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BŘEZEN 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 do-
poručili k přečtení i ostatním. Ty, 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 vět-
ší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých 
Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Alena Jakoubková – Ideální manžel z nebe nespadne
Marie Formáčková – Jan Tříska
Kimberley Freeman – Ohnivý ostrov

Měsíc s pěknou knihou

Taneční Slatiňany 2018
Příjem přihlášek do tanečních pro začátečníky se bude konat v úterý 
6. března 2018 od 16.00 do 17.00 hod. v sokolovně ve Slatiňanech. 
Cena tanečního kurzu je 1 850 Kč/osobu, v případě přihlášení páru 
1 750 Kč/osobu. Platby budou přijímány v hotovosti v den přihlášení. 
Jiný termín přihlášení je možné domluvit na tel. 608 970 115, kde 
budou zodpovězeny i případné dotazy.

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.

Středa 31. ledna, to by ten den, kdy jsme pozvali nejen prvňáčky 
z místní základní školy, ale také z první třídy z Lukavice i Orle 
na slavnost, kterou jsme si pro ně v knihovně našeho zámku při-
pravili. Děti jsme pasovali na rytíře čtenářského řádu a to nejen tak 
obyčejně. Za budoucími rytíři přijel sám kníže František Josef Auer-
sperg, jeho žena kněžna Vilemína a rytíř krásného slova Petr, kterému 
nechyběl rytířský meč a s noblesou se zhostili tohoto veleváženého 
úkolu. Nechybělo ani předání keramického klíče od všech knihoven, 
drobných dárků, ani to nejhlavnější, paní učitelka předala dětem je-
jich první vysvědčení. Na oplátku si každá pasovaná třída připravila 
pro knížecí návštěvu kratičké vystoupení a pak se mohly děti se vzác-
nou návštěvnou vyfotografovat.
Věříme, že si tento den zapamatují nejenom děti, ale i rodiče či hosté, 
kteří si tuto akci nenechali ujít.
Akce se vydařila i díky spolupráci s Ing. Jaroslavem Buštou, kaste-
lánem zámku, který nám na tento den „zapůjčil“ prostory zámecké 
knihovny a také s paní Alenou Effenbergerovou, která nám pro ka-
ždou pasovanou třídu ve své keramické dílně ve Svídnici vyrobila 
překrásné klíče „od všech knihoven“. Oběma mnohokrát děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

Prvňáčci na zámku

Pozvánka na skautský ples

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve
v sobotu 24. 3. 2017 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech

na 16. Skautský ples NA STRAŠIDELNÉM HRADĚ

Za tematické oblečení dostanete náš tajemný nápoj zdarma.
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ Chrudim

a skupina The Blue Moon.
Lístky budou v prodeji od 12. 3. 2017

v galanterii u paní Petrové ve Slatiňanech.
Cena vstupenky 130 Kč 
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Rada města Slatiňany projednala
na 96. schůzi dne 31. 1. 2018

  1.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
za rok 2017 (RM schválila provedení inventur, výsledky inventa-
rizace majetku, závazků a pohledávek města)

  2.  Smlouvu o poskytování stravování (se Školní jídelnou Sl. S účin-
ností od 1. 2. 2018, týká se mj. zvýšení kalkulované částky 
na 1 oběd o 3 Kč)

  3.  Úpravu závazných ukazatelů Mateřské školy Slatiňany (jde o výši 
poskytnutého neinvestičního příspěvku – 1.158.600,- Kč: na pro-
voz 1.039.600,- Kč, na opravy a údržbu 119.000,- Kč)

  4.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slati-
ňany na r. 2018 (příjem 68.387.076,- Kč – dorovnáno 1.224.100,- 
Kč, výdaje 65.146.776,- Kč – dorovnáno 4.464.400,- Kč) 

Rada města Slatiňany projednala
na 97. schůzi dne 5. 2. 2018

  1.  Uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv pro-
střednictvím SMS (smlouva s městem Chrudim)

  2.  Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti města Slatiňany v oblasti  
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím 

  3.  Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schvále-
na směrnice MěÚSl – SME/03/2018)

  4.  Uzavření mateřské školy o letních prázdninách (na 4 týdny – 
prázdniny od 16. 7. do 10. 8. 2018)

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na opra-
vu chodníku v ulici Medunova, Slatiňany – II. část, včetně rekon-
strukce části veřejného osvětlení (příprava výběrového řízení)

  6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na úpra-
vy okolí nádrže u nádraží ve Slatiňanech (příprava výběr. řízení 
– parková úprava = cesty, lavičky, schody, lávka)

  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na re-
alizaci pietního místa v Kunčí (evangelický hřbitov mimo obec 
– opakované vypsání výběr. řízení)

  8.  Umístění kabelového vedení nízkého napětí do pozemku parc. 
č. 665/2 v kat. území Slatiňany (akce Pard. kraje se týká kabelové 
přeložky pro DSS v ulici Klášterní – věcné břemeno na pozemku 
města)

  9.  Užívání společenského domu ve Slatiňanech v roce 2017  
Stanovení výše cen za užívání společenského domu (zpráva 
o užívání, aktualizace cen za zapůjčení prostor v r. 2018)

10.  Prodloužení plynovodu a umístění 2 plynovodních přípojek 
do pozemku parc. č. 339 v kat. území Škrovád 

11.  Pronájem areálu plovárny pro uspořádání závodu se psy (termín 
4.–7. 10. 2018, nájemné 2.000,- Kč)

12.  Kácení dřevin na pozemku parc. č. 665/1 v katastrálním území 
Slatiňany (ul. Švermova při výjezdu na ul. Vítězství, z důvodu 
zlepšení dopravní bezpečnosti)

13.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2015 (RM doporučuje upra-
vit text zápisu kroniky: vynechat obecné celorepublikové události, 
ponechat místní, zestručnit. Projednání zápisu odloženo)

Různé:
-  RM schválila uzavření smlouvy o dílo – studie proveditelnosti 

na akci „Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní“
-  RM schválila uzavření smlouvy o dílo – příprava žádosti o dotaci 

na akci „Posílení IZS ve Slatiňanech“
-  RM projednala informaci o výpovědi zaměstnankyně OVO Lucie 

Pilařové, RM schvaluje věc projednat 14. 2. 2018
-  RM bere na vědomí zastavení řízení o vydání povolení na stavbu 

„Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“

V Domě s pečovatelskou službou ve Slatiňanech byly vymalovány 
chodby a schodiště, čímž se zlepšilo prostředí společných prostor 
domu, které užívají jeho obyvatelé i pečovatelky. Práce byly prove-
deny pracovníky údržby města.

Český statistický úřad bude na území města Slatiňany, konkrét-
ně v ulici T. G. Masaryka a na Starém náměstí, v období od 3. 
února 2018 do 27. května 2018 provádět statistické šetření s ná-
zvem Životní podmínky 2018. 
Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracov-
ní aktivitě a názorech na životní podmínky domácností. Šetření 
probíhá každoročně a týká se území celé České republiky. Zjiš-
ťování se stejným obsahem se koná v dalších 33 evropských ze-
mích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data 
o sociální situaci jejich obyvatel.
Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně 
vybraných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ a svým 
občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno 
ověřit na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazate-
le, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 
466 743 445.
Více informací k šetření lze získat v odkaze:
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zi-
votnich_podminek_domacnosti

Rada města Slatiňany Podařilo se…

Statistické šetření v domácnostech

Chcete prožít krásný týden u termálních pramenů?
Tak pojeďte se Svazem diabetiků do Podhajské na Slovensku. Termín 
pobytu je od 12. do 19. května 1918.
Jeden den si užijete wellnes pobyt v Dunajské Strede.
Bližší informace u pí. Slachové na tel. 723 077 036.

Výbor SD

Připomínáme těm, kteří mají zájem ještě si koupit vstupenky na 
divadelní představení OTYLKA, které zahrají herci Divadla Pavla 
Trávníčka 7. března 2018 od 19.00 hod. v sokolovně, že vstupen-
ky si budou moci koupit v předprodeji v galanterii Petrová do úterý 
6. března 2018. Vstupenky bude pak možné koupit ještě v den konání 
představení, ale již přímo v sokolovně.

POZVÁNKA

Pozvánka do sokolovny – divadlo
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Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému úřadu za milé 
blahopřání k mým narozeninám.

Jiří Hajzl, Trpišov

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

Jaroslava Nováková

Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi za milé blahopřání k naro-
zeninám.

Růžena Krutilová

Srdečně děkuji městskému úřadu jmenovitě panu starostovi 
MVDr. Jeníkovi, paní Osinkové za milé blahopřání a pěkný dárek 
k mým narozeninám.

Zdeněk Kovalčík

Srdečně děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Zdenka Vychodilová

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

Věra Tejnecká

Děkuji tímto panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi i městskému úřa-
du za milé blahopřání k mým narozeninám.

Jiří Kadeřávek

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

Jiří Krajíček

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

Hana Pitrová

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

Josef Koloc

Srdečné díky všem přátelům a známým, kteří se zúčastnili poslední-
ho rozloučení mého manžela JIŘÍHO ŠUKA. Děkuji za slova útěchy 
i květinové dary.

Vlasta Šuková

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

Karel Žítek

Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému úřadu za blaho-
přání k mým narozeninám. Potěšilo mě to.

Josef Pospíšil

Poděkování

Zdravý den s Nordic Walking
Březnové putování krajinou nás 
v sobotu 17. 3. 2018 zavede 
do údolí Novohradky, Toulovco-
vých maštalí a Nových Hradů. 

Čeká nás trasa dlouhá necelých 10 km. Jedním z cílů naší výpravy 
bude také rokoková křížová cesta v Nových Hradech. Abychom 
dostatečně nasáli atmosféru místa a využili i příhodnou předveli-
konoční dobu, chtěli bychom Vás pozvat k objevování pašijového 
příběhu na jednotlivých zastaveních této unikátní galerie pod ši-
rým nebem.
Informace o dopravě a další instrukce k akci se dozvíte na webo-
vých stránkách www.nw-cz.webnode.cz.
Za NORDIC WALKING Chrudim Oldřich Kutil

Pozvánka na 156. Laskavý večer
Písně a básně Karla Kryla

Legendární český písničkář Karel Kryl (1944–1994) se do historie 
naší hudby zapsal nesmazatelným písmem. Jeho písně v době tzv. 
normalizace nedaly komunistům spát a ti ho nakonec vyhnali z vlas-
ti do exilu. Lidé na něho ale nezapomněli a řada Krylových písní 
se zpívala při každé vhodné příležitosti. I dnes, více než dvacet let 
od jeho smrti ty písně stále žijí a stále mají co říci. Na Laskavých 
večerech jsme si je v minulosti připomněli již dvakrát a potřetí tomu 
bude 9. března, tedy trochu netradičně v pátek.
Krylovy písně zahraje a zazpívá hudebník neznámý a čistě amatér-
ský. Jmenuje se Dominik Blažek a povoláním je lékař, psychiatr. Je 
to všestranně nadaný hudebník, který ovládá několik nástrojů a také 
vede pěvecký sbor Ježci.
Ovšem Karel Kryl nebyl jen písničkář, ale také vynikající básník 
a tak během večera zazní i jeho nádherná poezie.
Kdo má Karla Kryla rád, neměl by si nechat tuto příležitost unik-
nout. Laskavý večer ve Společenském domě začíná v 19 hodin. Líst-
ky si můžete koupit na místě nebo v předprodeji v městské knihovně 
(469 660 239). z.j.

Skutečský festival již popatnácté
Návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč uslyší 
již v neděli 18. března první tóny zahajovacího koncertu, na kterém 
vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Během dvou mě-
síců nabídne například operu Panna Orleánská, scénické provedení 
kantáty Carmina Burana či nesmrtelné hity krále popu Michaela 
Jacksona. 
Podrobnější program naleznete na stránkách http://hudebni.skutec.cz.

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 3. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Ve středu 21. února 2018 navštívily obyvatele domu s pečovatelskou 
službou děti z Mateřské školy Slatiňany. U příležitosti oslavy naro-
zenin a svátků obyvatel, pod vedením svých učitelek, děti vystoupily 
s pásmem jarních písniček a básniček. Děkujeme za příjemně stráve-
né odpoledne.

Poděkování obyvatel DPS Slatiňany
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Kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2017

Nádoby na drobné kovy

Světýlko nejen pro Tibet

(v porovnání s lety 2014–2016)

Druh odpadu Produkce Produkce Produkce Produkce
 za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017
 (v t) (v t) (v t) (v t)

směsný komunální odpad z popelnic 1151,93 1056,17 969,97 710,84

ekologický sběr odpadu    
- papír 86,4858 72,217 68,679 66,526
- sklo 37,943 40,677 47,624 55,913
- plasty 35,611 38,575 43,395 55,602
- nápojové kartony 1,505 1,612 1,624 1,362
- kovy 168,3147 112,981 86,125 125,177

nebezpečné složky odpadu 2,879 3,302 3,4013 6,924

biologicky rozložitelný odpad 115,01 178,13 167,58 178,86
(odpad ze sběrného dvora, hřbitova a kompostárny)

uliční smetky, nerozložitelný odpad, pneumatiky, textilní materiály, 157,107 109,3637 125,365 173,182
objemný odpad a další odpady

CELKEM 1756,7855 1613,0277 1513,7633 1374,386

Celková produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele našeho města a rok činila v roce 2017 cca 330 kg, což je číslo přibližně srov-
natelné s průměrem v České republice. Oproti roku 2016 jsme si určitě polepšili (bylo cca 360 kg). Ke zlepšení došlo i v třídění odpadu. 
V přepočtu na 1 obyvatele jsme vytřídili cca 43 kg papíru, skla, plastu a nápojových kartonů, což je cca o 5 kg více než v roce 2016. I v třídění 
jsme se tak dostali na průměrnou výtěžnost v České republice.
Doufám, že tento výsledek bude těšit i Vás!!!
Neusněme ale na vavřínech!!! Průměr je dobrý, ale je jasné, že by to mohlo být lepší. Když se podíváme na čísla v tabulce, je zřejmé, že 
největší podíl našeho odpadu stále končí v popelnicích a následně na skládkách, přestože by měl tento zbytkový odpad tvořit pouze asi 30 % 
z celkového množství vyprodukovaného odpadu, což by mělo být dle výsledku v roce 2017 cca 412 tun. Abychom se k tomu číslu přiblížili, 
je nezbytné, abychom všichni důsledně třídili všechny tříditelné komodity odpadu. 
Jak již bylo uvedeno mnohokrát, každé snížení odpadu a zároveň jeho recyklování má navíc vliv na snížení nákladů za odpadový systém a tím 
samozřejmě i na výši místního poplatku za provoz odpadového systému, který každý z nás musíme hradit. 
Pojďme se tedy i v tomto roce snažit, aby naše výsledky byly lepší.
Děkujeme všem, kteří nad odpady přemýšlí, a jejich třídění je pro ně naprostou samozřejmostí. 

Bc. Petra Víšková

Jak jste jistě někteří z Vás již zaregistrovali, byly po městě rozmís-
těny další červené popelnice (o objemu 240 l) na odložení drobných 
kovových odpadů z našich domácností (především plechovek, zátek, 
víček apod.).
Nádoby na kovy jsou k dispozici u stávajících „hnízd“ s barevnými 
kontejnery, a to:
1) na Starém náměstí – u základní školy,
2) na sídlišti v ul. Tyršova,
3) na návsi ve Škrovádu,
4) na návsi v Kunčí,
5) na návsi v Trpišově, 

6) na sídliště v ul. Boženy Němcové,
7) v ul. Medunova,
8) u sokolovny v ul. Tyršova,
9) u školní jídelny v ul. Školská a
10) u domů chráněného bydlení v ul. Nádražní.

Do nádob prosím neodhazujte jiné komunální odpady!!!
Zároveň Váš žádáme, abyste především kovové obaly před vhoze-
ním do nádoby vypláchli vodou. Pokud tak neučiníte, budou zbytky 
v obalech hnít, což znesnadní další zpracování této suroviny.

Bc. Petra Víšková

Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat 
otázkou, zda je úsilí o uchování svobody, rozvoj osobní odpověd-
nosti a důraz na dodržování lidských práv důležitější než byznys 
s totalitními státy či nikoliv. 
Chcete-li přijmout pozvání na krátké setkání, přijďte v sobotu 

10. 3. 2018 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme pře-
číst několik inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako 
světýlka symbolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen 
ve vztahu k Tibetu. 

Daniel Vychodil a Zdeněk Jirásek
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Lípa svobody, reprezentující národní strom a vážící se ke vzniku 
samostatné Československé republiky v roce 1918, byla v našem 
městě vysazena v režii školy.

Se zpožděním obnovená činnost Okrašlovacího spolku 

po 1. světové válce již nepočítala s vysazením této lípy, neboť 
v kronice obecné školy z roku 1919 je uvedeno, že při stromkové 
slavnosti 7. května byla vysazena lípa svobody za účasti žactva, 
členů učitelského sboru a občanstva ve školním parku. Při sázení 
stromu všichni účastníci pronášeli vlastenecká hesla a žáci zapěli 
na závěr hymnu, tak jak se stalo u většiny měst a obcí na Chrudim-
sku v roce 1919. Na výroční schůzi spolku (5. 3. 1923) byl předlo-
žen návrh, aby byl vytesán do skaliska pod mariánským sloupem, 
situovaném na návrší třešňového sadu, pouze datum (28. 10. 1918) 
a pod ním název spolku (obr. č. 1).

Tato první verze připomenutí významného data v našich ději-
nách byla upravena v tom smyslu, že byl dopsán hlavní motiv spočí-
vající v vzkříšení národa, tj. osvobození od staleté poroby ze strany 
Habsburků v rámci monarchie.

Úplný text měl byl napsán na pamětní desku, pozlacen a pak 
vsazen do skaliska na obr. č. 1 vpravo.

Zhotovení desky bylo svěřeno škrovádskému kameníkovi 
p. Zábranskému. O peripetiích mezi zhotovitelm desky a spolkem 
referovaly Ozvěny v prosinci 2016. Nakonec musel zakročit sám 
předseda spolku J. Fořt, aby deska byla včas připravena a veřejně 
odhalena 28. 10. 1923.

Kronika spolku, sestavená ze zápisů výborových a členských 
schůzí, končí rokem 1934. Je k dispozici v SOA Chrudim k nahléd-
nutí.

O této pamětní desce se později zmiňuje i farní kronika, protože 
za německé okupace v roce 1940 dle nařízení příslušných úřadů 
musela být odstraněna. Je znám přesně den, kdy se tak stalo (26. 8. 
1940). Zbyla z ní pouhá část a nebyla po 2. světové válce obnovena 
(obr. č. 2).

V letošním jubilejním roce oslavíme 100. výročí vzniku republi-

ky a nová deska má být instalována na původní místo. O aktu odha-
lení desky budeme občany průběžně informovat.

Lípy v našem městě byly ještě vysazovány k výročí konce 
2. světové války v roce 1945. Iniciativy se ujala základní škola 
a vysadila v parčíku před školou lípy k 20., 30. a 35. výročí osvo-
bození naší vlasti Rudou armádou. Tato tradice za minulého režimu 
skončila poslední výsadbou stromu v roce 1980, a to po jeho patrně 
úmyslném poškození (1982).

Na obr. č. 3 je zachycen průhled parkem před školou v zimním 
období, který má od roku 1991 oficiální název Park Jaromíra Johna. 
Lípy v něm rostoucí nejsou označeny, na obr. č. 4, vytvořeném gra-
fickou technikou, vidíme jednu z nich.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Lípa svobody

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Milí Slatiňáci,
čeká nás nová sezóna a opět nastal čas ohlédnout se za tou minu-
lou. V roce 2016 muzeum zahájilo svoji činnost v sobotu 1. dubna 
originální výstavou „AFRIKA“. Tuto výstavu jsme pro vás připra-
vili mimo jiné i jako upomínku na stavebníky této budovy – kní-
žata z Auerspergu. Stejně jako jiní bohatí šlechtici bývalé rakouské 
monarchie se i Auerspergové na počátku minulého století vypravili 
na tehdy módní výlet do neznáma – do Afriky.
Návštěvníci shlédli zblízka některou africkou zvěř zapůjčenou 
od p. Romana Mádla, která byla připravena v preparátorských díl-
nách p. Jaroslava Pekaře z Chmelíku a p. Ivana Cempírka z Jezbořic. 
Zvídavé děti si po prohlídce vyplnily naučný kvíz, který byl 1. listo-
padu slosovaný a tři výherci obdrželi pěkný dáreček. Výstavu bylo 
možno shlédnout až do října 2017.
V dubnu a v říjnu bylo otevřeno pouze přes víkendy. Od května na-
stala v muzeu plná sezona a zájemci nás mohli navštívit od úterý 
do neděle. Každý rok již od dubna umožňujeme v týdnu individuální 
návštěvy školám, školkám a družinám, které k nám rády jezdí. 
V dubnu a v září si na Švýcárně řekly své „ANO“ další dva novo-
manželské páry. 
Na jaře byl Sborem dobrovolných hasičů Slatiňany na našem pozem-
ku pokácen strom, který se nebezpečně nakláněl k budově muzea.
Během léta začal Mgr. Libor Škrlík realizovat 3Dmalbu v interak-
tivní místnosti, na dvou stěnách vzniklo i krásné panorama hřebčína, 

zámku a okolí. Do hospodářské místnosti se nastěhoval nový přírůs-
tek – rohatý kozlík, Švýcárnu nám hlídá výr velký a holubník obsa-
dilo hejno holubů… Radost, a to nejen dětem, udělal kočárový trena-
žer, který je už konečně možno vlastnoručně řídit přes mechanismus 
propojený s počítačem.
Dne 19. srpna ve venkovním prostoru Švýcárny proběhly ukázky 
parforzního honu, vábení zvěře, předvedení loveckých dravců, lovec-
kého troubení, lesní pedagogiky Městských lesů Chrudim a ukázky 
lovecké kynologie Farmy Helena.
Začátkem září navštívila město Slatiňany delegace ze Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska, která zavítala i k nám na Švý-
cárnu. 
Dne 28. září se ve venkovním prostoru muzea konalo vzpomínkové 
rozloučení s bývalým kastelánem zámku ve Slatiňanech Ing. Jarosla-
vem Havlíčkem. Pietní akt byl zahájen starostou města MVDr. Iva-
nem Jeníkem a zúčastnili se ho RNDr. Evžen Kůs (český zoolog), 
který úzce spolupracoval s Ing. Havlíčkem v době, kdy ve slatiňan-
ském zámku byli chováni koně Převalského. Dále rozloučení probí-
halo za účasti Ing. Jana Navrátila CSc. (profesora České zemědělské 
university v Praze) a některých současných i bývalých zaměstnanců 
místního hřebčína.

V listopadu se zde konala inventura zapůjčených exponátů ze zámku 
Slatiňany za přítomnosti Ing. Jaroslava Bušty a jeho kolegů z územní 
památkové správy, která proběhla bez problémů.
Ve vánočně vyzdobené Švýcárně se 1. prosince uskutečnilo autorské 
čtení z knihy Pavla Fialy Mistr opratí Jiří Kocman.
Vánoce na Švýcárně se pomalu stávají tradicí. I letos se zde kona-
ly adventní čtvrtky a na přání návštěvníků jsme přidali ještě sobotu 
16. prosince. Návštěvníci si prohlédli expozici vánočních papírových 
betlémů, které nám zapůjčilo Východočeské muzeum Pardubice. 
Dále prodejní výstavu ručně zdobených českých ozdob z Horního 
Bradla a originálně malovaných medových perníčků od paní Ma-
rušky Urbanové z Míčova. Šikovné dětičky využily naše tvořivé 
vánoční dílničky a to zdobení perníčků, vánoční tvoření, malování 
magnetek…
Muzeum navštívilo 7606 návštěvníků. 
A co chystáme v letošním roce nového? Přijďte se k nám určitě podí-
vat a nechte se překvapit.

za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

POZVÁNKA NA ŠVÝCÁRNU
Milí Slatiňáci,
všechny vás srdečně zveme k návštěvě muzea v nové sezoně 2018. 
Začínáme první dubnový víkend a to v sobotu 7. dubna a od května 
najíždíme na hlavní sezonu. Otevřeno bude mimo pondělí od 10.00 
do 17.00 hodin po celý týden.
Přivítáme vás naučnou výstavou „Poznej lesy ŽELEZNÝCH 
HORY“, kde si zblízka můžete prohlédnout nejen kousek „lesa“, ale 
i preparace některých druhů lesní zvěře a ptáků.
Pro zvídavé děti bude po prohlídce připraven naučný kvíz, správné 
odpovědi budou na konci sezóny slosované a tři výherci obdrží pěkný 
dáreček. 
Herní místnost zdobí nová 3D malba od pana Mgr. Libora Škrlíka 
s interaktivními naučnými prvky a ve venkovním prostoru na Vás 
čeká interaktivní přístřešek s prvky z lesního světa.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Muzeum Švýcárna informuje
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ÚVAHA (NEJEN) O PYTLÍCÍCH
Všichni to znáte. Koupíte si knížku, boty, pastu na zuby, tričko – 
skoro cokoli, a vždy vám prodavačka tak nějak automaticky podá 
větší či menší igelitový sáček nebo přímo tašku. I nyní, kdy by ige-
litky neměly být zadarmo, jsou pouze za symbolický poplatek, ně-
kde dokonce za dobrovolný příspěvek. Dobrá, tak si tedy odneseme 
domů zboží v igelitu. Doma ho vyndáme a igelit okamžitě putuje 
do odpadu. Někdo ho vyhodí do běžného domácího koše, někdo 
do plastů, ale vyhodíme ho všichni. Mně se nedávno stala taková 
věc. V jednom obchodě jsem, jako to dělám ostatně všude, řekl, 
že igelitku nechci, načež mě prodavačka upozornila, že tato malá 
igelitka je vlastně jen sáček, a tedy zadarmo, a už mně pěkně mou 
knížku strkala do toho sáčku. To proto, že už jsem před tím odmítl 
nechat si knížku zabalit do papíru se slovy, že je škoda toho papíru, 
protože v batohu se mi knížka nepoškodí a papír bych stejně hned 
vyhodil. A když jsem zopakoval, že skutečně nechci ten zbytečný 
igelit, dívala se na mě jako na nějakého podivína (možná, že jím 
skutečně jsem, co já vím) a řekla mi, je ten jeden pytlík stejně nic 
nevyřeší, protože si ho za chvilku vezme někdo jiný. Měla pravdu. 
A taky neměla. Určitě si ho za pár minut někdo jiný skutečně vezme. 
Určitě se tím mým odmítnutým pytlíkem nezmenší množství již tak 
obrovského plastového (ale i jiného) odpadu. Prostě já ten svět ne-
zachráním. Budou-li všichni uvažovat jako ta prodavačka, tak jistě 
ne. Ale přece někde a nějak se sakra začít musí. Nemůžeme pořád 
strkat hlavu do písku a vše svádět na ty druhé, na špatnou dobu, 
špatný svět, špatné politiky, zlý kapitál a podobně. Každý by měl 
začít u sebe. Nezkoušel jsem spočítat, jak velká kupa by se nahroma-
dila jenom z těch tolik milovaných igelitek, co společně vyhodíme 
třeba za rok, ale myslím, že by to naše malé městečko zavalilo až 

po špičku kostelní věže. A to vůbec nemluvím o těch obalech, kte-
ré jako zákazníci nemůžeme moc ovlivnit. Třeba v potravinách se 
dnes běžně salámy nebo sýry balí do jakýchsi polopapírů-pologumy, 
že pak nevíte kam to vyhodit. V zimě, když se podíváme na komí-
ny a z nich valící se černý a smradlavý kouř, bych si tipnul, kde 
v některých domácnostech většina takovýchto obalů končí. Běžné 
je také, že když si koupíte nějaký výrobek, je krabice o čtvrtinu či 
třetinu větší než vlastní obsah. Nebo si koupíte dejme tomu blikačku 
na kolo, lepidlo, žiletky a spoustu dalších věcí, přičemž je to zboží 
tak důkladně zataveno do umělé hmoty, že máte dost práce se k tomu 
vůbec dostat. No a pak samozřejmě obal ihned vyhodíte. Co jinak 
s ním, že? A samostatnou kapitolou by mohly být plastové kelímky 
všech možných velikostí. Jednou se napijete – a šup do koše. Mohl 
bych takto ještě dlouho pokračovat, ale asi by to už bylo zbytečné. 
Samozřejmě, mnozí si řeknou, že zbytečné to bylo od začátku. Tak 
už to prostě je. Homo consumens je tvor nepoučitelný a šmahem 
odsoudí vše, co by mu mohlo, třeba jen maličko, snížit jeho kom-
fort. Dostat v krámě ponožky bez igeliťáku? Brr! Jen to proboha 
ne! Salám v obyčejném papíru místo pologumy? To jste se zbláz-
nili, ne? Kde to žijeme? To se máme vracet do minulého století? 
To mám snad po kapsách nosit hadrové tašky nebo síťovky? S tím 
jděte někam, nejsem padlý na hlavu. Já vím, sám to nezměním. Ale 
odmítám se tak chovat a pevně věřím, že nejsem až tak výjimečný. 
Tak jako je nezdravě rozmnožený Homo consumens, tak je i dost 
jedinců s myšlením ekologickým (všimli jste si, že toto adjektivum 
je mnohými vyslovováno se zjevně pejorativním nádechem?), dost 
lidí, kteří mají přírodu skutečně rádi a snaží se jí neškodit, a lidí od-
mítajících konzumní způsob života. A optimisticky věřím tomu, že 
takových bude přibývat. S tímto vědomím se pak i lépe snáší to, 
že nás, podobně smýšlející, bude určitá skupina našich spoluobčanů 
považovat za blázny a podivíny.

zdeněk jirásek
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Jak je to v Mateřské škole Děvčátka Momo v zimě
Adventní čas ve školce rychle uběhl a zakončen byl posezením 
u stromečku v čase předvánočním. Školka na malou chvilku utichla, 
aby se probudila do roku 2018 s novými výzvami a novými silami. 
V tříkrálovém týdnu jsme se s dětmi šli podívat do kostela Sv. Mar-
tina na betlém a povídali si o tříkrálové sbírce a pomoci druhým. 
V polovině ledna se jako na zavolanou nakrátko objevil sníh a tak 
bylo vyprávění o životě lidí v Arktidě doprovázeno skoro zimními 
radovánkami na školkové zahrádce. Školka byla během týdne vyzdo-
bena krásnými postavičkami Eskymáků v barevných kožíšcích a vl-
něných kapucách. Při společných procházkách v okolí školky jsme si 
s dětmi vyprávěli o přírodě v zimě a zvířátkách, která v ní můžeme 
zahlédnout. Počátkem února, kdy se čas pomalu chýlil k masopustní 
veselici jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, do které se zapojila 
školka jako celek svým výtvorem kombinovaných výtvarných tech-
nik. Obrázek našich dětí se líbil tak moc, že získal speciální cenu 
hejtmana a bude viset zarámovaný v prostorách Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. Masopustní veselice se tentokrát konala 
v pondělí 12. února. Byla hojně navštívena rodiči a prarodiči. Děti 
měly již tradičně připravené masopustní pásmo a pozadu nezůstali 
ani dospěláci, kteří pro ostatní sehráli scénku klevetných žen. Ty byly 
Laufrem vhozeny do mlýna se slovy: „I vy jedny klevetnice namelem 
vás na kvasnice!“ Poté se strhla mela v mlýně a vznikl velikánský 
lomoz a z mlýna vyšly krasavice...
Jako poslední a neméně významnou událost není možné nezmínit 
přednášku norského učitele, spisovatele, vypravěče a oblíbeného lek-
tora pana Godiho Kellera, která se konala v prostorách školky v pod-

večer 19. února. Nosné téma přednášky bylo Jak být v dnešní době 
rodičem?
Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají. PS: Férový piknik 
BUDE i letos, tentokrát 12. 5. 2018 opět v odpoledních hodinách.
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Začal nový rok s osudovou osmičkou na konci. Co nám asi při-
nese? Sychravé a nepříjemné lednové počasí nabízí teplíčko kamen 
a dobrou knížku. Ale to není nic pro naše diabetiky. Zima, sníh ani 
mlha je neodradí od žádné aktivity.

Tak jako na začátku každého roku se jedou podívat, co je 
nového v Regionálním muzeu v Chrudimi, které sídlí v novorene-
sanční budově z r.1898. Nacházejí se tady sbírky uměleckých řeme-
sel i vlastivědné sbírky. Letos nás zaujala expozice s přiléhavým 
názvem „To jsme doma měli taky“. Pamatujete? Televize Tesla, 
tranzistoráky, gramofony, šaty z krimplenu, dekorace z chemlonu, 
dárková mýdla Šeřík. Dovedou si dnešní mladí lidé představit každý 
čtvrtek frontu na knihy a ty nekonečné fronty na maso?

Karel Wagner – malíř Vysočiny, který žil a tvořil v Kamenič-
kách. Maloval rád a celým srdcem. Na jeho obrazech je znát, že mu 
tahle krásná část Vysočiny učarovala, tak jako nám učarovaly jeho 
obrazy.

Piešťany – termální lázně, to byl další cíl našich diabetiků. Tyto 
lázně jsou nejznámější a největší na Slovensku. Jsou velmi vyhledá-
vané pro své kvalitní léčivé zdroje (sirné vody a sirné bahno). Jsou 
specializované na léčbu pohybového aparátu. Symbolem lázní je 
„berlolamač“, který je i ve znaku města.

Díky panu Matějkovi, který na všechny dny poskytl autobus 
i s řidičem, jsme se mohli vydat do okolí a navštívit zříceninu hradu 
Čachtice. Čachtice se vryjí do paměti návštěvníků jako tajemné 
místo, kde se zastavil čas a zdi šeptají nesmrtelné legendy o kruté 
a krvavé kněžně Alžbětě Bathoryové.

Přeji vám všem mnoho krásných zážitků se SD.
Bohumila Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM
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Zimní expedice na trojmoří
V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let 
průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkou-
máváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti, národní parky a další 
zajímavá místa. Koncem ledna jsme se vydali na do kopců Králické-
ho Sněžníku. Výstup na sněžnicích, bivak ve stanech vysoko v zim-
ních horách i dobytí samotného vrcholu byly velké zážitky nejen pro 
děti. Navštívili jsme rovněž jedno unikátní místo, které stojí za vidění 
i vědění😊 Při výstupu na Králický Sněžník jsme na česko-polské 
hranici přecházeli vrchol Klepý (Trojmorsky wierch). Je známou 
skutečností, že Českou republikou prochází hlavní evropské rozvo-
dí Labe – Dunaj. Jde o rozhraní, zpravidla hřbet, ze kterého stéká 
veškerá voda do Labe a následně do Severního moře a na druhé stra-
ně do Dunaje a Černého moře. V případě vrcholu Klepý však jde 
o naprosto unikátní místo, horu ze které stékají z prameny a potůčky 
do řek tekoucích do tří různých moří. Část potoků do Kladské Nisy, 
Odry a Baltského moře, část potoků do Orlice, Labe a Severního 
moře a část do Moravy, Dunaje a Černého moře. 

Zimní výcvikový kurz pro skauty a skautky v Krkonoších
O pololetních prázdninách vyrazily oddíly skautů a skautek tradičně 
do Krkonoš. Díky dlouholeté spolupráci našeho střediska se školou 
ve Svobodě nad Úpou jsme mohli pobývat v jejích prostorách a vyrá-
žet odtud do hor. V pátek jsme se rozdělili na skupinu běžkařů, snow-
boarďáků a sjezdařů. Každá skupina si užila celodenní výcvik pod vede-
ním našich kvalifikovaných instruktorů. V sobotu jsme všichni ve třech 
skupinách vyrazili na celodenní běžkařskou túru po hřebenech. Počasí 
vyšlo skvěle, často se nám odkrývaly úžasné výhledy. V neděli jsme 
se vypravili na pěší průzkum do okolí Svobody spojený s pozorováním 
přírody a hrami. V podvečer probíhaly vzdělávací a zábavné programy.

Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky? 
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Ti-
bet“ vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě a stala se jednou z nej-
významnějších symbolických akcí vyja-
dřujících podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce 
probíhá každý rok 10. března, v den vý-
roční povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, stati-
síce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních 
táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat 
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká repub-
lika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou 
vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci 
připojilo 752 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek 
vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. 
Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě 
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR 
probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2018 si připomeneme už 59. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je 
vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvý-
raznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Ve Slatiňanech se již v minulosti několikrát připojila i naše radnice 
do této akce vyvěšením tibetské vlajky. (zdroj: www.lungta.cz)

Daniel Vychodil, vedoucí střediska

Zimní zprávy ze skautského střediska

Expedice po úspěšném návratu z vrcholu

Výprava skautů a skautek na Černé hoře
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Vážení spoluobčané,
zdejší kronika nás seznamuje tentokrát s předposledním rokem svě-
tové války a zároveň rakouské nadvlády nad správou českých zemí. 
Vrcholily válečné útrapy, nouze o potraviny a ostatní základní po-
třeby se ještě prohloubila, směnnou jednotkou na černém trhu byl 
tabák. Správa obce se stala velmi obtížnou a situace si vyžádala změ-
ny na nejvyšších místech. Katastrofální nedostatek se projevil i u zá-
kladních školních potřeb – děti nemohly psát. Zdalipak z toho neměly 
tu a tam radost? 
………. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 11. ledna usneseno, aby 
věnovány byly k účelům humánním tyto dary: „Zátiší v poli“(?) pro 
zotavení vojínů, kteří se vrátili z bitevní čáry k odpočinku – 25 K, 
k podpoře chudých žáků na c. k. obchodní akademii v Chrudimi 
– 20 K, okresnímu fondu ve prospěch vdov a sirotků po padlých 
vojínech aneb při válečných útrapách zahynulých příslušníků naše-
ho okresu – 50 K. .......... Obecní tajemník Josef Polívka nastoupil 
1. března 1917 vojenskou službu. Administrativní práce za něho vy-
konával první náměstek obce Josef Ježek až do konce tohoto roku, 
kdy byl jmenovaný tajemník po několika reklamacích propuštěn 
z vojny. ……… Obecnímu strážníku Frant. Závorkovi, který pro 
silný reumatismus se z vojenské služby vrátil a částečně se uzdravil, 
přiděleny lehké práce, které by mohl vykonávat. ………. Stále ros-
toucí útrapy, starosti o zásobování, financování a jiné svízele dolé-
haly na celé obecní zastupitelstvo, zvláště na správu obce. Z těchto 
důvodů náměstek starosty Václav Krajíc podal na starostenský 

úřad resignaci, která byla dne 22. 6. s ohledem na jeho stáří při-
jata, neboť mu bylo již 72 let. Druhý radní, mlynář Bohuslav Ka-
beláč, se zdráhal tuto funkci přijmouti a to z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu a že je již 68 roků stár. Přišel tedy na řadu další 
radní a to Josef Ježek, který již dříve po nějakou dobu vedl celou 
obecní administrativu. Při volbě provedené hlasovacími lístky byl 
pak zvolen prvním náměstkem. V téže schůzi byl za zemřelého 
radního Antonína Šťástku zvolen František Jirouš. ………. V roce 
1917 nastala ve všech životních potřebách veliká nouze. Všechny 
potraviny byly obmezeny a vydávání chleba, mouky, cukru, masa, 
tuků i dokonce tabáku – odměřeno vše na lístky. ………. Ke vše-
mu nastala ještě velká uhelná kalamita, která se ke konci roku nej-
více vystupňovala. Nebylo možno také sehnat ani dříví na topení. 
Ve schůzi dne 21. 12. usneseno, aby v obecní „borovině“ po úřed-
ním schválení se kácelo dříví. Též aby dříví pro školu bylo účtová-
no 1 m3 s dovozem za 20 K. ………. Jelikož cena školních potřeb 
velice stoupala, usnesla se místní školní rada dávat učební pomůcky 
jen dětem chudým. Guma nebyla vůbec k dostání. Písemné prá-
ce žactva omezeny byly na míru nejmenší. ………. V roce 1917 
znovu otevřena byla ve Slatiňanech italská škola, která byla však 
v únoru 1918 uzavřena. ………. Tabák se stal směnným předmětem, 
za nějž na vesnici bylo možno obdržet mouku, máslo, sádlo, obilí, 
brambory a jiné potraviny. V mnohohlavých zástupech před každou 
trafikou v městech stály prý jen ženy a děti.

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany v roce 1917


