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KVĚTEN 2017

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

Český svaz chovatelů
Základní organizace Slatiňany

Pořádá dne 30. 4. 2017
na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začátek jen od 19.00 hodin

Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé!

Opět po roce nám hlavně naši nejmenší čtenáři pomohli vyzdobit dět-
ské oddělení knihovny svými výrobky s tématem Velikonoc a jara. 
Děti nás opět překvapily svojí kreativitou a šikovností, když k nám 
postupně přinesly různá malovaná vajíčka, kuřátka, zajíčka v obilí, 
slepičky, ozdoby z proutí, namalované obrázky a mnoho dalšího. 
Všem zúčastněným dětem i jejich „pomocným rukám“ moc děkuje-
me, že si našly chvilku času pro svou knihovnu a pomohly nám takto 
zpříjemnit tyto svátky.
Všechny děti, které si prozatím neodnesly odměnu za své snažení, 
prosíme, aby se u nás pro ni zastavily.

Vaše knihovnice

Státní zámek a park Slatiňany – kulturní akce
květen 2017

Středisko Junáka Slatiňany pořádá ve spolupráci se Sokolem Sla-
tiňany tradiční Čarodějnice pro veřejnost. Akce proběhne v neděli 
30. dubna v prostoru za sokolovnou. V 17.00 začnou hry a disciplíny 
pro děti, v 19.00 bude zapálena hranice. Občerstvení zajištěno.

Velikonoce v knihovně
U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května budou položeny 
věnce k pomníkům padlých vojáků jako vzpomínka obětí 2. světové 
války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

STÁTNÍ SVÁTEK

Po 95. a 126. Laskavém večeru po třetí zavítá do Slatiňan originál-
ní dvojice umělců z Buštěhradu Václav Fikrle a Jan Paulík. První 
z nich recituje básně, druhý ho doprovází na kytaru. V jejich reperto-
áru jsou básně Václava Hraběte, Josefa Kainara, Vítězslava Nezvala, 
Fráni Šrámka a dalších českých básníků. Zařazují ale i poezii cizích 
básníků a v jejich vystoupení většinou nechybí básník pařížské ulice 
Jacques Prévert nebo starý čínský mistr Li Po. Během večera Jan 
Paulík zahraje a zazpívá i pár svých vlastních písní.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 25. května od 19 hodin ve Spole-
čenském domě.  z.j.

Pozvánka na 147. Laskavý večer
Poezie s kytarou

Čarodějnice

6. 5. v 10.00 hodin – komentovaná vycházka starým a novým par-
kem (začátek u sochy koně)

• vývoj krajiny starého a nového zámeckého parku 
• představení záměru obnovy parku
7.–.8. 5. Speciální prohlídky zámku Slatiňany: Pokrok nezastavíš 

aneb Od renesance do 21. století 
• prohlídky běžně nepřístupných míst zámku

10. 5.–21. 5. Výstava ZUŠ Slatiňany
14. 5. Májový koncert Jany Sychrovské
20. 5. Slatiňanské pozastavení a Den koní 
20. 5. v 10.00 a 13.00 hodin – komentovaná vycházka starým a no-

vým parkem (začátek u sochy koně)
• vývoj krajiny starého a nového zámeckého parku 
• představení záměru obnovy parku

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 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-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme 
mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Lars Kepler – Lovec králíků
Hana Marie Kőrnerová – Hodina po půlnoci

Měsíc s pěknou knihou

Český svaz chovatelů základní organizace Slatiňany
Pořádá dne 27. května 2017

na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel

Výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude doplněna o soutěže pro děti a prodej keramiky.

Otevřeno v sobotu 27. 5. 2017 od 7 do 17 hodin.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
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Rada města projednala na 72. schůzi
dne 13. března 2017

  1.  Odstoupení od smlouvy – pronájem vodní nádrže u vlakového 
nádraží ve Slatiňanech (zrušení chystaného pronájmu společnosti 
IKOV TRADE a.s.)

  2.  Hospodaření v lesích v roce 2016 (skutečné plnění prováděcího 
plánu hospodaření ze strany Městských lesů Chrudim)

  3.  Žádost o kácení dřevin (neschváleno kácení jasanu ztepilého, 
uloženo zajistit odborný prořez a bezpečnostní vazbu v koruně)

  4.  Úpravu vstupného do interaktivního muzea Švýcárna (ceník plat-
ný od 1. 4. 2017)

  5.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (od 1. 4. 
2017 na 48 včetně údržby z ÚP a odloučených pracovišť)

  6.  Odpisový plán města Slatiňany na rok 2017
  7.  Poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu z rozpočtu města 

(rozděleno 405.000 Kč 34 subjektům)
  8.  Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1+1+, v domě čp. 

835, na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu 
(do 30. 9. 2017)

  9.  5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2017

10.  Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města projednala na 73. schůzi
dne 27. března 2017

  1.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy 
(na dny 27.–29. 4. za cenu 500 Kč)

  2.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (NS Formani na dny 
19.–21. 5.)

  3.  Prohlášení k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice č. 37 
městem Slatiňany

  4.  Kácení dřevin v katastrálním území Slatiňany (projednání odlo-
ženo – 3 ks dřevin)

  5.  Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 771 ve Slatiňanech 
pro provozování bankomatu České spořitelny (nájemné 2 400 Kč/
měsíc)

  6.  Pronájem zahrádky u domu č. p. 81 v Trpišově
  7.  Pacht zahrádek na sídlišti v ul. Boženy Němcové 
  8.  Uzavření dodatku ke Smlouvě o umístění a provozování kontej-

nerů (na textil, obuv a hračky) 
  9.  Pojištění vozidla
10.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 

mostu ve Škrovádu (vybrána fy Mostní a pozemní stavby energie-
ring s.r.o. Čepí 104, nabídková cena 419 667,71 Kč)

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Stavba 
veřejného osvětlení v části ulice Čechova, Slatiňany (vybrána fy 
Milan Havlík s.r.o. Pardubice, nabídková cena 435 824 Kč)

12.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Stavba 
veřejného osvětlení v ulici V Tarasích, Slatiňany (vybrána fy M. 
Havlík Pardubice, nabídková cena 142 088 Kč)

13.  Přerušení provozu v MŠ Slatiňany (4 týdny o prázdninách)
14.  Trpišov splašková kanalizace – Dodatek ke smlouvě o dílo
15.  Darovací smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. (pevně instalované 

zařízení zrušené provozovny)
16.  Kácení dřeviny v areálu Švýcárny (1 ks javoru – odborným po-

sudkem zjištěno pokročilé napadení houbou)

Rada města projednala na 74. schůzi
dne 29. března 2017

  1.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2017

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 16. zasedání dne 29. března 2017

  1.  Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Prodej pozemkové parc. č. 496/36 v kat. území Trpišov
  3.  Prodej části pozemku parc. č. 457/3 v kat. území Kunčí 
  4.  Prodej pozemku parc. č. 10/18 v kat. území Slatiňany 
  5.  Prodej pozemků v ul. Na Ostrově ve Slatiňanech
  6.  Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (neschválena 

koupě chaty ev. č. 89 městem na základě nabídky majitelů) 
  7.  6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2017
  8.  Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 444/5 v kat. území 

Kunčí do vlastnictví města Slatiňany (dar Vč energetických závo-
dů – místo po bývalé trafostanici 21 m2)

Rada města Slatiňany

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 11. 5. 2017 od 15 hodin srdečně 
zvou řádové sestry a Marie Kyselová.

Jak se zbavit červů v odpadech
S ohledem na obavy některých občanů z likvidace odpadu v nadchá-
zejícím jarním a letním období jsem se rozhodla níže sepsat některá 
opatření, jak zabránit tomu, aby se v našich domácnostech objevili 
červi, respektive larvy much, a pokud se snad již tyto larvy objeví, 
jak se jich zbavit.
Muší larvy se podobají moučným červům (jsou malé a bílé). Objevují 
se tehdy, když se do určitého místa dostanou mouchy a nakladou tam 
vajíčka. Zápach hnijícího jídla, nejčastěji hnijícího masa, mouchy 
přitahuje, takže zamoření červy se zpravidla týká odpadkových košů, 
popelnic a prostor v kuchyni.
Aby se Vám červi v domácnosti neobjevili, je v prvé řadě nutná pre-
vence.
Dodržujte proto především tato opatření:
•  zbytky jídla, především masa před vhozením do sběrné nádoby řád-

ně zabalte např. do igelitových sáčků (zamezte přístupu mouchám),
•  kosti a zbytky masa je vhodné dávat nejlépe do uzavíratelné nádoby 

do lednice nebo do mrazáku do doby, než se u Vás bude vyvážet 
odpad (maso se nebude kazit),

•  sběrné nádoby na odpad pravidelně čistěte, dezinfikujte (používat 
můžete i esenciální oleje – mátový eukalyptový apod.), 

•  používejte nádoby s dobře přiléhajícím víkem (zamezíte tak přístu-
pu hmyzu),

•  ve sběrných nádobách udržujte sucho (nepropustné sáčky, na dno 
koše můžete dávat papírové ubrousky pro pohlcení vlhkosti),

•  vyplachujte plechovky, konzervy a ostatní obaly od potravin,
•  je též dobré mít na oknech sítě proti hmyzu,
•  pravidelně vynášejte odpadkový koš,
•  krmivo pro domácí mazlíčky skladujte v domě (venku láká mouchy 

a mohou naklást vajíčka). 
Pokud se Vám již stane, že se Vám červi v domácnosti „usídlí“, mů-
žete použít přírodní či chemické prostředky jako například:
•  octovou vodu (červy vodou spláchnout),
•  bělidlo nebo savo s vodou (1:1 nalít do nádoby a nechat červy odu-

mřít),
•  křemelin (nasypte na červy, aby vyschly),
•  vápno nebo sůl (nasypte na červy, aby vyschly),
•  návnady na hmyz (dejte přímo do koše),
•  různé druhy repelentů (nejlépe s obsahem permethrinu, ten je obsa-

žen i v psím šampónu),
•  další chemikálie v domácnosti (lak na vlasy, všestranné čističe růz-

ných značek apod.)
Věříme, že Vám tato opatření pomohou a červi se Vaší domácnosti 
vyhnou.

Bc. Petra Víšková
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Podařilo se, nepodařilo se…
Podařilo se…
1.  Oprava mostu ve Škrovádu – II. etapa
2.  Oprava kanalizace v bytovém domě č. p. 823 Staré náměstí, Sla-

tiňany
3.  Posezení na Vilemínině stezce, Slatiňany
4.  Výměna oken v úřadovně č. p. 11 Škrovád
5.  Oprava havárie elektrického kabelu veřejného osvětlení v části uli-

ce Havlíčkova, Slatiňany
6. Renovace zábradlí v Domě s pečovatelskou službou Slatiňany
Nepodařilo se…
A to, co se stále nedaří, dokazují následující fotografie znázorňující 
„Třídění po slatiňansku“.
Dařit se také nemůže odpovídat občanům města na dotazy, připomín-
ky či sdělení, když tato korespondence je anonymní.

Využívání kontejnerů na tříděný odpad
aneb kam zajít, když jsou kontejnery přeplněné

Pravidelnými kontrolami stavu plnosti nádob na vytříděné složky ko-
munálního odpadu jsem zmapovala, která sběrná místa – „hnízda“ 
s barevnými kontejnery a nádobami se plní více a která méně. 

Více využívaná „hnízda“ (před svozem obvykle plná):
- na sídlišti v ul. Tyršova 
- na sídlišti v ul. Boženy Němcové 
- roh ul. Nemannovy a Škrovádské
-  v ul. Nádražní (není však zcela využíván zvonový kontejner na plas-

ty s menším otvorem)
-  na Starém náměstí (není však zcela využíván zvonový kontejner 

na plasty s menším otvorem)
Téměř ve všech kontejnerech se zároveň stále objevují nesešlápnuté 
pet lahve a další obaly ve své původní podobě. K efektivnímu využí-
vání kontejnerů Vás proto opětovně žádám o řádné sešlapování obalů.

Méně využívaná „hnízda“ (alternativa při přeplněnosti):
- ul. Vítězství (u prodejny Pramen)
- u sokolovny
- u Domu služeb
- ul. Družstevní
- ul. Medunova (za MěÚ)
- na návsi ve Škrovádu

Ostatní sběrná „hnízda“ jsou využívána optimálně.

Svozové dny:
Plasty: každé pondělí
Papír: v lichém týdnu pátek, v sudém týdnu středa
Barevné sklo: první sudý čtvrtek v měsíci
Bílé sklo: 1× za 2 měsíce (v pátek)
Na ostatní odpady (textil, obuv, hračky, kovy, elektrozařízení a olej 
a tuk) nejsou svozové dny přesně určeny – svoz dle potřeby.

Věříme, že Vám výše uvedené informace pomohou v optimálním tří-
dění odpadu z Vašich domovů.
Pro ještě kvalitnější služby chystáme do konce roku upravit některá 
sběrná „hnízda“, ale i pořídit další kontejnery na třídění.

Bc. Petra Víšková

Dne 27. dubna se v Domě s pečovatelskou službou města Slatiňany 
konala společná oslava narozenin a svátků obyvatel. Popřát oslaven-
cům přišly i děti z Mateřské školy Slatiňany v doprovodu svých uči-
telek. Děkujeme za krásné vystoupení a těšíme se na další setkání.

Poděkování dětem z MŠ Slatiňany

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

Jiří Boháč

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

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi i městské-
mu úřadu za blahopřání u příležitosti mých narozenin.
 Jan Pondělíček

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k našim narozeninám.

Marie Jurová, Marek Jura

Poděkování
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Svaté misie ve Slatiňanech
Symbolikou víry je dřevěný kříž, který 

byl zavěšen na vnější straně presbytéria řím-
skokatolického kostela sv. Martina a požeh-
nán při poslední misii v roce 2003.

K tomu došlo na závěr osmidenního 
působení katolických misionářů v naší far-
nosti (23.února 2003). Kříž byl doplněn 
o letopočty z předcházejících misií v letech 
1914, 1926 a 1941 (obr. č.1 a 2).

Od roku 1950 byly misie zakázány, 
avšak po roce 1989 opět obnoveny.

 Do královéhradecké diecéze se vrátily 
tradiční lidové misie po více než padesáti 
letech. Ve Slatiňanech je od 13. února 2003 
vedli tři redemptoristé, příslušníci mnišské-
ho řádu, pocházející z Králík a z poutního 
místa Svatá Hora u Příbrami.

Hlavním účelem přítomných misionářů 
bylo oživení víry křesťanů a oslovení nevě-
řících s cílem je získat pro víru v Boha.

Protože dosavadní scénáře misií měly 
obdobný liturgický řád, byl zvolen netradič-
ní způsob, zahrnující nejen bohoslužbu, ale 
řadu doprovodných akcí, pozitivně ovlivňu-
jící občany v otázkách víry či nevíry na kte-
rou stranu se postavit.

Podle vyjádření samotných mnichů při-
jeli do Slatiňan hlavně proto, aby mobili-
zovali zdejší farnost a přivedli co nejvíce 
ateistů ke správné cestě životem, jehož osud 
by měli sdílet s Bohem.

Celotýdenní program misie 2003 byl 

zahájen v kapli kláštera modlitbou růžen-
ce, poté mší a první misijní promluvou. 
Každý následující den byl věnován jednomu 
z misijních témat, jak poznamenal do kroni-
ky farář Bohuslav Směsný, například o víře, 
obrácení či rozjímání nad utrpením, ale 
i štěstím v lidském pokolení.

O misiích vyznačených na kříži (obr.č.2) 
jsou zápisy ve farní kronice. Jsou psány 
drobným písmem, místy špatně čitelném. 
To platí zejména o Josefu Pivoňkovi, půso-
bícím v naší farnosti jako děkan v letech 
1924–49. Za zmínku stojí jeho náhlý skon, 
který jej zastihl při výstupu na věž kostela 
(12. 7. 1949, 69 let).

První misii v roce 1914 je věnována 
v kronice krátká zpráva, o další z r. 1926 
,konané 11. až 18. dubna, je více textu, pro-
tože misionáře reprezentovali dominikáni 
a zámecký pán jim nabídl ubytování, stravo-
vání a osobní auto k dispozici.

K misii v roce 1941, kterou vykona-
li jezuité z Tovaryšstva Ježíšova 8. až 17. 
března byl vydán leták, který zval občany 
na sv. misii. Jako tištěná památka byla nale-
pena Pivoňkou do kroniky. Údiv nevzbuzuje 
text programu, ale moto v záhlaví, které zní:
„Zachraň duši svou jedinou nesmrtelnou.“

Je zřejmé, že i psychologicky se dá 
působit na obyvatele ve válečných letech 
vírou a duševní útěchou prostřednictvím 
slova božího.

Po poslední misii v roce 2003 připomněl 
farář, že by se měly opakovat v desetiletých 
intervalech. Na obr. č. 3 a 4. je kostel sv. 
Martina z různých pohledů.

Ing. Milan Vorel
foto Jan Drášil 

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Místo činu Chrudim
360tka TOUR zamíří do Chrudimi již podru-
hé. 20. května budou všichni odvážlivci starto-
vat od rozhledny Báry. Budeš mezi nimi i Ty?
V Chrudimi jsme si pro Tebe připravili krás-
nou trasu v prostředí Podhůrského lesa. Čeká 
Tě rozličný terén, zrádné kopce a rozkvetlá 
jarní příroda. 360tka v Chrudimi bude prostě 
romantika.
Samozřejmě nebudou chybět oblíbená sta-
noviště s humusáky, kačáky, pašáky nebo ta-
jemným Jackem rozparovačem. 3 kola po 2 
kilometrech prověří fyzickou i psychickou 
zdatnost všech závodníků. 
Také v Chrudimi si vysloužíš medaili TRI-
NITAS, letošní novinku, kterou získáš v cíli 
společně s medailí klasickou. Bojovat o stup-
ně vítězů můžeš sám za sebe nebo v týmu. 
Tým jsou minimálně tři závodníci. Jestli za-
pojíš kamarády, kolegy, nebo rodinu, záleží 
jenom na Tobě.
Registrace začínají v 9 hodin a vlna do-
spělých závodníků vybíhá v 11.00 hodin. 
V 12.30 přijdou na řadu ti nejmenší a jejich 
hrdinské výkony. Trať je připravená pro děti 
od tří do patnácti let. Malí závodníci nebu-
dou bojovat s časem, ale především sami se 
sebou. Hlavní je radost z pohybu a pobyt 
venku. Děti se díky závodění naučí férovos-
ti a zodpovědnosti. K tomu je chceme vést 
a proto je Kids Challenge součástí každého 
závodu 360tka.
Zábavu po celý den zajistí nabitý doprovod-
ný program. O hudbu se postará profi DJ, 
bolístky napraví tejpování, něco na sebe mů-
žete pořídit v 360tka shopu. Představí se na-
příklad místní hvězdy Pole Dance Emotion 
nebo Box Club Chrudim.
360tka TOUR Chrudim startuje 20. května 
v 9.00 hodin.
Děti vybíhají pokořit trať v 12.30.
Dokaž si, že i TY na to máš!
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V sobotu 25. března 
jsme jeli vlakem do PAR-
DUBIC, na Zahájení jarní 
turistické sezóny 2017 
v Pardubickém kraji. Akci 
v krajském městě pořádal 

tamní KČT Slovan Pardubice ve spolupráci 
s Oblastním výborem KČT Pardubický kraj, 
Klubem přátel Pardubicka, Asociací prů-
vodců ČR, i řadou dalších organizací. Motto 
bylo „Poznejte s námi naše krajské město“. 

Po oficiálním zahájení, zpestřeném 
vystoupením hudební skupiny, bylo možno 
vidět různé památky, některé jindy veřejnos-
ti vůbec nepřístupné. Každý si mohl vybrat, 
čemu dá přednost. Dalo se jít i s průvodcem 
– kolem historických objektů se zaměře-
ním buď na historii nebo na místní pověsti. 

Projížďka historickým trolejbusem nabídla 
další pozoruhodnosti – ale nebyla to jen 
jízda, ale i procházky v okolí těch zajíma-
vostí. 

Pěkné počasí vylákalo některé z nás 
na tůru ke Kunětické hoře. Na cestě k ní 
byla i Perníková chaloupka a v ní Muzeum 
perníku a pohádek – v původním loveckém 
zámečku, který si dal postavit baron Richard 
Drasche. I vyhlídka z hradu je krásná. Pří-
jemná byla možnost návratu kyvadlovým 
autobusem zpět do města. A tak i ti, kteří šli 
na pochod, stihli některé městské památky, 
např. prohlídku radnice. Byl to opravdu den 
plný zážitků. 

Začátkem dubna jsme měli další – 
Jarní výlet do RABŠTEJNSKÉ LHOTY 
a do lesní lokality jaterníku podléšky. Vyšli 
jsme sice do přeháňkového počasí, ale 
do cíle jsme se dostali. Nedaleká obec je 
velice úpravná, je v ní řada hezkých domků 
nových i starých, zajímavá historie i památ-
ky. Nejstarší pozoruhodnost je samozřejmě 

BŘEH KŘÍDOVÉHO MOŘE, kde je vidět, 
jak na prvohorní křemencové skály napla-
vilo druhohorní moře žlutavý písek. Ve vsi 
jsou např. Boží Muka, půvabná dřevěná 
zvonička a pomník padlým v první světové 
válce z roku 1928. Je to pískovcová socha 
ženy s dítětem od akademického sochaře J. 
V. Duška z Tábora. Je pod ní symbolický 
nápis „V kraje míru nes hložím své dítě osi-
řelé, mohyly otců kroky tvoje povedou“.

My jsme se poblíž schovali před jednou 
přeháňkou do autobusové čekárny, ale když 
nás potom překvapil déšť, rádi jsme využili 
pozvání našich kamarádů – manželů Jirás-
kových – do jejich chaloupky. Ostatně právě 
od nich a od další členky, R. Tužilové jsme 
se dozvěděli některé místní zajímavosti. 
V lese za vsí jsme se zastavili u žulového 
pomníčku obětem výbuchu bomb 10. červ-
na 1945. Tady, v lese Dubinec byla skrytá 
skládka střeliva. Tu sem navozili Němci 
z chrudimského letiště na saních s volský-
mi potahy v zimě před koncem války Bylo 
toho tady spousta – od leteckých bomb až 
po náboje. Místní muži se zde střídali v hlí-

dání, aby se někdo nepřiblížil a nedošlo 
k úrazu. Když ten osudný den hlídali dva-
cetiletý František Bleha a 37 letý Rudolf 
Nepovím, došlo k výbuchu, při kterém oba 
zahynuli. Jeden náš člen, právě V. Jirá-
sek jako malý chlapec neštěstí pamatuje, 
i polom a obrovský kráter v lese. Nikdo 
neví, jak k výbuchu došlo. Byly dohady 
i o časované bombě. 

My jsme odtud lesem pokračovali 
k lokalitě jaterníku podléšky. Počasí však 
způsobilo, že kvítka byla většinou zavře-
ná, ale přece jen se nějaký otevřený našel. 
Kdysi jsme tu byli za sluníčka a to bylo 
opravdu přímo modro. Ale to už jsme se 
kolem místního písníku vrátili do vesnice 

a potom podle rybníku Rohlík, restaurace 
Hájenky a Kochánovických rybníků mířili 
zpět domů. I když nám počasí tentokrát moc 
nepřálo, byla nálada opravdu výborná. 

Před Velikocemi jsme také absolvovali 
v místní restauraci přednášku Mgr. JIN-
DŘICHA ŽÁKA ze Slovanského kultur-
ního institutu z.s. Hradec Králové. Další díl 
poutavého cyklu KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
NAŠICH PŘEDKŮ měl tentokrát název 
VELIKONOCE A CÍRKEVNÍ SVÁTKY. 
Se zájmem jsme vyslechli zasvěcený výklad 
těchto velkých křesťanských svátků – histo-
rie, symboliky celého postního období, Veli-
konoc i lidových tradicí. A vlastně naší TRA-
DICÍ jsou právě tyto přednášky, na kterých 
se každý měsíc setkáváme. Budeme se těšit 
na jejich pokračování i na naše nové výlety. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

KČT Slatiňany v Pardubicích a Rabštejnské Lhotě
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Nový park ve Slatiňanech
Přijíždíme-li do Slatiňan od jihu, výcho-

du či severu, vždy nás upoutá ohromné 
množství zeleně zdvihajícího se kopce Hůry, 
na které se město promítá jako na filmové 
plátno. Tato zelená hradba má svou historii 
a vývoj, který za posledních šest let doložilo 
mnoho pramenů, jež se vynořily z archivů 
a zámeckých sbírek. Staré plány a mapy 
prezentují krajinu mezi zámkem, Švýcár-
nou a Monakem jako jedno ze zahradnicky 
nejlépe komponovaných území východních 
Čech. Za původce myšlenky úprav těch-
to míst zcela jistě můžeme označit bývalé 
majitele zámku – Auerspergy, a dost možná 
i jejich předchůdce, avšak zahradníky 
a osoby, které výsledný a dnes tak krásný 
stav realizovali, bohužel zatím neznáme.

Zámecký park dnes všichni vnímají 
jako prostor ohraničený plotem s plaňkami 
a klapačkou jižně od zámku. Ale bylo by 
mylné se domnívat, že lidské zásahy do kra-
jiny tímto plotem končily. Oplocení se totiž 
roku 1879 dočkal jen tzv. starý park. Pokud 
máme starý park, pak je nasnadě otázka, kde 
je tedy ten nový? Máme jej všichni stále 
pod nosem! Procházíme jím, když míříme 
od klapačky ke Kočičímu hrádku, a to již 
170 let. 

Zámecký park byl  komponován 
od konce 90. let 18. století, výrazně poté 
rozšířen před polovinou 19. století, od kdy 
lze mapovat úpravy i v prostoru pod Švýcár-
nou. Můžeme se domnívat, že velký inspi-
rační vliv na tvorbu parkově upravené kraji-
ny měla cesta Vincence Karla z Auerspergu, 
iniciátora těchto změn, do Anglie v roce 
1837. Vložením vnitřního plotu do starého 
zámeckého parku (1879) byla jeho plocha 
rozdělena na soukromou část (zámeckou 
zahradu) vyhrazenou pouze šlechtické rodi-
ně Auerspergů a druhou část přístupnou 
široké veřejnosti. Ta mohla využívat i plo-
chy tzv. nového parku, který nebyl nikdy 
oplocen a jehož plány z let 1846, 1848 
a 1863 se dochovaly.

Oba parky – starý i nový – se nechovají 
jako samostatné celky, ale jako vzájemně 
propojené „nádoby“, které spolu komuniko-
valy pomocí rafinovaných průhledů a cestní 

sítě. Zajímavé jsou také dřeviny – solité-
ry – samostatně stojící stromy – užívané 
v prostoru nového parku – platany, jírovce, 
lípy, topoly či různé druhy dubů a zcela 
mimořádné kaštanovníky seté. Část těch-
to krajinářsky ztvárněných prvků již dnes 
neexistuje (stromy padly, byly pokáceny, 
musely stranou výstavbě...). Většina prvků 
je zde naštěstí zachována a k obnově stačí 
jen základní údržba a dosadba několika cílo-
vých dřevin. V minulosti byl majitel jeden, 
dnes je jich více – město Slatiňany, Národní 
hřebčín a Lesy ČR. Poslední dvě zmíně-
né instituce již provedly odstranění náletů 
a nebezpečných stromů a doufejme, že brzy 
bude provedena také nová výsadba. Snaha 
o rehabilitaci krajiny by měla být vedena co 
nejšetrněji s maximálním ohledem na to, že 
jde o historicky a krajinářsky cenné území 
a že je lokalita hojně navštěvována jak míst-
ními, tak turisty.

Předmětné území je zachyceno popr-
vé na hraniční mapě Nasavrckého panství 
z roku 1753, kde však vidíme jen hospo-
dářský dvůr, štěpnice, louky a les a žádný 
park. První významný plán, který zachycuje 
situaci před výkupem pozemků a rozšířením 
parku, pochází z roku 1846 a nalezen byl 
ve sbírkách zámku Slatiňany (plán č.1). 
Na plánu vidíme základní cestní síť, která 
se dochovala dodnes – silnice – dnes ulice 
V Kaštance a od klapačky pokračující naho-
ru k tzv. Černé bráně do obory a s odbočkou 
do Kochánovic. Barvy pozemků označu-
jí vlastníky: Hnědě – pozemky kostelní, 
Modře – obecní pozemky, Zeleně – obecní 
pastviny, pro snazší orientaci označuje pís-
meno A silnici ze Slatiňan do Kochánovic.

Plán č. 2 nám prozradí stav po vykou-

pení parcel a vybudování nového parku. 
V horní části s názvem „Park“ je dnešní 
zámecký park s oplocením. Prostor uva-
žovaného nového parku je v plánu uveden 
jako „Parkzuwache“, tedy „přírůstek parku“. 
Zcela vlevo je budova myslivny „Jäger-
haus“ – předchůdce dnešní Švýcárny (1846, 
archiv zámku Slatiňany).

Krásně ručně zpracovaným je plán č. 3 
– krajina mezi dnešním parkem a Švýcár-
nou, která byla cíleně pojata do kompozice 

areálu tzv. nového parku, neboť do toho-
to období (1846–8) spadá její vybudová-
ní. Zákres cestní sítě odpovídá té, která je 
zachycena na leteckém snímku z roku 1938, 
tedy 90 let od rozšiřování parku. Síť cest se 
začala postupně rozpadat až po druhé svě-
tové válce, jak je patrné z leteckých snímků 
z roku 1954. Do dnešních dnů je dochovaná 
pouze cesta odbíhající z aleje nad klapačkou 
jako první doprava a končící pod Švýcár-
nou. (1848, archiv zámku Žleby).

Dalším významným pramenem a zdro-
jem informací je plán z roku 1863 („Situ-
ace v knížecím auersperském zámeckém 
parku“, plán č. 4, SOkA Chrudim), kde je 

vysloveně uveden starý „Alter Park“ a nový 
park „Neuer Park“ končící u Schweize-
rei (Švýcárny). Plán vypracoval architekt 
Benedikt Škwor a zachytil na něm situa-
ci, kdy starý park ke klapačce lemuje alej 
topolů do Kochánovic („Pappele Allee nach 
Kuchanowitz“) a na ni navazuje alej „Kasta-
nien“, která končí „Thor“ (branou) do Thier-
garten (obory). Dále z plánu vyčteme, že 
v zatáčce stojí budovy cihelny, přemístěné 
později severním směrem. Tou „Kastanie-
nallee“ není nic menšího než zdejší feno-
menální a dnes bohužel umírající kaštanka 
– alej od klapačky k lesu, která je poprvé 
zachycena na vedutě Jana Venuta z období 
kolem roku 1800. Dle snímků šlo o alej Plán č. 1

Plán č. 2

Plán č. 4

Plán č. 3
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jírovcovou, která však byla z poloviny vyká-
cena při rozšiřování silnice do Kochánovic. 

Plán č. 5 „Přehlední a porostní mapa 
lesů Nasavrckého panství“ zachycuje situ-
aci z roku 1875, kdy je park již uveden 
jako celek, nerozdělený mezi novou a starou 
část. Chybí mapová značka pro topoly, které 
byly pravděpodobně mezi roky 1863 – 1875 
vykáceny a nahrazeny dnes stojícími a doží-
vajícími jírovci. Cestní síť v parku je stejná 
jako na plánu č. 3. (archiv zámku Slatiňany)

Na konci 70. let 19. století bylo roz-
hodnuto o oplocení tzv. starého parku. Toto 
oplocení prováděl Rudolf Zábranský, kame-
ník ze Škrovádu podle projektu Františ-
ka Schmoranze st. Ve stejné době vznikl 

také rozdělovací plot napříč starým parkem, 
který oddělil soukromou zámeckou zahradu 
od veřejně přístupného parku. Vznikla též 
vstupní vrátnice naproti dnešním stájím, 
které jsou však o necelých dvacet let mladší. 
Zavřený park byl zahradou se zahradním 
detailem – záhony, keři, cizokrajnými dře-
vinami a drobnými stavbami. Otevřený park 
můžeme chápat jako krajinářskou zahradu 
– bez keřů, cizokrajných dřevin, jen s domá-
cími dřevinami, které byly sázeny „jako 
kytice“ ve skupinách k sobě. Nový park 
za klapačkou je pak anglickým krajinář-
ským parkem, jehož srdcem byla Švýcár-
na. Hlavním komunikačním prvkem byla 
a do jisté míry stále je jírovcová alej od kla-
pačky k bráně do obory. Prostor doplňova-
la síť drobných cest, promyšleně umístěné 
skupiny dřevin (např. skupina dubů vlevo 
od aleje směrem k Monaku) a samostatně 
stojící solitéry (posledních několik jedinců – 
sloupový dub, lípa, platan)

Letecký snímek z roku 1938 (obr. 
č. 6) je úžasným dokladem stavu parku již 
s dospělými dřevinami, kompletní cestní 
sítí a rafinovaně promyšlenou kompozicí 
s průhledy na zajímavé cizokrajné dřeviny 
či dálkovými pohledy do krajiny – Orlické 
hory, kostel ve Třech Bubnech či kostelní 
věž v Práčově. (zdroj: VGHMÚř Dobruška)

Je nesporným faktem, že prostory sta-
rého i nového parku, a to včetně navazu-
jící Třešňovky, lesů a luk jsou nejcennější 

lokalitou nejen ve Slatiňanech, ale i v regi-
onálním měřítku východních Čech. Území 
můžeme chválit jak z hlediska krajinář-
ského, historického, tak i pro jeho využi-
tí k volnočasovým aktivitám i odpočinku. 
A nebo prostě jen proto, že se nám zde líbí, 
máme k tomuto místu vztah a máme jej rádi. 
Jakékoli změny a zásahy v tomto území je 
nutné provádět s nejvyšší mírou obezřetnos-
ti a notnou dávkou pokory a citu, aby tento 
obrovsky hodnotný prostor zůstal zacho-
ván a rozvíjel se tak, aby se neztratily jeho 
hodnoty, které Slatiňanům odkázali ti dnes 
neznámí zahradníci a které mohou ostatní 
jen tiše závidět.
Za Národní památkový ústav

Ing. Jaroslav Bušta,
 kastelán státního zámku Slatiňany

330. Malá cena Monaka
Ve středu 19. dubna se konala 330. Malá cena 
Monaka. Na start závodu se postavilo 100 zá-
vodníků, závod dokončilo 99 závodníků. Ne-
odradila je ani nízká venkovní teplota a čers-
tvý ledový vítr.
V hlavním závodě na 10 km se umístil sla-
tiňanský Lukáš Maier, člen KRB Chrudim, 
na 5. místě. Další slatiňák Radmil Brožek 

skončil 31., členové HO Škrovád – Pavel Kocek neumístil na 9. mís-
tě, Korbel Daniel na 41. místě, Škoda Tomáš na 54. a Solil Jakub 
na 58. Místě, Zdeněk Petržílek, člen KRB Chrudim, se umístil 60.
V Běhu na červeném okruhu – 3,6 km – vybojoval Vladimír Urválek 
(Spartak Slatiňany) 3. místo, slatiňanský Milan Vaško 9. místo. Všem 
závodníků gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů a pří-
jemných zážitků při tomto sportu.
331. Malá cena Monaka se bude konat 17. května 2017 se startem 
v 18 hodin.

Klub Rekreačních Běžců Chrudim

Plán č. 5

Obr. č. 6

závodník Radmil Brožekzávodník Lukáš Maier  
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Olympiáda dětí a mládeže se po 15 letech vrací do Pardubické-
ho kraje. Maskotem bude albín klokana
Ještě než se v únoru roku 2018 sjedou sportovní hvězdy z celého 
světa do Jižní Korey na XXIII. zimní olympiádu, podmaní si olym-
pijská nálada Pardubický kraj. V rámci Her VIII. zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2018 zde bude na 7 sportovištích v 11 disciplí-
nách bojovat přes 1300 žáků z celé republiky. Pardubický kraj hostí 
Olympiádu dětí a mládeže ČR (ODM) po 15 letech. Nadcházející 
Hry už májí i své logo, maskotem bude vzácný albín klokana.
„Jde o velice unikátní a nejen ve sportovním světě respektovanou 
událost, kde mohou mladí sportovci poprvé, a mnozí snad ne na-
posled, zažít atmosféru olympijských her. Přeji si, aby olympijská 
nálada pohltila celý kraj a mladí sportovci si tak připadali jako 
na velkých Hrách,“ řekl na úvod hejtman Martin Netolický. „Par-
dubický kraj organizoval vůbec první Olympiádu dětí a mládeže 
v roce 2003 a je nám velkým potěšením, že na ni můžeme navázat 
tentokrát s její zimní variantou. Osobně se opravdu těším, protože 
zimní sporty jsou mi velmi blízké,“ podotkl hejtman.
Hry v Pardubickém kraji budou dohromady trvat šest dní, a to od 28. 
ledna do 2. února 2018. „Všechny disciplíny se odehrají celkem 
na sedmi sportovištích, slavností zahájení se uskuteční v pardubické 
Tipsport areně a zakončení v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Olym-
pijský dům bude v Evropském školicím centru v Litomyšli,“ přiblížil 
radní pro sport René Živný. „Pro lyžařské a snowboardové disciplíny 
počítáme s Bukovou horou a Větrným vrchem. Hned tři soutěže, a sice 
biatlon, běžecké lyžování a lyžařský orientační běh, bude hostit Leto-
hrad. Hokejové zápasy se odehrají v Chocni a v České Třebové. Rych-
lobruslení, krasobruslení, šachy a taneční soutěže budou v Litomyšli,“ 
vyjmenoval radní Živný. 
Nadcházející olympiáda už má také své logo a jednotnou grafiku, 
kterou vytvořili studenti Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí 
nad Orlicí. Nedílnou součástí Olympiády dětí a mládeže je i mas-
kot, který bude na sportovištích mladé olympioniky podporovat. 
Jeho předlohou se stala samice vzácného albína klokana rudokrké-

ho, která se narodila v Letohradě. Jméno samice klokana dostane 
až v létě při slavnostním křtu za účasti známého herce a režiséra 
Jiřího Mádla.

Osm milionů pro problémové oblasti. Kraj pomáhá rozvoji mi-
kroregionů
Rovnoměrný rozvoj celého území. To je dlouhodobý cíl, který razí 
Pardubický kraj. S tímto úmyslem také na podzim minulého roku 
vyhlásil program s názvem Podpora realizace rozvojových projektů 
v problémových mikroregionech. Cílem je přispět ke snížení vše-
obecných rozdílů mezi jednotlivými oblastmi regionu. Vybraným 
projektům rozdělí kraj až 8 milionů korun. Tyto projekty mohou 
být zaměřeny například na opravy zchátralých budov či rekonstruk-
ce příjezdových cest. O přidělení dotace nyní rozhodne komise, 
celkově na stole leží deset žádostí. „Nechtěla jsem je posuzovat 
jen tak od stolu, tak jsem všechna místa navštívila, prohlédla si je 
a od místních zjišťovala podrobnosti. Musíme teď posoudit, které 
projekty jsou nejvíc akutní,“ řekla Hana Štěpánová, radní zodpo-
vědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. 
Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podni-
kání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž 
využití přímo povede k rozvoji podnikání, a je určen obcím i pod-
nikatelským subjektům. Projekt musí být umístěn v problémových 
mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximál-
ní výše je 50 procent celkových nákladů) může být využit na poří-
zení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.

Již v létě by mohla v kraji fungovat krajská rada seniorů
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s předsedou 
Rady seniorů České republiky Zdeňkem Pernesem o snaze této 
organizace založit v Pardubickém kraji krajskou radu seniorů. Ta 
by se do budoucna měla stát připomínkovým místem a partnerem 
krajské samosprávy v záležitostech týkajících se právě seniorů.„Pro 
nás je důležité, aby byl patrný zájem samotných organizací, které 
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sdružují seniory, a to nejen obecného charakteru, ale také různé pro-
fesně laděné organizace. Pokud zájem bude a definujeme si jasné 
úkoly, tak samozřejmě jako samospráva vznik krajské rady podpo-
říme,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dohodli jsme se proto, že 
poskytneme kontakty na všechny organizace v našem regionu, které 
Rada seniorů ČR v nejbližší době osloví a následně mohou začít 
přípravné práce na založení krajské rady,“ dodal hejtman Netolický. 
„Byli bychom rádi, aby v horizontu tří měsíců mohla Krajská rada 
seniorů Pardubického kraje vzniknout. Společně s Karlovarským 
krajem jsou to poslední dva regiony, ve kterých krajská rada není 
založena,“ uvedl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes s tím, 
že v Pardubickém kraji bylo k lednu letošního roku necelých 121 
tisíc příjemců starobního důchodu. 

Pardubický kraj je připraven na mzdy řidičů uvolnit přes 20 
milionů korun
Pardubický kraj dostojí svému slibu a uvolní z rozpočtu částku 
přesahující 20 milionů korun jako dorovnání nařízení vlády pro 
řidiče linkových autobusů. Pro tyto účely již bylo předem v roz-
počtu připraveno deset milionů korun. Zbylou část kraj vyčlení 
z rezervy. Ostatní finance nad rámec nařízení musí nést samotní 
dopravci. „Od počátku avizujeme, že jsme připraveni řidičům au-
tobusů a jejich společnostem dorovnat částku, kterou svým naříze-
ním stanovila česká vláda. Veškeré další požadavky dopravců jsou 
nad rámec tohoto nařízení a kraj je hradit nebude. Doufáme, že se 
k ostatním nárokům řidičů postaví čelem zaměstnavatelé, kteří jsou 
pro odborové organizace jediným partnerem v rámci kolektivního 
vyjednávání, a proto musí nést závazky z těchto jednání plynoucí,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „Nároky řidičů jsou opodstatně-
né a už v minulosti jsme upozorňovali například na neproplácení 
čekací doby, kdy je řidič v zaměstnání, ale ve skutečnosti pouze 
čeká na odjezdový čas svého spoje. Vnímáme také rizikovost prá-
ce, a proto souhlasíme s příspěvkem za ztížené pracovní prostředí,“ 
dodal Netolický. 
„Při výpočtu navýšení mezd jsme vycházeli z údajů, které nám po-
skytli samotní dopravci. V současné době, až na jednoho, dopravci 
s dorovnáním ze strany kraje na úroveň nařízení vlády souhlasí. 
Jeden dopravce argumentuje uzavřenými kolektivními smlouvami, 
které již dnes garantují jejich řidičům mzdy nad rámec schváleného 
nařízení. Chápu jeho postoj, ale z mého pohledu by to vůči řidi-
čům ostatních dopravců nebylo fér,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Při jednání jsem 
ubezpečil vedení odborů, že v příštím roce při přípravě nového 
tendru na další desetileté období dostanou všichni dopravci včetně 
odborů možnost vyjádřit se k zadávacím podmínkám. Našim cílem 
je uzavřít smlouvy za pro obě strany přijatelnou cenu s možností 
růstu mezd podle vývoje ekonomikv v průběhu desetiletého období. 
Není možné, aby ceny, nasmlouvané na deset let, byly pevné a ne-
měnné. Dnešní stav je toho důsledkem. Na letošní rok jsme počítali 
s částkou 298 milionů korun, kterou po nařízení vlády a jednání 
s dopravci navyšujeme o 7%,“ sdělil Michal Kortyš a specifikoval 
připravenou částku. „Jeden milion korun představuje dorovnání 
do zaručené minimální úrovně měsíční mzdy, která je stanovena 
na 16 400 korun měsíčně. 15 milionů korun je částka zvyšující saz-
bu za hodinu čekání a čtyři a půl milionu na zavedení příplatku 
na ztížené pracovní prostředí,“ dodal Michal Kortyš.

Kraj problémy malých prodejen řeší téměř deset let. Finanční 
podpora postupně narůstá
Problémy a udržení malých prodejen v obcích. Tomuto tématu se 
postupně dostává zvýšené pozornosti jak na státní, tak regionální 
úrovni. Pardubický kraj však již od roku 2009 jako jediný region 
pravidelně vyhlašuje dotační titul na podporu provozu obchodů 
a pojízdných prodejen. Ty jsou mnohdy méně využívané, ale pro 
místní obyvatele zároveň nepostradatelné. V letošním roce kraj 
rozděluje 1 687 200 korun s tím, že jednání zastupitelstva budou 
předloženy navržené dotace pro 44 obcí.
„Problém malých prodejen, kterým se až nyní zabývá vláda a ostat-
ní regiony, v našem kraji jako jediní v republice řešíme již od roku 
2008. Záleží nám totiž na rozvoji obcí, tedy i na udržení základních 
potřeb jejich občanů. Díky těmto prostředkům se v malých vesnič-

kách daří udržet v činnosti prodejny se základními druhy potravin,“ 
uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Podpora ze 
strany kraje se každým rokem zvyšuje. V roce 2014 jsme schválili 
dotace ve výši 1 473 000 korun, v roce 2016 1 620 000 korun a pro 
letošek je částka ještě o 67 tisíc vyšší. Zároveň s tím posilujeme 
také celý Program obnovy venkova, jehož je podpora prodejen sou-
částí. V letošním roce máme na tento program vyčleněnou rekordní 
částku 60,5 milionů korun, zatímco například v roce 2014 to byla 
částka 37 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši 50 % 
nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. Uzna-
telnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale 
také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím či chladicím zaří-
zením. Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle 
skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. „Nejedná se 
o podporu žádného velkého řetězce. Záleží na tom, jak mají obce 
prodejny pronajaté. Většinou jsou v jejich majetku a zaměstnávají 
prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek 
je také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní 
pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Krou-
til.

Cyklopecky letos odstartovaly už v dubnu
Již pošesté zve Pardubický kraj všechny milovníky turistiky a po-
znávání atraktivních míst v regionu k letní soutěži. Tentokrát jsou 
ve hře horské kolo Merida, víkendový pobyt s polopenzí v hotelu 
Jezerka na Seči a různé cyklistické vychytávky. Opět je pod hla-
vičkou Cyklopecek připraveno pro cyklisty, koloběžkáře, bruslaře 
i pěší turisty 15 cyklotras v Pardubickém kraji. K účasti ve slosová-
ní o ceny je třeba absolvovat alespoň tři trasy a na každé z nich si 
vyžádat razítko do Vandrovní knížky.
„Cyklopecky už asi není potřeba podrobně představovat, je to pře-
devším inspirace pro aktivní výlety po Pardubickém kraji. V tomto 
ročníku se nám opět podařilo natipovat nové trasy,“ představil le-
tošní ročník radní pro cestovní ruch a sport René Živný a pokra-
čoval: „Například na Pardubicku můžete vyrazit podél Opatovic-
kého kanálu až do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, 
nebo projet místy zaslíbenými milovníkům houbaření na Holicku. 
Při cestách ochutnáte gastronomické speciality v Železných horách 
a navštívíte památkové rezervace a zóny v Českomoravském po-
mezí. Razítka budou například i na hradě Svojanov nebo na zámku 
v Nových Hradech. Pro milovníky kopcovitého terénu jsme pak 
vybrali trasy v masivu Králického sněžníku a v Orlických horách.“
Základem účasti v soutěži je Vandrovní knížka, kterou si turisté mo-
hou vyzvednout na všech informačních centrech v kraji nebo si ji 
stáhnout z internetu. Na většině cyklotras jsou dvě místa, kde lze 
získat razítko do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování o ceny 
je potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras. Stačí absolvovat 
i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo 
jiným způsobem. Vyplněnou zadní stranu Vandrovní knížky s ales-
poň třemi razítky je pak nutné odeslat poštou na adresu organizátora 
soutěže, Destinační společnosti Východní Čechy, nebo vyfocenou 
či naskenovanou na e-mail cyklopecky@vychodnicechy.info do 20. 
října 2017. 

Začínající včelaři dostanou od Pardubického kraje takřka mi-
lion korun
Pardubický kraj stejně jako v minulém roce finančně podpoří 
včelaře, kteří s činností teprve začínají. Zájem o dotaci je vyso-
ký, úředníci krajského úřadu zaevidovali celkem 84 žádostí ze 
všech koutů regionu. Nejvíce zájemců bylo z okresu Pardubice. 
Jeden včelař mohl žádat maximálně o 12 tisíc korun. „Tato dotace 
slouží jako podpůrný systém pro začínající včelaře, jehož cílem 
je rozšíření včelařské základy a zvýšení počtu včelstev na území 
našeho regionu. Zlepšují se tím také opylovací služby včelstev 
na kulturních i planě rostoucích květinách,“ řekl radní pro životní 
prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil s tím, že komise 
doporučila podpořit 82 přijatých žádostí. „Mezi úspěšně žadate-
le rozdělíme 984 tisíc korun. Vedlejším a pozitivním efektem je 
skutečnost, že se ke včelařině dostávají mladí lidé, nejmladšímu 
žadateli je 24 let,“ informoval radní.
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Žáci výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy

MALUJEME NAŠE MĚSTO
Vernisáž proběhne 10. 5. 2017 od 17.00 ve výstavní síni zámku Slatiňany

Na vernisáži vystoupí žáci hudebního oboru.

otevřeno: 
út–pá 10.00–12.00 h | 13.00–15.00 h, so–ne 10.00–16.00 h

Výstava trvá do 21. 5. 2017
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Vážení spoluobčané,
letopiscův záznam k uvedenému roku je již dost obsáhlý a zajímavý, 
o to hůře se provádí stručný výtah. Mezi slatiňanské priority určitě 
patří skutečnost, že dlouholetý úspěšný a nejznámější starosta J. Ho-
lub „vyměnil“ v jednom týdnu politickou funkci za živnost vinárníka. 
Určitě je také zajímavé sledovat kroky vedoucí k elektrifikaci, staveb-
ní rozmach spojený se vznikem ulic, konkurz na obecního policajta. 
Stopy stoletého odkazu z kroniky nacházíme dnes např. jako pozůs-
tatky po tehdy aktivní těžbě kamene nebo jako fragmenty lanového 
zábradlí u mlýna. A opět katastrofa, tentokrát zmínka o tehdy prvním 
velikém regionálním železničním neštěstí…
…… Do obecního rozpočtu byla dána částka 2.761 K 71 h, ze které 
se mají hradit výlohy spojené s vydlážděním ulice vedoucí k zelinář-
ské zahradě místního velkostatku. Též výlohy spojené se zařízením 
projektované drenáže pro zachycení spodních podmáčivých vod. 
…… Výdlažba mostu byla několikráte ve schůzích projednávána. 
K řádnému ukončení této záležitosti usneseno konečně ve schůzi 
dne 14. ledna, k žádosti okresního výboru, zaplatiti pokladně okresní 
třetinu nákladu. Zároveň požádán okresní výbor, aby šířka chodní-
ku se nezvětšovala na 1 m, nýbrž aby zůstala tak, jak bylo původně 
navrženo. …… Majitelům usedlostí na návsi Vincenci Mazuchovi 
(č.p. 15) a Vojtěchu Linhartovi (č.p. 63) byla prodána část obecních 
pozemků, které užívali oni a jejich předchůdci více než 30 let. Přene-
cháno jim celkem 66 čtverečných sáhů a to 1 čtverečný sáh po 80 h. 
Tyto pozemky tím zbaveny povahy veřejného statku. Též odprodána 
část veřejné cesty Marii a Františku Kubelkovi (č.p. 34). Usnesení 
o prodeji učiněno také proto, že manželé Kubelkovi svého času 
směnili díl své zahrady ve výměře 185 m2 za 20 m2 veřejného 
statku (zrušené cesty pro novou ulici) bez jakékoliv náhrady. …… 
Právo rybolovu bylo pronajato Valtru Earlovi, knížecímu štolbovi, 
dle podané oferty (výběrového řízení) za roční nájem 17 K na dobu 
tří let. …… Dosavadní starosta obce a obchodník Josef Holub si 
podal k c.k. okresnímu hejtmanství v Chrudimi žádost o udělení 
koncese k výčepu vína v domě č.p. 96 v Slatiňanech. Proti žádosti, 
která se projednávala ve schůzi obecního zastupitelstva dne 6. září, 
nebylo námitek. …… V tomto roce byly politickým úřadem v Chru-
dimi nařízeny obecní volby. Byly stanoveny na 9. září a odbývaly se 
v hostinci Anny Čihákové, č.p. 26. Konaly se ve znamení oposice 
proti dosavadnímu starostovi J. Holubovi. Volilo celkem 310 voli-
čů. Za III. sbor (malí poplatníci – živnostníci a domkáři) odevzdáno 
162 hlasovacích lístků z 246. Za II. sbor (větší poplatníci, duševní 
pracovníci, nižší státní zaměstnanci) odevzdáno 47 lístků z 51. Za I. 
sbor (velcí poplatníci, vyšší státní zaměstnanci, úředníci a čestní ob-
čané) odevzdáno 12 lístků z 19. Dosavadní starosta obdržel v I. sboru 
jenom 5 hlasů. Volba obecní rady a starosty se konala dne 22. září 
v obecním domě. … Volbu řídil nejstarší člen obec. zastupitelstva 
František Linhart, domkář, čp. 146 – stár 60 roků. Dostavilo se všech 
18 členů volených a 1 člen s hlasem virilním – vrchní správce vel-
kostatku Václav Hruška. Za starostu byl zvolen 18 hlasy František 
Jirouš, řezbář, který obdržel při první volbě 100 hlasů. Mimo to 
zvoleno 6 obecních radních. … Ve schůzi 29. září ustaveno 5 odborů: 
stavební, zdravotní – chudinský, finanční, policejní a hospodářský. 
Za radního osady Škrovád zvolen Josef Drobílek, majitel parní pily. 
…… Teprve na konci roku usneseno, aby v nejkratší době byla ote-
vřena nová ulice (u domu čp. 121) za příčinou stoupajícího staveb-
ního ruchu. Za tím účelem rozhodnuto koupit od Dr. Josefa Kramáře 
potřebný pozemek o výměře 258 m2 a to 1 čtverečný sáh po 8 K. 
…… Ve schůzi 14. prosince schváleno rozděliti pozemky u kláštera 
na místa stavební a jedno vhodné místo ponechati obci pro eventuelní 
stavbu nějaké veřejné budovy. …… V téže schůzi usneseno zřídit 
podél cesty na Podskálu zábradlí ze železných rour a drátěného lana 
(pozůstatky u lávky při bývalém mlýnu zachovány dodnes zarostlé 
do kmenů stromů). Veřejné osvětlování petrolejovými lampami ni-
jak se neosvědčovalo. Proto bylo po příkladu jiných obcí uvažováno 
o zřízení elektrického osvětlení již v minulých letech. Vyjednáváno 
s elektrotechnickými závody v Ústí nad Orlicí a v Brně. Vyjednává-
ní však neměla žádného výsledku. Byl učiněn soupis konsumentů. 

Když však byly oznámeny podmínky nově projektované „Rolnicko 
živnostenské elektrárny“, usneseno přihlásiti 40 žárovek a 5 oblou-
kových lamp. Mlynář Kabeláč zabýval se úmyslem zříditi elektrá-
renskou stanici ve mlýně v Slatiňanech. Požádal také obecní správu 
o podporu toho podniku, který by též obci dodával proud. Jednáno 
o podmínkách. …… Usneseno lámati kámen jen v obecních lomech 
na „Říšti“ a „Borovině“ blíže výletního místa a to racionelně, to 
znamená 1 kubický metr nejméně za 50 h. Rozhodnuto též, aby se 
již v ostatních lomech kámen nelámal a tím zároveň zamezeno 
poškozování obecních sadů (jámy v Z části Třešňovky pod starou 
vodárnou). …… Vodnímu družstvu ve Vorli byla dne 22. července 
povolena úprava potoku odvádějícího spodní vody z pozemků. …… 
Ve schůzi dne 29. září usneseno vypsati konkurs na obsazení mís-
ta policejního strážníka od 1. prosince za těchto podmínek : místo 
se obsadí prozatímně na 1 rok se služným 600 K ročně a paušálem 
100 K na stejnokroj, s bytem, světlem a palivem. Žadatelé nesmějí 
být přes 30 roků staří a místo musí nastoupiti 1. ledna 1910. Do-
šlo pět žádostí vesměs od příslušníků zdejší obce. Ve schůzi dne 14. 
prosince ustanoven za obecního strážníka dosavadní polní hlídač 
František Závorka. …… Během měsíce září bylo vyučováno v pěti 
třídách o jedné pobočce. Od 1. října povolena c.k. zemskou školní ra-
dou v Praze při čtvrté třídě zatímní pobočka. Místnost pro pobočku 
upravena ze sborovny. Vyučovalo celkem 7 učitelů. Počet žáků 
byl 382. …… V září 1909 byla otevřena zastávka Zaječice pro do-
pravu osob a zavazadel. Dne 25. prosince po 9. hodině ranní došlo 
k velkému železničnímu neštěstí v Uhersku u Chocně. Rychlík č. 2 
najel na nákladní vlak, který stál na nádraží. Celkem bylo 13 lidí 
zabito a 17 těžce zraněno.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1909
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Měsíc březen a počátek dubna byly ve školce Děvčátka MOMO mě-
síci s velkou aktivitou. Nejprve jsme uspořádali sobotní brigádu, aby-
chom po zimě naši zahradu nejen uklidili, ale i připravili staronové 
záhony k osetí. Za pomoci rodičů se povedlo uklidit spodní zahrádku, 
očistit zídky a chodníčky od zbytků listí, větviček, počínajících ple-
velů, ale i zvětšit staronový záhon na horní zahradě a zbudovat zcela 
nový vyvýšený záhon na místě bývalého kompostu. Tímto také dě-
kujeme Nepivodovým za dřevo a kompostér. Všichni brigádníci byli 
pohoštěni našimi pomazánkami, které ve školce připravujeme dětem, 
ochutnali trhankovník – sladkou dobrotu z žitné trhanky a občerstvili 
se férovou kávou. 
V pondělí 20. března jsme s dětmi a s Ekocentrem Paleta vyráběli 
ruční papír s příměsí voňavých čajů, které nám dodal voňavý ob-
chůdek Mlsný Pecivál z Chrudimi. Děti jsou ze společného tvoření 
vždy nesmírně nadšené a všechny aktivity si moc užívají. Papírového 
tvoření není konec, bude mít pokračování. Copak nakonec z ručního 
papíru bude? Přáníčka maminkám? Necháme se překvapit! Na kon-
ci března nás čekala asi nejvíce očekávaná událost – návštěva pří-
slušníků Hasičského záchranného sboru Chrudim, poručice Kateřiny 

Vamberské a nadpraporčíka Milana Hodka, kteří si přišli s dětmi po-
povídat o jejich práci a tom co dělat, když se dostanou do nebezpečné 
situace. Hasičské auto fascinuje snad každého kluka a holku a ne-
jinak jsou na tom děti ve školce Děvčátka MOMO. Všechny proto 
s nadšením poslouchaly rady, co mají dělat, když začne hořet. Děti 
se dozvěděly, že hasiči pomáhají také zvířátkům v nouzi. Při ukázce 
hasičské výstroje se ve školce nenašel snad nikdo, kdo by nechtěl být 
na chvíli taky hasičem.
A protože rok se s rokem opět sešel, rádi bychom vás pozvali na další 
tradiční akci naší školky „Férový piknik 2017“. Zahrát nám tentokrát 
přijede původně ženská vokální skupina Yellow Sisters, která vystou-
pí s koncertním programem pro děti. Začínáme ve 14 hodin. Těšit 
se můžete také na Naši dobrou pekárnu a jejich chlebové dobroty, 
výrobky místní Mýdlárny Šiva, férovou kávu a jiné dobroty – i bez-
lepkové! Svou novou karetní fantasy hru Magicon představí Duho-
vá kočka Chrudim, tvořivou dílnu pro děti a obchůdek budou mít 
Královské dobroty z Chrudimi a sociálně terapeutická dílna MOMO 
Chrudim. To vše a ještě noho dalšího vás čeká 27. 5. 2017 od 13.30 
hodin. Všichni jste srdečně vítáni.
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