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PROSINEC 2018

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

Děti MŠ Slatiňany
přinesly radost do Domu s pečovatelskou službou

Ve čtvrtek 15. listopadu zpříjemnily odpoledne obyvatelům Domu 
s pečovatelskou službou Slatiňany děti z Mateřské školy Slatiňa-
ny  (třída Motýlci).  Děkujeme  dětem  pod  vedením  paní  učitelky 
Kučerové a Machové za milé dárečky, přáníčka a za překrásné vy-
stoupení.

Od ledna roku 2019 budou rozšířeny na MěÚ Slatiňany úřední hodi-
ny pro veřejnost a to každé pondělí do 18 hodin (nyní do 17 hodin). 
Rozšíření se týká kanceláří matriky a poklady a stavebního úřadu.

Vážení a milí občané,
přeji Vám spokojené, šťastné a veselé Vánoce 
v kruhu Vašich nejbližších i Vašich přátel.
Dětem hodně dárků pod stromečkem a hezké vánoč-
ní prázdniny. Ať Vám nikdy nezevšední plamínek vánočních svíček, 
vůně skořice a vánočního cukroví a tajemný čas Vánoc.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte i mně, abych Vám popřál klidné a ničím nerušené vánoční 
svátky prožité v pohodě, klidu a přátelském duchu. Važme si společ-
ně prožitých drobných radostí i s dětmi, které Vánoce dokážou vždy 
rozzářit svým smíchem, bezprostředností a upřímností, také obyčej-
ného zdraví a šťastných chvil strávených v rodinném kruhu.

Váš Stanislav Šťastný, místostarosta

Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy  a  náměty  na  kni-
hy, 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 pro-
střednictvím 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:
Picoultová Jodi – Prostá pravda
Cole Martina – Zrada

Měsíc s pěknou knihou

Rozšíření úředních hodin na MěÚ SlatiňanyVánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.

(Vánoční svátky, Emilie Bakajsová)

Provoz Městského úřadu Slatiňany v období Vánoc
Městský  úřad  Slatiňany  bude  mezi  vánočními  svátky  uzavřen 
ve  dnech 27.  12.,  28.  12.  a  31.  12.  2018. Vašim požadavkům  rádi 
vyhovíme opět od 2. 1. 2019. Děkujeme za pochopení. OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ A INFOCENTRU

v době předvánoční a vánoční

20. 12. čtvrtek           8–11 hodin
21. 12.–1. 1. 2019    ZAVŘENO

Poté se na Vás budeme opět těšit ve známou
pracovní dobu.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!

V Domě s pečovatelskou službou se dne 6. 12. 2018 v 13.30 hodin 
uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Základní umělecké 
školy Slatiňany spolu s paní učitelkou Sychrovskou. Besídku pořádá 
Město Slatiňany  společně  se Svazem diabetiků. Besídky  se  kromě 
obyvatel DPS zúčastní také členové Svazu diabetiků (v případě zá-
jmu se mohou hlásit u paní Boháčové).
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do nového roku 2019.

Vánoční besídka v DPS Slatiňany
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Rada města Slatiňany projednala
na 1. schůzi 5. 11. 2018

  1.  Vydání  osvědčení  o  nastoupení  do  funkce  člena  Zastupitelstva 
města Mgr.  Stanislavě Sejkorové  za  odstoupivšího MUDr. Ro-
berta Remeše

  2.  Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani 
Slatiňany

  3.  Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371 Kč z programu 2 „Podpora 
činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubic-
kém kraji“

  4.  Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a nava-
zujících nemovitostí (cukrárna u školy)

  5.  Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Sla-
tiňany za rok 2017

  6.  Prodloužení nájmu prostor v objektu č. p. 49 ve Slatiňanech (sta-
vební firmě provádějící rekonstrukci zámku)

  7.  Stavbu vodovodní přípojky pro bytový dům č. p. 616–617 v ul. 
Boženy Němcové ve Slatiňanech

  8.  Přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany
  9.  Použití  investičního  fondu  Školní  jídelny  Slatiňany  na  nákup 

elektrického kráječe na knedlíky v hodnotě 64 520 Kč
10.  Vodovodní přípojku ke Švýcárně (zřízení služebnosti)
11.  Změnu  elektropřipojení  domu  č.  p.  93  (úřadovny)  v  Trpišově 

(zemní připojení)
12.  Redakční radu Ozvěn Slatiňan
13.  Pověření oddávajících užíváním závěsného znaku se státním zna-

kem určení oddacího dne, úředně určené oddací místnosti
14.  22.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  města 

Slatiňany na r. 2018
15.  Poskytnutí  finančního  daru  slatiňanskému  občanovi  v  nouzi 

ve výši 2890, Rada se probírala možnosti další možné pomoci
16.  Zahraniční pracovní cestu pana starosty na Ukrajinu do Užhoro-

du v rámci činnosti zastupitele Pardubického kraje
17.  Dále Rada  schválila  gesce  jednotlivých  radních,  které  jsou po-

drobně rozepsané na dalších sekcích Ozvěn, zanesla požadavek 
Osadního výboru Kunčí  na finanční příspěvek do fin.  rozpočtu 

pro rok 2019, schválila návrh na prodloužení otevírací doby úřa-
du a pověřila radního města k projednávání délky uzavření MŠ 
o prázdninách.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany projednala
na 2. schůzi dne 12. 11. 2018

  1.  Kácení  suchých  dřevin  rostoucích  mimo  les  na  pozemcích 
ve  vlastnictví města  Slatiňany  (více  v  dalším příspěvku  tohoto 
vydání Ozvěn)

  2.  Kácení  51  kusů  stromů  v  havarijním  stavu  v  aleji  Kaštanka 
ve Slatiňanech

  3.  Pověření starosty ke schvalování přijímání darů pro příspěvkové 
organizace do výše 20 000 Kč

  4.  23.  Rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018 

  5.  Různé: Rada schválila žádost kastelána o výměnu 4 lamp umístě-
ných v zámeckém parku ve vlastnictví města. Dojde k jejich vý-
měně za historické, přičemž původní budou uloženy pro další užití 

       Rada  pověřila  starostu  k  vyjednávání  o  prodloužení  otevírací 
doby sběrného dvora. Byla schválena možnost pokácení borovice 
na území ZŠ v případě, že dojde k realizaci projektu přístavby 

       Rada byla obeznámena s problematikou stávající meteorologické 
stanice u ZŠ.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany projednala
na 3. schůzi dne 19. 11. 2018

  1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2018
  2.  Memorandum o spolupráci „Síť zemědělských muzeí“
  3.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových orga-

nizací zřízených Městem Slatiňany (za mimořádné splnění pra-
covních úkolů na návrh gesčního  radního  ředitelům příspěvko-
vých organizací)

  4.  Inventarizaci majetku města za rok 2018
  5.  Zřízení komise pro životní prostředí (byl projednán návrh Sedmy 

na  zřízení  komise  pro  životní  prostředí,  kdy  se  Rada  rozhodla 
doporučit Zastupitelstvu města její zřízení v podobě výboru)

  6.  24.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  města 
na r. 2018 

  7.  Darovací smlouvu na převod informačního kiosku (byl přijat dar 
v  podobě  informačního  kiosku,  který  lze  vidět  před  vchodem 
do Infocentra, za částku 2 000 Kč).

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 12. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Žádáme občany našeho města, aby si své nemovitosti označili řádně 
čísly popisnými. O spolupráci nás požádala Česká pošta, která uvádí 
mimo jiné následující: „V rámci zajištění kvalitního doručování poš-
tovních zásilek určených adresátům, kteří bydlí nebo mají své sídlo 
na území města Slatiňany, si Vás dovolujeme požádat o spolupráci, 
spočívající v předání informací obyvatelům obce (včetně příslušných 
místních částí) o nutnosti řádného označení svých nemovitostí čísly 
popisnými, popřípadě orientačními nebo evidenčními.
Skutečnost,  že  tak vlastníci  nemovitostí  v mnoha případech nečiní 
(ať již se jedná o novou nebo starou zástavbu), komplikuje doručova-
telům jejich orientaci v dané oblasti a negativně tak ovlivňuje kvalitu 
dodávání poštovních zásilek.
Přestože  je  snahou  poštovních  doručovatelů  dodávat  zásilky 
na  všechny  adresy,  může  dojít  (a  také,  bohužel,  občas  dochází) 
k nechtěné „záměně“ neoznačených objektů, kdy je zásilka fyzicky 
dodána do domovní schránky jiného adresáta. Tomu nepřispívá ani 
skutečnost, že domovní schránky a zvonky instalované u některých 
domů nejsou opatřeny žádnou jmenovkou, která by orientaci v místě 
dodání usnadnila.
Vážení, ubezpečujeme Vás, že je i v našem vlastním zájmu, aby byli 
všichni obyvatelé Slatiňan s doručováním poštovních zásilek spoko-
jeni. Věříme, že se nám s Vaší pomocí, za kterou předem děkujeme, 
podaří výše zmíněné překážky v doručování odstranit nebo alespoň 
minimalizovat.“
K žádosti České pošty dodáváme, že dle zákona č. 128/2000 Sb. (zá-
kon o obcích), § 31, odst 1 „Budova musí být označena číslem popis-
ným, pokud není stanoveno jinak“.

M.K., HSO

Označení nemovitostí čísly popisnými

Kvíz pro děti – 100 let
od vzniku Československa

Nejen oslavou na Švýcárně se naše město zapojilo do celorepubliko-
vých oslav samostatnosti Českolovenska. V knihovně jsme si nejen 
pro naše čtenáře připravily kvíz, který v 10 otázkách ověřil znalosti 
z 100leté historie. A úkol to nebyl jednoduchý! Sepsaly jsme i zálud-
nější otázky a tak často museli přispěchat na pomoc rodiče, encyklo-
pedie nebo internet. I přesto se nám vyplněný kvíz s drtivou většinou 
správných odpovědí vrátit skoro 50× včetně celé třídy 7. A ZŠ Slati-
ňany, která ho vyplnila v rámci školy.
A  protože  jsme  věděly,  že  jsme  si  tentokrát  vymyslely  náročnější 
otázky i s bonusovými úkoly, odnesly si od nás děti dáreček v podobě 
klíčenky se znakem města, která, jak doufáme všem udělala radost. 
A pokud ji někdo ještě nedostal, prosíme, aby se zastavil.
A pokud budete mít za dlouhých podzimních večerů chuť, už 
nám děti můžete pomalu tvořit vločky do vánoční soutěže .

Vaše knihovnice



3

Nové vedení města Slatiňany Oslava 100 let od vzniku Československa na Švýcárně
Vážení spoluobčané,
chceme Vám představit nové vedení našeho města na volební období 
2018–2022.

Zvolení zastupitelé
Ing. Jan Brůžek (Sedma), Ing. Jaroslav Bušta (Sedma), David Draho-
koupil (Sedma), Ing. Dagmar Fryšová (SNK ED), Jana Hromádková 
(KSČM), Mgr. Milan Chalupník (SNK-ED), MVDr. Ivan Jeník (SNK 
ED) Ing. Petr Kolek (Sedma), Vítězslav Kolek (SNK ED), Ing. Jakub 
Kolouch (ODS a TOP09), Jaroslav Malina (KSČM), Marie Málková 
(ODS a TOP09), Mgr. Ivo Mandys (Sedma), Dominik Pavliš (KDU-
-ČSL), DiS. Kamila Picpauerová (Sedma), Bc. František Rulík (SNK 
ED), Mgr. Stanislava Sejkorová  (SNK-ED),  Jana Sobotková  (ODS 
a  TOP09),  Ing.  Vít  Steklý  (ODS,  TOP09),  Ing.  Stanislav  Šťastný 
(ODS a TOP09), Mgr. Daniel Vychodil (Sedma)

Rada a gesce jednotlivých radních
starosta MVDr. Ivan Jeník (SNK-ED) – příprava rozpočtu, eviden-
ce majetku, majetek města,  inventarizace, hospodaření  s majetkem 
města – pronájmy, vyhlášky, předpisy, finance s tím související, kri-
zové řízení, dotace poskytované městem, propagace města, hospoda-
ření města, změny rozpočtu
místostarosta Ing. Stanislav Šťastný  (ODS)  –  investiční  potřeby 
města, záměry, akce, plán údržby a rozvoje nemovitostí, veřejné za-
kázky, dotace z EU a jiných zdrojů, fondy, zástupce města při staveb-
ních řízeních, návrhy na případné potřebné změny rozpočtu, plnění 
dle schválného rozpočtu
Ing. Vít Steklý  (TOP09)  –  užívání  veřejného  prostranství,  poplat-
ky za užívání veřejného prostranství, působnost při přípravě ozvěn, 
e-government,  koncept  SmartCities,  jednání  s  organizací  Spartak 
Slatiňany při převodu sportoviště pod Město, nakládání a likvidace 
komunálního odpadu
Marie Málková  (ODS)  –  sociální  oblast,  vyhledávání  a  evidence 
potřebných občanů, návrhy na umístění občanů v DPS, DD, posky-
tování  sociálních  služeb,  činnost DPS,  PS,  opatrovnictví,  kulturní, 
společenská a sportovní oblast, možnosti kulturních a společenského 
vyžití, zájmové organizace (sportovní, společenské a jiné)
Ing. Dagmar Fryšová (SNK-ED) – evidence a vymáhání pohledá-
vek, hospodaření s byty, nájemné, údržba bytů ve vlastnictví města, 
bytová situace ve městě, bytová výstavba, místní poplatky
Bc. František Rulík  (SNK-ED)  –  požární  ochrana,  krizové  řízení 
IZS,  pořádek  a  čistota  ve  městě,  údržba  zeleně,  údržba  mobiliáře 
a dalšího majetku města
Mgr. Milan Chalupník (SNK-ED) – stav školství ve městě, výuka 
a výchova žáků, rozvoj, hospodaření podle předpisů a schváleného 
rozpočtu příspěvkových organizací, hospodaření s majetkem města 
a péče o svěření majetek, péče o prostranství v okolí školských zaří-
zení, školní pozemky, školní stravování, koordinace rekonstrukcí ZŠ, 
ŠJ, MŠ, ZUŠ, kapacitní otázky, dopravní obslužnost

Výbory Zastupitelstva města
Finanční: Předseda Ing. Jakub Kolouch (ODS), Ing. Marie Herrová 
(ODS), Mgr. Milan Chalupník (SNK-ED)
Kontrolní:  Předseda  Jaroslav  Malina  (KSČM),  Vítězslav  Kolek 
(SNK-ED),  Mgr.  Ivo  Mandys  (Sedma),  DiS.  Kamila  Picpauerová 
(Sedma), Ing. Eva Dostálová (ODS)
Pro územní plánování: Předseda Ing. Jan Brůžek (Sedma), Ing. Petr 
Kolek  (Sedma),  Dominik  Pavliš  (KDU-ČSL),  Daniel  Dalecký 
(TOP09), Jiří Urválek (TOP09)
Osadní výbor Kunčí
předseda  David  Drahokoupil  (Sedma),  Vlastislav  Buřil,  Jaroslava 
Černá

Stejně jako snad v každém městě a vesničce v republice i u nás se 
poslední říjnový víkend odehrával v duchu oslav samostatnosti. Naše 
město si vybralo jako místo oslav Švýcárnu, kde se v sobotu 27. 10. 
2018, tedy den před státním svátkem, akce od 17 hodin konala.
Ta byla zahájena v prostoru pod muzeem, kde se sešly desítky lidí, 
aby si poslechly proslovy a úvodní slova. S památnými prapory byli 
nastoupeni zástupci Sokola, vojáci z 43. Výsadkového praporu Chru-
dim, zástupci Hřebčína včetně čestné stráže na koních a dále skauti, 
hasiči  a vojenští  veteráni. Kromě zástupců našeho města v  čele  se 
starostou MVDr. Ivanem Jeníkem a místostarostou Ing. Stanislavem 
Šťastným přijela nás pozdravit také delegace z našich partnerských 
měst, a to slovenské Likávky a švýcarského Rorbasu.
Děti z místní ZUŠ zazpívaly písně, včetně T. G. Masarykem oblíbe-
né „Ach synku, synku“. V podání Jany Sychrovské následovala čes-
koslovenská hymna. Po čestné salvě vojáků se již všichni přítomní 
mohli pokochat ohňostrojem,  jenž byl podbarven hudbou Bedřicha 
Smetany. Prostory muzea byly po celou dobu otevřeny pro veřejnost 
zdarma a kromě stále expozice zde čekala i výstava, ve které se ná-
vštěvníkům přiblížil rok 1918 u nás, zapsaný tehdejším kronikářem, 
proslov T. G. Masaryka Národnímu shromáždění, současné i histo-
rické  fotografie  a  pohledy  Slatiňan  i  průřez  významných  událostí 
a našich platidel.
Jsme rádi, že i přes nepřízeň počasí se spousta lidí vypravila s námi 
tuto  významnou  událost  oslavit  a  děkujeme  všem,  kteří  se  na  její 
tvorbě podíleli.
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Podařilo se… Nepodařilo se…
  1.  Zrealizovat rekonstrukci místní komuni-

kace v ulici Klášterní, včetně veřejného 
osvětlení  a  zvýšení  3  křižovatek  – Tyr-
šova  ×  Palackého,  Tyršova  ×  Nádražní 
a Tyršova × Klášterní, Slatiňany, pro vět-
ší  bezpečnost  silničního  provozu  i  bez-
pečnost cyklistů a chodců.

  2.  Zajistit projektovou dokumentaci k územ-
nímu  řízení na úpravu prostranství před 
sokolovnou ve Slatiňanech.

  3.  Dokončit  deratizaci  veřejných  prostran-
ství  ve  Slatiňanech  a  místních  částech 
Škrovád, Kunčí, Trpišov.

  4.  Pořídit  projektovou  dokumentaci  na  stav-

bu vodovodní přípojky k objektu č. p. 66 
V Kaštance (muzeum Švýcárna), Slatiňany.

  5.  Pořídit a namontovat nové vánoční osvět-
lení v ulici Jiráskova, Slatiňany. 

  6.  Provést opravu a odstranění závad stožá-
rů veřejného osvětlení na základě defek-
toskopické zkoušky.

  7.  Úspěšně  dokončit  revitalizaci  bývalého 
evangelického hřbitova Kunčí i s umístě-
ním náhrobků.

  8.  Ke 100. výročí založení Československa 
u objektu č. p. 66 V Kaštance (muzeum 
Švýcárna), Slatiňany byla vysazena Lípa 
svobody, u které byl odhalen pískovcový 
sloupek.

  9.  Opravit  křižovatku ulic T. G. Masaryka 
a Klášterní, Slatiňany.

10.  Provést  opravu  chodníku  v  části  ulice 
Wolkerova, Slatiňany.

11.  Restaurovat  pomník  obětem  I.  světové 
války na návsi ve Škrovádu.

12.  V Domě  s  pečovatelskou  službou Slati-
ňany  se  podařilo  vyměnit  podlahovou 
krytinu (lino) v jídelně a v místnosti před 
koupelnou.  Dále  byly  zakoupeny  kom-
penzační  pomůcky  (chodítko  a  toaletní 
křeslo).

13.  Pracovníci  údržby města  opravili  cestu, 
která vede Trešňovkou od Podskály k ná-
vrší Vrchlického. Byl navezen chybějící 
štěrk, který vymlela voda a povrch cesty 
byl urovnán (viz foto).

Nepodařilo  se  a  stále  se  nedaří  ochraňovat 
před  vandaly  majetek  města,  který  slouží 
ku prospěchu všech, což dokládá foto a není 
nutno velkého komentáře. Lavička poškoze-
ná neznámým pachatelem se nachází v ulici 
Na  Ostrově  ve  Slatiňanech  a  byla  zřízena 
k posezení a odpočinku.
Přes veškerá upozornění zveřejněná v Ozvě-
nách  Slatiňan  stále  naši  občané  –  uživatelé 
kompostárny – sem vyvážejí odpad typu be-
ton,  plech  apod. Takový  odpad  nelze  kom-
postovat.
Žádáme  Vás  proto  opakovaně,  využívejte 
kompostárny  dle  pravidel.  Dle  vyhlášky  se 
mohou na kompostárnu odkládat biolog. roz-
ložitelné odpady rostlinného původu.

Evangelický hřbitov,
který  získal  podobu  pietního  místa  bude 
slavnostně uveden 11.  prosince 2018 ve 14 
hodin  za  přítomnosti  místostarosty  města 
Slatiňany Ing. Stanislava Šťastného a evan-
gelické farářky. Hřbitov ležící v polích mezi 
místní  částí  Kunčí  a  obcí  Orel  byl  založen 
roku 1786 a naposledy zde bylo pohřbíváno 
v  roce  1953. Na místo  se  vrátily  i  náhrob-
ky,  které měly  pozůstalé  rodiny  uschovány 
doma. Na tuto malou slavnost zveme občany 
našeho města.

V  rámci  stavebních  úprav  Klášterní  ulice 
a dvou křižovatek na ulici Tyršově se občané 
Slatiňan na určitou chvíli setkali s masivními 
betonovými patníky v místech křižovatek. 
Betonové  patníky  byly  součástí  projektu, 
který  byl  povolen  speciálním  stavebním 
úřadem pro silniční stavby městského úřadu 
v Chrudimi. V rámci stavebního řízení bylo 
také ke stavbě vydáno i kladné závazné sta-
novisko  Policie  ČR  –  dopravní  inspektorát 
Chrudim.
Při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  stavby 
však právě zástupce dopravního inspektorá-
tu  vyslovil  nesouhlas  s  typem  patníků  (be-
ton) i jejich vlastním umístěním – odstupem 
od obruby komunikace. Z jeho vyjádření vy-
plynulo,  že na křižovatkách  lze dle  součas-
né legislativy umístit pouze jeden, k tomuto 
účelu  schválený  typ  patníku  v  plastovém 
provedení.
Vzhledem k tomu, že krátký provoz s beto-
novými  patníky  přinesl  kolize  s  dopravou 

a nesetkal se vždy s kladnými reakcemi ob-
čanů,  bylo  rozhodnuto  o  jejich  odstranění. 
Odstranění bylo možné i proto, že dopravní 
inspektorát netrval v rámci kolaudace stavby 
na nutnosti osazení jakýchkoliv dalších prv-
ků  na  zvýšených  křižovatkách.  Stavebním 
úřadem mohl tak být vydán kolaudační sou-
hlas, protože stavba další závady nevykazo-
vala. 
Pokud budoucí provoz v některých místech 
zvýšených křižovatek ukáže, že jsou chodní-
ky  poškozovány  automobilovou  dopravou, 
stále  je  možnost  na  tato  problémová  místa 
patníky umístit. Nešlo by už o patníky beto-
nové, ale o typové černé plastové „sloupky“ 
o menším  průměru,  opatřené  ve  své  vrchní 
části  reflexním  stříbřitým  pruhem.  Záleží 
na chování účastníků provozu (řidičů i chod-
ců) zda zůstanou křižovatky v současné po-
době nebo budou muset být znovu opatřeny 
zmíněnými prvky.

OVŽP

Patníky na Klášterní a Tyršovce

Děti a učitelky z mateřské školy ve Švermo-
vě  ulici  Vás  srdečně  zvou  na  vánoční  jar-
mark,  který  se  uskuteční  ve  čtvrtek  13.  12. 
od  15.30  hod.  v  prostorách  školky.  Děti 
vystoupí s vánočním pásmem písní a koled. 
Následně si návštěvníci budou moci zakoupit 

výrobky, které vyráběli nejen děti,  ale  i  za-
městnanci  školky  a  rodiče.  Výtěžek  z  pro-
deje  bude  přidán  k  finančním  prostředkům 
na pořízení herního prvku Mašinka na školní 
zahradu.
Těšíme se na Vás.

Pozvánka na vánoční jarmark v MŠ Švermova
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Provozní doba o vánočních svátcích 
pondělí  24. prosince  Štědrý den – státní svátek
úterý  25. prosince  1. svátek vánoční – státní svátek 
středa  26. prosince  2. svátek vánoční – státní svátek
čtvrtek  27. prosince  6.00 až 13.00  Školní jídelna Slatiňany   
      nevaří
pátek  28. prosince  6.00 až 13.00  Školní jídelna Slatiňany   
      nevaří
sobota  29. prosince
neděle  30. prosince
pondělí  31. prosince  Silvestr – Školní jídelna Slatiňany nevaří
úterý  1. ledna  Nový rok – státní svátek

Obědy se budou naposledy v roce 2018 rozvážet 21. prosince. 
Provozní doba bude tento den do 14.30 hodin.
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od stře-
dy 2. ledna 2019.
Veškeré  dotazy  zodpovíme  na  telefonních  číslech:  469  682  555, 
721 101 332.
Děkujeme  všem  klientům  pečovatelské  služby  za  důvěru  a  přízeň 
v uplynulém roce. Přejeme příjemné vánoční svátky naplněné láskou 
a  porozuměním  a  do  roku  2019  hodně  zdraví,  štěstí  a  dlouhá  léta 
strávená mezi svými blízkými.

Vaše pečovatelky DPS Slatiňany

Tradiční Mikulášská besídka se koná v motorestu Bonet ve Slatiňa-
nech dne 2. 12. 2018 od 15 hodin. Pro děti je připraven bohatý pro-
gram – soutěže, hry, diskotéka a mnoho dalšího.
Mikuláš s čerty přinesou dětem malé balíčky. Rodiče, babičky a dě-
dečkové mohou příjemně posedět. Těší se na Vás personál Bonetu.

Truhlářství  SPALTO  Vás  zve  na  Vánoční truhlářský workshop 
s výrobcem české módy BUGA. 
Přijďte si s dětmi vyrobit krásné vánoční dárečky ! Dne 15. prosince 
2018 od 9.00 do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Kapacita míst ome-
zena,  proto  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.

Muzeum Švýcárna vás v předvánočním čase  zve na  akci „Kouzlo 
Vánočného tvoření“ prodejní výstavu ručně zdobených českých oz-
dob, vánočních perníčků a suvenýrů.
Šikovné dětičky můžou využít naše tvořivé vánoční dílničky. Zdobe-
ní perníčků, vánoční tvoření – přáníčka, ozdobičky, malování mag-
netek…

a to již v tradiční „ADVENTNÍ ČTVRTKY“
13. a 20. prosince od 8.00 do 17.00 a 29. listopadu a 6. prosince 
od 8.00 do 14.00
Cena vstupného: dospělí 25 Kč, děti 15 Kč
Email: svycarna@slatinany.cz, tel.: 469 315 134, 725 174 501
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

ŠKROVÁDSKÉ DUO
Na Laskavém večeru ve čtvrtek 6. prosince  vystoupí  dva hoši  ze 
Škrovádu – Marek Lejhanec a Jiří Koreček. Jde o sehraný pár, kte-
rý jistě diváky ve Společenském domě potěší. První bude hrát na ky-
taru a druhý zpívat. Jejich repertoár je široký, a tak se můžete těšit 
třeba na písničky od skupin Olympic, Chinaski, Lucie, Blue Effect, 
Kabát, od Karla Zicha,  Janka Ledeckého, Roberta Křesťana a dal-
ších. 
Nebudou  však  jedinými  účinkujícími.  Laskavý  večer  zahájí mladá 
violoncellistka a studentka pardubické konzervatoře, žákyně ve Sla-
tiňanech dobře  známého  Jana Zemena Vladimíra Pithartová. Za-
hraje Suitu d moll pro sólové violoncello od J. S. Bacha.
LV začíná v 19 hodin a vstupenky za 50 korun si můžete koupit pří-
mo ve Společenském domě nebo v předprodeji v městské knihovně 
(469 660 239).  z.j.

Pečovatelská služba Slatiňany informuje:

Mikulášská besídka

Vánoční truhlářský workshop

VÁNOCE NA ŠVÝCÁRNĚPozvánka na 164. Laskavý večer



6

Město Slatiňany a jeho přilehlé okolí bylo inspirativním prostředím 
i samotným natáčecím místem pro mnohé filmové záběry. Nebyl to 
pouze nám nejznámější seriál Dobrá voda z roku 1982, ale také méně 
známé filmové  snímky,  v  nichž  byly Slatiňany  jako filmové místo 
využity v menším rozsahu.
Z těch starších snímků je to film z roku 1958 s názvem Smrt v sedle. 
Jedná se o dobrodružný film určený pro mládež neboli o jakousi paro-
dii kovbojky. Film režíroval Jindřich Polák jako svůj první celovečerní 
film. Ve filmu si zahrál např. Rudolf Jelínek, Eduard Dubský nebo Jiří 
Sovák. Většina scén je natáčena ve stájích slatiňanského hřebčína (obr. 
č. 1) a v jeho blízkém okolí, zbytek je pak natáčen například na Slo-
vensku. „Sjezdili jsme téměř všechny hřebčíny v republice a nejlépe 
nám vyhovoval slatiňanský včetně přilehlého lesnatého a skalnatého 
okolí. Jsme tady opravdu spokojeni. Zaměstnanci hřebčínu, obyva-
telé Slatiňan i chlapci z jezdeckého oddílu vycházejí nám všemožně 
vstříc.“ prohlásil kameraman Rudolf Milič během natáčení. 

Jeden z méně známých snímků, který zobrazuje slatiňanský hřebčín, 
je film z roku 1973 Počkám, až zabiješ. Příběh vypráví o hrůzném 
svědectví  z  dob  druhé  světové  války,  kdy  se  cvičili  psi  pro  stráž-
ní  službu  v  koncentračních  táborech.  Předlohou  filmu  byla  kniha 
od  Karla  Fabiána  Psí  komando  (1959).  Pro  účely  natáčení  tohoto 
filmu byl ve slatiňanském parku postaven malý koncentrační  tábor 
(obr. č. 2). Film režíroval Stanislav Černý a roli malého chlapce, jenž 
unikl koncentračnímu táboru, obsadil Vladimír Dlouhý. V místním 
kině ve Slatiňanech se 19. a 20. května 1973 konala premiéra, které 
se zúčastnilo i několik filmových pracovníků a známých herců.

Abychom  si  připomněli  i  sedmidílný  seriál  o  chovu  koní  Dobrá 
voda,  jenž  se  z největší  části  natáčel ve Slatiňanech,  ale pak  třeba 
také v Chrudimi nebo Heřmanově Městci, režírován byl Františkem 
Filipem a zahráli si v něm herci jako Petr Haničinec, který ztvárnil 
jednu z hlavních postav (obr. č. 3), Ivana Andrlová, Lukáš Vaculík či 
Rudolf Jelínek. Seriálové scény zasazené do slatiňanského prostředí 
nalezneme často před hlavním vstupem do hřebčína a dále pak také 
v prostorách areálu u dnešního Arkovu. Samozřejmě to byla přede-
vším Švýcárna, která si dnes tento seriál připomíná v podobě výstavy. 
Švýcárna byla využita jako chalupa Hanouska čili herce Josefa Ke-
mra. Závěrečné scény s titulky zobrazují areál obory Slavice a scé-
ny,  které  zobrazují  jízdy na koni,  se  nacházejí  ve  výběhu  za  hlav-
ní budovou hřebčína ve Slatiňanech.  Jezdci pak dále  třeba koupají 

koně v kochánovickém rybníku. Podobných scén  je v seriálu hned 
několik, jedna je nakonec zasazena i do prostorů restaurace U Zámku 
(obr. č. 4). Díky natáčení seriálu vzrostl počet návštěvníků hippolo-
gického muzea ve Slatiňanech až o 40 000 tisíc návštěvníků.

O pár  let  starší  seriál z  roku 1985 pak nese název Slavné historky 
zbojnické. Režisérem byl opět Jindřich Polák, který si jako část fil-
mového prostředí vybral slatiňanský zámek. V úvodu i v závěru ka-
ždého  dílu  herec Miloš  Kopecký  popisuje  daný  kriminální  případ 
a sedí při tom v jednom ze sálů slatiňanského zámku (obr. č. 5). Tento 

šestidílný cyklus vypovídá o dobrodruzích a zbojnících z loupežnic-
kého života. V seriálu můžeme opět vidět herce Jiřího Sováka, Josefa 
Kemra a mnohé další. 

Andrea Kubantová

Filmové záběry ve Slatiňanech

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Nekrolog  o  její  práci  na  zámku  a  člence  terciářského  řádu 
sv.  Františka  napsal  v  minulých  ozvěnách  současný  kastelán 
ing. Bušta. Pohřební obřad ve zmíněné kapli a na hřbitově se konal 
20.  října  a  koncelebroval  jej  P.  Pavel  Petrášovský,  katolický  kněz 
s pomocníky.

R. Horáková spolu s univ. prof. F. Bílkem se zasloužila o vybu-
dování  hipologického muzea  v  uvolněných  prostorách  zámku 
po II. světové válce, jichž ministerstvo zemědělství přidělilo k vyu-
žití právě k tomuto účelu od roku 1947. Byla proto hlavní a nejobě-
tavější  realizátorkou Bílkovy vize muzea koní. Obrazová část byla 
otevřena v roce 1950, vědecká roku 1952.

Do  služeb  nového muzea  byli  ustanoveni R. Horáková  jako 
správce  a  průvodce, B. Kořínek  za průvodce  a další  pomocné  síly 
(zahradník, uklízečky apod.).

Velké  úsilí  věnované  instalaci  hipologických  sbírek,  většinou 
ze  svozů  z  jiných  hradů  a  zámků, mělo  být  zmařeno  příkazem 
ministerstva zemědělství ze srpna 1952 o jeho likvidaci. Na zámku 
měl  být  internát  pro  učně Transporty. Bylo  to  šokující  rozhodnutí 
a  zaměstnanci muzea vyvinuli maximální  úsilí  k  odvrácení  tohoto 
absurdního kroku.

Na  poradě  na ministerstvu  zemědělství  (3.  9.  1952)  bylo  roz-
hodnuto o postupu  likvidace muzea a kam se  to má vše uložit. Při 
zpáteční  cestě  Prahou  potkala Horáková  svou  přítelkyni Miladu 
Zbíralovou, malířku  a  restaurátorku  obrazů  na  zámku,  asistentku 
profesora na Akademii výtvarného umění v Praze. Toto setkání bylo 
rozhodující,  emotivně  ji  natolik ovlivnila,  že  se  zpráva  šířila  rych-
lostí blesku do nejvyšších kruhů politiky a podařilo se ovlivnit děl-
nického kádra na ministerstvu kultury (příbuzný ministra Z. Nejed-
lého). Muzeum bylo tedy zachráněno.

Prof. Bílek přiznal,  že  svojí koncepci na počátku 50.  let musel 
tvrdě  obhajovat  před  novými mocipány,  aby  je  přesvědčil  o  svém 
šlechtitelském  programu  regenerace  starokladrubského  vraníka 
a realizaci muzea koní v zámku.

Je  třeba  připomenout,  že  nepřátelský  postoj  vůči  zámku 
(muzeu),  pocházel  od místní  samosprávy,  která měla  v  plánu  se 
do něj nastěhovat a odtud úřadovat, což jim nevyšlo. Proto jim pak 

vadil  70  letý Bedřich Kořínek,  starý  aueršperák,  kterému nemohla 
přijít  na  jméno. Vehementně  podpořila  ubytování  učňů  na  zámku 
od Transporty, protože Kořínek se stane nadbytečným a propustí ho. 
I tento plán jim nevyšel.

R. Horáková jako kastelánka a průvodkyně pracovala na zámku 
dokonce roku 1984. O zámek se starala vzorně, stejně i o park, který 
byl  zaplocen  a  hlavní  vstup byl  před  sochou koně  a  pro veřejnost 
byl omezen návštěvním řádem. Často byla vídána s kolem při jeho 
kontrole,  zejména horní  části,  v  němž bylo v  roce 1980 obnoveno 
jezírko. Rozdělovací plot v parku byl odstraněn za dalšího kastelá-
na ing. Havlíčka v roce 1991 pro nedostatek peněz na jeho údržbu. 
V letošním roce se opět obnovuje.

Společně s dr. Paukrtem napsala v roce 1981 průvodce zámkem 
(obr. č. 1).

Na obr.  č.  2  je  sl. R. Horáková  z  roku 1951  s  loveckým psem 
Donaldem. Tehdy jí bylo 26 let.

Ing. Milan Vorel

Veřejnost se rozloučila s dlouholetou kastelánkou zámku Růženou Horákovou v klášterní kapli Svaté rodiny

Obr. č. 1

Obr. č. 2

16. 12. Vás zpěvačka zve do Muzea barokních soch v Chrudimi, kde 
vystoupí za doprovodu klavíristy Petra Hostinského a houslisty Li-
bora Ježka, a to od 18 hodin. Předprodej vstupenek v Divadle Karla 
Pippicha a v TIC Chrudim.
22.  12.  se  jako  každoročně  uvidíme  se  zpěvačkou  ve  Slatiňanech, 
kde zazpívá v kostele sv. Martina a přivítá samozřejmě i řadu hostů. 
Na  klavír  ji  doprovodí  klavírista  Petr Hostinský,  na  housle  zahraje 
Libor Ježek, na hoboj a flétnu Jiřina Hrubá a zazpívá dětský sbor Zvo-
neček (děti ze ZUŠ Slatiňany), a to od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Vánoční koncerty Jany Adriany Sychrovské
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V  rámci  prací  prováděných v  aleji Kaštanka  vzniká  na  pozemcích 
parc. č. 581/1 a 581/2 v katastrálním území Slatiňany na louce vedle 
zámeckého parku u „klapačky“ broukoviště. Vytvoření broukoviště 
vyplývá z  rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství. Na broukoviště jsou ukládány duté 
části  kmenů  a  kosterních  větví  s  nálezy vývojových  stádií  páchní-
ka hnědého. V souvislosti s tím žádáme občany, aby uložené kmeny 
a větve z místa broukoviště neodváželi, po kmenech a větvích nelez-
li, ani jimi nikterak nemanipulovali. Prostor broukoviště je označen, 
ohraničen a je monitorován fotopastí. Děkujeme za pochopení.

OVŽP

V měsíci dubnu jsme prostřednictvím ozvěn informovali o krocích, 
které město Slatiňany provádí v souvislosti s obnovou aleje Kaštanka 
ve Slatiňanech. Již v letech 2013, 2014 a 2015 byla na návrh odbor-
níků část této aleje ošetřena tak, aby byla zajištěna provozní bezpeč-
nost  stromů a prodloužena  jejich životnost. Vlivem stáří  stromů  je 
však tato alej v současnosti ve špatném zdravotním stavu. V rámci 
provedeného dendrologického průzkumu aleje Kaštanka bylo určeno 
53 ks stromů ke kácení (3 jírovce samy spadly). Všechny tyto stromy 
byly  shledány  po  stránce  provozně-bezpečnostní  jako  nebezpečné. 
U předmětných stromů byly identifikovány tlakové vidlice, narušená 
statika stromů, poškozené kmeny, otevřené dutiny v kosterních vět-
vích, hnilobné výtoky na kmenech, prasklé větvení, napadení houba-
mi (troudnatec kopytovitý,  lesklokorka lesklá, dřevomor) a rozsáh-
lými infekcemi apod. Jedná se o dožívající stromy lemující veřejnou 
pozemní komunikaci v ulici V Kaštance ve Slatiňanech. Záměrem 
města je provést taková opatření, která povedou k zajištění bezpeč-
nosti  daného  prostoru,  tj.  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví 
a životů osob a jejich majetku.
Celá  záležitost  týkající  se  obnovy  aleje Kaštanka  byla  projednána 
s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny.
V tzv. „nulté“ etapě bylo odstraněno dle dendrologického průzku-
mu 51 ks nejnebezpečnějších stromů (1 ks je zbytkem po zříceném 
stromu) v aleji Kaštanka. Vzhledem k tomu, že se městu Slatiňany 
podařilo získat všechna potřebná povolení k odstranění 51 ks nejne-
bezpečnějších stromů, bylo nutné s ohledem na výskyt zvláště chrá-
něných druhů živočichů přistoupit k realizaci v co nejkratší době. 
Dané dřeviny byly dle biologického hodnocení stanovištěm zvláště 
chráněných  druhů  živočichů  –  páchník  hnědý,  netopýr  hvízdavý, 
netopýr rezavý, netopýr řasnatý, lejsek šedý, ťuhýk obecný a žlu-
va  hajní.  Z  tohoto  důvodu  bylo  Krajským  úřadem  Pardubického 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vydáno rozhod-
nutí  o  povolení  výjimky  ze  zákazu  rušit  jedince  výše  uvedených 
druhů zvláště  chráněných živočichů a dále ze zákazů ničit  či po-
škozovat sídla těchto druhů. Pro zajištění minimalizace negativních 
dopadů a pro zajištění podmínek přežití populací výše uvedených 
druhů muselo město Slatiňany při kácení provést spoustu opatření. 
V počáteční fázi byly připraveny úkryty (kontejnery, loggery) pro 
případně zjištěná vývojová stádia druhu páchník hnědý. Tyto kon-
tejnery tvoří stojící duté kmeny stromů s odstraněnou korunou. Při 
nálezu  larev  či  imág  páchníka  hnědého musel  být  zajištěn  jejich 
transfer  do  těchto  stromových  kontejnerů.  Tyto  kontejnery  musí 
být  ponechány  na místě  po  dobu  alespoň  3  let. Dále  bylo město 
Slatiňany povinno vytvořit na pozemcích v bezprostřední blízkosti 
aleje Kaštanka tzv. broukoviště, kterým je myšlen uměle sestave-
ný  soubor  kmenů,  částí  kmenů nebo masivních větví  z  kácených 
stromů. Broukoviště muselo být  tvořeno dutými částmi kmenů či 
kosterních větví, které musely být pokáceny a přesto byly osídleny 
vzácnými druhy. Po celou dobu kácení a zpracování předmětných 
dřevin muselo mít město Slatiňany zajištěn biologický dozor (eko-
dozor). Celou tuto „nultou“ etapa bylo nutné zrealizovat nejpozději 
do 30. 11. 2018. 
První etapa se poté bude  týkat úseku od „vodárny“ ke „klapačce“, 
kde dojde k odstranění zbylých stromů a provedení náhradní výsad-
by. V tomto úseku je navržena výsadba lípy velkolisté.
Další etapy obnovy aleje Kaštanka budou prováděny po ucelených 
úsecích  od  „klapačky“  po  vjezd  do  zámeckého  parku  u  hřebčína. 
V tomto úseku je navržena výsadba jírovců maďalů.
V  roce  2019 město  Slatiňany  plánuje  zajistit  realizaci  první  etapy 
obnovy aleje Kaštanka v úseku od „vodárny“ po „klapačku“ včetně 
provedení náhradní výsadby v tomto úseku a v dalších letech v této 
obnově pokračovat. 

OVŽP

Město Slatiňany započalo s obnovou části stromořadí bříz u rybní-
ka v Nádražní ulici ve Slatiňanech. Stromy byly v havarijním stavu, 
suché, napadené dřevokaznými houbami (březovník obecný) a z hle-
diska provozní bezpečnosti byly shledány jako nebezpečné. 
Odstranění dřevin bylo projednáno s příslušnými orgány ochrany pří-
rody a město Slatiňany ke kácení zajistilo potřebná povolení. Kácení 
se týkalo 21 ks bříz na pozemku města Slatiňany. Pokácené dřeviny 
budou v nejbližší době nahrazeny novou výsadbou. Navržena je vý-
sadba javorů babyka (Acer campestre „Red Shine“) v počtu 25 ks. 
Zbylá část stromořadí v počtu asi 16 ks bříz se nachází na pozemku, 
který je ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s tím-
to pozemkem náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Snahou města Slatiňany je zajistit pokácení a náhradní výsadbu 
i na tomto pozemku ve vlastnictví České republiky.

OVŽP

Informace k broukovišti Obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech

Obnova stromořadí bříz u rybníka
v Nádražní ulici ve Slatiňanech
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Konec  měsíce  října  proběhl  v  naší  školce 
ve znamení oslav 100. výroční vzniku Čes-
koslovenské republiky. Nové poznatky o naší 
republice,  které  děti  získaly,  se  projevily 
ve výtvarných činnostech, např. ve vytvoření 
naší  státní  vlajky  z  těl  dětí.  Své  znalosti  si 
rozšířily také v programu „Monarchie padla, 
zvítězil lev“, kterého se zúčastnily v Muzeu 
v Chrudimi. 
Ve  spolupráci  s  rodiči  a  zaměstnanci  MÚ 
Slatiňany  jsme vybudovali na zahradě malé 
broukoviště. Dalo  nám  to  hodně  práce,  od-
měnou nám za to je zájem a radost dětí, když 
mohou pozorovat život na naší zahradě.
Začátkem měsíce  listopadu děti  shlédly po-
hádku  maňáskového  divadla  „Liška,  zajíc 
a kohout“, účastnily se vzdělávacího progra-
mu Ekopaleta: Jak se žije zvířátkům v lese“. 

Také  jsme namalovali  několik  obrázků,  na-
psali  vzkazy, které budou v obálce vloženy 
do schránky času do sochy koně Thesea. 
V  průběhu  roku  vedeme  děti  k  dodržování 
pravidel  bezpečnosti  v  silničním  provozu, 
a proto jsme ve spolupráci s Besipem získa-
li dětské  reflexní vestičky na vycházky, do-
pravní hry a učební pomůcky.
Rovněž  se  snažíme  u  dětí  vytvořit  vztah 
k  živé přírodě  a  tak děti  v  jednotlivých  tří-
dách získaly nové kamarády. Učí se pečovat 
o strašilky, rybičky a africké šneky.

Na  konci  listopadu  jsme  se  sešli  s  rodiči 
na školní zahradě, děti vystoupily s pásmem 
zimních písní a slavnostně jsme rozvítiíli vá-
noční strom před budovou MŠ. Tradiční vá-
noční zvyky jsme si přiblížili v chrudimském 
muzeu v programu „Na vánoce dlouhý noce“ 
a prožili jsme si svátek svatého Martina.
A protože nám začíná tolik dětmi očekávaný 
předvánoční čas, přejeme rodičům, zřizova-
teli MŠ, všem příznivcům naší školky krásné 
Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

Z dění v mateřské škole Švermova
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Vážení spoluobčané,
rok 1924 nám v kronice přibližuje Slatiňany v poklidném pracovním 
životě stabilizující se nové republiky. Sledujeme vyhloubení odvod-
ňovacího příkopu vpravo při silnici směr Orel (dnes ul. Vítězství), 
vznik nové ulice za hřbitovem (dnes Dělnická), další domky v dnešní 
ul. Nádražní a Palackého, přípravu stavby „státňáku“. Jsme svědky 
odkoupení vily od Schmoranzů pro zřízení původně měšťanské školy 
– později obecního, dnes městského úřadu. Zajímavá je snaha o pod-
poru cestovního ruchu i detaily z provozu plovárny ……….
………. Dne 7. 1. oznámili resignaci na členství ve sboru obecního 
zastupitelstva ing. Miloš Brabínek, správce chemické továrny a 24. 5. 
farář Antonín Mrkvička, který odešel na nové působiště – do Žlebů. 
………. Obecní pozemky s obecním domem (dnes hasičská zbrojni-
ce) a místní mostní váhou (u kovárny, poblíž dnešní kruhové křižovat-
ky) oceněny byly v r. 1924 na 230.000 Kč. ………. Ve schůzi obec. 
zastupitelstva  dne  22.  1.  bylo  hlášeno,  že  zemská  správa  politická 
v Praze udělila čsl. státní občanství akademickému malíři Frant. Rei-
chmannovi, německé národnosti a vídeňskému občanu, bytem ve Sla-
tiňanech. Usneseno přiznat také domovské právo jmenovanému ma-
líři,  jeho manželce a nezletilým dětem (Tento malíř maloval pěkné 
krajiny a velmi výstižně zámecké koně v plném postroji). ……….
Okresní správní komise v Chrudimi přikročila v srpnu ku zříze-
ní rigolu v Orelské ulici. Zdejší obec dala přitom zřídit chodník 
směrem ke dráze a upravit příchody do postranních ulic. ………. 
V tomto roce se soustředil zájem uchazečů o stavební místa za hřbi-
tovem (dnes ul. Dělnická). Schválen odprodej parcely ve výměře asi 
300 m2 Theodoru Pospíšilovi ku  stavbě domku. Též  schválen pro-
dej 2 stavebních míst Rudolfu a Čeňku Dvořákovi. 11. 7. odprodá-
no stavební místo Antonii a Aloisi Dostálovi. Všechny tyto domky 
byly postaveny v nově otevřené ulici za hřbitovem. Dne 30. 12. byl 
schválen odprodej stavebních míst v klášterní ulici (dnes Nádražní) 
z obec. pozemku převzatého od školských sester v šířce 20 m a v dél-
ce asi 25 m zájemcům Josefu Pospíšilovi, obuvníku a Anně Letákové. 
V téže schůzi bylo povoleno řediteli Národního divadla v. v. Gusta-
vu Schmoranzovi rozdělení pozemku v Nové ulici (dnes Palackého) 
na  4  stavební  místa.  Zároveň  schválena  změna  regulačního  plánu 
obce, aby ulice přes tento pozemek i sousední parcely projektovaná 
v šířce 15 m, byla zúžena na 12 m. Ulice byla vyznačena v regulač-
ním plánu od školy k východu. ………. Okrašlovací spolek podal 
dne 14. 4. obecnímu úřadu žádost za znovuzřízení obecní plovár-
ny. Rada uznala nezbytnost této zdravotní záležitosti a vyžádala 
si rozpočet, který činil 2.968 Kč 38 h. Byl dán návrh, zda se má zřídit 
nová plovárna nebo opravit  stará. Usneseno opravit  starou. Za  tím 
účelem zvolena 4 členná komise, která byla zplnomocněna, aby vy-
jednávala se zdejším stavitelem J. Ježkem a J. Koubou z Chrudimi 
o předložení plánu a rozpočtu ………. Ve schůzi obec. zastupitelstva 
24. 5. schválen byl plán kanalisace zhotovený z příkazu státní silnič-
ní  správy. Kanalisace  ta byla projektována od panského dvora pod 
státní silnicí s ústím do říčního koryta. Rozpočet, který vypracoval 
stavitel Josef Ježek, činil 77.409 Kč 80 h. Stavba byla po nabídko-
vém řízení provedena firmou  ing. Frant. Balík – Haase v  Jaroměři 
v termínu 10. 7.–16. 8., vyžádala si nákladu 71.190 Kč 30 h. ………. 
Ve schůzi ob. zast. dne 11. 7. nabídl zdejší architekt Gustav Schmo-
ranz v zastoupení své matky Anny, vdovy po staviteli, obci ke kou-
pi  dům  č.p.  36  postavený  při  silnici  v  Slatiňanech  za  135.000 Kč. 
Zároveň se  též naskytla příležitost koupě sousedního domu č.p. 35 
od  manželů Marie  a  Josefa  Křivských  z Modletína  se  stavebními 
parcelami a zahradou ve výměře 18 a 85 m2 v ceně 24.000 Kč. Se 
zřetelem na naléhavou potřebu vhodné budovy pro měšťanskou 
školu a po schválení obec. radou a zastupitelstvem dne 10. a 11. 7. 
byl dům č.p. 36 od paní A. Schmoranzové dne 1. 8. zakoupen. Též 
30. 7. koupena usedlost č.p. 35 ke zřízení zahrady. ………. Již delší 
dobu uvažovalo představenstvo zdejší obce o vhodném způsobu za-
početí stavby v budoucím náměstí. K tomu účelu uznává za vhodné 
postavit větší státní dům asi za půl milionu korun. V domě by 
bylo možno umístit 10–12 rodin, především veřejných zaměst-
nanců, čímž by bylo značně ulehčeno bytové tísni. ……… V červ-
nu se v Slatiňanech vyskytly ve 2 domech případy břišního tyfu. 

Ty zůstaly prostřednictvím rychlého zákroku ojedinělé a byly včas 
vyléčeny. ……… Ve výborové schůzi usneseno, aby bylo opatřeno 
tablo pohledů na Slatiňany. Upuštěno od umístění fotografií našeho 
městečka na některém nádraží, jelikož vyvěšení jednoho obrázku by 
stálo  100 Kč  ročně  a  umístění mapy  dokonce  360 Kč. Rozhodnuto 
zvolit  jiné propagační prostředky,  jako  jsou vhodné články v novi-
nách,  zvláště  v  obrázkových  časopisech. Majitelé domů vyzváni, 
aby uvolnili byty pro letní hosty. Pro čistotu obce vyvěšeno 10 ta-
bulí o odhazování papíru a odpadků a též vyhláška, aby drů-
bež nepobíhala zbytečně po ulicích. Aby se předešlo zbytečným 
úrazům motorovými vozidly, zejména u školy, vyvěšeny 4 tabule 
70/60 cm s označením: „AUTO 10 km“. Ve výborové schůzi usne-
seno vysázet ulici Orelskou, Mlýnskou, Nádražní ozdobnými stromy 
a břízkami pahorek u mariánské sochy. Též zřídit cestičku se silnice 
na „Skalku“, upravit důstojně místo, kde rád sedával básník J. Vrch-
lický.  Rozhodnuto  na  návsi  sestřihat  stromy  a  u  plovárny  ořezat 
olše. Navrženo zhotovit 10  laviček, které by byly porůznu umístě-
ny po městě, zřídit veřejný záchodek u bývalého hřebčince a upravit 
pro děti hřiště v parku. Stanoven a navržen obci řád plovárny. Cena 
sezónního  lístku  pro  1  osobu  činila  15 Kč,  pro  čtyřčlennou  rodinu 
33 Kč. Jedno koupání pro dospělé 50 h, pro děti 30 h. Školní mládež 
za dozoru učitelů měla koupání zdarma. Určeno, v kterých hodinách 
podle pohlaví je plovárna otevřena. Například ženy od 8–10 ho-
din dopoledne a od 2–4 hodin odpoledne. ………. Požádán obecní 
úřad v Orli, aby nedal kácet 2 památné staré duby. ………. Dne 2. 6. 
zahájil ve zdejší obci lékařskou praksi v domě č.p. 256 (dnes ul. B. 
Němcové) MUDr. Frant. Štěpánek. ……….. V obchodech v Chrudi-
mi byl zaveden nedělní klid. Nejvíce byli potěšeni úředníci a příručí. 
………..Zima v r. 1924 byla velmi dlouhá a  tuhá. Mrazy  trvaly až 
do března. 9. 9. po velkém vedru se rozpoutala nad Chrudimí a oko-
lím prudká bouře s vichřicí. Na Práčově vyhořela od blesku u  lesa 
výletní restaurace Vašákova až do základu.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1924
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Dne 13. června l937 byla slavnostně odhalena pamětní deska padlým 
vojákům v I. světové válce na průčelí kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v Trpišově. Stalo se tak z podnětu obecního zastupitelstva tehdy (od r. 
l919) samostatné obce Trpišov, když starostou obce byl pan František 
Kolek z č. p. 14. Při této příležitosti bylo místními ochotníky sehráno 
divadelní představení „Tři doby republiky československé“. Jedno-
duchá černá žulová deska s textem „Padlým vojínům ve světové vál-
ce 1914–1918“ se jmény šesti obětí – trpišovských obyvatel, kteří se 

jako dalších 300 000 českých mužů z války k rodinám již nevrátili, je 
umístěna po straně vchodu do kapličky. Josef Bažant, Josef Černoch, 
Josef Kolář,  František Kubelka, Antonín Michek, Vojtěch Michek, 
muži vesměs mladí či uprostřed života.
O  zajímavé  události  z  války  dozvěděla  jsem  se  při  pročítání  farní 
kroniky práčovské. Vztahuje se k rekvizicím zvonů, po roztavení uží-
vaným k výrobě zbraní, často střeliva do vojenských pušek. V roce 
l873 pořídila obec Trpišov do zvoničky na návsi zvon s přáním „aby 
hlásal chválu Boží“ od zvonaře Karla Paula z Hradce Králové. Zvon 
byl v roce 1900 přenesen do nově postavené kapličky. 4. května l918 
měly být pro válečné účely zabrány zvony ze zvoniček ve Výsoníně, 
Svídnici a z kapličky v Trpišově. V noci před rekvizicí se však zvon 
z kapličky „ztratil“, komise odjela s prázdnou. Byl to čin odvážný, při 
prozrazení byl by zaplacen životy, nikdo však nepromluvil. Záměr se 
zdařil: náboje do vojenských pušek ze zvonu nemohly být vyrobeny, 
nezabíjely, nezraňovaly.
Z kostela práčovského však byly v roce l917 pro válečné účely zabrá-
ny dva zvony ze tří.
Ve  středu  obce  –  u  kapličky  nebo  před  ní,  se  po  osvobození  obce 
v  r.  l945  pravidelně  po  dlouhé  roky  vždy  v měsíci  květnu  konala 
slavnostní shromáždění občanů na počest této události. Na přiložené 
fotografii, pravděpodobně ze sklonku padesátých let,  jsou účastníci 
právě takového shromáždění, mnozí se určitě poznají. 
Děkuji Trpišovákům za informace a fotografie, kterými mě zásobují, 
bude určitě využito.
Text: JUDr. Hana Mikanová
Prameny:
Práčovská farní kronika 
Soukromý archiv p. Hany Vrbatové

Pamětní deska obětí I. světové války v Trpišově

V sobotu 8. prosince 2018 nás čeká ne-
náročný pochod zimní přírodou z Na-
savrk přes Libáň, projdeme přírodní re-
zervaci Hluboký rybník a vystoupáme 
ke  zřícenině  hradu  Žumberk.  Za  pří-

znivého počasí nás čeká PRIESSNITZ WALKING (info na našich 
webových stránkách) v říčce Ležák a za odměnu po ujití 12 km pak 
navštívíme restauraci v Bítovanech. Odtud mohou někteří pokračovat 
ještě 5 km do Slatiňan (se zastávkou na hřbitově u Kunčí). Doprava 
předběžně ráno autobusem, z Bítovan auty (domluvíme před akcí).
Kontakt  pro  přihlášení  a  rezervaci  holí  739  0310  081.  Těšíme  se 
na vaši účast!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM NORDIC WALKING PŘÍJEM-
NÉ PROŽITÍ VÁNOC A DO NOVÉHO ROKU OPĚT HODNĚ ZÁ-
ŽITKŮ A KROKŮ. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE!

ZA NW CHRUDIM Pavla Šimonová a Oldřich Kutil

PRIESSNITZ WALKING V ADVENTU S NW CHRUDIM
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Ten přinese rozšíření nabídky spojů, jejich mírné zrychlení a zpravi-
delnění. Na trať mezi Pardubicemi a Hlinskem se vrátí spěšné vlaky, 
které zde již byly s úspěchem provozovány v letech 2012–2013.
Po celý den i týden bude každé 2 hodiny nabízeno spojení po celé tra-
ti z Pardubic do Havlíčkova Brodu a opačně s přestupem v Hlinsku 
v Čechách, přičemž na úseku Pardubice – Hlinsko v Čechách půjde 
zpravidla o spěšné vlaky vedené moderními jednotkami RegioShark 
a na úseku Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod pak o osobní vlaky, 
na nichž budou nasazeny známé Regionovy.
Časové polohy spěšných vlaků jsou nastaveny tak, že mají v Pardu-
bicích hl. n. krátké přestupní časy na vlaky railjet z/do Prahy a na ex-
presy ze střední Moravy a na střední Moravu. Díky tomu tak bude 
možné  např.  ze Slatiňan  do Prahy  cestovat  již  zhruba  za  1  h  a  25 
minut  a  to  po  celý  den  i  týden,  každé  dvě  hodiny. Všechny  vlaky 
mají obvykle do 10–15 minut návaznosti v Pardubicích-Rosicích nad 
Labem na vlaky do/z Hradce Králové. 
Tento základní dvouhodinový koncept bude doplněn řadou dalších 
osobních  vlaků  vedených mezi  Pardubicemi  a  Slatiňanami,  Žďár-
cem u Skutče či Hlinskem v Čechách. V pracovní dny pak několik 
vlaků  pojede  v  celé  trase  Pardubice  – Havlíčkův Brod. V  souvis-
losti s rozšiřováním nabídky spojení na této trati dochází k pokrytí 

okrajových částí dne či týdne, např. je zajištěno brzké ranní spojení 
z Chrudimska do Havlíčkova Brodu na 8. hodinu. V ranních hodi-
nách  pracovních  dní  je  spojení  ze  Slatiňan  do  Pardubic  zajištěno 
nejméně každou půlhodinu. Dochází tak k rozšíření nabídky spojů. 
Nově  také  bude možno  dojet  do  Slatiňan  o  víkendu  i  v  noci  a  to 
díky prodloužení osobního vlaku s odjezdem z Pardubic v 1.05 až 
do Slatiňan (příj. 1.30). 
Objem změn je rozsáhlý, takže nelze podrobně popisovat časové po-
lohy jednotlivých vlaků a je nutno se přímo seznámit s novým jízd-
ním řádem, který  je dostupný na  internetu. Od začátku prosince  je 
pak možno v pokladnách zakoupit Regionální jízdní řád za 18 Kč. 
Závěrem je ještě nutno uvést, že v současné době probíhá u výrob-
ce v Polsku oprava jedné ze dvou motorových jednotek RegioShark, 
která byla poškozena při střetu s traktorem na přejezdu mezi Žďárcem 
u Skutče a Hlinskem. Dokončení opravy a následný návrat do provo-
zu lze očekávat koncem roku. Z toho důvodu je možné, že v prvních 
týdnech platnosti nového jízdního řádu budou na části vlaků místo 
RegioSharků nasazovány motorové  jednotky Regionova, což může 
vést k drobným zpožděním. Za uvedené potíže se národní dopravce 
České dráhy předem omlouvá.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor regionální dopravy | Regionální obchodní centrum Pardubice
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Od 9. prosince se zcela změní jízdní řád na trati 238
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Patrick Ungermann
Klub  českých  turistů  se  narodil  v  roce  1888, 
dnes  je  tedy  sto  třicetiletý.  Vznikl  sloučením 
pomístních turistických spolků v prostředí čes-
ko-německého soupeření na půdě Českého krá-
lovství,  které  ovšem  podléhalo Habsburskému 
císařství. Letos slavíme sto let od založení no-
vodobé  československé  státnosti.  Práce  T.  G. 

Masaryka, politických odbojářů,  legionářů a  spisovatelů  sice před-
cházela  našemu  republikánskému  vítězství,  ale  nekotvila  ve  vzdu-
choprázdnu. Také muži dvacátého osmého října byli svého času mla-
dí a někde se museli stran národních tužeb inspirovat. 
V  poslední  třetině  19.  století  se  lidé  se  vší  vážností  ptali: Umíme 
se,  jako národ,  sejít  ke  společné práci?  Jsme  schopni  zorganizovat 
ve volném čase, kterého nikdy není mnoho, zábavný a spolkový ži-
vot? Přimějeme  se  ke  společnému dílu  bez Němců?  Jinými  slovy: 
Pojďme se pocvičit v tom, jak si jednou budeme vládnout sami. 
I takové pohnutky vedly 11. června 1888 k založení Klubu českých 
turistů. Tehdejší milovníci přírody a pohybu  se  sešli  v malém sále 
Měšťanské  besedy  v  Praze.  Časem  jejich  turistický  spolek  vyrostl 
v jednu z největších turistických organizací v Rakousku-Uhersku! 
Po vyhlášení Československa vstoupili do klubu také slovenští turisté 
a  to změnilo název organizace. V  letech 1918 až 1938 chodili  lidé 
a výlety s Klubem československých turistů. K původnímu názvu se 
klub vrátil v ponížených letech Protektorátu Čechy a Morava. Krátce 
po únorové revoluci 1948 komunisté klub rozpustili, znárodnili jeho 
majetek a slučovacími schůzemi turisty převedly pod sjednocenou tě-
lovýchovu. Po roce 1990 Klub českých turistů činnost obnovil, něco 
z bývalého majetku získal, část majetku si neudržel. Dokázal ale po-
stavit nové ubytovny. Doporučeníhodná je i ta v Prášilech, kam loni 
přijeli poznávat Šumavu i turisté ze Slatiňan.
Klub českých turistů ve Slatiňanech patří mezi činorodé a podnikavé 
větve celostátní organizace. Rozumí se, že pořádá úctyhodnou řadu 

výletů zaměřených na turistiku se sběrem stovek nachozených kilo-
metrů. Jeho další předností  je široký záběr vlastivědných cest, cest 
po památkách, cest spojených s výročími i s osobnostmi našeho zem-
ského a národního života. 
Zavítali  jsme  do  vzdálených  Přeštic  a  Rožmitálu  pod  Třemšínem 
uctít památku Jakuba Jana Ryby. Cestou za Mistrem Janem Husem 
jsme dorazili až na Německo-Švýcarské hranice do Kostnice. Po sto-
pách Karla IV. jsme procestovali Německo i Lucembursko. Nahlédli 
jsme do  prezidentského  zámku v Lánech  a  na  tamním hřbitově  se 
poklonili památce Tomáše Garrigua Masaryka a jeho ženy Charlotty. 
Tři zahraniční cesty dovedly slatiňanské turisty až do věčného města 
Říma a jeho okolí. 
Slatiňanští turisté se několik let scházejí v Motorestu Bonet, aby si 
jednou za měsíc vyslechli přednášku, kterou pro ně připravil Slovan-
ský kulturní institut. Členové Slovanského kulturního institutu jsou 
ve  většině  případů  rovněž  členy Klubu  českých  turistů  ve Slatiňa-
nech.  Každo měsíční  páteční  přednášky  nás  provedly  osmidílným 
cyklem „Z dějin naší vlasti“  i  sedmidílným souborem, věnovaným 
našim  sedmi  význačným  spisovatelům.  Zajímavé  bylo  popisování 
každodenního života novověkých předků, s přihlédnutím k běžnému 
životu v 19. století. Se zájmem jsme vyslechli přednášky věnované 
osobnostem První republiky. 
Klub českých  turistů ve Slatiňanech má  rovněž  své narozeniny.  Je 
třiadvacetiletý.  Má  dostatek  sil  a  dobré  vůle  k  dalším  činnostem. 
Vždycky se říkalo, že činorodé je hlavně mládí. Ukazuje se, že sku-
tečnost  bývá  často  jiná. V každém případě  jsou  to mladí  lidé,  kdo 
ještě  netrpí  bolestmi  kloubů  a  kostí. Mladým  lidem  ve  věku  žáků 
a dorostenců nabízí Klub českých turistů ve Slatiňanech i jinde mož-
nost zajímavého studia a sportovního vyžití. Tradice se udržují tím, 
že je zkušení předají těm, kteří své zkušenosti teprve sbírají. Přejme 
si účast mládeže na našich akcích. Přejme Klubu českých turistů nej-
méně dalších sto třicet let života.
Z výletu do Vídně ke stoletému výročí úmrtí JMC Františka Josefa I.

Kulaté narozeniny Klubu českých turistů
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V neděli 11.  listopadu se sešlo mnoho ochotných  lidí, aby obnovi-
li zničené sady U křížku a směrem k Celní škole. Akci organizova-
lo  slatiňanské  skautské  středisko ve  spolupráci  s  aktivními občany 
a za podpory Města Slatiňany, zejména pracovníků údržby. Smyslem 
akce bylo přispět k obnově krajiny a vztahu obyvatel k ní.
Akci jsme pořádali ke stému výročí vzniku samostatného Českoslo-
venska. Na začátek zazněly myšlenky prvního a posledního čs. pre-
zidenta:
„Člověk má mít velké ideály. Musí však vědět, že takové ideály lze 
uskutečňovat pouze každodenní drobnou prací“. TGM
„Naděje nespočívá v tom, že věci, které děláme, dobře dopadnou. 
Naděje spočívá v tom, že věci, které děláme mají smysl, ať dopadnou 
jakkoliv“. Václav Havel

Následně pronesl svou báseň o stromech Zdeněk Jirásek. 
Po instruktáži jsme se dali do sázení. Sázeli se vysokokmeny vhod-
ných odrůd hrušní, třešní a slivoní. Celkem bylo vysazeno 83 stromů 
v prostoru U Křížku a v sadu podél silnice od „Křížku“ k Celní škole, 
čtyři  chybějící hrušně podél  cesty z Podskály k Třešňovce a  jedna 
zbývající třešeň u vchodu do Třešňovky. Stromky zajistilo skautské 
středisko u kvalitních pěstitelů, účastníci (rodiny, jednotlivci, oddíly 
a spolky…) si je zaplatili a vysadili. Děkujeme všem za aktivní účast.

Daniel Vychodil, vedoucí skautského střediska
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