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LEDEN 2018

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:
Josef Fousek – Zrcátka bez pozlátka
Vlastimil Vondruška – Vzpoura Goliardů

Měsíc s pěknou knihou

Skauti přinášejí Betlémské světýlko
Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci se Státním zámkem Slatiňa-
ny Vás zve na tradiční vánoční divadlo spojené se zpěvěm koled a pře-
dáváním Betlémského světýlka. Akce proběhne v sobotu 23. prosince 
na nádvoří zámku. Hrajeme v 16.30, v 17.00 a v 17.30. 

Vážení a milí spoluobčané přijměte přání do nového roku. Přeji 
Vám hodně zdraví, které je základem šťastného života, pracovních 
i životních úspěchů. Ať se Vám v roce 2018 podaří vše, co jste si 
předsevzali, ať máte pohodu v zaměstnání, v rodině i s přáteli.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. prosin-
ce 2017 zastupitelkou města Alenou Pavlišovou slavnostně přivítání 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: Doušová 
Natálie, Kučerová Ema Ivana, Sýkorová Ema a Trávnická Marta.
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudebního 
doprovodu paní učitelky Coufalové a paní učitelky Hrubé. Přejeme 
novým občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví a spo-
kojenosti. Foto: Andrea Laki

Uzavření knihovny a infocentra

Knihovna oznamuje

Omlouvám se všem, ale ve středu 31. ledna bude z provozních 
důvodů OTEVŘENO až od 15 hodin.

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním 
roce si bude možné půjčit či vrátit knížky ve čtvr-
tek 21. prosince do 18 hodin. Poté se s Vámi rády 
uvidíme, ale až po novém roce, a to opět ve známou 
provozní dobu od 2. ledna 2018.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového 
roku a také trochu času, který budete moci strávit 
na pěknou knížkou 

Podařilo se……
1. Bylo dokončeno odkanalizování Trpišova včetně terénních úprav.
2.  Výměna stožárů veřejného osvětlení ve Slatiňanech po provedené 

defektoskopické zkoušce, která byla v sedmi případech nevyho-
vující.

3.  Údržba veřejného osvětlení ve Škrovádu na základě revizních 
zpráv. 

4.  Výměna střešní krytiny na kapličce v Trpišově. Stávající krytina 
byla nahrazena měděnou. Náklady na výměnu byly ze 70 % hraze-
ny z dotace Ministerstva zemědělství.

5.  Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace ve Škrová-
du (od mostu k RD č. p. 4).

6.  Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace Na Podská-
le („Výmol“) ve Slatiňanech.

POZVÁNKA NA 154. LASKAVÝ VEČER
Cyklotrubadůři s kytarou

Zajímavá dvojice přijede na Laskavý večer ve čtvrtek 4. ledna. Pí-
sničkáři JAN ŘEPKA a ELIŠKA SÝKOROVÁ objíždějí republi-
ku i cizí kraje na kole, a přitom na svých zastávkách koncertují. Jan 
je klasický písničkář s kytarou, popř. s harmonikou, který si sklá-
dá vlastní písničky. Ty ale občas proloží písněmi Donovana, Boba 
Dylena, Paula Simona a dalších. Osm let byl součástí dua Nestíhá-
me, od roku 2010 již vystupuje sólově nebo s Eliškou. Eliška hraje 
na harmoniku a piano, a jelikož hodně cestuje po celé zeměkouli, 
skládá o svých cestách písně. Kromě sólových koncertů a vystupo-
vání s Janem zpívá francouzské šansony se skupinou Chouette (šuet).
Ve Slatiňanech oba písničkáři nejen zahrají a zazpívají, ale také pro-
mítnou obrázky a videa ze svého hudebně cyklistického putování 
po Slovensku v létě 2017.
Laskavý večer začíná jako vždy v 19 hodin a stojí jako vždy 50 ko-
run. Jako vždy si také můžete lístky zakoupit nejen na místě, ale 
i předem v městské knihovně (469 660 239).

z.j.
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Rada města Slatiňany projednala
dne 13. 11. 2017 na 91. schůzi:

1.  Veřejnou zakázku na svoz směsného komunálního odpadu (zru-
šení vyhlášené veřejné zakázky a zadávacího řízení z důvodu ne-
přihlášení potenciálních dodavatelů, vyhlášení opakované zakáz-
ky s upravenými soutěžními podmínkami, osloveno 5 společností 
přímo, ostatní formou elektronické vývěsky, jmenována hodnotící 
komise)

2.  Zrušení veřejné zakázky „Dodávka multifunkčního komunálního 
vozidla“ (nepřihlásil se žádný účastník soutěže)

3.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních 
a propagačních materiálů (Ozvěn Slatiňan)

4.  24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 73 272 668,79 Kč – dorovná-
no 37 776 931,16 Kč, výdaj 107 032 099,95 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
dne 20. 11. 2017 na 92. schůzi:

1.  Inventarizaci majetku města za rok 2017 (příprava inventarizace, 
jmenování komisí, proškolení členů)

2.  Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (smlouva uza-
vřena se spol. INNOGY Energie s.r.o., Praha 10)

3.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 
825, na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu 
(prodloužení nájmu od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018)

4.  Elektro připojení chaty č. ev. 227 a čerpadla tlakové kanalizace 
v chatové lokalitě u potoka v Trpišově (RM schválila realizaci ka-
belového vedení nn spol. ČEZ Distribuce, a.s.)

5.  Plán hospodaření v lesích v roce 2018 (schváleny prováděcí pro-
jekty pěstební a těžební činnosti ze strany spol. Městské lesy Chru-
dim)

6.  Uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku u cukrárny 
paní Janečkové (dodatek č. 1 – úprava předmětu nájmu – zmenšení 
venkovní plochy)

7.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organi-
zací zřízených městem Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
dne 4. 12. 2017 na 93. schůzi:

1.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany (RM vzala na vě-
domí zprávu)

2.  Výsledek veřejné zakázky s názvem: „Svoz směsného komunál-
ního odpadu z města Slatiňany - opakování“ (RM rozhodla o vy-
loučení 1 ze 2 účastníků – TS Chrudim 2000 s.r.o. pro nesplnění 
podmínky maximální ceny, vybrán dodavatel AVE CZ, Praha 10, 
nabídková cena 5 270 400 Kč bez DPH za 4 roky plnění zakázky)

3.  Zřízení věcného břemene do pozemku parc. č. 232/2 v kat. území 
Slatiňany (RM neschválila zřízení věcného břemene – služebnosti 
stezky a cesty na parcele 232/2 ve prospěch vlastníka parcely 218)

4.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů 
a hospodářských zvířat (dodatek č. 5 ke smlouvě s JK Pablo z.s. – 
útulek Podlíšťany 17 – zvýšení poplatku za umístění toulavých psů)

5.  25. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 73 474 130,54 Kč – dorovná-
no 37 746 931,16 Kč, výdaj 107 233 561,70 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

6.  Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (RM doporu-
čila program schválit)

V našem zpravodaji Vás každoročně v lednovém vydání informu-
jeme o svatbách, které se konaly ve Slatiňanech v uplynulém roce. 
Nejinak tomu je i letos.
V roce 2017 uzavřelo manželství na katastru našeho města 86 
párů. Místa konání obřadů byla opět velmi rozličná. Největší po-
čet snoubenců se rozhodl pro zámecký park, zde uzavřelo sňatek 
24 párů, druhým nejobsazenějším místem byla zámecká knihov-
na, nádvoří a terasa zámku, kde si své ano řeklo 21 párů, 18 párů 
zvolilo uspořádání obřadu v obřadní síni na radnici, u restaurace 
Obora v Trpišově bylo oddáno 12 párů, méně obvyklými místy 
bylo Návrší Vrchlického se 3 páry, 2 manželské páry přivítalo 
za účelem uzavření manželství muzeum Švýcárna, areál Mysli-
veckého domu se 2 páry, 1 pár se rozhodl pro rozhlednu Chlum 
a 1 pro zahradu u domu na Bárově u Trpišova, 2 sňatky byly cír-
kevní.
V prostorách zámku a zámeckého parku se konaly svatby pouze 
do 22. 7. 2017 z důvodu zahájení rekonstrukce zámku a přileh-
lých prostor. Přesto bylo do konce roku před naší matrikou uza-
vřeno ještě 25 sňatků, právě na různých místech.
Někteří snoubenci se přiklánějí spíše k tradičnímu slavnostnímu 
obřadu, některé svatby mají až kolem stovky hostů, některé sňat-
ky jsou uzavřeny jen za účasti snoubenců, svědků, oddávajícího 
a matrikářky. Tzv. „malé svatby“ mají většinou snoubenci, kteří 
již uzavírají druhé manželství, jsou starší, nebo spolu již mají děti.
Svatba, která se konala 22. 4. 2017 na Švýcárně, musela být pro 
nepřízeň počasí uspořádána uvnitř muzea, kde zrovna v té době 
byla instalována výstava pod názvem Afrika. Tak bylo velice za-
jímavé, když jsme vedle nevěsty a ženicha, svědků a ostatních 
svatebčanů a vedle pana oddávajícího se státním znakem na hru-
di, mohli vidět vycpané exponáty africké zvěře a torza hlav s pa-
rožím. Možná si novomanželé mohli připadat, že právě cestují 
po Africe a jen se tak na chvíli zastavili, aby zpečetili svůj svazek 
manželským slibem. 
Jeden z církevních sňatků se konal na lesní cestě na Podhůře a byl 
uzavřen před Náboženskou společností českých unitářů. Unitář-
ská svatba je plně legální a splňuje všechny zákonné požadavky. 
Unitáři zdůrazňují, že rozhodnutí spojit své životy je vykonáno 
dvěma jedinci ve vztahu k jejich rodinám a k okolí obecně, na zá-
kladě jejich osobní volby a svobodného rozhodnutí. Nastávající 
novomanželé nemusí být členy unitářské obce. To jen na okraj 
několik kuriozit.
Při obřadech se střídá sedm oddávajících – MVDr. Ivan Jeník, sta-
rosta, Vítězslav Kolek, místostarosta a dále zastupitelé Mgr. Da-
niel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, Martin Dostál, Alena Pavli-
šová, Ing. Tomáš Jehlička a dvě matrikářky Marta Kolouchová 
a Ivona Osinková.
V roce 2018 je zřejmé, že v našem městě dojde k poklesu po-
čtu uzavřených sňatků z důvodu „svatební přestávky na zámku 
Slatiňany“, kde bude po celý rok pokračovat velká rekonstrukce. 
V současné době se převážná většina svateb objednává na palouk 
u hostince Obora v Trpišově, další na radnici a Návrší Vrchlic-
kého. Možná snoubenci naleznou ještě nějaké dosud neobjevené 
místo, vhodné pro konání obřadu, ale to už se necháme překvapit. 
Ještě jsme nebyli v balonu ani pod vodou, tak třeba někdy příště.

Mnoho zdraví a štěstí v manželství Vám v novém roce přejí matri-
kářky

M. Kolouchová a I. Osinková

Rada města Slatiňany Svatební přestávka na zámku ve Slatiňanech
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Eva Čejková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám, paní Osinkové za milou ná-
vštěvu, květiny a věcné dary. Chci poděkovat také Svazu diabetiků, 
paní Slachové za blahopřání, které mě potěšilo.
 Antonie Ďuriačová

Děkuji velice touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám, veli-
ce mě tato vzpomínka potěšila.
 Zdeněk Novák

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

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

František Pilař

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

Josef Pitr

Poděkování

Poděkování

Zlaté a diamantové svatby

Oslavy stříbrných svateb

Děkujeme Základní umělecké škole Slatiňany a Skautskému oddí-
lu Světlušky ze Slatiňan za zpříjemnění adventního času a za krásné 
dárky. Společně strávené chvíle nám přinesly velkou radost a těšíme 
se na další setkání.
Zároveň velké poděkování patří i panu starostovi MVDr. Ivanu Jení-
kovi a členu Rady města Slatiňany p. Jiřímu Pilařovi za milou návště-
vu u příležitosti 30. výročí otevření DPS.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany
 a Svaz diabetiků Slatiňany

Žádáme manželské páry, které budou v roce 2018 slavit zlatou nebo 
diamantovou svatbu a chtěly by tuto životní událost oslavit se svý-
mi blízkými v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech, ať se 
přihlásí u paní Osinkové (tel. 469 660 230 nebo e-mailová adresa: 
i.osinkova@slatinany.cz) vždy s dostatečným časovým předstihem 
kvůli zajištění vhodného termínu.

Žádáme manželské páry, kterým se blíží oslava výročí stříbrných sva-
teb (25 let společného života) a budou mít zájem oslavit tuto událost 
s ostatními páry v obřadní síni městského úřadu, ať se přihlásí na e-
-mail i.osinkova@slatinany.cz. Může se stát, že zrovna termín Vaší 
svatby nám v evidenci chybí, neradi bychom Vás připravili o pěkný 
zážitek z této slavnosti.

V Domě s pečovatelskou službou ve Slatiňanech se dne 7. 12. 2017 
uskutečnila vánoční besídka, kde se každoročně scházejí také člen-
ky Svazu diabetiků Slatiňany. Besídka se vydařila, šikovné cukrářky 
opět napekly spoustu dobrot a společně si užily pohodové předvá-
noční odpoledne.

Vánoční besídka v DPS Slatiňany

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.

Půjčovna lyží
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Princ přijede do Slatiňan

Naše město navštíví divadlo Pavla Trávníčka, které v sokolovně 
ve Slatiňanech dne 7. března 2018 divákům představí svoji komedii 
OTYLKA. Bohatá panička Otylie má zhubnout v luxusním sanato-
riu. Není to zadarmo. Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří, 
její exotický manžel si k nim domů přivádí její kamarádku. Podpla-
cený personál sanatoria dostává nové zadání: NEZHUBNOUT NA-
OPAK PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Je to hra nejen o chytré 
ženě, která se nedá, ale i o penězích.
V hlavní roli vystoupí Pavel Trávníček, Kateřina Kornová, Monika 
Trávníčková, Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský a další.
Začátek představení v 19.00 hod. Vstupenky, pokud jste si je již ne-
zakoupili třeba jako vánoční dárek, jsou v předprodeji v galanterii 
Petrová. Cena v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

Již tradičně pořádá Charita Česká republika 
dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

Ve Slatiňanech budete potkávat koledují-
cí skupinky tří králů  v sobotu 6. ledna 
2018.

Tříkráloví koledníci budou putovat dům 
od domu a přinesou Vám radostné posel-
ství Vánoc a přání všeho dobrého. 
Přitom poprosí o dar na pomoc lidem 
v nouzi.

Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím 
Charity ČR můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci 
nemohou.

Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně 
zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce 
drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem ko-
ledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, 
tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá při zajištění pečo-
vatelské služby, osobní asistence a občanské poradny. 

AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE, KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘE-
NÍM ČESKÉ CHARITY, OTEVŘETE JIM NEJENOM DVE-
ŘE ALE TAKÉ SVÁ SRDCE. ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOB-
RÝM SKUTKEM!

Děkujeme.

VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR

Pořádá Pardubický kraj 28. 1.–2. 2. 2018
Olympiádu dětí a mládeže 2018 pořádá Pardubický kraj pod patrona-
cí Českého olympijského výboru. Jedná se o největší multi-sportovní 
akcí v ČR s 11 sportovními soutěžemi pro více než 1 700 účastníků 
(10–16 let). Hry svým charakterem navozují atmosféru skutečných 
olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olym-
pijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici 
nebo složení olympijské přísahy. Návštěvníci se mohou těšit na naše 
největší talenty v alpském lyžování, běžeckém lyžování, ledním ho-
keji, skicrossu, snowboardingu, biatlonu, krasobruslení, rychlobrus-
lení, lyžařském orientačním běhu, taneční soutěži a šachách.
Více informací o projektu získáte na: www.olympic.cz/ODM

Atletické přání
Oddíl atletiky by rád poděkoval všem sponzorů za podporu a pomoc 
našemu oddílu a touto cestou Vám popřát hodně štěstí, zdraví a pra-
covních úspěchů v příštím roce. Rovněž bychom rádi popřáli všem 
atletům, jejich rodičům a příznivcům hodně zdraví, štěstí a sportov-
ních úspěchů v nadcházející sezoně.

Přání
Kosmetické studio Kateřina Krejzová (Stahoňová), děkuje všem 
svým zákaznicím za dosavadní přízeň a přeje krásné Vánoce, zdraví 
a pohodu v roce 2018. Těší se na Vaší návštěvu v roce nadcházejícím.
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Zpomalit v předvánočním shonu a nasát tu pravou vánoční atmosféru 
mohli návštěvníci Slatiňan v sobotu 9. prosince 2017 na tradičním 
jarmarku. Konal se opět v Jiráskově ulici a s bohatou nabídkou nejen 
vánočního zboží vedl až za kostel sv. Martina, který byl letos poprvé 
po celý den otevřen. 
Připraven byl také doprovodný program, kde kromě již tradičního 
loutkového divadla pro děti na nádvoří zámku a trubačů z balkónu, 
mohli návštěvníci spatřit i překrásně vyzdobené zámecké pokoje. 
Letos poprvé se v kostele sv. Martina konal koncert Smíšeného pě-
veckého sboru Bartoloměj, který navodil tu pravou vánoční náladu 
zakončenou rozsvícením vánočního stromu na nádvoří za zpěvu dětí 
místní ZUŠ. Děkujeme....

Vánoční jarmark

Český červený kříž a kurzy první pomoci u dětí
Český červený kříž děkuje všem příznivcům, dárcům za podporu 
v roce 2017. Veliké poděkování za podporu patří také všem členům 
a dobrovolníkům ze Slatiňan a okolí, kteří se na naší činnosti podílí. 
Na rok 2018 opět připravujeme mnoho aktivit z prevence úrazů a prv-
ní pomoci. Na léto chystáme v Chrudimi sérii příměstských táborů 
pro malé i velké kamarády. Každý čtvrtek probíhá kroužek Mladý zá-
chranář, kam můžete i nyní přihlásit svoje děti. Pro rodiče, prarodiče 
a všechny, kteří pracují s dětmi, plánujeme několik seminářů na téma 
první pomoci u dětí, které budou zaměřeny na akutní stavy dětí 
všech věkových kategorií. Nejbližší proběhne v sobotu 13. 1. 2018 
od 14.00 do 18.00 v učebně ČČK v Chrudimi v Městském parku. 
Seminář je zdarma, stačí se zaregistrovat na našem webu. V případě 
zájmu, plánujeme i semináře ve Slatiňanech.
Pokud máte dostatek volného času a chtěli byste se věnovat užitečné 
věci, rádi rozšíříme naše řady. Angažovat se můžete nejen v preven-
tivních činnostech, práci s dětmi, sociálním šatníku, ale i humanitár-
ní jednotce, která je hlavním nástrojem připravenosti na mimořádné 
události, jakou jsou třeba povodně. Vše potřebné Vás naučíme. Také 
se v letošním roce zapojíme do projektu Missing Maps, díky kterému 
budeme pomáhat vytvářet mapy pro zahraniční mise. Více informa-
cí o našich činnostech najdete na našich webových stránkách www.
cckchrudim.cz.
Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám vše nejlepší do nového 
roku 2018, hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních úspě-
chů. Také Vám přejeme, abyste to, co se naučíte v našich kurzech, 
nikdy nepotřebovali.

Přejeme vám klidné prožití Vánoc a do nového roku hodně 
výšlapů a kroků!
ZDRAVÝ DEN S NORDIC WALKING – V sobotu 13. 1. 2018 
pochod z Heřmanova Městce přes park, Bačalský mlýn, Paluči-
ny a Dubinec do Sobětuch. Trasa 14 km dlouhá vede podhůřím 
Železných hor, čekají nás kouzelné výhledy do Polabí. Doprava 
auty, organizaci dohodneme telefonicky. Bližší info na webových 
stránkách nw-cz.webnode.cz. Těšíme se

Za NORDIC WALKING CHRUDIM
 Pavla Šimonová a Olda Kutil

Inzerce

Poděkování

Česká pošta hledá 2 doručovatele pěší listovní pro Slatiňany. Infor-
mace p. Hojšínková, tel. 734 877 203.

Srdečně děkuji městu Slatiňany a panu faráři B. Partykovi za podpo-
ru v uskutečnění adventního koncertu 10. 12. v kostele sv. Martina. 
Pár dní před jeho uskutečněním jsme se rozhodli, že tímto koncertem 
podpoříme dvouletou holčičku Terezku Knappovou, která trpí dět-
skou mozkovou obrnou a mikrocefálií. (Její příběh si můžete přečíst 
na těchto webových stránkách: pomahameterezce.cz). Jménem rodi-
čů Terezky všem příchozím posluchačům ze srdce děkujeme! 

Iva Ryzová
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Vidíme ji na obr. č. 1 a její rekonstrukce 
zahrnovala výměnu krovu a krytiny střechy. 
Jako zajímavost na tomto zděném přístavku 
ještě spatřujeme napodobeninu středově-
kého prevetu, který býval obvykle umístěn 
vně hradebních zdí nad hlubokým příko-
pem. Majitel zámku využil vnitřního pro-
storu věže v 1. patře za svoji pracovnu (obr. 
č. 2). Protože má věž polygonální půdo-
rys, střecha tvoří těleso shodné s vícebo-
kým jehlanem, který se nad okapní římsou 
poněkud rozšiřuje. Toto ukončení je v gotice 

velmi časté, zejména u hradní architektury 
a sakrálních staveb.

V našem případě věž vystupuje z líce 
nároží pravoúhlého zdiva východního a již-
ního křídla zámku, popisovaná v literatuře 
jako nárožní rizalit a dokonce i za kapli. 
Na obr. č. 3 je zachycena s okenicemi 
za života šlechty na zámku.

Plánek na tuto přístavbu věže pochází 
od místního architekta Benedikta Škvora 
z r. 1863 a je k dispozici v chrudimském 
archivu. Protože se jedná o gotický stavební 
doplněk zámku, což byla doména místního 
novogotika období romantismu F. Schmo-
ranze, nezbytná konzultace obou stavite-
lů tomu předcházela a vycházela z podně-

tu knížete Auersperga se silnou aspirací 
k historizujícím stavebním slohům a zašlým 
časům rytířstva.

Na základě dotace z Evropské unie 
a Ministerstva kultury ČR na obnovu celého 
zámeckého areálu, konkrétně u této věže, 
jak bylo výše uvedeno, se odstranil havarijní 
stav, projevující se zatékáním dovnitř objek-
tu. Následovala výměna původního dřevo-
kazným hmyzem a houbami napadeného 
krovu a náhrada novým, rovněž byla sejmu-
ta provizorní břidlicová krytina, která byla 
instalována v roce 1991 druhotně z hradu 
Kunětická hora. S věží se opravil i vedlejší 
komín, neboť vykazoval podélnou trhlinu 
nad střechou (obr. č. 1).

Práce na obnově zámku úspěšně pokra-
čují, nové fasády se představují v okrovém 
odstínu u křídel západního a severního. 
V zimních měsících se bude v renovacích 
pokračovat v interiéru. Pravidelně o tom 
referuje kastelán ing. Bušta.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Nárožní novogotická věž východního křídla zámku byla opravena s urgentní preferencí již před rokem

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Zastavení opravdu 
malé, přesto pro 
mnohé překvapi-
vé, a to u č. p. 30 
v Kunčí – rodného 
domu spisovatel-
ky Marie Kyzlin-
kové (l889–1969).
Marie Kyzlin-
ková se narodila 

4. 8. l889 v Kunčí č. p. 30 (dům manželů 
Hudcových, jehož původní podoba se ne-
zachovala) jako druhá z pěti dětí stavitele, 
obchodníka a později také slatiňanského sta-
rosty Antonína Tesaře. Své dětství a mládí 
prožila se sourozenci ve Slatiňanech. Jako 
dvacetiletá se provdala za Arnošta Kyzlinka, 
železničního úředníka, později inspektora 
státních drah.
Její činnosti spisovatelské předcházela od r. 
l917 činnost publicistická, zejména ve Ví-
deňském deníku, Hvězdě, Listu paní a dívek. 
Existenční zajištění rodiny a pochopení man-
žela umožnilo Marii Kyzlinkové, aby se plně 
věnovala psaní, převážně ženského románu.
První román „Rozvedená“ byl otištěn v r. 
l925, četné další romány vycházely převážně 
v tzv. Modré knihovně až do sklonku let tři-

cátých, celkem asi 40 titulů . M. Kyzlinková 
byla spisovatelkou úspěšnou, často vydáva-
nou, čtenáři vyhledávanou. Některé její ro-
mány byly krátce po otištění vydány dvakrát, 
třikrát. Román „Z lásky“ byl v r. l929 zfil-
mován v režii Vladimíra Slavinského s teh-
dejšími předními herci, Pištěkem, Nedošín-
skou, Ženíškovou. Po r. l948 byly její knihy, 
romantické příběhy plné lásky a také strastí 
– vždy však se šťastným rozuzlením, zařaze-
ny na cenzurní index a vyřazeny z knihoven, 
proto spisovatelka přestala psát a publikovat. 
Po r. l989 až podnes jsou četné její romány, 
asi 20 titulů, opět vydávány a také žádány 
a čteny. 
Spisovatelka vyměnila pole z dědictví 

po otci za stavební parcelu v ulici Palackého 
ve Slatiňanech, na které si nechala postavit 
vilku a po penzionování manžela se přestě-
hovali do Slatiňan natrvalo. Slatiňanům zů-
stala věrná – pohřbena je na slatiňanském 
hřbitově spolu se svým manželem, rodiči 
a sourozenci.

Hana Mikanová

Malé zastavení v Kunčí
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Slatiňanský zámek možná oproti jiným nepůsobí zvenčí tak okázale, 
ale ve svých útrobách skrývá stále nejedno překvapení. O tom jsme 
se mohli také přesvědčit v průběhu minulých měsíců, během kterých 
probíhaly přípravné práce pro obnovu zámeckých interiérů v přízemí 
východního křídla.
Ze stavebně-historického průzkumu vyplývá, že východní křídlo je 
dílem renesančního italského stavitele Ulrica Aostalli de Sala (1525–
1597). Zámek ale následně prodělal i další úpravy, a to nejen zven-
čí, ale i v interiérech. Zde se projevila barokní přestavba, klasicistní 
úprava a rekonstrukce z konce 19. století. Úpravy interiérů byly ře-
šeny výmalbou stěn i stropů nebo papírovými či koženými tapetami 
a dřevěným obložením. Interiéry v přízemí východního křídla však 
v druhé polovině 20. století prodělaly úpravu, kdy zde byly prezen-
továny rozměrné černé vitríny s kostrami a výmalba byla skryta pod 
nové a často velmi nevhodné nátěry (akrylát a nátěr pojený polyure-
tanem)1. Ty se nyní musí chemicky rozpouštět a pomalu mechanicky 
odstraňovat, aby zdivo mohlo opět „dýchat“. Při těchto úpravách se 
provádí restaurátorské průzkumy, tzv. stratigrafie vrstev, kdy v jed-
notlivých sondách postupně restaurátor odškrabává nátěrové vrst-
vy a putuje tak proti proudu času. Nejhlouběji narazí na renesanční 
omítky a samotné zdivo. Během své práce také odebírá vzorky, které 
jsou zasílány do laboratoře, kde je určena technika, materiál a che-
mické složení omítek a nátěrů. 
Z historických pramenů víme, že kníže Jan Adam z Auersper-
gu (1721–1795) nechal ve Vídni na Akademii vystudovat rodáka 
z Ronova nad Doubravu Jana Kašpara Fibicha (také někdy Fiebiga, 
†1785). Ten se mu odměnil tím, že mu vymaloval celý slatiňanský 
zámek2. Toto se odehrálo v 80. letech 18. století, kdy zámek prodělá-
val svou druhou etapu barokní přestavby3. Jenže donedávna po těch-
to malbách nebylo v celém zámku „ani vidu, ani slechu“. Teprve při 
průzkumech byla výmalba nalezena4. Tvoří ji velmi barevné „iluziv-
ní tapety“ s motivem růží a květů připomínajících vlčí máky (obr. 
1). Tyto tapety jsou ukončeny iluzivní římsou. Později byla barokní 
výmalba skryta novější vrstvou, která imituje umělý mramor s pro-
plétanými listy břečťanu (obr. 2). V další místnosti byla nalezena 
renesanční výzdoba podesty schodiště – bílá výmalba s tmavě šedým 
soklem přetažená novou omítkou s bílými nátěry a zelenými linkami. 
Pod dřevěným obložením stěny byl nalezen pozůstatek papírové ta-
pety (obr. 3). Velká místnost bývalé „ložnice nade mlýnem“ ukrývá 
zajímavou výmalbu s modrými palmetkami (obr. 4). Bohužel stěny 
jsou zničeny novodobými nátěry, takže u nich nelze detailněji vý-
zdobu zachytit. Významné poškození stěn způsobené neprodyšnými 
nátěry (obr. 5) je také v místnosti, která byla v minulosti salonem 
pro hostinské pokoje s klavírním křídlem značky Steinway & Sons 
a sbírkami orientálních předmětů. Zde byla zachycena výzdoba ze 
zelených akantů (obr. 6), které měly místnost připodobnit k jakémusi 
zahradnímu sálu, neboť jedny z pěti dveří vedou ze salonu přímo 
do parku.
Nyní, kdy teploty již neumožňují práce na fasádách, se řemeslníci 
přesouvají do interiéru a začínají odstraňovat novodobé akrylátové 
nátěry stěn. Restaurátoři poté přistoupí k obnově historických výma-
leb. Jejich zpracování a umělecké ztvárnění jasně vypovídá o spo-
lečenském postavení a finančních možnostech zadavatelů prací – 
knížat z Auerspergu. Místnosti naleznou v novém hávu využití jako 
expozice a prostor pro koncerty, přednášky a společenská setkání. 

Vše dobré do nového roku 2018 přeje 
Jaroslav Bušta, kastelán státního zámku Slatiňan

1  KUNEŠ, Petr. Protokol z technologické laboratoře: průzkum povrchových 
úprav, stratigrafie povrchových úprav, určení typu nátěrů z přízemí státního zám-
ku Slatiňany. Praha, 2016.

2  Kunst und Alterthum in dem österr. Kaiserstaate. Geographisch dargest. von 
Franz Tschischka – 1836, str. 243

3  BUŠTA, Jaroslav, Michal KONEČNÝ a Radek RYŠAVÝ. Zámek Slatiňany. 
Sychrov: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, 
2015. ISBN 978-80-905871-3-7.

4  ZEMAN, David. Restaurátorská dokumentace: Restaurátorský stratigrafický 
průzkum ve vybraných místnostech na SZ Slatiňany. Litomyšl, 2016.

Objev umělecké malířské výzdoby na zámku

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6
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Vážení spoluobčané, 
druhý rok války přivedl do našeho městyse další uprchlíky z frontou 
ohrožených oblastí. Po běžencích z Haliče (jihovýchod Polska, zá-
padní Ukrajina) přibyli v tomto roce Italové z jižních Tyrol (pomezí 
Rakouska a Itálie). Dorazila k nám rovněž věrná družka válek – nou-
ze o potraviny společně s infekcemi a zraněními. Přes to vše probíha-
lo v létě koupání jak na plovárně, tak i v Chrudimce. Po tragické smr-
ti J. Holuba došlo k výměně na postu obecního tajemníka. Vrcholnou 
místní událostí tohoto roku byl rozsáhlý požár cukrovaru……
………. Hostinské Františce Virtové placeno 50 K ze sálu, v kterém 
byli ubytováni haličští uprchlíci. Stanovena však podmínka, že míst-
nosti používané uprchlíky se mají po upotřebení odevzdat v takovém 
stavu, v jakém byly převzaty. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 17. 
3. usneseno, aby zdejší obec, společně s okolními obcemi Kunčí, 
Škrovád, Vlčnov a Vorel, převzala pro isolaci nemocných, stiže-
ných infekční nemocí, osamocený dům ve Vorli, tak zvaná „ka-
sárna“. Výlohy spojené s úpravou isolačního domu činily 1 132 K 62 
h. Z této částky připadlo na Slatiňany 790 K 73 h. ……….. Z rozkazu 
c. k. okresního hejtmanství v Chrudimi byl dne 17. 3. zvolen zvláštní 
4-členný zásobovací výbor – tak zvaná „chlebová komise“. Jelikož 
se začal jevit nedostatek potravin, nařídila vláda denní spotřebu 
mouky a chleba a to 35 g chleba nebo 25 g mouky na osobu. Aby 
se omezila spotřeba chleba a mouky, zřízena byla ve zdejší obci, 
po příkladě větších měst, komise, která vydávala chlebenky – lístky. 
Chlebenky byly vydávány vždy v pátek od 6–7 hodin večer ve školní 

budově, ve třech sekcích, podle domovních čísel. …….. Nastala vel-
ká drahota. Nepomáhaly ani návrhy na zlevnění, ani císařské nařízení 
na ochranu obyvatelstva proti lichvě s potravinami (z předchozího 
roku). Ceny stoupaly přesto dále. ………. Žádosti k c. k. okresnímu 
hejtmanství, za uvolnění části zabaveného obilí u zdejšího velkostat-
ku pro zásobování obce, zůstaly nepovšimnuty. Teprve na zákrok 
starosty bylo obci povoleno zakoupit 19 q pšenice od rolníka Klo-
fandy z Topole za 809 K 40 h. …….. Obecní plovárna byla otevřena 
dne 12. června do 10. září. Pro uprchlíky a neplatící bylo upraveno 
koupání na „Obickách“, na obecní louce opodál železničního mostu. 
……. Na výzvu okresního vzdělávacího sboru v Chrudimi za sou-
činnosti místního okrašlovacího spolku vzpomenuto 500. výročí 
úmrtí Mistra Jana Husa v tiché slavnosti. V upomínku vysazena 
pamětní lípa Husova uprostřed návsi mezi domky č.p. 5, 7 a 9. 
K tomuto výročí lze připomenout, že veřejné slavnosti toho dru-
hu byly vládou zakázány. ………… Rodinám vojínů povolaných 
do zbraní a k válečným úkonům povoleny vyživovací příspěvky, 
které postupem války velmi vzrostly. ……… Dne 11. srpna ve věku 
49 let ukončil tragickým způsobem svůj život obecní tajemník Josef 
Holub. Po jeho smrti usneseno vypsat konkurs na uvolněné místo se 
základním ročním platem 1.400 K. Došlo 35 žádostí. Dne 4. října byl 
přijat všemi hlasy Josef Polívka z Chrudimě. Jmenovaný před tím 
působil v advokátní kanceláři v Chrudimi. …….. C. k. hejtmanství 
v Chrudimi oznámilo, že do naší obce budou přemístěni italští uprch-
líci z Tyrol jižních. Byli ubytováni v dělnických domcích továrny R. 
A. Smekal, zvaných „Depot“. …… Dne 31. srpna o 1 hodině noční 
vypukl ve zdejším cukrovaru od krátkého vedení velký požár, 
který zničil celou strojovnu. Z okolních hasičských sborů se dosta-
vily: Chrudim, Slatiňany, Kunčí, Rabštejnská Lhota, Škrovád, Topol, 
Vorel a Vlčnov. Parní stříkačka zdejšího sboru pracovala s menší pře-
stávkou až do 3. hodiny odpolední a večer od 8 do 11 hodin. Cukro-
vé odpadky na cukerné půdě (asi 450 q) hořely ještě 19. září. ……. 
Dne 25. září bylo úředním nařízením zabaveno kovové nářadí a ná-
činí v domácnostech pro účely vojenské a to z ryzího niklu, mosazi, 
bronzu a dalších kovů. Zabavení podléhaly také všechny mosazné 
tyče a roury ke kobercům a záclonám a též všechna mosazná závaží 
ve váze více než 1/2 kg, dále kliky od dveří a u oken. Do 31. ledna 
1916 mohl každý ještě tyto předměty volně prodati do ústřední sběr-
ny kovů.

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany v roce 1915


