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Kameny zmizelých neboli STOLPERSTEINE k připomínce obě-
tí holocaustu byly položeny ve středu 15. srpna 2018 se zahájením 
v 9 hodin ve Slatiňanech na ulici T.G.Masaryka v počtu 6ti kamenů. 
Kameny byly položeny odborníkem mistrem Gunterem Demnigem, 
který tuto činnost prováděl již v 21 zemích Evropy a položil celkem 
63 000 kamenů zmizelých. 
Před domem čp. 117 připomenou osudy židovské rodiny Stránských, 
před domem čp. 408 (omlouváme se za chybu v minulých Ozvěnách) 

připomenou rodinu Herrmannových.
Přítomni celému aktu byli Daniel Vaněk, kantor při židovské obci, 
starosta města MVDr. Ivan Jeník a tajemník MěÚ Slatiňany Ing. Jo-
sef Prokš.
Položené kameny nám budou připomínat osudy obětí holocaustu, 
kteří byli občany našeho města.

ZÁŘÍ 2018

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

Pozvánka na 161. Laskav večer
Miroslav Paleček – Ježkárny

Písničkáře Miroslava Palečka jistě není třeba představovat. Ačkoli 
již léta vystupuje sólově, popř. s Ivem Jahelkou, mnozí si ho pamatují 
jako polovinu slavného dua Paleček & Janík. Kromě vlastních písní 
se prezentuje také jako originální interpret písní Osvobozeného diva-
dla autorů V & W a skladatele Jaroslava Ježka. Odtud název pořadu 
i celého CD (2015).
Kromě Ježkáren ovšem nabídne i své známé skladby jako jsou např. 
Hele lidi, Prodavač limonád, Valčíček, Slušovická romance a další.
Na pořadu bude rovněž několik zhudebněných básní Jaroslava Sei-
ferta.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 20. září od 19 hodin. Vstupen-
ky za padesátikorunu si můžete koupit na místě nebo v předprodeji 
v Městské knihovně (469 660 239). z.j.

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:
Joe Hill (syn Stephena Kinga) – Divné počasí
Barbara Woodová – Země odpoledního slunce

Měsíc s pěknou knihou

Položení Kamenů zmizelých ve Slatiňanech



2

Rada města projednala
na 111. schůzi dne 13. 8. 2018

 1.  Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubickým krajem na realizace 
akce „Naučná výstava Poznej lesy Železných hor“ (výstava reali-
zována na Švýcárně – dotace 10 000 Kč)

 2.  Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova 
pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války 
na obnovu pietního místa věnovaného obětem I. světové války 
ve Škrovádě (celková konzervace pomníku – dotace 63 020 Kč)

 3.  Změnu v pronájmu pozemkové parcely č. 649/4 v kat. území Sla-
tiňany (pronájem pozemku v místě spojení ul. Škrovádské a Škro-
vád. nábřeží)

 4.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy (burza 
dětského oblečení, termín 13.–15. 9. 2018, nájemné 500 Kč)

 5.  Vzdání se práva vymáhání nedoplatků (nájemné – dluh zemřelých 
osob, resp. uplynutí zákonné lhůty pro vymáhání – 3 případy)

 6.  Vyřazení majetku města Slatiňan (neupotřebitelný, tj. nefunkční 
a opotřebený majetek z MŠ a MěÚ)

 7.  Použití fondů Mateřské školy (převod z invest. do rezerv. Fondu, 
použití na opravu kanalizace v MŠ) 

 8.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2018 (výsledek 
hospodaření ZŠ, MŠ, ŠJ a ZUŠ)

 9.  Smlouvy a dodatky smluv k software související s GDPR a pově-
ření starosty k jejich podepisování (souvisí i se změnami progra-
mů, týká se stávajících 5 smluv – přepracování v duchu nových 
právních předpisů EU)

10.  15. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slati-
ňany na r. 2018 (příjem na 70 703 112,43 Kč – dorovnáno 9 377 400 
Kč, výdaje na 72 455 012,43 Kč – dorovnáno 7 625 500 Kč)

Rada města projednala
na 112. schůzi dne 15. 8. 2018

  1.  16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018

V červenci letošního roku se neznámému pachateli znelíbila povrcho-
vá úprava autobusové čekárny ve Slatiňanech a pro její „zkrášlení“ 
použil barvu ve spreji. Bez ohledu na výši škody je nutné podotknout, 
že toto je kvalifikováno jako trestný čin. Nutné je ovšem zmínit i to, 
že v souvislosti s uvedením do původního stavu, vznikly městu Sla-
tiňany výdaje ve výši 4 212 Kč (nákup barvy a práce zaměstnance). 
Je opravdu nutné, abychom si takto „zkrášlovali“ prostory, které 
slouží nám všem?!

Rada města Slatiňany

Neničme prostředí, které nás obklopuje

Vysvědčení dětského oddělení knihovny

12345
I my v knihovně jsme se s blížícím koncem školního roku rozhod-
ly, že nabídneme dětem možnost, aby nejenom dostávaly známky 
ve škole, ale také, aby ohodnotily a rozdaly nějaké ty známky nám 
. A jsme moc rády, že se děti tohoto úkolu nebály a ohodnotily naši 
knihovny v různých „předmětech“.
Vysvědčení jsme obdržely od dětí ve věku 7 až 12 let a bylo ve skrze 
pozitivní, tedy za „1“. Za to máme velikou radost! Zpětná vazba je 
důležitá a my jsme rády, že se u nás dětem líbí, jsou tu spokojené 
a chodí k nám rády.
Jediný nedostatek děti viděly v otvírací době, s čímž toho moc udělat 
nejde. Ovšem dalšími připomínkami, jako vytvořením strašidelného 
koutku či nových knížek o legu, se určitě budeme minimálně zabývat .

Vaše knihovnice

Inzerce

Podařilo se…

Od 1. 9. 2018 nabízíme k pronájmu menší byt 1+kk v přízemí hos-
pice v klidné části Chrudimi. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, 
v chodbě předsíňovou stěnou se skříní a částečně nábytkem. Mož-
nost parkování v areálu hospice. Měsíční nájemné je 6 700 Kč, v ceně 
nájmu je úhrada za el. energii, vodu, topení a internet. Do smlouvy je 
zahrnuta vratná kauce ve výši dvojnásobku nájmu. Bližší informace 
na tel. 734 414 434 (7.00–15.30 hod).

1.  Oprava chodníku v Dělnické ulici, Slatiňany – II. část
2.  Oprava chodníku a výměna veřejného osvětlení v části ulice Me-

dunova, Slatiňany
3.  Oprava chodníku v Trpišově (od hasičské zbrojnice směr Šiško-

vice)
4. Stavba pergoly na plovárně, Slatiňany

Připomenutí termínu
Srazu absolventů základní školy a JUK Slatiňany (roč. 1953 a 1954) 
v restauraci U Zámku ve Slatiňanech dne 21. 9. 2018 – pátek – od 
14 hodin.
Na setkání se těší Marie Kyselová (Schmoranzová)

Podle systému Jógy v denním životě,
který vytvořil

Paramhans swámí Mahéšvaránanda.
Rozvrh:

Pondělí 18–19.30
Dvouměsíční kurz v září a říjnu

První setkání je v pondělí 10. září 2018

Kurzovné se platí na místě dvouhodina 120 Kč.
Vezměte si deku a vhodné oblečení, podložky na cvičení

jsou k dispozici.
Cvičení vede Jan Hlaváček

Přihlášky telefonem 725 696 132
nebo na e-mail janhlavacek@seznam.cz 

Srí Dévpuridží ášram
539 73 Žďárec u Skutče 35, mobil 725696132,

http://zdarec1.blogspot.cz

Kurz jógy v Čajovně ve Žďárci u Skutče
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Výstava NATI-Y „KOLEM KONĚ“
V pátek 3. srpna 2018 se v muzeu Švýcárna uskutečnilo slavnostní 
zahájení výstavy obrazů české malířky a parkurové jezdkyně Nata-
lie Roučkové NATI-Y „KOLEM KONĚ“. Výstavu zahájil projevem 
starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Mezi čestné hosty patřil 
František Jelínek s manželkou a rodiče malířky. O drobné občerst-
vení se během vernisáže postaral pan Oldřich Bujnoch z Chrudimi.
Výstava potrvá do 31. 8. 2018.

Výstava Poznej lesy Železných hor
Současně s výstavou obrazů stále probíhá v muzeum výstava „PO-
ZNEJ LESY ŽELEZNÝCH HOR“, kde si zblízka můžete prohléd-
nout nejen kousek „lesa“, ale i preparace některých druhů lesní zvěře 
a ptáků.

Přijďte se do konce října podívat, těšíme se na vás.
Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

MUZEUM ŠVÝCÁRNA

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbož-
ňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je 
plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci ne-
dokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem 
najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a navzá-
jem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku 
po kostce, dát znovu dohromady?
Prázdniny skončily a opět začíná LiStOVáNí. První představení se 
uskuteční v pátek 14. 9. 2018 v 18 hodin v sále chrudimského gymná-
zia. Společně s Věrou Hollou, Tomášem Drápelou a Pavlem Oubra-
mem prolistujeme knihu Keitha Stuarta Kluk z kostek.
Vstupenky budou v prodeji v prvním zářijovém týdnu u Mlsného pe-
civála na chrudimském náměstí. 

Lenka Švadlenková, GJR Chrudim

LISTOVÁNÍ

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 9. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Je umístěná v horní části škrovádského pomníku padlých v I. a II. 
světové válce, byla za totalitních systémů ukryta (obr. č. 1).
Tomuto pomníku obětí válek ve Škrovádě byla v Ozvěnách již vě-
nována pozornost. Rekapitulujeme zajímavé dění od jeho vytvoření 
uměleckými kameníky v místních lomech. Článek doplňujeme o fota 
dosud nezveřejněná.

1) Slavnostní odhalení památníku se konalo 8. srpna 1923 za velké 
účasti občanů. Výrazem hluboké lidské účasti truchlících ze ztráty 
blízkého člověka byla přítomnost vdov s dětmi v černých šatech, je-
jichž muži padli v boji. Jejich jména figurovala na čelní desce pomní-
ku (obr. č. 2).
Celkem se domů nevrátilo 17 mužů a podle lokality, blíže neurčené, 
je uvedena buď země nebo bojiště, kde zahynuli (8 vojínů).
Ve schránce vložené do nitra pískovcového podstavce jehlanu pod 
deskou s výčtem obětí se nachází prsť bojišť let 1914 -1918 a 1919, 
o čemž informuje kryjící mramorová deska (obr.č.3).
Před zahájením pro obec tak významné události, pojaté jako tryzna 
za padlé ve válce, vystoupilo pěvecké sdružení ze slatiňanské školy, 
na to pak dva žáci recitovali básně, motivované statečnými činy těch-
to hrdinů. Hlavním řečníkem byl legionář Vávra z Chrudimi, přísluš-
ník zahraničního odboje, a při této příležitosti se jich zúčastnilo na 80 
členů. Na obr.č.4 je zachycena pouze část z nich vlevo.

2) Po skončení II. světové války byla pod čelní desku připsána jména 
dvou obětí z květnové revoluce v roce 1945 (J. Dostálek – 80 let a V. 
Půhonný 30 let).
3) Plaketu T. G. Masaryka blíže vidíme na obr. č. 5, podařilo se ji za-
chránit před zničením totalitními režimy. Škrovádští patrioti ji vždy 
včas sejmuli a vrátili na původní místo. Naposledy se tento akt stal 
při pálení totality ve Škrovádě 8.5. 1990. Důstojeného odhalení se 
opět dočkala od učitele B. Polívky při vzpomínkové akci osvobození 
vlasti od fašismu.

4) Rozruch kolem škrovádského památníku padlých způsobil restau-
rační záměr místního Okrašlovacího spolku z roku 2008. Týkalo se to 
realizace nového oplocení, které město nakonec zadalo uměleckému 
kováři, aby jej zhotovil z ocelového kovaného materiálu (obr. č. 6). 

Bylo to prý proti vůli spolku, prosazujícího repliku původního zchát-
ralého plotu, neboť by si to určitě přáli předkové někdejší kamenické 
obce, dle názoru J. Korečka, mluvčího spolku (obr. č. 7).

Malá plaketa s podobiznou T.G.Masaryka

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Problém spočíval ve špatné komunikaci spolku s MěÚ. Aktuální člá-
nek napsal autor tohoto článku v listopadu 2011 a měl titulek Pietu ctí 
nové oplocení pomníku padlých ve Škrovádě.
Okrašlovací spolek jistě najde v tomto jubilejním roce iniciativu 

k lepší úpravě památníku např. k vysazení květin, protože pro místní 
občany je to posvátné místo připomenutí obětí svých rodáků.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 6

Obr. č. 7

se ve svých dílech inspiroval 
městem Slatiňany a jeho okolím 
za pobytu v období německé 
okupace. 
Spisovatel Bohumil Markalous, 
známější pod pseudonymem 
Jaromír John, byl známý jako 
prozaik válečného období, ale 
pro nás také jako občan Slatiňan 
v době tzv. protektorátu. Vztah 
k našemu městu a jeho blízké-
mu okolí měl již od dětství, byť 
jeho otec pocházel z nedalekých 
Jesenčan a matka z Nemošic. 
V mladém věku Bohumil často 

navštěvoval mlýn v Nemošicích, kdy se rodina Markalousových při-
stěhovala do Chrudimi. Otec vyučoval na chrudimském gymnáziu, 
které Bohumil absolvoval v letech 1892–1900. Sám pak pracoval 
jako středoškolský pedagog v Hradci Králové a v Kolíně. 
Mezi jeho nejznámější díla patří soubor povídek o lidech zavlečených 
do války „Večery na slamníku“ (1920) nebo společensko-psychologic-
ký román „Moudrý Engelbert“ (1940). Jaromír John vytvořil řadu své-
rázných postav, které všechny spojuje stesk po domově a kteří všichni 
žijí ve dvojím světě – v drsném světě fronty a v idealizovaném míro-
vém světě domova. Dílo Večery na Slamníku je přisuzováno stejné 
úrovni slavného Haškova Dobrého vojáka Švejka. Stejně jako Haškův 
Švejk byly Večery na slamníku přeloženy do několika jazyků.
Ve Večerech na slamníku spisovatel vzpomíná na návštěvy Nemošic 
u svých tet. Dále se jeho zkušenosti s pobytem v Nemošicích objevují 
v další jeho próze – románu v dopisech „Boský osud“ (1922). Jedná 
se o dílo spjaté s autorovým životem a jeho rodiči. Prostředí, o nichž 
je v knize vyprávěno, jsou založena na skutečných místech. Napří-
klad Libčany odpovídají Jesenčanům anebo Oudol, odkud pochází 
jedna z postav, jsou ve skutečnosti Nemošice, kde měl skutečně mlýn 
spisovatelův dědeček. V knize Moudrý Engelbert můžeme nalézt 
část, která tvoří popis Slatiňan a jejich okolí jako jsou Kochánovice. 
Ve Slatiňanech si spisovatel všímá například pečlivě udržovaného 
zámeckého parku, ale největší pozornost věnuje známé myslivně zv. 
Švýcárna, v níž v románu bydlela postava Čeňka Engelberta. Autor 
o Švýcárně píše jako o rozlehlém stavení v nejzadnějším koutu par-
ku s hrázděným zdivem a doškovou střechou. O Kochánovicích se 
zmiňuje v próze „V myslivně“, která je součástí „Listů z Vojny“, jíž 
napsal po návštěvách u příbuzných v kochánovické myslivně, což 

byla budova s rozsáhlým hospodářským dvorem. Zde začal vnímat 
krásu okolní přírody jako jsou stromy v rozlehlé oboře, Kochánovic-
ké rybníky nebo Okrouhlický potok.
Jaromír John působil také jako dlouholetý šéfredaktor časopisu Pes-
trý týden, v němž publikoval svá beletristická díla. Časopis řídil i ze 
Slatiňan, kde pak pobýval stále častěji. Ve Slatiňanech bydlel v pře-
chodovém azylu u své sestřenice A. Krčmářové (učitelky ručních 
prací na zdejší škole) v letech 1938–1946, kde se věnoval především 
své literární tvorbě. V roce 1990 byla na tomto domě instalována spi-
sovateli pamětní deska. V roce 1991 byl také po Jaromírovi Johnovi 
pojmenován parčík před základní školou, jenž dosud není označen 
cedulí. Poslední stopu Jaromíra Johna v našem nejbližším okolí mů-
žeme dodnes nalézt na hřbitově v Pardubičkách, kde se nachází stará 
hrobka rodiny Markalousových proti kostelu sv. Jiljí.

Andrea Kubantová

Spisovatel Jaromír John,

Jedna podzimní neděle ve Skutči vždy patří dechové hudbě. Letos 
tato neděle připadá na 21. října. V Kulturním klubu Skuteč se usku-
teční již XI. Den s dechovkou. Kromě domácí Šeucouské Muziky se 
můžete těšit na oblíbenou Dolnovanku a ani letos nebudete ochuzeni 
o krojovanou hudbu. Tou bude Moravská veselka ze Sušic u Přerova.
Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit na http://vstupenky.skutec.cz, 
na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč a v Turistickém 
informačním centru nebo i v den konání akce na pokladně v Kulturním 
klubu Skuteč. Akci probíhá za podpory Pardubického kraje.

Dechovky ve Skutči už pojedenácté
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Ještě před prázdninami, ve čtvrtek 21. června, to byl den, kdy bylo 
na plovárně vše připraveno na nadcházející sezónu. Bazén se pyšnil 
průzračně čistou vodou, na nejmenší čekalo příjemně prohřáté brou-
zdaliště, všude uklizeno, občerstvení otevřeno… A proč to všechno? 
Odpoledne se konal Dětský den a zároveň byla plovárna v tomto roce 
první den otevřena pro veřejnost. Jelikož tomu předcházela řada tep-
lých a slunečních dní, voda byla nebývale teplá, a tak nebylo divu, že 
první letošní koupání využily nejen děti, ale i dospělí. Na plovárnu 
také dorazili vojáci, sanitka, Městská policie, potápěči a ukázali co 
umí či s čím pracují, Robíci si již tradičně připravili hry pro nejmenší, 
malovalo se na obličej, samozřejmostí byl i drink bar, diskotéka nebo 
lodičky na vodní hladině… Ale jak tomu tak bývá, počasí, kterému 
předcházela spousta slunečních a teplých dní si s námi ve čtvrtek po-
hrálo. Nejenže svítilo a hřálo sluníčko, ale během odpoledne přišel 
i nárazový vítr, nechyběly ani mraky a nějaká ta přeháňka, a aby to 

bylo komplet, na závěr se chumelilo a chumelilo…skotačení v bílé 
pěně ukončilo čtvrteční radovánky kolem 20. hodiny večerní… 
Vzhledem k extrémně teplému počasí se na plovárně vystřídal během 
léta rekordní počet vesměs spokojených návštěvníků.

Dětský den na plovárně

Zveme Vás na 4. ročník lehce populárně naučného dog – marato-
nového závodu Panstvím knížete Auersperga … nejen se strakáčem, 
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“ nezapomeňte 
přihlásit do 31. srpna! Další, podrobnější informace a podmínky zá-
vodu najdete na našich stránkách:
https://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz/
…. a v říjnu na plovárně na viděnou !

Za organizátory Erika Fiantová

Sportovně založení pejskaři zpozorněte!



7



8



9

Myslím, že nežije takový člověk, který by o sobě řekl, že nemá rád 
hudbu. Stejně tak jako každý o sobě řekne, že má smysl pro humor, 
byť je to ten největší morous pod sluncem. Hudba je široká jako ves-
mír. Má nespočet podob. Někdo miluje operu a někdo operetu, někdo 
má rád jazz a swing, někdo tvrdý rock a všechna jeho odvětví, čas-
to používající slovo metal. Mnoho lidí zbožňuje dechovku a mnoho 
lidí se jí vysmívá. Jsou lidé (těch je více), kteří se chvějí vzrušením 
na koncertě popové hvězdy či rockové kapely, kde se na fotbalovém 
stadionu tísní v davu dalších desítek tisíc diváků a jsou lidé (těch je 
méně), kteří se tetelí blahem v nějakém klubu, kde pár desítek jedinců 
jim podobných poslouchá osamělého písničkáře. A co hudba lidová, 
sborová, chrámová, duchovní, a co trampské písničky a hospodské 
odrhovačky, co šansony, folklór a folk a mnoho žánrů, vzniknuvších 
v posledních pár letech, třeba techno, hip hop, rap … a desítky dalších 
hudebních směrů, ó je toho tolik, že se v tom jeden jen těžko orien-
tuje. Myslím, že jen velice úzký okruh posluchačů ví, jak se od sebe 
všechny ty žánry liší. Znáte třeba funky (někdy s i) nebo ska (pozor 
nikoli ski)? Sám se přiznávám, že když čtu plakát na nějaký koncert 
nebo festival, kde je u názvu kapel napsán i druh hudby, nemám ani 
tušení, co si pod tím mám představit. Ale jak se říká, proti gustu žádný 
dišputát. To, že se něco nelíbí mně, neznamená, že to musí být špat-
né. Stejně jako některý obraz někomu připadá jako patlanina a jiný 
člověk to považuje za vrcholné umění. To platí v jakémkoli druhu 
umění. Ale druhy hudby není to hlavní, čemu věnuji tuto svoji úvahu. 
Zamýšlím se spíše nad její všudypřítomností. A tím také nad ubývá-
ním ticha. Mnoho lidí (mně se zdá, že většina) si neumí bez (té své) 
hudby představit snad ani pár hodin. Doma zní takřka neustále z rá-
dia, televize, gramofonu (to už asi zřídka), CD přehrávače (také nej-
spíš méně), ale hlavně z počítačů, telefonů, ze sluchátek. Jde o hudbu 
reprodukovanou, tedy neživou. Že by si sám někdo hrál či zpíval, to 
snad kromě žáků hudebních škol a profesionálních hudebníků nedělá 
nikdo. Ale nejen doma je slyšet hudba. Vstoupíte do autobusu a mu-
síte chtě nechtě poslouchat oblíbené rádio šoférovo (určitě to nebude 
Vltava). Sednete si do restaurace či kavárny a stane se vám totéž, jen 
s tím rozdílem, že hudbu do vás netlačí šofér. A na ulici? Potkat dnes 
člověka pod třicet let bez drátů vedoucích z nějaké krabičky do uší je 
skoro vzácnost. A ti, co nemají v boltcích dráty, drží své druhé (nebo 
první?). Já v ruce a širokému okolí dávají vychutnat svou milovanou 
hudbu. A v létě jsou krásně „prohudebněné“ i silnice. To když se jezdí 
s otevřenými okénky a řidič má nutkavou potřebu všem v okolí dát 
okusit svůj hudební styl. Často si jeden připadá trochu jako na pouti. 
O moc jiné to není ani mezi sportovci. Je potěšitelné, že člověk v lese 
nebo na různých stezkách potkává mnoho lidí volně klusajících nebo 
i svižně pádících, jedoucích na kolečkových bruslích či okolečkova-
ných deskách, na koloběžkách i na kolech. Avšak proč většině z nich 
opět vedou skrze uši do hlavy ty dráty? Viděl jsem s dráty dokonce 
i horolezce na skále. Proč ti lidé potřebují v lese poslouchat hudbu? 
Myslel jsem, že na lese je krásné právě to ticho a ty zvuky jiné, než 
lidské a civilizační. Ptám se, jestli takový lesní běžec vůbec ví, jak 
krásně umí zpívat les.
Byla by to otázka spíše pro psychologa, ale zkusím si ji položit sám, 
ač rozhodně odborníkem nejsem. Proč se lidé tak bojí ticha? Proč 
ho neustále zahánějí? I doma skoro každému nepřetržitě hraje rádio 
nebo televize (někdy i současně) aniž by někdo věděl o čem tam 
je řeč. Často jsem slyšel větu: Já to mám jen jako kulisu. K čemu 
vlastně potřebujeme takové kulisy? Asi k tomu, aby nás uchránily 
před tichem. Možná se také bojíme být sami. Nemůže to mít příčinu 
v tom, že máme v sobě jakousi prázdnotu? Nesouvisí to s tím maso-
vým a všudypřítomným konzumem, který nás naprosto ovládl? Tak 
jako neustále toužíme obklopovat se stále novými věcmi, neustále 
máme potřebu něco kupovat bez ohledu na to, jestli to skutečně po-
třebujeme, tak asi máme potřebu mít kolem sebe stále nějaké zvuky. 
A protože hudba je přece jen příjemnější na poslouchání než vrtačka 
nebo vysavač, tak posloucháme hudbu. Sami sebe pak pokládáme 
za milovníky hudby, někteří se dokonce považují za znalce, ale ne-
vím, nevím, jestli nejde spíše o to, abychom se necítili sami, bezradní 
a nervózní. Podobně jako kuřák, když nemá svou cigaretu, alkoho-

lik, který už den neměl ani lok. Nejsme už na těch zvucích závislí? 
Obávám se, že ano. A závislost je vždy škodlivá. Jedná se o nemoc, 
která je velice špatně léčitelná, některé druhy pak léčit nelze vůbec. 
Závislost je slabost, strach z něčeho silnějšího.
Většina lidí hudbu jen konzumuje, zvuky rychle vletí dovnitř a stejně 
rychle ven. Hlava se stává jakýmsi zvukovým průtokáčem. Majitel 
hlavy je pak spokojen, protože nemá pocit prázdnoty, což by se mu 
bez hudby asi nepodařilo. Opravdový milovník hudby si umí tóny 
vychutnat, cítí při nich jakousi slast, nemá rád, když ho někdo ruší 
a ještě dlouho po koncertě to v něm rezonuje a v duší zpívá. To je ten 
rozdíl mezi posloucháním a nasloucháním. Kdo jen poslouchá, tak 
ví, že něco hraje nebo někdo mluví, ale moc to nevnímá. Myslí při 
tom na něco jiného nebo nemyslí na nic. Ten kdo umí naslouchat – to 
je ovšem docela umění, hluboce vše vnímá a slyšené v něm zůstává. 
Přirovnal bych to k pití vína. Někdo do sebe nalije za pár minut víno 
z krabice a někdo si hodinku vychutnává skleničku pozdního sběru. 
Játra ten rozdíl nepoznají, ale mozek ano.

zdeněk jirásek

ÚVAHA O HUDBĚ (A TICHU)

ZDRAVÝ DEN S NORDIC WALKING CHRUDIM
V sobotu 22. září 2018 nás čeká 14 km 
trasa z Nasavrk Keltskou NS a údo-
lím Chrudimky na zříceninu hradu 
Strádov, překonáme žebříky u Vodní 
elektrárny Práčov, navštívíme Penzion 

Obora v Trpišově a možná i vyhlídkovou věž Na Chlumu. Bližší in-
formace k dopravě a kontakt pro přihlášení najdete na našich webo-
vých stránkách.
Těšíme se na vaši účast.

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Zdravý den s NW – v červenci jsme obešli vodní nádrž Seč – foto 
z lávky na přítoku a Seč z Ohebu
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Intercamp 2018
V květnu se početná skupina skautů a skautek ze Slatiňan účastnila 
tradičního mezinárodního skautského setkání Intercamp, které se le-
tos konalo v Belgii. Nejprve jsme zavítali do Nizozemska a navštívili 
Naarden s památníkem posledního spočinutí Jana Amose Komen-
ského. Dále vedly naše kroky do Benátek severu, do města na vod-
ních kanálech – Amsterodamu. Odtud jsme se přesunuli na pobřeží 
Severního moře. Někteří odvážlivci si v rozbouřeném moři dokonce 
i zaplavali. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva Madurodamu, 
velkého modelu Holandska (budovy, dopravní prostředky…). V Bel-
gii jsme prozkoumali Antwerpy.
Samotný Intercamp trvá tři dny, účastní se ho na 3000 skautů a skau-
tek z mnoha zemí. Jeden den probíhá ve znamení aktivit v meziná-
rodních skupinách, kde se děti musí dorozumívat a společně řešit 
různé úkoly. Letošní Intercamp byl zaměřen na globální rozvojové 
cíle. Organizátoři se snažili účastníkům zvědomit některé výzvy 
současnosti, zejména ty ekologické. Druhý den probíhá hike, tedy 
túra po zajímavostech okolí. Zajímavým bodem programu je food 
festival, tedy mezinárodní večeře, kdy každý oddíl připraví některý 
typický pokrm, který pak nabízí ostatním. Slatiňáci vařili krupicovou 
kaši a nabízeli vlastnoručně zdobené perníčky.
Po závěrečném ceremoniálu jsme si ještě prohlédli sousední belgické 
městečko Sint Truiden. Během zpáteční cesty jsme se zastavili v Ar-
denách a podnikli vycházku. 
Voda
V červnu se skauti vydali na vodáckou výpravu na Sázavu. Tentokrát 
se místy jednalo doslova o vodní turistiku, protože díky suchu jsme 
museli lodě tahat po mělčinách. Přesto si děti užily spoustu legrace. 
Navštívili rovněž soutok Vltavy a Sázavy.
Tábory
O prázdninách jsme pořádali pět táborů. Tábor vlčat vedl Patrik Půl-
pán, probíhal v Orlických horách. Malí kluci prožili táborovou hru 
„Hobit“. Světlušky a skautky tábořily pod vedením Terezy Kobero-

vé u Nové Paky. Jejich táborová hra nesla název Roňa, dcera lou-
pežníka. Skauti realizovali svůj tábor v Šiškovicích. Téma zaměřili 
na první světovou válku a vznik Československa. Klub rodinného 
skautingu Makom zkoumal Domažlicko s jeho tradicemi a oldskauti 
tábořili tradičně na Březinách. 

Za středisko Junáka Daniel Vychodil

Z činnosti skautského střediska

Ačkoliv i v sokolovně se prázdninově odpočívá, přesto se zde usku-
tečnilo několik akcí. Více se do povědomí lidí dostává možnost vyu-
žití prostor sokolovny a za sokolovnou k různým rodinným oslavám, 
koncertům, představením, promítání letního kina, dětským táborům. 
Je dobře, že se lidé baví, že mají možnost se někde odreagovat s přá-
teli. Stane se, že je akce hlučnější, ale není to denně, ani týdně a bo-
hužel v jiném prostředí se takovéto akce konat nedají. Snad to okolní 
obyvatelé pochopí, děkujeme.
Nyní se před zahájením tanečních (pátek 7. září 2018) finišuje s re-
konstrukcí vstupní haly. Dveře jsou nově natřeny, stěny obloženy, 
vyměněna svítidla, zhotoven sádrokartonový strop, proběhla výměna 
radiátorů a celková výmalba prostor.
Chtěli bychom vás, milí spoluobčané, pozvat již 13. září 2018 na di-
vadelní představení s názvem SBOROVNA v podání herců Pavla 
Trávníčka, Moniky Trávničkové, Uršuly Klukové, Patricie Solaříko-
vé, Kateřiny Kornové a dalších, které začne v 19.00 hod. Vstupenky 
jsou k dostání v galanterii Petrová Slatiňany a nebo i v den konání 
v sokolovně ve Slatiňanech.
Protože první komedie odehraná v březnu byla divácky úspěšná, do-
hodli jsme ještě jednu návštěvu tohoto úspěšného divadla, na které 
snad bude také hojná účast.
A jak budeme cvičit?
V pondělí 17. září od 18.00 hod. zahájí nový školní rok cvičením 
ženy. Po dlouhých letech nepovede ženy zkušená a tolik oblíbená 
cvičitelka Věra Richterová, ale Světlana Pilařová, také neméně zku-
šená cvičitelka. Chcete-li se pondělního cvičení zúčastňovat, nic 
tomu nebrání. Vezměte s sebou cvičební obuv, pohodlné oblečení, 
podložku na cvičení. Členové Sokola platí poplatek za cvičení 20 Kč/
hod. + členské známky dle věku od 200 do 500 Kč/rok. Kdo není 
členem Sokola platí 40 Kč/hod. Cvičení je kondiční, klidné a přizpů-
sobené všem věkovým kategoriím, přijďte.

Zájem dětí a jejich docházka do sokolovny klesala, proto není zatím 
jisté, zda bude cvičení pro děti probíhat. Případné zahájení oznámí-
me včas.
Badminton –v předem dohodnutém čase za 200 Kč/hod., budou hrá-
čům zapůjčeny stojany se sítí. Vlastní pálky s míčky s sebou. Dlou-
hodobější rezervace hracích časů budou upřednostněny a zpoplatně-
ny formou předplacených permanentek (každá 10. zdarma). Využijte 
této možnosti a na tel. č. 608 970 115 si proveďte svoji rezervaci. 
Případná jednotlivá hra bude umožněna také, pokud bude volno.
Taneční
Zahájení v pátek 7. září 2018 v 19.00 hod. V minulosti způsoboval 
problém ve výuce nevyrovnaný počet tanečníků, proto jsme letos při-
jímali přihlášky pouze v párech. Přesto je počet přihlášených vyšší 
než loni a předloni. Výuku opět povedou taneční mistři Pavel Stej-
skal a Mgr. Miroslava Hrstková.
Taneční budou přístupné i veřejnosti, ovšem ve společenském ob-
lečení. Kromě prodloužených, kdy si mohou na tanečním parketu 
zatančit i rodiče se svými dětmi, které se tančit teprve učí, nevyžadu-
jeme přísně u pánů oblek a u dam večerní šaty, ale chtěli bychom, aby 
i návštěvníci oblečením respektovali tuto malou společenskou udá-
lost. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit přístup v nevhodném 
oblečení, zbytečně pak dochází k rozladění, když není návštěvník 
vpuštěn. Rovněž není vhodná návštěva malých dětí bez dozoru rodi-
čů a už vůbec ne donášení alkoholu do sokolovny. Osobám mladším 
18 let se alkoholické nápoje neprodávají, bohužel těžko se uhlídá, 
když si ho donesou samy a potají popíjejí.
Pojďme si tedy všichni taneční užít, i když v případě pořadatelů je to 
náročné nejen časově. Uvítali bychom v našem kolektivu pomocníky, 
kteří by se chtěli do této práce (bezplatné) zapojit. V případě zájmu 
volejte H. Hanušovou na tel. 608 970 115.

Hana Hanušová, jednatelka T. J. Sokol Slatiňany

Sokolovna před a po prázdninách
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Vážení spoluobčané,
před 96 lety byly u nás výrazně odlišné klimatické podmínky, zejmé-
na ve srovnání s aktuálním suchem. Chrudimka se vylévala z kory-
ta v důsledku ledových barier, chystala se stavba Sečské přehrady. 
Finišovalo zřízení telefonní ústředny, opět se jednalo o odkoupení 
klášterní budovy pro potřeby měšťanské školy. V kronice je dokonce 
zmíněn tehdejší pokus o pořádání výročních a týdenních trhů v centru 
Slatiňan – neujalo se díky blízkosti Chrudimě. A opět výstavba domů, 
tentokrát směrem k nádraží, dláždění státní silnice, rozvoj řemeslných 
služeb a konečně budování pomníku obětem války. Úřední důslednost 
dokládá zmínka o kontrole prodaných vstupenek v místním kině.
………. Dne 13. 1. intervenoval starosta spolu s obec. tajemníkem 
u ministerstva pošt a telegrafů v Praze v záležitosti zřízení telefon-
ní linky z Chrudimě do Slatiňan. Dostalo se jim závazného slibu, 
že státní telefonní správa jest ochotna vystavět toto tel. vedení pod 
podmínkou, když bude ve Slatiňanech zřízena hlavní ústředna a když 
obec zaplatí 50% stavebního nákladu. ….. Na příspěvku se rovněž 
podílela firma R. A. Smekal částkou 5.000 Kč, obchodník Pavel 
Stránský, majitel pily Josef Drobílek a místní záložna po 1.000 Kč, 
Michael Vodička 700 Kč. Zbytek 11.300 Kč doplatila zdejší obec. 
….. V říjnu se započalo s výstavbou tel. linky Chrudim – Slatiňany 
– Trhová Kamenice. ………. Poštovní úřad byl umístěn v malém 
domku inž. Bergera z Chrudimi v Nasavrcké ulici. Tento domek se 
však pro zřízení tel. hovorny nehodil. Vyjednávalo se tedy s maji-
telem domu č.p. 157 Václavem Krajícem (dnes PRIMA TEXTIL + 
Zdravá výživa + Ostrovid). Tento byl ochoten pronajmout ve svém 
domě místnost pro poštovní úřad a telefonní ústřednu na dobu 10 let 
za roční nájemné 1.000 Kč. ………. Dne 13. 1. bylo příslušnými úřa-
dy v Praze slíbeno, že žádost o zřízení lékárny po projednání rekur-
su lékárníka z Nasavrk bude do půl roku příznivě vyřízena. ………. 
Ve schůzi obec. rady dne 5. 4. hlášeno, že počátkem příštího školního 
roku bude nutno opatřit nové dvě místnosti pro měšťanskou školu. 
Za tím účelem vyjednáváno s kongregací sester školských o proná-
jmu dvou místností v klášteře a zároveň jednáno o prodeji klášterní 
budovy č.p. 153. Školské sestry projevily ochotu prodat obci budovu 
i s pozemky za 1.500.000 Kč. ….. Ustanoven zvláštní výbor, podle 
jeho usnesení vypravila se čtyřčlenná deputace k ministerstvu finan-
cí, sociální péči a k několika poslancům se žádostí, aby obci byla 
poskytnuta subvence na zakoupení budovy. Po nezdaru vyjednávání 
nakonec dohodnuto s kongregací pouze pronajmutí dvou místnos-
tí. ………. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 25. 2. vřele doporu-
čoval náměstek starosty Jiří Herold projektovanou stavbu údolní 
přehrady na řece Chrudimce v Seči. ….. Dne 16. 5. Byl uskuteč-
něn na náklad okresního výboru v Chrudimi zájezd ministrů, sená-
torů, poslanců a zástupců úřadů i průmyslu zdejšího okresu do Seče 
na prohlídku místa „doliny“ pod Ohebem (podle plánů budoucí hráze 
vod. díla). Zájezdu se za Slatiňany zúčastnil Václav Kotěra, který 
podal ve schůzi obec. rady podrobný referát. ………. Výměrem č. 
j. 40934 Zemské politické správy v Praze ze dne 5. srpna povole-
no zdejší obci 6 výročních trhů na zboží. Okresní politická správa 
v Chrudimi navíc povolila pravidelné čtvrteční týdenní trhy. Chrudim 
již nečinila žádných námitek. Pro týdenní trhy určena Nasavrcká 
ulice a pro výroční prostranství před mlýnem. – Bohužel, otázka 
trhů po krátkém čase selhala. Velká blízkost Chrudimě a také 
nevhodné umístění tržiště oslabily návštěvu trhů tak, že tyto 
po menším živoření zanikly. ………. Ve schůzi obecní rady dne 
9. 2. Byl podán výklad o projektované stavbě 6 družstevních domků 
u nádraží na pozemku, který patřil Čeňku Šnoplovi. Domky měly 
býti postaveny na státní subvence ze státních stavebních losů. Bylo 
nutno doplnit a změnit dosavadní plán polohy zdejší obce. Změny 
doporučeny ke schválení obec. zastupitelstvu, zejména zřízení nové 

ulice od sokolského hřiště-cvičiště podle rybníčku kat.č. 712/2 k ná-
draží v šíři 9 m. …....... Státní silniční správa v Chrudimi oznámila 
v listopadu, že započne dláždit část státní silnice od mostu k domu 
č.p. 119 v délce 120 m. Zároveň požádala obec, aby na svůj náklad 
obstarala odvoz žulových kostek ze zdejšího nádraží, které dodal 
Josef Kremina z Prosetína. Silniční správa též sdělila, že hodlá v r. 
1923 vydláždit druhou část silnice od cukrovaru ke dvoru. …....... 
Společenstvo mistrů kominických v Praze dne 7. 1. oznámilo, že 
Karel Hájek z Nasavrk přenechává kominickou práci ve zdejší obci 
mistru kominickému Aloisu Žákovi, který se ve Slatiňanech usadil. 
– Elektrotechnickou koncesi pro Slatiňany obdržel Ladislav Černý. 
Politické správě v Chrudimi oznámeno, že obec nečiní námitek proti 
přenesení elektrotechnické koncese Emilu Bartákovi z Podolí u Pra-
hy do Slatiňan. ………. Od firmy Jaromír Zrzavý z Okrouhlice (bra-
tr slavného malíře Jana Zrzavého) objednány 143 třešňové stromky 
a 11 jabloňových stromků za 2 402 Kč 10 h a od Antonína Šimona ze 
Mšené 60 třešní pro obecní sad. Stromky vysázeny na rúzných mís-
tech, která vznikla odstraněním neužitečného křoví. Ve dražbě pro-
dáno červené ovoce za 16.340 Kč a tvrdé za 703 Kč. ………. Schvá-
leno, aby z obecního lesa bylo odprodáno asi 200 borovic na stojatě, 
z nichž asi 15 použito na sloupy pro elektrické vedení od kláštera 
k nádraží. ……….Ve schůzi obecní rady dne 15. 11. usneseno navrh-
nout obec. zastupitelstvu úplné vykácení modřínového lesíka u mari-
ánské sochy. ………. Ve schůzi dne 9. 2. ustanoven šestičlenný pří-
pravný výbor pro postavení pomníku padlým a zemřelým vojínům 
v I. sv. válce. Obecními strážníky konána na výstavbu pomníku sbír-
ka, která vynesla 3.914 Kč. Dne 1. 10. svoláni příbuzní a pozůstalí 
k poradě o dalším postupu. Zároveň jim doporučen projektovaný 
žulový pomník podle vzoru pomníku v Hostovicích u Pardubic, 
kde náklad na pomník činil asi 15.000 Kč. ……… Při kontrole lístků 
v sokolském biografu vzniklo menší nedorozumění mezi dozírajícím 
obecním strážníkem a ředitelem biografu. Proto usneseno v obec. 
radě dne 12. 65., aby vstupenková kontrola v jmenovaném biografu 
byla nadále vykonávána obecní policejní stráží s tou změnou, že kon-
trola nebude prováděna u pokladny, nýbrž v přestávce, kdy kontrolní 
orgán spočítá toliko obsazená místa a výsledek pak ohlásí obecní-
mu tajemníku. ………. V měsíci únoru nastala u mlýna Janderova 
na řece Chrudimce velká zácpa ledu, která zadržovala vodu a ohro-
žovala nízko položené domky v Slatiňanech. Za záchranné práce při 
odklizení ledu vyplatila obec zdejšímu hasičskému sboru 440 Kč. 
Tuto částku vymáhala obec na majiteli mlýna, který tento obnos jako 
náhradu zapravil do obecní zdejší pokladny.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1922


