným předstihem (minimálně tý-
den předem). Za doprovod se platí dle skutečně spotřebovaného 
času (např. za půl hodiny 50 Kč). Součástí tohoto úkonu nejsou 
náklady spojené s dopravou klienta – doprava je fakultativní úkon. 
Platí se za každý ujetý kilometr 8 Kč. 
Případní zájemci o další úkony a podrobnější informace se mo-
hou obrátit na:
Pečovatelskou službu města Slatiňany, Farská 765, 538 21 Slati-
ňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz
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Záměr pronájmu kiosku na parkovišti u hřebčína
Město Slatiňany nabízí k pronájmu nebytové prostory (kiosek) 
o výměře 10 m2 včetně zpevněné manipulační plochy u kiosku (pro 
posezení), které se nachází na parkovišti u hřebčína ve Slatiňanech.
Účel nájmu:
provozování občerstvení bez prodeje alkoholických nápojů

Bližší informace k záměru budou poskytnuty na tel.: 469 660 244 
nebo na mailové adrese: p.viskova@slatinany.cz.

Bc. Petra Víšková

Již téměř 4 roky jsou na sídlišti v ulici Tyršova, na sídlišti v ul. Bo-
ženy Němcové, v ul. Nádražní (u domků chráněného bydlení) a na 
Starém náměstí ve Slatiňanech umístěny nádoby (zelené popelnice) 
na použitý potravinářský olej a tuk z domácnosti.
Přestože je z evidovaného množství tohoto odpadu zřejmé, že jsou 
nádoby využívány, najdou se mezi námi bohužel ti, kteří tuto nádo-
bu využívají k odkládání i jiného komunálního odpadu.

S ohledem na uvedené Vás tedy žádáme, abyste do zelené nádoby 
– popelnice odkládali pouze použitý potravinářský olej a tuk, a to 
v uzavřených pevných obalech, nejlépe v pet lahvích. POZOR 
do nádob nepatří ani olej motorový, ten odvážejte do sběrného 
dvora.

Nádoby na použitý potravinářský olej a tuk

V průběhu měsíce března budou nově rozmístěny po městě červené 
popelnice na odložení drobných kovových odpadů z našich domác-
ností (především plechovek, zátek, víček apod.)
Červené nádoby označené cedulkou KOVY budou umístěny k těm-
to stávajícím „hnízdům“ s barevnými kontejnery:
1) na Staré náměstí – k základní škole,
2) na sídliště v ul. Tyršova,
3) na náves do Škrovádu,
4) na náves do Kunčí a
5) na náves do Trpišova.
Do nádob na kovy prosím neodhazujte jiné komunální odpady!!!!
Pokud se tento způsob třídění kovů osvědčí, bude sběr dle potřeby 
rozšiřován. Bc. Petra Víšková

V úterý 21. března 2017 budou v sokolovně ve Slatiňanech od 16.00 
do 17.00 hod. přijímány přihlášky do tanečních pro začátečníky. 
Taneční budou probíhat v sokolovně každý pátek od 8. září 2017 
vždy od 19.00 hod. Kurzovné 1 500 Kč/os. Bližší informace na tel. 
608 970 115.

Každý rok, už pěknou řádku let jezdíme s partou naší farnosti si 
užít léto, pod stanem, zazpívat si u táboráku a zažít neopakující se 
příhody. Mezi prvními řekami nám nesměla chybět „matka řek“ 
Lužnice, na které se ukáže díky jejímu meandrujícímu toku, kdo je 
vodák a kdo ne. Ale i ostatní české řeky (např. Vltava, Sázava, Mo-
rava,…) jsou krásné, jak díky přírodě i památkám, jenž jsou blízko 
řek. Tímto se můžete námi inspirovat a tím i poznat kus naší České 
republiky. Tereza Kučerová

Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do info-
centra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech + svátcích, 
počínající sobotou 24. 6. a končící nedělí 27. 8. 2017. Nut-
ností 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 mě-
síc. Plnoletost s ohledem na podpis hmotné odpovědnosti uchazeče je 
podmínkou. Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů 
do 31. 3. 2017 na adresu: Městský úřad – infocentrum, T. G. Masary-
ka 36, 538 21 Slatiňany nebo infocentrum@slatinany.cz.

Nádoby na drobné kovy

Taneční 2017 – přihlášky

Tipy na dovolenou

Hledáme brigádníka 

Všichni toužíme po lásce, zdraví, štěstí a spokojenosti
Srdečně vás zveme na seminář

s MUDr. Svatavou Zatloukalovou

Lékařkou s celostním přístupem ke zdraví
Lektorkou školy lásky v rodině

Partnerské vztahy
aneb když láska proudí od srdce k srdci

Seminář se bude konat v restauraci Monaco Slatiňany
18. 3. 2017 od 13 do 18 hod.

Cena 380 Kč
Objednávat se můžete u paní Šindelářové, tel. 731 416 498

Všichni žijeme ve vztazích.
Všichni máme mámu a tátu, od nich jsme se dozvídali něco 
o sobě, jací jsme a jací bychom měli být, co se od nás očekává 
a to formovalo náš vztah k sobě. Něco se nám na sobě líbí, něco 
nelíbí, podle toho, v jaké rodině jsme vyrůstali, jaké hodnoty se 
v rodině vyznávaly. Bezpodmínečnou lásku jsme však většinou 
nedostávali.
Od rodičů jsme se učili jak komunikovat s partnerem, jak s dětmi 
a tak děláme často dnes něco, co se nám u rodičů nelíbilo/ dítě se 
po rodičích opičí/ nebo se to snažíme dělat úplně opačně a také 
to často není ideální. Nikdo nám neukázal, jak se pohádat a jak 
se usmířit, dřív než slunce zapadne. Konflikty totiž k lásce patří, 
jen přes ně se dá láska obnovovat. Kde se lidé nehádají, kde své 
emoce potlačují, kde není komunikace, tam není láska, tam je 
mrtvý vztah.
Nemějme to však svým rodičům ani sobě za zlé, neměli jsme se 
to kde naučit. Dělali jsme to, jak jsme nejlépe uměli.
Pojďme se společně podívat na to, co všechno má vliv na naše 
vztahy, jaká pravidla bychom měli dodržovat, aby to fungovalo, 
pojďme se podívat na to, jak partnerovi ukázat svoji bolest, uká-
zat, co se mi nelíbí, co mne zraňuje, aniž bychom toho druhého 
ponížili, zranili. Ukázat si, jak partnera pochválit, aby to nebyla 
faleš a diplomacie, ale aby to bylo opravdu ze srdce.
Být pravdiví k sobě i druhému, být sami sebou je nesmírně osvo-
bozující. Teprve takové vztahy, které jsou svobodné, kde part-
nera nemanipulujeme, ale přijímáme ho takového jaký je, tepr-
ve takové vztahy jsou opravdu milující. Nejdříve však musíme 
umět milovat a přijímat sami sebe takové jací jsme.
Těším se na vás.

Svatava 
PS
Je lepší zapálit svíčku než lamentovat nad tmou.

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 3. 2017 od 15 hodin srdečně 
zvou řádové sestry a Marie Kyselová.
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Děkuji tímto zaměstnankyním městského úřadu Slatiňany za milou 
gratulaci k mému jubileu.

Jiří Kadeřávek

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

Jaroslava Picková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a zaměstnankyním 
úřadu za blahopřání k mým narozeninám, které mě velmi potěšilo.

Jaroslava Formánková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za hezké blahopřání 
k mým 92. narozeninám.

Růžena Krutilová

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

Jaroslava Nováková

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

Františka Málková

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

Anna Dubeňová

Přibývajícími roky ubývá radosti života, mile proto zapůsobí blaho-
přání k narozeninám od starosty MVDr. Ivana Jeníka. Díky za něj.

Jiří Krajíček

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

Vilemína Josková

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi MVDr. Ivanu 
Jeníkovi a zaměstnankyním úřadu za milé blahopřání k mým na-
rozeninám.

Karel Žítek

Manželé Rudolf a Růžena Ferešovi děkují panu starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k narozeninám a paní Osinko-
vé za milou návštěvu a předání květin a dárku.

Velice mě potěšilo přání k mým narozeninám. Touto cestou děku-
ji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a zaměstnankyním MěÚ 
Slatiňany.

Marie Kokešová

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

Zdeněk Šnopl

Poděkování

Životní jubileum
Mnozí z nás ho již několik let potkáváme na kole tzv. „skládačce“, 
s taškou na řidítkách v níž má složené různé plakáty a s kbelíčkem 
lepidla a štětkou. Za každého počasí objíždí po Slatiňanech plaká-
tovací plochy, a vylepuje plakáty, jejichž výlep si různé organizace, 
firmy i jednotlivci objednali a uhradili na MěÚ Slatiňany. Tuto čin-
nost vykonává za každého počasí, ať již prší, mrzne, nebo pálí slun-
ce. V některém extrémním počasí lepidlo nechce držet, ale přesto si 
vždy poradí. Není řeč o nikom jiném než o panu Jiřím Kadeřávkovi, 
který se po celá léta stará o výlep plakátů na různé společenské, 
sportovní, obchodní akce, výstavy apod.
A tento pán, občan Slatiňan se v minulých dnech dožil významného 
životního jubilea 90 let.
Je obdivuhodné, jak v pokročilém věku tuto činnost zvládá. Za to 
mu patří naše velké poděkování a přání dlouhého zdraví a také dob-
ré fyzické kondice.

MVDr. Ivan Jeník, starosta a zaměstnanci MěÚ Slatiňany

Poděkování Městu Slatiňany
za dar do soutěže o ceny

Rádi bychom poděkovali městu Slatiňany, že nám již druhým ro-
kem věnovali dar do soutěže o ceny na benefiční ples Domova se-
niorů Drachtinka, Centra denních služeb Motýl, který se koná dne 
3. 3. 2017 v MFC Hlinsko. 
Výtěžek benefičního plesu bude využit na rozvoj Centra denních 
služeb Motýl. Centrum denních služeb Motýl je registrovaná am-
bulantní sociální služba, která poskytuje péči a podporu lidem se 
zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením při zvládání 
běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého 
jedince a podporu při začleňování do běžného života s ohledem 
na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy. 
Děkujeme. Kolektiv Cds Motýl

Děti na zámku

V úterý 31. ledna 2017 proběhl v knihovně našeho 
zámku významný den pro všechny začínající čte-
náře. Konalo se zde totiž jejich pasování na rytí-
ře čtenářského řádu, děti si zde převzali své první 
vysvědčení a také překrásný keramický klíč „od všech knihoven“. 
Za budoucími rytíři přijel sám kníže František Josef Auersperg se 
svou chotí Vilemínou a rytířem krásného slova Petrem. Tato vzácná 
návštěva prvně všechny přítomné děti vyzpovídala, zda nejen zna-
jí písmenka abecedy, ale také, jestli se chovají hezky ke knížkám. 
Po příslibu dětí se konalo slavnostní pasování, kdy každý prvňáček 
slovem slib potvrdil a následně byl mečem rytíře pasován na čtená-
ře, od kněžky dostal dárek v podobě šerpy či knihy a nakonec od své 
paní učitelky to nejdůležitější, a to vysvědčení.
Děti si na oplátku připravily krátké vystoupení a nakonec se mohly 
s knížecí návštěvou vyfotografovat na památku.
Věříme, že si tento den bude všech 80 dětí ze Slatiňan, Orle i Lu-
kavice dlouho pamatovat, stejně jako jejich rodiče, sourozenci či 
prarodiče, kteří si tuto krásnou chvíli také nenechali ujít.
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Zima na nás sice 
doléhá, ale i tak máme 
řadu aktivit .  První, 
v sobotu 14. ledna to 
byla Výroční schůze. 
Na programu byla nej-

prve přednáška doc. RNDr, Jitky Málkové 
CSc, „Léčivé rostliny“, doplněná promítáním 
bohaté fotodokumentace lektorky. Dozvěděli 
jsme se spoustu informací o bylinkách, a tak 
se budeme těšit na letní výlet do Krkonoš 
„Za poznáním přírody“, kde nás bude paní 
docentka provázet. 

Po obědě následoval klasický program 
schůze. Plán činnosti na další rok, volba 
členů výboru, různé organizační záležitos-
ti a pak vyhodnocení soutěže o nejaktiv-
nějšího turistu za odbor Slatiňany a přání 
a kytička pro ty členy, kteří mají v letošním 
roce kulaté nebo půlkulaté životní výročí. 
I to udělalo na našem setkání příjemnou 
atmosféru. Potěšitelné pro nás bylo, že se 
do našich řad přihlásili noví členové.

Ve čtvrtek 26. ledna jsme objednaným 
autobusem jeli do České Třebové, města 
s dlouhou historií. Znak města – kohout 
s lidskou hlavou a s písařskou čepicí je 
podle pověsti na památku kohouta, který 
kdysi zachránil zdejšího písaře před popra-
vou – to když vyhrabal ztracené měst-
ské pečetidlo. Třebová nám není nezná-
má. Před lety jsme tu obešli park Javorka, 
Hory, Kozlov, rozhlednu na Kozlovském 
vrchu, i cestu alejí Maxe Švabinského zpět 
do města a tam k rotundě sv. Kateřiny. 
Tehdy jsme měli velké štěstí, z rozhled-
ny se s námi díval pan Pohorecký, autor 
edice Po rozhlednách a starých hradech. 
V té době byly vydány teprve 2 díly těchto 
knih. Později, v roce 2014, jsme absolvo-
vali podobný okruh znovu. Byli jsme tu 
totiž na Zahájení jarní turistické sezóny 
Pardubického kraje. 

Tento den jsme ale přímo mířili 
do městského muzea. Poučná prohlídka 
stálé expozice nám přiblížila historii města 
a okolí. Zajímavý je vznik zdejšího želez-
ničního uzlu, populární Velorex, i zamýš-
lená lodní doprava, s využitím propojení 
tří moří kanálem Dunaj–Odra–Labe. Jedna 

část muzea je věnována i místnímu rodá-
kovi, Františku Formánkovi. Byl to přímo 
renesanční člověk. Sochař, malíř, štukatér, 
léčitel, literát, turista a vynálezce létacích 
strojů. Zabýval se nejen problematikou 
bezmotorového létání, ale hlavně konstru-
ováním letadla s kolmým vzletem a násled-
ným vodorovným letem, které nazýval 
aerohelikoptérou. 

Po malé přestávce jsme se zúčastnili 
vernisáže výstavy Lovecké zbraně výcho-
dočeských puškařů. Zahajoval ji její kurá-
tor, nám dobře známý Mgr. Jindřich Žák. 
Vernisáž byla působivě doplněna hrou 
na lesní rohy a potom i módní přehlíd-
kou současné myslivecké a lesnické módy. 
I vystavené exponáty nás zaujaly, hlavně 
svou uměleckou a řemeslnickou preciz-

ností. Některé byly z dílen z Chrudimě 
i Heřmanova Městce. A byly tu nejen zbra-
ně, ale i řada předmětů s nimi souvisejí-
cích. Viděli jsme za to odpoledne hodně 
zajímavého.

Týden nato jsme byli v Pardubicích. 
Malá procházka podle Labe a pak už jsme 
byli na zámku, na výstavě České koruno-
vační klenoty na dosah. Svatováclavskou 
korunu nechal vyrobit Karel IV. před svou 
korunovací českým králem. Její originál 
je z 1 mm silného zlatého plechu s 96 dra-
hokamy a 20 perlami, nahoře je křížek, 
a v něm údajně trn z Kristovy koruny. . 
Replika je z pozlaceného stříbra. Ano, 
byly to sice repliky, ale my „odborníci“ 
a hlavně, pokud jsme originály už vidě-
li, můžeme opravdu prohlásit, že rozdíl 

nevidíme. A tak nejen koruna, ale i jabl-
ko, žezlo, a svatováclavský korunovační 
meč byl pro nás zážitek, který jsme si tu 
v pohodě mohli užívat. Na výstavě byly 
i zajímavé informace o manželkách Karla 
IV., o jeho potomcích, o rodu Lucemburků 
vůbec, i o arcibiskupovi Arnoštu z Pardu-
bic. A zábavný fotokoutek, kde se každý 
mohl na chvíli stát králem.

Při cestě na nádraží jsme se ještě zasta-
vili u nové bronzové sochy Jana Kašpara. 
Ta je na prostranství u bývalého hotelu 
Veselka, kde se tento významný český letec 
narodil. 

V pátek 10. února byla další pouta-
vá přednáška Mgr. JINDŘICHA ŽÁKA. 
Tentokrát to byl FENOMÉN VOLNÉHO 
ČASU. Náplní přednášky bylo: Volný 
čas – novinka své doby a Volnočasové 
aktivity a spolkový život. Bylo to pro nás 
velice zajímavé, rádi jsme si ji vyslechli. 
Vždyť i KČT je spolek. A my se budeme 
všichni snažit, aby se nám v tomto roce 
dařilo aspoň tak, jako v tom předcháze-
jícím.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Další akce našeho Klubu českých turistů
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Obnova zámeckého areálu ve Slatiňanech
Vážení obyvatelé Slatiňan, možná jste během uplynulého roku v are-
álu zámku a parku zaznamenali tabulky s nápisem „Připravujeme 
opravu“ a možná Vás zastihl i některý z mediálních článků na téma 
připravované obnovy této národní kulturní památky (NKP). Dovolte 
mi Vám tímto článkem chystané práce alespoň v základu přiblížit. 
NKP ve Slatiňanech tvoří budova zámku s navazujícím anglickým 
parkem o rozloze 16 hektarů a drobnou architekturou. Areál prošel 
dlouhým vývojem, kdy se z gotické tvrze stal renesanční, pozdě-
ji barokní zámek obklopený formální zahradou. V 19. století byly 
zámek a park upraveny v duchu romantismu a sloužily knížecímu 
rodu Auerspergů zprvu jako letní sídlo a později jako nejmilova-
nější dům určený k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. 
V poválečném období stál zámek i park stranou zájmu větších in-
vestic a některé jejich součásti byly dokonce zbourány. Areál byl 
v roce 2001 prohlášen za národní kulturní památku, požívá tedy 
nejvyšší stupeň památkové ochrany jako například zámek Hluboká 
či hrad Pernštejn. K prestiži a ochraně zámku a parku slouží také 
fakt, že je součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavic-
ko. Od roku 1950 je v zámku zpřístupněno hipologické muzeum 
věnující se koním a od roku 2011 je zde jedna z nejnovějších pro-
hlídkových zámeckých expozic. 
Snaha Národního památkového ústavu o rehabilitaci zámku a parku 
je vedena ohromným množstvím podkladů, které dokazují, že po roce 
1945 ztratily tyto objekty velkou část svého někdejšího lesku, ať již 
zanedbanou údržbou či vandalstvím, které podle archivních podkla-
dů na zámku není nešvarem jen současnosti, ale posledních 60 let. 
Obnova zabrání nejen postupující degradaci architektonicky i pří-
rodně hodnotného celku, ale poskytne zároveň efektivní možnosti 
jeho prezentace a využití pro kulturní a vzdělávací účely. Konkrétně 
„dětské hospodářství“, které v minulosti sloužilo k výchově šlech-
tických dětí. Ty v této miniatuře statku pěstovaly zeleninu, staraly 
se o drobné zvířectvo s cílem naučit se hodnotě lidské práce. Návrat 
původního rozdělovacího plotu umožní režim uzamykatelnosti čás-
ti areálu, který posílí ochranu revitalizovaných přírodních a archi-
tektonických hodnot. Na ploše bývalých tenisových kurtů vznikne 
dětské hřiště s herními prvky, dřevěnými prolézacími konstrukcemi, 
odpočinkovými lavičkami a dřevěným přístřeškem. Součástí je také 
moderní bezbariérové návštěvnické centrum, které nabídne všechny 
potřebné služby návštěvníkům včetně bezbariérového WC.

Výčet obnovovaných částí je poměrně značný:
 1.  Revitalizace zeleně zámeckého parku – kácení, výsadba, ošet-

ření dřevin
 2.  Rekonstrukce 2,5 km cestní sítě
 3.  Rekonstrukce ohradních zdí, plotů a bran
 4.  Rekonstrukce opěrné zdi pod zámkem
 5.  Obnova prvků zahradní architektury 

• kaplička
• kuželník
• voliéra 
• vyhlídkový altán 
• vyčištění jezírka, položení nové izolační folie
• rekonstrukce přístaviště
• dětské hřiště místo tenisového kurtu
• lonžovací kruh pro koně

 6.  Úprava pamětního kamene trenéra Waltera Earla
 7.  Rekonstrukce unikátního dětského hospodářství
 8.  Bezbariérové návštěvnické centrum s pokladnou
 9.  Nový parkový mobiliář (lavičky, koše), navigační a informační 

systém
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10.  Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v parku (závlaha, 
elektřina...)

11.  Obnova zámecké budovy 
•  kompletní obnova fasád včetně ozdobných prvků 
•  opravy oken a dveří
•  restaurování brány a hlav jelenů v nádvoří

12.  Obnova venkovní lodžie a balkonu při západním křídle zámku

13.  Komplexní obnova 8 místností v přízemí východního křídla pro 
víceúčelové využití (koncerty, přednášky, svatby...)

Obnova je finančně velmi náročná a půjde o jednu z největších inves-
tic do národní kulturní památky ve východních Čechách (po obnově 
hospitalu Kuks a zámku v Litomyšli) ve výši 108 milionů korun. 
Vzhledem k tomu, že z vlastních zdrojů ani ze zdrojů Ministerstva 
kultury České republiky (MK ČR) bychom si takovou investici ne-
mohli dovolit, podali jsme žádost o finanční příspěvek z prostředků 
Evropské unie. Náš kvalitní projekt byl vybrán k podpoře, která činí 
85 % všech způsobilých výdajů. Zbylých 15 % bude financovat MK 
ČR, k čemuž se dne 26. ledna 2017 v zámecké knihovně ve Slatiňa-
nech zavázal ministr kultury pan Daniel Herman. 
Realizace vlastních prací by měla začít v srpnu letošního roku, což 
s sebou přinese různá omezení v přístupnosti jednotlivých částí 
zámku i parku, o kterých Vás budeme včas informovat. Tímto bych 
Vás chtěl požádat o shovívavost a respektování pravidel na stave-
ništi při realizaci této akce, jejíž finální výsledek bude představen 
veřejnosti nejpozději v roce 2020.
Další informace a obrázky můžete nalézt na oficiálních stránkách 
zámku www.zamek-slatinany.cz či na facebookových stránkách 
„Státní zámek Slatiňany“.

Za Národní památkový ústav Ing. Jaroslav Bušta,
 kastelán státního zámku Slatiňany

Přílohy: 
1)  obnovený okrasný parter se záhony a automatickou závlahou 

před zámkem
2)  obnova v 50. letech zbouraného balkonu a jižních vikýřů
3)  pohled na novou podobu Klapačky 

Prvním letošním plesem v našem městě byl v so-
botu 28. ledna 2017 v pořadí již 6. Městský ples, 
který plesovou sezónu otevřel více než úspěšně. 
Jsme velice rádi, že si i tento ples získal svou tra-
dici a rok od roku se stává oblíbenějším.
O tom vypovídají i beznadějně vyprodané vstupenky, po kterých se 
opravdu zaprášilo. A věříme, že ti, kteří na ples vyrazili, nelitovali. 
Tančilo se až do rána, večer byl zpestřen tanečním vystoupením 
místní ZUŠky a tančily se orientální i brazilské tance. Radost vy-
losovaným udělala i bohatá tombola. Věříme, že se vám ples líbil 
stejně jako nám, že jste si ho užili a budeme se těšit opět v příštím 

roce, však již se na jeho přípravách pracuje…
Zároveň bychom chtěli poděkovat za spolupráci na něm místní 
ZUŠ, taneční skupině SHAHARAZAD, kapele CHORUS i panu 
Bujnochovi, který zajišťoval bohatý catering. Díky také patří TJ 
Sokol Slatiňany za pronájem a přípravu prostor.

Zahájení plesové sezóny ve městě
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Seznámení s přípravami stavebních úprav přechodu pro chodce před prodejnou potravin p. Málka
Již v roce 2011 a následně v roce 2012 bylo na základě stížností 
občanů řešeno Policií České republiky, dopravním inspektorátem 
Chrudim, Krajským úřadem Pardubického kraje a Ředitelstvím sil-
nic a dálnic Pardubice parkování vozidel na přechodu pro chodce, 
v jeho těsné blízkosti a okolí, a dále parkování vozidel na vjezdech 
před nemovitostmi v obou směrech. Samotný přechod pro chodce 
byl navržen ke stavebním úpravám.
V červnu 2013 město Slatiňany obdrželo vyjádření Policie České 
republiky, dopravního inspektorátu Chrudim, k upozornění na do-
pravní situaci a nebezpečný přechod pro chodce, které bylo na Poli-
cii České republiky, dopravní inspektorát Chrudim zasláno místní-
mi občany. Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim 
ve svém vyjádření požadovala stavebně technické řešení tohoto 
přechodu pro chodce a doporučila užít opatření vysazené chodníko-
vé plochy umístěné na obou stranách přechodu pro chodce v obou 
směrech.
V září 2013 město Slatiňany žádalo o povolení umístění baliset 
(směrových sloupků) mimo jiné i u předmětného přechodu z dů-
vodu zvýšení bezpečnosti a zamezení parkovaní vozidel. Policie 
České republiky ve svém vyjádření k umístění baliset trvala na sta-
vebně technickém řešení tohoto přechodu pro chodce, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, že daný přechod pro chodce neodpovídá 
ČSN 73 6110 (délka tohoto přechodu pro chodce je 11,8 m) a do-
poručila přechod i okolní prostory stavebně upravit tak, aby nebylo 
nutné užít jiných dopravních zařízení (baliset). 
V říjnu 2015 bylo provedeno osvětlení všech přechodů pro chodce 
na silnici I/37 v ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech. V rámci řízení 
o povolení umístění osvětlení přechodů vydal v dubnu 2015 Kraj-
ský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodář-
ství stanovisko k osvětlení přechodů pro chodce, ve kterém mimo 
jiné upozorňuje na délku přechodů, která neodpovídá platné ČSN 
73 6110. Problém délky přechodu byl nejvíce zřetelný právě u pře-
chodu pro chodce před prodejnou potravin p. Málka, kde dle vyjá-
dření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství, stávající stav přechodu potencionálně hrozí 
střety chodců s vozidly, neboť zde často vozidla stojí bezprostředně 
u přechodu (či dokonce na přechodu), čímž se zvyšuje nebezpečí 
pro chodce. Dle názoru Krajského úřadu Pardubického kraje, od-
boru dopravy a silničního hospodářství by vytvoření mysů tento 
problém eliminovalo a posílila by se bezpečnost chodců při jejich 
přecházení přes tuto značně frekventovanou silnici I. třídy. Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
proto doporučil kromě osvětlení přechodů realizovat oboustranné 
zúžení pozemní komunikace v místě přechodů vysazenými chod-
níkovými plochami (mysy). Krajské ředitelství policie Pardubické-
ho kraje, odbor služby dopravní policie ve svém vyjádření (duben 
2015) k osvětlení přechodů pro chodce uvedlo, že za nezbytné po-
važuje provést stavební úpravy přechodů pro chodce. 
Město Slatiňany v dubnu 2015 zadalo zpracování projektu na staveb-
ní úpravy přechodu pro chodce před prodejnou potravin p. Málka. 
Vzhledem k neudržitelné situaci s parkováním vozidel v blízkosti 
přechodu město Slatiňany v říjnu 2015 začalo projednávat alespoň 
dočasné opatření (do doby realizace stavebních úprav přechodu pro 
chodce) spočívající v provedení ostrůvků z plastových obrubníků, 
tzv. lega, lemující vnější okraj vodící čáry „V4“ tak, aby měl cho-
dec náležitý rozhled před vstupem do vozovky. Toto opatření bylo 
v listopadu 2015 schváleno všemi dotčenými orgány. Nedošlo však 
již k realizaci tohoto dočasného opatření, neboť projekt stavebních 
úprav přechodu pro chodce byl ve fázi dokončení a realizace sta-
vebních úprav přechodu pro chodce měla dle původního plánu pro-
běhnout již v roce 2016.
Dle platné legislativy, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
§ 27 odst. 1 písm. c) a d), není možné s vozidlem zastavit a stát 

v obrázku vyznačených úsecích. Toto ustanovení by měl znát a pře-
devším dodržovat každý řidič. 

V současné době probíhá stavební řízení pro vydání stavebního po-
volení na stavbu „přechod pro chodce u potravin Málek na ul. T. G. 
Masaryka – silnic I/37 Slatiňany“ dle zpracované projektové doku-
mentace (viz. koordinační situace stavby).
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Okrašlovací spolek  v jubilejním roce 1928 vymezil široký chodník v Jiráskově ulici
Uvedený rok se shodoval s desetiletým výročím trvání samo-

statné Československé republiky a Osvětový odbor městyse 
ve spolupráci všech místních korporací uspořádal ve dnech 27. 
a 28. října všeobecnou oslavu. Hlavní program se uskutečnil 
ke dni výročí, v němž se občané zúčastnili průvodu s hudbou, 
procházející vyzdobenými ulicemi s vyvěšenými prapory, který se 
ubíral z kaštanky k pomníku padlých světové války před školou. 
Hlavním řečníkem na místě byl ing. M. Brabínek, osvětový činov-
ník Sokola, mládež k němu položila květiny a na závěr zahrána 
hymna.

Okrašlovací spolek přispěl k tomuto výročí nově zřízeným 
chodníkem, který dále popíšeme, jejž dosud připomíná nápis 
vyrytý do kamene podezdívky (obr.č. 1 a 2). Byl totiž v roce 1928 
nejlepší vizitkou jeho renomé u veřejnosti.

Zápis v kronice města z téhož roku se o tom nezmiňuje, více 
ho zajímá členská základna spolku, neboť k jeho stavu čítající 126 
členů se přidalo dalších 78, takže se stal co do počtu největším 
o 207 řádných členech. Finančně se tak velmi posílil a umožni-
lo mu to napřímit více pozornosti ke svým zájmům, např. péči 
na zlepšení plovárny, tak jak to činí každý rok.

O nově zřízeném chodníku ke kostelu informuje výroční zprá-
va spolku za rok 1928, kterou na schůzi tlumočil předseda p. Fořt 
a zaznamenal do knihy o činnosti spolku. Ta je dnes uložena 
v okresním archivu v Chrudimi, kde do ní lze nahlédnout.

Z provedených prací plyne, že k úpravě chodníku bylo třeba 
založit další podezdívku kvůli zajištění malého svahu v dolní části 
ulice před usedlostí p. Mazucha (obr.č. 3). Protože se starý plot 
nedal použít, bylo potřeba obstarat lepší, mnohem nákladnější, 
s betonovými sloupky a podezdívkou, v němž plotová pole byla 
vyplněna laťkami světlešedě natřenými. Plot končil u ohradní zdi 
zámecké zahrady, rovněž opravené od správy zámku.

Na obr. č. 4 je horní část ulice na staré pohlednici bez vzrost-
lých stromů jírovce maďalu (kaštanu), připomínané ve zprá-
vě spolku, patrně od něho odstraněných a nahrazených lípami 
(obr.č. 2).

Rozšířený chodník rozvolnil prostor pro malé skupinky pěších 

chodců jdoucích do kostela nebo parku. Spolu s novým plotem 
se stal ozdobou městyse vedle radnice, jejíž reprezentační sídlo 
získala obec od Anny Schmoranzové v roce 1924. To konstatuje 
zmíněná výroční zpráva a dodává, že sloužil spolku, který to reali-
zoval, ke cti.

Vyčíslené náklady byly nízké, dobrá spolupráce členů, z nichž 
někteří jsou jmenováni, se osvědčila. Prací na chodníku se účast-
nili buď přímo fyzicky nebo prostřednictvím své odborné profese 
jako dodavatelé komponent.

V materiálech spolku chybí jakákoli fotografická dokumenta-
ce. Za práci, kterou odvedl od svého založení v roce 1895, by si 
to jistě zasloužil. Sám kníže F.J.Auersperg převzal nad spolkem 
patronát.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4
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Dodatek k nekrologu Z. Jiráska  ke skonu učitele hudební výchovy Josefa Krečmera
Pedagog J. Krečmer vyučoval 

na zdejší škole nauce o hudbě jako 
svůj hlavní předmět své odbor-
né aprobace v letech 1964–1969. 
Tehdy založil a vedl úspěšně se 
rozvíjející 70 členný pěvecký 
soubor, jemuž dal název Radost. 
Za jeho sbormistrování získal se 
svými svěřenci po třech letech 
prvenství na okrese a v krajské 
soutěži obsadil 4. místo. Podle jeho 
názoru to bylo způsobeno tím, že 
slatiňanská mládež je velmi zpěvná 

a hudbymilovná.
Slibně se rozvíjející kariéru tohoto učitele ve 38 letech zhatilo 

jeho angažmá v politice, vězící v pohotovém psaní do Ozvěn Slati-
ňan o ohlasech intervence vojsk spřátelených armád do naší vlasti 
21. srpna 1968. Od toho dne se tiskly Ozvěny denně po celý týden, 
přičemž hlavním iniciátorem jejich vydávání byl předseda MNV 
soudruh J. Svatoň (ve funkci byl v letech 1960–1971). Redakce 
a tisk zpravodaje se nacházela přímo v budově národního výboru, 
v případě nebezpečí ze strany okupantů se měla uchýlit do ilegali-
ty na stadion, dle doporučení jmenovaného představitele.

V Ozvěnách se občané dočítali o nelegálním vpádu vojsk 
včele se sovětskými tankisty a o násilí i škodách jimi páchanými 
na celém území republiky, přerušující tak průběh obrodného pro-
cesu naší společnosti, který byl toho záminkou.

Věrohodně a s emocemi popisoval Krečmer vývoj událostí srp-
nových dnů 1968, které se zcela shodovaly s názorem s. Svatoně 
v dané situaci.

V následujícím roce za tzv. normalizace probíhalo prověřování 
osob za postoje v srpnu 1968. Před komisí stanul i učitel Krečmer 
a mezi kádrováky seděl také s. Svatoň, podílející se nyní na trest-
ných sankcí vůči provinivším se kritikům okupace.

Pan učitel Krečmer musel odejít ze školství a byl přeřazen jako 
nádeník k lopatě při kopání studní. Autor článku jej později zastihl 
jako dělníka chemických provozů VCHZ – Synthesia Semtín.

Po roce 1989 se opět vrátil do školství, ale už jako inspektor.

S odstupem více než dvou desítek let, během nichž byl při-
praven o nejlepší léta svého života, strávených pro něj ponižující 
prací v dělnické profesi, nezhořkl. Vyslovil osobní přání na adresu 
kádrováků, kteří mu zpackali život, aby jim Pánbůh dopřál lehké 
odpočinutí a ušetřil výčitek svědomí za to, čemu a komu sloužili, 
nebo se chtěli zavděčit.

Krečmerův případ byl popsán proto, že jeho život byl pozoru-
hodný a stál zato jej prožít, neboť po sobě zanechal nesmazatelnou 
stopu odvahy a hrdinství. Vystoupil ostrým slovem vůči brutální 
vojenské síle našich tzv. přátel.

Je třeba připomenout, že obdobně postižených intelektuálů 
bylo více. O jednom autor na stránkách Ozvěn již informoval. Byl 
to opět učitel prof. J. David.

Byla to absurdita minulé doby, která vyřazovala ty, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na odporu proti interventům 
v srpnu 68. Byli jsme tehdy svědky vypjaté atmosféry opravdové-
ho vlastenectví. Ing. Milan Vorel

V březnu vás zveme k nám na gymnázium rovnou dvakrát. V ne-
děli 26. 3. v 11 hodin pořádáme v rámci Března Měsíce čtenářů 
s Městskou knihovnou Chrudim LiStOVáNí pro děti a jejich rodiče. 
Prázdniny blbce č. 13 aneb Jak jsme zachraňovali svět od Miloše 
Kratochvíla představí herci Pavel Oubram a Tomáš Drápela. 
Taky znáte ten pocit, když nesete domů vysvědčení a víte, že pochva-
lu za něj nedostanete? Tak přesně tohle zažívá každý rok Tadeáš. 
Prima kluk, ale učení mu prostě neleze do hlavy. Ještě štěstí, že 
na prázdninách u babičky a dědy na něj nečekají jenom rozzuření 
rodiče, ale taky zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky ukra-
dené, a dva úplně noví kamarádi. A objímání stromů, sádrování 
zdravé nohy, soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták a spousta 
dalších vtipných zážitků. Až tuhle knihu dočtete, bude vás ze smíchu 
bolet břicho a nebudete vědět, že nějaké známky vůbec existují!
Dospělácké LiStOVáNí se tentokrát vydává na plavbu po literár-
ní klasice, očekávejte však moderní aktuální vlnobití. Třicátá léta, 
hospodářská krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, ga-
lony pašovaného rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby, dob-
rodružství, ale i humoru. To vše vás čeká v knize Ernesta Heming-
waye Mít či nemít. Tímto vás zveme na další představení, které se 
tentokrát koná v pátek 31. března ve 20 hodin. Hodinu před předsta-
vením bude opět otevřena naše improvizovaná kavárna. Vstupenky 
jsou jako obvykle v předprodeji u Mlsného pecivála na chrudim-
ském náměstí.  Lenka Švadlenková, GJR Chrudim

LiStOVáNí na chrudimském gymnáziu

Zmenšující se průtok vody Chrudimkou v městě Slatiňany způso-
buje rozrůstání trsů trávy a keřů v řečišti.
Výrazně to dokumentuje fotografie řeky pod splavem.
Zavzpomínal jsem na 80-ti letou historii, kdy byl splav dřevěný 
a protékala nad ním značná část vody. V letním období bylo milé 
posezení na kamenech pod proudy vody.
Ve vzdálenosti asi deset metrů od splavu byla kameny ohraničená 
část řečiště nazývaná „Vanička“ s hloubkou až metr a půl. Ta byla 
velmi užívaná dětmi i dospělými. Bohužel i mladými riskujícími 
sportovci, kteří ji užívali ke skákání z dvoumetrového terasu na bře-
hu s rozběhem. Naštěstí se nestal žádný úraz.
Zajímavé bylo přeskákání řeky po kamenech – ti šikovní to doká-
zali „suchou nohou“.
Když byl splav pokryt ledovými krami v letech po roce 1950 slati-
ňanský otužilec Karel Bureš zde předváděl svá vystoupení za znač-
né pozornosti veřejnosti.
Kopec na Podskále nazývaný „Výmol“ byl využíván k sáňkování. 
Jednou babička s vnoučkem to neubrzdila a spadla pod splav. Byl 
z toho vážný úraz.
Přecházení přes řeku bylo v létě možno po horní hraně splavu s vy-
hrnutými nohavicemi a „naboso“. 
V zimě dříve bylo možno po dlouhé období přecházet po zamrzlé 
řece. Toho jsme často využívali jako žáčci místní školy při přestáv-
ce před odpoledním vyučováním ke sportovním aktivitám na návrší 
u „Panny Marie“.
Vybudování dřevěné lávky bylo uvítáno obyvateli Slatiňan. Bohu-
žel, nevydržela dlouho.
Postavený most už slouží svému účelu řadu let.

Foto a text: Jiří Krajíček

Naplní tání sněhu Chrudimku?
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Zpráva velitele JSDH Slatiňany (Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů města), bude obsahovat něco málo z naší činnosti.
V loňském roce naše jednotka vyjela celkem k 42 výjezdům na žá-
dost KOPIS (Krajského operačního a informačního střediska).
Co se týče výčtu zásahů, tak se jedná v 10 případech o požár, 13 × 
dopravní nehoda, ve 14 případech technická pomoc, 2 × zpráva 
o činnosti, ve 2 případech jsme se zúčastnili taktického cvičení 
a v 1 případě cvičení prověřovacího.
Z 10 požárů v loňském roce byl podle škody asi největší požár 
pekárny v Chrudimi na Blehovsku dne 20.1.. Další následoval až 
13. 12. ve Slatiňanech v provozovně Podlahové centrum. Bohužel 
naše jednotka vyjela letos i k požárům, při kterých ve dvou pří-
padech došlo ke zraněním neslučitelných se životem. Na druhou 
stranu máme i požár, kdy jsme cestou z Chrasti, kde jsme předvá-
děli ukázku vyprošťování osob z havarovaných vozidel na dětském 
dni v Zaječicích zpozorovali požár odpadu a trávy v zemědělském 
družstvu MILZA. Tento požár jsme nahlásili na KOPIS a následně 
uhasili.
DN zaujímají největší počet zásahů a to 13. Z těchto stojí za zmín-
ku DN ze dne 21.8. na Skalce – došlo ke srážce osobního vozidla 
s motocyklem a následně se před našima očima stala DN obytného 
vozidla se čtyřčlennou rodinou, která se vracela z dovolené. Ihned 
nato jsme vyjížděli 30. 8. do ul. Tyršova ve Slatiňanech, kde se stala 
DN 2 osobních vozidel se zraněním a jedno vozidlo skončilo v při-
lehlé zahradě rod. domu. 
Další z naší činnosti jsou technické zásahy, kterých jsme letos měli 
14 a to záplava - déšť, čerpání vody, likvidace úniků provozních 
náplní vozidel (žel.přejezd na Presy, Škrovád), dále likvidace obtíž-
ného hmyzu, pomoc zdrav. záchranné službě a ZOČ (zpráva o čin-
nosti) což znamená ve dvou případech odstranění nebezpečných 
stromů.
Důležitou složkou naší přípravy jsou taktická cvičení. V prvním pří-
padě se jednalo o vyproštění zavalené osoby potřísněné chemickou 
látkou ve firmě EURO – ŠARM. Ve druhém o vyhledávání osob 
v neznámém terénu – pátrání po ztracených osobách v okolí roz-
hledny Bára dne 13. 12. 2016 .
Ovšem nejzajímavější svým rozsahem a zaměřením bylo prověřo-
vací cvičení na obchvatu Chrudimě, přesně na kruhovém objezdu 
před obcí Medlešice. Zde se naše jednotka podílela na zásahu slo-
žek IZS (integrovaného záchranného systému) při DN autobusu 
a osobního vozidla s větším počtem zraněných.
Další složkou naší činnosti je školení a výcvik, jak po praktické, tak 
i po teoretické stránce. Celkem jsme se zúčastnili 16 školení, např. 
šlo o kondiční jízdy, lezecký výcvik, používání dýchací techniky, 
nácvik na likvidaci DN, otevírání uzavřených prostor.
 Velice zajímavé bylo hlavně pro mladší generaci školení na plnění 
BAMBIVAKU vodou. Což znamená naplnit vak na vodu (1000 l), 
který je zavěšen pod vrtulníkem a používá se na hašení lesních po-
žárů. Velmi dobře hodnocené je i v praktickém školení poskytování 
první pomoci zraněným osobám, které již opakovaně provádíme 
v sobotu na prodloužené dopoledne. 
Výcvik s MŘP (mot. řetězová pila) to je již tradice, která je spo-
jena s činností kácení dřevin a stromů pro město Slatiňany, vloni 
v 9 případech. 
Co se týče prezentace pro širokou veřejnost, pravidelně, stejně jako 
v letech minulých, proběhly ukázky hašení vozidel, vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel a poskytnutí první pomoci. Tyto ukáz-
ky probíhají většinou na výročích SDH či dětských dnech a jsou 
spojeny s větším počtem přihlížejících osob. Možnost kvalitní pre-
zentace odborné činnosti je prospěšná pro psychiku zasahujících 
hasičů. Letos to bylo ve Slatiňanech na hřišti, Markovicích, Trhové 
Kamenici a v Chrasti. 
Ve sportovní činnosti jsme se jako každý rok zapojili do okrsko-
vého kola v požárním útoku, které bylo v roce 2016 součástí oslav 
výročí v Kunčím. Přednost dostala mladší generace, která skončila 
na celkovém druhém místě.
Tradičně jsme absolvovali soutěž Ligy okresu Chrudim v požárním 

útoku, kde jsme celkově obsadili 13. místo.Takže doufám, že v roce 
2017 naše nastupující mladá generace trochu přidá na výkonech, 
jak při trénincích, tak při závodech.
Je ovšem také pravdou, že naši členové jsou poměrně značně vytí-
ženi rozmanitou činností (zásahy, školení, závody, údržba hasičár-
ny, obecně prospěšné práce pro občany Slatiňan a okoli) a nemohou 
pouze sportovat.
V rámci péče o budovu v loňském roce proběhla rekonstrukce to-
pení, kterou financovalo město Slatiňany a provedla odborná firma, 
svépomocí bylo všude vymalováno.
Samozřejmostí naší práce je údržba výjezdové a zásahové techniky. 
Momentálně se předělává výsun na vyprošťovací zařízení ve vozi-
dle MAN I.
Velkou radost mám i z toho, že se nám daří shánět a renovovat 
starou hasičskou techniku (džberovky, čerpadla) i výstroj (přilby). 
Bohužel se již dlouhou dobu potýkáme s tím, že není kam tuto dů-
ležitou součást naší historie uskladnit.
Z obecně prospěšné činnosti bych jmenoval pomoc při bourání 
WC na plovárně, zalévání dřevin a nových záhonů v období sucha, 
čerpání vody v Modele, prořezávání dřevin u jízdárny a proplach 
ucpaných kanálů. Dále čistění studní, likvidace obtížného hmyzu, 
či otevírání zabouchnutých vstupních dveří.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 ukončil svoji činnost ve výjez-
dové jednotce bratr Jindřich Václavík a v letech před ním i bratr 
František Volejník, chtěl bych jim oběma poděkovat za odvedenou 
práci během jejich fungování a doufám, že se i nadále budou podílet 
na činnosti sboru a předávat své zkušenosti mladší členům. Novým 
členem výjezdové jednotky byl jmenován Lukáš Sokol.
Milou povinností je samozřejmě poděkování městu Slatiňany 
za podporu i finanční přízeň jak pro výjezdovou jednotku, tak pro 
celý Sbor dobrovolných hasičů města Slatiňany.

Rulík František, velitel JSDH Slatiňany

Zpráva výjezdové jednotky JSDH Slatiňany za rok 2016
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Pilotní projekt „Malujeme naše město“, 
který vzniká ve Slatiňanech ve spolupráci 
se ZUŠ Slatiňany a CBS Nakladatelstvím, 
úspěšně pokračuje a my Vás rádi s jeho prů-
během seznámíme.
Jak jsme Vás již v lednových Ozvěnách 
Slatiňan informovali, jedná se o ztvárnění 
ručně malované mapy města Slatiňan, na je-
jíž tvorbě se podílejí všechny děti ZUŠ a je-
jíž výsledná forma bude k dispozici nejen 
občanům města, ale i návštěvníkům, kteří 
do města dorazí a budou se chtít ve městě 
lépe orientovat. Cílem tohoto jedinečného 
projektu je podpora a zviditelnění nadaných 
dětí se zájmem o výtvarné umění, zároveň 
je jeho posláním zajímavým a zábavným 
způsobem přiblížit dětem jejich blízké oko-
lí. Celá mapa je tvořena dětmi ZUŠ, děti již 
více než rok postupně malují dominanty, 
zajímavosti města a vytvářejí loga pro part-
nery, které projekt podporují. 
V prosinci žákyně vyšších ročníků začaly 
pracovat na podkladu mapy, s jehož tvor-
bou jsme Vás již seznámili. V současné 
době jsou prováděny na podkladu finální 
práce a po jeho dokončení bude společ-
ností CBS Nakladatelství podklad mapy 
v nejvyšší kvalitě naskenován do počítače, 
kartograf ho doplní o důležité kartografické 
údaje a poté předá grafikovi ke konečnému 
zpracování. Grafik bude do mapy vkládat 
dominanty a zajímavosti nakreslené dětmi 
všech ročníků, dále informace o těchto do-
minantách, které budou také tvořeny dětmi 
ZUŠ, a neméně důležitá dětmi tvořená loga 
partnerů, kteří projekt a činnost dětí podpo-
řili a bez kterých by tento projekt nemohl 
vzniknout. Děti při tvoření těchto log získá-
vají informace o jednotlivých společnostech 
a organizacích působících ve městě.
Jedním z hlavních partnerů je pojišťovna 
UNIQUA, zeptali jsme se proto ředitel-
ky paní Šárky Haizlové, proč se rozhodli 
tento projekt podpořit. „V projektu vidíme 
netradiční možnost volnočasových aktivit 
dětí školního věku, kdy získávají přehled 
o svém okolí.“ Paní Haizlová vidí i jako 
velmi přínosné zpracování log společností 
dětmi „Děti se velmi zajímavých způsobem 
seznamují se společnostmi ve městě a jejich 
činností. V našem případě se jedná o mož-
nost rozvoje finanční gramotnosti dětí.“ 
Paní Gabriela Linhartová, která má ve měs-
tě nově otevřené papírnictví, se svojí podpo-
rou neváhala ani vteřinu a k projektu dodává 
„Hlavním smysl projektu vidím v podpoře 
dětí a jejich činnosti. Protože jsem matka 
dvou dětí, vím, že děti velmi rády svoje vý-
tvory prezentují a jsou šťastné, když mohou 
ukázat, co se jim podařilo vytvořit. Ten-
to projekt se dle mého názoru snaží právě 
o tento způsob podpory dětí a jejich činnos-

Projekt „Malujeme naše město“ úspěšně pokračuje
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tí. Jako majitelka papírnictví se setkávám 
denně s dětmi, které rády malují a tvoří, 
a chtěla bych touto cestou tvořivé děti pod-
pořit. Zároveň se i moc těším na ztvárnění 
loga pro naše papírnictví a plánuji si všech-
ny loga tvořená dětmi v obchodě vystavit.“
Sídlo firmy MM Podlahářství je sice ve ve-
dlejší obci (Orel), ale i přesto se majitelé 
tohoto podlahářství do našeho projektu rádi 
zapojili. „Nadchlo mě zapojení dětí, děti 
mají příležitost vytvářet něco netradičního, 
něco co bude i vidět a při tom se dozvědět 
spoustu zajímavého o svém městě.“, říká 
paní Helena Klimešová. „Zároveň mě veli-
ce zajímalo, jakýma očima nás vidí děti, jak 
bude vypadat jimi vytvořené logo, na to se 
opravdu moc těším!“
I pan Jan Matějka ze společnosti M+H, kte-
rá náš projekt také podporuje, vidí v jeho 
vzniku velký smysl. „Přestože při svých 
cestách po celém světě v dnešní době samo-
zřejmě využíváme navigací, při žádné cestě 
i do velmi vyspělých zemí jako je například 
Anglie nemůže chybět mapa! Proto nám 
tvorba a vznik mapy přijde velmi přínosným 
– a to jak pro rozvoj a poznání dětí, tak pro 
samostatné město a orientaci v něm. Bez 
mapy to prostě nejde! A tato mapa bude mít 
ještě tu přidanou hodnotu, že bude tvořena 
očima dětí. Viděl jsem již jedno z log, které 
pro nás bylo nakresleno, a musím říct, že 
jsem byl opravdu nadšený jeho zpracová-
ním.“ 
Že se jedná o velmi úspěšný a zajímavý 
projekt, je zřejmé i ze zájmu médií. V lednu 
jsme poskytli rozhovor Českému rozhlasu 
a 8. února jsme se dokonce účastnili vysílá-
ní České televize, kde jsme byli hosty pořa-
du Dobré ráno. O návštěvě a průběhu tohoto 
vysílání Vás několika slovy informují děv-
čata ZUŠ Slatiňany:

Byly jsme v televizi
Zdají se Vám tyto tváře povědomé? Máte 
pravdu, 8. 2. 2017 jste nás mohli vidět 
na obrazovce České televize 2 v pořadu 
Dobré ráno od 6 hodin do půl deváté. Je 
nás šest holek – Dorča, Natka, Danča, Bět-
ka, Anička, Nikča a dva doprovody Věra 
s Blankou. Do brněnského studia jsme při-
jely představit naši práci na projektu „Malu-
jeme naše město“. 
Vstávat jsme musely dost brzo a trochu nás 
mrzí, že dálnice D1 nemá schránku důvěry, 
protože její stav je žaloby hodný.
I když jsme byly z natáčení nervózní a ne-
věděly jsme úplně přesně, co nás čeká, tak 
nějak jsme tušily, že to dobře skončí. S po-
mocí moderátorů a občerstvení jsme natáče-
ní zvládly a nervy nás přešly.
Mezi čtyřmi vstupy trvajícími čtyři minuty 
jsme sledovaly ostatní hosty a samozřejmě 
jedly. Nejvíce nás zaujala práce moderátorů 
Soni a Ondry, protože působili velice přiro-

zeně a udržovali příjemnou atmosféru. 
Všichni ve studiu obdivovali naši mapu a tr-
pělivost s jakou jsme malovaly její detaily 
a shodly se na způsobu malby. Popřáli nám, 
aby se nám podařilo její dokončení a aby 
mapa mohla zdobit naše krásné město

Žákyně ZUŠ Slatiňany

Na záznam vysílání se můžete podívat na:

http://www.cbs-cesko.cz/
novinky-cz/282-byli-jsme-na-ct2.html

http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10435049455-dobre-rano/
317291310020013/
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Vážení spoluobčané,
s příchodem 20. století jsou záznamy v obecní kronice podrobnější, 
navíc jsou nám zaznamenané události díky „menšímu“ časovému 
odstupu bližší a tudíž zajímavější. To má za následek, že se procház-
ka zdejšími dějinami zpomaluje – v každém příspěvku do Ozvěn se 
odrazí jeden, případně dva roky. Rok 1907 se připomíná stavebním 
ruchem – vznikem nových ulic, stavbou chodníků, kanalizace, meli-
orací „Orlin“, výsadbou zeleně. Připomíná se i rozmach průmyslu. 
Nechybí ani opakující se živelné katastrofy.

R. 1907
… Obec při dešťových srážkách trpěla nedostatečným svodem po-
vrchní vody a při větších deštích a jarním tání byly sklepy často 
plné vody. Tomu zlu se dalo zabrániti jen vhodnou kanalisací. … 
Teprve ve schůzi zastupitelství dne 29. dubna usneseno, aby byl vy-
hotoven plán kanalisace celé obce a to inženýrem Šumandlem. Také 
byla vytvořena osmičlenná komise pro kanalisaci a regulaci obce. 
… Usneseno ve schůzi dne 24. června obecním zastupitelstvím, aby 
do výboru pro pořádání oslavy 25 letého trvání hasičského sboru 
a odevzdání stříkačky v roce 1908 byli zvoleni tito zástupci obce: 
Václav Fendrych, Antonín Mrkvička a Antonín Šťástka. Zároveň 
uloženo představenstvu obce postarati se o vhodné umístění parní 
stříkačky. … Obcí bylo usneseno zakoupiti od Františka Žídka po-
zemky ležící blízko kláštera. Zároveň učiniti výpůjčku na zakoupe-
ní těchto pozemků u místní záložny. … Na výzvu okresního výboru 
dala obec dne 18. července závazné prohlášení, jakým obnosem 
přispěje na stavbu chodníků na obou stranách jízdné dráhy mostu 
přes Chrudimku. Na návrh okresního výboru dala obec souhlas, aby 
chodníky na mostě byly vydlážděny žulovými kostkami. … Poně-
vadž obec se značně rozšiřovala a nové ulice byly postupně zaklá-
dány, byla přirozeně nutná úprava těchto ulic. Proto rozhodnuto 
ve schůzi obec. zastupitelství dne 29. dubna nové ulice vydlážditi, 
poříditi chodníkové obruby z tvrdého pískovce a chodníky vyplniti 
škvárou nebo hrubým pískem. Bylo též usneseno ve schůzi dne 24. 
června stavbu chodníků a vydláždění nových ulic zadati ofertní ces-
tou místním odborníkům. Po vyhlášení ofertního řízení bylo vydláž-
dění dvou ulic a zřízení chodníků zadáno podnikateli staveb Ant. 
Tesařovi ze Slatiňan. … Domky v Nasavrcké ulici měly většinou 
předzahrádky, které zabíraly značnou část ulice a které jako překáž-
ky ke komunikaci byly postupně rušeny. Také obecní radní Václav 
Krajíc se uvolil, že do konce června 1908 dá přestavit plot u domu 
nynější pošty (dnes textil + zdravá výživa) do regulační čáry, aby 
ulice mohla býti rozšířena. … Starosta obce Josef Holub, který již 
26 roků v obci řídil úřad starostenský, podal pro trvalou chorobu 
své manželky resignaci. Byla k němu však vyslána deputace se žá-
dostí, aby úřad dále zastával. … První radní Jaroslav Teplý, ředitel 
cukrovaru, se odstěhoval do Žlebů. Při doplňovací volbě do obec-
ního zastupitelství dne 26. září zvolen byl za něho Julius Hancy. … 
V roce 1907 byly na pozemcích obce Orle vykonány rozsáhlé 
odvodňovací práce, pro které se v této obci ustavilo zvláštní druž-
stvo. Spodní vody byly se všech stran svedeny do hlubokého příko-
pu vykopaného přes louky nazvané „Na Orlinách“ a pokračujícího 
dále v katastru obce Slatiňany a ústícího do příkopu pod nádražím. 
Ve schůzi zdejšího obecního zastupitelství dne 26. září povolena 
byla „vodnímu družstvu“ v Orli úprava odpadního potoku s obecní 
cestou u nádraží na jeho vlastní náklad. … Škola měla 5 tříd a jednu 
pobočku. Na škole působilo 6 učitelů. Celkem navštěvovalo školu 
396 žáků. Dne 4. dubna 1907 pořádala škola pod záštitou místní 
školní rady poprvé stromkovou slavnost. Při této slavnosti vysáze-
no žáky za dozoru učitelů 40 třešní při nové silnici k Presům. … 

Továrna na hasicí stříkačky a nářadí byla zde založena roku 1899, 
prvními výrobky byly dřevoobráběcí stroje. V roce 1907 byl objekt 
závodu zakoupen Antonínem Smekalem. Produkce továrny se pře-
orientovala na výrobu požárních stříkaček, mechanických žebříků, 
desinfektorů, strojů komunálních na čištění měst. Zřízena byla též 
slévárna barevných kovů. … Dne 18. května se rozpoutala nad naší 
krajinou po páté hodině odpolední prudká bouře, která způsobila 
veliké škody. Kroupy, jichž místy se nakupilo v závěje až 1 m vyso-
ké, zničily celou úrodu i stromoví. Voda zaplavila mnohé příbytky, 
z nichž i nábytek vyplavila. Nebylo pamětníka obdobné pohromy. 
… Dne 6. srpna v 6 hodin večer se přihnala větrná smršť s deštěm 
a bouřkou. Bylo pokáceno a přelámáno mnoho stromů ve zdejším 
parku a okolí, zejména v lese u Kuchánovic. Mnoho škod bylo způ-
sobeno na střechách a na staveních. V Orli bylo bleskem zapáleno 
jedno stavení. … Okrašlovací spolek v Chrudimi a okolí započal 
v březnu s ražením cesty od Čertova Hrádku na Podhůře k Bílé Stu-
dánce. Po úpravě této cesty byla spojena nejkrásnější místa na Pod-
hůře pohodlnou pěšinou, po které možno bez překážky se dostati až 
k oboře do Studeného. … 3. srpna sehráli studující ve Slatiňanech 
tři jednoaktovky v hostinci Anny Čihákové.

Z kroniky vybral P. Kolek
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Nově otevřena malá rozlučková síň v Chrudimi

Pohřební služba Josef Vostrovský
s 27 letou tradicí v Chrudimi

Čáslavská 38 (pod bývalou LDN Kopeček)
oznamuje

že od 1. 1. 2017 ve vlastních prostorách otevřela novou
rozlučkovou síň pro pietní obřad v rodinném kruhu

Veškeré soupisy objednávek rozloučení, pohřbů i žehů bez účasti po 
celé ČR se stále sepisují v kanceláři – Chrudim, Čáslavská 38 (pod 
býv. LDN Kopeček)
ref. Jana Honková a Veronika Stará
tel. kanceláře: 469 630 029
nonstop služba: 602 435 800

Máme vlastní výrobu květinových darů pro všechny příležitosti.

SOUKROMÁ INZERCE

Stalo se ve Slatiňanech před 110 lety


