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ÚNOR 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:
John Grisham – Píšťalka
Petr Zídek – Utajené lásky prezidenta Masaryka

Měsíc s pěknou knihou

Sportovní ples
Fotbalisté SK Spartak Slatiňany pořádají v sobotu 10. února od 20.00 
hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční Sportovní ples. K tanci i po-
slechu hraje hudební skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ. Připravena je i bo-
hatá tombola. Předprodej vstupenek v trafice KVĚT. Srdečně zvou 
pořadatelé.

Hledáme brigádníka 
Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici 
do infocentra. Jedná se o brigádu pouze o ví-
kendech + svátcích, počínající sobotou 23. 6. 
a končící nedělí 2. 9. 2018. Výhodou je dobrá 
komunikativnost a znalost Slatiňan a okolí. 
Prosíme, aby se o pracovní místo ucházeli jen 
zájemci, kteří by mohli tuto brigádu vykonávat 

po celé zmíněné období, event. vždy celý měsíc. Plnoletost s ohle-
dem na podpis hmotné odpovědnosti uchazeče je podmínkou.
Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 4. 
2018 na adresu: Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 
538 21 Slatiňany nebo infocentrum@slatinany.cz.

Na podzim loňského roku došlo k vyčištění řečiště pod splavem 
na Podskále. Odstranily se náletové křoviny a vybudováním hráz-
ky z kamení došlo k prohloubení hladiny vody a tím se zabránilo 
letnímu vysušení řeky pod splavem. Ryby tím mají zlepšené životní 
prostředí, což uvítali zejména rybáři (viz fotografie).
Vzpomínkou na dobu před sedmdesáti lety – když ještě Chrudimka 
zamrzala a byla tím rájem pro slatiňanského otužilce Karla Bureše – 
je náš další snímek.

Foto a text: Jiří Krajíček

Chrudimka omládla

Pozvánka do kina v sokolovně

V sobotu 24. února 2018 od 16.00 hod. přijede opět do Slatiňan 
kino Na kolečkách a v sokolovně v teplíčku bude promítán ani-
movaný film HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM.
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hro-
zí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu 
proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý 
před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajem-
ství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně.
Rodiče, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, přijďte se se svý-
mi ratolestmi vrátit na chvíli do dětských let, určitě při zhlédnutí 
tohoto snímku zapomenete na všechny starosti a budete s dětmi 
sledovat příběh Hurvínka. Vstupné 70 Kč. Občerstvení zajištěno.

Divadlo Pavla Trávníčka
7. března 2018 se v sokolovně ve Slatiňanech uskuteční divadelní 
představení komedie s názvem OTYLKA v podání herců Divadla 
Pavla Trávníčka. V hlavní roli vystoupí Pavel Trávníček .
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Galanterii Petrová Slatiňany 
za 250 Kč a dále pak přímo na místě za 300 Kč, nebude-li vyprodáno. 
Akce je propagována v širokém okolí, máte-li zájem divadlo navští-
vit, zakoupení vstupenek neodkládejte.
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Rada města Slatiňany projednala
na 94. schůzi dne 18. 12. 2017:

  1.  Poskytování právnických služeb městu Slatiňany (smlouva o po-
skytování práv. služeb spol. „Marčišin a partneři, Hradec Král. 
od 1. 1. 2018).

  2.  Vyhodnocení dotací (kontrola dotací poskytnutých městu v r. 
2017).

  3.  Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení (smlouva 
s ČEZ Distribuce – přípojka Trpišov 56).

  4.  Uzavření dodatku ke Smlouvě č. 41/2006 o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení (smlouva se spol. ELEKTROWIN a.s. – 
dodatek č. 3 – úprava skupin el. zařízení).

  5.  Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro příspěv-
kové organizace.

  6.  Úpravu odpisového plánu Základní umělecké školy Slatiňany 
na rok 2017.

  7.  26. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2017 (příjem na 73 474 130,54 Kč – dorovná-
no 37 746 931,16 Kč, výdaje 107 233 561,70 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč).

  8.  Dodatek k vnitřní směrnici č. 8/2014 RMS. Zásady pro organizo-
vání občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury.

Rada města Slatiňany projednala
na 95. schůzi dne 8. 1. 2018:

  1.  Dotaci z rozpočtu města – rozdělení celkového limitu (z cel-
kových 500 000 Kč připadne 445 000 Kč na na činnost a ceny 
do soutěží, 15.000 Kč na poháry a ceny se znakem města, 40 000 
Kč – rezerva).

  2.  Úpravu odpisového plánu Školní jídelny Slatiňany na rok 2017
  3.  Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2018 (směrnice MěÚSl/

SME/01/2018 – soc. fond pro zaměstnance MěÚ).
  4.  Smlouva o připojení ke kanalizaci (týká se připojení RD na při-

pravovanou kanalizaci v Kunčí).
  5.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

(vyhlášení výběr. řízení na poskytnutí půjček na rozšíření či zvele-
bení obytných budov, jmenování hodnotící komise).

  6.  Elektro připojení pozemku parc. č. 234/2 v kat. území Slatiňany 
(neschváleno, doporučeno vypracovat územní studii zástavby lo-
kality 16/R a 17/R – od sídliště k bud. obchvatu).

  7.  Darovací smlouvy pro 7. městský ples
  8.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb (pro-

nájem sokolovny na ples).
  9.  Zprávu o stavu požární ochrany ve městě za rok 2017.
10.  Program 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
11.  1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2018.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 20. zasedání dne 17. 1. 2018:

  1.  Program 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zřizovací listiny příspěvkových organizací města. 
  3.  27. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2017. 
  4.  Projekt historická sídla (ukončení účasti Slatiňan v projektu).
  5.  Jednání o možném převodu církevního majetku do vlastnictví 

města (týká se městského hřbitova).

Od 7. února 2018 a vždy každou středu od 18.00 hod. bude v pří-
padě zájmu zahájeno v sokolovně cvičení spirální stabilizace páteře 
se zkušenou fyzioterapeutkou Milenou Lněničkovou. Bude se jednat 
o 10 hodinových lekcí, jejichž pokračování lze také po dohodě pro-
dloužit. Cena za 10 lekcí 600 Kč.
Přihlášky přijímá H. Hanušová na tel. 608 970 115.

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada města 
Slatiňany svým usnesením ze dne 9. 1. 2018 vyhlásila dnem 9. ledna 
2018 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rozšíření bytové-
ho fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení 
města Slatiňany pro rok 2018.
Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici 
na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových strán-
kách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatinany.
cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2018)
Termín ukončení podávání žádostí je 28. března 2018.

Silvestrovské oslavy si každý z nás představuje jinak a také je ve sku-
tečnosti jinak prožívá. Někdo tráví v poklidu čas doma u televizního 
silvestrovského programu, jiný posedí s přáteli nebo navštíví silves-
trovský program připravený v některé restauraci. Co má ovšem vět-
šina oslav v dnešní době společného je užívání, všem nyní dostupné, 
pyrotechniky. S největší pravděpodobností byly „petardy“ příčinou 
vzniku požáru v místní části Trpišov. Za své vzaly dva kontejnery 
v Trpišově na návsi, kdy pořízení každého z nich stálo 6 126 Kč. 
Kromě vlastní ceny kontejnerů se ještě musel hradit jejich odvoz 
na skládku, likvidace a výjezd našich hasičů. Požár způsobil jejich 
úplnou likvidaci, bez další možnosti užívání ve prospěch občanů.
Nabádáme proto občany, k větší opatrnosti při užívání pyrotechniky, 
ať už na Silvestra nebo v jiné dny, kdy mají důvod k oslavě.
(viz foto)

Rada města Slatiňany

Zdravotní cvičení

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Nepodařilo se…….
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Srdečně děkuji touto cestou Městu Slatiňany, jmenovitě panu staros-
tovi MVDr. Jeníkovi a paní Osinkové za blahopřání k mým naroze-
ninám.
 Květoslava Jelínková

Rád bych tímto poděkoval panu starostovi MVDr. Jeníkovi i měst-
skému úřadu za blahopřání k narozeninám i za milý dárek, který mne 
velmi potěšil.
 Waldemar Draha

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

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

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

Děkuji panu starostovi, městskému úřadu a svazu diabetiků za milé 
blahopřání k mým narozeninám.
 Jaroslava Polívková

Děkuji panu starostovi a pracovnicím matriky za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jaroslava Formánková

Děkuji panu starostovi a městskému úřadu za milé blahopřání k mým 
narozeninám.
 Jaroslava Pohorská

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

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli ve Slatiňanech do Tříkrálové sbír-
ky 2018.

Do pokladniček zde byla vybrána částka celkem 53 111 Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské 
služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro 
provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá v obtíž-
ných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na zá-
kladě provedeného sociálního šetření či na doporučení sociálního 
odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako 
s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimo-
řádných situacích v regionu (povodně, požáry). 

Děkujeme koledníkům a organizátorům za jejich obětavou po-
moc a vedení města za podporu.

Farní charita Chrudim

Poděkování

„NEJ“ v knihovně 2017
Jako každý rok jsme si pro vás v knihovně připravily statistiku 
za uplynulý rok.

Jak pilní jste v loňském roce byli:
Celkem vypůjčených titulů (knihy + časopisy) 16 004
Celkem jste nás navštívili 4 013
Čestní držitelé knihovnického průkazu 360
Nejpilnější čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a
během roku titulů (knihy + časopisy):  203

A také samozřejmě, jak pilné jsme byly my:
Nakoupily jsme pro vás
 461 knih
Z jiných knihoven jsme vám přivezli
 83knih
Na polici jsme vám nechali rezervovaných
 500 knih

Kdy jste nás nejčastěji navštěvovali a kdy naopak nebyl na čtení 
čas:
Nejvíce čtenářů nás navštívilo: březen (381)
Nejvíce smutno nám bylo: prosinec (239)

Nejvíce Vás zaujaly:
Nejčastěji vypůjčené knihy:
Dcery, Okamžiky štěstí, Cukr a sůl
Nejčastěji vypůjčené časopisy:
Týden, Vlasta, Burda
Nejčtenější autoři:
Hartl Patrik, Vondruška Vlastimil, Keleová-Vasilková Táňa

Naše čtenáře opět prosíme o uhrazení čtenářského poplatku na kalen-
dářní rok v nezměněné výši 130 Kč.

A ostatní k nám srdečně zveme... Udělejte si čas a zastavte se za námi 
prohlédnout si krásné knihy, které jsou pro Vás v regálech připraveny. 
Věříme, že si každý (prozatím i „nečtenář“) vybere knihy, které mu 
zpříjemní večer, zvednou náladu, nebo poskytnou nové informace.

Na všechny se těší Vaše knihovnice

ZDRAVÝ DEN S NW – sobota 
10. 2. 2018 – Tentokrát jedeme 
vlakem (v 9.24 hod z Chrudimi) 
do Vrbatova Kostelce. Půjde-
me 10 km údolím Žejbra, oko-

lo kostela sv. Jana Křtitele do Podlažic, kde nás čeká otevření 
kostela sv. Markéty a krátký koncert na varhany. Dále jdeme 
do Chrasti na vlak (návrat ve 13.34 nebo 14.55 hod), můžeme se 
stavit i na něco dobrého. Podrobnější organizace proběhne tele-
fonicky (tel. 739 031 081). Odkaz na trasu najdete na webových 
stránkách nw-cz.webnode.cz/aktuality. Těšíme se!

Truhlářství SPALTO a EDDA, z.ú. zve na Zimní truhlářský 
workshop „Kdo si hraje, nezlobí“ s kovářem a muzikotera-
peutkou.
Přijďte s dětmi vyrobit dřevěnou deskovou hru „Le Passe Trappe“ 
nebo dendrofón nebo tringl dne 17.února 2018 od 9.00 do 11.00 
a od 11.00 do 13.00 hod. Kapacita míst omezena, proto neváhejte 
s přihlášením na klarasoudkova@seznam.cz, mob. 776 167 340. 
Cena 250 Kč/ 2 výrobky.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slati-
ňany a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.
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ODPADY V ROCE 2018
Odpadový systém města Slatiňany bude v roce 2018 podobný jako 
v loňském roce, přičemž chystáme jeho průběžné rozšiřování a zkva-
litňování (viz závěr tohoto příspěvku). Za provoz tohoto systému 
však formou místního poplatku zaplatíme méně, a to ve výši 490 Kč 
za poplatníka a rok (v roce 2017 to bylo 590 Kč). Uvedený popla-
tek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena 
Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2017.
Poplatek byl pro rok 2018 stanoven především na základě výdajů 
souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňany, které lze 
v roce 2018 očekávat, a to těchto:

Výdaje (v Kč)/rok

• a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic (cca 720 t/
rok) 1 540 000 Kč
Částka vychází z výběrového řízení z roku 2017, vybraná společ-
nost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší na-
bídku, další uchazeč (Technické služby Chrudim s. r. o.) předložil 
nabídku o cca 74 000 Kč vyšší, byl však vyřazen, protože překročil 
předpokládanou hodnotu zakázky za 4 roky plnění.

• za sběrný dvůr
(v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.) 650 000

• za svoz vyseparovaných odpadů z kontejnerů po městě (plas-
ty, sklo, papír a náp. kartony) 480 000
Tato částka vychází z výběrového řízení z roku 2017, vybraná spo-
lečnost Granplast s. r. o. předložila nejnižší nabídku, další ucha-
zeč (společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o.) předložil na-
bídku o cca 229 000 Kč vyšší. 

Celkové výdaje, ze kterých je stanoven poplatek 2 670 000

V tabulce jsou uvedeny pouze výdaje fakturované, tedy ty, které jsou 
pro město zajištovány odpadovými společnostmi (město je nezajiš-
ťuje samo).
Do poplatku za odpad již tedy nejsou započítány ostatní výdaje spo-
jené s odpadovým systémem města, a to především mzdové a ostatní 
výdaje (na úklid košů a černých skládek – údržba města, na admini-
straci – výběr poplatku a zajištění chodu odpadového systému) a vý-
daje na pořízení, provoz a obnovu sběrných nádob a sběrných míst, 
svoz kovu z červených popelnic a výdaje na provoz kompostárny.
Největší podíl výdajů připadá stále na svoz a likvidaci směsného 
(zbytkového) komunálního odpadu z popelnic, který končí na sklád-
ce. Jak bylo již mnohokrát zmíněno, bude i nadále nezbytné hledat 
cesty k maximálnímu snížení množství tohoto odpadu ukládaného 
na skládky a odpady využívat (třídit a předávat k recyklaci).

Základní informace o odpadovém systému:
1)  svoz směsného (zbytkového) komunálního odpadu z Vašich popel-

nic, tedy odpadu po vytřídění všech tříditelných složek a komodit, 
bude probíhat stejně jako v roce 2017, tedy s četností 1x za 14 dní 
ve stejných svozových dnech

2)  vytříděné složky komunálního odpadu a další komodity, tj. sklo, 
papír, plasty, nápojové kartony, kovy, použité potravinářské ole-
je a tuky, textil, obuv, hračky a drobné elektrozařízení odkládejte 
do příslušných kontejnerů rozmístěných po městě, mapka roz-
místění kontejnerů a nádob ke třídění je zveřejněna na webových 
stránkách města: www.slatinany.cz, v sekci Dokumenty/Komunál-
ní odpad.

3)  objemný a nebezpečný odpad a další tříditelné složky odvážejte 
do sběrného dvora u vlakového nádraží

4)  biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu sami kompos-
tujte nebo odvážejte na kompostovací plochu u městské kom-
postárny za seníkem ve Škrovádu (případně do sběrného dvora 
– menší množství)

Úhrada místního poplatku za odpad
K úhradě poplatku Vám budou pravděpodobně v měsíci únoru doru-
čeny poštovní poukázky.
Pokud máte možnost, prosíme o úhradu poplatku přednostně bezho-
tovostní formou (bankovním převodem). Platba v hotovosti na po-
kladně MěÚ bude samozřejmě též možná.
K platbě uvádějte vždy variabilní symbol na poukázce, bez symbolu 
je problematické platbu zařadit.
Pokud Vám částka na poukázce bude připadat nesprávně stanovená, 
dotazujte se přímo na MěÚ (na správě majetku, u paní Víškové).
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2018.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, stejně jako další změny souvi-
sející s poplatkem jste povinni nahlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tyto změny nastaly. Změny hlaste osobně na MěÚ paní Víškové 
nebo na email: p.viskova@slatinany.cz.

Co nového se povedlo a co chystáme
Od prosince roku 2017 bylo do stávajících míst pro třídění (kontejnero-
vých „hnízd“) přidáno 9 nových kontejnerů (6 na plasty a 3 na papír).
V měsíci lednu 2018 bylo také zřízeno nové „hnízdo“, a to u stadionu 
(v ul. Smetan. nábřeží). Je zde umístěn kontejner na plasty a papír.
Od loňského roku postupně upravujeme jednotlivá kontejnerová 
„hnízda“, v čemž budeme pokračovat i v roce 2018.
V průběhu prvního čtvrtletí r. 2018 bychom rádi rozšířili sběr drob-
ných kovů, a to formou rozmístění dalších 5 nádob do stávajících 
separačních míst.
V letošním roce chystáme vypsat výběrové řízení na svoz bioodpadu 
především z našich domácností, abychom tak zjistili, zda se najde 
vhodný dodavatel na svoz tohoto odpadu a jeho nabídka bude ekono-
micky přijatelná. Podle výsledku výběrového řízení se pak rozhodne-
me, jak budeme v této věci dále pokračovat.
Jen připomínáme, že zájem o svoz bioodpadu přímo od domu nebyl 
za dříve zveřejněných podmínek velký. O svoz projevilo zájem pou-
ze cca 60 domácností.
I v letošním roce budeme provoz nastaveného odpadového systému 
sledovat, abychom byli schopni navrhnout jeho případné vylepšení.

V některých dalších Ozvěnách Slatiňan Vás jako obvykle budeme 
informovat o tom, kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2017, 
a jak jsme třídili.

Bc. Petra Víšková

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 8.2.2018 od 15 hodin. Srdečně 
zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Soukromá inzerce

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA PEKÁRNA VČELÁKOV
Na ulici Vítězství 109, Slatiňany
Nabízí vlastní sortiment pekařských a cukrářských výrobků
Otvírací doba Po až Pá od 5.30 do 16.30 hodin
                       So 7.00–11.00 hodin
Těší se na Vás kolektiv Pekárny Včelákov
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O zpustlém stavu této drobné památky bylo na stránkách Ozvěn 
již referováno. Poslední článek z března 2013 měl optimistický 
titulek, který zněl „Zanedbaná kaplička v zámeckém parku bude 
opravena.“ Bylo to tlumočeno v předsevzetí nastoupivšího nového 
kastelána zámku ing. Bušty.

Připomínáme, že tato kaplička, na obr. č.1 je zachycena 
po dokončení oprav v prosinci 2017, byla postavena k příležitosti 
80. narozenin F. J. Auersperga, víře v Boha zcela oddaného šlechti-
ce, které připadly na 20. 10. 1936. V následujícím roce byla vysvě-
cena místním farářem Pivoňkou za asistence dp. Fr. Anděla z Holic 
(12. 5. 1937). O tom je zápis ve farní kronice, která je k dispozici 
v SOA Chrudim.

V jejím výklenku, který lépe vidíme na obr. č. 2, ještě před 
opravou kapličky, byl na podkladové desce vykreslen jubilant před 
skalními útvary s německým textem pod ním. Obraz se nedocho-
val, pouze je k dispozici skica od pí Mackové, rovněž v Ozvěnách 
zveřejněná. Ta naznačovala v hrubých rysech pův. obraz, respektive 
to, co si jako mladé děvče upamatovalo po zpřístupnění uzavřeného 
parku, vyhrazeném před rokem 1945 pouze pro rodinu zámeckého 
pána.

V parku se měla dle kastelána vyskytovat ještě další kaplička, 
údajně už zaniklá, vyzdvižená na počest 70. narozenin Auersper-
ga v roce 1926, která má být rovněž obnovena. Farní kronika se 
o ní nezmiňuje, protože důvodem mohla být skutečnost, že nebyla 
vysvěcena. To je však velmi nepravděpodobné a odporuje to nábo-
ženským zvyklostem účelu novostavby malé svatyně.

Více než sedm desetiletí chátrající kapličku v parku dokumen-
tují snímky č. 3 a 4. Na jednom je pod jejím přístřeškem umístěna 
lavička jako odpočívadlo před deštěm, na druhém je uvolněný kříž 
na hřebenovém krovu před spadnutím dolů.

Při obnově kaple v závěru loňského roku byl vyměněn celý 
krov, stříška osazena novou krytinou (bobrovkami) shodnou 
s původní, připevněn nový kříž dle obr. č. 4, částečně opadaná omít-
ka poznamenaná sprejery byla obnovena.

Nové vysvěcení by si kaplička po této renovaci jistě zaslouži-
la, patří rovněž k odkazu Auerspergů, jímž je věnován na zámku 
od roku 2011 samostatný prohlídkový okruh tzv. zámecký. 

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Auerspergská kaplička v zámeckém parku byla zachráněna před jistým zmarem faktorem času

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Malé trpišovské zastavení

Pět částí Slatiňan, pět malých zastavení s připomenutím neznámých 
či málo známých skutečností či osobností. Zbývá zastavení poslední, 
trpišovské.
A to uprostřed návsi v Trpišově, na místě, kde po četná desetiletí 
stávalo rozsáhlé stavení č. p. 26, stavení rodiny Hoffmanových (po r. 
l960 bylo zbouráno a dnes na jeho místě stojí rodinný domek Mál-
kových). 
Pan Josef Hoffman byl po dlouhá léta trpišovským starostou a pod-
statnou měrou se zasloužil o postavení kaple Nanebevzetí Panny Ma-
rie, zbudované v r. l900 dle plánu slatiňanského stavitele Antonína 
Tesaře za pomoci finančních darů místních občanů.
Jeho syn pan František Hoffman byl známým stavitelem. Stavěl obyt-
né domy a hospodářská stavení v širokém okolí, dobře a levně. Pod-
statné bylo, že při těchto stavbách dlouhodobě zaměstnával mnoho 
trpišovských zedníků (v obci bylo více než dvacet mužů tohoto ře-
mesla). Pan František Hoffman také sepsal trpišovskou kroniku, a to 
až po rok l932, dle pamětníků velice pečlivě. Tato kronika se k velké 
škodě obyvatel obce do dnešních dní buď vůbec nezachovala, nebo 
je neznámo kde založena.
Druhý syn starosty Josefa Hoffmana vystudoval na přání matky Fran-
tišky Hoffmanové teologii a v den své primice (jím sloužené první 
mše) zemřel nešťastnou náhodou, a to při střelbě na zajíce, když ne-
obratně manipuloval se zbraní. Na místě nehody, kterému se po léta 
říká „U obrázku“ stojí dodnes pomníček s podobiznou tohoto mla-
dého kněze.
Historii míst, ve kterých žijeme, netvoří jen památky hmotné, ale 
i vzpomínky na ty, kteří se svými skutky zapsali do tváře obce. Ro-
dina Hoffmanových, jejíž přímí potomci již šedesát let nejsou mezi 
námi, si toto malé zastavení a připomenutí určitě zaslouží.

JUDr. Hana Mikanová

Stavení Hoffmanových na trpišovské návsi

„U obrázku“ pod Trpišovem

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE…

Máme za sebou první polovinu školního roku, a tak Vám přiná-
šíme informace z dění v naší školce.
V letošním školním roce ji navštěvuje celkem 129 dětí, z toho 
48 předškoláků. Naším cílem je, abychom dětem vytvořili pod-
nětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a budou připra-
veny na vstup do ZŠ. Výchovně vzdělávací působení vedeme 
hravou formou k získávání vědomostí, dovedností a návyků 
potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených 
věku a schopnostem dětí. Podporujeme u dětí fantazii. Utužu-
jeme přátelské vztahy.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. S tím souvisí i stra-
vování. Do jídelníčku zařazujeme hodně ovoce, zeleniny, luště-
nin, cereálií, omezujeme sůl, cukr, nezapomínáme ani na pitný 
režim.
Podporujeme u dětí zájem o pohybové aktivity a otužování. 
Za každého počasí chodíme na vycházky, k pobytu venku hoj-
ně využíváme i školní zahradu. Jednou týdně navštěvujeme ba-
zén v DSSS k vodním hrátkám, kde se děti seznamují s vlast-
nostmi vody, odstraňují bázlivost z vody, na druhou stranu se 
učí mít z ní respekt, mají přirozený pohyb, který nezatěžuje 
klouby, zdokonaluje koordinaci pohybů, v neposlední řadě se 
otužují. Věnujeme se logopedické prevenci. V poslední době 
stoupá počet dětí s vadou výslovnosti. Máme proškolený per-
sonál, který ve spolupráci s logopedy s dětmi pracuje individu-
álně. Rodiče také mohou své děti přihlásit do kroužků, které 
jsou v MŠ pořádány. Letošní školní rok projevili rodiče zájem 
o lyžařský výcvik a hru na flétnu, která má na děti též pozitivní 
vliv.
Ve spolupráci s naším sponzorem LČR, s.p., konkrétně s Lesní 
správou Nasavrky, jsme v říjnu prošli naučnou Stezkou mla-
dého lesníka spojenou s lesní tělocvičnou. U dětí se snažíme 
vzbudit zájem o přírodu. Prohloubily si tak znalosti o lese, hra-
vou a zábavnou formou se naučily, jak se v lese chovat a udě-
laly si představu o práci lesníka. My na oplátku pro lesníky 
sbírali jedlé kaštany pro výsadbu nových semenáčků, v zimě 
společně s rodiči sbíráme suché pečivo na příkrm lesní zvěře 
a každoročně na jaře chodíme s celými rodinami sázet nové 
stromky nebo poklízet klestí.
V listopadu jsme se vypravili na výlet do Nové Vsi u Leštiny 
do ,,Dýňového světa“, kde měly děti možnost vidět neskuteč-
né množství a druhů dýní různých barev, tvarů a velikostí, se 
kterými si mohly hrát a byly pro ně připraveny zajímavé pohy-
bové aktivity. Před Vánocemi jsme navštívili zámek Potštejn 
a prošli cestu do Betléma. Děti byly seznámeny s legendou 
spojenou s narozením Ježíška a vtáhnuty do děje. Krásný záži-
tek byl umocněn i čerstvě napadlým sněhem.
Jednou měsíčně si zveme do MŠ divadélka, v prosinci jsme 
měli pozvanou dřevíčkovou dílničku, při které se děti seznámi-
ly s vlastnostmi dřeva, vyzkoušely si jeho opracovávání a vy-
robily si hračku.
Připravujeme také pro rodiče společná setkání. Na začátku 
školního roku jsme s rodiči na školní zahradě uspořádali malou 
zahradní slavnost spojenou s opékáním buřtů, společně jsme 
rozsvítili vánoční strom a Vánoce jsme přivítali vystoupením 
v kostele sv. Martina, kde děti vystoupily s hudebním pásmem 
Živý betlém.
Již nyní pro děti připravujeme další aktivity, na které se těšíme 
a věříme, že si je společně užijeme.
Pro více informací o dění v naší školičce navštivte naše stránky 
www.msslatinany.cz.
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Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z. s.
Zpráva z činnosti v roce 2017

V roce 2017 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 249 členy 
v deseti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. 
V této zprávě upozorním pouze na výraznější akce střediska.

V lednu jsme pořádali již tradiční zimní lyžařskou výpravu 
do Krkonoš do Svobody nad Úpou. Svým členům nabízíme výcvik 
v oblasti sjezdového lyžování, snowboardu i běhu na lyžích. Středis-
ko má tým kvalifikovaných lyžařských instruktorů z řad vedoucích. 

V březnu se konal již 15. skautský ples. Tato oblíbená akce pro 
veřejnost měla tentokrát téma „Napříč oceánem“. V Jizerských horách 
proběhlo soustředění rodinného skautingu spojené s lyžováním, 
výpravami na běžkách a výcvikem v odolnosti v rámci několika skaut-
ských rodin. V dubnu jsme uspořádali inspirativní a vzdělávací víkend 
v Šiškovicích pro dospívající a mladé vedoucí, přemýšleli o vizi 
našeho střediska a prožili neobvyklé prožitkové aktivity. V dubnu se 
rovněž konala celostředisková dobrodružná hra po městě a okolí. 

Koncem dubna jsme pořádali tradiční Čarodějnice s progra-
mem pro děti. Odpoledne s hrami a soutěžemi pro děti a následné 
zapálení hranice se stalo pro mnoho tradiční akcí a prostorem pro 
setkávání. 

V květnu jsme se účastnili mezinárodního setkání skautů a skau-
tek Intercamp, které proběhlo v Německu. Tábořili jsme na ostrově 
Rujána, navštívili nejsevernější bod Německa mys Arkona, zkou-
mali pobřeží Baltského moře, hluboké bukové pralesy i křídové 
skály. Navštívili jsme hanzovní města Lübeck a Stralsund. Samotný 
intercamp se konal u městečka Warrensdorf. Jeden den jsme strávili 
v mezinárodních skupinách, v nichž děti řešily nejrůznější úkoly 
včetně pátrací cesty po městečku. Druhý den jsme se vypravili 
na hike, tedy túru po okolní krajině. Večer se konal „food festival“, 
tedy ochutnávka všech možných pokrmů, které připravily jednotlivé 
národní delegace. Intercamp přispívá k rozšíření obzorů, navazování 
přátelství mezi národy a prohlubování skautské myšlenky. Akce se 
účastnilo 40 členů našeho střediska. 

O prázdninách jsme pořádali tři dětské tábory, jeden dospělácký 
a jeden tábor rodinného skautingu. Dětské tábory proběhly v Šiško-
vicích a u vesničky Lhůta pod hřebenem Železných hor u Chotěboře, 
oldskauti tábořili na Březinách a klub rodinného skautingu na Ašsku. 

V srpnu jsme pořádali vzdělávací kurz pro mladé vedoucí 
(rádce) „Cukříček“ a na podzim pak kurz pro zdravotníky zotavova-
cích akcí. Obě akce byly s celostátním záběrem.

V září se vydali dospívající a mladí vedoucí na cesty sebepozná-
vání do hor. Putovali jsme po Jeseníkách, zkoumali otázky, které šly 
do našeho nitra a hledali odpovědi.

V průběhu roku jsme pracovali na rozvoji a údržbě základny 
v Šiškovicích. Ve staré chatě máme nové dřevěné palandy.

V prosinci jsme organizovali Mikuláše pro veřejnost a rozdávání 
Betlémského světýlka. Betlémské světýlko probíhalo formou živého 
betlému na nádvoří zámku. 

Zmínil jsem pouze větší akce střediska, do kterých se zapojilo 
více oddílů. Krom toho si každý oddíl pořádá své vlastní schůzky, 
výpravy a akce. Pravidlem je, že každý dětský oddíl organizuje 
týdenní schůzky a jednou za měsíc jednodenní či vícedenní výpravy.

Mezi výraznější oddílové akce roku 2017 patří výprava skautů 
a skautek do Letohradu se zaměřením na historii, putování mladších 
skautů Maloskalskem spojené se sjížděním Jizery, výprava skautek 
a světlušek na Seč či výprava vlčat na historií do Kutné Hory. Rove-
ři zkoumali Kroměříž a její památky. 

Středisko Junáka Slatiňany se snaží nabízet pestrou činnost 
pro všechny věkové kategorie, která má cílený přesah ke vztahům 
a hodnotám. Všichni činovníci vykonávají své funkce dobrovolnic-
ky, tedy neplaceně. 

Za tým činovníků střediska
Daniel Vychodil, vedoucí střediska

Slatiňanská skautská expedice na nejsevernějším mysu Německa 
Arkona

155. LASKAVÝ VEČER – Trocha dekadence neuškodí
Básník Radek Lehkoživ (to je skutečné jméno, nikoli pseudonym) 
vystudoval Husitskou teologickou fakultu a pracuje jako sociální pra-
covník. Ač spíše tichý introvert, má za sebou celkem dobrodružný 
život a ČT o něm natočila jeden díl 13. komnaty. Jeho básně bývají 
označovány jako dekadentní, ale rozhodně mají vtip a poetiku. Mož-
ná tak trochu připomíná J. H. Krchovského, ale Radek je naprosto 
originální a rozhodně není žádným epigonem. Lidé útlocitní a puri-
tánští by raději snad chodit neměli, mohlo by se snadno stát, že budou 
zklamáni a pohoršeni. Svou výškou se Radek Lehkoživ právem může 
počítat k největším českým básníkům.
Jana Franče Jirásková je ve Slatiňanech dobře známá, své syrové 
povídky ze života již na Laskavém večeru četla několikrát. Pracuje 
jako knihovnice, v současné době žije v Praze a je matkou pěti dětí. 
Napsala několik povídkových knížek, kterou povídku však přečte, to 
se rozhodne asi až na poslední chvíli.
Marcel Kříž je vynikající písničkář, který bývá též označován 
za bluesmana. Je těžko zařaditelný do nějaké škatulky. V jeho písních 
se dá slyšet folk, jazz, blues, rock nebo šanson. Také on již ve Slati-
ňanech mnohokrát vystupoval a vždy svým projevem dokázal získat 
diváky na svoji stranu. Píše i básně a loni mu vyšla sbírka Jen ať řvou 
kolejnice. Marcel občas nečekaně s sebou na své vystoupení vezme 
i dalšího doprovodného muzikanta.

Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 19 hodin.
Lístky za 50 korun si můžete koupit na místě nebo předem v městské 
knihovně (469 660 239).

A pro jistotu ještě pár ukázek z poezie Radka Lehkoživa. Mnoho dal-
ších by stránky Ozvěn neunesly.

NADRŽENÁ TROJÍCE LÁSKA AŽ ZA HROB
Buch, buch, buch! Svůj pohlavní úd
Kdo tam? jejž jsi měla tak ráda
Bůh! Já do rakve tvé jsem uložil
A kdo s ním? odříznuv jej od svého těla
Duch a syn! aby mi v hrobě s tebou shnil…
Šmarjá, Panno
braň svůj klín!

SVÁ JÁTRA PRKENNÁ... STROJ
Svá játra prkenná Nefunguju jako stroj na sex!
Proklepu paličkou Nepomůže ani tvůj latex!
Snad ještě unesou Všecko má svou mez …
Štamprdli maličkou... Takže laskavě slez!
 z.j.
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POLICIE ČR informuje
Policisté Pardubického kraje by rádi obča-
nům v kraji připomněli důležité preventivní 
rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby 
se nestali obětmi různých podvodníků nebo 
zlodějů. Preventivní rady budou vydávat for-
mou tematických článků, které budou zasílat 
na vaše obce. Témata budou jistě zajímavá. 
Například podvody páchané na seniorech 
(tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legen-
dy podvodného vylákání peněz, obtěžující 
telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, 
cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlíd-
ky), senioři – osobní bezpečnost, domácí 
násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, 
léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, 
děti – bezpečná cesta do školy, kyberkrimi-
nalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše 
články byly zajímavé a tak občas přidáme 
i pár střípků z policejních svodek, abyste vě-
děli, co se ve vašem okolí děje. 
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku 
připomněli čísla tísňových linek a postup při 
podávání trestního oznámení. Začneme dru-
hým zmiňovaným tématem a to podáváním 
„trestního“ oznámení. Oznámení na Policii 
České republiky může podat kdokoliv (ni-
koli pouze poškozený), oznámení lze podat 
písemně nebo ústně a samotné oznámení lze 
podat na kterékoliv oddělení policie nebo 
na státní zastupitelství. Pokud vaše ozná-
mení nemá charakter neodkladného tísňo-
vého hovoru na linku 158, můžete se obrátit 
na policisty z nejbližšího obvodního odděle-
ní policie. V naléhavých případech můžete 
samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši 
policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě 
pomoci. Pro urychlení komunikace a ná-
sledné pomoci je dobré vědět základní údaje 
k oznamované události, což jsou minimálně 
tyto informace:
– vaše jméno
– adresa, odkud voláte, případně co nejbližší 
upřesnění místa události
– co se stalo
–  zda je na místě někdo zraněn nebo zda po-

třebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvod-
ní oddělení by si měl každý oznamovatel 
(pokud je to možné a tyto informace má) 
připravit odpovědi na základní otázky typu 
CO se stalo, KDO se protiprávního jednání 
dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k udá-
losti došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo 
protiprávní jednání spácháno či způsobeno, 
PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký 
je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma 
na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nic-
méně pokud se něco stane a člověk je ve stre-
su, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevy-
baví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili 

číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Po-
kud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 
150. Zdravotnická záchranná služba má lin-
ku tísňového volání 155. Rovněž je možné 
si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo 
evropského volání 112. Nicméně doporu-
čujeme, pokud potřebujete jen jednu složku 
z integrovaného záchranného systému (dále 
jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku 
potřebné složky. Číslo 112 se využívá pře-
devším v případech, že potřebujete na mís-
to dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí 
Zdravotnické záchranné služby Pardubické-
ho kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení 
podporuje a doporučuje: „Při zdravotních 
komplikacích, kdy akutně potřebujete po-
moc záchranné služby, volejte přímo linku 
155 a eliminujte tak byť sebemenší časové 

prodlevy při spojování hovorů z linky 112 
na naše vyškolené operátory na lince 155“. 
Existuje i linka tísňového volání policie pro 
neslyšící, kde operační důstojník komuniku-
je s osobou, která potřebuje pomoci formou 
SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. 
A úplným závěrem můžeme uvést malou za-
jímavost – dětem jako mnemotechnickou po-
můcku zapamatování tísňových linek uvádí-
me pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo 
z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička 
evokuje pouta používaná policisty, u linky 
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříš-
ko a u čísla 150 – nula představuje rybník 
plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme 
krásné zimní dny! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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KAMENY ZMIZELÝCH
Nacisté s myšlenkou vytvoření „dokonalé Třetí říše“ usilovali i o vy-
hlazení židů, tak jako by tito lidé neexistovali…
S myšlenkou uctít oběti holokaustu položením pamětního kamene 
před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposled bydlel před 
deportací do koncentračního tábora, přišel v roce 1993 německý 
umělec Gunter Demnig. V roce 1995 umístil první kameny v ulicích 
Kolína nad Rýnem, potom v Berlíně a dalších německých městech.
Od té byly položeny desetitisíce kamenů ve stovkách evropských 
měst. Stolpersteine, neboli kameny zmizelých, jsou betonové kost-
ky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s nápisem na horní mosazné desce 
vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili se k jménu oběti vy-
raženému na kostce.
Od roku 2008 se kameny nacházejí i v chodnících v České republice 
a jejich počet se uvádí v řádu několika set. V Pardubickém kraji jsou 
kameny prozatím jen v Chrudimi a Svitavách.
I naše město za sebou bohužel má tuto temnou vzpomínku. Občané 
židovské víry byli ze Slatiňan deportování v roce 1942. Cílovou sta-
nicí pro většinu z nich byl tehdy přeplněný Terezín a mnoho z nich 
proto bylo následně odsunuto do Osvětimi. Někteří občané před nu-
ceným transportem spáchali sebevraždu, jiní byli zavražděni gesta-
pem, či je dostihl jiný smutný osud.
Odsun Židů do sběrných táborů u nás začal 15. září 1942 a mezi prv-
ními to byli manželé Krausovi s tehdy šestnáctiletým synem Bedři-
chem. 2. prosince 1942 potom vyjel z Chotěboře do Pardubic vlak 
se zastankami v Hlinsku, Chrasti, Slatiňanech a Chrudimi, který od-
vážel muže, ženy i děti, které nacistický režim označil za Židy. Na-
stoupily do něj stovky obyvatel z celého regionů, kteří byli následně 
dvěma transporty z 5. a 9. prosince 1942 přesunuti do Terezína.

Zde jsou jména těch, kteří se už nikdy domů, do Slatiňan, ne-
vrátili:
PhDr. Leo Borský, 59 let
Gustav Herrmann, 46 let
Vilma Herrmannová, 48 let
Ervín Herrmann, 14 let
Bedřich Kraus, 19 let
Emil Kraus, 65 let

Marie Krausová, 52 let
Helena Stránská, 43 let
Pavel Stránský, 55 let
Sophie Wohryzková, 90 let

Naše město by rádo uctilo památku těchto (a možná i dalších) oby-
vatel, které postihl tento krutý osud. My ani další generace bychom 
na ně neměli zapomenout a vložení kamenu se jmény deportovaných 
osob před jejich domy se nám jeví jako ten správný způsob. Navíc 
tím pomůžeme přidat další body do celorepublikové mapy, kde se 
všechny objekty zaznamenávají.
Dohledaní všech potřebných informací ale není vůbec jednoduché 
a to i z toho důvodu, že v matrice vedené při MěÚ Slatiňany nebylo 
nalezeno žádné jméno občanů židovské víry, kteří zde před II. světo-
vou válkou žili. Jejich evidenční karty se patrně skartovaly již za oku-
pace, tj. jakoby se tito lidé vůbec nenarodili.
Proto bychom vás rádi požádali o pomoc. Pokud víte nějaké in-
formace o uvedených osobách nebo třeba o některých dalších 
jménech výše neuvedených, jejich bydliště a osudy rodiny…, bu-
deme velice vděční, pokud se s námi o informace podělíte a po-
můžete nám dotáhnout tento projekt do zdárného konce. Jaké-
koliv informace budeme rádi přijímat buď přímo na Městském 
úřadě nebo v knihovně.

Od nového roku se náš oddíl připravoval na zkoušky odbornosti, 
na které jsme tentokrát s dětmi vyrazili do Třibřich. Zúčastnilo se 
jich 8 našich členů, kteří získali 2 odznaky odbornosti strojník, 3 od-
znaky odbornosti preventista junior a 3 odznaky odbornosti strojník 
junior. V rámci zkoušek odbornosti jsme odevzdali do soutěže „Po-
žární ochrana očima dětí“ některé z našich prací. V dubnu jsme se 
zúčastnili soutěže ve Skutči, kde naši mladší obsadili 3. a 11. mís-
to z 25 družstev, starší skončili 8. z 18 družstev. Soutěží ve Skutči 
byla rovněž zahájena liga okresu Chrudim dětí v požárním útoku. 
Do této ligy jsme pro rok 2017 přihlásili 1 družstvo mladších žáků 
a 1 družstvo starších žáků. V neděli 14. května se družstvo mladších 
a starších žáků prvně zúčastnilo závodů v Kohoutově, kam jsme byli 
pozváni našimi tamními přáteli. V Kohoutově se nám moc nedařilo, 
odvezli jsme si 9. místo a 12. místo. Následující neděli jsme se zú-
častnili Markovického poháru, kde jsme soutěžili ve štafetě požár-
ních dvojic a v požárním útoku. Ve dnech 27. a 28. května se naše 
družstva mladších a starších žáků zúčastnila okresního kola hry PLA-
MEN, které se konalo v Chrudimi a v Načešicích. Starší vybojovali 
celkově 10. místo z 17 družstev a nejvíce se jim vyvedl požární útok 
CTIF, kde skončili na 4. místě. Mladší vybojovali celkově 6. místo 
z 27 družstev a nejlépe se jim vedlo na požárním útoku, kde obsa-
dili 3. příčku, díky čemuž zároveň získali další body do ligy okresu 
Chrudim v požárním útoku. Na další závody jsme se vydali 3. červ-
na do Třibřich, kde jsme soutěžili v požárním útoku. Naši mladší 
obhájili loňské vítězství a odvezli si opět zlatou medaili a starší vy-
bojovali bronz. V neděli 11. června jsme vyrazili na další ligovou 
soutěž tentokrát do Krouny. Závody však nedopadly úplně tak podle 

našich představ. Mladší obsadili 11. místo z 26 družstev a starší mís-
to 9. z 19 družstev. Poslední závody před letními prázdninami byly 
v Hošťálovicích. Mladší vybojovali 1. a 5. místo a starší také místo 5. 
Ještě před samotným začátkem nového školního roku jsme se vydali 
na další ligovou soutěž do Zderaze. Mladší ve Zderazi vybojovali 
5. místo, starší 11. místo. 
V září nám začal nový školní rok a náš oddíl čítá 20 členů. První 
zářijovou soutěží byl 16. ročník Poháru města Slatiňany dětí, který 
se konal 24. září na místním stadionu. My jsme do soutěže postavili 
2 družstva mladších a 1 družstvo starších žáků. Nejlépe se dařilo 
našim mladším A, kteří na domácí půdě vybojovali 3. místo a získali 
tak další body do ligy okresu Chrudim. Mladší B obsadili 9. místo 
z 23 družstev, starší 8. místo z 13 družstev. Tato soutěž byla poslední 
soutěží v rámci ligy okresu Chrudim v požárním útoku dětí v roce 
2017. Naši mladší žáci v této lize obsadili 4. místo z 19 družstev, 
kdy jim 3. příčka unikla o pouhý jeden bod. Starší získali v lize 
8. místo ze 14 družstev. Dále závod nás čekal závod požární vše-
strannosti v Bojanově. Postavili jsme 2 hlídky mladších a 2 hlídky 
starších žáků. Mladší získali 19. a 40. příčku ze 43 družstev. Starší 
skončili na 6. místě a 17. místě ze 45 družstev. Tímto závodem pro 
nás letošní závodní sezóna skončila. Po všech zdolaných soutěžích 
a závodech jsme si také dopřáli trošku zábavy. Starší žáci se společ-
ně s několika vedoucími zúčastnili paintballu v Proseči, kde si pro 
změnu zahráli na vojáčky, a mladší navštívili zábavný park Ton-
go v Hradci Králové. Za obojí patří velký dík okresnímu sdružení 
Chrudim. 

Veronika Novotná – vedoucí oddílu MH

Činnost oddílu mladých hasičů v roce 2017
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Jako každý rok, tak i letos Vás budu v této zprávě informovat o celo-
roční činnosti výjezdové jednotky JSDH Slatiňany za rok 2017.
V letošním roce jednotka vyjela na žádost KOPIS (krajské operační 
a informační středisko) v 63 případech, což je zatím největší počet 
výjezdů v historii (k 20. 12. 2017) a to ještě do konce roku zbývá 
jedenáct dní. Oproti loňskému roku, kdy jsme vyjeli v 43 případech 
je tento nárůst dán hlavně větším počtem technických zásahů (vlivem 
klimatických podmínek) a dále zvýšeným počtem DN. Z již zmiňo-
vaného počtu 63 se jedná o 14 požárů, 19 dopravních nehod, 25 tech. 
událostí, 1x cvičení ve fy EURO – ŠARM, 1 x EPS (elek. požární 
signalizace), 1 x planý poplach a 2 x na ZOČ (zprávu o činnosti) 
ve fy EURO – ŠARM – při asistenci u pálení plamenem ocelových 
nádrží od nebezpečných látek.
Co se týče požárů, tak každý je něčím zajímavý, ale hlavně bych se 
chtěl zmínit o třech, které za to stojí.
Je to hned první výjezd v letošním roce dne 19. 1. a to požár RD 
v Morašicích. Zde jak klimatické podmínky (velký mráz), tak i silně 
zakouřený objekt znesnadňovaly práci při zásahu všem zúčastněným 
jednotkám.
Asi nejsložitější byl požár dne 23. 4. v nočních hodinách a zase 
RD, ale v Píšťovech. Naše jednotka zasahovala, jak je tomu zvy-

kem, v prvním sledu. Při našem příjezdu hořelo v půdním prostoru 
RD a přilehlé hospodářské usedlosti. Zde v prvotní fázi požáru do-
šlo v půdním prostoru k velkému vývinu žíhavých plamenů vlivem 
přístupu vzduchu a to mělo za následek zranění jednoho našeho 
člena a s tím spojené poškození osobních a věcných prostředků. 
I přes tuto událost naše jednotka provedla velmi profesionální zá-
sah.
Třetí ze zmíněných zásahů byl dne 1. 8. 2017 a to požár traktoru 
s vlekem slámy a přilehlého pole s obilím na Pohořalce. Zde byly 
opačné klimatické podmínky a to teplota vzduchu přesahující 30 °C. 
Co se týče DN, tak počet 19 je druhý nejvyšší v historii naší vý-
jezdové jednotky. Letos to bylo zapříčiněno hlavně křižovatkou ulic 
Vítězství a Švermova ve Slatiňanech v návaznosti na obchvat města 
Chrudim.
U zásahů jako jsou technické pomoci je výčet dosti různorodý a to 
jak likvidace uhynulých ptáků a ryb, otevření uzavřených prostor, 
uvolnění kanalizačních vpustí, likvidace obtížného hmyzu nebo 
likvidace spadlých stromů či poškozené střechy budov vlivem sil-
ného větru. Jako např. 29. 10., v tento den a i následující jsme 
vyjeli v 10 případech. Dále naše jednotka vyjela na zásahy typu 
EPS (elektrická požární signalizace), planý poplach. námětové 
cvičení ve fy EURO –ŠARM. Do této společnosti jsme vyjeli ješ-
tě ve dvou případech a to na ZOČ (zpráva o činnosti) kde jsme 
prováděli již zmiňovanou asistenci při řezání ocelových nádrží 
od nebezpečných látek. Takovéto výjezdy jsou velice prospěšné 
hlavně pro mladší generaci z důvodu praktického výcviku v reál-
ných podmínkách. 
Další nedílnou složkou naší činnosti jsou školení a výcvik jednotky. 
Letos to bylo v 23 případech, z toho 6x teorie na klubovně, 2x sezná-
mení a výcvik s AED (automatický externí defibrilátor), 3x kondiční 
jízdy s následným výcvikem (práce s čerpadly, útočné vedení do po-
schodí atd.) Dále jsme se zaměřili na výcvik na vodě, na zamrzlé 
vodní hladině na rybníku v Kunčí.
Již tradiční bylo sobotní školení zdravovědy (lektoři ZZS) a vyproš-
ťování osob z havarovaných vozidel, což se nám osvědčilo v objektu 
Modely i s kolegy z Nasavrk. Tyto zkušenosti jsme následně zužit-
kovali na ukázkách naši činnosti na oslavách založení SDH Zaječice 
a v Slatiňanech na dětském dni. Po celý rok byly prováděny výcviky 
s MŘP (motorové řezání pilou) jak teorie s lektorem, tak prakticky 
na katastru města.
Proběhla i každoroční stáž naší jednotky na stanici HZS Pard. kraje 
v Chrudimi s výcvikem se zařízením COBRA (vysokotlaké hašení), 
práce s lezeckou technikou a se zásahem na nebezpečnou látku. Tato 
činnost by nebyla v takovémto objemu možná bez podpory našeho 
domovského města a sponzorů. V rámci rozpočtu města Slatiňany 
a tří dotací od Pardubického kraje jsme si mohli pořídit do výbavy 
nový dýchací přístroj, obnovit osobní ochranné pomůcky, zakoupit 
čerpací stanoviště na PHM, nářadí a LED světlomet.
Již samozřejmostí jsou naše pondělky a čtvrtky, kdy se věnujeme 
jak údržbě techniky, tak hasičské zbrojnice. Zde byla v měsíci lis-
topadu provedena oprava a položen nový povrch na podlaze ve vý-
jezdové garáži. Zároveň jsme si při této akci svépomocí opravili 
omítky a celou garáž vymalovali. Již v průběhu roku se nám na-
skytla možnost využívat bezplatně zapůjčený objekt, který spadá 
pod Státní zámek ve Slatiňanech. Tím se nám zvětšily naše skla-
dové prostory a velice se nám tímto ulehčil běžný chod v hasičské 
zbrojnici.
Poděkování patří firmě EURO – ŠARM, která přispěla 90 % finanční 
částky na pořízení AED (automatický externí defiblirátor) na prove-
dení obnovy srdečního rytmu.

Velitel JSDH Slatiňany Bc. Rulík František

Zpráva výjezdové jednotky JSDH Slatiňany za rok 2017

Vánoční výzdoba v knihovně

Chtěly bychom poděkovat všem dětem i jejich pomocníkům za krás-
né vyzdobení našeho vánočního stromečku v dětském oddělení 
knihovny. Udělaly jste tím radost nejenom nám, ale i ostatním čte-
nářům, kteří se vaší práce kochali a zpříjemnili si předvánoční shon.
Budeme se opět těšit na vaší šikovnost a kreativitu při dalších soutě-
žích, které si na vás v novém roce opět připravíme .

Vaše knihovnice
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Ze života obyvatel
DPS Slatiňany

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 
Slatiňany děkují dětem a učitelkám z místní 
školní družiny za krásné předvánoční vy-
stoupení, které se konalo v pátek 22. prosin-
ce 2017. Zároveň děkujeme za milá přáníčka 
a dárky.
Děkujeme dětem a učitelkám z Mateřské 
školky Děvčátka Momo za masopustní vy-
stoupení, které se uskutečnilo ve středu 24. 
ledna 2018 u příležitosti oslav narozenin 
a svátků obyvatel DPS.

Obyvatelé DPS

V pondělí 22. ledna 2018 v dopoledních 
hodinách navštívili příslušníci Hasičské-
ho záchranného sboru Pardubického kraje 
územní oddělení Chrudim klienty pečo-
vatelské služby. Setkání se uskutečnilo 
v sídle pečovatelské služby ve Farské uli-
ci. Vedoucí odborné rady prevence okresu 
Chrudim pan Jan Kovář, por. Ing. Kateřina 
Vamberská a npr. Bc. Martin Vojta sezná-
mili klienty PS s pozadím vzniku požárů, 
s možnostmi jak se požárům bránit, jakým 
způsobem pomáhá detekce kouře a jaký 
hasební prostředek použít na malý požár. 
Klienti se dozvěděli, jak se chovat pokud 
zazní siréna, jak se provádí evakuace, co je 
evakuační zavazadlo, jaké mimořádné udá-
losti nás mohou postihnout a jak se máme 
chovat v takové situaci. Preventivní před-
náška se setkala s velkým zájmem a klienti 
děkují příslušníkům za návštěvu a hlavně 
za cenné rady, jak předcházet požárům 
v domácnostech.
Deváté setkání klientů Pečovatelské služby 
města Slatiňany s panem tajemníkem Měst-
ského úřadu Slatiňany Ing. Josefem Prokšem 
se uskutečnilo ve čtvrtek 18. ledna. Klienti 
děkují panu tajemníku za předání informací, 
které se týkají chodu města a za zodpovězení 
všech dotazů. Těšíme se na další setkání.

Dne 15. 12. 2017 proběhla hodnotící výroční 
valná hromada sboru, která měla vystihnout 
naší práci jako dobrovolného sboru. Náš sbor 
čítá 91 členů. Ti všichni se podíleli na plánu 
činnosti, který byl schválen na loňské vý-
roční valné hromadě a podotýkám, že toho 
nebylo málo.
Za tento rok bylo uskutečněno 12 výboro-
vých schůzí, 3 valné hromady a 1 výroční 
valná hromada.
Sbor má postaveno 1 družstvo mužů, 1 druž-
stvo žen a 3 družstva mladých hasičů rozdě-
lených podle věku dětí. Družstva dospělých 
se zúčastnila 11 ti ligových soutěží zařaze-
ných do ,,Otevřené ligy okresu Chrudim.‘‘
Sbor již tradičně uspořádal na městském 

stadionu 16. září 2017 41.ročník poháro-
vé soutěže o „Putovní pohár starosty města 
Slatiňan a memoriál Františka Rulíka st.“, 
kterého se zúčastnilo 28 družstev mužů a 13 
družstev žen, který byl samozřejmě zařazen 
do otevřené ligy okresu Chrudim. Dále byl 
rovněž na městském stadionu uskutečněn 23. 
září 2017 16. ročník dětské pohárové soutěže 
v požárním útoku. Tímto bych chtěla podě-
kovat Spartaku Slatiňany, který nám umožnil 
tyto akce uspořádat na jejich stadionu.
V návaznosti na zahájení sportovní činnosti 
jsme 30. dubna společným posezením a opé-
káním prasátka tuto činnost zahájili. V měsí-
ci květnu jsme pomohli Okresnímu sdružení 
Chrudim při pořádání okresního kola hry 

Plamen v přípravě obědů a to smažení 600 
řízků a jídelních balíčků.
V měsíci říjnu náš sbor pro naše členy uspo-
řádal zájezd směr zámek Buchlovice, navští-
vili jsme baziliku na Velehradě a potom naše 
cesta byla ukončena v AB vinném sklípku 
v Božeticích.
Jelikož náš sbor neměl historický prapor, tak 
jsme za pomocí sponzorů a grantu z Krajské-
ho úřadu Pardubického kraje a našich financí 
mohli tento prapor zakoupit a 4. listopadu 
nám jej prapor místní farář vysvětil.
Další naše činnost je zcela samozřejmá aktivi-
ta a to péče o techniku, která je majetkem sbo-
ru, ale i města a hlavně o hasičskou zbrojnici

Jeřábková Dagmar, starostka sboru

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017 A STRUČNÝ PŘEHLED O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČU SLATIŇANY
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Vážení spoluobčané, 
s letopisy z našeho městyse se setkáváme tentokrát uprostřed zuřící 
světové války. Rok 1916 provází zejména nedostatek potravin, který 
se bude do konce války dále zhoršovat. Krutost tohoto období nám 
dokládají zprávy o chybějících mužích bojujících na frontách, o pří-
růstcích v lazaretu místním či chrudimském, přítomnost uprchlíků 
haličských i italských, případně ruských zajatců. Zároveň zazname-
náváme úmrtí nejdéle sloužícího starosty Josefa Holuba. Rozbíhá 
se konečně pomalá elektrifikace obce z vodního zdroje Kabeláčova 
mlýna……..
 ………. Již v minulém roce v březnu zřídil mlynář Boh. Kabeláč 
elektrické vedení do domu Františky Stránské a do bývalé cemen-
tárny pro pohon střihacího stroje – v dílně na rákosové rohože. Nou-
ze o řádné osvětlovací prostředky stupňovala se v r. 1916 den ode 
dne. Dne 4. září bylo hlášeno, že B. Kabeláč rozšířil elektrické ve-
dení do těchto domů: čp. 77, 50 a 119. Ve schůzi obec. zastupitel-
stva dne 7. listopadu byla přijata nabídka mlynáře na dodávku el. 
proudu pro veřejné osvětlování a usneseno zatímně zřídit žárovku 
stosvíčkovou u domu Gustava Schmoranze, čp. 31 a na mostě proti 
domu obchodníka J. Volejníka, čp. 97, při nabídnuté ceně 100 K roč-
ně za el. proud. Zařizovací náklad vypočten na 44,60 K. ………. Pro 
zajímavost a na důkaz nedostatku všech potřeb nutno také uvést, 
že na vyzvání obce ze dne 4. září všem zdejším obchodníkům 
na dodávku petroleje i jiného zboží pro obecní potřebu nedošla 
od nikoho žádná nabídka. ………. Jelikož drahota všech životních 
potřeb rychle stoupala, usneseno, aby obecním zaměstnancům byla 
poskytnuta částečná drahotní výpomoc. ………. K žádosti velitelství 
c. k. státního hřebčince, stanoviště Nemošice u Pardubic, o zřízení 
státní přípustné stanice vyhověno dne 17. února. Zároveň rozhod-
nuto požádat ředitelství velkostatku o poskytnutí vhodných místnos-
tí. Dne 23. 3. oznámeno ředitelem velkostatku, že stanice se svolením 
majitele panství může býti zřízena v bývalých panských stájích blíže 
obecního lomu, které k tomu účelu budou upraveny a obci prona-
jaty. ………. Knížecímu komorníku Antonínu Půlpánovi schválen 
odprodej pozemku č. kat. 476 na „Říšti“ za nabídnutou cenu 1 K 50 h 
za čtverečný sáh. Tento pozemek byla pastvina, vlastně opuštěný lom, 
později oplocen a zřízen tam ovocný sad. ………. O povolení hos-
tinské a výčepní koncese v tomto roce žádali Václav Pelc v domě čp. 
84 (křižovatka Sečská x Na Rembáni) a Františka Wirtová, provdaná 
Krobotová, v čp. 105 (Střed). ………. K přípisu c. k. okresního hejt-
manství ze dne 22. září usneseno, aby s pojmenováním zdejších ulic 
po některém členu panujícího rodu nebo po některém vojevůdci – 
na důkaz loyality občanstva – bylo posečkáno a odloženo k vyřízení 
až po skončení války (typická česká „prozíravost“: počkáme, až jak 
to dopadne). ………. Poněvadž mistr kominický J. Hájek z Nasa-
vrk, který ve zdejší obci obstarával vymetání komínů, byl delší dobu 
na vojně, svěřeny podle usnesení obec. zastupitelstva kominické prá-
ce Josefu Novotnému z Chrudimě. ………. V tomto roce zemřeli: 
25. 4. Jan Mikan, člen obec. zastupitelstva a řídící učitel, ve věku 59 
let, 31. 7. starosta obce Josef Holub, kterému bylo 68 roků a 30. 
12. člen zastupitelstva Antonín Šťástka ve věku 53 roky. Dne 21. 11. 
zemřel císař Frant. Josef I. (86 let), po něm nastoupil Karel I. (28 
let). ………. V pondělí 17. 1. přibyl do Chrudimě transport raně-
ných vojínů z ruské fronty od Tarnopole v počtu 365 mužů, z nichž 
bylo 59 ležících a 306 sedících – většinou s omrzlinami 3. stupně. 
………. Dne 23. 12. uspořádána nadílka italským uprchlíkům, kte-
ří byli ve Slatiňanech ubytováni. Bylo jim dáno teplé prádlo, oděv, 

obuv, punčochy, cukroví, ovoce a též peřinky pro děti. ………. V čer-
venci byli přiděleni na žňové práce na zdejší velkostatek váleční za-
jatci – Rusové. Byli ubytováni ve starém lihovaru v počtu asi 14. 
S prací jejich byli všichni spokojeni. ………. Ke konci roku byl celý 
kraj postižen záplavou hrabošů, kteří dělali na osení nesmírné škody. 
………. Škola byla jen obecná a měla 5 tříd a 2 pobočky. Vyučova-
lo 7 učitelů. Počet žáků 441. Jelikož v najaté místnosti pro I. třídu 
v klášteře byl umístěn lazaret a také pro nedostatek učitelských sil 
byly obě první třídy spojeny. V italské škole ve zdejší obci bylo asi 
34 dětí. Školní potřeby jim hradila místní školní rada.

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany v roce 1916


