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PROSINEC 2017

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

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:
Follet, Ken – Sršeň létá v noci
Obermannová, Irena – Dobré dušeTřeštíková, Radka – Osm

Měsíc s pěknou knihou

Provozní doba úřadu o vánočních svátcích 2017
Městský úřad Slatiňany bude od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění!!

Knihovna oznamuje čtenářům

Z důvodu konání Vánočního jarmarku 9. prosince a využití Jiráskovy 
ulice včetně prostranství za kostelem na tuto akci žádáme občany byd-
lící v této lokalitě, aby v tento den vyřešili parkování svých vozidel jin-
de než v uvedených prostorách a za jejich vstřícnost předem děkujeme.

Letos naposledy si bude možné půjčit či vrátit knížky ve čtvrtek 
21. prosince do 18 hodin. Poté se s Vámi rády uvidíme, ale až po no-
vém roce, a to opět ve známou provozní dobu od 2. ledna 2018.

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká; 

dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

                    (Vánoce, Jaroslav Vrchlický)

Vážení a milí občané,
každoročně Vám přejeme prostřednictvím slatiňanského zpravo-
daje krásné Vánoce.
Naplnil se čas, kdy Vám přejeme i nyní klid, pohodu, štěstí a zdra-
ví, dětem hodně dárků pod stromečkem. Zkrátka „krásné Vánoce“.

MVDr. Ivan Jeník, starosta a zaměstnanci MěÚ Slatiňany

POZVÁNKA
Za pár dnů zaklepe Ježíšek na dveře a my mu otevřeme, abychom 
do svých domovů pustily kouzlo těch nejkrásnějších svátků v roce, 
kterými jsou Vánoce.
Přijďte se podívat na vánoční výstavu, která se koná ve dnech 15–16. pro-
since ve Společenském domě pod názvem „PASTÝŘI VSTÁVEJTE“. 
Výstava bude otevřena 15. 12. od 9 do 17 hod.
   16. 12. od 9 do 14 hod.
Přeji vám krásné Vánoce, plné pohody a zdraví. Tak si ty svátky pěk-
ně užijte a těším se na další setkávání v roce 2018.

Jménem výboru SD Bohumila Blažková

Pod heslem „Nemoc je daň za naši nevědomost“ se 14. 12. 2017 ve 
Společenském domě bude měřit krevní tlak a hladina cukru .Tak udě-
lejte něco pro své zdraví a přijďte si od 9 do 14.hod změřit své hodnoty.
 Výbor SD Slatiňany

Mikulášská Besídka
Motorest Bonet Vás zve na již tradiční Mikulášskou besídku, která 
se bude konat v neděli 3. prosince od 15 hodin v Bonetu. Je připra-
ven bohatý program pro děti, včetně oblíbené diskotéky. Maminky 
a tatínkové, babičky a dědečkové, kteří přijdou jako doprovod děti se 
jistě také nebudou nudit. Přijďte, jste srdečně zváni.

Pozvánka do kina

POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MŠ SLATIŇANY

v sobotu 9. prosince 2017 se do sokolovny ve Slatiňanech po 24 le-
tech vrátí kino. Od 17.00 hod. bude promítnut úspěšný snímek s Mi-
moni „Já padouch 3“. Svátečně naladěni po vánočním jarmarku 
u zámku přijďte do sokolovny a odpočiňte si u rodinné animované 
komedie. Občerstvení zajištěno. Vstupné 70 Kč.

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Slatiňa-
ny zvou širokou veřejnost na zpříjemnění ad-
ventního času do kostela sv. Martina v úterý 
19. 12. 2017 v 15.30 h na vánoční vystoupení 
s živým betlémem a zpíváním koled.
Tímto bychom také rádi všem popřáli příjem-
né prožití vánočních svátků, do nového roku 
hodně zdraví, radosti, spokojenosti a úspěchů 
v zaměstnání.
Zároveň chceme poděkovat zřizovateli, rodičům a přátelům školy 
za spolupráci a těšíme se na další setkávání a spolupráci v příštím roce.

Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Rada města Slatiňany projednala
na 88. schůzi dne 9. 10. 2017

1.  Podmínky pronájmu zvedacího zařízení (pronájem vysokozdvižné 
plošiny NISSAN s obsluhou za 500 Kč + DPH za každou započatou 
hodinu)

2.  Stanovení termínu konání jednacího řízení bez uveřejnění v rám-
ci zadání projektových prací na „revitalizaci Kabeláčova mlýna“ 
(jednání s 1.–3. umístěným v soutěži o dalším postupu při přípravě 
projektu proběhne dne 28. 2. 2018)

3.  Výpověď Pachtovní smlouvy na pozemkovou parc. č. 154/10 v kat. 
území Slatiňany (smlouva z 1. 7. 2014 uzavřená s p. J. Alinčem)

4.  Výpůjčku kontejnerů od společnosti EKO-KOM. a.s. (4 ks kontej-
nerů na papír 2,15 m3 a 1 ks na plast 1,5 m3)

5.  Výsledek výběrového řízení – „Svoz a využití vyseparovaných 
složek komunálního odpadu v letech 2018 – 2019“ (výběr dodava-
tele – spol. Granplast s.r.o., Staré Ždánice, 832 400 Kč bez DPH 
za celou dobu plnění zakázky)

6.  Zadání veřejné zakázky s názvem: „Svoz směsného komunálního 
odpadu z města Slatiňany“ (schváleno vyhlášení, zadávací dokumen-
tace, seznam oslovených dodavatelů, jmenování hodnotící komise)

7.  Elektro připojení pozemků k zástavbě RD (lokalita 27/R, Škro-
vád – jihovýchod) (schválena stavba elektropřípojky na parc. č. 
345/1 ke stavbě RD – p. Průša, zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce)

8.  Odvodnění průmyslového areálu v ul. Nádražní (za garážemi) 
(schválena stavba dešťové kanalizace z areálu M+H Slatiňany)

9.  Stanovení podmínek soutěže „Dodávka multifunkčního komunál-
ního vozidla“ (schváleno vyhlášení veřejné zakázky na obměnu 
dosluhujícího vozidla MULTICAR)

Rada města Slatiňany projednala
na 89. schůzi dne 23. 10. 2017

1.  Výpověď nájemní smlouvy na automat na svíčky (automat u brány 
hřbitova dlouhodobě nefunkční, hyzdí pietní prostředí)

2.  Zapůjčení společenského sálu (p. B. Hlaváčkové k uspořádání 
burzy dětského oblečení 23.–25. 11. za 500 Kč, NS Formani 16.–
17. 12. jako zázemí pro kulturní vystoupení)

3.  Uzavření dodatku ke Smlouvě č. 13/2007 o zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení (rozšíření skupin odebíraného elektrozařízení 
pro spol. ASEKOL a. s.)

4.  Zřízení věcného břemene do pozemku parc. č. 232/2 v kat. území 
Slatiňany (odloženo)

5.  Změna zadávací dokumentace zakázky s názvem: „Svoz směsného 
komunálního odpadu z města Slatiňany“(úprava předpokládané 
hodnoty zakázky)

6.  Určení platu statutárním zástupcům příspěvkové organizace města 
s právní subjektivitou (v souladu s nař. vlády č. 340/2017 Sb.)

7.  Vyřazení majetku města Slatiňany 
8.  Udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 8/2016 pro zadávání veřej-

ných zakázek malého rozsahu města Slatiňany na dodávky elektři-
ny a zemního plynu pro město Slatiňany a jím zřizované příspěv-
kové organizace (odloženo)

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

Rada města Slatiňany projednala
na 90. schůzi dne 6. 11. 2017

1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2017 (RM vzala 
na vědomí)

2.  Čerpání investičního fondu Školní jídelny Slatiňany (166 375 Kč 
na pořízení objednávacího boxu Bianco a dvou výdejních termi-
nálů gLCD)

3.  Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9, Staré náměstí 835, Slati-
ňany a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, Staré náměstí 
835, Slatiňany (ukončení smlouvy č. 87/2010 s p. E. Šarounovou, 
nová smlouva s p. Z. Holečkovou)

4.  Dodatky ke smlouvám s dodavatelem zemního plynu (dodatky se tý-
kají snížení tarifních sazeb za plyn se spol. Pražská plynárenská, a. s.)

5.  Bezplatný vstup do Interaktivního muzea Švýcárna (na 1. 12. 2017 
od 17.00 ke čtení knihy „Mistr opratí Jiří Kocman“)

6.  23. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňa-
ny na r. 2017 (příjem 73 272 668,79 Kč – dorovnáno 37 746 931,16 Kč, 
výdaj 107 032 099,95 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

9. 12. Vánoční jarmark a Kouzlo vánočního zámku 
Město Slatiňany a státní zámek Slatiňany pro vás i le-
tos připravily vánoční jarmark na pěší zóně Jiráskovy 
ulice a na nádvoří zámku. Těšit se můžete na velký vá-
noční strom, možnost nákupu vánočních dárků, slad-
kých i slaných dobrot, několik hudebních vystoupení 
i prohlídku vánočně vyzdobených zámeckých pokojů.

16. 12.–17. 12. a 23. 12.–26. 12. Kouzlo vánočního zámku
Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijďte podlehnout kou-
zelné zimní atmosféře slatiňanského zámku. Přepychově zařízené 
zámecké interiéry se Vám během prosincových dnů představí v ne-
vídané kráse; v jídelně bude bohatě prostřený stůl očekávat návštěvu 
vzácných hostů, pod vánočním stromem najdete štědrou nadílku pro 
velké i malé obyvatele zámku a reprezentační salóny zazáří v působi-
vém světle lustrů a lamp. Půlhodinová procházka vánočním zámkem 
vyvrcholí v knihovně, která bude zařízena tak, jak si ji pamatovali 
poslední majitelé.
Více informací na www.zamek-slatinany.cz

Rada města Slatiňany Státní zámek Slatiňany – prosinec 2017

POZVÁNKA NA 153. LASKAVÝ VEČER
Adventní povídání a lidová muzika

Ve čtvrtek 7. prosince bude sice do Vánoc zbývat ještě 17 dní, ale 
mnozí již vnímají adventní a sváteční atmosféru. Trochu jinak než 
ve velekrámech, tedy vlezlým omíláním koled a kýčovitou výzdobou, 
si advent připomeneme na Laskavém večeru. Vyprávět a číst ze své 
nové knihy Čechy, domov můj přijede paní KAMILA SKOPOVÁ. 
Ta celý život sbírá a mapuje různé lidové zvyky, tradice, povídačky 
a recepty, píše o nich knížky a hlavně krásně vypráví. Na Laskavém 
večeru již jednou byla. Od té doby uběhly už čtyři roky. Možná si 
vzpomenete, že tehdy s ní vystupoval Jiří Stivín. Tentokrát se o mu-
ziku postarají místní. Zahrají a zazpívají členové národopisného 
souboru FORMANI. Tento soubor jistě není třeba více představo-
vat, ve Slatiňanech snad není nikdo, kdo by ho neznal. Formani jsou 
značka a záruka vysoké kvality a milého humoru.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a lístky si můžete koupit na místě 
nebo v městské knihovně. z.j.
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Pečovatelská služba města Slatiňany informuje

Podařilo se, nepodařilo se…

Provozní doba o vánočních svátcích
pondělí 25. prosince 1. svátek vánoční – státní svátek
úterý 26. prosince 2. svátek vánoční – státní svátek
středa 27. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
čtvrtek 28. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
pátek 29. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od úterý 
2. ledna 2017.
Veškeré dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 469 682 555, 
721 101 332.
Děkujeme všem klientům pečovatelské služby za důvěru a přízeň 
v uplynulém roce. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví a životní pohody v roce 2018.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují dě-
tem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátko MOMO za vystoupení 
uspořádané u příležitosti společné oslavy svátků a narozenin obyva-
tel. Děkujeme za radost, kterou děti vnesly do našeho domova.

Podařilo se…

Zajištění výroby a dodání nových uzavíratelných vývěsních tabulí, 
které byly následně instalovány u autobusové zastávky v místní části 
Trpišov namísto starých nevyhovujících a poškozených časem. 

Společnými silami pracovníků údržby města a členů SDH se podařilo 
průběžně odklidit na veřejných prostranstvích města následky vich-
řice, která se nevyhnula ani Slatiňanům dne 29. 10. 2017. Jednalo se 
o pokácené stromy a velké množství ulámaných větví. Všem zúčast-
něným patří velké poděkování

Nepodařilo se…

Nepodařilo se (jako již v minulosti vícekrát) zjistit majitele hrobové-

ho zařízení, které bylo neoprávněně uloženo v části hřbitova u kon-
tejnerů. Pomník a další díly hrobového zařízení musely být odvezeny 
zaměstnanci města na placenou skládku do Nasavrk. Náklady na od-
voz a uložení na skládku činily cca 5 000 Kč. Nájemci hrobových 
míst a kamenické firmy i přes zákaz ukládají odstraněné zbytky hro-
bových zařízení ke kontejnerům.

Občanům našeho města se stále nedaří odkládat nepoužitelné věci 
a zařízení ze svých domácností na místa k tomu určená. Následují-
cí snímek je „bez komentáře“. (Jan Neruda, Kam s ním? „…Někde 
u domu stojí starý džbán. Někde na pokraji chodníku sdrátovaná 
bandaska. Někde uprostřed ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? 
Vyšly si za noci z nestřežených polic a netrefily pak domů, když se 
rozbřesklo ráno?….“)

Adventní pochod 9. 12. 2017 – 18 km z Nové vsi na Krásné, Horní 
Bradlo, pralesem na Polom (prohlídka kostela sv. Kunhuty), přes roz-
hlednu na Zubří do Trhové Kamenice. Dopravu auty domluvíme po-
dle počtu přihlášených. Je možné jít jen 9 km, když se k nám připojíte 
v Horním Bradle. Podrobnější organizace proběhne telefonicky (tel. 
739 031 081). Odkaz na trasu adventního pochodu najdete na webo-
vých stránkách nw-cz.webnode.cz/aktuality. Těšíme se na vás!

Pavla Šimonová a Olda Kutil,
 NORDIC WALKING CHRUDIM
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Rádi bychom poděkovali panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k našim narozeninám.

manželé Koubovi

Děkuji touto cestou panu starostovi a městskému úřadu za milé bla-
hopřání k mým narozeninám.

Alice Drahoňovská

Děkuji panu starostovi a městskému úřadu za milou gratulaci k mým 
narozeninám.

Václav Lupoměský, Trpišov

Srdečně děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k mým narozeninám.

František Tejnecký

Za blahopřání k narozeninám a přání životního optimismu děkuji 
panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi.

Ing. Milan Vorel

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

Marie Žáková

Srdečný dík městskému úřadu a panu starostovi za přání a dárek 
k mým kulatinám. Tato milá vzpomínka vždy potěší.

Jiří Šuk

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

Eva Linhartová

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

Ludmila Doležalová

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Poděkování

Poděkování

V neděli 29. Října 2017, kdy se přes území naší republiky přehnala 
vichřice, nás upozornil pan starosta, že si všiml při obchůzce Slatiňan 
poškození střechy na našem rodinném domě, kdy hrozilo nebezpečí 
pádu střešních tašek. Ochotně přivolal na pomoc slatiňanské dobro-
volné hasiče, kteří zasahovali i u jiných škod způsobených vichrem. 
Ti za krátkou dobu přijeli a svojí pomoci zabránili pádu uvolněných 
střešních tašek a tím i škodě nám hrozícfí. Děkujeme panu starostovi 
MVDr. Ivan Jeníkovi i SDH Slatiňany.

Nyní, v závěru letošního roku, patří naše poděkování také pečova-
telkám z DPS Slatiňany v čele s jejich vedoucí paní Ilonou Čápovou 
Tušicovou. Jejich ochota, starostlivost a péče o všechny uživatele pe-
čovatelské služby, včetně nás, je příkladná a zasluhuje opravdu naše 
velké poděkování.

Manželé Václav a Václava Boháčovi

Děkuji pracovníkům MěÚ Slatiňany, panu starostovi MVDr. Jeníko-
vi a vedoucí Svazu diabetiků – paní Slachové za milé blahopřání 
k mým 85 narozeninám.
Byť jsem gratulace, vzhledem k pobytu toho času v RÚ Brandýs n. 
Orlicí nemohla převzít osobně, velmi mě po mém návratu potěšily. 
Všem gratulantům se omlouvám za svoji nepřítomnost a ještě jednou 
děkuji a zdravím.

Zdeňka Kopecká

Touto cestou chci poděkovat panu Martinu Málkovi i zaměstnan-
cům firmy Potraviny Málek za celoroční dovoz nákupů nám, starším 
občanům Trpišova, přímo do našich domovů. Je to pro nás opravdu 
velká pomoc, když v Trpišově nemáme možnost žádného nákupu. 
Děkujeme a přejeme celému kolektivu šťastné Vánoce a hodně zdra-
ví v novém roce.

Za všechny Ludmila Doležalová

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příbuzným, kamarádům, 
přátelům a spolupracovníkům za květinové dary a všechna slova 
upřímné soustrasti při posledním rozloučení s mým manželem Kar-
lem Slachem.
Kdo v srdcích žije neumírá.

Olga Slachová

Přání
Kadeřnictví Na Křižovatce Lenka Stahoňová přeje všem svým zá-
kaznicím i zákazníkům krásné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti v novém roce.
Děkuje za jejich stálou přízeň i v nadcházejícím roce.

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 12. 2017 od 15 hodin.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

V pátek 3. listopadu se zase ukázalo, že jsme národ muzikantů, hu-
debníků nebo alespoň příznivců dobré české muziky. Vypovídal 
o tom opět zaplněný sál společenského domu, který přilákal nejen 
místní. Všichni si odpoledne nejen poslechli ale i zazpívali s Pardu-
bickou šestkou a myslím, že si všichni den příjemně užili.

Ohlédnutí za vystoupením

Vánoční besídka v DPS Slatiňany

Oslava stříbrných svateb

V Domě s pečovatelskou službou se dne 7. 12. 2017 v 13.30 hodin 
uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Základní umělecké 
školy Slatiňany spolu s paní učitelkou Sychrovskou. Besídku pořá-
dá Město Slatiňany společně se Svazem diabetiků. Město Slatiňany 
přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho spokojenosti, pohody 
a zdraví.

Město Slatiňany uspořádalo 10. listopadu 2017 v obřadní síni měst-
ského úřadu malou oslavu pro manželské dvojice, které v tomto roce 
oslavily výročí 25 let společného života. Této oslavy se zúčastnilo 
5 manželských párů. K tomuto hezkému výročí přeje město Slatiňany 
párům mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
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Stalo se tak u příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného 
Československa na Pražském hradě. Vyznamenání ji osobně předal 
prezident republiky Miloš Zeman. Spolu s ní převzalo stejné vyzna-
menání 26 osobností a ze zpěváků to byli Štefan Margita, Iveta 
Simonová, Eva Urbanová a in memoriam Jarmila Šuláková.

Slavná zpěvačka obdržela v minulosti oce-
nění i od našeho města. Před dvaceti lety u pří-
ležitosti jejich padesátých narozenin obdrže-
la od starostky M. Málkové kromě písemné 
gratulace a drobných dárků symbolický klíč 
od města. Bylo to gesto ohlédnutí za její umě-
leckou dráhou, především pro inspirativní zvi-
ditelnění Slatiňan, na nějž nezapomíná a ráda 
se sem vrací a to i přesto, že její rodný domek 
na nábřeží je dnes už v cizích rukou.

Udělení čestného občanství se H. Vondráč-
ková od zastupitelů města dosud nedočkala. 
Výrazný talent této popové hvězdy ocenil až 
prezident Zeman pozváním na Hrad.

Do rekonstruovaného Kabeláčova mlýna 
jeden návrh architektů počítal s její pamětní 
síní, neboť patří k osobnostem města, jež ho 
proslavila doma i v zahraničí.

Ing. Milan Vorel

Muzeum Švýcárna vás v předvánočním čase zve na 
„ADVENTNÍ ČTVRTKY“

30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince 2017
a

„SOBOTU“
16. prosince 2017

Můžete si prohlédnout expozici vánočních papírových betlémů, pro-
dejní výstavu ručně zdobených českých ozdob, vánočních perníčků 
a suvenýrů.
Šikovné dětičky můžou využít naše tvořivé vánoční dílničky. Zdobe-
ní perníčků, vánoční tvoření, malování magnetek…

Otvírací doba od 8.00 do 17.00 hod.
Cena vstupného: dospělí 25 Kč, děti 15 Kč
Email: svycarna@slatinany.cz, tel.: 469 315 134, 725 174 501
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Parkujte moderně ve Vašem městě!
Město Slatiňany spustilo ve spolupráci se společností City Parking 
Group s.r.o. moderní platební online aplikaci pro platbu parkovného. 
Po renovaci stávajících parkovacích automatů nabízí tento nový par-
kovací systém spousty užitečných novinek. Kromě klasického pla-
cení mincemi v parkovacím automatu je nyní k dispozici i možnost 
platby bankovní kartou či pomocí unikátní mobilní aplikace Clic-
kPark, která mění budoucnost parkování.
Jistě všichni známe situaci, když máme naspěch a po nekoneč-
ném hledání parkovacího automatu najednou zjistíme, že nemáme 
drobné…
Nyní je zde pro Vás jednoduché a velmi unikátní řešení. Využijte 
mobilní aplikace ClickPark.
Jak na to? Není to nic složitého
Aplikace je dostupná zdarma pro všechny mobilní telefony typu An-
droid či Apple a velmi jednoduše si ji stáhnete prostřednictvím QR 
kódů nebo z Google play a AppStore. Pro registraci pak stačí jen 
zadat emailovou adresu a zvolit heslo a poté k účtu přidružit platební 
kartu. O bezpečnost transakce je postaráno prostřednictvím online 
brány banky ČSOB a.s. a je jedno, u které banky máte svůj účet. 

Pomocí inicializační platby ve výši 1 Kč, která Vám bude během 
24 hod. vrácena, je aplikace online připravena k použití. Veškeré úda-
je o platební kartě nezůstávají v telefonu, ale jsou uchovávané pouze 
v zabezpečeném systému banky ČSOB. 
Aplikace Vám při nákupu parkovacího lístku, zjistí aktuální polohu 
a automaticky nabídne tarif a Vy si jen zvolíte délku parkování, pak 
už jen stačí kliknout a koupit lístek.
To ale není vše. Aplikace ClickPark nabízí kromě platby přímo z mo-
bilu i další výhody.
Odpadá Vám zbytečné cesty k parkovacímu automatu a zpět se 
zakoupeným lístkem k Vašemu vozidlu. Informaci o platbě pomo-
cí mobilní aplikace ClickPark má Městská Policie v online režimu 
a kontrola probíhá i elektronicky. Určitě znáte situace, že se zdržíte 
na úřadě, u lékaře, v kavárně a pak nastupuje nervozita, zda máte ješ-
tě zaplaceno nebo ne. Ale v případě platby prostřednictvím mobilní 
aplikace už toto nehrozí, 10 min před koncem platnosti lístku, Vám 
zdarma přijde upozornění o jejím konci a Vy si ho můžete na dálku 
prodloužit, ať už budete kdekoli.
Svůj účet v aplikaci můžete spravovat přes mobilní aplikaci či webo-
vé rozhraní na adrese www.clickpark.cz. Kde najdete i seznam všech 
lístků, které si můžete vytisknout jako daňový doklad.
Neztrácejte svůj cenný čas ve frontách! Parkujte rychle a jednoduše 
s aplikací ClickPark.
Pojďte měnit budoucnost s námi!

Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně
obdržela naše rodačka Helena Vondráčková

Vánoce na Švýcárně

Nová parkovací aplikace ClickPark!

Inzerce

Přijďte s dětmi vyrobit vánoční dřevěný stromeček s ozdobička-
mi, rámeček na obrázek zkrášlený keramickými doplňky z pražské 
kavárny Maluj, lodičku se svíčkou a nebo látkového Buga stracho-
žrouta, dne 16. prosince 2017 od 9.00 do 11.00 a od 11.00 do 13.00 
hod. Kapacita míst omezena, proto neváhejte s přihlášením na kla-
rasoudkova@seznam.cz, mob. 776 167 340. Cena 250 Kč / 2–3 vý-
robky dle pracnosti.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany 
a tým EDDA, z.ú.
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Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany zahájila

půjčování lyží od 11. 12. 2017

Výpůjční doba:
Pondělí   15.00–16.30
Úterý   17.30–19.00
Středa   15.30–17.00
Čtvrtek   16.00–17.30
Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.
Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč/1 týden
Cena za sjezdový komplet 120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový komplet  180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.

Kontakt:
p. uč. Hanuš t. 775 028 801, p. uč. Hübnerová t. 776 070 006
škola t. 469 681 413
Půjčovna mezi svátky: st 27. 12., čt 28. 12.

4. kolo KP družstev starších žákyň – 3. 9.Ústí nad Orlicí
Naše závodnice Karlíková , hostující za Chrudim začala velmi dobře 
v hodu kladivem, kde si vytvořila osobní rekord 23,94 m a obsadila 
7. místo. Při skoku do výšky se však zranila a ze soutěží odstoupila. 
Nakonec s Chrudimí obsadila na Mistrovství ČR 4. místo.

4. kolo družstev mladšího žactva – 6. 9. Pardubice
V ohromě nabité konkurenci si naši vedli obstojně. Pro ilustraci v ka-
ždé disciplíně závodí mezi 20 až 36 závodníků. Jakékoliv bodované 
umístění pro naši minivýpravu je výborné.
60m – Pleninger Vít – 8,73 s = 6. místo!!! Vítek po dvouměsíčním 
zranění opět mezi elitou!! 
60m př. – Jirásek V. – 12,62 s = 6. Jíšová P. – 11,76 s = 6. Oba se 
neustále zlepšují.
1500m – Blažek J. – 6:04,46 min. = 10. 800m – Picpauerová A. – 
2:54,23 min. = 4.!!!!!! Ve svých kategoriích jsou úplně nejmladší a 
přesto bodují. Pokud vydrží, budeme mít kvalitní běžce.
4x60m – Jíšová, Kvízová, Vítková, Picpauerová – 37,70 s = 7.
výška – Kvízová S. – 1,28c m = 5. koule – Stehnová V. – 8,05 m = 10.
dálka – Jíšová P. – 4,11 m = 5. míček – Vítková – 33,18 m = 9.
Celkově obě naše družstva obsadila 5. místa.

4. kolo KP družstva přípravek – Chrudim (závodí se ve čtyřboji 60 
m, dálka, míček, 600 m)
Blažek Aleš – 8,8 s (3.), 3,99 m (3.), 35,58 m (8.), 1:54,6 min (1.!!!) 
Náš nejlepší závodník celkově v jednotlivcích obsadil s 1256 body 
2. místo!!!! ze 34 startujících a 6ti družstev.
Z dalších výsledků vybíráme:
Růžička Jan – 9,8 s, 3,24 m, 35,80 m, 2:02,2 min
Kopiště Radim – 9,4 s, 2:05,4 min.
Pavliš Tomáš – 2:06,4 min.
Pavlík Matouš – 3,46 m
Jíša Vladimír – 9,5 s Kluci nakonec obsadili 3. místo a do finále ne-
postoupili.

4. kolo družstev přípravek – Chrudim
Urbánková Bára – 9,0 s (2.–4.), 3,57 m (7.), 30,30 m (5.), 2:16,2 min. 
(7.) V celkovém součtu naše pro změnu nejlepší dívka s počtem bodů 
1256 skončila na krásném 4. místě ze 40 startujících a 8. družstev!!!!!
Z dalších výsledků vybíráme:

Cajthamlová Alice – 10,0 s, 3,21 m, 21,47 m, 2:25,9 min.
Dvořáková Denisa – 10,2 s, 3,19 m, 21,14 m, 
Hubková Kateřina – 2:27,8min.
Korečková Adéla – 9,9 s Děvčata v těžké konkurenci nakonec skon-
čila na 5. místě.

Posledním závodem letošní venkovní sezóny pro naše mladé atle-
ty byl Krajský přebor jednotlivců ve vícebojích 30.9. v Ústí nad 
Orlicí. Z našeho oddílu se zúčastnila mladší žákyně Jíšová Pavlína a 
nevedla si špatně. 
60 m – 9,71 s, 60 m př. – 11,83 s, 800 m – 3:06,41min., dálka – 3,92 
m, míček – 32,34 m
Celkově si vybojovala cenné 3. místo!!!
Tak jak sme letošní sezónu začali (medailově), tak jsme ji i zakončili.
Všem našim závodníkům chceme poděkovat za vzorný přístup a dob-
rou reprezentaci nejen našeho oddílu, ale i města. Do příští sezóny 
pak hodně zdraví a chuť překonat sám sebe.

Trenér Jan Hanuš

Půjčovna lyží

Atletické výsledky z druhé části sezony

Město Slatiňany po dlouhá desetiletí podporuje seniory a občany se 
zdravotním postižením. Již v roce 1961 působil ve městě Klub dů-
chodců. Zdravotně sociální komise prováděla pravidelnou kontrolu 
péče o staré a imobilní občany. Působila zde geriatrická sestra, která 
potřebné seniory navštěvovala a vedla jejich evidenci. A konečně po-
čátkem sedmdesátých let vznikla v našem městě pečovatelská služba. 
Nejprve působila pod Okresním ústavem sociálních služeb Chrudim, 
později byla převedena pod Městský úřad Slatiňany. Výsledkem ne-
ustále se zvyšující péče o tuto cílovou skupinu byla i výstavba domu 
s pečovatelskou službou, který byl otevřen přesně před třiceti lety.
S výstavbou pečovatelského domu s rozpočtem 3 miliony korun se 
započalo v roce 1984. Veškeré práce byly vykonávány převážně bri-
gádnicky a na stavbě se vystřídalo velké množství obyvatel Slatiňan. 
Kolaudace se uskutečnila 23. listopadu a Den otevřených dveří pro-
běhl 28. listopadu 1987. Postaveny byly nejen byty pro klienty, ale 
také zázemí pro pracovnice pečovatelské služby. 
V domě s pečovatelskou službou je 16 bytů ve vlastnictví obce. Obec 
o jejich přidělení sama rozhoduje a po přidělení bytu uzavírají obě 
strany běžnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Předpokládá se, 
že obyvatelům těchto bytů bude poskytována sociální služba podle 
§ 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská 
služba. Naši obyvatelé tedy žijí ve svém soukromí, nemusí dodržo-
vat žádný režim dne jako v pobytových zařízeních, ale pouze užívají 
nasmlouvané služby dle svého aktuálního zdravotního stavu a své 
potřeby. 
V domě není zajištěna celodenní péče. Pracovnice jsou přítomny 
pouze v pracovní dny od 6 do 16 hodin. Obyvatelé DPS tedy musí 
být relativně soběstační, případně svou nepříznivou životní situaci 
o víkendech a večer řešit s pomocí rodinných příslušníků nebo jim 
jsou zajištěny služby osobní asistence. 
V současné době čtyři pracovnice poskytují terénní služby cca 95 uži-
vatelům na území našeho města a smluvních obcí. Navazují na práci 
svých předchůdkyň, které se po desetiletí snažily vytvořit stabilizo-
vanou a dostupnou službu. Velkou úlohu při zajišťování pečovatelské 
služby má i místní samospráva, která citlivě vnímá potřeby seniorů, 
tuto službu podporuje a finančně zajišťuje z rozpočtu města, stejně 
tak provoz domu s pečovatelskou službou. Jen v letošním roce byla 
nově vybavena nábytkem společenská místnost, dokončeny omítky 
stropů ve sklepech po zateplení, vyměněny rozvaděče elektrické 
energie v bytech obyvatel.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se na vybudování našeho 
domova a pracoviště podíleli.

Obyvatelé a pracovnice Domu s pečovatelskou službou Slatiňany

Třicet let od otevření DPS
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Doslova pár obytných stavení je v Kochánovicích, ale historie místa je 
bohatá a zajímavá.
Nejprve musíme vzpomenout Jaromíra Johna, který se do Kochá-

novic opakovaně vracel a také je 
ve svém díle opakovaně popisoval. 
Nejprve v próze „V myslivně“, sou-
části „Listů z vojny“, kterou napsal 
ještě před svým odchodem na voj-
nu v r. 1914 po návštěvách u pří-
buzných v kochánovické myslivně. 
To byla po dlouhá desetiletí pěkná 
a výstavná budova s rozsáhlým hos-
podářským dvorem, sídlo knížecího 
nadlesního. Tady John, ač člověk 
nad jiné městský a společenský, 
začal vnímat krásu okolní přírody 
– staleté stromy v rozlehlé oboře 
s upravenými pískovými cestami, 
čistý okrouhlický potok plný pstru-
hů, rybníky. Při svém osmiletém 
válečném zastavení ve Slatiňanech 

v letech l938–46 napsal psychologický román „Moudrý Engelbert“, 
první vydání v r. l940, jehož děj se odehrává i v Kochánovicích. Ro-
mán byl vydáván opakované a je známa také jeho televizní adaptace. 
Johnův přítel Jiří Zhor vystihl známou spisovatelovu slabost pro Ko-
chánovice v žertovném veršování „…na samotě rozbil stan v slad-
kém kouzlu Slatiňan. Volně hledí do azuru, klidně kráčí na Podhůru. 
Neobklíčen lesem slov obdivuje Kochánov“.
Také detektivní román s výraznými hororovými prvky s názvem „Zá-
hada vyhaslých očí“, vydaný v r. 1932, jehož autorem je Vítězslav 
Boček (divadelní a filmový herec, který prožil mládí v Chrudimi) se 

zčásti odehrává v Kochánovicích a blízkém okolí.
Karel Josef Zumsand ze Sanbergu, tehdy majitel slatiňanského pan-
ství, vystavěl kolem r. l700 v Kochánovicích rozsáhlý hospodářský 
dvůr. S poddanými však zacházel tak krutě, že byl pohnán před soud 
do Prahy a za trest na delší čas uvržen do věže Daliborky. 
Závěrem zmíníme Jaroslava Vrchlického a jeho časté a pravidelné 
vycházky k jím oblíbeným kochánovickým rybníkům. Dlouhá léta 
příjemného koupání v nich si Slatiňáci jistě připomenou fotografií 
neznámého autora, zřejmě z konce čtyřicátých let.
Daleko nad rámec našeho zastavení by byly vzpomínky na tamní vá-
lečná ležení vojsk pruských, německých, ruských a děje s tím spoje-
né. Jen pár stavení mají Kochánovice…

Hana Mikanová

Malé kochánovické zastavení

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
V KOSTELE NA POLOMI U TRHOVÉ KAMENICE

Jaromír John – fotografie 
z doby jeho pobytu ve Slatiňa-
nech kolem r. l940

Obálka knihy Vítězslava Bočka „Záhada vyhaslých očí“

Koupání v kochánovických rybnících

ve čtvrtek 7. 12. 2017
PROGRAM:
- otevření kostela v 17 hod.
- pozdravení s přáteli, povídání a malé pohoštění
- od 18 hod. vystoupení pěveckého sboru Jeřabiny a Chrámového 
sboru NAHOBOJ

DEJME SI JAKO DÁREK SETKÁNÍ S PŘÁTELI 
A POHODU S HUDBOU

- nezapomeňte hrníček a teplejší oblečení!
http://polom.eu/

Těšíme se na vás!
Pavla Šimonová, Jeřabiny, NAHOBOJ a přátelé
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Turisté v uplynulé sezóně měli možnost zhlédnout zajímavou 
výstavu té části africké zvěře, která evokovala tři výpravy rodiny 
Auerspergů na tento kontinent před I. světovou válkou, z nichž také 
přivezla lovecké trofeje.

V expozici bylo umístěno na 14 typů různých zvířat, u některých 
i více druhů, včetně torz hlav s parožím. Chyběli přirozeně největší 
suchozemští obratlovci, patřící do řádu chobotnatců, dále žirafy, 
velbloudi apod.

V úvodu výstavy se návštěvníci seznamovali prostřednictvím 
vyvěšených textů s podrobnými informacemi o Africe, doplněnou 
podrobnou mapou, především však o zvěři, která byla na výstavě 
instalována jako exponáty. Obsah popisů vypovídal o odborných 
znalostech života této fauny v Africe, připraveném od autorů výsta-

vy, přibližující jejich lokalitu výskytu, chování, populaci a v nepo-
slední řadě i jejich predátory, mezi něž patří bohužel i člověk.

Pro ilustraci přetiskujeme z vystavených zvířat pouze antilopu, 
pabuvola a hyenu (obr. č. 1, 2, 3), tvoří rovněž součást bohatší fauny 
africké přírody. Ty nejcennější oblasti jsou dnes součástí několika 
národních parků.

Vycpaniny divoké zvěře včetně trofejí zapůjčil pro výstavu 
Roman Mádl, pro něhož jej zhotovily restaurátorské dílny Jaroslava 
Pekaře z Chmelíku a Ivana Cempírka z Jezbořic.

Motivace předvést exotickou zvěř v tomto muzeu byla svým 
způsobem výjimečná, protože je zaměřena na historii chovu sta-
rokladrubského koně, jehož stádo bylo po roce 1918 postupně 
likvidováno kvůli vazbám na bývalou monarchii. Díky prozíravosti 
prof. Bílka se tak naštěstí nestalo.

Výše jsme připomněli cestování Auerspergů po Africe. První 
cesta se uskutečnila v roce 1909 jako rodinný výlet, který měl tra-
gické následky a účastníci se museli vrátit domů. V Luxoru náhle 
zemřela kněžna Elizabeth Kinská, švagrová Vilemíny Auerspergové 
(†1. 10. 1909).

Druhá a třetí výprava se realizovala v letech 1910 a 1912 a byla 
organizována jako safari, jíž se účastnil F. J. Auersperg se synem 
Vincenzem (†10. 6. 1919) spolu s dalšími šlechtici.

Výstava ve Švýcárně v letošním roce byla proto vzpomínkou 

Vzdělávací pojetí měla výstava ve Švýcárně pod názvem Afrika,
prezentovaná formou defilé boxů s vypreparovanou zvířenou africké fauny

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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na tyto cesty a divoká zvěř se buď stala svědkem putování této 
výpravy po Africe, nebo byla jejími členy ulovena. Trofeje se 
nacházejí v sbírkách několika muzeí i zámků.

Letošní turistická sezóna zaznamenala v měsíci srpnu nejvyš-
ší návštěvnost od roku 2012, v němž byla Švýcárna zpřístupněna 
po rozsáhlé rekonstrukci objektu, nacházející se již ve stavu zchát-
ralé rozvaliny.

Na obr. č 4, 5 a 6 je expozice africké fauny zastoupená na výstavě.
Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 5

Obr. č. 6

V listopadových Ozvěnách vyšel článek nazvaný REAKCE 
NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, pod kterým byl pode-
psán jakýsi Slatiňanák. Jednalo se tedy o článek anonymní. No, 
nechci s anonymem polemizovat, vyjádřil svůj názor a nenašel 
dost odvahy se podepsat. Jsou rodiny, které se s dvoutýdenními 
intervaly svozu odpadu vyrovnají lehce, jsou rodiny, které to mají 
jen taktak a jsou i takové, které prostě toho odpadu vyprodukují 
příliš mnoho nebo stále ještě neumí dobře třídit. Ti poslední budou 
pochopitelně protestovat, to se dá očekávat. Slatiňanák patří mezi 
ně a má silnou potřebu za sebe a sobě podobné bojovat. A bojuje 
tak, jak jedině dovede. Článek je psán velmi emotivně a útočně. 
V podstatě z něj vyplývá, že ti, kteří o svozech odpadů rozhodují, 
jsou padlí na hlavu, všichni, kteří s tím problémy nemají, jsou ne-
svéprávní a ti, kteří toho odpadu produkují tolik, že jim současný 

interval nestačí, jsou chudáci. Anonym vyjadřuje strach z potkanů 
a červů a varuje před apokalypsou, pokud se opět nebude vyvážet 
každý týden. A také dává jasný tip všem politickým uskupením, 
která budou kandidovat v komunálních volbách. Dá-li si některá 
strana do programu, že obnoví týdenní intervaly, zcela určitě získá 
anonymův radostný hlas (a pravděpodobně i hlasy dalších nespo-
kojených). Na ostatních bodech programu už tak záležet nebude. 
Na článku je pikantní skutečnost, že anonym poukazuje na to, že 
někdo nebyl v nějakém svém sdělení zcela konkrétní. No, a pak se 
sám ani nepodepíše!
Redakci Ozvěn bych chtěl tímto vyzvat, aby anonymní příspěvky ni-
kdy nezveřejňovala. Anonym je vždy nemravný a jedovatý. Nebo jste 
se už někdy setkali s anonymem pochvalným?

zdeněk jirásek (taky kluk ze Slatiňan)

Většina občanů a třeba i návštěvníků města, kteří procházejí míst-
ním stadionem, si všimla, že se ve sportovním areálu SK Spartak 
Slatiňany začal od léta měnit vzhled stávající budovy garáže, kde 
byly doposud sklady a dílna. Tato budova zde stojí více než 20 let 
a od svého vybudování nedoznala žádné změny. Oddíl nohejbalu 
mužů, který se již řadu let účastní mistrovských soutěží, neměl 
vlastní kabinu. Nohejbalisté využívali k převlékání nedůstojně la-
vičky u kurtů a sportovní pomůcky měli uschovány ve skladech 
ostatních oddílů SK. Velkým nárůstem členské základny mládeže 
(předpřípravky, mladší přípravky a starší přípravky) v oddíle ko-
pané nestačily současné prostory pro jejich zázemí při trénincích 
a zápasech. Tak se zrodil plán rekonstrukce garáže. Jenomže na tak 
náročnou akci chyběly finance. Koncem roku 2016 po pečlivé pří-
pravě a zpracování projektové dokumentace naše sportovní organi-
zace požádala Pardubický kraj o dotaci na tuto akci. Poté, co jsme 
na jaře roku 2017 obdrželi dotaci 130 tisíc Kč, která měla pokrýt 
70% celkových nákladů, jsme mohli rekonstrukci garáže zahájit. 
V průběhu rekonstrukce se bohužel objevily další vícenáklady, které 
bylo nutno pro zdárné ukončení přestavby provést (oprava střechy, 
okapů, svodů atd.). Tyto náklady hradil Spartak ze svého rozpočtu, 
stejně jako zateplení celého objektu včetně fasády. V letošním roce 

se budova pouze zateplí, závěrečná část – omítnutí, bude prove-
deno až na jaře 2018. Hlavním důvodem je to, že naše sportovní 
organizace musí ze všeho nejdřív zabezpečit životaschopnost celé-
ho areálu v zimním období. V zimě probíhají v hale a v tělocvičně 
tréninky všech 9 oddílů, navštěvují ji při hodinách tělesné výchovy 
žáci zdejší základní školy, probíhají zde futsalové zápasy a náklady 
na elektrickou energii jsou vysoké. Loňská zima nám trochu „zato-
pila“ a tak nebylo výjimkou, že měsíční vyúčtování za odběr elek-
třiny převyšovaly 100 tisíc Kč. Bohužel předpovědi na nastávající 
zimu se moc neliší.
Pokud vše vyjde, jak si přejeme, tak rekonstrukcí garáže vzniknou 
2 nové kabiny pro fotbalové přípravky a mladší žáky. Oddíl nohejbalu 
získá kabinu pro převlékání hráčů a prostory pro uložení sportovního 
náčiní. Ve zbylé části budovy zbude místo i na garáž a dílnu. Spartak 
získá hezkou a účelně využívanou budovu, která přispěje ke zlepšení 
vzhledu celého areálu. Spolu s novými střídačkami a ochrannou plas-
tovou stříškou u hlavního fotbalového hřiště, vybudovanými v letoš-
ním roce a na kterých se kromě naší organizace podílel oddíl kopané 
a nemalou sponzorskou částkou i pan Beran s paní Dobrovolnou, bu-
dou ozdobou našeho sportovního areálu.

Jaromír Hanuš, předseda SK Spartak Slatiňany

Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn

Změny na stadionu SK Spartaku Slatiňany
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Vážení spoluobčané, 
rok 1914 měl pro naše dědy a pradědy dvě diametrálně rozdílné polo-
viny. Ta první se nesla ještě v bezstarostném duchu všedních starostí 
pokojného rozvoje spojeného s parcelací polností na další výstavbu 
domů, táhnoucími se problémy s elektrifikací, rodící se autobusovou 
dopravou nebo zřízením venkovního posezení na dnešním Monaku. 
Druhý poločas obrátil vše naruby – vtrhla k nám 1. světová válka 
a učinila přítrž poklidnému mírovému rozvoji. Dlouhé 4 roky se bu-
dou ženy a děti strachovat o život tátů, manželů či synů, nastane stag-
nace a nouze……
……… Zemská správní komise Království českého vyhověla žádosti 
Josefa Drobílka a Františky Volejníkové o povolení parcelace pozem-
ků podle Nasavrcké silnice – č. kat. 188 a 189/3 bez obmezení. Tím-
to usnesením byl dřívější protest obce zcela zamítnut. ………. Dne 
17. dubna byla povolena parcelace pozemků na místa stavební a to: 
Čeňku Šnoplovi, rolníku, Josefu Zemanovi, poštmistru a Františku 
Kubelkovi, rolníku. …………… V r. 1914 opět oživla snaha o za-
vedení elektrického osvětlení v obci. Ve schůzi obec. zastupitelstva 
19. 2. začalo se jednat vážně o této otázce. Byl dán návrh, aby obec 
sama na svůj náklad elektrické vedení nestavěla, nýbrž aby se ustavi-
lo zvláštní družstvo, které by elektrisaci vlastním nákladem postavilo 
a ke kterému by obec přistoupila za člena. Bylo tedy usneseno, aby 
rozpočet na el. vedení doplněn byl plánem projektu sekundárního ve-
dení za smluvenou cenu 250 K, kterou žádal ing. Emil Čech z Prahy. 
Celkový účet později však činil 317 K 20 h, jelikož mimo vypraco-
vání projektu, rozpočtu a plánu byla zahrnuta položka za informač-
ní přednášku a výlohy za cestu z Prahy do Slatiňan. Přesto byl účet 
schválen. Zároveň byl dán další návrh o požádání správy velkostat-
ku a cukrovaru, aby společně uvažovaly o centralisaci el. osvětlení 
a také aby obec byla společně přibrána. Dne 12. 6. prohlásil ředitel 
cukrovaru, že v přítomné době není možno obec připojit na knížecí 
el. vedení a že i v budoucnosti jest to vyloučeno, ježto by bylo třeba 
pořídit nákladné stroje na výrobu proudu o vysokém napětí. Po těch-
to jeho vývodech odložena tato věc na dobu pozdější. ………… 
Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 17. dubna usneseno zakoupit 
potřebné pozemky pro otevření nové ulice u č. p. 154 (Nádražní x 
Wolkerova) od Františky Celarové 151 čtver. sáhů, Aloise Chmelíč-
ka 110,7 čtver. sáhů, od Anny Hrubé 28,1 čtver. sáhů a od Jaroslava 
Korečka 10,1 čtver. sáhů. ………. C. k. severozápadní dráha zřídila 
po jedné straně nádražní cesty chodníček 1 m široký. Taktéž okres 
byl ochoten zřídit chodník na panketě okresní silnice Vorelské. Sla-
tiňanská obec se usnesla hradit 1/3 nákladu. Položeny byly také ob-
ruby z tvrdého pískovce pro sypané chodníky u domu č. p. 130, 135 
a domu nynější pošty (č. p. 157 – levá strana T. G. Masaryka směr 
Nasavrky). Ze 3 ofert na dodávku pískovcových okrajů k chodníkům 
přijata nejvýhodnější nabídka Josefa Drobílka, kamenického mistra 
ve Škrovádě a to 1 běžný metr za 1 K 90 h. Položení zadáno Vincenci 
Medunovi, mistru dlaždičskému v Slatiňanech – 1 bm za 80 h. Výno-
sem c. k. místodržitelství v Praze ze dne 29. září uděleno zřídit chod-
ník podél říšské silnice u zdi bývalého pivovaru č. p. 16 na náklad 
obce. …………… Okresní výbor v Chrudimi dne 19. 6. oznámil, že 
okresní výbory v Pardubicích, Chrudimi, Nasavrkách a v Chotěboři 
zamýšlí v brzké době podat žádost za autobusové spojení mezi 
Pardubicemi, Chrudimí, Nasavrky, Trhovou Kamenicí a Ždír-
cem. …………… Dne 20. července bylo pronajato místo na pokraji 
obecního lesa Josefu Drobílkovi, majiteli letní restaurace Na podlesí 
u Škrovádu pro umístění stolů a lavic za roční nájemné 2 K do od-
volání. ………….. Události válečné zasáhly do poměrů zdejších mě-
rou netušenou. Při částečné mobilisaci dne 26. 7. a po 5 dnech nato 
všeobecné mobilisaci odebrali se všichni muži, vojenskou službou 
povinni, ke svým plukům. Na všech stranách bylo pláče a nářku, ze-
jména žen a děti, takže nálada byla všude velmi stísněná a pochmur-
ná. Později pak několika přehlídkami nastoupili všichni schopní 
domobranci od 18 do 50 let do zbraně. Následkem toho mnoho 
živností za ten čas zaniklo. Tak odešli 2 řezníci, všichni obuvníci, 
kolář, klempíř, zámečník, malíř a mnoho jiných. Také dva po-

licejní strážníci F. Závorka a V. Protiva byli povoláni k vojenské 
službě. Obec byla zmocněna povolat místní občany ke konání pra-
videlných nočních hlídek. ………….. Obvodním lékařem MUDr. J. 
Kramářem byl veden kurs, ve kterém některé ženy v Slatiňanech 
za jeho dozoru pilně se připravovaly v ošetřování raněných. Jejich 
pomoci bylo vbrzku třeba, neboť zde byla zřízena záložní nemocnice 
Červeného kříže. Místní klášter byl uprázdněn a v místnostech jeho 
upravena lůžka pro 50 nemocných a raněných. Postele a prádlo da-
rovalo občanstvo, topivo cukrovar, posluhu a osvětlení hradila obec. 
První transport raněných o 53 mužích dostavil se dne 6. prosince. 
Bylo nutno také na náklad obce přepažit chodbu, oddělit drátěným 
plotem přední zahradu od zadní. ………. Dne 2. prosince, k rozkazu 
c. k. okresního hejtmanství, přistěhovali se do zdejší obce uprchlíci 
v počtu 132 osob z různých končin Haliče, vesměs náboženství iz-
raelského – židovského. Ubytováni byli v hostinci pí Virtové a v č. 
p. 135 (T. G. Masaryka) a 139 (Staré náměstí). Obec jim poskytovala 
nájem, lůžka a otop. Ostatní bylo hrazeno ze státních příspěvků, které 
jim na výživu byly týdně rozdělovány. Obci vznikala s ubytováním 
těchto haličských uprchlíků velká vydání. Před jejich příchodem 
telegraficky objednáno od firmy M. Svoboda z Vídně 50 koňských 
pokrývek a mimo to usneseno zakoupit 250 m slamníkového plát-
na. ………. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 20. 11. usneseno, aby 
obec upsala na válečnou půjčku 1000 K a to z hotového kmenového 
jmění, které bylo uloženo u spořitelny v Chrudimi. ……….. V roce 
1914 bylo 11 členů místního hasičského sboru na vojně. ……….. 
Z učitelského sboru povoláni byli ke službě vojenské Josef Česenek 
a František Velinský. ……….. Pro zajímavost uvedeno, že rakousko 
– uherská armáda spotřebovala pro své mužstvo 36 000 q proviantu 
a 40 000 q ovsa pro své koně. ……..... 22. srpna t. r. uprostřed vá-
lečné vřavy, jaké není pamětníka, slaví humánní spolek Červeného 
kříže své padesátileté jubileum (založeno 1864 v Ženevě). Opravdu 
tragická ironie dějin !

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany jdou do Velké války
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Na poslední výjezd v rámci projektu Erasmus+ „Angličtina nás baví“ 
jsem se začátkem října vydala do italského Janova. Cílem mého po-
bytu byla základní škola, kde jsem se měla účastnit výuky angličtiny 
mladších dětí, diskutovat o metodách s italskými kolegy, společně 
plánovat lekce a sama také učit děti angličtinu bez znalosti italštiny. 
Přivítalo mě multikulturní město s historickou částí plnou spletitých 
uliček, sluníčko, moře a samozřejmě i výborná zmrzlina.
Těšila jsem se do školy. Moje očekávání byla velká, protože předcho-
zí pobyty v Polsku nebo ve Švýcarsku byly velmi přínosné. Možná až 
moc velká…. V pondělí jsem dorazila do školy. Budova školy byla 
stará a ne moc udržovaná. Třídy tmavé, se starými lavicemi, na zemi 
studená dlažba, nikde žádný moderní nábytek. Třídy byly vybave-
ny interaktivními tabulemi, ale jen díky vánoční sbírce rodičů. Jak 
jsem se později dozvěděla, v Itálii není vzdělání prioritou (tak, jako 
například ve Finsku), a tak do vzdělání moc peněz nejde. Celý první 
stupeň školy slouží primárně jako instituce pro hlídání dětí. Na přání 
rodičů děti každý den začínají v 8.15 a končí v 16.30. Celou dobu se 
učí, odpoledne končí běžně matematikou nebo italštinou, tedy žádný-
mi oddychovými předměty jako je výtvarná nebo hudební výchova. 
Měla jsem pocit, že cílem není efektivní výuka orientovaná tak, aby 
se každé dítě vzdělávalo s radostí a rozvíjelo co nejvíc. Spíš to vy-
padalo, že se učitelé snaží jen nějak vyplnit čas, kdy děti musí být 
ve škole. Kromě hodin angličtiny jsem prožila i dopoledne ve druhé 
třídě a viděla jsem něco, co je u nás naprosto nemyslitelné. První 
dvě hodiny měly děti matematiku, kdy celých 120 minut opisovaly 
příklady z tabule, které pak samy počítaly bez ohledu na to, že jim to 
moc nešlo a většina z nich si nevěděla rady s postupem. Za tu dobu 
nesměly jít na záchod ani se napít… za celé 2 hodiny se nezměnila 
činnost, děti nemluvily, nevstaly, neprotáhly se…prostě jen seděly 
a počítaly. Po přestávce následovala další dvouhodinová lekce, tento-
krát zeměpisu, v podobném duchu. Celou dobu jsem si jen říkala, jak 
jsem šťastná, že naše děti nemusí zažívat něco takového.
Co se týkalo mého sledování výuky angličtiny a sdílení zkušeností, 
byla jsem velmi zklamaná. Přestože jsme byli předem domluveni, jak 
bude naše spolupráce vypadat, realita byla jiná. Italští učitelé neměli 
vůbec zájem o výměnu zkušeností nebo společné přípravy. Sice jsem 
mohla sedět ve třídě a sledovat výuku, ale to bylo asi tak všechno. 
Celý pobyt jsem měla pocit, že jsem na obtíž… nechtěný školní host. 
V hodinách angličtiny (stejně jako v jiných hodinách) bylo nejdůleži-
tější psát do sešitu a pak mlčet. Neviděla jsem žádné aktivity na roz-
voj mluvení, poslechu nebo čtení. Děti nebyly zvyklé komunikovat 

se spolužáky ani slušnou formou mluvit s učiteli. Jakmile jim učitelé 
dali jen trochu volnosti, začaly být dost nezvladatelné, což učitelé ře-
šili velkým křikem a následnými domácími úkoly za trest. Výrazně se 
tento problém ukázal ve chvíli, kdy jsem dostala možnost učit sama 
(učila jsem ve třetí a páté třídě). Děti byly sice nadšené mými aktivi-
tami, ale jejich nadšení bylo tak velké, že jsem je jen stěží dokázala 
uklidnit a dovést je k dokončení zadaného úkolu. Děti samy o sobě 
byly moc milé a přátelské a i s jejich velmi slabou angličtinou a mojí 
absolutní neznalostí italštiny jsme se dokázali domluvit. Ale učení 
moc nefungovalo. Možná by to bylo jiné, kdybych s nimi pracovala 
delší dobu a měly by tak možnost zvyknout si na mě. Takhle to nedá-
valo žádný smysl. Ve třídách se mi ale moc líbilo, jak bez problémů 
vychází se spolužáky z jiných zemí (viděla jsem děti z Maroka, USA, 
Kapverd, Kolumbie…), berou je jako něco naprosto normálního 
a učitelé je chápou spíš jako obohacení třídy, kdy se děti dozví o jiné 
kultuře, písmu, jazyku…
Přestože jsem se snažila ze svého pobytu v Janově získat co nejvíc, 
byla jsem opravdu ráda, že jedu domů. Do školy, kde se snažíme, 
aby děti byly šťastné, kde efektivně využíváme čas, který děti tráví 
ve škole a kde, když chceme, aby se děti ztišily, na ně nekřičíme, ale 
zvedneme ruku a počkáme, až se ztiší samy. Jsem šťastná, že žiju 
v České republice a že můžu učit ve škole ve Slatiňanech.

Zuzana Marečková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejím obsahem.

Taková normální škola v  Itálii aneb Erasmus+ potřetí a naposledy
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Podzim definitivně převzal vládu, a to v anglicky hovořícím světě 
zvěstuje blížící se Halloween. Tento svátek nabízí mnoho možnos-
tí, jak spojit výuku angličtiny s prožitky a zábavou. A tak v rámci 
projektu Erasmus plus proběhl halloweenský víkend s angličtinou, 
který zorganizovala a společně vymyslela pětice učitelek angličtiny 
pro žáky 4. a 5. tříd. 
Zájem o účast ze strany dětí byl velký, ale vzhledem k omezené ka-
pacitě ubytování, bylo možné uskutečnit tuto akci s max. 25 dětmi. 
Již v pátek jsme společně nastoupili do autobusu a odjeli do tajem-
na v Horním Bradle, kde na nás čekal skutečný „haunted house“, 
plný překvapení a obklopený velkou, prostornou zahradou. Páteční 
večer proběhl v duchu seznamovacích aktivit a anglických písniček, 
ale druhý den se děti probudily do typicky halloweenského prostředí. 
Celý dům byl vyzdoben dekoracemi a mohl tak začít skutečný Hallo-
ween. A protože nám počasí přálo, naučily se děti mnoho anglických 
slov, říkanek a informací k tématu nejen uvnitř, ale i v okolní přírodě. 
Součástí programu byla samozřejmě nejen komunikace v angličtině, 
ale také hledání halloweenského pokladu, vyřezávání dýní, večerní 
stezka odvahy lemovaná dýňovými lampičkami a typické koledování 
v angličtině. Nechyběl ani karneval v maskách moderovaný čaroděj-
kami – učitelkami. 
V neděli odjížděli účastníci nejen plní dojmů, ale i s materiály k téma-
tu, které jim dále pomohou v rozvoji jazykových dovedností. Ohlas 
dětí k této akci byl velmi pozitivní, což nás – organizátory – motivuje 
k další práci a přípravě podobných mimoškolních aktivit. Vždyť na-
ším společným cílem je, aby se děti učily naplno a s radostí. .

Víkend s angličtinou ve jménu Halloweenu
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Uteklo to. Ještě nedávno jsme se loučili s předškoláky, vítali nové 
kamarády a chtěli si užít babího léta a už je tu krásné období Adven-
tu. Ve školce jsme na podzim nezaháleli a proto nám čas podzimní 
tak rychle utekl. V září jsme díky spolupráci se Skutečně zdravou 
školou a podpoře Ministerstva zemědělství vyjeli na rodinnou farmu 
do Částkova a strávili příjemné dopoledne mezi zvířátky a ukázkou 
prací na políčku a zahrádce. Měli jsme možnost ochutnat báječnou 
podzimní polévku, kterou paní Simona uvařila z úrody z jejich far-
my. Michaelská doba se blížila a čas boje s drakem byl zde! Počasí 
nám přálo a stejně jako předešlé roky jsme společně s rodiči vyšli 
do zámeckého parku vyrábět házecí draky a vydat se do pomyslné 
“dračí sluje” jako rytíři pro jablko. Všichni zvítězili a jejich odva-
ha byla po právu jablkem odměněna. Jedno říjnové dopoledne došlo 
i na divadelní představení v prostorách školky. A protože se čas na-
chýlil a období Martinské bylo skoro za dveřmi bylo potřeba započít 
přípravy. Letošní úroda dýní na naší školkové zahrádce byla bohatá 
a tak jsme nedlabali jednu, ale rovnou 3 dýně. Pro naše rodiče jsme 
napekli Martinské rohlíčky, abychom se mohli všichni navzájem ob-
darovat. A přijel letos Martin na bílém koni? Díky dlouholeté spolu-

práci s hřebčínem ve Slatiňanech, které si velmi považujeme a děku-
jeme za ni, PŘIJEL! Tentokrát na koni černém, jež opravdu Martin 
měl, pořekadlo značí, že v době svátku Svatého Martina padal sníh 
a blížila se královna mrazivých večerů a chladných nocí – paní zima. 
Proto dnes říkáme Martin na bílém koni. A jako tečku než nastane 
období adventní jsme společně vyráběli martinské husičky a využi-
li naše šikovné prstíčky… Všem vám přejeme klidný adventní čas 
a budeme se těšit na shledanou na Vánočním jarmarku na zámku, 
kam se s dětmi v dopoledních hodinách chystáme s vystoupením pod 
stromečkem.

Pracovní místo na zástup
Mateřská škola Děvčátka MOMO ve Slatiňanech v ulici Vrchlického 
168 hledá pomocnou paní učitelku pro zástup v období nemocí, vzdě-
lávacích aktivit pedagogů a dovolených. Požadujeme pedagogické 
vzdělání. Pro bližší informace prosíme voljte na tel. 774 709 399, 
děkujeme.

Ohlédnutí za podzimním časem v Mateřské škole Děvčátka Momo
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SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
Slavní Češi v provedení věhlasného orchestru
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra; V. Novák: Serenáda D dur
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Tomáš Brauner – dirigent
NEDĚLE 18. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 
400 Kč
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
Komorní skladby a korespondence Bedřicha Smetany
Trio ArteMiss: Jana Holmanová – klavír, Alžběta Vlčková – violon-
cello a Adéla Štajnochrová – housle, Valérie Zawadská – umělecký 
přednes
ČTVRTEK 22. března – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstup-
né 200 Kč
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 24. března – 10 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma
C. ORFF: CARMINA BURANA
Scénické provedení proslulé kantáty
Moravský komorní sbor; baletní soubor, orchestr a sbor Slezského 
divadla Opava
Richard Hein/Marek Šedivý – dirigent, Anna Bocanová – soprán, Pa-
vel Klečka – tenor
NEDĚLE 25. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč
PÍSEŇ JE TOUHA
Interpretace hudby renesance a baroka dobovými nástroji
Soubor Chairé, Alfred Strejček – umělecký přednes
NEDĚLE 8. dubna – 16 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku 
v Luži, vstupné 200 Kč
ČESKÝ ROK V HUDBĚ
Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Martin Profous – dirigent, Zdeněk Kudrnka – sbormistr
NEDĚLE 15. dubna – 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, 
vstupné 200 Kč
PUTOVÁNÍ S HUDBOU
Za zpěvem z Mokrýšova až do Frankfurtu
Jolana Slavíková – soprán, Jan Polívka – klavír
PÁTEK 20. dubna – 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Skuteč, vstupné 200 Kč
MICHAEL JACKSON SYMPHONY
Nesmrtelné hity krále popu v aranžích Martina Kumžáka
Filharmonie Hradec Králové, Moondance Orchestra
Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár, Dušan Marko
Martin Kumžák – dirigent
NEDĚLE 22. dubna – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 
450 Kč
P. I. ČAJKOVSKIJ: PANNA ORLEÁNSKÁ
Tragický osud statečné dívky v opeře ruského klasika
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

SOBOTA 28. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 
400 Kč
RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE
Kytarový mág s virtuózním sólovým programem
PÁTEK 4. května – 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

J. STRAUSS ML.: CIKÁNSKÝ BARON
Láska, temperament a tanec ve slavné operetě
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 6. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 
350 Kč
ČECHOMOR – PROMĚNY
Výjimečný koncert populární kapely se symfonickým doprovodem
Čechomor, Moravská filharmonie Olomouc
Jan Kučera – dirigent
PÁTEK 11. května – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 
600 Kč
GALAKONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ
Legendární sopranistka se sólistou Národního divadla
Gabriela Beňačková – soprán, Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková 
– piano
NEDĚLE 13. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 
350 Kč

Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek probíhá na odboru kultura a školství Městského úřa-
du Skuteč, v Turistickém informačním centru v budově Městského 
muzea Skuteč nebo na stránkách http://vstupenky.skutec.cz.
Více informací získáte na http://hudebni.skutec.cz nebo na tel.: 
469 326 486/ 487, 731 557 422/477.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč – 18.3.–13.5. 2017
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Snad každý obyvatel Slatiňan již někdy procházel kolem zdejší-
ho římskokatolického kostela sv. Martina a zvolil k tomu příjemnou 
cestu do mírného kopce v Jiráskově ulici. V létě příjemně stíněná, 
na podzim hezky zbarvená a v zimě jinovatkou ozdobená lipová alej 
je dnes její neodmyslitelnou součástí. Tento urbanisticky zajímavý 
a cenný kout Slatiňan vedoucí na zámecké návrší je výsledkem 
mnoha úprav a staletí dlouhého vývoje. Pro své historické, urba-
nistické, umělecké i do jisté míry krajinářské hodnoty je Jiráskova 
ulice součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko 
a její pomyslnou severní branou. Tímto drobným článkem bych rád 

přiblížil historii posledních 250 let, která je zachycena na mapo-
vých podkladech, leteckých snímcích a od konce předminulého 
století také na fotografiích. Soubor archivních pramenů využitých 
v tomto příspěvku pochází z různých institucí, jejich výčet je uve-
den na konci článku.

Druhé nejstarší doposud známé vyobrazení dnešních Slatiňan 
nalezneme na hraniční mapě Nasavrckého panství z roku 17531 
(obr. 1), která názorně vykresluje i příjezd k zámku. Z hlavní cesty 
od Chrudimi před panským pivovarem odbočuje cesta na návrší, 
zleva míjí samostatně stojící kostel se hřbitovem za ohradní zdí 
a končí branou do areálu „zámku se zahradní zdí, hospodářským 
dvorem, sýpkou na obilí, ovčínem a hospodou“2. Z plánu je patrné, 

že v dnešní Jiráskově ulici ještě žádné stromy vysázeny nebyly. 
Otázkou je, zda plán nevznikl například v době po kácení apod. 
Teorii o absenci aleje však potvrzují o necelé půlstoletí později 
veduty Jana Venuta3 (obr. 2), na kterých nejsou cíleně vysázená alej 
ani stromořadí nikterak patrné. Konec 18. století a příchod nového 
majitele – Karla knížete z Auerspergu je spojen s velkou stavební 
aktivitou. Hospodářské budovy u zámku byly na konci 18. století 
zbořeny, aby uvolnily prostor nově zakládanému parku (nový dvůr 
byl vystavěn na severozápadní okraj Slatiňan). Z obrázku 2 je patr-
né, že do parku ústila tato příjezdová komunikace u nově vybudova-
né správní budovy panství (dnes č. p. 30) a stejně starých knížecích 
koníren (zbouráno 1898). Jiráskova ulice tímto urbanistickým 
zásahem přestala plnit funkci hlavního příjezdu k budově zámku 
a převzala ji nově vzniklá komunikace směrem od západu lemovaná 
alejí módních sloupovitých topolů černých hojně užívaných i kolem 
zámeckého parku, například ve spodní části dnešní Kaštanky. Urba-
nistické rozvržení Slatiňan včetně komunikací a využití pozemků 
kolem poloviny 19. století je velmi dobře patrné na mapách sta-
bilního katastru z roku 18394 (obr. 3) a později vydané indikační 
skice. Ani jedna z těchto map však nezachycuje mapovou značku 
aleje ve sledovaném území. První katastrální mapování postihující 
celou monarchii – stabilní katastr (ve Slatiňanech mapováno v roce 

1839) ve svém souboru popisných informací5 uvádí, že Jiráskova 
ulice – parcela 614 patří „Slatinaner Gemeinde“, tedy jde o obecní 
majetek, kterým je Jiráskova ulice dodnes. 

Z padesátých let 19. století pochází plánová dokumentace 
na rozšíření zámku, která přinesla velkou změnu v orientaci budovy. 
Hlavní jižní průčelí se stalo průčelím zahradním a nově byl vjezd 
do zámku uskutečňován kolem severního křídla a dnešní branou 
do nádvoří. Do těchto míst byl možný příjezd stávající hlavní cestou 
od západu, ale také od kostela (znovu po 60 letech). Proto plán6 
z pera Benedikta Škwora do Jiráskovy ulice připisuje poznámku 
„Fürstliche Zufahrt“ = knížecí příjezdová cesta. Následujících 
25 let je velmi skoupých na mapové podklady (k 11/2017 jsem 
v archivních pramenech žádné nenalezl). Pro náš článek je to však 
velmi důležité období, neboť někdy mezi lety 1857 a 1882 vznikla 
alej spojující hlavní silnici s kostelem. Slepé období projasňuje až 

Zelená historie Jiráskovy ulice

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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regulační plán z února 1882 vyhotovený Františkem Schmoranzem. 
Do Jiráskovy ulice zakresluje mapovou značku aleje a šipkou s tex-
tem „K zámku“. Mimo jiné zachycuje i polohu sloupu se sochou 
Spasitele na styku dnešní Jiráskovy ulice a T.G. Masaryka přene-
seného později v 90. letech 20. století severně od kostela na dnešní 
místo, kde kdysi stávala kostnice. V následujících letech je prostor 
na mapových podkladech znázorňován poměrně často a souvisí 
s proměnami svatostánku a jeho okolí. Do tohoto období spadá 
plánek8 ve farní kronice z roku 1886, nedatovaný plán9 se zákresem 
zbouraných a shořelých staveb severně od kostela, regulační plán10 
území z roku 1892 (obr. 4). Všechny tyto plány obsahují také zákres 
s mapovou značkou aleje (s výjimkou plánu11 průběhu knížecího 

vodovodu z roku 1887). První plány z 20. století pochází z let 1901 
a 1906. První12 zachycuje změnu v katastrální mapě a vznik cesty 
mezi farou a alejí (obr. 5). Druhý13 zobrazuje domy, kanalizační 
stoky ve Slatiňanech, aleje a další. V popisu trasování slatiňanského 
knížecího vodovodu z roku 1928, který byl přílohou vodoprávního 

řízení o rok později, se uvádí, že vodovod „v prodloužení svém vede 
po parcele č. kat. 614 /kaštankou/ ke stojanu...“. Z tohoto popisu je 
také jasné s jakým typem stromů bylo možné se v aleji dříve potkat, 
a to jírovcem maďalem (Aesculus hippocastanum, kaštan koňský). 
Vzrostlé jírovce jsou později zachyceny na leteckých snímcích z let 
1937 a 1938 (obr. 6)14. Letecký snímek z roku 1954 již ukazuje 
nově vysázené mladé stromky, a to dnešní lípy, jejichž vysázení 
dle zápisu ve slatiňanské kronice roku 1949 inicioval Okrašlovací 
spolek. Z obrazových materiálů můžeme zmínit různé pohlednice 
(například obr. 7), snímky uložené v Regionálním muzeu v Chru-
dimi (například obr. 8)15 či ve fotoarchivu Národního památkového 
ústavu vzniklé po roce 1892 respektive po roce 1945 v případě 
NPÚ16. 

Dávná i novodobá historie Jiráskovy ulice a zámeckého návrší 
je plná překvapení a zajímavých příběhů, které jsou velmi často 
zachyceny na fotografiích mnoha zdejších obyvatel. Pokud máte 
doma nějaké zajímavé historické fotografie ze zámeckého návrší, 
dovolil bych si Vás tímto požádat o jejich laskavé zapůjčení pro 
vytvoření digitální kopie do zámeckého archivu.

V současné době je vyhlášen společností Arnika již sedmý 

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 4

Obr. č. 7
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ročník ankety Alej roku, kde můžete až do 4. prosince 2017 hla-
sovat pro slatiňanskou zámeckou alej. Více informací a hlasování 
na www.alejroku.cz.
S přáním poklidných Vánoc a pevného zdraví do nového roku 2018

Ing. Jaroslav Bušta, kastelán státního zámku Slatiňany

1Státní okresní archiv Chrudim, fond Archiv města Chrudim II, inv. 
č. 2101
2Národní archiv Praha, Josefské vojenské mapování (1764–1768), 
Elaborát, sekce 128 

3Krajské muzeum v Českých Budějovicích, Johan Venuto, pohled 
na Slatiňany od jihu, 1796; Österreichische Nationalbibliothek Wien, 
Johan Venuto, pohled na Slatiňany od severu, 1796 (převzato 1806)
4Mapy stabilního katastru a indikační skici – přístupné online 
na http://archivnimapy.cuzk.cz/
5Národní archiv, fond 56 Stabilní katastr
6Plán na úpravy zámku se dochoval v několika pare – jedno nalezne-
me ve sbírkách zámku Slatiňany a druhé v SOkA Chrudim, fond OÚ 
Chrudim I, inv. č. 6740
7SOkA Chrudim, Regulační plán pro uřádění příštích staveb při 
Chrudimsko – Německo-brodské silnici v Slatiňanech, a sice v části 
od knížecího dvora až po veký hostinec a pivovar, fond archiv měs-
tyse Slatiňany, karton č. 7
8Římskokatolická farnost Slatiňany, farní kronika, strana 190
9SOkA Chrudim, Nástin polohy cesty od silnice chrudimské ke kos-
telu ve Slatiňanech, datování odhadnuto na rok 1891, fond archiv 
městyse Slatiňany, karton č. 7
10SOkA Chrudim, Regulační plán části Slatiňan u kostela, fond ar-
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Vždycky jsem stál mimo hlavní proud a více 
než to velké a silné mne přitahovalo to men-
ší a křehčí. Zdálo se mi tam prostředí čistší 
a férovější. Proto jsem se stal běžcem a ne 
fotbalistou, proto čtu Literární noviny a ne 
Blesk, proto se dívám na Art a ne na Novu, 
proto poslouchám Vltavu a ne Impuls. A pro-
to mě také nikterak nepřekvapilo, že strana, 
kterou jsem volil, dostala ve Slatiňanech jen 
23 hlasů. Neočekával jsem, že by se mohla 
dostat do Parlamentu, ale přesto jsem ji volit 
musel. Zdrcen jsem z toho tedy nebyl, tro-
chu smutný ano. Ovšem daleko více jsem 
byl smutný z jiného čísla. Spočítal jsem, že 
strany, které já nepovažuji za demokratické, 
dostaly od voličů ve Slatiňanech dohromady 
1045 hlasů. Nejprve mne zachvátilo trochu 
zděšení. To přece není možné, aby každý 
třetí člověk, kterého potkám, byl padouch. 
Trochu jsem zalitoval, že volby jsou ano-
nymní. Ale po krátké době jsem vychladl 
a s čistou hlavou jsem se to snažil zdůvodnit. 
Vidím jistou analogii s KSČ v minulém reži-
mu. Stranu sice ovládali gauneři, ale ne ka-
ždý řadový člen musel být nutně gaunerem. 
Mnohdy byl jen málo informovaný a neměl 
čas ani chuť se po informacích pídit, mnoh-
dy se o politiku vůbec nezajímal, a když mu 
v práci nabídli a doporučili členství, tak to 
přijal, aby neměl problémy, mnohdy neměl 
intelektuální kapacitu, aby pochopil a pro-
hlédl filosofii té strany, mnohdy byl dětin-
sky naivní, často byl prostě „jen“ zbabělý. 
Rozhodně neomlouvám žádného člena KSČ, 
každý už jen svým členstvím nesl kus viny 
na všech zločinech, ale podíl některých byl 
přece jen větší, některých zase menší. No, 
a ono se vlastně vůbec nic nezměnilo. Proč 
by také mělo, lidi jsou stále stejní. Mění se 
jen kulisy a prostředky, mění se okolnosti 
a celková atmosféra. Voliči ne. Ti jsou stej-
ní dnes jako v roce 1947. Byli to naši před-
ci, rodiče, prarodiče, byli to ti, jejichž geny 
a výchovu jsme dostali. Je tisíckrát ověřenou 
pravdou, že dav není součet individuí v něm, 
ale je to jeden organismus, který má jedno 
myšlení. Stádové. Je lehce ovladatelný, dá se 
s ním bez potíží manipulovat. Snadno uvěří 
slibům, o kterých jedinec mimo stádo ví, že 
jsou nereálné. Snadno sedne na špek a ne-
připustí si, že ten špek je vlastně návnada. 
Největší kusy špeku bývají v pastech s nej-
silnějším perem, jak říká Stanislav Komá-
rek. Bohužel volební právo má v našem typu 
demokracie každý, i mentálně retardovaný, 
kriminálník a recidivista, obyvatel ghetta, 
který za stovku klidně prodá svůj hlas a je 
mu jedno komu, člověk s demencí, notoric-
ký alkoholik, neléčený narkoman …, ano ti 
všichni spolurozhodují o budoucnosti státu, 
i ti jsou součástí stáda. A mnohé strany právě 

takovýmto voličům podstrkují lákavou ná-
vnadu. Úspěch je vždy jistý. Jsem přesvěd-
čen, že kdyby kterákoli strana někdy získala 
ve volbách nadpoloviční většinu, začala by 
se chovat jako komunisté po Únoru. A lidé 
by se k ní davově přimkli, protože by to bylo 
bezpečnější a jistější, než stát mimo. A his-
torie by se opakovala. Zatím k něčemu tako-
vému je daleko (něco přes 20% hlasů), ale 
volby jsou každé čtyři roky a co my víme… 
Jen málo lidí by nahlas veřejně řeklo, chci tu 
komunismus, fašismus, oligarchii, nesvobo-
du, netoleranci, chci lézt Číňanům, Rusům, 
či jiným do zadku, ale pak třetina (zatím) 
potichu, skrytě za plentou hodí svůj hlas ně-
které straně, která to má v programu, někdy 

otevřeně, někdy zamaskovaně. Pomalu se 
rodí nový disent. On tu vlastně je stále (lat. 
dis-sedere = odsednout si), ale zatím je tichý 
a nenápadný. Avšak myslím, že bude muset 
být viditelnější a slyšitelnější. To ovšem ne-
musí být úplně bezpečné ani v dnešní době, 
snad ještě demokratické. Jsem si vědom, že 
už jen napsáním a zveřejněním těchto řádků 
vzbudím v mnoha lidech, řadu z nich si do-
vedu představit konkrétně, nelibost, někdy 
možná i vztek a nenávist. Ale to už se vracím 
na začátek této úvahy. Prostě nejsem fotba-
listou, ale lesním běžcem… A mám už v ná-
tuře nebýt kusem ve stádě, i když to často 
hodně schytám.

zdeněk jirásek
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