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Omlouváme se všem, ale v pondělí 16. dubna i ve čtvr-
tek 19. dubna bude po celý den ZAVŘENO.

DUBEN 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:
Cole, Daniel – Hadrový panák
Doerr Anthony – O dívce Grace

Měsíc s pěknou knihou Den otevřených dveří v Mateřské škole

Zápis do Mateřské školy

Koupelna v DPS Slatiňany byla po celkové rekonstrukci předána 
do užívání obyvatelům domu. Slavnostní předání se konalo za pří-
tomnosti starosty města MVDr. Ivana Jeníka a tajemníka MěÚ 
Ing. Josefa Prokše. Rekonstrukcí společné koupelny tak došlo k dal-
šímu zlepšení životních podmínek uživatelů.

Slatiňany, Švermova ulice
Vážení rodiče, milé děti,
zveme Vás k zápisu do naší mateřské školky pro školní rok 2018/2019, 
který se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 7.00 do 17.00hod. V uve-
dený termín se dostavte s řádně vyplněnou přihláškou, rodným listem 
dítěte a s občanským průkazem do ředitelny MŠ. Formulář žádosti 
je možné stáhnout z internetových stránek školy, případně je k vy-
zvednutí v ředitelně MŠ. Přihláška musí obsahovat i potvrzení lékaře 
o očkování dítěte. Toto potvrzení se týká dětí, pro které není poslední 
rok předškolního vzdělávání povinné. Více informací na stránkách 
školky www.msslatinany.cz.

Slatiňany, Švermova ulice
Zveme rodiče, děti i širokou veřejnost na den otevřených dveří, který 
se uskuteční 19. 4. 2018 od 9.00 do 16.00 hod. Provedeme Vás nejen 
celou školkou ale také se budete moci zúčastnit aktivit, které ve škol-
ce uskutečňujeme např. výtvarná a hudební činnost, zdravotní cvičení 
apod. Na každé dítko bude u nás čekat překvapení.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Kolektiv zaměstnanců MŠ

Občané DPS Slatiňany mají novou koupelnu Obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech

Uzavření knihovny a infocentra

Město Slatiňany se dlouhodobě zabývá revitalizací aleje Kaštanka 
ve Slatiňanech. V letech 2013, 2014 a 2015 došlo na návrh odborníků 
k ošetření části této aleje tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost 
stromů a prodloužena jejich životnost. Vlivem stáří stromů je však 
tato alej v současnosti ve špatném zdravotním stavu. Město Slatiňany 
proto v roce 2017 zadalo zpracování inventarizace a dendrologické-
ho průzkumu aleje Kaštanka. Hlavním úkolem provedeného průzku-
mu bylo posouzení provozní bezpečnosti stromů, stanovení jejich 
perspektivy na stanovišti a návrh opatření v příslušné naléhavosti. 
Na základě výsledků zpracovaného posouzení návrh opatření počítá 
s nezbytným ošetřením stromů s důrazem na provozní bezpečnost. 
U několika jedinců bylo navrženo pokácení. Předmětem kácení by 
měli být v první řadě vybraní jedinci jírovce, javoru a kaštanovní-
ku s ohledem na dendrologické posouzení stavu těchto jedinců. Tyto 
stromy jsou rozmístěny v celé délce aleje. K provedení kácení jsou 
v současné době vyřizována příslušná vyjádření a povolení. Jedná se 
především o stanoviska a povolení orgánů ochrany přírody a krajiny. 
Nejvýznamnější část Kaštanky však tvoří přestárlé dožívající jírovce 
a všechna navržená opatření u nich řeší jen nejpalčivější případy. Pro 
zachování Kaštanky je proto velmi důležité hledat způsob obnovy 
této aleje. Město Slatiňany záměr obnovit alej Kaštanku projednává 
od října 2017 se všemi dotčenými orgány. V současné době probíhá 
příprava projektu zaměřeného na celkovou obnovu této aleje.

OVŽP
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Rada města Slatiňany projednala
na 98. schůzi dne 14. 2. 2018

1.  Kontrolu činnosti úřadu (týkalo se šetření okolností odchodu pra-
covnice sl. L. Pilařové, z průběhu jednání vyplynuly skutečnosti 
spojené s nestandardním přístupen vedoucí Bc. J. Cellarové k výše 
jmenované, navrhnut další postup na 99. schůzi RM)

Rada města Slatiňany projednala
na 99. schůzi dne 19. 2. 2018

 1.  Konání 8. Městského plesu ve Slatiňanech v roce 2019 (termín 
26. 1. 2019)

 2.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 
2018 (schváleno)

 3.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace 
města na rok 2018 (schváleno)

 4.  Elektro připojení pozemku parc. č. 329/7 v kat. území Kunčí (po-
zemek v centru obce – schváleno)

 5.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
chodníku v ulici Dělnická, Slatiňany – II. část (spol. PP-GROUP.
cz s.r.o. Proseč, cena 239 725,46 Kč + DPH)

 6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na re-
konstrukci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úpravy 
křižovatek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Sla-
tiňanech (příprava veřejné zakázky, jmenování komise)

 7.  Zrušení termínu jednacího řízení bez uveřejnění (dále JŘBU) pro 
výběr zhotovitele projektové dokumentace na „Revitalizaci Ka-
beláčova mlýna ve Slatiňanech“ (zrušeno usnesení 1136/88/2017/
RMS, přeložení termínu z 28. 2. 2018 na pozdější)

 8.  Žádost o kácení dřevin na pozemku parc. č. 136/1 v katastrálním 
území Slatiňany (sídliště ul. B. Němcové: borovice černá – ne-
schváleno, douglaska tisolistá – neschváleno, smrk pichlavý 1 ks 
– schváleno)

 9.  Informace o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2017 (RM 
vzala na vědomí)

10.  Smlouvu o nájmu krmelce pro lesní zvěř (pro sezonní výstavu 
na Švýcárně)

11.  3. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2018 (příjem 68 753 548,60 Kč – dorovnáno 
1 310 100 Kč, výdaje 65 599 248,60 Kč – dorovnáno 4 464 400 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 100. schůzi dne 26. 2. 2018

 1.  Kontrola činnosti úřadu (RM odvolává Bc. J. Cellarovou z funkce 
vedoucí odboru veřejného opatrovníka ke dni 28. 2. 2018 v soula-
du s § 12 odst. 1B a § 16 Hl. III. Zákona č. 312/2002 Sb.)

 2.  Smlouva o používání KB eTradingu (týká se efektivnějšího zhod-
nocení uložených rozpočtovaných finančních prostředků u KB)

Rada města Slatiňany projednala
na 101. schůzi dne 5. 3. 2018

 1.  Potvrzení pracovního poměru ředitele ZUŠ Slatiňany (P. Šotta 
na dobu určitou 6 let)

 2.  Dohodu o podmínkách využívání školního autobusu (vlastníkem 
město, provozuje SDH, využíván i pro potřeby ZŠ)

 3.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2015 (schváleno po úpravě)
 4.  Smlouvu pro zajištění výstavy „Poznej lesy Železných hor“ 

na Švýcárně (pronájem a výpůjčka exponátů)
 5.  Prodej hydromasážní vany (nevyužívané zařízení z DPS – po re-

konstrukci koupelny)
 6.  Nové kabelové vedení vysokého napětí pro stavbu trafostanici 

v areálu Domova sociálních služeb Slatiňany (schváleno – věcné 
břemeno)

 7.  Odvedení srážkových vod do Chrudimky v rámci opravy míst-
ní komunikace ve Škrovádu (věcné břemeno) (levý břeh – část 
za mostem proti proudu řeky)

 8.  Zřízení věcného břemene – přeložka vodovodu pro stavbu ob-
chvatu silnice I/37 (schváleno)

 9.  Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu na realizaci pietní-
ho místa v Kunčí (PLUTO s.r.o. Horka-Chrast, cena 747 823 Kč 
+ DPH) 

10.  Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu na opravu chod-
níku v ulici Medunova, Slatiňany – II. část, včetně rekonstrukce 
části veřejného osvětlení (MIROS MAJETKOVÁ a. s. Staré Hra-
diště, cena 699 893,23 + DPH)

11.  Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu na úpravy okolí 
nádrže u nádraží ve Slatiňanech (Stavební a pece, s.r.o. Chrudim, 
cena 626 784,64 Kč + DPH)

12.  Poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu z rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018 (rozděleno 425 000 Kč + ceny + rezerva)

13.  Vstupné do interaktivního muzea Švýcárna (na letošní sezónu 
vychází z r. 2017)

14.  Odpisový plán města Slatiňany na rok 2018
15.  4. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2018 (příjmy 68 868 952,60 Kč – dorovnáno 
1 554 100 Kč, výdaje 65 958 652,60 Kč – dorovnáno 4 464 400 Kč) 

1.  Byla provedena celková rekonstrukce společné koupelny v I. NP 
v DPS Slatiňany (nová vana, umyvadlo, sprchový kout, dlažba 
a obklady apod.)

2.  Byla zhotovena projektová dokumentace na stavební úpravy a pří-
stavbu hasičské zbrojnice Slatiňany (přístavbou vzniknou 2 nové 
garáže pro výjezdová vozidla, v 1. patře bude přistavěna technická 
místnost pro výjezdovou jednotku)

3.  Byla pořízena projektová dokumentace na dešťové vpusti pro na-
pojení do kanalizace u ulice Nádražní (část slepá ulice), Slatiňany, 
(z důvodu minimálního spádu se zde tvořila po dešti kaluž, bude 
nutné zřídit dešťové vpusti)

4.  Oprava kanalizace v bytovém domě č. p. 822 Staré náměstí, Sla-
tiňany

5.  Stavební úpravy v sociálním zařízení V Kaštance, Slatiňany 
(na základě kontroly hygieny Chrudim, bylo zřízeno sociální zaří-
zení pro provozovatele bufetu na veřejném parkovišti u hřebčína)

6.  Oprava podezdívky a oplocení u pomníku na návsi ve Škrovádu 
(podezdívka byla porušena nárazem osobního automobilu)

Rada města Slatiňany

Podařilo se…

VÝLET PRO SENIORY

Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek 3. května 2018 výlet 
na zámek Hrádek u Nechanic. Vstupné na zámek bude 80 Kč. Oběd 
pro účastníky zájezdu bude zajištěn v restauraci. Oběd si účastníci 
výletu platí sami. Dopravu hradí Město Slatiňany. Odjezd autobu-
su je v 7.30 hodin tentokrát ze zastávky Střed ve směru Chrudim 
v 7.30 hodin. Přihlášky přijímá Ivona Osinková na MěÚ Slatiňany, 
tel. 469 681 102.
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Děkujeme panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k našim narozeninám.

Růžena a Rudolf Ferešovi

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

Zdeněk Šnopl

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým 75. narozeninám.

Anna Dubeňová

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

Hana Vítková

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

Ladislav Zbořil

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

Vlasta Malinská

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

Ján Cur

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

Josef Linhart

Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému úřadu za krás-
nou kytičku a dárek k mým narozeninám.

Marcela Havlová

Srdečně děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Kolou-
chové a paní Osinkové za milé blahopřání k mým 90. narozeninám.

Ing. Josef Malý

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

Vlastislav Štěpánek

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

Jaroslava Strnadová

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

Jaruška Lukášková

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

Bohuslav Karlík

Poděkování
redakční rada Ozvěn Slatiňan rozhodla, že se nadále od čísla zpravo-
daje 5/2018 nebudou zveřejňovat poděkování občanů za blahopřání 
k jejich významnému jubileu.
Poděkování může být samozřejmě na úřad zasláno, pouze nebude 
zveřejněno.
Děkujeme za pochopení tohoto vysvětlení, redakční rada Ozvěn Slatiňan.

Vážení občané,

Pozvánka na 157. a 158. Laskavý večer

Slávek Klecandr 
Velikonoční recitál

Slávek Klecandr hrál na LV již dvakrát, ale od té doby uteklo hodně 
vody. Poprvé to bylo v roce 2006 a poté ještě v roce 2011. Veřejnosti 
je znám především jako kapelník folk-rockové skupiny Oboroh, se 
kterou vydal devět úspěšných alb. Další dvě vydal jako sólový pís-
ničkář. Koncertoval v řadě zemí, mj. v Irsku, Švýcarsku, Nizozem-
sku, Francii nebo Německu. Na malé pódium ve Společenském domě 
přijede pochopitelně bez kapely. Jak je jeho zvykem, svůj program 
přizpůsobuje aktuálnímu období, takže pro své vystoupení ve čtvr-
tek 5. dubna zvolil písně především s velikonoční tématikou.

Šansony a poezie
Klavíristka Kateřina Košťálová, violoncellista Vojtěch Nejedlý 
a zpěvák Lukáš Botta nejsou profesionálními hudebníky, ale o to 
více mají hudbu rádi a věnují se jí s nadšením a láskou. Ve čtvrtek 
26. dubna zahrají a zazpívají na Laskavém večeru šansony Edith 
Piaf, Jacquese Brela, Howarda Shorea a dalších, zazní i filmová hud-
ba a některé málo známé balady.
Večer bude mít i svou literární část. V ní přečte své verše básník z Ha-
vlíčkova Brodu Ladislav Vondrák. Ten na Laskavém večeru již dva-
krát byl, ale je to už také hodně dávno. Podívejte se dvě malé ukázky 
z jeho sbírky Tajnospády.

Jsem plnoštíhel
a už mám svůj věk
Pořád se ale těším

na tvoje skoky na můj špek

Ulovil jsem bobříka lásky
Nejlíp se chytá

na ocásky

Oba Laskavé večery začínají v 19 hodin a lístky za 50 korun si můžete 
koupit na místě nebo s předprodeji v městské knihovně (469 660 539).

Poděkování obyvatel DPS

Zlatá svatba

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují žákům a učitelům ze 
Základní umělecké školy Slatiňany za krásné vystoupení, které se ko-
nalo dne 21. března u příležitosti společné oslavy svátků a narozenin 
obyvatel. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Dne 24. března 2018 oslavili v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany společně se svou rodinou zlatou svatbu manželé Vlasta a Fran-
tišek Malivánkovi.
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Chyby v třídění odpadu Pečovatelské služby

Stále se mezi námi najdou ti, kteří nerespektují pravidla správ-
ného třídění odpadu, čímž způsobují problémy především při 
následné recyklaci.

Přiložené foto ukazuje, jak byl například znehodnocen plnými 
zavíčkovanými zavařeninami svoz bílého skla při výsypu kontejne-
ru v Trpišově začátkem března.

Do kontejneru na bílé sklo patří samozřejmě jen bílé sklo, 
nevhazujte tedy do kontejneru ani sklo barevné (to patří do zeleného 
kontejneru na směsné sklo)!!! 

Skleněné obaly vždy vyprázdněte a alespoň hrubě vymyjte 
(důsledné vymytí není nutné). Při recyklaci nevadí ani kovové 
zátky, jejich oddělené třídění je však samozřejmě optimální (odklá-
dejte do červených nádob na kovy).

Do červených nádob na kovy patří pouze kovy, nevhazujte 
do nich obaly, ve kterých kovy přinášíte (především igelitové 
tašky nebo papírové krabice).

V kontejnerech na papír se stále občas najdou tetrapakové kra-
bice od mléka, džusů apod., tyto však u nás třídíme do kontejnerů 
na plasty.

Použité potravinářské oleje a tuky odhazujte do zelených nádob 
(popelnic) nejlépe v uzavřených plastových obalech (jako např. pet 
lahvích, plastových dózách nebo misek).

Použitelný již nepotřebný oděv a textil, použitelnou obuv 
a funkční hračky odkládejte do bílých kontejnerů, a to nejlépe 
v uzavřených igelitových pytlích. Uvedené komodity musí být čisté!

Za důsledné třídění odpadu předem děkujeme.
Bc. Petra Víšková

ZDRAVÝ DEN S NW
V sobotu 7. 4. 2018 jedeme vla-
kem (z Chrudimi v 9.24 hod., 
vystupujeme na Krouna zastáv-
ka) do Otradova, odkud se vydá-

me podél Krounky do Předhradí a odtud vlakem ve 14.27 hod 
zpět. Na trase dlouhé 13 km budeme obdivovat jarní byliny, kap-
li v Kutříně a bývalý hrad Rychmburk a domluvené je otevření 
restaurace v Šilinkově dole. Bližší informace a mapa trasy jsou 
na www.nw-cz.webnode.cz/aktuality.
Prosíme nahlašte vaši účast a zájem o zapůjčení holí na tel. 
739 031 081. Těšíme se!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Soukromá inzerce
Sháním bydlení ve Slatiňanech, nejlépe 2+1 v samostatném bytě 
nebo v části rodinného domu. Bude-li třeba, zapojím se do domácích 
či zahradních prací, pomohu s péčí o dítě či seniora... Nabídněte, pro-
sím: 732 864 833.

Pozvání

Poděkování

Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 4. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a občanům 
zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské služby.

Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost? Vyčerpá-
vají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla?
Můžeme Vám zajistit běžný nákup potravin i veškerého spotřebního 
zboží. Nákup je klientem hlášen s předstihem jednoho dne. Klient si 
připraví soupis požadovaného zboží a přibližnou finanční hotovost 
potřebnou k nákupu. Jednotlivé nákupy jsou vyúčtovány při předání. 
Cena za jeden běžný nákup je 16 Kč.
Úklid a údržba domácnosti se platí dle skutečně spotřebovaného 
času. Například za úklid v délce půl hodiny zaplatí klient 50 Kč.
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Dovážíme stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a po-
třebám dietního stravování, kterou vaří pracovnice Školní jídelny 
Slatiňany. Cena za jeden oběd je 63 Kč. Za dovoz a donášku oběda, 
zapůjčení a přemytí jídlonosiče účtujeme 16 Kč. Oběd pracovnice 
v případě potřeby naservírují na talíř.
Potřebujete doprovodit na úřady, případně dovézt k lékaři?
O úkon je třeba zažádat s dostatečným předstihem (minimálně tý-
den předem). Za doprovod se platí dle skutečně spotřebovaného času 
(např. za půl hodiny 50 Kč). Dále se platí se za každý ujetý kilometr 
8 Kč. 
Máte problémy se zajištěním osobní hygieny?
Pracovnice pečovatelské služby Vám pomohou při sprchování, kou-
pání, zajistí ranní hygienu.
Případní zájemci o další úkony (např. příprava snídaně, pomoc při 
oblékání) a podrobnější informace se mohou obrátit na:
Pečovatelskou službu města Slatiňany, Farská 765, 538 21 Slatiňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz

Děkuji Zdeňkovi Jiráskovi za článek v minulých Ozvěnách Slatiňan. 
Oceňuji, že ho napsal pravdivě a otevřeně. 
Před cca 15 lety jsem si stěžovala úřednici MěÚ na nedostatečný po-
čet kontejnerů určených pro plast a bylo mi řečeno, že chci mít vše 
moc dokonalé... Dnes máme kontejnerů dost, ale bohužel ne všichni 
k třídění odpadu přistupují zodpovědně. Také jsem již vícekrát upo-
zornila na nedostatečný počet odpadkových košů po městě, např. 
dnes jsem cestou od nádraží sbírala odpadky a neměla je kam vyho-
dit. Koše nejen chybí, ale myslím, že by některé měly být nahrazeny 
za kvalitnější.Tento názor se mnou sdílí více lidí.
Kdo má rád sám sebe a své děti, dělá vše pro to, aby byla příroda co 
nejvíce chráněna a uctívána. Příroda nepotřebuje nás, my ji ano. 

Jana Grgurevičová
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O této zpustlé drobné církevní památce 
psala již JUDr. H. Mikanová v říjnových 
Ozvěnách 2017. Článek měl název Malé 
škrovádské zastavení.

Torzo těchto božích muk je situováno 
ve volné přírodě u polní cesty mezi dvěma 
lípami na pozemku č.80/1 v katastru obce 
Svídnice (obr. č. 1 a 2).

Autorka článku uvádí, že tento křížek 
vztyčili dva svídničtí rolníci J. Sýkora a F. 
Bureš na svém pozemku a veškeré náklady 
s tím spojené uhradili. Za početné účasti 
místních občanů byla tato „muka“ vysvě-
cena o svatodušních svátcích (1. 6. 1903) 
práčovským farářem F. Prokůpkem. Vidíme 
je na archivním snímku č. 3.

Pomníček s reliéfem ukřižovaného Kris-
ta měl též zastupující funkci kapličky, tj. 
individuální modlitebny pod širým nebem. 
Oba zdejší sedláci, ctící toto místo k pro-
mluvě s Bohem, byli věřící a žili nadějí 
šťastného osudu budoucích let nastávajícího 
20. století. V původním stavu na obr. č. 3 
vydržel desítky let.

Již poničený stav této nepřehlédnu-
telné pamětihodnosti inspiroval dva ama-
téry restaurátory ze Slatiňan k opravě, 
resp. doplnění chybějících částí, bohužel 
vždy s krátkou dobou trvání tohoto stavu 
po obnově, spočívající zejména v instalaci 
nového kříže. Na tuto opravu, realizovanou 
otcem a synem Zavřelovými, upozorňu-
je štítek uchycený na zadní straně křížku 

z roku 2007, který otiskujeme (obr. č. 4).
Podle písemného svědectví L. Zavře-

la jun. byl na podstavci umístěn drátěný 
křížek, v té době už poničený. S otcem se 
dohodli, že jej nahradí důstojnějším než byl 
ten předchozí.

Protože však nenašli vhodnou repliku 
tohoto kříže ani na starém hřbitově v Práčo-
vě po zrušených hrobech, rozhodli se Zavře-
lovi tak, že připraví kříž z pískovce a posa-
dí ho do pískovcové hlavy, nalezené mezi 
vyhozenými náhrobními kameny na stejném 
hřbitově a oba díly pak pevně spojí tmelem, 
což se také stalo.

Závěrečná úprava okolí spočívala v pro-
řezání větví lip, vyrovnání propadlých 
schůdků k pomníku a umístění štítku se 
jmény restaurátorů (viz. obr. č. 4).

Asi po 14 dnech bylo na místě zjištěno, 
že pískovcový kříž z pomníku je uražený 
a přelomený na 3 kusy (obr. č. 5). Protože 
se nedal již opravit, usoudili oba optimističtí 
restaurátoři památek, že připraví železný, 
čímž zamezí dalšímu úmyslnému poškození 
pomníku.

Po jeho usazení na nástavec podstav-
ce pomníku ještě k němu doplnili kovo-
vou lavičku pro 2 osoby, a to kvůli siestě 
s výhledem do okolní krajiny. Ta byla proti 
krádeži zajištěna řetězem kolem silného 
kořene lípy.

Jaké bylo jejich nemilé překvapení, když 
po 3 týdnech byl celý pomník vyvrácen, 
protože nový kříž posloužil jako páka k jeho 

povalení. Za pomocí kamarádů Zavřel jen 
pomník vrátil do původní vertikální polohy, 
ale železný kříž z něj odstranil, aby se neo-
pakoval popsaný hanebný čin.

Asi tak po měsíci byla zcizena i lavička, 
přestože byla vůči zlodějům kovů preventiv-
ně chráněna.

Samotné torzo pomníku zůstalo stát 
na místě, nikdo už neměl odvahu jeho zby-
tek povalit, a to je právě současný stav 
na snímcích č. 1 a 2.

Tato zkušenost Zavřela jun. odradila 
od dalších snah po restaurování zanikají-
cích památek, připomínajících naši historii, 
k nimž má velmi pozitivní vztah.

S tímto případem vandalství bude 
seznámen Obecní úřad ve Svídnici, který 
o záchraně kříže nebyl podrobně informo-
ván, ale současný stav má zadokumentován.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Svídnická boží muka byla ozdobou naší půvabné krajiny

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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I v letošní zimě jsme měli s naším klubem řadu 
akcí. Nový rok začal tradičním pochodem na Báru, 
pak byl výlet do Prahy na výstavu impresionistů, 
jiný do Medlešického pivovaru. Následovaly pro-
cházky přírodou v okolí Zaječic, jindy zase v okolí 

Slatiňan s vepřovými hody na Monaku, nebo z Nasavrk do Slatiňan, 
výlet do Pardubic na výstavu historie výrobků ETA a výstavu obra-
zů. V Hlinsku jsme byli na Masopustním odpoledni s průvodem. 
Zúčastnili jsme se i třech dalších zajímavých přednášek Slovanské-
ho institutu, z toho dvě o Karlu Kramářovi. V jeho vile jsme byli 
na prohlídce při výletě do Prahy v říjnu 2013.

Nejvýznamnější dosavadní letošní akcí však byla naše Výroční 
členská schůze, kterou řídila předsedkyně klubu, paní Marie Kunco-
vá. Je to nejen přátelské setkání našich členů, ale i hodnocení toho, 
co bylo a nástin toho, co bude.

V loňském roce bylo 109 turistických výletů, kterých se zúčast-
nilo celkem 1 176 výletníků. Ušli jsme dohromady 10 780 km. 
Celkem se uskutečnilo 134 akcí. Všech se zúčastňují i zájemci 
z řad veřejnosti. A bylo toho opravdu dost – např. Zahájení turis-
tické sezóny v Pardubicích, Česká Třebová, výlet Hradeckými lesy, 
Pochod přes 3 hrady, Praha – Letiště V. Havla a Technické muzeum, 
Májové setkání turistů, další Praha s Petřínem a památkami, zájezd 

Za poznáním přírody Krkonoš, Horní Bradlo a Lipka, Houbový 
výlet na Vysočinu, Masarykovy Lány, Tradiční pochod generací, 
Mikulášský výlet, Adventní výlet, Silvestr na Chrudimce. 

28.července zemřel náš dlouholetý předseda a kamarád, 
Ing. Jaroslav Havlíček. K uctění jeho památky jsme měli vzpomín-
kovou akci s klavírním recitálem Richarda Reipricha. 

Další naše akce byly např. přednáška doc. RNDr. J. Málkové, 
CSc. „Lékárna v přírodě“ a devět poutavých přednášek Mgr. Patric-
ka Ungermanna a Mgr. Jindřicha Žáka ze Slovanského kultur. insti-
tutu, a to z cyklů „Každodennost“ a „Osobnosti První republiky“. 
O poznávacím zájezdu do Říma a pobytovém ve Štúrovu jsme už 
psali v srpnových Ozvěnách. Uskutečnil se ale i další náš úspěšný 
pobyt, a to na Šumavě, v Prášilech. Náš klub byl také poprvé spolu-
pořadatelem 3. ročníku DOG-MARATONU, společně se Spolkem 
českého strakatého psa, pod záštitou Města Slatiňany. Na přípravě 

a organizaci se obětavě podílelo 11 našich členů. Rádi bychom čte-
náře pozvali i na další, letošní ročník.

Budou letos ale i jiné akce. V prvním pololetí se chystá např. 
Zahájení turistické sezóny ve Vysokém Mýtě, výlet za rozkvetlým 
jarem, další letecký poznávací zájezd Řím, zámek a park Štiřín s Dr.
Větvičkou, Vápenný Podol, Pochod přes tři hrady, Dlouhá Třebová, 
Hradecké lesy s Planetární stezkou, Dubnové setkání turistů, Praha, 
Střezetice – památník, Chlum a Všestary, výlet ke Strádovu. I před-
nášky z cyklu Osobnosti 1. republiky budou pokračovat. 

Na výroční schůzi vystoupila i členka oblastního výboru KČT 
v Pardubicích, Ing. Dana Kejzlarová. Potěšilo nás, jak vysoko ohod-
notila naši dosavadní činnost a pochválila i plán do dalšího roku. 

Na programu bylo také vyhodnocení „Nejaktivnější turista 
za rok 2017“, a to v kategoriích Muži, dvě věkové kategorie Ženy 
a Mládež. A právě tyto děti jsou velice milým obohacením a omla-
zením našich řad. Je to Ester Zajíčková, Anežka Fialová, Eliška 
Zajíčková, Kateřina Zajíčková a Anna Fialová. Tři z nich vidíme 
na jedné fotce. Máme i několik nových členů. A samozřejmě mezi 
námi rádi uvítáme i další zájemce o výlety.

Stala se nám však bohužel i smutná událost. 23. února zemřela 
naše dlouholetá členka, paní Marie Hrubá. Než ji zradil zdravotní 
stav, chodila ráda snad na všechny pořádané akce. Budeme hodně 
vzpomínat na tuto skromnou, laskavou a vstřícnou kamarádku.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Klub českých turistů Slatiňany
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MŠ MOMO volá jaro

„Jaro jaro kde jsi 
proč už tady nejsi
zima byla dlouhá

tak se nesmíš loudat “
Mohli bychom začít textem známé písně 
Hany a Petra Ulrychových… A přišlo jaro 
do vsi?
V pondělí 19. března jsme společně s rodiči 
vynášeli Morenu – Smrtku. Jedná se o zá-
padoslovanský zvyk z předkřesťanské éry 

jehož symbolem je figura Smrtky oblečená 
do ženských šatů ozdobená barevnými stu-
hami a kraslicemi nastrčená na dřevěnou tyč. 
Smrtka je před vhozením do vody svleče-
na a zůstane jen slámová předloha na tyči. 
Součástí vynášení smrti bylo také přinášení 
nového léta, ozdobeného stromu podobného 
máji, které se nazývalo líto, letečko. Je vyro-
beno ze zeleného stromu, zdobeného vajíčky 
a stužkami. Uvidíme, zda se zima poddala 

a naše kraje opustila. I okénko ročních dob 
ve školce již čeká na svůj jarní kabátek…
Srdečně zveme všechny zájemce na Den 
otevřených dveří, který se koná 13. dubna 
po celý den v době od 7 do 17 hodin. Přijď-
te se podívat jak probíhá v Mateřské školce 
Děvčátka Momo den.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomá-
hají. PS: Férový piknik BUDE i letos, tento-
krát 12. 5. 2018 opět v odpoledních hodinách.

ÚVAHA O PŘÍKOPU
Prezidentské volby jsou už dávno minulostí 
a život se pomalu vrací do zajetých kolejí. Ne-
chci zde hodnotit, jestli volby dopadly dob-
ře nebo špatně. Jednak k tomu nemám dost 
odbornosti, jednak by to hodnocení nebylo 
objektivní a pak, ony dopadly dobře i špatně, 
vždy ovšem pro zhruba polovinu naší své-
právné populace. Ve volební sobotu jsem byl 
na jedné svatbě. U stolu sedělo asi třicet sva-
tebčanů, ti jedli a pili, jak se na takové akci 
sluší. Ovšem po druhé hodině odpolední se 
v rukou většiny z nich objevily chytré mobi-
ly a všichni sledovali výsledek voleb. A pak, 
asi až na jednu nebo dvě výjimky (nevoliči, 
kterým to bylo jedno), všichni vpluli do stej-
né nálady. Není teď důležité, jestli do buja-
ré nebo smutné. Důležitá je ta shoda. Mnozí 
z hostů poznamenali, že ve svém okolí nezna-
jí nikoho, kdo volil toho druhého, takže ne-
chápou, kde se tedy vzalo tolik hlasů pro toho 
špatného. Tento názor jsem před tím už slyšel 
vícekrát a musím přiznat, že jsem na tom po-
dobně. Ne, že bych neznal ani jednoho voliče 
protikandidáta, ale ten poměr mezi mými přá-
teli a blízkými známými mám tak 50:1. A to 
se pohybuji v několika poměrně početných 
komunitách. Těch lidí jsou desítky a prá-

vě v těchto, mně blízkých kruzích, se jaksi 
sdružili voliči stejného kandidáta. A nejen to, 
téměř všichni toho druhého nesnáší, je pro ně 
ztělesněním zla, podlosti, lži a podobně. Stej-
ně se tito lidé dívají na kandidátovy nejbližší 
spolupracovníky. Ptám se, jak je to možné. 
Náhoda to určitě nebude. Samozřejmě je mi 
jasné, že v druhém táboře je to stejné, akorát 
opačné. Podívejme se třeba jenom na známé 
umělce a sportovce, kteří se rozhodli pomá-
hat svým hlasem a svou popularitou tomu, či 
onomu. U jedné armády bubnovali hudebníci 
F. R. Čech nebo Daniel Hůlka, režisér Troška, 
herec Sobota, na straně druhé Bolek Polívka, 
Ivan Trojan, Zdeněk Svěrák, Eva Holubová, 
kanoista Hradílek – to jen namátkou, bylo 
jich daleko víc. Samozřejmě, když jsem vi-
děl mezi příznivci toho svého slavnou osob-
nost, kterou mám rád, potěšilo mě to. Voli-
če toho druhého zase potěšili ti jeho slavní. 
A konečně se dostávám k tomu hlavnímu. 
Říká-li někdo, že národ není rozdělený, asi je 
hluchý a slepý. Naopak, rozděleni jsme, a to 
nesmírně hlubokých příkopem. Ten příkop 
už existuje pár let, asi pět, ale každým dnem 
se trochu prohloubí a rozšíří. Není to příkop 
mezi městem a venkovem, mezi vzdělanými 

a nevzdělanými, mezi starými a mladými, je 
to příkop názorový. Co je a co není morální. 
Co je a co není lež. Co je slušné a co nesluš-
né. Kdy je něco vtipné a kdy vulgární. Ale 
také jestli se přátelit s některými státy, či si 
je raději držet od těla. Vadí, či nevadí, že pre-
miér má i druhé jméno – Bureš? Jsou dnešní 
komunisté méně komunističtí, než jejich tota-
litní předchůdci? Právě různé názory v těchto 
bodech společnost rozdělují. Samozřejmě, 
každá společnost je názorově různá, jinak to 
ani nejde, ale ten příkop nesmí být tak hlubo-
ký, jako nyní u nás. Ten náš je skoro nepře-
konatelný. A to není dobře. Jakoby v jednom 
státě žily dva různé národy hovořící různý-
mi jazyky a vyznávající zcela jinou kulturu. 
Není to jednoduché. To jeden miloval Troš-
kovy komedie a bum, on ten Troška aktivně 
podporoval toho prolhaného, jiný zase zbož-
ňoval Cimrmany a bác, oni se prali za toho 
nemastného neslaného. No, rozdělili jsme se 
pěkně, vlastně nepěkně, a nyní v tom musíme 
žít. Dá-li ten nad námi dostatek zdraví, tak 
nejméně do dalších voleb. Možná jsem příliš 
pesimistický, ale já nevěřím, že se v následu-
jící pětiletce podaří ten příkop zasypat.

zdeněk jirásek
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Mrzí mě, že paní Blažková má tak negativní a zjednodušený pohled 
na práci údržby města a uvedený článek nemohu nechat bez reakce, 
i když se jedná o subjektivní názor pisatelky, na který má jistě právo.
Můj subjektivní názor:
-  zaměstnancům údržby pravidelně - nepravidelně provádíme decho-

vou zkoušku, zatím ve všech případech negativní
-  na pracovištích jsou kontrolování 2× denně
-  v 11 hodin chodí na oběd
-  pracovní doba končí v 14.30 nebo v 15.30 hodin
-  z nadmíru pracovitých lidí, kteří byli v článku zmíněni, mohu po-

tvrdit jen „paní Jarušku“
Práce údržby nespočívá jen v udržování čistoty ve městě, pro přehled 

uvádím přehled nejdůležitějších činností údržby v r. 2017:
-  zima: zajištění schůdnosti komunikací, doplňování posypového 

materiálu, sekání náletů, ořez stromů „na hlavu“ v Kunčí, na Sme-
tanově nábřeží, montáž a demontáž vánočního osvětlení, vzhledem 
k mírné zimě prořezy a čištění příkopů, sadů a dalších neudržova-
ných ploch (rybníček u nádraží).

-  jaro: čištění a úklid komunikací od posypového materiálu, uložení 
nádob na posyp, kontrola stavu břehů řeky, údržba zelených ploch 
(pohrabání, odstranění odpadků, větví a dosev), údržba chodníků 
(chemický postřik proti plevelům), výsadba nových keřů v ul. T.G.
Masaryka, úprava svahu u jízdárny, příprava sekaček a nářadí na se-
zónu, přípravné práce na otevření plovárny, provoz kompostárny.

-  léto: údržba veřejné zeleně (sekání travnatých ploch, stříhání živých 
plotů), chemická likvidace plevele na chodnících, sekání příkopů 
a Třešňovky, zajišťování provozu plovárny a kompostárny.

-  podzim: údržba travnatých ploch (úklid, hrabání a likvidace listí), 
prořez a kácení stromů a živých plotů, čištění příkopů v Kaštance, 
provoz kompostárny, příprava stanovišť a nádob na posyp, úprava 
a rozšíření parkoviště u hřebčína.

-  průběžně po celý rok: oprava a montáž dopravního značení, údrž-
ba budov a zařízení v majetku města, úklid a údržba komunikací 
a chodníků, autobusových zastávek, městského hřbitova, vyprazd-
ňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy, údržba a opra-
vy veřejného osvětlení, zajišťování akcí pořádaných městem (laska-
vé večery, akce na Švýcárně, besedy, zasedání zastupitelstva, dětský 
den a další).

Tuto činnost provádí 7 pracovníků městského úřadu, kteří jsou prů-
běžně doplňováni lidmi zaměstnanými přes Úřad práce Chrudim. 
Staráme se o 32 km chodníků a 12 ha zelených ploch. Je také potřeba 
si uvědomit, že naše město nepatří městskému úřadu, ale všem oby-
vatelům města.
Chtěl bych proto nabídnout zájemcům, kteří by se chtěli s proble-
matikou naší práce seznámit blíž, svojí nápomoc. Jsem otevřen 
všem konstruktivním návrhům, názorům či připomínkám, které 
vnímám jako velmi potřebné. Vaše spokojenost je významným mě-
řítkem hodnocení naší práce, proto bych byl velmi rád, aby jste své 
podněty k naší činnosti nenechávali jen „pod pokličkou“ a obrace-
li se na nás buď osobně, nebo prostřednictvím webových stránek. 
Společně tak můžeme docílit toho, aby Slatiňany byly upravené 
a hezké město. 

Zdraví Miloš Víšek – vedoucí údržby
tel. 606 601 933
e-mail: m.visek@slatinany.cz, poradek@slatinany.cz

Určitě se budete divit, proč jsem si za titulek vybrala úryvek z písně 
P. Dobeše. Mám naše malebné městečko moc ráda, i když jsem tak 
zvaná náplava. Žiji tady od roku 1963 a neměnila bych. Často vidím 
v našem městě povalující se odpad a i v našich Ozvěnách se na tento 
nešvar neustále poukazuje. Domnívám se, že o to, aby bylo naše měs-
tečko hezké a čisťounké se má starat skupina pracovníků městského 
úřadu. A tady je to čemu nerozumím. Žiji v ulici, kde tito pracovníci 
mají svoji základnu A tak se s vámi chci podělit o to, jak jejich pra-
covní nasazení vidím já (jestliže se mýlím, tak se omlouvám, možná 
pracují s plným nasazením někde jinde).
=  po ránu si dají pár piv – proč ne!
=  poté se vydají za prací a vidím čtyři chlapce, opřené o branku Spo-

lečenského domu, jedu zhruba za půl hodinky zpět a co nevidím 
opět chlapce u branky

=  zhruba kolem 11 hodin jdou na oběd (měli by si uklízet kola někam, 
kde na ně není vidět) a tam se zdrží hodinku až dvě, asi jsou hodně 

udření, když se musí tak dlouho posilovat
=  mám pro vás hádanku: Proč stojí čtyři chlapi pod jedním stromem, 

který zjevně potřebuje ořezat – stojí půl hodinky, stojí i déle. Asi 
čekají na vítr, aby větve ulámal

=  pracovní doba jim má končit v 16.00 h a proč jejich kola stojí před 
hospodou U Kláštera již v 15.00 (říkám vám opět, schovávejte si 
ta kola)

Nemohu házet všechny do jednoho pytle, jsou v té partě lidé nadmíru 
pracovití – paní Jaruška, Pavlík, pán, který jezdí po ulicích poctivě uklí-
zí do své kárky,vše co najde na ulici (bohužel nevím jak se jmenuje).
Kdo kontroluje a rozděluje jejich práci? A tak se přátelé nedivte, že 
mi to nejde do kebule – asi jsem stará a žila jsem v pravěku, jak říkají 
moje vnoučata.
Přeji vám všem hodně hezkých chvil v našem městě.

Bohumila Blažková, Palackého ulice
(Ano, jsem to já, ta co jezdí po městě na bílé tříkolce)

NEJDE MI TO DO KEBULE, NEJDE MI TO NA ROZUM…

Reakce na článek
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Rosické trhy rozšířené o bleší trhy a burzy pokračují i letos
Již od svého zahájení v roce 2002 se trhy staly základem využití are-
álu bývalé rosické cihelny. Po dobu své existence viditelně přispě-
ly k známosti Rosic a staly se oblíbenými mezi návštěvníky nejen 
v okolních obcích, ale i v celém regionu, což dokazuje dosavadní 
účast 709 212 návštěvníků a 41 859 prodejců.
Letošní rok, jak se ukazuje, bude pro konání a další rozvoj trhů 
rozhodující, neboť podmínky prodeje se od roku 2002 diametrálně 
změnily a my se musíme novým podmínkám přizpůsobit, abychom 
dosáhli srovnatelných výsledků s minulými roky.Tyto změny se tý-
kají především politických a hospodářských aspektů (vláda v demisi 
a zavádění EET), které nejsou do dnešních dní definitivně dořešeny 
a prokazatelně budou mít přímý dopad již na konání trhů v tomto 
roce a nejen v Rosicích, ale i v celém regionu. Přesvědčil nás o tom 
závěr minulého roku, který z důvodu nevyjasněnosti měl značný vliv 
na pokles účasti prodejců a tím i návštěvníků, přestože v předcházejí-
cích letech toto období bylo průběhem a účastí na trzích jedno z těch 
nejlepších.
Na základě připomínek mnohých návštěvníků a posouzení dopadu 
uvedených skutečností bylo rozhodnuto v letošním roce rozšířit na-
bídku trhu o burzu a prodej starších věcí – bleší trhy. Oprávněnost 
rozšíření současných trhů je z toho důvodu, že zdejší trhy začínají 
být pro mnohé občany nezajímavé a očekávají jejich oživení. Pro 
občany se nyní naskýtá možnost se aktivně zapojit do trhů a to nejen 
jako návštěvníci, ale i jako prodejci. Pro mnohé zůstává otázkou, co 
se starými věcmi, které již nepotřebují – buď je vyhodit nebo se je 
pokusit prodat. Oblíbeným místem pro jejich prodej nebo výměnu se 
staly „bleší trhy“, které jsou nejen v Čechách, ale i v cizině bohatě 
navštěvovány, jak jsme se návštěvou např. Svitav a Letovic osobně 
přesvědčili. Proto stojí za to bedlivě uvážit, co Vám na půdě, ve skle-
pě nebo venku překáží a mohli byste to nabídnout na trzích. Výho-
dou bude, že tyto věci můžete výhodně zpeněžit a ne pouze vyhodit 
do kontejnerů nebo sběrných dvorů. Důležité pro případné zájemce 

je to, že k prodeji není třeba živnostenský list, neboť prodej osobních 
věcí ze zákona nepodléhá dani. 
Najdete.li v sobě trochu odvahy a rozhodnete-li se prodej na trzích 
zkusit, přijďte přímo na trhy nebo se obraťte na pracovníky vedení 
trhů na číslech mobilů 739 563 063 nebo 604 559 358, kde obdržíte 
podrobné informace týkající se možnosti účasti na trzích. Tyto trhy se 
konají každou sobotu od 7.00 do 12.00 hodin počínaje 10. březnem 
v areálu rosických trhů.
Závěrem lze říci pouze to, že se na Vás těšíme a doufáme, že této 
příležitostí, která se Vám nabízí na trzích, plně ke svému prospěchu 
využijete.

Vedení rosických trhů
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Naše „bývalá závodnice“ Veronika Rulíková ze Slatiňan si drží skvě-
lou formu, což dokazují výsledky z uplynulého roku.
Vybojovala světové medaile a patří ve své kategorii k absolutní špič-

ce na světě!!!!!! 
Držíme ji palce, aby ji vydrželo zdraví a forma i v letošní sezoně.

Jan Hanuš

Další úspěch naší bývalé atletky

V Jablonci se v únoru konaly halové přebory, kterých se pravidelně 
účastníme. Bohužel v letošním roce si chřipková epidemie vybrala 
svou daň a na závody odjela jen hrstka zdravých závodníků v kate-
gorii mladších žáků. Největší zastoupení jsme měli v běhu na 60 m. 
Blažek Jakub byl 3. v rozběhu (9,07 s), Pavlík Vojtěch byl 5. v R 
(9,68 s) a Urbánková Bára byla 4. v R (9,35 s). Nejblíže postupu 

do finále měla nejmladší Bára, protože 7. čas ve finále byl 9,30 s!!
Na 150 m zaběhla Bára čas 23,00 s což ji stačilo na 12. místo.
V běhu na 300m to konečně cinklo. Blažek (viz foto) si časem 49,59s 
vybojoval konečné 3. místo a bronzovou medaili!!!! Navíc Pavlík 
přidal ještě 10. místo.
Takže ani letos naši neodjeli s prázdnou a navíc všichni tři jsou vel-
kým příslibem do budoucna, protože závodili proti o rok až dva star-
ším soupeřům. Jan Hanuš

Halové přebory v atletice Pardubického kraje

Schůze proběhla ve Škrovádě v hospodě „U Půhoných“. Hodnotila 
se činnost oddílu za uplynulé období, ekonomická situace a také se 
odměňovalo. Tradičně se hodnotí přístup a hlavně docházka na atle-
tické tréninky. Již výsledky Vám napoví, kdo bude v budoucnu patřit 
k výborným atletům, neboť jejich snaha se začíná již nyní zúročovat.
Nejvíce tréninkových hodin u chlapců odpracoval po trenérech Bla-
žek Jakub (98 dvouhodin), Jirásek Vojtěch (85), Mikan Richard (44), 
Vondráček Jakub (43), Pleninger Vít (40).
U dívek měla nejvíce hodin Jirásková Ludmila (81), Špániková Deni-
sa (50), Jíšová Pavlína (44), Urbánková Bára (42), Horáčková Beata 
(40).
To byl přehled nejpoctivěji trénujících. Na závěr byl vyhodnocen 
atlet roku. Stal se jím Blažek Jakub, za poctivý přístup nejen k tré-
ninku, ale hlavně při závodech. Navíc jako jediný vybojoval na hale 
medaili!!! Jan Hanuš

Atletická výroční schůze – 9. 3. 2018
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Vážení spoluobčané, 
společně s místní kronikou jsme doputovali do památného roku 1918. 
Původní zápis je samozřejmě nabit událostmi často přesahujícími rá-
mec naší tehdejší obce. Výběr z něj pak vykazuje poměrnou pestrost. 
Na jedné straně postihuje události čistě mírové, jako byl prvopočá-
tek promítání filmů, rozvoj elektrifikace směrem východním, zajímavé 
ceny pokrmů a nápojů v hostincích, zavedení rybářských povolenek. 
Další záznamy jsou už smutné – odrážejí dopady vrcholícího závěru 
války, např. nouzi o palivo, rozmáhající se polní pych z hladu, pří-
padně doprovodné epidemie chorob, zejména u dětí. Vrcholem je pak 
výčet zdejších padlých. Samozřejmě uvádíme svědectví z oslav vzniku 
republiky.
……… Ve schůzi 17. dubna doporučena k vyřízení žádost zdejší-
ho elektromontéra Julia Kroupy k c. k. místodržitelství v Praze 
o propůjčení koncese k provozování kinematografických před-
stavení v hostinci A. Čihákové, č. p. 26 (U zámku). ………. Jeli-
kož na obecní úřad docházely hromadné stížnosti na velké škody 
a četné ztráty na polích způsobené z nouze o živobytí, pověřen 
obecní strážník František Závorka k vykonávání služby polního 
hlídače. ………. Nouze o topiva doléhala čím dále více. Důkazem 
toho bylo, že na „Obickách“, na louce u železničního mostu ztrácely 
se z obecní olšiny hromadně celé stromy. Proto bylo usneseno, aby 
všechny stromy v této olšině, mimo několika topolů, byly prodány 
na stojatě. ………. Františka Wirtová, provdaná Krobotová, podala 
obecnímu úřadu žádost o poskytnutí náhrady za poškozené nebo od-
cizené zařízení ze sálu v domě č.p. 105 (Střed), který byl válečným 
uprchlíkům propůjčen. Záležitost tato byla projednávána v několika 
schůzích a zároveň zvolena komise, která měla zjistit škody. Konečně 
ve schůzi 23. prosince byla požadovaná náhrada bratru F. Kroboto-
vé, Aloisi Menclovi – hostinskému uhrazena. ………. Dne 28. srpna 
bylo hlášeno, že zásobování uhlím je nedostatečné a že místní pekaři 
nemají uhlí k pečení chleba. Po několika urgencích u c. k. okresního 
hejtmanství v Chrudimi přiděleno menší množství hnědého uhlí a to 
1 q po 16 K 90 h. Aby bylo nedostatku paliva trochu ulehčeno, roz-
hodnuto dne 23. 11. vykácet část obecní „boroviny“ a dříví prodati 
ve veřejné dražbě. ………. V roce 1918 konány byly žactvem zdejší 
školy četné sbírky. Sbírány byly kaštany, kopřivy, malinové, ostru-
žinové a jahodové listí. Též mezi občanstvem konána sbírka knih. 
Sebráno ve zdejší obci 200 knih, které byly dány do místního la-
zaretu. Sebrané kaštany odebrala si vojenská správa a zaplatila za ně 
400 K. Usušené listí bylo odevzdáno do úřadu. ………. Úřední cena 
cukru stanovena 1 kg za 1 K 58 h. ………. Též stanoveny směrné 
ceny pokrmů a nápojů pro obvod krajského soudu v hostincích I. 
a II. třídy v haléřích : Hovězí polévka 40 – 50 h, hovězí maso oblo-
žené 280 – 300 h, svíčková 400 – 500 h, telecí pečeně 300 – 400 h, 
vepřové maso 600 – 700 h, husa 600 – 700 h, vařený kapr 300 – 400 
h, ¼ l sladkého vína 300 – 360 h, čaj s rumem 140 – 150 h, černá 
káva – sklenice 50 – 60 h, sodovka 40 – 45 h, 1 litr obyčejného piva 
180 h, plzeňského 240 h. ………. Dne 4. 7. povolilo zastupitelstvo 
hostinskému J. Zitkovi („Kulatá bába“) a 7 majitelům domů ve Vo-
relské ulici postavit sloupy do chodníků pro zřízení elektrického ve-
dení. Též rozhodnuto, že se obec zúčastní jako společník a že zaplatí 
stanovený podíl v částce 90 K. Rozpočet a práce zadány Jaroslavu 
Rýdlovi ze Studnice. ………. V srpnové schůzi zastupitelstva usne-

seno, že proti udělení koncese k výčepu pálených lihových nápojů 
Pavlu Stránskému v domě č.p. 117 (dnes pekárna) není námitek a též 
proti udělení koncese Karlu Mrhovi v domě č.p. 138 (dnes lékárna), 
ježto dosavadní majitelka Anna Šnoplová se koncese vzdala. ………. 
Dne 28. 11. rozhodnuto, aby rybolov nebyl pronajímán jednotliv-
cům, nýbrž aby byl ponechán ve správě obce, která bude sama 
vydávat lístky k lovení ryb. ………. Lípy, které byly v roce 1916 při 
silnici k Nasavrkům vysázeny, byly nazvány „lípy válečné“. ………. 
Dne 15. dubna byl zaveden letní čas, který byl 15. září ukončen. 
V ten den byly hodiny v noci mezi 2. a 3. hodinou posunuty zpět 
o hodinu. ………. Špatné vyživovací poměry projevovaly se v čas-
tých onemocněních dětí. Na jaře onemocnělo na zdejší škole 50 % 
žáků spalničkami. Také dne 11. 10. bylo po epidemii chřipky u žactva 
zastaveno vyučování až do 31. 10. Též učitelský sbor trpěl častý-
mi nemocemi, které narušovaly běh školního vyučování. V mě-
síci říjnu onemocněla chřipkou polovina učitelů. ………. Oslava 
památného dne našeho osvobození konána v naší obci dne 29. 10. 
k večeru. Sešlo se žactvo, učitelstvo, všechny místní spolky a občan-
stvo. Konán pak průvod s lampióny, zpěvem a hudbou celou obcí. 
Před hostincem u Čiháků promluvil s okna prvého poschodí Josef 
Borovec, přednosta železniční stanice v Chrudimi, o významu toho 
dne. ………. Oběti této nelidské války byly nespočetné. Jen v naší 
obci položilo 60 zdravých, většinou mladých mužů nevinné ži-
voty. Jejich jména jsou zde uvedena v abecedním pořádku: Beran 
Václav, Brychta Antonín, Ceral František, Dušek František, Dušek 
František, Dušek Josef, Dušek Josef, Fendrich Jaroslav, Heřmanský 
Josef, Horák František, Hostovský Alfréd, Hrdý Václav, Hrouzek 
Vincenc, Hůrka Josef, Janů Antonín, Jarolím Josef, Jelínek Aleš, 
Jelínek Antonín, Jeřábek Alois, Jirásek Jaroslav, Jirásek Vincenc, 
Kolář Antonín, Kolář František, Komárek Bedřich, Koreček Franti-
šek, Kouba František, Křivský Ladislav, Kubelka Ladislav, Liebich 
František, Luňáček František, Marvan Vincenc, Mazuch Alois, Ma-
zuch František, Mazuch Rudolf, Mazuch Stanislav, Moravec Fran-
tišek, Moravec Josef, Nekvapil Josef, Pilař Jaroslav, Pochobradský 
František, Pospíšil František, Pospíšil František, Pospíšil Jaroslav, 
Protiva Václav, Sekera Josef, Souček Bohuslav, Soudek František, 
Schreiber Ferdinand, Steklý Alois, Strouhal František, Šťovíček 
Petr, Tesař Antonín, Urban František, Vacek Josef, Vejvoda Ladi-
slav, Vohryzek Max, Vojta Karel, Zavřel Josef, Zitko Alois, Zitko 
Robert.

z kroniky vybral P. Kolek

Slatiňany v událostech před 100 lety


