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ŘÍJEN 2018

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

Pozvánka na 162. Laskav večer
Písničkář Jan Burian

Známý písničkář, básník, spisovatel, fejetonista ale i průvodce turis-
tů po Islandu, Dánsku, Portugalsku a Chile, vystudovaný žurnalista 
Jan Burian (syn avantgardního českého divadelníka E. F. Buriana) 
na Laskavém večeru hrál již třikrát, není tedy pro slatiňanské diváky 
neznámý. A jelikož se jeho vystoupení vždy setkalo s velmi přízni-
vým ohlasem, přijede po čtvrté. Přijďte si poslechnou jeho staré i no-
vější u piana zpívané písně a vtipné vyprávění.
Laskavý večer se ve Společenském domě uskuteční v úterý 30. října 
od 19 hodin. Vstupenky si můžete koupit na místě nebo v předpro-
deji v městské knihovně. 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:
Cole Daniel – Loutkář
Mayes Jojo – Zakázané ovoce

Měsíc s pěknou knihou

Obyvatele DPS Slatiňany
opět potěšily děti z mateřské školky

Ve středu 26. září od 13 hodin proběhla v prostorách Domu s pečova-
telskou službou Slatiňany společná oslava svátků obyvatel. Největší 
radost, jako vždy, přineslo hudebně taneční vystoupení dětí z Mateř-
ské školy Slatiňany. Děkujeme dětem ze třídy „Motýlci“ a učitelkám 
paní Machové a paní Kučerové za příjemně strávené chvíle při kytaře 
a podzimních písničkách.

Milí spoluobčané, v souvislosti s blížícím se stým výročím vzni-
ku Československa bychom rádi přispěli k obnově krajiny v okolí 
našeho města. Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci s Městem 
Slatiňany vyhlašuje akci „Obnova starého sadu U křížku ve Škro-
vádu“. Jde o zničený sad po pravé straně cesty vedoucí k seníkům 
a kompostárně. Sad leží na pozemcích města (parcely č. 243/3, 243/2, 
243/4, 243/5, 243/6, 243/7, 313/3, 313/2 kú Škrovád).
Sázet budeme vhodné původní odrůdy ovocných stromů – vyso-
kokmeny (hrušně, třešně a slivoně).
Do akce se mohou zapojit spolky, rodiny, školní třídy, firmy i jednot-
livci. Účastnický poplatek ve výši 330 Kč obsahuje sazenici stromku, 
kůl a pletivo proti okusu. Akce je nezisková. Z případného zbytku 
financí zakoupíme další stromky. 
Přihlásit se můžete mailem na adrese daniel.vychodil@centrum.cz. 
Uveďte jméno a počet požadovaných stromků. Obdržíte potvrzení 
o přihlášení a pokyny k platbě, která se bude provádět převodem 
na účet střediska Junáka. 
Samotné sázení proběhne v neděli 11. listopadu 2018 odpoledne 
od 10.00 hod. Součástí akce bude několik doprovodných aktivit. 
Za středisko Junáka Slatiňany

 Daniel Vychodil

Obnova starého sadu

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE
VE SLATIŇANECH

začíná 17. září 2018

Pondělí 18.00–19.00 Step-aerobic
(aerobní sestava na bedýnkách, posilování a strečink)

Středa 18.00–19.00 Kruhový trénink
(aerobní sestava na zahřátí, posilování a strečink)

Středa 19.00–20.00 Cvičení zaměřené na posilování a protaho-
vání s využitím velkých gymnastických míčů

(určeno pro všechny, kteří chtějí posílit a zpevnit svoje tělo)

Bližší informace na tel. 773 294 445

Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na Vás!

Truhlářský workshop s kovářem
Truhlářství SPALTO Vás zve na truhlářský workshop s kovářem.
Přijďte s dětmi vyrobit dřevěný výrobek dne 27. října 2018 od 09.00 
do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Kapacita míst omezena, pro-
to neváhejte s přihlášením na klarasoudkova@seznam.cz, mob. 
776 167 340. Cena 250 Kč/ dva výrobky.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany 
a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.
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Rada města projednala
na 113. schůzi 29. 8. 2018

1.  Použití fondu Mateřské školy (ve výši 147 257 Kč na nákup kon-
vektomatu)

Rada města projednala
na 114. schůzi dne 10. 9. 2018

1.  Darovací smlouvu na veřejný rozhlas (dar od Michala Šelemby – 
rozhlas do nové zástavby při výjezdu na Chrudim)

2.  Dotační témata pro rok 2019 (schválen dotační program pro po-
skytování dotací z rozpočtu pro rok 2019)

3.  Podpisový řád
4.  Přeložku vrchního elektro vedení v ulici V Tarasích
5.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2018 (příjmová část na 71 137 725,53 Kč – dorovnáno 
9 814 700 Kč, výdaje na 73 326 925,53 Kč – dorovnáno 7 625 500 Kč)

6.  Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 23. zasedání dne 19. 9. 2018

1.  Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2.  Snížení fondu rozvoje bydlení 
3.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 645/1 v kat. území Sla-

tiňany a zrušení věcného břemene – veřejného přístupu na část po-
zemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany 

4.  Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 649/10 
v kat. území Slatiňany 

5.  Zrušení předkupního práva
6.  Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v kat. území Slatiňany
7.  Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany
8.  Záměr prodeje nebo zřízení věcného břemene-část pozemkové 

parcely č. 57/10 v kat. území Škrovád

Rada města Slatiňany

Poděkování Hostinci u Wenzlů

Podařilo se…

Rád bych touto cestou poděkoval milému a vstřícnému personálu 
Hostince u Wenzlů ve Slatiňanech za bezvadnou obsluhu, výborné 
jídlo a čisté a milé prostředí, při pořádání oslavy mých narozenin.

František Volejník, Slatiňany

Členové SDH Trpišov provedli opravu laviček umístěných v prosto-
rách návsi v místní části Trpišov. Na lavičkách byla opravena kon-
strukce i dřevěná část pro sezení a byly opatřeny konečným nátěrem 
(viz foto). I tato, zdálo by se nepatrná práce, přispěje ke zlepšení 
vzhledu a využití veřejného prostranství. Materiál zajistilo město 
Slatiňany.

Pod každou otázkou se tajné číslo skrývá,
když městem vyjdeš do přírody, zjistíš, kde se ukrývá.
Až všechna políčka vyplníš a tajenku tak odhalíš,
cestou zpátky vyrazíš a zpět do města dorazíš,

v infocentru čekat budeme na tebe,
s odměnou připravenou také jen a jen pro tebe...

To byl začátek dalšího Questu, který jsme na letošní léto připravily. 
Zájemce jsme s jeho pomocí provedly zajímavými místy v našem 
městě a okolí. My jsme velice rády, že se desítky nejen „slatiňáků“, 
ale i návštěvníků z širokého okolí rozhodlo vyrazit na procházku se 
soutěžním „papírem“ v ruce a po cestě plnit někdy trochu zapekli-
té úkoly, které daly zabrat nejen dětem, ale občas i dospělým. A jak 
se nám doneslo, často vedly k bouřlivým rodinným debatám, ale 
vždycky se zdárným koncem. Většina questů byla vyplněna správně 
a i když se občas něco nepovedlo, všichni si odnesli na památku malý 
dáreček. Chtěly bychom proto poděkovat všem, kteří v tomto horkém 
létě našli sílu a čas a vyrazili vstříc úkolům .

Quest Slatiňany 3

Omlouvám se všem, ale ve čtvrtek 4. října bude 
po celý den ZAVŘENO. V pátek 5. 10. a 12. 10. bude 
otevřeno pouze do 11 hodin.

Uzavření knihovny a infocentra
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Letní soutěž s Českou televizí

SEŽEŇTE OVEČKY!
Když jsem se hlásily do tohoto projektu Čes-
ké televize, který jsme se hlásily do tohoto projektu má mimo jiné 
i zvýšit návštěvnost turistických cílů ve vybraných lokalitách, kde se 
ovečky „hledaly“, byly jsme potěšeny, že byly jako cíl výletů z vel-
ké řady měst vybrány Slatiňany a ani nás nenapadlo, jaké „šílenství“ 
nastane. Během letních prázdnin navštívilo naše infocentrum veliké 
množství dětí s rodiči či prarodiči (jen soutěžících dětí dle naší ori-
entační statistiky přišlo k nám do íčka více jak 1200!!!). Někteří jen 
přibrzdili a vyzvedli si potřebný kód, ale mnoho z nich pojalo naše 
město a soutěž jako cíl výletu a zdrželi se. Potom většinou zavíta-
li na Švýcárnu, Kočičí hrádek, hledali koníky či se prošli lesem až 
na Báru, Monaco… Fajn takovému „šílenství“. Věříme také, že se 
ovečky opravdu všechny našly a jsou zpět na Déčku…

Po prvé se běžecká hodinovka konala na slatiňanské, tehdy ještě an-
tukové, dráze v roce 1984. Startovalo 8 běžců a vítězný Josef Novot-
ný uběhl 17.441 m. V dalších letech se hodinovka rychle zpopulari-
zovala, jezdilo na ni mnoho velmi kvalitních běžců a hranice 17 km 
byla naprosto běžně překonávána nejen vítězi, ale i dalšími běžci. 
Mnohokrát výkon nad 17 km nestačil ani na 3. místo. Dvakrát padla 
dokonce hranice 18 km. Nejprve ve 4. ročníku zaběhl Zdeněk Slanař 
18.120 m, o rok později rekord vylepšil Miroslav Wastl na 18.191 m. 
Oba to byli závodníci Transporty Chrudim. Od té doby rekord odo-
lává, ale hranici 17 km překonalo celkem 26 běžců dvaapadesátkrát.
V posledních letech ovšem prochází hodinovka určitou krizí. Může 
za to i škvára, po které se ve Slatiňanech stále běhá (možná jsme po-
slední aktivní oddíl v republice se škvárovou dráhou), ale těch příčin 
bude víc. Naposledy padlo 17 km v roce 2007, v roce 2011 po prvé 
stačil k vítězství výkon pod 16 km a v letech 2013, 2014 a 2016 do-
konce pod 15 km. Tím negativním rekordem je výkon 14.025 m. Loni 
se ale opět zalesklo na lepší časy a vítězný Václav Hromek ze Žum-
berka (letos již závodil za náš atletický klub) překonal 16 km a musel 
porazit 15 soupeřů, což bylo také nejvíce od roku 2009.
Závodí ale i ženy, i když těch běhá méně. Celkem osmkrát neběžela 
žádná a dvanáctkrát jen jediná. Ovšem i ženský rekord je mimořád-
ně kvalitní. V roce 20014 uběhla Anna Báčová ze Svitav 15.240 m 
a celkem pětkrát ještě padla hranice 14 km a čtyřikrát 13 km. Loni 
zvítězila Míla Kührová ze Slatiňan, když překonala další tři soupeřky 
a uběhla 11.855 m.
35. ročník běžecké hodinovky se uskuteční v sobotu 6. října se 
startem v 10.15 hod.

zdeněk jirásek

35. hodinovka na dráze

Letní soutěž v knihovně
Od začátku prázdnin až do konce prvního školního týdne nosili malí 
i velcí čtenáři do knihovny vyplněnou křížovku. Ta se netýkala kní-
žek ani oblíbených autorů, ale prověřila čtenáře ve znalosti okolních 
měst a památek. Dětem pomáhali rodiče a těm leckdy zase například 
internet nebo encyklopedie. Výslednou tajenkou křížovky bylo „Sla-
tiňany jsou nej..“ a na každém bylo, aby dle svého uvážení napsal, 
v čem je to naše městečko NEJ. Dostaly se nám jenom samé pozitivní 
výsledky a zjistily jsme tak, že podle čtenářů knihovny jsou Slati-
ňany NEJlepší, NEJzábavnější, NEJvíc super, NEJměsto, NEJhezčí, 
NEJzajimavější, NEJkrásnější, ale také že jsou u nás ty NEJzážitky 
a NEJvýlety .
A za tyto samé kladné ohlasy si každý odnesl na památku klíčenku 
s koníkem nebo sluníčkem, kterou jsme, jak doufáme, udělaly všem 
radost.

Posezení nad Vílemíninou stezkou inspirovalo desetiletou školačku Ve-
runku k napsání této krásné básničky, kterou nám přinesla do knihovny 
a my nemůžeme jinak, než se o ni podělit s našimi čtenáři.

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 11. 10. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Sejkorky nezahálely ani o letních prázdni-
nách. V polovině srpna si „nejstaršáci“ s mu-
zikou zajeli do Červeného Kostelce na me-
zinárodní festival, kde jako jediný dětský 
soubor (kromě domácího) reprezentovaly 
Českou republiku a rozhodně si neudělaly 

ostudu. Ostatně, potlesk na otevřené scéně při pohádkovém pásmu 
Čert a Káča, byl toho důkazem.
Již další víkend nestarší a prostřední Sejkorky vyrazily na Adámkovy 
slavnosti v Hlinsku, na začátku září si zatančily a zahrály na jarmarku 
na Veselém kopci a hned potom v Mrákotíně.

Také nejmladší Sejkorky začaly s náročnou prací hned na začátku 
školního roku. Čeká je totiž, jako ostatně celý soubor, Mezinárodní 
festival Tradice Evropy, kterého jsou Sejkorky tradičními účastníky 
a spolupořadateli.

Tentokrát naše děti přivítají ve svých domovech kamarády z Maďarska.
Tento ročník Tradic bude trošku jiný než ročníky předešlé, možná 
exotičtější, bude totiž propojen s velkým festivalem – Děti světa, kte-
rého se účastní vybrané dětské taneční páry ze všech světadílů. Pokud 

vše dobře dopadne a všichni naši hosté přiletí, uvidíte, když dorazíte 
ve čtvrtek 18. října do slatiňanské sokolovny na večerní galakoncert, 
tanečníky z Argentiny, Panamy, Francie a Maďarska. Začátek gala-
koncertu bude v 17.30 hodin. Vstupné dospělí 70 Kč, děti 30 Kč.
A že by potom byl s pilnou prací konec? Kdepak. Vánoce jsou tady 
cobydup a s nimi i vánoční koncerty pro celou rodinu Kdy? V tradič-
ním termínu v sobotu 15. prosince.
Ať to tady Sejkorkám krásně hraje, tančí, zpívá a ať nás to všechny 
společně baví.
Chceš se stát také naším členem? Přijď se za námi podívat na zkouš-
ku. Zkoušíme každý pátek od 13.45 hodin v sokolovně, muzika 
od 16.00. Mrkni i na naše internetové stránky www.sejkorky.cz.

Zdena Pacholová, DFS Sejkorky

Sejkorky nezahálejí …

Již je to zde, jako každý rok prázdniny utekly jako voda, naše řady 
opustila malá ptáčata do velkého světa škol a k nám přišli noví kama-
rádi. Vždy tak trochu začínáme od znova, ale jsou to začátky slibující 
nové a s každým novým kolečkem do hodinového strojku mateřské 
školy přijde další nová zkušenost, která nás obohacuje.
Slunce i přestože ještě stále má nebývalou sílu je v podzimních od-
stínech a i u nás ve školce je vše do podzimu vyladěno. Společně se 
těšíme na pro mnohé první slavnost nového školního roku. Slavnost 
Michaelskou. 

Michaelská
Oblakem, bouří chci odvážně jít,
mlhám i strachu se chci postavit.

I v tísnivém chladu se k slunci chci znát.
Vždyť v slunci je síla draka překonat.
Jen sluneční rytíř může nás vést
po cestách země i uprostřed hvězd,

svým třpytivým mečem svou sílu nám dát,
tmu, zlobu dračí pozutínat.

Zprávy z Mateřské školy Děvčátka Momo…
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připomínají Kameny zmizelých, vsazené do chodníku před domem 
čp. 408 na třídě T.G.Masaryka.
Fotoreportáž z položení těchto kamenů byla zveřejněna na titulní straně 
minulých Ozvěn. Ve stejný den – 15. srpna – byly položeny obdobné 
kameny ještě židovské rodině Stránských před obchodem Pekárna.
 Na snímku z této reportáže vidíme rabína židovské obce Daniela 
Vaňka při čtení hebrejského textu nad usazenými čtyřmi kameny, je-
jichž foto jsme nahradili kvalitnějším kvůli čitelnosti a zveřejňujeme 
ho (obr. č. 1). Krátký akt modlitby za zemřelé se konal před vilou 
patřící rodině J. Kloppra (obr. č. 2).

Herrmannovi se přestěhovali do Slatiňan z Chrudimi ještě před ro-
kem 1939 a jejich starší syn Otto byl na studiích v Praze. Stejně však 
transportu neušel a setkal se s rodiči až v Terezíně.
Mladší syn Ervín H. je zachycen na skupinovém fotu školní třídy 
obecné školy 5 a ve Slatiňanech z let 1939–40 (je označen šipkou). 
Třídním byl V. Kudrna (obr. č  3). Je to jediná fotografie člena rodiny 

H., která se dochovala.
Kameny zmizelých, připomínající oběti holocaustu, jsou mosazné 
dlažební kostky se jménem a rokem smrti občanů této víry. Do chod-
níku je zasadil německý umělec Gunter Demnig jako memento, 
upozorňující tímto netradičním způsobem na tragický úděl židů za-
vražděných nacisty za II. světové války. Stejně tak postupoval ve 23 
zemích Evropy a uložil 63 000 těchto tzv. memory destiček do dlaž-
by, jak se na první pohled jeví, pod názvem Stolpersteine.

Je třeba ještě uvést, že v roce 1942, se uskutečnily dva transporty židů 
z našeho kraje do sběrného tábora v Terezíně. Kronika udává dva 
termíny, z čehož první byl 15. září 1942 a druhý 2. prosince 1942, pro 
odsun posledních obyvatel s Davidovou šesticípou hvězdou.
Kronika ještě zaznamenala, že slatiňanská židovka Sophie Wohryz-
ková nepřežila přechodný pobyt v Terezíně a 1. února 1943 zemřela 
ve věku nedožitých 91 let. Ostatní pak pokračovali v cestě do Polska 
a cílovou stanicí byly vyhlazovací tábory smrti.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Osud židovské rodiny Herrmannových

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z let-
ních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, jak 
ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především 
objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že 
pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších 
místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost 
zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není 
nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými 
čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, 
není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpe-
čení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
  zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábran-

nými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatel-
né okenice

  poraďte se o zabezpečení s odborníky
  věnujte pozornost zejména stavebním otvorům – vstupní dveře, okna, 

verandy
  pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, 

kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního te-
lefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých 
bezpečnostních služeb

  nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
  pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí 
  zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
  cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechá-

vejte se v opuštěných objektech
  chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požá-

dejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
  sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
  při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob 

a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou 
souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii 
a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že 
vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte 
na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Zabezpečení chat a chalup před zimou
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Uteklo to jako voda, prázdniny skončily a máme tu začátek školního 
roku. My jsme však nelenili ani o prázdninách a naše školní zahrada 
se dočkala změn. 
Než jsme na zahradě začali něco tvořit, předcházelo tomu rozhodnutí, 
co chceme pro děti vytvořit. Naším společným cílem je dětem vybu-
dovat na zahradě přírodní hřiště a venkovní učebnu. Vybavit ji prv-
ky, které výrazně přispějí k rozvoji tělesné zdatnosti a otužilosti dětí, 
k jejich celkové psychické i fyzické pohodě a k podpoře výchovy 
ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu vztahu k příro-
dě. Herní prvky, které zahradu postupně zaplňují, jsou a budou volené 
s ohledem na bezpečnost dětí a musí mít bezpečnostní certifikát.

Za tímto účelem jsme v loňském školním roce vytvořili pro děti 
okrasný záhon s hmyzím domečkem, s jezírkem a mokřadem. Nejen, 
že jsme tak vylepšili prostor přední části zahrady, ale zároveň děti 
mohou poznávat různé druhy květin, život ve vodě a v hmyzím do-
mečku. Prostor je určen k relaxaci dětí.
Ve spolupráci s rodiči jsme postavili vyvýšené záhony, kde si děti 
mohou sami vypěstovat zeleninu, bylinky, květiny. Také jsme vyčis-
tili prostor, kde byly plané šípkové keře a vysázeli jsme motýlí keře 
a vytvořili prostor k opékání.

O prázdninách se naše školní zahrada rozrostla o další prvky, a to loď 
Santa Maria, Divoké kořeny – chůdy a pohyblivý chodník. Tyto prv-
ky jsou z akátového dřeva a byly pořízeny díky finančnímu příspěvku 
200 000 Kč od zřizovatele města Slatiňany. Dalším prvkem, který 
doplnil zahradu, byl Xylofon. Tento prvek jsme zakoupili díky tří-
dění papíru, ke kterému ve školce děti vedeme, a také díky rodičům, 
jež s námi třídí nejen papír ale i hliník. Za peníze získané z hliníku 
jsme dětem pořídili cvičební pomůcky do třídy. Děti si nové prvky 
velice oblíbily a maximálně je využívají. Tímto děkujeme zřizovateli 

za finanční podporu a rodičům za velkou pomoc při realizaci prvků.
A co plánujeme dál? V tomto školním roce máme v plánu zastřešit 
pískoviště a svépomocí dětem vytvořit např. bludiště, slunečné hodi-
ny, broukoviště a hmatovou stezku. 

A jaké máme dlouhodobé plány? Vytvořit pro děti přírodní učebnu - 
prostor se zastřešením a stoly, který budou moci paní učitelky a děti 
využívat ke vzdělávání. V zahradním domečku na hračky vytvořit 
prostor na výtvarnou dílničku, kde děti budou tvořit ze dřeva, vyrábět 
keramiku a získají tak základy pracovní výchovy. Postupně bychom 
také chtěli zahradu doplnit houpačkami a dalšími lanovými prvky 
a pod vybudovaným kopcem vytvořit průchozí prostor.

Mateřská škola Švermova informuje
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Pokud se i Vám náš záměr líbí, můžete nás podpořit i vy. Tak jako 
jsme v loňském školním roce šetřili korunky získané ze sběru papíru 
na nákup xylofonu, i pro letošní školní rok jsme si stanovili cíl. Rádi 
bychom dětem do přední zahrady pořídili mašinku s vagonky. Tento 
prvek je finančně mnohem více náročnější než xylofon, a proto na něj 
budou určeny peníze získané nejen ze sběru papíru, ale i ze sběru 
hliníku a výtěžku na připravovaném vánočním jarmarku. V případě, 

že byste se chtěli s námi zapojit do sběru drobného hliníku (plechov-
ky, víčka od jogurtu), můžete nám ho průběžně v průběhu celého 
školního roku nosit do školky do prostor, kde jsou stojany na kola 
– buď přímo do postaveného boxu, nebo vedle něj. Pokud nás chcete 
podpořit sběrem papíru, v termínu od 1 do 3. října bude ve školce 
přistaven kontejner, do kterého nám můžete přinést noviny i karton. 
Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.
Věříme, že se nám nadcházející celoroční píle vyplatí a získáme další 
zajímavý prvek do naší školkové zahrady, který bude dělat radost 
našim – vašim dětem.
Více informací o dění v naší školce, včetně fotografií naleznete 
na www.msslatinany.cz.

Angelina se před časem moudře rozhodla k testům své DNA na dě-
dičné vlohy BRCA1 k rakovině prsu a vaječníků. Vloha se u ní včas 
našla, ale díky dnešní medicíně ji nepřekvapí, ani na ni nezemře. 
U Angeliny dědičnost naznačovaly nemoci maminky i babičky. Jenže 
vlohu mohou přenášet i otcové a dědečkové a pak nemoc může přijít 
zcela nečekaně – což je bohužel případ nejčastější.
Proto jsme vymysleli studii IRGEI – test rizikových vloh i z doma 
odebraných slin u zdravých osob bez ohledu na projevy nemocí 
u předků. I ve Slatiňanech jsme v červenci spuštění studie oznámi-
li v měsíčníku a nedávno i speciálním bílým letákem do schránek. 
Dnes je z Chrudimsko-Havlíčkobrodska přihlášeno 2100 zájemců, 
asi 1400 jich už i poslalo poštou svou DNA (nebo se zúčastnilo od-
běrů na poliklinice v Chrudimi) a z těch už otestovaných je 11 pozi-
tivních – čtyři s vlohou BRCA1, sedm s vlohou k náhlému kolapsu 
srdce u mužů SNTA1. 
Poprvé na světě jsme u jedné BRCA1+ paní (vystoupila i v pořadu ČT 
o studii IRGEI – viz Regionální zpravodajství 27. 8. 2018, nebo www.
studie.mozello.com) zachytili nádorek v prsu ne větší, než špendlíko-
vá hlavička ... a tím jí nejspíše zachránili desítky let kvalitního živo-
ta. U sedmi SNTA1+ osob (jedna je opravdu ze Slatiňan) vyčkáme 
na výsledky všech 3333 účastníků a pak všem nabídneme speciální 
zátěžové EKG v Chrudimi nebo Havlíčkově Brodě a případně medi-
kamentózní ochranu. 
A ještě k zodpovězení otázky z titulku. Ano, všichni muži i ženy se 
stejnou vlohou BRCA1 (testované v IRGEI) mají skutečně stejného 
předka. Do jisté míry tedy příbuzní jsou. V ČR jich žije nejméně 
20 000. Těch s vlohou SNTA1 možná až 100 000. Chceme je všechny 
nalézt, ale krok vpřed musíte udělat i Vy – ve studii zbývá ještě po-
sledních asi 1200 míst. Šáhněte si na medicínu 21. století a přihlašte 
se jednoslovným mailem nebo sms „STUDIE“ na adresy: studie@
centrum.cz nebo 775 11 2004, případně z již uvedeného webu. V bí-
lém letáku, který jste dostali do schránek, je i nápad, jak do DNA 
prevence přivést skoro 10 milionů, popřemýšlejte i o něm.

Mgr. et RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.

Má Angelina Jolie ve Slatiňanech příbuzné?
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Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Sla-
tiňany pro rok 2019 schválená usnesením rady města Slatiňany 
č. 1458/114/2018/RMS dne 10. 9. 2018
pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Úvodní ustanovení

1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a upravují postup pro rozho-
dování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo 
na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem 
na jejich existenci a prosperitě.

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Za-
stupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na pří-
slušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje 
Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.

3.  Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici 
na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor hos-
podářsko-správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 20. září 2018 do 28. února 2019.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2019 je dle 

schváleného rozpočtového výhledu 500.000 Kč. Přesný objem bude 
znám po schválení rozpočtu na rok 2019 

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 
finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 
v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany

•  od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 podávají žadatelé žádost 
o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správ-
ní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2018, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 15. prosince 2018. Vyúčtování se předkládá na hospodář-
sko správní odbor městského úřadu Slatiňany

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady města
•  rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2019
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Slatiňany“
•  rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, 

pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí 
dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení.

Vyúčtování grantu
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 14. 12. 2019 dle účelu, 

na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá finanč-
ní veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zá-
kona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pověření 
zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 zák. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2020

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správ-
ním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant “

Dotační témata
1. Podpora rozvoje občanské společnosti
-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporují-

cích zdraví 
2.  Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro 

děti i dospělé
3.  Kulturní aktivity
-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
4.  Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorga-

nizovanou veřejnost
-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která ne-

jsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností na roz-
víjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

5.  Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
6.  Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kul-
turního, společenského a sportovního života ve městě

7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na úze-

mí města Slatiňany
9.  Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 

Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Dotační program
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Pan František Zeman (l904–1990) bydlel v Trpišově čp. 27, v prasta-
ré dřevěné, šindelem kryté hájence směrem k Šiškovicím. Byl jed-
ním ze tří synů paní Emilie Zemanové (František, Ladislav, Oldřich) 
dlouhodobě sloužící na augsperském panství. Hájenku dostala paní 
Zemanová do užívání s povinností uzavírání přilehlé brány a udržo-
vání stavení. V roce l904 byla totiž postavena silnice Trpišov–Licibo-
řice, která nad Trpišovem protínala v délce přibližně 900 m Slavicko-
-kochánovickou oboru. Aby z obory neutíkala zvěř, byla silnice až 
do roku l945 na noc uzavírána dvěma branami, a to ze strany trpi-
šovské i šiškovické části obory. Zavírání a otvírání bran bylo povin-
ností obyvatel obou hájenek. Paní Zemanová byla známou a úspěš-
nou bylinkářkou a léčitelkou, léčila široké okolí bylinnými odvary, 
tinkturami, mnohdy pomohla radami podle starých lékařských knih, 
opatrovala vzácný herbář. Ona i její syn František se také bez nemocí 
dožili vysokého věku. Paní Emilie také dobře a na četná vyžádání 
vykládala z karet, výborně mluvila německy (to ostatně i její synové).
Pan František Zeman zůstal svobodný a po úmrtí matky v r. l962 
hospodařil na hájence sám. A hospodařil opravdu svérázně. Domácí 
zvířata, krávy, kozy, ale i slepice, to vše mělo volný výběh, psi vše 
uhlídali. Krmení pro zvířata opatřoval po lesích, svážel na trakaři, no-
sil v objemných loktuších. Mléko odváděl i prodával, vejce pěšky no-
sil na trh do Chrudimi, stejně jako nasbírané houby, vše bylo žádané.
Po smrti matky přestala ho navštěvovat i rodina bratra Ladislava Ze-
mana z Pardubic, hájenka ještě více chátrala. V roce l975 byla za-
nedbaná hájenka fotografována zahraničními lovci, kteří pravidelně 
do slavické obory jezdili a informace s fotografiemi o tom, jak žijí 
starší občané v tehdejším Československu, byla otištěna v západoně-
meckých novinách. Na základě této nepravdivé informace přikročil 
vlastník objektu k jeho demolici, provedené koncem října l975. Pan 
Zeman, který i dříve odmítal nabízené vhodné bydlení, byl přestěho-
ván do slatiňanské „Švýcárny“, ve které žil až do r. l987 a byl také 

jejím posledním obyvatelem.
František Zeman, který vědomě volil velice střídmý život v přírodě, 
naspořil nemalé peníze. Měnovou reformou v r. l953 však přepočtem 
kurzu hotových platidel i vkladů (1:5, vzestupně 1:50) o úspory prak-
ticky přišel. Šetřil však dál a netajil se s tím, že vše jednou odkáže 
ústavům s nemocnými dětmi.

Proč vzpomínka právě na Františka Zemana? Je to kus paměti Trpi-
šova. Místu, kde stará hájovna stávala, se dodnes neřekne jinak než 
„Na Zemance“. A také vzpomínka na člověka pracovitého (po celý 
život pracoval jako lesní dělník, při důchodu jako noční hlídač 
v hřebčíně) a slušného, který si sice prosadil svůj osobitý způsob ži-
vota, ale když nepomohl, tak neublížil. Několik generací Trpišováků 
mi určitě dá za pravdu.

Poděkování panu Josefu Jeřábkovi ze Svídnice za opatření fotografií.
Prameny: vzpomínky trpišovských pamětníků
Fotografie: pan Zeman na hájence v Trpišově před její demolicí.

Text: JUDr. Hana Mikanová

„Na Zemance“  u pana Františka Zemana

ZDRAVÝ DEN S NORDIC WALKING CHRUDIM
V sobotu 13.10. 2018 se zúčastníme 
charitativní akce „VYCHODÍME TO 
TĚM, CO CHODIT NEMOHOU“, 
kterou pořádá Českomoravská fede-
race Nordic Walking (www.cmfnw.cz) 

ve spolupráci se Spolkem Martina Zacha (muže roku 2009, který den 
po svém vítězství utrpěl těžké poranění krční páteře a ochrnul). Při-
dáte se na pochod 2 nebo 7 km, prohlídku areálu zámeckého parku 
Konopiště a návštěvu Benešova a zříceniny minoritského kláštera? 
Po domluvě (tel. 739 031 081) pojedeme vlakem nebo auty.
Těšíme se na vaši účast a podporu dobré akce!

Za NW Chrudim Pavla Šimonová
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Ani po skončení cvičebního roku slatiňanští Sokolové nezaháleli. 
Již druhý víkend v červnu byli členové divadelního a tábornického 
oddílu POHODA hosty tatínka slovenské členky našeho sokola Na-
tálky Sokolové z Partizánské Lupči na slovenském Liptově. Výborné 
ubytování v penzionu Sokol, středně náročná pěší trasa Prosieckou 
a Kvačianskou dolinou, koupání v termálním vřídle, návštěva živé-
ho skanzenu Vlkolinec, příjemné posezení se starostou partnerské 
obce Likavka ing. Mariánem Javorkou, prezidentem Klubu nadšen-
cov amaterskej cyklistiky (KNC) Róbertem Fajtou a dalšími přáteli 
u Igora Sokola, který připravil skvělé pohoštění.To vše a další pro-
gram v našich zanechaly velmi pěkné pocity. 
24. června se slatiňanští zúčastnili pietní akce v Ležákách, kde se 
skupinou sokolů ze Sokolské župy Východočeské položili věnec 
u památníku ležáckých obětí.

1.–6. července se skupina slatiňanských děvčat pod vedením ná-
čelnice ses. Světlany Pilařové zúčastnila po roční přípravě a regio-
nálních sletech v Městečku Trnávka, Pardubicích a Hradci Králo-
vé XVI. Všesokolského sletu v Praze. Týden naplněný programem 
(skoro čtyřhodinový průvod Prahou, noční výstup na Petřín, Sokol 
Gala v O2 aréně, program v areálu Tyršova domu, zkoušky na veřej-
ná vystoupení, večerní i odpolední provedení hromadných skladeb 
a mnoho dalších) zanechal v děvčatech vzpomínky na celý život. Slet 
se vydařil a můžeme náčelnici a děvčatům poděkovat za vzornou re-
prezentaci. Sletu se jako naši hosté zúčastnili starosta ze slovenské 
Likávky s manželkou, kterým se slet velmi líbil a podle jejich slov 
nečekali něco tak překrásného a emociálního. 

28. července – 11. srpna se konal pravidelný dětský tábor v lese u po-
toka Zlatník nedaleko Bojanova, letos pod názvem Záhada hlavo-
lamu. Pod laskavým vedením br. Jirky Trojana a jeho přátel se dva 
týdny děvčata a chlapci věnovali hrám a společnému životu v příro-
dě. Součástí aktivit byl mimo jiné výlet autobusem do okolí Bystři-
ce nad Pernštejnem, vlastní divadelní představení, zábavy při hudbě 
kapely ROHLÍK STONES, Zlatnický slavík a další. Každý táborník 
obdržel tričko s logem Pohody. Zajímavostí tábora byla opakovaná 
účast tří slatiňanských Sokolek ze Slovenska. Velké poděkování patří 
celému vedení tábora a zvlášť ses. Janě Trojanové, která se vzorně 
starala o žaludky účastníků. Všichni dělali tuto velmi záslužnou práci 
na úkor svého volna a bez jakékoliv odměny. 

2.–5. srpna se členové cykloklubu zúčastnili již podesáté společné 
akce v Likávce. V letošním roce spojili síly Klub nadšencov amater-
skej cyklistiky Ružomberok a Sokolská župa Východočeská – Pippi-
chova. Díky úsilí obce Likávka a KNC zorganizovali akci: OKOLO 
LIPTOVA 39. ročník a soKOLNÍ VÝLET KOLEM 10. ročník. Celá 
akce je vždy bezvadná a v letošním roce se nesla ve znamení jubi-
lejní desáté spolupráce. Návštěva památného háje, cesta okolo Lip-
tovské Mary, Výlet na Magurku, večer vždy s pohoštěním a zábavou 
s kulturním programem a přátelská posezení zanechala v účastnících 
emociální zážitky. Překvapením pro účastníky bylo vyznamenání sta-
rosty Likávky ing. Mariána Javorky a prezidenta KNC Róberta Fajty 
bronzovou Pippichovou medailí za dlouhodobé přátelství a podporu 
sokolského hnutí. Medailí vyznamenané dekorovali br. Mirek Leb-
duška – starosta Sokola, Víťa Kolek místostarosta Slatiňan a župní 
náčelník br. Vlastimil Pilař. 
8. srpna ses. náčelnice a br. starosta se třemi děvčaty, která cvičila 
na sletu jeli na kolech na návštěvu do tábora Zlatník. Cestou si zajeli 
na prohlídku keltského opida do Nasavrk. V táboře poobědvali a byli 
obdarováni táborovými tričky. Po procházce lesem se na kolech vrá-
tili do Slatiňan a zakončili výlet zmrzlinou.

I naši folkloristé FORMANI A SEJKORKY o prázdninách překypo-
vali aktivitami. Několik vystoupení během léta vyžadovalo poctivou 
přípravu. Za vše si připomeňme vystoupení na mezinárodním festi-
valu v Červeném Kostelci nebo vystoupení na Veselém Kopci. I tady 
si zaslouží úctu a poděkování především ses. Stáňa Sejkorová, br. 
Aleš Kohoutek, br. Radim Zajíček, ses. Helena Kohoutková, ses. Ji-
řinka Pražanová a všichni další účastníci. 
Během léta probíhal v sokolovně opakovaně příměstský tábor. Zá-
roveň byly prováděny nutné a nákladné opravy části střech, výmal-
ba vstupních prostor a provedení nového obložení, opravy a nátěry 
všech dveří a oprava části elektroinstalace.
Nový cvičební rok zahájily kurzy společenského chování a tance. 
Mimo pravidelná cvičení se můžeme v první polovině cvičebního 
roku těšit 6. října na Noc Sokoloven, 7. října položíme věnec u po-
mníku v parčíku před školou a ve Škrovádě sokolským legionářům 
u příležitosti památného dne Sokolstva. V sokolovně ještě bude pro-
bíhat mezinárodní dětský folklorní festival TRADICE EVROPY, vá-
noční koncerty a další akce.

Mirek Lebduška

Léto v Sokole Slatiňany
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Po šesti letech přivítáme ve Slatiňanech pí-
sničkářskou legendu Pavla Žalmana Lo-
honku se svou kapelou. Můžeme se těšit 
nejen na jeho zlidovělé hity, ale i nové krás-
né písně. V těchto dnech se v našich kinech 
promítá i celovečerní hraný dokument o této 
významné hudební osobnosti s názvem „Na-

slouchám tichu země“ . Film je inscenova-
ný dokument formátu celovečerního filmu, 
který přináší uhrančivý příběh muže, jenž 
ve stovkách svých písniček dokázal vybudo-
vat svět, v němž je spoustě lidí dobře. Film 
si klade za cíl představit Žalmana nejen jako 
hudební legendu, ale chce i přijít na kloub 
okolnostem, díky nimž se touto legendou 
stal. Bude zajímavé se podrobnosti o tomto 
projektu dovědět i od jeho hlavního aktéra.
Pražská kapela Mrakoplaš je skvělá folk-
rocková kapela zkušených muzikantů. Jejich 
melodické písně mají opravdovou šťávu.
Moravská kapela Listověj – to je jsou křehké 
lyrické písně inspirované především nádher-
nou přírodou českomoravské vrchoviny.
Bluegrassovou kapelu Křáp z Bíliny jsme 
již na Slatiňanském vrabčáku měli možnost 
před lety slyšet. Můžeme se těšit na písně 
ve stylu kapely Cop.

Kapela Passage z Teplic, je dlouholetou stá-
licí české folkové hudby. Na Slatiňanském 
vrabčáku je přivítáme poprvé.
Podruhé zde vystoupí mladá chrudimská ka-
pela Kdoví. Kapela na sobě maká, můžeme 
se tišit na jejich nové písně.
Na festivalu nebude samozřejmě chybět ani 
domácí kapela Strunovrat, která se i s hosty 
představí v rozšířené sestavě.
Předprodej levnějších lístků bude zahájen 
15. 10. 2018 na místech: galanterie paní Pe-
trové ve Slatiňanech a v informačním centru 
v Nasavrkách – přízemí zámku, u paní Zá-
vorkové.
Od 29. 10. 2018 bude zahájen předprodej 
i v informačním centru v Chrudimi.
Podrobnější informace o festivalu najdete na: 
www.strunovrat.cz.
Těšíme se na vás!

Petr Šotta

Každý rok si Sokolové připomínají smutné 
datum – 8. říjen. Nacisté si byli vědomi úlo-
hy Sokolů ve společnosti, považovali sokoly 
oprávněně za nepřátele narušující začlenění 
protektorátu do říše.
Na konci jara 1939 se začalo o sokolské špič-
ky intenzivně zajímat gestapo, které v rámci 
likvidace Obrany národa v letech 1939–1940 
zjistilo, že řada členů Sokola je zapojena 
do odboje a že vojenské velení se Sokolem 
počítá jako se svou zálohou pro období pře-
vratu. Dne 1. září 1939 Karl Hermann Frank 
odstartoval pod krycím názvem Aktion Al-
brecht der Erste preventivní zatýkání před-
stavitelů českého veřejného života a sokol-
ských žup a jednot (2 000 osob).
Po znepokojujících zprávách o celkovém 
nárůstu protektorátní rezistenční činnosti, 
sabotážích a stávkách dosadil Adolf Hitler 
na Neurathovo místo šéfa RSHA, SS-Ober-
gruppenführera Reinharda Heydricha. „Akce 
Sokol“ byla odstartována v noci ze 7. na 8. 
října 1941 a týkala se zatýkání vysokých 
sokolských funkcionářů, župních tělový-
chovných a okresních činitelů. Celkem bylo 
zatčeno kolem 1 500 sokolů, z nichž velká 
většina putovala rovnou do Malé pevnosti 
v Terezíně a potom do koncentračního tábora 
v Osvětimi. Tito hrdinové byli vězněni, mu-
čeni a naprostá většina těch, kteří přežili se 
na svá místa po skončení války navrátila.
Počet sokolských členů v odboji není znám, 
zrovna tak není jasné, zda k odboji vyzývali 
přední funkcionáři. Je však známo, že členem 
Sokola byl Jozef Gabčík, který se podílel 4. 
června 1942 na atentátu na Heydricha. V le-
tech 1939–1945 bylo vězněno 11 611 členů 
ČOS, z toho zavražděno 1 212. Jinak zemřelo 
dalších 2 176. V koncentračním táboře skon-
čil i tehdejší starosta Československé obce 
sokolské, lékař Stanislav Bukovský. Během 
Pražského povstání 5.–8. května 1945 našlo 
smrt dalších 589 sokolských příslušníků.
Období nacistické okupace jasně ukázalo, že 
Sokolové stáli pevně na straně republiky. Ani 
v tomto těžkém období nezradili. Naopak 
přinesli oběti nejvyšší a proto si zaslouží, aby 
se na ně nikdy nezapomnělo.
Sokolové pomáhali vybojovat samostatnou 
Československou republiku. Sokolové tuto 
republiku vždy hájili. Sokolské hnutí je stále 
živé a je součástí veřejného života republiky 
i dnes.
zdroje: Wikipedie, internet.

(Otto Jiřík)

Slatiňanský vrabčák po čtrnácté

8. říjen – 
památný den Sokolstva
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o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva města Slatiňany

ve dnech 5. a 6. října 2018

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustano-
vením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Senátu Parlamentu ČR a o změ-
ně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i  v o l i č e

1. volby do zastupitelstva města a volby 
do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 5. 10. 2018 v době od 14.00 do 22.00 
hodin
 

v sobotu 6. 10. 2018 v době od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin
 
2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost budova radnice MěÚ 
Slatiňany č. p. 36 ve Slatiňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Čechova čp.: 11, 25, 71, 99, 166, 209, 253, 
255, 254, 258, 290, 356, 514, 553, 561, 562, 
583, 590, 613, 630, 644, 650, 679, 692, 746, 
747, 759, 760, 804, 846
Dělnická čp.: 268, 269, 270, 279, 280, 281, 
282, 292, 307, 308, 369, 391
Farská čp.: 88, 765
Husova čp.: 225, 250, 374, 377, 378, 382, 
383, 384, 385, 386, 406, 608, 626, 751
Jiráskova čp.: 38, 43, 44, 86, 625
K Vlčnovu čp.: 500, 512

Medunova čp.: 31, 32, 33, 50, 220, 221, 
370, 404, 566, 664, 665, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 708, 709, 710, 
712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 744, 
763, 766, 767, 784, 785, 798, 818, 900
Na ostrově čp: 58, 63, 73, 75, 79, 417
Na Rembáni čp.: 706
Pišťovy čp.: 517, 666, 147E, 213 E, 230 E, 
237 E, 202E
Presy čp.: 23, 100, 273, 278, 288, 332, 349, 
401, 402, 412, 761, 806, 853
Sečská čp.: 54, 232, 413, 492, 504, 505, 560, 
648, 758, 815, 840, 851, 860, 870, 873, 884
Schmoranzova čp.: 89, 145, 159, 172, 231, 
235, 254, 267, 300, 310, 375, 503, 555, 599
Smekalova: 862, 866, 867, 868, 871, 872, 
875, 876, 878, 880, 888, 894
Smetanovo nábřeží čp.: 13, 15, 17, 18, 20, 
116, 764, 858
Spojovací čp.: 180, 658
Staré náměstí čp.: 12, 847, 848
Šmeralova čp.: 127, 175, 177, 698
Štěpánkova čp.: 188, 197, 208, 212, 213, 
294, 295, 304, 305, 306, 347, 395, 418, 467, 
869
T.G.Masaryka čp.: 36, 37, 40, 67, 72, 78, 
81, 82, 83, 84, 91, 94, 95, 96, 117, 118, 121, 
125, 126, 131, 142, 148, 151, 338, 407, 443, 
520, 567, 568, 801
Tovární čp.: 398, 403, 474
Tyršova čp.: 192, 193, 550, 552, 572, 576, 
589, 796
U Cukrovaru čp.: 3, 144, 158, 206, 882
V Kaštance čp.: 74, 757
Vítězství čp.: 109, 110, 194, 198, 199, 214, 
216, 217, 218, 229, 396, 397, 436, 657, 681, 
740, 769, 770, 891
Vrchlického čp.: 16, 46, 47, 48, 70, 76, 93, 
97, 107, 108, 518
Zámecký park čp.: 1, 27, 30, 45, 122, 150, 
170

ve volebním okrsku č.2 
je volební místnost ve Společenském domě 
čp. 287 Slatiňany
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Boženy Němcové čp.: 178, 179, 256, 285, 
616, 617, 892
Družstevní čp.: 726, 727, 728, 729, 730, 
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
Havlíčkova čp.: 210, 409, 470, 475, 477, 
480, 486, 487, 494, 509, 579, 581, 582, 614, 
615, 621, 634, 662, 673, 850, 895
Ke garážím čp.: 788, 820, 865, 896
Klášterní čp.: 160, 203, 204, 329, 334, 336, 
345, 346, 368, 415, 416, 459, 465, 600, 601, 
602, 631, 637, 655, 659, 661, 675, 745, 795, 
839
Nádražní čp.: 112, 113, 114, 153, 154, 156, 
167, 174, 181, 182, 189, 190, 240, 247, 252, 
259, 260, 261, 262, 263, 271, 274, 275, 309, 
354, 359, 360, 363, 364, 379, 390, 463, 496, 
501, 506, 620, 632, 639, 647, 671

Oznámení
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Palackého čp.: 233, 234, 286, 302, 303, 335, 
339, 340, 376, 388, 393, 394, 432, 439, 445, 
451, 462, 464, 476, 563, 585, 635, 636, 668
SNP čp.: 484, 513, 573, 588, 619, 628, 663, 
Staré náměstí: 832, 833, 834, 835, 857
Švermova čp.: 331, 342, 365, 371, 389, 426, 
435, 460, 491, 607, 609, 627, 669
T. G. Masaryka čp.: 80, 103, 111, 129, 132, 
133, 134, 135, 202, 223, 228, 649, 696, 697, 
836, 883
Tyršova čp.: 296, 297, 298, 348, 405, 411, 
431, 455, 485, 488, 489, 490, 525, 529, 534, 
537, 549, 622, 694
Vítězství čp.: 207, 341, 343, 344, 355, 387, 
458, 495, 499, 510, 511, 565, 652, 653, 654, 
667
Wolkerova čp.: 191, 238, 241, 243, 257, 
272, 276, 457, 542, 543, 558, 559, 578, 641, 
642, 674, 677, 678, 721

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní umělecké 
škole čp.173 ve Slatiňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
5. května čp.: 248, 315, 316, 323, 325, 328, 
350, 351, 410, 456, 472, 479, 540, 612, 885
Družstevní čp.: 724, 725
Havlíčkova čp.: 185, 574
Jungmannova čp.: 425, 471, 481, 507, 531, 
633, 638, 640, 643, 645, 660, 672, 879
Ke stadionu čp.: 420, 421, 422, 423, 434, 
442, 656, 881
Nerudova čp.: 161, 162, 163, 164
Neumannova čp.: 184, 289, 320, 321, 324, 
326, 330, 337, 352, 353, 454, 473, 498, 532, 
586, 587, 592, 595, 597, 610, 611, 618, 629, 
670, 676, 699, 762
Podskála čp.: 29, 55, 61, 85, 219, 245, 800
Příční čp.: 52, 516, 521, 527, 538, 539, 554, 
598, 605, 707
Raisova čp.: 137, 139, 195, 196, 200, 242, 
246
Smetanovo nábřeží: 556
Staré náměstí čp.: 6, 7, 9, 10, 60, 64, 92, 
128, 822, 823, 824, 825, 857
Školská čp.: 293, 444, 530, 533, 604
Škrovádská čp.: 433, 437, 438, 526, 536, 
548, 557, 591
Škrovádské nábřeží čp.: 317, 318, 319, 
322, 327, 448, 450, 453, 469, 493, 497, 515, 
Švermova čp.: 748, 749, 753, 754, 755, 756, 
807, 808, 864, 889, 893
T. G. Masaryka čp.: 106, 124141, 143, 186, 
222, 283, 311, 312, 333, 400, 408, 419, 424, 
427, 441, 446, 447, 449, 502, 508, 524, 545, 
580, 593, 768, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
778, 779, 780, 781, 782, 783, 813
Tyršova čp.: 59, 528, 541, 603, 606, 623, 
651, 695, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 720, 
722, 723, 742, 743, 750, 799, 809, 816, 854
V Tarasích čp.: 680, 739
Úzká: 814, 817, 856

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost Škrovád čp.11

pro voliče bydlící v místní části Škrovád

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Trpišov čp. 93
pro voliče bydlící v místní části Trpišov 
a Kochánovice

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Kunčí čp. 2
pro voliče bydlící v místní části Kunčí

3.  Voličům – občanům České republiky bude 
umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a státního občanství České re-
publiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
nebo cestovním průkazem.

4.  Voličům – občanům jiného členského státu 
Evropské unie bude umožněno hlasování 

po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství jiného členského státu Evropské 
unie , a to průkazem o povolení k trvalému 
pobytu nebo potvrzením o přechodném 
pobytu na území České republiky.

5.  Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději v úterý 2. října 2018, ve dnech 
voleb volič může tyto obdržet i ve volební 
místnosti.

6.  Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 
může hlasovat pouze státní občan ČR

7.  Je-li ve volebním okrsku obsažena celá 
část obce (Škrovád, Kunčí, Trpišov) ne-
jsou vypsána čísla popisná.

Ve Slatiňanech dne 20. 9. 2018

MVDr. Ivan Jeník, starosta
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Uzávěrka příštího čísla 22. října 2018. ZDARMA. 

Vážení spoluobčané, 
v roce 1923 s odstupem takřka 5 let po konci války a zrodu republiky 
byl odhalen památník padlým v parčíku u školy i později zlikvidovaný 
oslavný nápis na skále u „Panenky Marie“. Za pozornost stojí i prů-
běh licitace výše slatiňanského příspěvku na stavbu Sečské přehrady. 
Vrcholně aktuální je zmínka o konání tehdejších komunálních voleb, 
zejména pak dnes neuvěřitelná dohoda 8 stran na složení zastupitel-
stva bez voleb (!) s měsíčním předstihem. Drsné klimatické podmínky 
roku 1923 (vzhledem k letošním zkušenostem i neblahým prognózám) 
můžeme našim dědům jen závidět.
………. Se zřízením telefonní ústředny započato dne 5. 3. Ředi-
telství pošt a telegrafů v Pardubicích oznámilo přípisem ze dne 15. 
3., že samostatné tel. ústředny v Slatiňanech, Nasavrkách a Trhové 
Kamenici byly odevzdány veřejné dopravě. Úředník, který stavbu 
ústředny řídil, jednal zároveň s Václavem Krajícem znovu o proná-
jmu místnosti pro poštovní úřad v domě č.p. 157 (roh T. G. Masa-
ryka a B. Němcové). Majitel domu projevil ochotu pronajmout žá-
danou druhou místnost poštovnímu eráru za roční nájemné z obou 
místností za 1.200 Kč na dobu deseti let. ………. V tomto roce se 
rozhodl lékárník Ph Mr. Zdeněk Kloubek z Prahy, za příčinou zřízení 
lékárny ve zdejší obci, koupit dům č.p. 180 (ul.  Spojovací naproti 
dnešní poště) od výrobce vlasových sítěk Michaela Vodičky. K za-
mýšlené koupi skutečně došlo a tím po vleklých nesnázích zajištěno 
otevření lékárny. ………. Na schůzi v Chrudimi 26. 4. se jednalo 
o stavbě údolní přehrady v Seči a o výši příspěvku jednotlivých obcí 
v povodí Chrudimky. Pro Slatiňany stanovila okresní správní komise 
částku 50.000 Kč. Když přítomní zástupci obce protestovali, snížena 
tato částka na 25.000 Kč. Ve schůzi obec. rady 2. 5. byl schválen 
návrh na povolení příspěvku jen na 12.000 Kč. Avšak ani tento ná-
vrh neschválila finanční komise dne 27. 6. a doporučila přispět pou-
ze 6.000 Kč. Dne 7. 7. měl v obec. zastupitelstvu předseda okresní 
správní komise ing. Klein mimořádnou přednášku o zvláštním náro-
dohospodářském významu projektované přehrady. Přitom žádal, aby 
obec přispěla částkou 25.000 Kč. Usneseno však zastupitelstvem, 
aby byl povolen původní příspěvek 12.000 Kč. S tímto, po dlouhé 
debatě, konečně jmenovaný řečník souhlasil. ………. Obecně pro-
spěšnému stavebnímu družstvu zřízenců drah zdejšího okresu bylo 
obcí oznámeno, aby dalo novostavby u tří dvojdomků označit po-
pis. čísly 259–264. Mezi prostranstvím před nádražím a novými 
domky byl ležící příkop nákladem družstva a za přispění obce 
opatřen cementovými rourami v délce 70 m a zasypán. ……….. 
Starosta obce ve schůzi obec. rady předložil plánek na pozemky při 
silnici k Presům za hřbitovem a zároveň podal vysvětlení, že na těch-
to pozemcích bylo by možno získat 8 stavebních míst v rozloze 313 
m2. ………. K podnětu Okrašlovacího spolku bylo rozhodnuto, aby 
zřízeny byly kamenné široké přechody silniční v šíři 1 m a to v uli-
ci Nasavrcké a jeden v ulici Orelské u odbočky k Vlčnovu. Rozpočet 
na jeden takový přechod vyžadoval nákladu asi 235 Kč. Též upravena 
stezka k nádraží a přechod u rybníka. K tomu účelu zakoupeny 4 od-
ložené pražce a drátěné lano. Do upraveného příkopu bylo usneseno 
ještě zakoupit kanálové roury. Na úpravu stezky k nádraží povolena 
obcí částka 400 Kč. ………. Schválen prodej neplodných obecních 
pastvin za domky čp. 192 a 198 Aloisi Závorkovi a Boženě Plíškové. 
Byly to vlastně zbytky staré cesty z Orle do Slatiňan (dnes ul. Če-
chova – východ). ………. Slatiňanským obětem I. sv. války postavilo 
místní sdružení pro stavbu pomníku důstojný památník, který byl vy-

tesán ze slezské žuly v dílně pardubického sochaře Václava Zahálky 
nákladem 14.000 Kč. Slavnost se konala dne 20. 5. a to za velké účasti 
domácích i přespolních. Dojemný slavnostní průvod se ubíral ze stro-
mořadí „kaštanky“ Nasavrckou ulicí k pomníku před zahradou obec-
ní školy. Zvláště budil pozornost alegorický vůz, který představoval 
loučení vojínů s domovem a smrt jejich na bojišti. ………. Dne 3. 7. 
konána oslava 40 let činnosti místního hasičského sboru pod zášti-
tou obec. zastupitelstva. Při této slavnosti konáno veřejné okrskové 
cvičení, na kterém vystoupily ženy hasičky a též školní děti se se-
kyrkami. Zúčastnilo se 12 okolních sborů se 136 členy. ………. Dne 
6. 3. sdělil Okrašlovací spolek, že dá na balvaně v obecní třešňovce 
vytesat nápis vzpomínající „Den svobody“ a pořídit na tom místě 3 
lavice na svůj náklad. Spolek též oznámil dne 23. 10. obec. úřadu, 
že hodlá vysázet hlohy v Nádražní ulici, lípy v Orelské a Mlýnské 
ulici a to nákladem asi 2.650 Kč. ………. Ve schůzi obec. rady též 
usneseno, aby po obou březích řeky, od lávky směrem k jezu, bylo 
vysázeno 55 vysokokmenných topolů nákladem 1.100 Kč. ………. 
Volby do obec. zastupitelstva konány dne 2. 12.. Již měsíc předtím 
se shodly jednotlivé strany na společném prohlášení, že pošlou 
do zastupitelstva své činovníky bez voleb. Celkem navrženo 30 
členů z 8 stran a sice: Čsl. strana soc. demokratická 6 členů, Čsl. 
strana socialistická 2 členy, Čsl. strana lidová 2 členy, Čsl. strana živ-
nostensko-obchodnická 5 členů, Republikánská strana čsl. venkova 3 
členy, Čsl. národní demokracie 6 členů, Nezávislé sdružení zaměst-
nanců cukrovarnických 4 členy, Komunistická strana 2 členy. Při 
ustavující schůzi dne 15. 12. zvolen starostou obce Bedřich Potů-
ček, správce továrny na hasičské zařízení. ………. Dne 30. 4. vypukl 
požár v Presích. Oheň zachvátil obytné stavení, chlév a stodolu V. 
Pozemského. Příčina požáru neznáma. Když hasičský sbor nemohl 
okamžitě sehnat koně od místních občanů, požádali členové sboru 
právě jedoucího občana Vojtěcha Urbana z Trh. Kamenice o potah. 
Stříkačku museli zdejší hasiči dopravit zpět sami, neboť jmenovaný 
si hned koně odvedl. ……….Již v polovině listopadu napadlo do-
sti sněhu a tuhé mrazy trvaly od vánoc až do března. Ve dnech 
povánočních zatarasily ledy koryto řeky, zdvihly vodu u Kabeláčova 
mlýna, takže veškerá voda se hnala k pravému břehu, kde poškodila 
domky a vnikla do příbytků a sklepů. Kritický den nastal 29. 12., kdy 
byla obecní správa nucena nařídit prosekávání ledu u pravého břehu, 
aby byl umožněn odtok vody. Celkem zaplatila obec za tuto práci 
611 Kč 80 h.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1923


