
1

ČERVEN 2017

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

V obřadní  síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli  dne 13.  květ-
na 2017 zastupitelkou města Alenou Pavlišovou slavnostně přivítání 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: Culek An-
drej, Jiráček Martin, Kučerová Stella, Novotná Magdaléna, Solil 
Richard, Tichý Tomáš a Víšek Petr.
Na  této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního  doprovodu  paní  učitelky  Sychrovské  a  paní  učitelky  Hrubé. 
Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dal-
ších let hodně zdraví a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Vítání občánků

Dva špičkoví umělci zavítají na 148. Laskavý večer. Zatímco jeden 
bude ve Slatiňanech již po třetí, druhý bude mít u nás premiéru.
Známý a svérázný básník, textař, hudebník a pedagog (JAMU v Brně) 
PETR VÁŠA  je  vynálezcem  tzv.  fyzického  básnictví,  tedy  vystou-
pení, při kterém promlouvá k divákům především svým tělem, gesty 
a mimikou, což doplňuje vlastními  texty, občas v češtině, ale někdy 
také v jazyku, který si sám vymyslel, někdy používá pouze citoslovce. 
Na hudební scéně se objevoval v minulosti v kapelách S kopce, Ošklid, 
A – beat, v současné době hraje ve skupinách Ty Syčáci a Jasná Páka. 
Na Laskavém večeru vystupoval v prosinci 2008 a v září 2015.
To ONDŘEJ SMEYKAL přijede do Slatiňan poprvé. Patří k nejlep-
ším světovým hráčům na australský domorodý nástroj zvaný didgeri-
doo (dýdžeridů). Koncertuje prakticky po celém světě, což je důvod, 
proč do Slatiňan nepřijel už dříve. Kvůli jeho turné po Austrálii, Vel-
ké Británii nebo koncertech v USA se těžko hledal vhodný termín. 
Ondra často vystupuje s různými hudebními soubory, mimo jiné tře-
ba i se symfonickým orchestrem. Je až neuvěřitelné, co dokáže zahrát 
na „obyčejnou děravou větev“.
Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost vidět a slyšet dva tak origi-
nální umělce. Laskavý večer ve Společenském domě se koná v úterý 
13. 6. od 19 hodin. Vstupenky se prodávají na místě, ale mnohem 
jistější je, zajistit si místa předem v městské knihovně (469 660 239).

148. Laskavý večer
Fyzické básnictví a didgeridoo

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:
Vlastimil Vondruška – Dobronínské morytáty
Alena Morštajnová – Hana

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra
Omlouváme se všem, ale v pondělí 12. června
bude z provozních důvodů ZAVŘENO.

Státní zámek a park Slatiňany –
kulturní akce červen 2017

10. a 11. 6. Víkend otevřených zahrad
Komentované prohlídky zámeckým parkem, kte-
rý v následujících letech čeká významná obnova 
a revitalizace.
Sobota 10. 6. 2017:
•  14.00 –  exkurze  zámeckým parkem s kastelá-
nem  zámku  Slatiňany,  kde  bude  představena 
plánovaná  obnova  parku  připravená  na  rok 
2018 a 2019

• začátek u brány z parku ke kostelu
Neděle 11. 6. 2017:
•  14.00 – zajímavé i běžné druhy dřevin představí 
dendrolog Vítězslav Haupt

• začátek u sochy koně v parku
11. 6. Speciální prohlídky zámku Slatiňany: Pokrok nezastavíš 
aneb Od renesance do 21. století 
• Prohlídky běžně nepřístupných míst zámku – od sklepa po půdu
• Začátek v 10.30, 12.30 a 14.30
23. 6. Chrudimská komorní filharmonie na nádvoří zámku 
•  Tradiční koncert filharmonické hudby pod širým nebem. Chrudim-
ská komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Martina Profouse 
vystoupí na nádvoří slatiňanského zámku.

• Koncert se koná pouze za příznivého počasí.
• Začátek v 18 hodin.
• Vstupné dobrovolné.

Pardubická šestka
Vystoupení této oblíbené pardubické skupiny opět přilákalo do Spo-
lečenského domu v pátek 21. dubna mnoho místních i přespolních, 
kteří sál zaplnili  téměř do posledního místečka. Všichni si rádi po-
slechli,  ale  i zazpívali známé  i méně známé melodie v podání  této 
sympatické partičky. Přejeme celé kapele, ať jim to stále tak pěkně 
zpívá a hraje a jistě s nimi na viděnou zase na podzim.
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Ve dnech 9.–16. 4. 2017
Začátek pobytu byl pro 66 členů Svazu diabteiků plný očekávání – co 
nás asi čeká? Obavy se rozptýlily hned v autobusu, po rozdání infor-
mačních pokynů, které večer doplnil náš delegát.
Začal se vytvářet kolektiv  lidí a přátel. Někteří se neviděli několik 
let a bylo na co vzpomínat. Další dny probíhaly podle rozpisů. Celý 
kolektiv  zdravotníku  vzorně  pečoval  o  naše  těla,  aby  se  vzpružila 
a  nabrala  nové  síly. K  tomu  bezesporu  přispělo  koupání  v  bazénu 
s příjemnou vodou, který nám byl k dispozici celý den.
Úžasná byla nabídka poznávacích zájezdů. Profesionální vedení pa-
nem delegátem bylo na vysoké úrovni. S napětím jsme očekávali vý-
let do ekocentra ČAPÍ HNÍZDO. Během příjemné procházky jsme 

vnímali pestrost přírody v areálu farmy, zajímavosti z ptačího světa, 
ve výbězích plemena koní, koz a mnoho dalších zvířat. 
Kromě Čapího hnízda jsme navštívili zámek Blatná (Šíleně smutná 
princezna), zámek Kratochvíle, Holašovice (selské baroko). Mnoho-
krát se stává, že se pobyt hodnotí podle jídelního lístku. Víc než spo-
kojeni jsme byli po celou dobu pobytu.

Rekondiční pobyt v hotelu MAS splnil víc než jsme očekávali – te-
rapie,vzdělávání,  odpočinek  a  stravování. Zabezpečit  tyto  úkoly  je 
velmi náročné a proto patří poděkování všem zaměstnancům.
Na závěr bychom chtěli poděkovat  třem  lidem. Bronzovou medai-
li  chceme udělit Vlastimilu Váchovi,  který nás vedl ke  zdraví,  jak 
na rozcvičkách, tak v bazénu. Stříbrnou medaili udělujeme našemu 
delegátovi Michalu Navrátilovi za jeho perfektní vedení naší skupiny.
Zlatou medaili  si  plným  právem  zaslouží  naše  předsedkyně Olina 
Slachová.
Olinko, všichni děkujeme a obdivujeme  tvoji obětavost,  jak udělat 
člověka šťastným a spokojeným.

Jaroslava Bakešová, členka SD Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 76. Schůzi dne 24. 4. 2017

1.  Jmenování vedoucího odboru veřejného opatrovnictví (z výběr. ří-
zení vzešla Bc. Jolana Cellarová, ve funkci od 1. 5. 2017)

2.  Stanovení  celkového  počtu  zaměstnanců  MěÚ  Slatiňany 
(49 od 1. 5. 2017 – včetně údržby města a odloučených pracovišť)

3.  9.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  města 
Slatiňany na r. 2017 (příjm. část na 71 491 307,40 Kč, dorovná-
no 30 800 331,16 Kč, výdaj. Část 98 304 138,56 Kč, dorovnáno 
3 987 500 Kč)

4.  Peněžitý dar od ….....? ve výši 50 000 Kč
5.  Žádost  o  zrušení  výpovědi  z  bytu  (+ uzavření nájem. smlouvy 

v č.p. 825 – byt 3+1 na dobu určitou od 1. 5. do 30. 11. 2017)

Rada města Slatiňany

Podařilo se, nepodařilo se…
Za uplynulé období letošního roku se podařilo ošetřit všechny chod-
níky ve městě herbicidy proti  plevelu. Oproti  loňskému  roku  je  to 
další zlepšení v údržbě veřejných prostranství.
Podařilo se uspořádat architektonickou soutěž o návrh na „Revitali-
zaci Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech“. Do soutěže bylo odevzdáno 
celkem 25 návrhů. Veřejnosti budou odevzdané návrhy představeny 
na výstavě, jejíž termín a místo konání budou včas oznámeny.
Jak jsme již uváděli v minulých vydáních Ozvěn Slatiňan a dokládali 
fotografiemi, stále se nedaří třídit v našem městě odpad, správně po-
užívat kontejnery na tříděný odpad a udržovat v jejich blízkosti pořá-
dek. Novým poznatkem je, že se také nedaří užívat odpadkové koše 
umístěné po městě k jejich účelu. Mnohem „pohodlnější“ je odpad, 
který do košů patří pohodit o metr dále na volné prostranství. To však 
k čistotě a kráse našeho města nepřispívá.

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

Jaroslava Pudilová

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

Marie Marvanová

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k našim narozeninám.

Hana a František Lichtenbergovi

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

Jaroslava Mazuchová

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

Bohumila Dalecká

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým 
narozeninám, paní Osinkové za milou návštěvu, květiny i dárek.

Anna Malinová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
Zdeňka Švehlová

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

Jana Pudilová

Obyvatelky Domu s pečovatelskou službou Slatiňany a členky Sva-
zu diabetiků Slatiňany děkují Městu Slatiňany za upořádání oslavy 
u příležitosti Dne matek. Velké poděkování náleží i dětem a pedago-
gům ze Základní umělecké školy Slatiňany za krásný hudební pořad, 
kterým nám slavnostní odpoledne zpříjemnili.

Poděkování

REKONDIČNÍ POBYT SD SLATIŇANY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
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V loňském roce naše škola žádala o grant s projektem „Angličtina nás 
baví“ a dostala se mezi několik škol, které grant v programu Erasmus 
plus získaly. Od dubna do října 2017 budou mít naši učitelé možnost 
vyjet do zahraničí a naučit se nové metody a způsoby výuky.
Jako  první  jsem  vyjela  já,  a  to  na  týdenní  stáž  na  chladný  sever, 
do  finských Helsinek. Čekaly mě  návštěvy  základních  škol  a  také 
přednášky  o  finském  školství.  Odjížděla  jsem  z  jarních  Slatiňan 
a přiletěla  jsem do zimních Helsinek, kde  tráva  ještě nezačala  růst 
a stromy byly holé. To, že tam bude chladno, jsem věděla, ale že tam 
bude tak velká zima, že za celou dobu nesundám čepici a rukavice, to 
jsem opravdu nečekala.
Navzdory počasí se Helsinky ukázaly jako velmi pohostinné místo, 
čisté, klidné, bezpečné, fungující, s přátelskými obyvateli ochotnými 
kdykoliv pomoci, místo, kde snad úplně všichni mluví plynnou an-
gličtinou. Zážitků mám spousty, ale chtěla bych psát hlavně o tom, 
proč jsem do Finska jela, a to o školství. Finské školství je na vel-
mi vysoké úrovni, o čemž ostatně svědčí i jejich skvělé druhé místo 
v mezinárodních srovnávacích testech PISA. Na svůj vzdělávací sys-
tém jsou všichni velmi hrdí. Stát se učitelem je obtížné a nejlepší stu-
denti se často rozhodují mezi studiem práv, medicíny a pedagogiky. 
Učitelům všichni důvěřují. Vědí, že jsou to ti nejlepší a mají velkou 
volnost  v  tom,  jak  s  dětmi  pracují. Rodiče  i  ředitel  školy  vědí,  že 
dělají to nejlepší pro děti. Nikdo je nekontroluje, nechodí hospitace 
ani inspekce. Samozřejmě tomu odpovídají i jejich platy, které patří 
k nejvyšším ve státě. Stejně tak jako všichni věří učitelům a škole, 
učitelé věří svým žákům a studentům. Celý systém je založen na dů-
věře a slovo „trust „ jsem ve Finsku slyšela mockrát. Druhé, stejně tak 
důležité heslo, je „less is more“ – méně je více, což v praxi znamená, 
že finští učitelé nepřetěžují děti velkým množstvím probraného učiva 
ani po nich nechtějí vypracovat dlouhé domácí úkoly (na některých 
školách  domácí  úkoly  nejsou  vůbec)  a  děti  ani  netráví  dlouhý  čas 
ve škole. Na základní škole většinou jen dopoledne.
Finské školství také nabízí stejné vzdělání pro každého, nikde se ne-
platí školné, škola poskytuje zdarma všechny pomůcky, teplé obědy, 
zařizuje také lékařskou péči i péči o zuby dětí. Pro děti, které do ško-
ly musí dojíždět, je doprava také zdarma. Nesnaží se přizpůsobit děti 
škole, ale přizpůsobují školu dětem tak, aby všechny děti mohly být 
úspěšné a šťastné. Drží se hesla „pokud se dítě nemůže učit tak, jak 
učíme, musíme změnit způsob výuky“.
Za dobu svého pobytu jsem navštívila 3 různé školy, kde byly děti 
od 7 do 13 let (něco jako náš první stupeň), chodila jsem po škole, na-
vštěvovala hodiny, mluvila s učiteli, dětmi i řediteli. Ve všech školách 
byla klidná, přátelská atmosféra. Děti hodně spolupracují, nesoutěží 
mezi sebou, pomáhají si. Velký důraz se klade na jejich samostatnost, 
učitel je v roli pomocníka, průvodce. Často se jdou děti učit na chod-

bu, učitelé jim věří, že svoji práci udělají kvalitně i tam. Děti nejsou 
zbytečně  zatěžovány  dlouhými  domácími  úkoly,  neučí  se  zpaměti 
nesmyslná fakta. S učiteli mají přátelský vztah. Finského školství si 
velmi cením a  jsem ráda, že můžu říct, že v naší slatiňanské škole 
zažívají děti podobné věci jako malí Finové. Stejně jako oni i my se 
snažíme, aby děti byly šťastné, klidné a učily se bez strachu a stresu 
ze špatné známky nebo křiku učitele. Také my se snažíme pomáhat 
dětem se speciálními potřebami a dáváme příležitost nadaným. Stej-
ně jako oni vymýšlíme pro děti projekty a velké přestávky trávíme 
s dětmi venku na čerstvém vzduchu. Ne všechny školy v České re-
publice pracují s dětmi tak jako my. Bohužel. Já jsem pyšná na to, že 
můžu pracovat ve škole, kde děláme všechno pro to, aby dětem bylo 
dobře a mohly se rozvíjet v prostředí, které je pro ně bezpečné.

Zuzana Marečková

Less is more aneb finské školství zblízka

HC Vraníci Slatiňany mají bronz!
Nejdříve  by  se  asi  slušelo  představit,  kdo 
a co je HC Vraníci Slatiňany. Je to hokejový 
klub,  nebo  spíše  sdružení  zanícených  hoke-
jových fandů v středním, až středním pokro-
čilém  věku. Když  asi  tak  před  dvanácti  lety 
parta  slatiňanských  tatíků,  hrajících  každý 
týden kondiční fotbálek zjistila, že s přibýva-
jícím věkem  i  kilogramy hmotnosti,  začínají 

míti problémy s kolenními klouby a vazy,  tak se shodli na  tom, že 
na  bruslích  a  ledové  ploše  to  bude  bezpečnější  a  šetrnější. Každý, 
kdo chtěl hrát, si pořídil kompletní hokejovou výstroj a vždy v pátek 
večer máme od září do konce března „svůj led“ na zimním stadionu 
v Chrudimi, kde probíhají naše tréninková utkání.
V zimě v roce 2012 nám podobný hokejový klub HC Klofani Chru-
dim nabídl účast v hokejové soutěži, kterou rok před tím s HC Piks-

la Pardubice založili, a  to KAHL, nebo-li Křesťanskou amatérskou 
hokejovou ligu. Poněkud sebevědomá zkratka této ligy je odvozena 
z prvních písmen celého názvu, který vznikl v okruhu chrudimské 
a pardubické  farnosti.Hlavní  „cenou“ pro vítěze  soutěže  je  získání 
Biskupského poháru. Nabídku jsme přijali, založili sdružení HC Vra-
níci Slatiňany a již v druhém ročníku této soutěže 2012/2013, jsme 
ze  šesti  týmů skončili na čtvrtém místě. Kromě slatiňanských bor-
ců,  pardubické Piksly  a  chrudimských Klofanů,  byli  dalšími  členy 
rychnovský Zilvar, Salaš z Hradce Králové a ŘKF Polička. V dalších 
letech se přidal ještě jeden tým mladíků z Pardubic a tým z Prahy, tzn. 
že nyní aktivně soutěží v KAHL osm týmů.
Slatiňanští Vraníci sice v žádném z ročníků neskončili poslední (ač-
koliv mají jako tým suverénně nejvyšší věkový průměr), ale na me-
daili si museli počkat až na letošní ročník, kdy získali bronz.

Petr Šotta a Ing. Martin Harsa
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Turistická mapa okolí městyse z 30. let minulého století
Tato mapa, z níž zveřejňujeme severní část, je zajímavá tím, že 

zachycuje  oplocení  obory  kochánovicko  –  libáňské,  která  se  v  té 
době přiblížila až ke Slatiňanům. Šipkou je označen vstup tzv. čer-
nou branou a na fotce vidíme její pískovcové sloupy, dnes odstraně-
né (obr. č. 1 a 2).

Slavická obora,  jak  zní  její  oficiální  název,  byla  založena před 
rokem  1770  J. A. Auerspergem,  který  získal  nasavrcké  panství 
dědictvím  a  spravoval  je  v  letech  1764–95. Řeka Chrudimka  jej 
dělila na dvě části, libáňskou s chovem muflonů a slavickou se zvěří 
jelení, kde  je  také umístěna hříbárna, patřící  slatiňanskému hřebčí-
nu. Původní rozloha obory byla 1200 ha, po odplocení části kochá-
novické měla plochu 640 ha, což se stalo po roce 1948.

Posláním  obory  je  intenzivní  chov  spárkaté  zvěře,  takže  její 
účelovost se posuzuje podle toho,  jak vyhovuje těmto podmínkám. 

Mezi  ně patří  např.  složení  porostů,  rozloha,  uživnost  pro přiroze-
nou pastvu zvěře atd., což byl důvod ke zrušení části obory Strádov 
(135 ha)  u Libáně k 31.  12.  2012. Ta  je  nyní  přístupná  celoročně, 
její oplocení bylo strženo. Území tvoří přírodní rezervaci a pohybo-
vat se v ní lze pouze po lesních cestách.

Redukovaná obora Slavice (535 ha) je veřejnosti rovněž přístup-
ná, ale jen v následujích měsících v roce, tj. únoru, březnu, červenci 
a srpnu.

Vedle přírodních krás v údolí řeky turisté vyhledávají též rybník 
Boušovku  s  výskytem  leknínu  růžového,  chráněného  jako přírodní 
památka a je také součástí evropsky významné lokality Natura 2000.

Na  černobílém  snímku  č.  3  vidíme  lekníny mezi  orobincem 
a rákosem na hladině lesního rybníku o celkové ploše 1,7 ha. Tento 
biotop byl na tomto místě vysazen v roce 1912. Kráse květů vyniká 
v barvě na obr. č. 4.

Ing. Milan Vorel

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Celkem 9 dní plných sportu, nové logo, nově ozdobená lávka přes 
Chrudimku. To všechno a ještě více se skrývá v projektu Sportovní 
park Pardubice (SPP). Na minimálně 15 stálých a několika variabil-
ních stanovištích umístěných na souši i na řece se vystřídá nejméně 
60  sportovních klubů a oddílů z Pardubic a okolí. Děti  si  tak vy-
zkouší nejrůznější aktivity, k nimž by se třeba jinak nedostaly, jejich 
rodiče si pak mohou užít řadu kulturních akcí, které program SPP 
doplní  zejména  o  víkendu.  Pardubický  kraj  podpoří  akci  částkou 
500 tisíc korun. „Již po konci olympijského parku jsme o možnosti 
uspořádat podobnou akci uvažovali, a proto jsem rád, že k tomu 
nakonec došlo. Krajské zastupitelstvo schválilo podporu tomuto 
projektu ve výši půl milionu korun. Věřím, že Sportovní park Par-
dubice přiláká po velkém úspěchu olympijského parku do Pardubic 
návštěvníky ze všech koutů našeho regionu, a to především rodin 
s dětmi. Doufáme, že i díky sportovnímu parku vzroste mezi dětmi 
zájem o sport, ať už je to kterýkoliv,“ uvedl hejtman Pardubického 

kraje Martin Netolický. „Prostor u soutoku řek Labe a Chrudimky 
přímo vybízí k pořádání podobných akcí. Už loni se to ukázalo při 
konání Olympijského parku Pardubice. Rádi bychom zachovali kon-
tinuitu tohoto úspěšného projektu, a proto jsme se rozhodli navázat 
na něj další podobnou akcí. Od 12. a do 20. srpna tak bude park 
Na Špici patřit Sportovnímu parku Pardubice. Olympijský park roz-
zářil naše město a dal celé republice vědět, že Pardubice jsou měs-
tem sportu a umějí to rozjet. Věřím, že tomu tak bude i letos v parku 
sportovním,“  podotýká  primátor  města  Martin  Charvát.  Program 
Sportovního parku Pardubice je cílen především na děti a příměst-
ské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také mateřské a základní školy. 
Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, autogramiády z řad zástupců 
zúčastněných klubů, streetbalový turnaj pro veřejnost, americký fot-
bal,  basketbal  a mnoho dalšího. Řada  aktivit  bude  zaměřena  také 
na seniory formou doplnění prvků na některých stanovištích. Kaž-
dodenní program parku bude startovat v 9 hodin.

Na své si ve Sportovním parku Pardubice přijdou všechny generace
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Vážení spoluobčané,
rok 1910 je stejně jako ten předchozí z pohledu zdejšího kronikáře vý-
znamný stavebním ruchem hodným města: budování a rozšiřování ulic, 
zrod moderní kanalizace, pan Drobílek chystá vystavět slavné výletní 
Monako. „Emancipace se obléká do plavek“ na zdejší plovárně, rod 
Mazuchů začne hlídat třešně a u Smékalů se chystají vyrobit osobní 
automobil. Začnou zde cvičit sokolové a lidé čekají „konec světa“ skrze 
Halleyovu kometu. Byl to pulzující předválečný rok, kdy ještě Pardubi-
ce nebyly o moc větší než Chrudim.
…… Občané na Podskále  trpěli  nedostatkem pitné vody a odhodla-
li se ke svépomoci. Obrátili se tedy s touto bolestí na obecní správu. 
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 25. března uděleno bylo povolení 
ke stavbě společné studny na obecním pozemku na Podskále tamějším 
občanům na jejich vlastní náklad. K naléhavé žádosti těchto občanů byl 
povolen na zřízení nové studně obcí příspěvek 30 K. …… Na začátku 
roku 1910 byla dodávka petroleje pro veřejné osvětlování vypsána ces-
tou ofertní. Usneseno zadati dodávku obchodníku Janu Kroufkovi, čp. 
140 ve Slatiňanech, jelikož jmenovaný podal nejlevnější ofertu. Za 1. 
pololetí  odebráno 100 kg petroleje  za  cenu 30 K a 2.  pololetí  100 kg 
za 36 K. …… Ježto rostla naléhavá potřeba vyžadující zrušení před-
zahrádek  a  vyvlastňování  těchto  objektů  spojeno  bylo  s  nesnázemi, 
usneslo se obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 30. května zahájiti jed-
nání  se  stranami,  aby dobrovolně a bezplatně postoupili zahrádky 
ke zřízení chodníků. Při tom bylo stanoveno, že se chodníky zřídí tam, 
kde strany pozemek dobrovolně odstoupí. Snaha tato měla první dobu 
jen částečný úspěch. Protože tyto potřeby vyžadovaly značného nákla-
du, bylo usneseno v  téže  schůzi na financování chodníků, kanalisace 
uzavřít výpůjčku u místní záložny v částce 50.000 K. …… Konečně 
v roce 1910 se začalo o řešení kanalisace jednat. Byl schválen návrh, 
aby se zhotovil projekt hlavní stoky od školy k mostu. Též, aby se zřídil 
podél silnice v ulici Vorelské až ke dráze odpadní kanál, který by se pak 
připojil u domu čp. 22 E. Jelínka na hlavní stoku. Proto za tím účelem 
jednáno se známou tehdejší firmou Hrůza a Rosenberg, podnikatelství 
betonových staveb v Praze, o zhotovení plánu a podání rozpočtu. O ce-
lém projektu se  jednalo ve schůzi 30. května a usneseno, aby v ulici 
Nasavrcké  a Vorelské  se  postavila  kanalisace  z  pěchovaného  betonu 
podle návrhu jmenované firmy a práce ty aby se zadaly cestou veřejné 
soutěže.  Požádán  byl  okresní  výbor,  aby  na  náhradu  nákladu  přispěl 
třetinou. …… Majiteli pily Josefu Drobílkovi prodán celý pozemek č. 
k. 214 ve Škrovádě, patřící obci Slatiňany, ve výměře 2 jiter 99 čtver. 
Sáhů v ceně 1 korec za 1.000 K. (pro stavbu budoucího Monaka) …… 
Kladena mu však podmínka, že obnos za pozemek musí býti předem, 
než bude podepsána trhová smlouva, hotově zaplacen. Mimo to ulože-
no kupujícímu, pro případ uskutečnění smlouvy, zříditi mezi odproda-
ným pozemkem a pozemky obce Škrovádu cestu 4 m širokou, odevzdat 
ji pro veřejnou komunikaci a přejezd příkopu opatřit mostkem. …… 

Za plaveckou v  tomto roce ve zdejší plovárně ustavena opět Anna 
Pochobradská. Kongregaci školských sester dovoleno, aby schovanky 
v dívčím pensionátu ve zdejším klášteře mohly použíti obecní plovárny 
za poplatek 1 K na osobu na celou sezónu v běžném roce. Počet scho-
vanek byl  asi  20 mimo počtu  dozírajících. …… Již  v minulém  roce 
bylo ujednáno, aby místo polního hlídače bylo obsazeno druhým uni-
formovaným policejním strážníkem. Služné stanoveno na 600 K ročně 
a  k  tomu přídavek 50 K na  stejnokroj,  ale  bez bytu,  paliva  a  světla. 
Ve schůzi obecního zastupitelstva ustaven dne 24. ledna druhým poli-
cejním strážníkem Rudolf Mazuch s požitky v konkursu vyhlášenými. 
…… V tomto roce bylo zřízeno v továrně R. A. Smékala oddělení pro 
výrobu lidových automobilů s 2 válcovými motory. Byly to první 
motory chlazené vzduchem v Čechách. …… Ve schůzi dne 26. února 
bylo vyhověno žádosti okrašlujícího spolku a to o povolení k vysázení 
okrasných lip po obou stranách nábřeží řeky Chrudimky a k vy-
sázení křovin u mostu. Při  té příležitosti bylo zároveň usneseno staré 
stromy na nábřeží blízko bývalé pálenky (palírny lihu) vykácet a od-
prodat ve veřejné dražbě. Též usneseno dne 25. března dáti povolení 
jmenovanému spolku vysázeti břeh v „kaštance“ (proti elektrárně vel-
kostatku) křovím a ohradit tato místa ostnatým drátem. …… Záslužnou 
práci okrašlovacího  spolku nutno ocenit. Počet  jeho členů však  stále 
klesal. V roce 1909 měl jen 39 přispívajících členů. Teprve na provolání 
všemu občanstvu vzrostl počet v roce 1910 na 120. …… Ve schůzi dne 
10. července ustavena tělocvičná jednota Sokol v hostinci Karla Wir-
ta za přítomnosti dr. K. Pippicha, starosty chrudimského Sokola a župy 
Východočeské. …… Dne 1. května Čtenářská beseda uspořádala před-
nášku Josefa Veselého, ředitele měšťanské školy v Heřmanové Městci 
„O kometách, meteorech a zvláště o kometě Halleyově“, která v tomto 
roce v květnu se objevila na obloze s velkým chvostem. Tato kometa 
budila neobyčejný zájem u všech lidí. Vždyť letěla k nám prý rychlostí 
54 km za vteřinu. Ačkoliv hvězdáři upozornili, že chvosty komety jsou 
velmi řídké a že tedy žádné nebezpečí nehrozí, přesto byl svět nesmír-
ně rozrušen. Byly plné kostely, ale i hospody, protože mnozí chtěli 
ještě něco užít, než bude ten očekávaný „konec světa“. …… Společen-
stvo různých živností v Slatiňanech pořádalo 3. července k upomínce 
svého 25 letého trvání velký vojenský koncert pěšího pluku č. 98 z Jo-
sefova v sadech blíže Kabeláčova mlýna. …… V pondělí dne 9. srpna 
vypukl o půl dvanácté v noci požár na půdě budovy zdejšího velkostat-
ku. Tuto budovu obývali většinou deputátníci. Veškerý majetek, který 
měli na půdě, jim shořel. Při požáru se osvědčila parní stříkačka místní-
ho hasičského sboru. Tato stříkačka byla stále v činnosti až do 4. hodiny 
ranní, kdy byl požár uhašen. Hasičské sbory ze Škrovádu a z Orle se 
pro nedostatek vody hašení ohně nezúčastnily. …… Dle sčítání lidu ze 
dne 31. 12. měla Chrudim 14 385 obyvatel, Pardubice 20 394 obyvatel. 
Slatiňany čítaly 236 domů s 1 942 obyvateli. 

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1910
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Zbrojovky  v  rakouské  monarchii 
potřebovaly  za  I.  světové  války  stále  více 
barevných  kovů. Z  toho  důvodu  c.k.  úřady 
přistoupily  ke  krajnímu  opatření,  a  to 
ke  krádeži  historických  zvonů  z  kostelů 
a chrámů, skončivších pak v tavicích pecích 
pro další zpracování.

Ne  jinak  tomu  bylo  ve  Slatiňanech. 
K velkému zármutku  farníků k  tomu došlo 
11.  3.  1917,  přičemž  byl  odebrán  větší 
zvon Hran z roku 1791 o hmotnosti 350 kg 
a  menší  Srdce  z  roku  1781,  který  vážil 
81  kg. Ke  snesení Hranu  bylo  potřeba  jej 
rozbít kladivem na kusy, malý byl přepraven 
úzkým schodištěm dolů celý. C.k. vojenské 
velitelství  v  Litoměřicích  za  ně  zaplatilo 
1724 korun. Na věži zůstal třetí zvon zvaný 
Poledník,  o  nějž  nebyl  zájem,  neboť  byl 
z oceli.

Průběh  válečného  úsilí  Rakouska  se 
v  roce  1918  nevyvíjelo  již  příznivě,  při-
kročilo  tak  k  zoufalému  činu  a  z  kostela 
odebralo  ještě  malý  bronzový  zvon  zv. 
umíráček. Ten vyzváněl  už  jen  symbolicky 
v  závěru  uvedeného  roku  nad  rozpadem 
monarchie  za  vzniku  nástupnických  států, 
především však všem obětem,  které  si  tato 
válka  vyžádala.  Jen  z  našeho městyse  se 

nevrátilo z bojišť na 60 mužů a jsou jmeno-
vitě uvedeni na pomníku padlých I. světové 
války  v  parčíku  J.  Johna  před  školou  (obr. 
č. 2).

Uloupené  zvony  byly  po  vzniku  samo-
statné  čs.  republiky  brzy  nahrazeny  a  jako 
první  byl  nechán  odlit  umíráček  (1923), 
který  zaplatil  zámecký  pán. K  financování 
dalších  zvonů byl  ustaven Výbor  pro  opat-
ření  nových  zvonů,  jehož  členové  začali 
organizovat peněžní sbírku i v okolních při-
fařených  obcích. Významnou  částkou  při-

spěl i zámek. Na fotu č. 3 je podobizna F. J. 
Auersperga jako největšího sponzora.

Za  zvony  bylo  zaplaceno  13  164 Kčs 
a  jejich  vysvěcení  a  zavěšení  se  konalo 
28. 9. 1924.

Po osmnácti letech byly tyto zvony opět 
ukradeny,  tentokrát  německými  nacisty 
za  II.  světové  války  (7.  4.  1942). Naštěstí 
se toho Auersperg již nedožil, neboť zemřel 
19. 11. 1938 ve věku 82 let.

Fotoreportáž ze  spouštění zvonů z okna 
věže po laně na plošinu vozu byla zveřejně-
na v Ozvěnách v červnu 2008. Na obr. č. 4 
vidíme slaňování zvonu Hran.

Dodnes  nebyly  tyto  zvony  nahrazeny, 
tj.  ani  po  75  letech.  Prorocká  slova  faráře 
Mrkvičky,  pronesená  přítomným v  kostele 
v  roce  1917,  o  tom,  že  ani  jejich  děti  se 
nedočkají nových zvonů se vyplnila o jednu 
generaci později.

V Chrudimských  vlastivědných  listech 
č. 10 z roku 1992 se v článku Zvony chrámu 
Páně  sv. Martina  ve  Slatiňanech  na  závěr 
píše,  že  osazení  kostela  novými  zvony  by 
všichni  katolíci  vřele  přivítali.  Založením 
zvonové  nadace  se  záměr  jistě  uskuteční 
v blízké budoucnosti.

Reprodukovaný  hlas  zvonů  z  kostel-
ní  věže  přeci  jen  zaznívá  od  počátku  roku 
1999.  Jde  o  elektronickou  podobu  zvoně-
ní,  které  slyšíme  z  aparatury  Konštantín 
od  firmy Seak  z Prešova.  Je  používáno při 
slavnostních bohoslužbách,  pohřbech  apod. 
Nahrazuje  také  odbíjení  věžních  hodin, 
jejichž ciferník je stále nefunkční.

Ze  statistiky  válečných  škod  plyne,  že 
za  obou  světových  válek  bylo  v  českých 
zemích zabaveno na 12 tisíc zvonů, z nichž 
asi  15 %  se  podařilo  zachránit  a  vrátit 
na původní místo do zvonic. 

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil

Před sto lety byly poprvé rekvírovány dva bronzové zvony z věže kostela sv. Martina (obr. č. 1)

Po úspěchu z  loňského  léta, kdy se spoustě 
z Vás  podařilo  vytáhnout  děti  od  počítačů, 
tabletů  a  jiných  technických  vymožeností 
a vyrazili jste s nimi po krásách našeho okolí 
s jasným cílem – 
VYPLNIT QUEST, DOZVĚDĚT SE 
NĚCO NOVÉHO A ZÍSKAT ODMĚNU

  –  rozhodly  jsme  se  připravit  pro  Vás 
další  nový  qeust,  který Vás  opět  vytáhne 
do blízkého okolí na známá i méně známá 
místa…
V  letošním  roce pro Vás máme nachystáno 
8  zastavení  a  na  každém  z  nich  Vás  bude 
čekat  strastiplný  úkol,  na  jehož  konci  bude 

číslo  do  tajenky.  Pokud  během  procházky 
okolím najdete všechna místa a dopracujete 
se k správným číslům, pomocí kterých vypl-
níte tajenku, bude na Vás v kouzelné truhlič-
ce v knihovně opět  čekat překvapení…více 
na www.infocentrum.slatinany.cz.

Vaše knihovnice

Quest Slatiňany 2

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Pět let DFS Sejkorky
V neděli 14. května oslavil více jak sedmde-
sátičlenný Dětský folklorní soubor SEJKOR-
KY  ze  Sokola  Slatiňany  5.  výročí  od  svého 
založení koncertem ve slatiňanské sokolovně. 
Sejkorky se svými hosty (Národopisný soubor 

FORMANI a nejmladšími ze souboru BONIFANTES Pardubice) se 
představili  před vyprodanou  sokolovnou, přestože ve  stejnou dobu 
ve Slatiňanech probíhaly další dva koncerty. V kostele  sv. Martina 
koncertovala  sólistka  Národního  divadla  a  držitelka  Thálie  Emma 
Hubáčková a na zámku byl Májový koncert Jany Sychrovské.
Oslavenci pojali Představení vtipně jako televizní přenos, který uvá-
děly Saskia Burešová a Alexander Hemala v podání mladého Jana 
Pachola a nechyběl ani Večerníček, kterého ztvárnil Dušan Dorazil.
V rámci oslav soubor vydal a během koncertu pokřtil nový zpěvníček 
písní  z  repertoáru  souboru  „SEJKORKY ROK CELIČKÝ ZPÍVA-
JÍ PÍSNIČKY“. Písně do zpěvníčku vybrala zakladatelka a vedoucí 
souboru Stáňa Sejkorová, obálku,  ilustrace,  texty a notový  rukopis 

s velkým vkusem vypracovala Kateřina Jozifová v grafické úpravě 
Tomáše Vaňka.
V závěru vystoupení byli kytičkou odměněni za práci s folklorní mládeží 
primáška Jiřina Pražáková, autorka zpěvníčku Kateřina Jozifová, lektor-
ka Zdena Pacholová, autorka a švadlena všech kostýmů Zdena Chalupo-
vá – Vaňkátová, primáška Formanů Helena Kohoutková a samozřejmě 
vedoucí souboru Stáňa Sejkorová a poděkování patří i osvětlovači a mi-
strovi zvuku Mariánu Rohlíkovi. Všichni si zaslouží úctu za poctivou 
práci na úkor svého volna, bez které by se tento soubor úspěšný svými 
vystoupeními v Čechách a často i v zahraničí neobešel. 
Diváky často potleskem a hlasitými projevy odměňovaný koncert byl 
svědkem zapálení pěti svíček na dortu, které na úplném závěru spo-
lečně sfoukli mladí umělci.
Sokol Slatiňany si práce „SEJKOREK“ váží a do dalších let jim přeje 
hodně úspěšných koncertů, potěšení z práce a divákům hodně kultur-
ních zážitků.
 Mirek Lebduška, Foto Jaroslav Prodělal
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V  sobotu  13.  května  tanečnice  a  tanečníci  ZUŠ  Slatiňany  přivezli 
z pohárové soutěže Poupata v Heřmanově Městci opět krásná umís-
tění. Za velmi vydařené choreografie Jiřiny Doušové a jejích žákyň 
Denisy a Kateřiny Táborských vytančili několik pohárů. Dva zlaté 
poháry za vystoupení „V oblacích“ a „Vzpomínka“, stříbrný za „Do-
teky světla“ a bronzový pohár „Do posledního dechu“. První zkuše-
nosti s taneční soutěží získávaly i malé „Egypťanky“, které se umís-
tily na 5. místě. Rok od roku se konkurence na této soutěži zvyšuje, 
proto si těchto umístění velice vážíme.
Hned následující  sobotu dvě  skupiny  jely opět  soutěžit –  tentokrát 
na  mezinárodní  soutěž  Hronovské  jablíčko,  kde  se  utkaly  nejen 
s  českými,  ale  i  s  polskými  tanečními  skupinami  z Varšavy, Vroc-
lavi a dalších polských měst v parketových kompozicích a volném 
tanci. Domů si přivezly stříbrné a bronzové medaile. „Vzpomínka“ 
v juniorech získala 2. místo, rovněž tak „Sing“ v kategorii dospělých 
a 3. místo vybojovala choreografie „Do posledního dechu“. Čtvrté 
místo patřilo „Dotekům světla“.

Milá poznámka moderátora: „Slatiňany – takové malé město a tako-
vé šikovné tanečnice“ mluví sama za sebe. Zuška dobře reprezento-
vala. Všem patří velký dík.
Srdeční záležitostí je ale každoroční dubnové vystoupení v Divadle 
K. Pippicha v Chrudimi, kde se představují všechny slatiňanské sku-
piny současného i klasického tance, a které dýchá svojí nenahraditel-
nou atmosférou. 
V letošním roce s dětmi připravila p. uč. Iveta Lepori-Paličková 10 balet-
ních choreografií, které byly převážně z baletu Louskáček. V sólových 
variacích tančila Amálka Nepivodová a Adina Pavlíková. Tyto žákyně 
reprezentovaly naši školu na taneční soutěži Pardubická arabeska.
V druhé části tanečního vystoupení se představilo oddělení součas-
ného  tance pod vedením p. uč.  Jiřiny Doušové. V pestrém progra-
mu 14 choreografií plných nadšení i emocí ze sebe vydali tanečníci 
i  tanečnice maximum. Důkazem  je,  že  tančícím dětem se nechtělo 
z jeviště a divákům z hlediště.
Vystoupení v divadle má svůj punc neopakovatelnosti.

Taneční jaro ZUŠ Slatiňany
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V sobotu 20. května byl zámecký park dějištěm dalšího ročníku 
a  i  přes  letošní vrtkavé počasí,  které  akci předcházelo  a na den 
„D“ byly vysloveny ty nejčernější předpovědi, nakonec akce pro-
běhla  snad  ku  spokojenosti  nejen  nás  organizátorů,  ale  hlavně 
návštěvníků, kteří opět v hojném počtu dorazili,  a  to bez deště. 
Sluníčko sice ani v náznaku nevykouklo a mraky, chladnější vítr 
a  vlastně  celkově  chladnější  počasí  nás  tam  provázelo  po  celý 
den,  ale nebránilo  to nikomu z účinkujících a všichni předvedli 

při  svých  vystoupeních  100%  výkon.  Naopak,  někdo  tento  ráz 
počasí uvítal.
Kromě  tohoto  bohatého  programu  byl  pro  návštěvníky  připraven 
jarmark s širokou nabídkou zboží i jídla či velice oblíbené dílničky 
u některých stánků…
Celý den jsme si všichni užili. Ještě jednou bychom chtěli touto ces-
tou mnohokrát poděkovat všem, kteří měli jakýkoliv podíl na úspě-
chu celého dne.

Slatiňanské pozastavení 2017
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Soukromá inzerce
(Redakce Ozvěn Slatiňan nezodpovídá za obsah a provedení zveřej-
něných inzerátů)

Prodej garáže se zavedenou elektřinou. 
Ulice Ke garážím. Cena 99 000 Kč. 721670111.

Jménem  spolku  Bzuk  velice  děkuji  městu  Slatiňany  za  poskytnu-
tí  pozemku  k  uspořádání  akce  Slet  čarodějnic,  který  se  uskutečnil 
30. 4. 2017 ve Škrovádě. Ceníme si Vaší podpory a doufáme, že se 
akce líbila všem návštěvníkům.

Bc. Petr Blažek, předseda spolku

Poděkování městu Slatiňany

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 6. 2017.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Již  v minulých  číslech  Slatiňanských  ozvěn  jsme Vás  informovali 
o průběhu projektu „Malujeme naše město“, který vznikal ve spolu-
práci výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany a společnosti CBS Naklada-
telství a za významné podpory místních podnikatelů.
Tento projekt se nám podařilo úspěšně dokončit a práci dětí na pro-
jektu jste si mohli prohlédnout na výstavě, která se uskutečnila na na-
šem krásném zámku. Výstava byla odstartována vernisáží dne 10. 5. 
2017 a trvala až do neděle 21. 5. 2017. Při vernisáži, která se těšila 
hojné účasti návštěvníků, byla mapa pokřtěna kmotrami zastupující-
mi partnery projektu – paní Šárkou Haizlovou (Uniqa) a paní Moni-
kou Málkovou (Potraviny Málek). 
Díky žákům výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany a jejich učitelce Věře 
Jandové vznikl krásný projekt, o kterém paní Jandová říká. „Cílem 
naší  práce  bylo  vytvoření mapy  podle  skutečnosti  tak,  aby  slouži-
la k orientaci ve městě Slatiňany a jeho okolí. Na práci se podílelo 
přibližně 60 dětí a pracovali jsme na ní dva roky, z čehož poslední 
měsíce velmi intenzivně. Vytvoření mapy spočívalo v několika kro-
cích  – malování mapového  podkladu  akrylovými  barvami,  kresby 
dominantních staveb  tužkou,  tvoření  textů k  jednotlivým dominan-
tám a vytváření log pro partnery projektu.“

„Současně s tímto úkolem se děti blíže seznamovaly se svým nejbliž-
ším okolím, důležitými místy, zajímavými stavbami, lidmi, kteří pro-
slavili Slatiňany, podniky a společnostmi, které sídlí ve městě a oko-
lí. Děti zakusily pocit společné velké práce na důležité věci – mapě. 
V tom spatřuji hlavní přínos. Dalším přínosem pro děti byla možnost 
propojení  výtvarné  tvorby  s  technickými  obory  jako  je  kartografie 
a grafický design, který děti využily při navrhování a tvorbě znaků 
firem“, dodává Věra Jandová.
Projekt podpořila řada místních firem a díky nim mohla být práce dětí 
společností CBS Nakladatelství kartograficky a graficky zpracována 
a mohly být vytištěny skládané mapy, které obdrželi všechny zúčast-
něné děti a které  jsou pro zájemce k dispozici  i v Infocentru Slati-
ňany. Mapa bude díky podpoře Města Slatiňany, ale  i  soukromých 
subjektů, vyvěšena na veřejných místech města, kde bude sloužit ná-
vštěvníkům, ale i obyvatelům k lepší orientaci.

Projekt „Malujeme naše město“ byl úspěšně dokončen


