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ČERVENEC 2018

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

Taneční obor ZUŠ Slatiňany měl opět úspěšný školní rok. 
Po plesové sezóně s mnoha předtančeními se tanečníci a tanečnice 
v dubnu představili na tanečních koncertech pro školy a veřejnost. 
Hudba z Labutího jezera od P. I. Čajkovského v podání baletního 
oddělení či melodie z Her o trůny a další skladby v současném tanci 
okouzlily malé i velké diváky. V Divadle Karla Pippicha v Chrudi-
mi tančilo během tří dnů celé taneční oddělení v pěti představeních 
před půl druhým tisícem diváků a tanečníci a tanečnice se radova-
li ze zaslouženého potlesku a úžasné atmosféry jak v hledišti,  tak 
na jevišti.
Z květnových  soutěží,  kterých  se každoročně vybrané  skupiny  zú-
častní, si žáci a žákyně přivezli poháry i medaile.
Na soutěži Poupata získala choreografie Tři oříšky 3. místo, z Hro-
novského jablíčka se dětem na krku zablýskaly medaile zlaté a stří-
brné za choreografie Od úsvitu do západu a Na dvoře vévodském. 
Všem patří velká gratulace a poděkování.

Jiřina Doušová

Taneční obor ZUŠ Slatiňany
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Rada města Slatiňany projednala
na 107. schůzi dne 28. 5. 2018

  1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–3/2018
  2.  Žádost MŠ  o  souhlas  s  realizací  projektu  Šablony  II  (čerpání 

cílených prostředků z rozpočtu MŠMT)
  3.  Žádost o zvýšení úplaty za vzdělávání v MŠ (na 390 Kč/rok)
  4.  Smluvní  dokumentaci  pro  výkon  TDS  a  koordinátora  BOZP 

na akci Rekonstrukce části ulice Klášterní (technický dozor stav-
by + bezp. a ochrana zdraví při práci)

  5.  Smluvní  dokumentaci  pro  výkon  TDS  a  koordinátora  BOZP 
na akci Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany 

  6.  Kupní smlouvu na turistické známky
  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na zpra-

cování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části 
Slatiňany – Kunčí včetně výkonu autorského dozoru

  8.  10.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  měs-
ta  Slatiňany  na  r.  2018  (příjmy 70 224 065,81 Kč – dorovnáno 
8 484 000 Kč, výdaje 71 082 565,81 Kč, dorovnáno 7 625 500  Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 108. schůzi dne 11. 6. 2018

  1.  Souhlas s vydáváním majetku nepatrné hodnoty v rámci dědic-
kého  řízení,  v  němž město Slatiňany vystupuje  jako vypravitel 
pohřbu

  2.  Určení  společného  hrobu,  do  kterého  budou  ukládány  urny  ze 
sociálních pohřbů

  3.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
  4.  Výsledek veřejné zakázky: „Svoz a využití biologicky rozložitel-

ného odpadu“ (zrušení veřejné zakázky – viz článek v Ozvěnách, 
město zkusí zajistit ve vlastní režii) 

  5.  Stavbu vodovodní a kanalizační přípojky u garáží ve Slatiňanech 
(k rekreačnímu objektu)

  6.  Smlouvu o právní pomoci (týká se průběhu a výstupů z přestup-
kových řízení)

  7.  Smlouvu o dílo na administraci dotace na akci „Slatiňany – re-
konstrukce části ulice Klášterní včetně úprav křižovatek Tyršova/
Nádražní a Tyršova/Palackého“

  8.  Smlouva  o  dílo  na  administraci  dotace  na  akci  „Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice ve Slatiňanech“

  9.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových orga-
nizací zřízených městem Slatiňany

10.  Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku „Zpracování souboru pro-
jektových dokumentací – revitalizace Kabeláčova mlýna Slatiňa-
ny“ (vítěz architektonické soutěže)

11.  Podnět ke kácení dřevin (smrk mezi garážemi u nádraží a plotem 
– trasa výkopu)

12.  Čerpání  investičního  fondu  Základní  školy  Slatiňany  (stavební 
úpravy techn. zázemí)

13.  11.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  města 
Slatiňany na r. 2018

14.  Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Padesát sedm rodin z Chrudimska již dostalo finanční podporu 
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě 
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěv-
kům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat 
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, kte-
ré tuto podporu potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční 
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o pří-
spěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým 
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá? 
Dobří  andělé pravidelně každý měsíc podporují  rodiny  s nezaopat-
řenými  dětmi,  které  zasáhlo  vážné  onemocnění.  Typicky  se  jedná 
o onkologické onemocnění,  selhání orgánů, vážné metabolické po-
ruchy,  těžká  kombinovaná  postižení,  svalovou  dystrofii Duchenne, 
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná one-
mocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými 
onemocněními  a  s  těžkými  kombinovanými  poruchy  (mentálními, 
smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž one-
mocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace pod-
pořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – 
stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispí-
vat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního ha-
léře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomáháte.

1.  Byla provedena stavba dešťové vpusti vč. napojení na kanalizaci v uli-
ci Nádražní, Slatiňany – v uvedeném místě se tvořili po dešti kaluže

2.  Nátěr  rámů oken ve Společenském domě Slatiňany – okna byla 
natírána v hlavním sále a v klubovnách Skatů a Robiků

3.  Oprava sprch a přístupových chodníků na plovárně Slatiňany – pro 
kvalitnější služby poskytované návštěvníkům plovárny

4.  Oprava kanalizace v bytovém domě č. p. 832 Staré náměstí, Slati-
ňany – dosavadní provedení kanalizace bylo nevyhovujicí

5.  Oprava chodníku u autobusové zastávky na návsi v Trpišově – za-
jištění bezpečnosti chodců

6.  Oprava tenisové zdi a oplocení na hřišti v ulici Nerudova, Slatiňany

Koncem měsíce dubna t. r. bylo zahájeno výběrové řízení na zajištění 
svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z hnědých nádob, 
které by byly přistavovány přímo u domů zájemcům o tento svoz. 
Přestože  na  základě  výzvy  k  podání  nabídek  byly  doručeny  4  na-
bídky,  je i  ta nejnižší nabízená cena přepočítáním na jednu nádobu 
poměrně vysoká, a to ve výši 893 Kč včetně DPH. Nádoba by za tuto 
cenu byla svážena s četností 1× za 14 dní v období od 1. 3. do 30. 11. 
Důvodem vyšší ceny je pravděpodobně malé množství sběrných ná-
dob, které by byly sváženy. Ve výzvě bylo s ohledem na 65 doruče-
ných žádostí navrženo pouze 100 nádob.
S  ohledem  na  výše  uvedené  rozhodla Rada města  Slatiňany  svým 
usnesením  ze  dne  11.  6.  2018  veřejnou  zakázku  zrušit,  respektive 
dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou zakázku nepřidělit.
Zároveň  však  rada  pověřila  Městský  úřad  předložit  návrh  sběru 
a  svozu  biologicky  rozložitelného  odpadu  v  režii  města  Slatiňany 
(tedy  bez  smluvního  dodavatele).  Budou  tedy  hledány  další  cesty, 
jak by mohl být svoz tohoto druhu odpadu zajištěn, a tím současný 
systém nakládání s tímto druhem odpadu rozšířen.

Bc. Petra Víšková

Rada města Slatiňany Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Podařilo se…

Svoz biologicky rozložitelného odpadu přímo
od domu – výsledek výběrového řízení
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TIPY  PRO  ZERO  WASTE (nulový odpad) moderní životní styl
Jak můžete přejít na nulový odpad? Poradíme vám patnáct jednodu-
chých kroků. Stačí se zamyslet nad svou každodenní činností a snad-
no se můžete k nulovému odpadu přiblížit.
Podle  posledních  statistik  dosáhlo  v  Evropské  unii  v  roce  2016 
množství komunálního odpadu na osobu 480 kg, což bylo o 9% nižší 
ve srovnání s vrcholem 527 kg na osobu v roce 2002 a zhruba srovna-
telné s 483 kg zaznamenanými v roce 2015.
I když se snažíme odpady recyklovat, není  to všelék. Recyklace  je 
velmi nákladná a zdaleka ne tak ekologická jako to, co můžete udělat 
sami a, co je nejlepší – tedy předcházet vzniku odpadů. Předchá-
zením vzniku odpadů se snažíte dosáhnout nulové produkce odpadů, 
tedy tzv. zero waste. Je to trend, je to moderní životní styl.
TIPY JAK NA TO: 
1. Mějte doma méně věcí
Chcete-li jít s dobou a moderním minimalistickým designem, který 
se vyznačuje prostorností a snadnou údržbou, snažte se mít doma jen 
věci, které opravdu potřebujete. Mnoho odpadu máte doma zbytečně.
Nejenže budete mnohem snadněji a rychleji uklízet svou domácnost, 
ale mít méně věcí znamená také jich méně vyhazovat.
2. Nepoužívejte plastové sáčky a igelitové tašky
Stačí se projít pěšky městem, krajem lesa, či podél silnic a vidíme je 
všude – poletující ve vzduchu, zachycené na keřích, na zemi, ve vodě.
Plastové tašky a sáčky jsou přitom jen dalším nesmyslem, se kterým 
si znečišťujeme životní prostředí. V dnešní uspěchané době si ekolo-
gicky smýšlející člověk s sebou vždy nosí opakovatelně použitelnou 
tašku z přírodního materiálu, v níž si může odnést případný nákup.
Trendem se stávají i síťky na ovoce a zeleninu z textilního materiálu. 
3. Omezte nákup nového oblečení
Komerční módní trendy se rychle mění a zejména ta něžnější polovi-
na populace utrácí pravidelně nemalé peníze na nákup nejnovějších 
vychytávek.
Nicméně,  řekněme  si  na  rovinu  –  každý  z  nás má  doma  hromadu 
oblečení, které vůbec nenosí a zbytečně nám zabírá místo ve skříni. 
Ideálním řešením je nákup kvalitních, nadčasových a dobře kombi-
novatelných kousků, které často najdeme i v second-handech.
4. Skoncujte s plastovými lahvemi a jednorázovými sklenicemi
Jednou z nejjednodušších, nejekonomičtějších a pro naše zdraví pro-
spěšných  změn,  které můžeme  udělat,  je  nosit  s  sebou  opakovaně 
použitelnou láhev s vodou, kterou si můžeme kdekoli doplnit.
Jednak tak dbáme o svůj pitný režim a nemusíme nakupovat nápoje 
v plastových obalech, které téměř vždy ihned vyhodíme.
5. Vzdejte se jídel z donášky a fastfoodů
Naučte se vařit doma a nosit si  jídlo v krabičkách. Má to nespočet 
výhod – potěšíte sebe i svou rodinu, víte, co jíte a v neposlední řadě 
neplníte  popelnice  množstvím  obalů,  které  nelze  recyklovat  kvůli 
znečištění mastnotou.
6. Naučte se nakupovat potraviny bez obalů
Není žádným tajemstvím, že nejčerstvější a nejkvalitnější potraviny 
najdete na tržnicích a v malých obchůdcích. V takovém případě sta-
čí jednoduše prodávajícího požádat, aby vám potraviny navážil bez 
plastového sáčku, případně do vašich vlastních obalů.
7. Vyrábějte si vlastní čisticí prostředky
Dnes  je  trendem DYI (angl. Do It Yourself = udělej  si  sám). Stačí 
pár věcí z kuchyně, vonné oleje podle vašeho vkusu a během chvíle 
si dokážete vyrobit kompletní výbavu účinných čisticích prostředků 
do celé vaší domácnosti včetně pracích prostředků.
Nejenže  tak  zredukujete množství  odpadu  na minimum,  ale  nevy-
pouštíte  do  odpadních  vod  škodlivé  chemikálie. Množství  návodů 
od  univerzálního  čističe  ve  spreji  až  po  tablety  do WC  naleznete 
na videoportálu youtube i na mnoha českých portálech zabývajících 
se ekologickým životním stylem.
8. Naučte se zcela vyprázdnit chladničku
V mnoha  domácnostech  lze  pozorovat  neskutečné mrhání  potravi-
nami. Lidé si často nakoupí v supermarketech velké množství jídla, 
které nestihnou spotřebovat, či na něj v přecpané chladničce zapome-
nou a zkazí se jim.

Rozumné je plánovat si nákupy, jídelníček a vaření tak, abyste spo-
třebovali  všechno,  co  nakoupíte. Nezapomeňte:  pokud  snížíte  svůj 
odpad, snížíte i odpad, který by vznikl v obchodních řetězcích, proto-
že ty se přizpůsobí vaší nižší spotřebě.
9. Vytvořte si vlastní kosmetické přípravky
Stejně jako u čisticích prostředků, i u jiné drogerie platí – ty domácí 
jsou levnější i mnohem zdravější. 
10. Buďte kreativní
Nejen výroba vašich denních potřeb a drogerie. Naučte se být kreativ-
ními tvory. Dárky balte například do novinového papíru, odkládejte 
stužky a používejte je znovu, nebo vyměňte za lněný provázek.
Nápadů je mnoho. Inspirujte se lidmi, kteří dokážou vyrobit krásné 
a praktické věci z materiálů, které by jiní vyhodili do odpadu.
11. Nevyhazujte biologický odpad do smetí
Minimálně  třetinu  námi  produkovaného  odpadu  tvoří  biologicky 
rozložitelný materiál, v případě vegetariánské domácnosti i 70–80%. 
Stále  rozšířenější  jsou  kontejnery  na  bioodpad,  ale  ne  každý  má 
k nim přístup.
Nejjednodušší to mají lidé žijící v rodinných domech se zahradami, 
kde je dostatek prostoru na umístění kompostu. Nicméně v součas-
nosti je možné kompostování i v interiéru bytu a kompostéry se mění 
na designové kousky. 
12. Nevyhazujte, opravujte
Pokazila se vám lednička, pračka, či jiný spotřebič? Nemusíte hned 
kupovat nový. Raději zkuste zavolat opraváře. Opravit se dá hodně 
věcí i doma. Ať už zalepit boty, vyměnit zip, či skrýt díru na oblečení 
nášivkou.
Předcházejte vzniku odpadu tím, že prodloužíte jeho životnost. Zero 
waste se mnohokrát vyplatí i finančně.
13. Využijte maximum z potravin
Mnoho lidí ve vyspělých zemích je dnes zvyklých vyhazovat kvan-
ta  jídla do odpadu. Nemusí  se  to však  týkat  toho,  které  se  zkazilo 
v chladničce. Týká se to i potravinářské výroby a gastronomie.
Jak uvádí portál eatresponsibly.eu – když vyhazujeme jídlo, vyho-
díme i zdroje, které jsou nezbytné pro jeho výrobu. Stačí se trochu 
zamyslet – pokud si namísto balených kuřecích prsou ze supermar-
ketu  koupíte  v  řeznictví  celé  kuře, můžete  z  něj  využít  například 
kuřecí prsa na dušení,  stehna na pečení, křídla na grilování, kosti 
do  vývaru  atd.  Zbytky mohou  zkonzumovat  domácí  nebo  divoká 
zvířata.
Pokud nespotřebujete všechno hned, jednotlivé části se dají zamrazit 
a použít později. 
14. Darujte lidem v nouzi
Ať už jde o oblečení, nebo potraviny. Každý z nás občas potká lidi 
bez domova, či žijící na hranici chudoby, kteří by pomoc ocenili.
15. Naučte se říkat „ne“
Řekněte ne nákupům nesmyslných věcí, které vlastně ani nechcete, 
marketingovým tahům jakými jsou dárky ke zboží, nebo nákupu nad 
jistou částku.
Ne  papírovým  ubrouskům  na  toaletách,  když můžete  použít  sušič 
na ruce nebo ručník, případně je jen nechat uschnout.
Stačí se jen zamyslet nad tím, jaké vymoženosti moderní doby vlast-
ně ani vůbec nepotřebujeme.
Zdroj dat v článku: webové stránky

Bc. Petra Víšková

Poděkování
19. června se v Domě s pečovatelskou službou ve Slatiňanech konalo 
posezení k oslavě narozenin a svátků obyvatelů DPS. Dík patří dětem 
z Mateřské školy Slatiňany, které si pod vedením svých učitelek při-
pravily krásné vystoupení.

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 7. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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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 každých Ozvěnách 
některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Woodová, Barbara – Vzdálená řeka
Nesbo, Jo – Macbeth

Měsíc s pěknou knihou
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Revitalizace nevyužitého objektu Kabeláčova mlýna mu vrátí opět život
Po  desítky  let  chátrající mlýn  pod  zámkem má  nyní  naději 

na smysluplnější využití od města, neboť je jeho vlastníkem a záro-
veň investorem nastávajících stavebních úprav.

Prodej mlýna Modele v roce 1969 za účelem šití konfekce a prá-
dla  se  nepokládal  za  šťastný,  bylo  to  pouze  nouzové  řešení  v  éře 
socialistického  podnikání.  Poslední majitelka mlýnice O. Kabe-
láčová  (†15.  1.  1970) měla  však  jiné  představy  o  osudu majetku. 
Chtěla totiž zachovat mlýn jako technickou památku po svém rodu, 
ale neuspěla. Mlecí zařízení bylo pak odstraněno a prostory využity 
k instalaci šicích strojů, střižny textilu z metráže apod. 

Výrobní družstvo Modela ukončilo činnost v roce 2006, provo-
zovny se ona ráda zbavila, mlýn vyžadoval nákladnou rekonstrukci 
a nastaly také potíže s konkurencí v tržní ekonomice.

Pro  úplnost  je  třeba  uvést,  že  v Ozvěnách  bylo  o mlynářském 
rodu Kabeláčů napsáno několik článků. Zanechal po sobě výraznou 
stopu, často ho připomíná kronika a zasloužil se o rozmach a zvele-
bení obce.

Za  účelem  využití  prázdného mlýna město  chtělo  znát  názor 
veřejnosti  a  proto  vyhlásilo  anketu,  na  níž  navázala  soutěž  archi-
tektů o nejlepší návrh, který by vyhovoval ekonomickému řešením 
dané situace z hlediska nezbytných stavebních prací pro tuto změnu 
užívání.

Předložené návrhy byly vystaveny v loňském roce ve Společen-

ském domě, celkem  jich bylo 24, vždy ve  formě  textu s grafickou 
částí  podob  rekonstruovaného mlýna  na  třech  panelech.  Z  nich 
byl  vybrán návrh  č.  18,  který odborná komise označila  za  vítězný 
a  doporučila  k  realizaci. Autoři  návrhu  jsou  tři  podnikatelé,  jme-
novitě  Ing.  arch. Karel  Scheib,  Ing.  arch. Richard Zacpal  a Dipl. 
Ing. Bořek Němec.  Přetiskujeme  z  něj  3  obrázky,  na  obr.  č.  1  je 
celková situace, obr. č. 2 představuje pohled z východní strany, obr. 
č. 3 ze severní.

V  přízemních  prostorách  adoptovaného mlýna  bude  umístěna 
knihovna, infocentrum, klubovny apod.

Patro má sloužit jako hlavní sál s galerií pro 170 osob, reprezen-
tující dekorem město, k  jednání či slavnostním příležitostem, které 
se nyní konají na MěÚ. 

Občané jsou přesvědčeni, že se z bývalého mlýna stane renomo-
vané kulturní  centrum,  jež  obohatí  společenský  život města  a  také 
přispěje k lepší propagaci turismu v naší oblasti Chrudimska.

Současný stav přibližujeme na obr. č. 4 a 5, dvůr město využívá 
jako parkoviště aut.

Ing. Milan Vorel, fota návrhů – výše jmenovaní autoři

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Projekt  obnovy  zámeckého  areálu  ve  Slatiňanech  je  dlouhodobou 
prioritou Národního památkového ústavu, který se dnes o zámecký 
komplex stará. Projektu předcházel sedmiletý sběr historických pod-
kladů v archivech, sbírkách zámků Slatiňany, Žleby i v soukromých 
fondech. Cílem projektu  je  návrat  areálu  asi  o  sto  let  nazpět,  tedy 
do období, kdy zámek prožíval svůj největší rozkvět, kdy byl opra-
vený, v pořádku byly parkové stavby i samotná kompozice zámecké 
zahrady. Finanční možnosti v údržbě areálu byly v minulosti limito-
vané, přesto posledních sedm let probíhalo postupné čištění od náletů 
a náhrada dožívajících dřevin. Jenže takto pomalým tempem bychom 
sedmdesát  let absence koncepční údržby doháněli další desítky  let. 
V momentě, kdy se naskytla příležitost získat finanční částku přesa-
hující sto milionů korun převážně z prostředků Evropské unie, nevá-
hali jsme ani chvíli. 

Projekční práce a zisk dotace
Projekt vypracoval ateliér Masák & Partner, s.r.o., zahradní úpravy 
navrhoval Ateliér Krejčiříkovi, vedený Ing. Přemyslem Krejčiříkem, 
Ph.D.,  který  patří mezi  největší  odborníky  s  hlubokými  znalostmi 
a zkušenostmi v oboru obnovy historických parků a zahrad. Vzhle-
dem k památkové ochraně zámku i parku, byl projekt zpracováván 
v součinnosti s památkovou péčí a dalšími dotčenými orgány, které 
daly projektu souhlasná stanoviska a následně bylo vydáno i stavební 
povolení. S projektem „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ jsme 
uspěli a naše žádost o dotaci z prostředků Integrovaného regionální-
ho operačního programu byla schválena jako první ze série projektů, 
které Národní památkový ústav na jím spravovaných objektech rea-
lizuje. 
Předmět obnovy
Obnova se týká dvou hlavních objektů, a to zámku a zahrady (parku). 
V  prvním  případě  bude  zámku  navrácena  jeho  původní  barevnost 
na základě restaurátorských průzkumů, a to okrová, budou opravena 
okna, dveře a navrácen v 50. letech zbouraný západní balkon, lodžie 
a jižní vikýře v podobě věžiček, dále bude obnoveno osm místností 

v přízemí východního křídla,  které  se promění v  expoziční  a mul-
tifunkční  prostory  pro  příležitostné  koncerty,  společenská  setkání, 
svatby a podobně. Změnou projde také pokladna, která se v objektu 
přesune a umožní tak bezbariérový přístup i na toalety. 
Obnova zahrady
Nejvíce viditelná změna však bude v zámecké zahradě  (parku). Ta 
je chráněna jako národní kulturní památka – chráníme zde myšlenku 
autora, zahradníka, který zahradu (park) vymyslel a navrhl. Chrání-
me tedy lidské dílo, které je ale živé a vyvíjí se. Pokud máme 180 
let starou myšlenku zahradníka Franze Worla udržet, tedy zajistit, že 
kompozice (prostorové rozmístění) a druhová skladba dřevin zůsta-
ne do budoucna zachována, nelze se při obnově dívat  jen na „tady 
a teď“, ale na desítky let dopředu. V zahradě (parku) dnes chybí celá 
řada dřevin, od války prakticky kompletně zmizely záhony, kvetoucí 
keřové patro  i  trvalkové podrosty. Toto vše by se do zahrady (par-
ku) mělo opět navrátit. Abychom ale zajistili možnost nové výsadby, 
je potřeba začít s tím, co je nejméně příjemné - kácením. Musí být 
odstraněny  dřeviny  nemocné  a  poškozené,  dřeviny  s  nebezpečnou 
stavbou koruny (například tlakové větvení hrozící rozlomením) a ná-

Obnova zámeckého areálu ve Slatiňanech
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lety, které měly být před desítkami let odstraněny, ale nestalo se tak, 
proto  jsou  to dnes vzrostlé stromy. Jenže  tyto vzrostlé nálety často 
odporují tomu, proč park chráníme – kompozici a záměru zahradní-
ků v minulosti. Příkladem  je původně zamýšlená  skupina modřínů 
na jedné straně cesty, na druhé skupina javorů. Do modřínů nalétaly 
javory, které se před cca 40-50  lety měly odstranit, což se nestalo, 
je nutné  je odstranit nyní,  aby modřínům zbytečně nekonkurovaly. 
Dalším příkladem je skupina tří topolů, které rostou v tzv. trojsponu 
společně. V momentě, kdy jeden uschne, druhý vyvrátí vítr, tak třetí 
musíme pokácet, aby byly vysazeny tři topoly nové a opět rostly spo-
lečně. Často slýchám slova, že „kácíme zdravé stromy“. Nevím, co 
k takovým slovům vede, ale není pravdou, že bychom káceli jen tak. 
Každý strom byl inventarizován, tedy určen druh, vyhodnocen jeho 
zdravotní stav, habitus, vitalita, případná onemocnění a perspektiva 
do budoucna. Na základě dokumentů od arboristů a lidí, kteří se této 
problematice věnují ve svém profesním životě, byl vyhodnocen stav 
a  následně  kácení,  které  dotčené  orgány  schválily.  Strom  bez  díry 
v pařezu nemusí být zákonitě  strom zdravý.  Je nutné vzít v úvahu 
spousty  dalších možností  –  strom byl  poškozený  větrem, měl  olá-
mané  kosterní  větve,  byl  zlomený,  napadený  houbami  –  například 
dřevomorem kořenovým apod. Takové stromy jsou nebezpečné a ne-
zachráníme je.
Z dlouhodobého hlediska je nemá smysl nechat přežívat, je lepší je 
nyní nahradit za novou sazenici stejného druhu. 
Nová výsadba
V  podzimních  měsících  bude  do  parku  vysázeno  na  250  nových 
stromů. Za posledních 7  let  jsme vysázeli  50  stromů,  tedy  celkem 
se do zahrady (parku) dostane 300 nových stromů. Obnova také po-
čítá  s  ošetřením  dalších  300  stromů  lezeckou  technikou,  kdy  jsou 
odřezány  suché  větve,  prováděn  je  zdravotní  či  redukční  řez,  a  to 
podle potřeb daného stromu. Vše provádí odborně vzdělaní lidé pod 
dohledem  autora  projektu  a  památkové  péče  a  také  pod  dohledem 
biologického dozoru, který projekt koriguje z hlediska potřeb zvlášť 
chráněných živočichů (páchník, netopýři apod.). 
Obnova zahradních architektonických prvků
Obnovou projde i dva a půl kilometru cest, všechny stavby a navráce-
ny budou i ty, které od války zmizely. Jezírku bude vyměněna izolač-
ní folie, neboť voda přitékající do jezírka je zpoplatněna. Kompletně 
bude  obnoveno  oplocení,  včetně  historického  dělícího  plotu,  který 
byl v parku od konce 19. století do začátku 90. let století dvacátého. 
Zámecká zahrada pak bude ve své jedné části přístupná bez omeze-
ní,  a  to  včetně  průchodu ke  klapačce,  a  druhá  část  bude  přístupná 
v návštěvní době a vstup do ní bude zpoplatněn. V této části areálu 
budou obnovené stavby, dětské hospodářství s expozicí a zvířaty, dět-
ské hřiště, záhony, kvetoucí keře apod. Vstupné ještě není stanoveno, 
ale bude v řádu desetikorun s možností pořízení zvýhodněné perma-
nentky. Tento krok na první pohled vypadá nelibě, ale je nutné si uvě-
domit, že vstupné je příjmem zámku a stává se tak součástí rozpočtu 
- prostředků na údržbu. Vstupné do areálu není nic nového a  řada 
jiných objektů takto funguje již desítky let. Je potřeba si uvědomit, 
že údržba areálu stojí nemalé peníze – je potřeba vynášet koše, opra-

vovat lavičky, zajistit sběr odpadků po neukázněných návštěvnících, 
zajistit péči o stromy, sekat trávníky, pečovat o keře a záhony, cesty 
–  na  toto  všechno  se  použije  vstupné,  které  se  do  této  části  parku 
bude vybírat. Občas na zavedení vstupného do parku slýchám názor, 
že by se zámek i park měly vrátit do soukromých rukou - ano, řada 
hradů a zámků v soukromých rukách je, ale ani tam majitelé nedovo-
lí, aby jim návštěvníci chodili všude zdarma, pokud vůbec návštěvu/
prohlídku svého parku či zahrady dovolí. 
Dočasné uzavření zahrady
Zámecká zahrada (park) je nyní uzavřena, protože jde o předané sta-
veniště,  pohybují  se  zde  řemeslníci  a  stroje. Když  to  přeženu,  tak 
na  rozkopanou  dálnici  nebo  stavbu  bytového  domu  také  veřejnost 
nesmí. 

Milí spoluobčané, vím, že v současné době je obnova zámku a parku 
velmi diskutovanou záležitostí, jsem si vědom, že řada z vás nese ne-
libě zákaz vstupu do parku a zákaz vjezdu před hřebčín. Věřte mi ale, 
že až se zámek i park „vyloupnou“ po obnově, až se projdete parkem, 
který bude čistý, upravený a bude vypadat tak, jak doopravdy má – 
že sami uznáte, že všechna tato provozní opatření stála za to a měla 
smysl. Věřte mi,  že  obnova  je  naplánována  a  realizována  opravdu 
profesionálně,  důstojně  a  s  velkým  respektem  jak  k minulosti,  tak 
k potřebám dnešního návštěvníka.

Jaroslav Bušta, kastelán

PŘIJMEME  NA  DOHODU  O  PRACOVNÍ  ČINNOSTI  PO-
MOCNOU  SÍLU  NA  ÚKLID  DO  ÚČELOVÉHO  ZAŘÍZENÍ 
PČR V TRPIŠOVĚ čp. 5.
PRACOVNÍ DOBA DLE POTŘEBY PONDĚLÍ AŽ PÁTEK
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. ČÍSLE: 725 389 857.
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NORDIC  WALKING  CHRUDIM  a  Městské  lesy  Chrudim  s.r.o. 
pořádaly 19. května 2018 charitativní akci v areálu u rozhledny 
Bára. Výtěžek z darů a tomboly byl určen pro Spolek Martina Za-
cha, „muže roku 2009“, který následně ochrnul a nyní pomáhá lidem 
s poraněním míchy.
Dopoledne se mohli účastníci pod vedením instruktorů NW sezná-
mit s technikou NW na 5 km dlouhém FIT okruhu. Rodiny s dětmi 
a vozíčkáři  se vydali  na Kočičí  hrádek,  28 účastníků  akce využilo 

možnosti zdarma navštívit Muzeum Švýcárna a pár odvážlivců ab-
solvovalo 7 km dlouhý SPORT okruh. Celý den měli účastníci mož-
nost ochutnat výborné zdravé pečivo z Kruhu zdraví a zakoupit velmi 
pěkné výrobky z Centra denních aktivit DSS Slatiňany a většina se 
pak těšila i z vyhraných hodnotných cen z tomboly.
Martin Zach představil  kolekci pohodlného,  slušivého a  funkčního 
oblečení pro vozíčkáře a s kolektivem sportovců ze spolku Atletika 
bez bariér Pardubice předvedli hody kuželkou, oštěpem a vrh koulí. 
Diváci si pak mohli zkusit svoje schopnosti – ti nejlepší získali odmě-
nu od Města Chrudim a Města Slatiňany. Se svými výkony nezůstaly 
pozadu ani děti.
Účelem  akce  nebylo  pouze  získat  finanční  prostředky  pro  Spolek 
Martina Zacha,  jehož cílem je rozvoj a podpora aktivního způsobu 
života lidí s poraněním míchy. Chtěli jsme účastníkům také přiblížit 
činnost spolku Atletika bez bariér Pardubice a seznámit je s prostře-
dím areálu u rozhledny Bára. Byla to příležitost nejen k příjemnému 
prožití sobotního dne, ale i možnost svojí účastí, případně financemi, 
podpořit spolky sdružující postižené lidi. Z reakcí účastníků vyplývá, 
že se  jim akce a  její smysl  líbil. Strávili  jsme společně krásný den 
a  na  závěr  pak  předali  výtěžek  z  akce  ve  výši  15  700 Kč  Spolku 
Martina Zacha.
Děkujeme za pomoc instruktorům Českomoravské federace Nordic 
Walking, řadě firem a přátelům – podrobnosti a fotky z akce najdete 
na  našich webových  stránkách. Věříme,  že  se  nám podobnou  akci 
podaří zorganizovat i za rok…

Za NW Chrudim Pavla Šimonová a Olda KutilZDRAVÝ DEN S NORDIC WALKING CHRUDIM

Pozor na koně! (ze vzpomínek pamětníka)

Chodili jsme, pro ty, co chodit nemohou…

V sobotu 21. 7. 2018 obejdeme Seč-
skou přehradu!  Sejdeme  se  v  9  hod 
na  parkovišti  u  hráze  (doprava  auty 
nebo autobusem č. 650555 1 z Pardu-
bic přes Chrudim a zpět v 18 hod. ze 

Seče linkou 650555 4). Na trase dlouhé 15 km se seznámíme s histo-
rií přehrady, židovského hřbitova v Hoješíně, hradu Oheb a Vildštejn. 
Třikrát můžeme zastavit na občerstvení. Bližší informace a mapa tra-
sy  jsou  na www.nw-cz.webnode.cz/aktuality.  Prosíme  nahlaste  vaši 
účast a zájem o zapůjčení holí na tel. 739 031 081. Těšíme se!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Vážení  čtenáři  a  čtenářky,  rád bych  se  s Vámi podělil  o  vzpo-
mínku na příhodu, která se stala před mnoha lety mé manželce. Ta 
se svými dvěma dětmi denně chodila na procházky. Prošli parkem, 
klapačkou a vzhůru kaštankou až na návrší k panence Marii.

Asi uprostřed horní části kaštanky hlídal stádo vraníků ve výbě-
hu p. Vendelín H., zaměstnanec hřebčína. Poněvadž se s mojí ženou 
znali, zastavila se na pár slov s ním. Mezitím se stádo koní přiblížilo 
ke hrazení. Manželka měla s sebou na hlídání chlapce ve věku při-
bližně 10 let, trávícího prázdniny ve Slatiňanech. Hlídač stáda chtěl 
udělat hochovi radost, posadil jej proto na hřbet koně stojícího nej-
blíž k ohradě. Reakce byla strašlivá. Zjevně překvapený kůň otočil 
prudce hlavu a bolestivě kousl chlapce do stehna, přičemž mu odtrhl 
kus svaloviny. Nastal chaos. Manželka ovázala ránu plenou a násle-
doval úprk k lékaři. Dr. Mervart zranění vyčistil, sešil a nešťastník 
prožil zbytek prázdnin v bolesti a utrpení. Vše ale nakonec dopadlo 
dobře.

Často  při  projíždění  kaštankou  vídám  skupinky  návštěvníků 
s  dětmi  hladícími  a  krmícími  koně  pamlsky. Vždy  si  vzpomenu 
na nepříjemnou událost. Proto – RODIČE, POZOR!

Jan Korbel, Chrudim (narozen v březnu 1923),
rodák a dlouholetý občan Slatiňan

Náhradní termín za neuskutečněné promítání z důvodu nepříznivého 
počasí, kdy měla být promítána pohádka Čertoviny Zdeňka Trošky, 
byl  stanoven  na  pátek  3.  srpna  2018.  Snad  nám  bude  v  tento  den 
počasí  přát  a  všichni,  kdo  jste  se  chystali  tuto  pohádku  shlédnout, 
přijdete do areálu Sokola Slatiňany za sokolovnou s dětmi, kamarády, 
známými. 
Ještě  před  tím  budete moci  přijít  na  českou  komedii Dvě nevěsty 
a jedna svatba, která bude promítána ve středu 4. července 2018. 
Promítání bude zahájeno po setmění, nejdříve v 21.30 hod. Vstupné 
80 Kč, občerstvení zajištěno.

LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH



9

Pár střípků ze života Svazu diabetiků ve Slatiňanech
Mnohým by se mohlo zdát, že v naší organizaci  se nic neděje, 

ale klid je pouze zdánlivý. Dále probíhají běžné aktivity jako je pla-
vání, cvičení vycházky, které se staly samozřejmostí.

Velký zájem vzbudil výlet na hrad KARLŠTEJN. Tento symbol 
zlatých  věků  se  tyčí  nad  třpytivou hladinou  řeky Berounky. Však 
všichni znáte bezpočet pověstí a neuvěřitelných i skutečných příbě-
hů. Autobus nás zavezl na parkoviště pod hradem, ale cesta k hradu 
je opravdu jen pro zdatné lidi a tak dříve narozené ročníky se nechá-
vají dovézt kočárem. Krásný zážitek! Prohlídka nikoho nezklamala 
a tak na Karlštejn vyrazí ještě jedna parta.

Také  týdenní  rekondiční  pobyt  v Podhajské  na Slovenskou  se 
stále těší velké oblibě.

Na  konci  května  odjíždí  parta  diabetiků  tam,  kde  to  většina 
z  nich  dobře  zná  –  na  rekondiční  pobyt  do Chlumu  u Třeboně, 
do penzionu Hejtman, který leží na břehu stejnojmenného rybníka. 
Sešla  se dobrá parta,  svědčí o  tom elán  s  jakým se účastnily  spor-
tovních  her,  vycházek  i  přednášek.  Jedna  krásná  vycházka  vedla 
ke Staňkovskému rybníku a skončila v rybárně U Sumečka. Harmo-
nika a písničky zněly téměř každý večer.

V plné míře  byl  využíván  autobus  fy M+H. Nezapomenutelný 
byl výlet do kláštera Zlatá koruna, který byl vybudován na ostrohu 
obtékaném Vltavou, nedaleko Českého Krumlova. Budovy kláštera 
jsou z velké části středověké. Kostel je největším chrámem na jihu 
Čech, je krásně zdobený s vynikající akustikou. Zde pan Jiří Pavliš 
zazpíval nádhernou píseň Ave Maria. Za slzy se nikdo nestyděl.

Červené Blato  –  severská  tundra  na Třeboňsku patří  k  nejroz-
sáhlejším rašeliništím jižních Čech, kde se setkáváme se vzácnými 
druhy bahenních rostlin – borovice blatka, rojovník bahenní, sucho-
pýr a mnoho dalších.

Hrad Nové Hrady – místo v nejjižnějším cípu  jižních Čech,  je 
vstupní branou do Novohradských hor. Jeho dominantou je mohut-
ný, opevněný hrad, obklopený anglickým parkem.

Zámek Třeboň – perla v okvětí vodní růže. Zámek je spojován 
s takovými jmény jako je Petr Vok, Rudolf II., Rod Schvarzenberků.

Když se  řekne Ema Destinová, všem se vybaví  jedna z největ-
ších osobností, naše velká pěvkyně. Její  rozsáhlou pěveckou dráhu 
nelze popisovat, ale o  jejím zámečku ve Stráži nad Nežárkou  toho 
moc  nevíme.  Současná majitelka  paní  Radoslava  Doubravová 

zámek zpřístupnila pro veřejnost. Zve známé umělce z Čech i z cizi-
ny a pořádá koncerty v nově zřízeném koncertním sále.

Pobyt  pomalu  končí  společenským večerem,  kde  se  předávaly 
medaile, ocenění a dárky za soutěže. 

Poděkování panu Matějkovi, celému personálu pensionu za jeho 
starost o blaho účastníků a nelze opomenout paní předsedkyni Olinu 
Slachovou, která má největší podíl na spokojenosti všech.

Bohumila Blažková, členka SD

Divadlo Pavla Trávnička
Po  velmi  úspěšném představení,  které  v  sokolovně  ve  Slatiňanech 
uvedli herci Divadla Pavla Trávnička, se jeho protagonisté v trochu 
jiném obsazení do Slatiňan vrací, aby uvedli komedii s názvem Sbo-
rovna. Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku 
učňovské  mládeže  prostřednictvím  učitelského  sboru.  Hrají  Pavel 
Trávníček,  Luboš  Xaver  Veselý,  Petra  Jindrová,  Uršula  Kluková, 
Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Trávníčková/Patricie So-
laříková.
Představení se uskuteční 13. září 2018 od 19.00 hod. Vstupné v před-
prodeji 250 Kč, na místě v den konání 300 Kč. Vstupenky si můžete 
koupit v galanterii Petrová ve Slatiňanech.
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Tetování  prožívá  v  posledních  letech  jakousi  renesanci.  Stává  se 
módní záležitostí a čím dál více lidí si nechává své tělo zdobit obráz-
ky, ornamenty, nápisy, čínskými znaky. 
Tetování není nic nového pod sluncem. Tetovalo se už v pravěku – 
tetování měl na sobě více než 5000 let v ledu dobře uložený alpský 
Őtzi,  tetování používali odjakživa  lidé v Austrálii, Oceánii, na No-
vém Zélandu,  stejně  tak  jako  v Africe  nebo  v Americe. V Evropě 
téměř vymizelo a v posledních asi sto letech se stalo výsadou pouze 
určitých skupin, např. námořníků nebo trestanců. Během posledního 
zhruba dvacetiletí  se  to však  radikálně mění. Dnes  se někdy skoro 
zdá, že netetovaní se stávají menšinou. Je zajímavé sledovat, kdo se 
nechává tetovat, jaká místa na těle zvolí a jakými obrázky se ozdo-
bí. Také si nejde nevšimnout, jak tetování ovlivňuje oblékání. Více 
se nosí  trička bez  rukávů a krátké kalhoty,  a  to už od konce  zimy 
do pozdního podzimu. Jaké důvody vedou lidi k tomu, aby své tělo 
téměř nenávratně pozměnili?  Je  jich  samozřejmě více. Pokusím se 
alespoň ty hlavní pojmenovat.
Důvod duchovní,  či  chcete-li  spirituální,  vedl  k  tetování  právě  ty 
staré  přírodní  národy.  Šamani  se  tím  přibližovali  k  bohům,  lovci 
a bojovníci si tím dodávali sílu a odvahu, doufali, že naženou strach 
vetřelcům. Tento  důvod  dnes  asi  není moc  častý,  spíše  bude  dosti 
vzácný. V této souvislosti bych připomněl All Blacks, neboli ragbisty 
Nového Zélandu,  kteří  tetováním  a  tancem haka  nahání  soupeřům 
na celém světě strach. Ovšem u nás není ani moc ragbistů, ani šama-
nů, ani tzv. přírodních lidí. Shrňme tedy, že tento důvod tetování je 
v našich končinách zanedbatelný.
Naopak častým důvodem bude snaha po zkrášlení svého těla. Ne-
připadám si dost krásný, přitažlivý, jsem málo sexy, vylepším to tedy 
tetováním.  Zvýrazním  svou  mužnost  nebo  ženskost.  Deltový  sval 
více vynikne, lýtko vypadá svalnatější, ozdobená „býčí“ šíje působí 
chlapácky, ornament nad kotníčkem nebo na nártu učiní nožku pů-
vabnější, tetování na bříšku zčásti už skryté spodním prádlem působí 
vzrušivě atd. atd. Někdo se tetováním snaží překrýt některé tělesné 
nedostatky  a  nedokonalosti,  popř.  zvýraznit  přednosti.  Lidé  si  svá 
těla zdobili odjakživa. Muži i ženy nosili šperky, doplňky k oblečení, 
vymýšleli různé účesy, propichovali si uši i jiné části těla za účelem 
vsunutí nějaké ozdoby, něco si malovali na těla či obličeje … v tomto 
směru  je  tedy  tetování pouze  jiný, dnes módní  trend. Jediný rozdíl 
je  v  tom,  že  šperk  jde  sundat, malování  smýt,  ale  tetování  je  věč-
né. A co může vypadat zajímavě a přitažlivě na dvacetiletém, může 
na sedmdesátiletém vypadat třeba komicky. Na druhou stranu, dnes 
je tetování natolik rozšířené, že za pár let budou takto zdobení lidé 
převažovat i mezi důchodci. Samozřejmě, že současná vlna tetování 
opadne a vyšumí, jako úplně každá módní vlna. Pak nastane situace 
opačná. Mladí budou mít svá těla čistá a staří tetovaná.
Ještě se pozastavím u toho, co jsem nakousl. Totiž u módy. To slovo 
na mnohé působí až magicky. Je třeba jít s módou, neustále sledovat 
módní trendy. Jestliže vlivní módní návrháři rozhodnou, že příští rok 
se bude nosit převážně khaki,  tak se  tak skutečně stane. Jestliže se 
rozhodnou, že se budou nosit kalhoty s jednou nohavicí, tak se ulice 
zaplní lidmi s jednou nohavicí. No a teď je v módě tetování, a tudíž 
je třeba to respektovat a podřídit se.
Dalším  důvodem  bude  snaha se zařadit do nějaké skupiny,  ko-
munity, party. Některé mafie, např. sibiřská v Moldavsku, ale nejen 
tam  (potomci Stalinem přesídlených Tatarů)  se vyznačují  bohatým 
tetováním celého těla, podle kterého se členové jednotlivých skupin 
poznávají a naopak rozeznají, kdo k nim nepatří. Dříve to byla vý-
sada  již  zmiňovaných  vězňů.  Zkrátka  jsou  určitě  sociální  skupiny, 
kterým je tetování vlastní, a má svá pravidla. Podobně, jako členové 
jisté sekty v Japonsku si usekávají poslední článek malíčku na ruce, 
což  jim poté  slouží  jako  identifikační  znamení. Tetování může být 
identifikačním znakem třeba různých motorkářských klanů, fanoušků 
fotbalových týmů a podobně. 
Opačným důvodem tetování je snaha se odlišit. Jedinec má silnou 
potřebu  se  nějak  vymezit  vůči  společnosti,  dát  jasně  najevo,  že  je 
jiný, že je v opozici a že je takříkajíc „svůj“. Ovšem odlišit se od vět-

šiny právě  tetováním, není dnes, při  téměř masovém počtu  tetova-
ných, příliš praktické. Snad jen v rámci rodiny nebo nějaké jiné malé 
skupiny.
Mnoho tetovaných také uvádí jako důvod připomenutí něčeho. Dá-
vají si vytetovat třeba data narození svých dětí, popř. jiné významné 
datum, jména svých milých (to však bývá dosti riskantní), sportovci 
zase místa svých velkých úspěchů, někdo si nechá vytetovat nějakou 
citaci či verš, aby prý nikdy nezapomněl na Něco. Možná, že to může 
trochu vypadat, jakoby dotyčný měl špatnou paměť, ale pravdou je, 
že pozitivní emoce může být velice silným popudem.
Jiným důvodem,  proč  se  lidé  nechávají  tetovat, může  být hledání 
vlastní identity. Jedinec má pocit, že nikam nepatří, nikdo mu nero-
zumí, neumí se zařadit do společnosti, potom už ani nechce. Cítí se 
jiným a o to více potřebuje někde zakotvit. Hledá vhodné místo pro 
spuštění kotvy a nakonec ho najde uvnitř sebe. Získá odvahu a dospě-
je k rozhodnutí. Když jsem jiný, tak tedy se vším všudy. Tito lidé se 
většinou nespokojí s kytičkou nad kotníčkem nebo čínským znakem 
na předloktí, ale pustí se to toho důkladně.
A ještě  jeden důvod mne napadá. Obyčejná a prostá mladická ne-
rozvážnost. Mladý člověk se velice rychle pro něco nadchne, velice 
snadno podlehne módnímu vlivu, aby potom stejně rychle a snadno 
z  toho vystřízlivěl. Ovšem tetování mu pak zůstane jako trvalá pa-
mátka po celý zbytek života.
Samozřejmě,  že  někteří  tetovaní  nebudou  souhlasit,  protože  sami 
měli ještě nějaký jiný důvod. To nemohu vyvrátit, ale myslím, že jiné 
důvody budou spíše marginální.
Zajímavé  je  sledovat  tetování u  sportovců. Zamýšleli  jste  se někdy 
nad tím, v kterých sportech tetovaní převládá a kde je naopak vzácné? 
Nejvíce se asi nabízí fotbalisté, ti jsou nejčastěji na očích. Určitě mi 
dáte za pravdu, že v tomto sportu jsou netetovaní v menšině. I rozsah 
tetování je velký, celé ruce i lýtka s různými ornamenty, obrázky či 
písmeny jsou skoro normou. Ostatní části  těl vidět nejsou. Podobně 
na  tom  budou  i  hokejisté,  i  když  jejich  kérky  lze  obdivovat  pouze 
mimo stadiony. Když se díváte na box, ať už ten klasický, nebo jeho 
různé moderní odnože, máte pocit, že netetovaným je vstup do ringu 
zakázán. Na opačném pólu je např. sport gentlemanů, tedy tenis. Ne, 
že by tam tetování nešlo najít, ale takto zdobení jsou přece jen v men-
šině. Nejrozmanitějším sportem je nepochybně atletika. Sprinteři, vr-
hači a skokani do dálky jsou na tom skoro jako fotbalisté. Ovšem s tím 
rozdílem, že u fotbalistů to platí od poslední okresní třídy až po extra-
ligu, zatímco v nižších atletických soutěžích stále převažují těla čistá. 
O trochu méně tetování se vidí mezi výškaři a tyčkaři, a většinou jde 
jen o malý obrázek nebo symbol (např. olympijské kruhy). U běžců 
ubývá tetování s délkou tratě. Středotraťaři bývají častěji čistí, ale pře-
ce jen nějaké menší tetování výjimkou není. U maratonců byste ov-
šem tetovaného hledali dlouho. To je tedy popis daného stavu. A co se 
z toho dá vyčíst? Tetování úzce souvisí s povahou a temperamentem. 
Tam kde je výhodou výbušnost, hrubá síla i agresivita, a kde převažují 
extrovertní  typy,  tam se  tetování vyskytuje hojně. Naopak  tam, kde 
se prosazují sportovci klidní, mírní, vyrovnaní a více introvertní, se 
tetování vyskytuje vzácně. A toto jistě neplatí jen u sportovců. V pra-
covnách filosofů nebo vědeckých laboratořích je určitě méně tetova-
ných, než např. mezi číšníky a servírkami nebo stavebními dělníky. 
A jak tetování souvisí se vzděláním a inteligencí, to bych si rozhodně 
netroufl hodnotit. Určitě jsou tetovaní i špičkoví manažeři a ředitelé 
velkých institucí, ale přece jen…., ne, rozhodně nechci tvrdit, že teto-
vaní jsou hloupější, to bych si nedovolil, ale nemohu se ubránit dojmu, 
že s vyšším vzděláním (a nemyslím nutně jen oficiálním, podloženém 
diplomem)  počet  tetovaných  jaksi  klesá.  Stačí  se  podívat  na  rozdíl 
mezi tetováním lékařů a zdravotních sester.
Doufám, že jsem se svým povídáním nikoho nedotkl. To by mne mr-
zelo. Tetování  rozhodně není dělícím prvkem mezi  slušnými a ne-
slušnými, čestnými a nečestnými, poctivými a nepoctivými, chytrými 
a blbými. Možná může někdy leccos napovědět, ale tady ta hranice 
přece jen leží někdy jinde.

Zdeněk Jirásek

ÚVAHA O TETOVÁNÍ
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Jak se letos vedlo slatiňanským včelaříkům?
Mladí členové včelařského kroužku mládeže ve Slatiňanech měli le-
tos velmi úspěšnou sezónu, která začala hned v září 2017, kdy jsme 
poprvé s dětmi vyjeli za hranice naší země, a to do polské Olešnice. 
Ta  je partnerským městem Chrudimi a my  jsme  tam reprezentova-
li našeho zřizovatele ZO ČSV Chrudim, ale  také  jsme prezentova-
li činnost včelařských kroužků naší země, která  je nejen v Evropě, 
ale i ve světě ojedinělá co do obsahu činnosti a hlavně počtem mla-
dých včelaříků, kteří se aktivně zajímají o včelařskou problematiku 
a v kroužcích se připravují na včelařské řemeslo. Náš stánek se těšil 
velkému zájmu polských přátel, připravili  jsme pro ně ochutnávku 
medů se soutěží, ale i řadu kvízových otázek, příchozí si mohli pro-
hlédnout výukové materiály, které používáme při práci s dětmi, na-
konec si všichni mohli odnést vytlačovaný perník, který jsme poprvé 
v loňském roce upekli. Všichni jsme byli nadšeni nejen z neobvyk-
lého zájmu všech návštěvníků, potěšil nás i večerní program, mohli 
jsme  shlédnout  společný  večerní  koncert  chrudimské  filharmonie, 
která měla  nacvičené  vystoupení  společně  s  dětmi  z  olešnické  zá-
kladní umělecké školy. To byla pro nás velká odměna.
Úspěšné byly již tradiční vánoční jarmarky, kde jsme mohli zpeně-
žit  včelí  produkty  získané  při  celoroční  činnosti  kroužku. Bohužel 
se včelí vosk stává velmi vzácnou surovinou a není v našem zájmu, 
aby docházelo k jeho falšování (nahrazování pravého včelího vosku 
parafinem), což není žádoucí, proto musíme odmítat další pořadatele 
z blízkého okolí, kteří by nás rádi uvítali na svých předvánočních ak-
cích. Jejich zájem nás těší, rádi předvedeme naše řemeslo nejen lidem 
z blízkého okolí, ale už podruhé jsme byli pozvání do středočeského 
skanzenu v Kouřimi.
V dubnu letošního roku jsme si zajeli do Sebranic na oblastní kolo sou-
těže Zlatá včela, a tam nás čekalo další radostné překvapení. Dva z na-
šich členů postoupili do celostátního kola v Nasavrkách. Celostátní kolo 
pro mladší kategorii se letos konalo poprvé (soutěží v ní děti od 1. do 5. 
třídy ZŠ). A hned napoprvé jsme vysoutěžili 3. místo zásluhou Tomáše 
Trunce. Dobře si vedla ve starší kategorii i Pavla Malinová, která skon-
čila na pěkném 17. místě po velmi náročných včelařských disciplínách. 
Děkujeme všem účastníkům celostátního i oblastního kola za vzornou 
účast, vždyť všichni naši  soutěžící  se opět umístili v první polovině 
včetně nováčka teprve sedmiletého Adama Diblíka.
A abychom naše členy také nějak odměnili za celoroční práci, odjeli 

tři včelaříci na celostátní setkání členů včelařských kroužků Rojení 
2018, tentokrát do jihočeského Kunžaku. Po čtyři dny děti měli mož-
nost soutěžit, poznávat nové kamarády, ale také jsme objevovali nová 
místa naší krásné země.
O letních prázdninách nás  ještě čeká dílnička nejen pro děti v chru-
dimské knihovně,  i vy můžete s námi strávit  jeden z prázdninových 
dnů v těchto pěkných prostorách, můžete ochutnat letošní včelařskou 
úrodu, dozvědět se něco o životě včel a vaše děti si vyrobí malý dárek.
A co si přát nakonec? Pro včeličky trochu přívětivější počasí – poma-
lejší jarní rozvoj květů, které letos nestihly všechny navštívit, a tro-
chu více dešťových srážek, no a stávajícím členům kroužku od dal-
šího školního roku nové kamarády, které tímto srdečně zveme mezi 
nás. Jak se o nás dozvíte? 
Tel. 605 790 298 Z. Dorazilová
Za včelaříky srdečně zdraví a přejí pěkné prázdniny

Dušan a Zuzana Dorazilovi

Sportovně založení pejskaři zpozorněte!
Zveme Vás na 4. ročník lehce populárně naučného dog – marato-
nového závodu Panstvím knížete Auersperga … nejen se straká-
čem, který se koná 6. října 2018 ve spolupráci s KČT odbor Slatiňany 
a pod záštitou města Slatiňany.
Dog – maraton? … pro nezasvěcené zní toto slovní spojení „až moc 
sportovně“, ale věřte, není se čeho obávat!
Naše akce  je pro všechny, kteří mají  rádi  turistiku a mají podobně 
smýšlejícího chlupáče!
Kdy? Kde? Co ? A jak?
Jak je již zmiňováno výše, závod se koná v sobotu 6. října. Start i cíl 
– plovárna ve Slatiňanech. Budou pro Vás připraveny tři tratě. Dvě 
soutěžní – rozdělené na kategorie a jedna nesoutěžní, jen tak pro ra-
dost. Soutěžní DM (dog – maratonová) pro trénované se bude pohy-
bovat  kolem 47 km,  soutěžní TOUR  (turistická)  pro  zdatné  turisty, 
bude mít cca 26 km a trasa nesoutěžní MINI bude do 10 km. Poslední 
jmenovaná je určená pro výletníky, pro rodiny s dětmi, pro seniory 
lidské i psí prostě pro všechny, kteří mají rádi pohodové procházky. 
Většina tras povede po turistických značeních. Cesty neznačené bu-
dou podrobně popsány v  itineráři.  Itinerář s popisem cesty a mapu 
s vyznačenou tratí obdrží každý na startu. Budete putovat po blízkém 
i  vzdálenějším okolí Slatiňan,  budete  procházet  zajímavými místy, 
přírodními  i  architektonickými  památkami  na  které Vás  v  itineráři 
upozorníme. Pro kontrolu Vaši i naši Vás na cestě neminou kontrol-
ní body s otázkami, vyplývajícími z daného místa. Každý dvounohý 

i čtyřnohý účastník si odnese krom příjemného znavení a kupy zážit-
ků i drobné dárky a dobroty.
Tak co ? Jste nalákáni ? V tom případě se na „Aušperka“ nezapomeň-
te přihlásit do 31. srpna ! Další, podrobnější informace a podmínky 
závodu najdete na našich stránkách : https://panstvim-knizete-auer-
sperga.webnode.cz/
…. a v říjnu na plovárně na viděnou !

Za organizátory Erika Fiantová
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Dne 10. 6. 2018 se ve Svitavách uskutečnily 
krajské přebory jednotlivců mladšího a star-
šího  žactva  v  atletice.  Náš  oddíl  vyslal  pi-
divýpravu  čtyř  závodníků.  Dva  v  kategorii 
mladších (Blažek Jakub a Stehnová Veroni-

ka),  dva  ve  starší  kategorii  (Jišová  Pavlína 
a Karlíková Viktorie). V závodě jsme si vedli 
nadmíru dobře a získali jsme 4 medaile !!!!!!!
Stehnová  –  vrh  koulí  –  9,44 m =  3. místo, 
byla to její vůbec první medaile ze závodů.
Blažek – 60 m př. – 12,35 s (5. místo), 300 m 
– 46,70 s (4. místo), ani osobák o 2 s nepřine-
sl medaily, míček – 49,07 m = 1. místo a titul 
přeborníka Pardubického kraje!!!!!!!! 
Jišová – dálka – 4,46 m (8. místo ), 200 m př. 
– 35,17 s (5. místo), Pavlína je prvním rokem 
starší  žačka a přesto  se začíná  již výrazněji 
prosazovat, i když to medaile zatím nebyla.
Karlíková – kladivo – 34,12 m = 3. místo!! 
(Viktorie se týden před závodem začala učit 
otočku  a  hned  se  zlepšila  o  3 m!!  ,  což  byl 
nový osobní rekord a ke druhému místu chy-
bělo  jen  29 cm),  disk  –  31,57 m  =  1. místo 
a titul přeborníka Pardubického kraje !!!!!!! 
(opět  pomohla  změna  rytmu v  otočce  a  při 
finále  si  rovněž  vylepšila  o  3 m  osobní  re-
kord!!!!)
Naše výprava tak byla velmi úspěšná a dva 
tituly přeborníka jsme naposledy vybojovaly 
před 10 ti lety!!!!

Jan Hanuš, Mgr. Na KP v Ústí nad Orlicí vybojovaly dvě naše 
dorostenky  přebornické  tituly. A  obě  navíc 
přidaly i po jednom třetím místě.
V běhu na 400 m dominovala DENISA 
ŠPÁNIKOVÁ.  Do  závodu  nastupovala 
v roli favoritky a tu také splnila. Přála si pře-
konat  osobní  rekord,  ale  první  dvoustovku 
přepálila a poslední padesátku již hodně vy-
tuhla. O vítězství nepřišla, ale osobák z toho 
nebyl. Avšak již podruhé letos výrazně pře-
konala  hranici  jedné  minuty  a  má  našláp-
nuto k časům ještě  lepším. Tentokrát  to byl 
za 59,69.
Osobák si ale vytvořila ve sprintu na 100 m, 
kde byla 3. v čase 13,07.
LÍDA JIRÁSKOVÁ  nejprve  nastoupila 
ke své životní premiéře na 100 m překážek 
a ve slušném čase 15,99 doběhla na 3. mís-
tě.  Její  hlavní  tratí  je  ale  300 m překážek. 
Tam už letos zaběhla skvělý čas 46,70. Ten-
tokrát  byla  o  vteřinku  pomalejší,  ale  to  jen 
proto, že všechny soupeřky nechala daleko 
za sebou. V cíli jí naměřila čas 47,76.
Spolu s dvěma žákovskými  tak  letos máme 
již  čtyři  tituly  krajského přeborníka,  což  se 
nám  nepovedlo  nejméně  deset  let.  Snad  se 
konečně začíná blýskat na lepší časy.
V  soutěži  družstev  obě  dívky  hostují  za TJ 
Svitavy  a  to  v  kategorii  dorostenek  i  žen. 
V obou družstvech patří k výrazným oporám 
a nejvíce bodujícím závodnicím.
Berte  tyto  řádky  i  jako  pozvánku  do  naše-
ho  atletického  klubu. Atletika  vám pomůže 
k všestrannému rozvoji fyzickému i psychic-
kému. Je to poctivý sport, kde se dá prosadit 
pouze  vlastním  tréninkovým  úsilím.  Naši 
trenéři jsou nejen odborně zdatní, ale vysoké 
nároky kladou i na morálku. Klub je otevřen 
chlapcům  i  dívkám, mužům  i  ženám všech 
věku.  z.j.

Dorostenky vybojovaly dva titulyKrajské přebory
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Pomník Alfréda Poppera
Odbočíme-li nedaleko za Monakem doprava, přijdeme k mechem po-
rostlé skalce, u které stojí kamenný pomníček se stručným nápisem 
A.P. 23. 3. 1927. Právě tady se ve věku 22 let dobrovolně rozloučil 
se životem Alfréd Popper, nejmladší ze čtyř dětí (Alžběta, Jan, Bed-
řich, Alfréd) komerčního rady a od r. l893 majitele továrny na obuv 
v Chrudimi Bedřicha Leopolda Poppera a jeho manželky Berty.
Alfréd  Popper  vystudoval  chrudimské  gymnázium  jako  jeho  brat-
ři a byl úředníkem v otcově  továrně. Nějaký čas  také působil  jako 
lyžařský  instruktor  ve  švýcarských Alpách,  kromě  sportu  měl  rád 
i  jazz.  Zápis  ve  farní  kronice  slatiňanské  uvádí,  že Alfréd  Popper 
přijel  osudného  kolem  čtvrté  hodiny  odpoledne  autem  od  rodinné 
vily  na Podhůře ke  skalce nad Černou bránou  a  s  pohledem upře-
ným k Chrudimi se zastřelil. Zanechal rodině list s vysvětlením, které 
nechť je i nadále uchováno pouze v rodině Popperů.

Chrudimská Popperova továrna byla největším výrobcem obuvi v Ra-
kousku-Uhersku,  jako  první  zavedla  její  úplnou  strojovou  výrobu 
a v tradici úspěšné firmy pokračovala i po dobu první republiky. V roce 
l925 proběhla kolaudace moderně vybaveného pětipatrového výrobní-
ho objektu s velmi dobrými pracovními a hygienickými podmínkami 
pro zaměstnance, již od r. l912 byly pro zaměstnance továrny stavěny 
bytové domy. Manželé Popperovi se soustavně věnovali charitativni 
činnosti:  v Krejcarovém  spolku  v Chrudimi  zajišťujícím  stravování 
chudé mládeže, dary městským jeslím, nemocným, invalidům. Přispě-
li nezvykle vysokou částkou 100 000 Kč (v prvorepublikové měně) 
na výstavbu nového chrudimského divadla, dále přispěli Národnímu 
divadlu v Brně, na činnost Chrudimské filharmonie apod.

Alfréd Popper byl první z rodiny uložen do rodinné hrobky na chru-
dimském hřbitově U Kříže, která je kulturní památkou, nyní ve vlast-
nictví  Města  Chrudim.  Byla  zbudována  v  letech  l927–28  podle 
projektu  architekta  Josefa Gočára  z  černého  leštěného  noritu,  reli-
éf Ukřižovaného Krista z carrarského mramoru je z dílny profesora 
Otakara Španiela.
Dovětek: Ke skalce s pomníčkem ležícím již na katastru chrudim-
ském se dostaneme dobře odbočením vpravo u označení pro běh Mo-
naka – 8 km – na blízkém stromě. 

Fotografie:
Pomníček  Alfréda  Poppera,  hrobka  rodiny  Popperů  na  hřbitově 
U kříže v Chrudimi, reklamní leták firmy B. L. Poppera
Prameny:
Farní kronika Slatiňan
Bc. Pavla Mikanová: „Továrna B.L.Poppera v Chrudimi“ 

Text a fotografie: JUDr. Hana Mikanová

Již zhruba v půlce jarní sezóny bylo zřejmé, že náš fotbalový A-tým 
dospělých  bude  spolu  s Českou Třebovou  a Lanškrounem bojovat 
o vítězství v letošním mistrovském ročníku krajského přeboru. Od té 
doby jsme se začali zabývat možností postupu do 4. nejvyšší soutěže 
v Čechách – divize. Dvě kola před koncem bylo jasné, že přeborní-
kem kraje (už podruhé za sebou!!) se stane náš celek. V loňském roce 
jsme se rozhodli o soutěž výš z různých důvodů (finanční nepřiprave-
nost, nutnost vylepšení podmínek a zázemí, atd.) ještě nepostupovat. 
Když se povedlo vyhrát nejvyšší krajskou soutěž i v letošním roce, 
rozhodl se už výbor fotbalového oddílu spolu s realizačním týmem 
A-týmu pro postup do divize. Naši hráči tak jistě získají další moti-
vaci utkávat se s vyspělejšími týmy. Ve 118leté historii slatiňanského 
fotbalu se  takováto významná událost stane vlastně poprvé.  I když 
v dávné minulosti se ve Slatiňanech hrál Župní přebor, nebyl zdale-
ka v tomto nejpopulárnějším a nejrozšířenějším sportu na světě tak 
velký počet soutěží jako nyní. Jen pro ilustraci: po postupu do divize 
bude pod touto soutěží, kterou budeme hrát, ještě 6 soutěží (3 krajské 
a 3 okresní) na různé úrovni. Což v kterémkoli jiném sportu zdaleka 
není. Samozřejmě vše je podloženo i dobrou prací s mládeží ve fotba-
lovém oddíle. O tom svědčí dokonce 6 družstev mládeže, které oddíl 
SK Spartak Slatiňany v mistrovských soutěžích dlouhodobě má (A- 
a B-dorost, starší a mladší žáky, starší a mladší přípravky). A to ještě 
3  roky  fungují  v oddíle  i  předpřípravky,  což  jsou  zájemci o  fotbal 
mladší 6 let. A toto nemají zdaleka ani všechny větší oddíly v kraji či 
ještě výše. Cenné je i to, že slatiňanské áčko vyhrálo podruhé za se-

bou  i Pohár hejtmana Pardubického kraje. A  tak  se ve Slatiňanech 
podařila  věc,  která  nemá dlouhodobě  v Pardubickém kraji  obdoby 
– jeden tým ve dvou po sobě jdoucích mistrovských sezónách získal 
double (výhra v mistrovské soutěži i poháru!). Naši hráči tak udělali 
obrovskou radost nejen sobě, široké fotbalové veřejnosti, ale svým 
vítězstvím udělají  také  velkou  reklamu městu Slatiňany. Město  by 
mělo být pyšné na své sportovce, kteří jej reprezentují, svými úspě-
chy mu dělají tolik potřebnou prezentaci a nezáleží na tom, zda jsou 
to fotbalisté, atleti, volejbalisté, florbalisté či v posledních Ozvěnách 
zmíněná Veronika Rulíková. Už v krajských soutěžích patřili fotba-
listé SK Spartak Slatiňany k celkům z nejmenších měst, v divizi to 
bude  ještě markantnější. Bohužel postup do divize přinese s  sebou 
i další starosti. Kromě některých změn v zázemí (kabiny pro rozhod-
čí, zabezpečení  jejich vozidel v areálu apod.)  je  to potřeba vyššího 
počtu pořadatelů na mistrovských zápasech divize a zřejmě i nutnosti 
personálního posílení výboru fotbalového oddílu. V neposlední řadě 
je to hlavně nárůst potřebných financí pro tuto vyšší celostátní sou-
těž. Jenom náklady na cestovné, rozhodčí a delegáty budou v divizi 
podle předběžných kalkulací  dvojnásobné oproti  krajskému přebo-
ru! Na  druhou  stranu  se  náš  tým  bude  střetávat  s  divizními  týmy, 
majícími ve svém středu řadu bývalých ligových fotbalistů (Turnov, 
Náchod aj.), takže o atraktivitu zápasů bude jistě postaráno. A je tedy 
předpoklad, že i fanoušci najdou cestu na náš stadion v ještě větším 
počtu než doposud. 

J.Hanuš, sekretář FO SK Sp.Slatiňany,z.s.

Fotbalový A-tým dospělých „vyrazí“ do divize
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Taky  si  někdy  říkáte,  jestli  tu  či  onu věc  je opravdu nutné vyhodit 
a nechat zahrabat do jámy u Nasavrk? Nevyužil by ji třeba někdo ještě 
k něčemu? Co ty suroviny, ze kterých je vyrobena – kovy, ropa – nebu-
dou třeba chybět našim potomkům pro nějaké důležitější věci? Anebo 
si naopak říkáte, co mají všichni pořád s těmi odpady, co na tom se-
jde, jestli je u Nasavrk jeden kopec odpadků, nebo čtyři a další třeba 
pod Bárou? Třeba řešíte problém, kam odvézt vozík suti nebo eternitu 
a přitom je vám blbé vyvézt to do lesa k Rabštejnu anebo do příkopu 
k silnici pod Tři Bubny, ale nechce se vám s tím jet až do Chvaletic? 
Máte  dojem,  že město  se málo  stará  o  likvidaci  odpadu,  na  kterou 
přispíváme nezanedbatelným poplatkem a nejvíce početnější rodiny? 
Máte obavu, že pracně vytříděné plasty skončí stejně na skládce?
Zkusme  dát  hlavy  dohromady  a  poučit  se  navzájem,  co  se  komu 
osvědčilo, co kdo zjistil, co kdo už zkusil. Nabídněme „těm nahoře“ 
další  řešení a zprostředkujte  jim zkušenosti odjinud. Doplňujme se 
–  neztrácejme  čas  zjišťováním věcí,  které  zjistil  někdo před  námi, 
ale raději navažme a zkusme problém posunout o kousek dál. Právě 
k tomuto účelu vznikl komunitní web www.slatinak.cz.
Na slatinakovi je možné ke každému problému založit „kartu“, kte-
rou  lze  postupně  doplňovat  okolnostmi,  výhodami,  nevýhodami, 
událostmi, návrhy a komentáři. Složitější témata lze dělit na podté-
mata, která lze pak snadněji uchopit. Související lze propojit. Odpady 
jsou v menu pod Témata – Odpady.
Připomínky nebo  informace k webu nebo k nějakému tématu pište 
mně nebo redaktorovi (pokud uvedl na sebe kontakt) anebo rovnou 
do komentáře pod příslušný příspěvek. Pro zachování věcnosti a sluš-

nosti se komentáře zobrazí až po schválení moderátorem. Každý se 
po dohodě může  stát  redaktorem a přispívat pod vlastním  jménem 
nebo pseudonymem i do témat a návrhů.
Teď je web na začátku, takže většina sebraných příspěvků je pod mým 
jménem. Ale doufám, že se časem najde dost dalších přispěvatelů a já 
se budu moci více věnovat rozvoji funkcí webu než jen obsahu.
Nebojte se a vstupte do dialogu o věcech společných. Věřím, že to 
může pomoci k dalšímu zlepšení života ve Slatiňanech, kde se už teď 
žije docela dobře.

Robert Koblížek, správce webu www.slatinak.cz

Vážení spoluobčané,
rok 1921 byl již zcela běžným rokem mírového života nové republi-
ky. Z výčtu slatiňanských událostí lze vystopovat dvojí (rozmluvenou) 
rezignaci zdejšího starosty J. Tesaře, pojmenování 9 hlavních ulic, 
budování či konfiskaci bytů pro potřebné občany. Za zmínku rovněž 
stojí příprava dláždění státní silnice, získávání poplatků z vytočené-
ho piva a prodané kořalky, stejně jako z provozu tanečních zábav 
a z promítání filmů. Nechybí údaje o chodu školy a premiéře sokol-
ského letního cvičiště.
… Starosta obce J. Tesař podal 28. 2. a 8. 7. z osobních a zdravot-
ních  důvodů  resignaci  na  svůj  úřad.  Byla  proto  k  němu  vždy  vy-
slána deputace 2 radních. Po domluvě těchto jmenovaných zástupců 
obce přece se jen rozhodl v úřadě dále setrvat. … Na výzvu okresní 
politické správy bylo ve schůzi obecní rady dne 16. 12.  schváleno 
pojmenování hlavních ulic ve zdejší obci: od č.p. 50 k č.p. 148 ulice 
Mostecká,  od  č.p.  88 k  č.p.  186 ulice Nasavrcká,  od  č.p.  21 k  č. 
p. 231 ulice Hřbitovní, od č.p. 16 k č.p. 49 ulice Mlýnská,  od č.p. 
21 k č.p. 115 ulice Orelská, od č.p. 156 ke klášteru ulice Nádražní, 
od č.p. 92 k č.p. 173 ulice Školní, od č.p. 86 ke kostelu ulice Kostel-
ní, od mostu k cukrovaru ulice Cukrovarská. Návrh podle vládního 
nařízení na pojmenování ulic po některých význačných osobnostech 
nebyl přijat. … Na žádost obecní rady zřídila správa zdejšího pan-
ství  v bývalé vinopalně č.p. 93  (u Víšků)  šest  bytů,  z  nichž  čtyři 
byly podle rozhodnutí bytové komise ponechány pro zdejší občany. 
Dva byty obsadila správa velkostatku svými zaměstnanci. … Obecní 
rada se usnesla dne 16. 4., že po dobu trvání zákona o zabírá-
ní bytů ušetří zdejší zámek zabírání jeho místností. … Poněvadž 
dosavadní církevní hřbitov nevyhovoval, bylo uvažováno o zřízení 
nového obecního hřbitova. … Nakonec celá tato hřbitovní záležitost 
zůstala nevyřízena. … Josef Karlík se zavázal, že do konce července 
t.r. rozboří a odklidí celé sešlé stavení č.p. 27. … V prosinci vyká-
cen dílec obecní boroviny. Za dříví bylo  strženo 6.842 Kč, kterých 
použito jako splátka na dluh u místní záložny. Bylo také zakoupeno 
9 000 kusů smrkových sazenic za 625 K 80 h. Sazenice byly vysá-
zeny v obecním lese. … Komise pro dláždění státní silnice Chrudim 

– Ždírec se konala 22. 12. za účasti  stavební správy z Chrudimě a se 
zástupci zdejší obce. Ti si kladli za podmínku, aby práce byly prová-
děny v několika etapách, čímž by náklady na úpravu chodníků byly 
rovnoměrně rozděleny. … Zemský správní výbor v Praze ze dne 8. 
června  schválil  obci,  aby mohla  vybírati dávku z piva  do  31.  12. 
1925 a to 4 haléře z každého litru. Tuto dávku vybírali obecní zřízen-
ci od 4. 7. Též povoleno vybírat 40 – 80 h z každého litru kořalky 
podle obsahu lihu. Dávka byla pronajata od 1. 8. do 31. 12. Ve ve-
řejné dražbě obchodníku Pavlu Stránskému za 2.320 Kč. Též zemský 
správní výbor v dohodě se zemskou politickou správou dal svolení, 
aby se vybírala obecní dávka ze zábav od 1. 8. T.r. do 31. 7. 1927 a to 
z každé taneční zábavy 200 Kč a z každého biografického představení 
50 Kč. Na žádost místní sokolské jednoty byla dávka z předsta-
vení, která se promítala v hostinci u Čiháků č.p. 26 (U zámku) 
snížena na 10 Kč do té doby, dokud bude biograf sloužit k účelům 
výchovným a vzdělávacím. …Také  byla  zvýšena  obecní  stavební 
dávka za povolení ke stavbě přízemního domku na 60 Kč a též zvý-
šena jateční dávka: za hovězí kus na 10 Kč, za vepře 6 Kč, tele, ovci 
nebo kozu 4 Kč. … Obecná škola měla 5 tříd a 2 pobočky. Celkem 
vyučovalo 7 učitelů. Školu navštěvovalo 365 žáků. Na škole měš-
ťanské  působili  4  literní  učitelé  (literní = vyučovali všeobecnému 
vzdělání, tj. jazykům, matematice, odborným předmětům) a industri-
ální učitelka. Dne 1. 9. Rozšířena byla „měšťanka“ o II. postupnou 
třídu. Při zápisu přijato celkem 147 žáků. Podle usnesení místní škol-
ní rady se vybíraly na „měšťance“ od žáků příspěvky na učební po-
můcky. Žáci ze Slatiňan, Kunčí, Škrovádu a z chrudimských samot 
platili po 20 Kč, ostatní po 40 Kč. Nemajetným se slevila část, chu-
dým celý poplatek. 131 žáků zaplatilo celkem 3.890 Kč. Tělocvičná 
jednota Sokol podnikla na  jaře  stavbu  letního cvičiště. Velkostatek 
věnoval  k  tomu účelu 111  arů pozemku. 30.  4. Pořádána  sokolská 
akademie, která byla 1. 7. a 8. května opakována. … 31. 7. provede-
no na vlastním hřišti sokolské veřejné cvičení, které bylo spojeno se 
závody dorostenců IV. okrsku. … V roce 1921 měly Slatiňany 263 
domy a 2 002 obyvatele.

z kroniky vybral P. Kolek
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Stalo se v Slatiňanech v roce 1921


