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LEDEN 2019

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

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 24. listopadu 
2018 zastupitelkou města Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci: Drahná 
Anna, Harsa Václav, Hromádková Amálie, Linhart Šimon, Průša 
Adam, Závodný Vítek a Zobal Šimon.
Na  této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské. Přejeme novým ob-
čánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Vážení a milí občané,
loučíme  se  se  starým  rokem  a  vítáme  rok  nový, 
rok  2019.  Přeji Vám  v  něm  hlavně  hodně  zdraví 
a  spokojenosti,  mnoho  úspěchů  soukromých 
i pracovních, spokojený rodinný život.
Dětem přeji úspěchy ve škole a při studiu a také 
hodně hezkých zážitků s kamarády.
My se budeme snažit pracovat ku prospěchu 
našeho města a všech jeho občanů.

MVDr. Ivan Jeník (starosta)

Vážení spoluobčané, 
přeji vám všem do nového roku 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů op-
timismu, 365 dnů štěstí, 8 760 hodin splněných snů a přání, 525 600 
minut pohody a 31 536 000 vteřin lásky.

Váš Stanislav Šťastný, místostarosta

Vítání občánků

Sportovní ples

Fotbalový oddíl SK Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 16.února 
od 20.00 hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční „SPORTOVNÍ 
PLES“. K tanci i poslechu hraje hudební skupina WJEČNÁ ŽÍ-
ZEŇ. Předtančení předvede ZUŠ Slatiňany. Zajištěna je i bohatá 
tombola. Předprodej vstupenek od 28.ledna v trafice Květ. Srdeč-
ně zvou pořadatelé.

4. prosince – Mikulášská nadílka 
6.  prosince  –  návštěva  členů  Svazu  diabetiků  Slatiňany,  zástupců 
Městského úřadu Slatiňany a předvánoční vystoupení dětí a pedago-
gů ze Základní umělecké školy Slatiňany.
13. prosince – společná oslava svátků a narozenin obyvatel, vystou-
pení Skautského oddílu Světlušky
Všem, kteří nás přišli potěšit, srdečně děkujeme a těšíme se na spo-
lupráci v roce 2019.
Již desáté setkání klientů Pečovatelské služby Slatiňany s panem ta-
jemníkem Městského úřadu Slatiňany Ing. Josefem Prokšem se usku-
tečnilo v úterý 4. prosince. Klienti děkují panu tajemníku za předání 
informací, které se týkají chodu města a za zodpovězení všech dota-
zů. Těšíme se na další setkání.

 Kontaktní pracoviště Chrudim: 8.00–11.00 hod.
 Kontaktní pracoviště Hlinsko: 8.00–11.00 hod.
 Kontaktní pracoviště Skuteč: 8.00–11.00 hod.
 Kontaktní pracoviště Třemošnice: zavřeno

Adventní čas
v Domě s pečovatelskou službou Slatiňany

Úřad práce ČR –
úřední hodiny pro veřejnostdne 31. 12. 2018

Číslovka 120 v titulku je skutečně název Laskavého večera, který se 
uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2019. Zároveň je tak trochu i hádan-
kou  pro  diváky. Laskavý  večer  bude  čistě  v  domácí  režii. Vystou-
pí na něm známý slatiňanský hudebník Petr Šotta, kterého všichni 
znají jako folkového písničkáře, kapelníka skupiny Strunovrat a také 
jako ředitele místní ZUŠ. Zahraje několik vlastních písní, ale přede-
vším bude hrát a zpívat písně jiných autorů, vesměs známé natolik, 
aby si s ním mohli zazpívat i diváci.
Mezi  písničkami  Zdeněk Jirásek  se  zarecituje  pár  svých  básní 
a možná i přečte i nějakou povídku.
Laskavý večer ve Společenském domě začne v 19 hodin. Lístky si 
můžete koupit na místě nebo v městské knihovně (469 660 239).

Pozvánka na 165. Laskavý večer
1 2 0



2

Rada města Slatiňany projednala
na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018:

1.  Rada schválila úpravu odpisového plánu Mateřské školy pro rok 
2018.

2.  Rada vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Sla-
tiňany.

3.  Rada vzala na vědomí inventarizaci a dendrologický průzkum vy-
braných stromů.

4.  Byly  pronajaty  ředměty  od NPÚ pro muzeum Švýcárna  (přede-
vším obrazového charatkteru) v roční výšši 6 tis bez DPH.

5.  Bylo schváleno půlroční prodloužení smlouvy o nájmu městkého 
bytu na Starém náměstí občanovi města.

6.  Byl schválen dodatek v hodnotě 99 tis vč. DPH k smlouvě s D&D 
PROFI v rámci přístavby hasičské zbrojnice, kde v rámci urychle-
né tvorby PD kvůli získání dotačního titulu nebyly vzány v potaz 
všechny  potřebné  úpravy.  Dodatkem  ke  smlouvě  došlo  k  jejich 
zajištění.

7.  25. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2018.

8.  Byl diskutován návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města 
Slatiňany.

9.  V  dalším  rada  diskutovala  nad  požadavky  Společnosti  Městské 
lesy Chrudim,  s.r.o,  se  kterými  je  uzavřena  pachtýřská  smlouva 
ohledně lesů v majetku města. Rada vzala na vědomí dopis o po-
stupu stavebního řízení. Byl konzultován návrh osadního výboru 
Kunčí nad výběrem prvků hřiště. Bylo otevřeno téma podnětu ob-
čanů nad pálením suchého  listí  (které  je  již upraveno zákonem), 
nedočerpaného  rozpočtu  hasičů,  doplnila  usnesení  související 
s vysazením stromů na základě další skautské iniciativy, převodu 
sportovišť pod město na základě schůzky s TJ Spartak, z.s. a vy-
psaných investčiních akcí. Došlo k udělení vyjímky čerpání ze so-
ciálního fondu zaměstnanci města na stomatologické výkony.

Rada města Slatiňany projednala
 na své 5. schůzi dne 10. 12. 2018:

1.  Rada  schválila  úpravu  odpisového  plánu  Školní  jídelny  pro  rok 
2018.

2.  Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihov-
ny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu 
a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.

3.  Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané do-
tace v roce 2018.

4.  Byla  schválena  aktualizace  vnitřní  směrnice  o  rozpočtu  města. 
Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvo-
sloví a poviností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.

5.  Došlo k aktualizaci sazebník úhrad za poskytování informací dle 
zákona  č.  106/1999 Sb.,  který  byl  stanoven  na  základě  výpočtu 
reálných nákladů s tím spojených.

6.  Rada v novém složení se zaobírala převodem sportovišť SK Spar-
tak Slatiňany, z.s. pod vlastnictví města a vydala jednotné stano-
visko v trvajícím zájmu, tak aby sportoviště mohli ve stejné a lepší 
kvalitě nadále sloužit k účelům ZŠ a aktivitám občanů.

7.  Ředitel ZŠ osobně představil dotační možnosti spojené s investicí 
do výměny oken, v rámci dotace navrh investici do kotelny. Radou 
byl pověřen k dalším jednání v rámci navržených investic.

8.  Rada se dále zabývala  tématikou dotace od EU Wifi4Home. Se-
známila  se  se  žádostí  občana  o  otevření  diskuse  nad  způsobem 
zvýhodní  vstupu  do  parku  pro  občany  města,  kdy  rozhodla,  že 
tato diskuse patří na Zastupitelstvo, kde je členem kastelán města. 
Místostarosta otevřel diskusi nad dotací od MMR, do tzv. Brown-
fieldů, do který spadá rekonstrukce objektu Modely, přičemž byl 
pověřen  oslovením  společností  zabývajících  se  zpracováním  žá-
dosti. Bylo předáno kladné stanovisko stavebnímu úřadu o stavbu 
administrativní budovy komerční charakteru u vlakového nádraží.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Někteří naši občané stále nepochopili jak na třídění odpadu. Níže přilo-
žené fotografie dokládají, že do kontejnerů na tříděný odpad byly ulo-
ženy jednorázové pleny, které patří do sběrných nádob (popelnic). Dě-
kujeme občanům, že snad po tomto našem upozornění dojde k nápravě.

Nepodařilo se…

INFORMACE K ZÁMĚRU DEMOLICE MÁRNICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o důvodech probíhající 
akce demolice bývalé márnice slatiňanského hřbitova. Demolice ob-
jektu byla dohodnuta již v roce 2017 s vlastníkem objektu Římskoka-
tolickou farností Slatiňany a má několik zásadních důvodů:
Stavba  se  nachází  v  bezprostřední  blízkosti  krajnice  komunikace 
III. třídy se značným dopravním zatížením. V daném úseku tak vzni-
ká poměrně nebezpečné místo. Odstup objektu od krajnice naprosto 
nesplňuje požadovanou normovou hodnotu a průjezd daným místem 
je problematický a nebezpečný především pro rychle jedoucí vozidla 
integrovaného záchranného systému, na což je město trvale upozor-
ňováno. Zároveň  je  objekt  ve  špatném  stavebně-technickém  stavu. 
Zdivo vykazovalo řadu poruch, krov byl napaden houbami a dřevo-
kazným hmyzem.
Samotná demolice objektu je pouze první etapou zamýšleného zámě-
ru. Odstranění objektu umožní vybudovat nový přechod pro chodce, 
který bude navazovat na nový „důstojný“ vstup do areálu hřbitova, 
umístěný  v  ose  širší  pěší  trasy  vedoucí  přímo  k  centrálnímu  kříži 
hřbitova.  Z  urbanistického  hlediska  bude  tak  vytvořena  přirozená 
a logická osa: Přechod pro chodce – vstup do areálu hřbitova – trasa 
ke kříži. Součástí stavby přechodu bude i  jeho osvětlení navazující 
na celkovou obnovu veřejného osvětlení v ulici Schmoranzově. Zří-
zení přechodu povede k větší bezpečnosti lidí, kteří přecházejí silnici 
a míří na hřbitov. Vlastní vstup na hřbitov bude realizován širokou 
kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem. 
Výše uvedený záměr by měl být dokončen v průběhu roku 2019.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Tradiční Vánoční jarmark
I přesto, že jsme se z důvodu rekonstrukce museli obejít bez spolu-
práce se zámkem, nechtěli jsme tradici vánočního jarmarku přerušit. 
A jsme moc rádi, že se v sobotu 8. prosince u nás konal!
Počasí  se  nad  námi  i  přes  hlášený  vítr  a  déšť  smilovalo,  a  tak  již 
od dopoledních hodin mohli návštěvníci za doprovodu koled prochá-
zet Jiráskovou ulicí směrem ke kostelu sv. Martina, kterou po obou 
stranách lemovaly stánky s různorodým zbožím s převážně vánoční 
tématikou. Za kostelem na přicházející čekalo něco dobrého k zahná-
ní hladu či chuti a samozřejmě také něco tekutého na zahřátí.
Na okraji zámeckého parku bylo vystavěno pódium, kde se nejenom 
děti mohly těšit na doprovodný program. Dvakrát se lavičky zaplnily 
nejmenšími, kteří se přišli podívat na loutkové pohádky v provedení 

Loutkového souboru Ahoj! Chrudim a následně se třeba svézt na do-
bovém kolotoči. Krásný program si pro nás také připravily děti z MŠ 
MOMO Slatiňany a z Kroužků Východních Čech. Nejenom dětem 
chceme  také  poděkovat,  že  během  celého  dne  věšely  své  ozdoby 
na vánoční strom a pomohly nám ho tak krásně naaranžovat.
Po celý den byl otevřen kostel s. Martina, jehož prohlídku si nene-
chaly ujít stovky lidí. Prakticky do posledních míst byl v odpoledních 
hodinách  kostel  zaplněn  při  dvou  koncertech  a  to  Pěveckého  smí-
šeného  sboru Bartoloměj  a Ondřeje Sejkory  s Andreou Kazdovou. 
Oba koncerty nejenom zahřály na duši, ale také pomohly navodit tu 
správnou vánoční atmosféru, která vyvrcholila u vánočního stromu, 
jenž se při zpěvu koled v provedení dětského sboru při ZUŠ Slatiňa-
ny rozsvítil a tím tuto příjemnou akcí slavnostně zakončil.
Všem, kteří se na organizaci a průběhu  jarmarku podíleli, moc dě-
kujeme!

Irena Peterová, Infocerntrum
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Slatiňanské zboží se starou tvrzí bylo v té době součástí panství 
příslušejícího  ke  hradu Rabštejnku. To koupil  v  roce  1575 bohatý 
pražský měšťan, písař menších zemských desek, Bohuslav Mazanec 
z Frymburka.

Stávající  tvrz byla pro Mazance velmi skromná a sešlá, proto ji 
nechal zbořit a kámen z ní využil k založení jiné novostavby opevně-
né tvrze, přirozeně větší a pohodlnější. K tomuto účelu povolal nový 
vlastník význačného renezančního stavitele italského původu Ulrika 
Aostalliho, působícího ve službách Maxmiliána II. a Rudolfa II.

Před  popisem dalších  událostí  v  čase  se  vrátíme do minulosti, 
protože  dnes  víme,  kde  se  nacházela  původní  tvrz,  sídlo  pánů  ze 
Slatiňan. Na  počátku  60.  let minulého  století  požádala majitelka 
mlýnice  pod  zámkem Olga Kabeláčová  o  odbornou  prohlídku 
základů mlýna.  Pracovníci Krajského  vlastivědného  ústavu  v Par-
dubicích  při  zevrubné  prohlídce  zjistili,  že mlýn  byl  postaven 
na  základech  středověké  tvrze  a  doporučili  jej  zařadit mezi  kul-
turně  historické  památky. To  se  však  nestalo.  Renezanční  tvrz, 
postavená  italským  stavitelem,  netvoří  součást  východního  křídla 
zámku ozdobeného sgrafity, jak je v průvodci zámkem z roku 2015 
uvedeno. Bylo Auerspergem po roce 1810 odstraněno (odbouráno) 
s tehdy barokně upravenou fasádou. Na obr. č. 1 je označeno šipkou 
a vystihuje stav z roku 1806 dle datace a kresba zámku byla zaslána 
z rakouského archívu.

Z Ozvěn více známe jeho původní renezanční úpravu této tvrze, 

prezentovanou omylem jako zámek, a to z výřezu morového obrazu, 
který byl darován zdejší vrchností děkanskému chrámu v Chrudimi 
jako poděkování za odvrácení moru v  roce 1681  (obr.  č. 2). Právě 
tento obraz je příčinou fatálního pochybení památkářů, situovat tuto 
renezanční  tvrz  do míst  současného  východního  křídla  zámku  se 
sgrafity, obnovených v roce 1990.

Přehled majitelů  zdejší  tvrze  Sedláček  končí  jejím  prodejem 
ve veřejné dražbě v roce 1732 hraběti J. F. Schönfeldovi, který toto 
zboží připojil k nasavrckému panství.

Obr. č. 3  je  titulní stránka stati o  tvrzi ve Slatiňanech, publiko-
vaná A.  Sedláčkem ve  zmíněných Hradech,  zámcích  a  tvrzích… 
v I. dílu z roku 1882.

V Encyklopedii českých tvrzí z let 1997–2005 není tvrz ve Slati-
ňanech zahrnuta.

K dataci východního křídla zámku upřesňujeme jeho výstavbu: 
Po odtajnění mapy rakouských vojenských topografů není toto kříd-
lo v roce 1783 ještě zakresleno. Na obr. č. 4 je daná situace označe-
na šipkou.

J. Schalller ve své Topographie… 11. díl, 1789, píše, že zámek 
není  stavebně  ukončen  (týkalo  se  to  právě  východního  křídla 
zámku).

Jeho  stavba  nebyla  pro  J. A. Auersperga  vůbec  jednoduchá. 
Kvůli  terénnímu  opukovému  převisu  budovu  křídla  bylo  potřeba 
zajistit  před  zborcením mohutnými  kotvícími  opěráky  (obr.  č.  5). 

August Sedláček, autor monumentálního díla o hradech a zámcích,
popsal výstavbu renezanční tvrze v 2. pol. 16. století

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Žádáme manželské páry, které budou v roce 2019 slavit zlatou nebo 
diamantovou svatbu, a chtěli by tuto životní událost oslavit se svými 
blízkými v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech, ať se přihlá-
sí u paní Osinkové (tel. 469 660 230 nebo e-mailová adresa: i.osin-
kova@slatinany.cz) vždy s dostatečným časovým předstihem kvůli 
zajištění vhodného termínu. Pro informaci občanů uvádíme, že zlatá 
svatba se slaví po 50 letech společného života manželů a diamantová 
svatba po 60 letech společného života.

Zlaté a diamantové svatby

Jako příklad může sloužit  tarasem špatně zajištěná cesta z udusané 
hlíny, která se ve 20. století několikrát sesula a obchází ji.

Auersperg měl k dispozici velmi erudovaného stavitele z Vídně, 
jehož jméno je známo z paralelní stavby pro knížete. Bude zveřejně-
no po prostudování státního archivu ve Vídni, kde se nachází pozůs-
talost po J. A. Auerspergovi (1721–1795). 

Rod Auerspergů  lze  studovat  i  v  dalších vídeňských  archivech 
včetně univerzity v Gratzu. Kontakty na  tyto  instituce pro zájemce 
sdělí rakouské velvyslanectví v Praze.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 5

Tříkrálový pochod vánoční Prahou,
sobota 5. ledna 2019

Podívejte se s námi za nejkrásnějšími 
pražskými  betlémy. Tentokrát  to  spí-
še  než  pochod NW bude  romantická 
procházka  Prahou,  vylepšená  ještě 
vánoční výzdobou a doznívající atmo-

sférou opékaných klobás a svařeného vína.
TO, CO šli světem hledat mýtičtí tři králové, my budeme mít všude 
na dosah! Určitě navštívíme jesličky v kostele P. Marie před Týnem, 
jiné pak v nádherném chrámu P. Marie Sněžné a P. Marie Vítězné 
s Pražským Jezulátkem. Asi největší a nejrealističtější betlém si pro-
jdeme (opravdu projdeme) v kostele P. Marie Andělské v sousedství 

Lorety a komu to nebude stačit, tak může nahlédnout ještě do kated-
rály sv. Víta. Vánoční Karlův most a uličky Starého Města a Malé 
Strany přidáváme jako samozřejmý bonus!
Všechny informace naleznete v Aktualitách na stránkách nw-cz.web-
node.cz.
Těšíme se na Vaši účast!

Za Nordic Walking Chrudim Oldřich Kutil

Četl jsem knížku básní a pocítil to, co cítím vždy, když čtu dobrou bá-
seň. Nejdříve vlnu jakési vnitřní blaženosti a potom nádech smutku, 
že něco tak krásného nikdy nedokáži sám napsat. Pak smutek odezní 
a já se znovu a znovu vracím k nějakému verši, slovnímu obratu nebo 
jen jednomu slůvku a nechápu, jak na to ten básník přišel. Často je to 
docela obyčejné slovíčko, které běžně používáme, ale nikdy bychom 
ho nepoužili  tam, kde básník. Anebo někdy mě zase uchvátí  slovo 
nové, které nenajdete v  žádném slovníku. Třeba „láskylačné“ dítě. 
Ne dítě lačné lásky, ale láskylačné dítě. Ne dvě, ale jedno slovo, které 
i ten tupý počítač podtrhne jako chybu. Anebo „Ta tůň/ Ta stará kro-
penka/ Pochází z času Cojávím/“. No řekněte, tůň kropenka, není to 
nádhera? A což teprve ty časy Cojávím. A napadlo by někoho z vás 
přirovnat rybu ke stehnu antické bohyně? Asi sotva, taková přirovná-
ní mohou napadnout jen básníka. Stejně tak jen básník umí říci, že 
nebe je bezplačné.
Mnohokrát  jsem narazil na téma, kdy jsem si řekl, že o tom napíši 
báseň. Ale  nenapsal  jsem,  protože mě nenapadla  ta  správná  slova. 
Mirek Kovářík v již zaniklém rozhlasovém Zeleném peří definoval 
poezii  jako „slova  rozevlátá do veršů“. To se mi moc  líbí. Najít  ta 
správná slova a nechat je rozevlát. V tom je tajemství poezie. A pak 
se může psát třeba o housce se salámem.
Poezii netvoří básník. Poezii tvoří sám život, sama příroda. Ale jen 
básník dokáže tu poezii vidět a slyšet a vtělit ji do slov. To je ale jen 
pár největších šťastlivců. Je však dosti těch, kteří ji vnímají také, pou-
ze jim není dán ten dar, jaksi přetvořit obraz nebo zvuk do správných 
slov a složit do veršů. Ale tito lidé jsou v životě mnohem šťastnější 
než ti, kteří tu životní poezii vnímat neumí.
Život bez poezie, to je jako čajový servis, který stojí ve vitríně a ni-
kdo se ho nesmí dotknout, nikdo do něj nesmí nalít čaj. To je jako 
trávník vytrvale sekaný tak, že na něm nikdy nevyroste ani pampeliš-
ka. To je jako, když vám ve staročeské krčmě nabídnou Coca Colu. 
Život bez poezie je příliš povrchní a pramení z něj zlo, nenávist, zá-
vist a nuda. Je proto škoda, že mnozí lidé poezii nevnímají, či dokon-
ce se jí vysmívají. Možná mají kolem sebe nahrnuto více věcí, které 
většinou nepotřebují, možná jedí vybranější pochoutky, možná mají 
nějaké funkce, ale nevěřím, že jsou šťastnější.
Poezie je široká jako hudba. Má tisíce podob. Sotva existuje člověk, 
který by o sobě řekl, že nemá rád hudbu, ale těžko existuje takový, 
který by měl rád všechny hudební žánry od lidovky přes dechovku, 
operu, country až po tvrdý rock či techno. A v poezii je to podobné. 
Každý si tam může najít to, co mu více vyhovuje, co ho oslovuje, co 
dokáže proniknout do  jeho nitra. Každý může, ale ne každý hledá. 
A to je škoda. Každému bych přál, aby uměl hledat. A aby nacházel.

zdeněk jirásek

MALÝ ESEJ O POEZII

Kadeřnictví Na Křižovatce ve Slatiňanech Lenka Stahoňová, pře-
je svým zákaznicím a zákazníkům hodně zdraví a štěstí v novém 
roce a děkuje jim za jejich stálou přízeň.

Soukromá inzerce
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Uběhla první polovina mistrovské sezóny 2018–2019 a fotbal může 
po  podzimu  začít  tento  půlrok  bilancovat.  Po  letním  historickém 
postupu slatiňanského A-týmu dospělých do divize  se ukázalo,  jak 
hodně náročná to bude pro naše hráče soutěž. Přestože jsme vyhráli 
loňský ročník krajského přeboru poměrně s přehledem, zápasy v ce-
lostátní divizní soutěži byly ještě o něčem jiném. V řadě týmů divize 
hrají m.j. bývali  ligoví kvalitní a zkušení fotbalisté – např. Štajner, 
Daníček a Hušek ve Mšenu, Papoušek v Turnově, Hable v Náchodě 
nebo Pavlík v Kolíně. Slatińany jako naprostý nováček sice mají také 
bývalého prvoligistu Vladyku, ale prakticky skoro všechna družstva 
divize mají daleko delší tradici pobytu v této soutěži. Možná, že se 
to trochu projevilo i v našich menších zkušenostech v některých zá-
pasech. Přesto po podzimu na tom zase nejsme úplně nejhůř – pře-
zimujeme na nesestupovém 13. místě tabulky. Snad se soutěž podaří 
zachránit. Na  jaře budeme mít výhodu oproti  podzimu dvou zápa-
sů doma navíc. A na podzim se nám doma herně  i výsledkově  (až 
na zápas s Kolínem) dařilo. Radost nám dělaly návštěvy na domácí 
zápasy, které se pohybovaly většinou mezi 150–200 diváky, což nás 
řadilo ke špičce divize. I toto dělá Slatiňanům reklamu. Obrovskou 
propagaci v celokrajském a určitě i širším měřítku nám udělal zápas 
našeho A-týmu v poháru MOL Cup v srpnu doma proti druholigové-
mu Hradci Králové. Nejen po sportovní stránce, kdy jsme s vysokým 
favoritem uhráli v normální hrací době remízu 2:2 s tím, že hosté vy-
rovnávali dokonce až ve 4.minutě nastaveného času a následně jsme 
prohráli v prodloužení. Dalším úspěchem byla rekordní návštěva to-
hoto atraktivního zápasu. Přihlíželo mu více než 800 platících divá-
ků, což v kontextu toho, že mládež a ženy neplatí, znamená návštěvu 
vysoko přes 1 000 lidí. A taková ve Slatiňanech už dlouho nebyla – 
naposled v roce 2000 při oslavách 100 let fotbalu ve Slatiňanech a zá-
pase Slatiňan s Amforou Praha. Nesmíme však zapomínat i na další 
družstva oddílu kopané. B-družstvo dospělých je v okresním přeboru 
po podzimu na velmi nadějném 2. místě  jen o bod za prvním cel-

kem. Naším  cílem  je  tuto  soutěž  v  letošním mistrovském  ročníku 
vyhrát a postoupit do krajské 1. B třídy. Určitě by nám to vzhledem 
k pozici rezervy divizního áčka slušelo. V neposlední řadě se musím 
zmínit  o  fotbalové mládežnické  základně. Myslím  si,  že  oddíl  ko-
pané se může pochlubit dlouhodobou velmi dobrou prací s mládeží. 
O tom svědčí dokonce 6 družstev mládeže, které oddíl SK Spartak 
Slatiňany v mistrovských soutěžích dlouhodobě má  (A a B-dorost, 
starší a mladší žáky, starší a mladší přípravky). Všechny tyto celky 
hrají pravidelně krajské soutěže, což také není zrovna pravidlem ani 
ve  větších městech  než  jsou Slatiňany. A  to  ještě  3,5  roku  fungují 
v oddíle i předpřípravky, což jsou zájemci o fotbal mladší 6 let. Toto 
nemají zdaleka snad kromě MFK Chrudim ani větší oddíly v kraji či 
ještě výše. Je radostí všech, že mládežnická fotbalová základna nám 
rok od  roku  roste. Což  je zárukou  toho, že  snad  fotbal  i v příštích 
letech ve Slatiňanech bude fungovat. 

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

BILANCOVÁNÍ PODZIMU VE FOTBALE
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Akce  pod  názvem  Den  mexické  kuchyně 
ve  školních  jídelnách  v  České  republice  se 
konala již počtvrté. Pro její uskutečnění bylo 
vybráno 25 škol z celé naší republiky. Myš-
lenkou této akce bylo seznámit nejenom naše 
žáky, ale i cizí strávníky nejen s gastronomií 
dané země, ale i jejich kulturou a tradicemi.
Na tento den bylo potřeba se řádně připravit, 
a  proto  jsme  společně  s  dvěma  kuchařka-
mi Líbou Böhmovou a Alenou Beránkovou 
dne  4.  10.  2018  odjely  do Makroakademie 
do  Prahy,  kde  jsme  byly  seznámeny  s me-
xickou  kuchyní  a  přípravou  daného  menu 
šéfkuchařkou  Cynthií  Martinéz.  Součástí 
této  akce  byly  nejen  přednášky  o  Mexiku, 
které  pronesla  známá  kuchařka  a  cestova-
telka,  jménem  Kamu,  ale  také  vystoupení 
hudební mexické skupiny Mariachi a hlavně 
účast okouzlující velvyslankyně Mexického 
království J. E. Rosaura Leonora Rueda Gu-
tierrez.

Všichni účastníci této akce se naučili chutné 
menu,  které  sestavila  šéfkuchařka  Cynthia 
Martinez.
Nejprve  jsme  připravili  k  ochutnávce  tor-
tillovou  polévku  –  Sopa  de  tortilla  a  po  té 
hlavní  chod Tacos  s  kuřecím masem,  fazo-
lemi  a  guacamole.  Jako  dezert  šéfkuchařka 
vybrala čokoládový tamal.
Dne 20. 11. 2018 nás ve školní jídelně navští-
vil diplomat z mexického velvyslanectví Mi-
guel Ángel Vilchis, kde naše paní kuchařky 
Líba Böhmová, Iva Louvarová, Alena Berán-
ková, Helena Černá, Jana Čejková, Marcela 
Čepelová  a  Tereza  Čepelová  chutné  menu 
připravily a všichni společně ochutnali nejen 
panem  diplomatem  ale  i  s  panem  starostou 

MVDr. Ivanem Jeníkem, panem tajemníkem 
Ing. Josefem Prokšem a panem Jahodou, ře-
ditelem Asociace školních jídelen.
Další  kroky  pana  velvyslance  směřovaly 
na  radnici města,  kde  byl  společně  s  hosty 
v  příjemném  duchu  přivítán  starostou měs-
ta  panem MVDr.  Ivanem  Jeníkem  a  tajem-
níkem města panem Ing.  Josefem Prokšem. 
Pro hosty byla připravena prohlídka zámku, 
včetně projížďky kočárem na Švýcárnu, kde 
byl program zakončen.
Den mexické kuchyně ve školní jídelně nabí-
dl pestré menu nejen pro návštěvníky jídelny, 

ale i pro pana diplomata. Doufáme, že tento 
den byl pro žáky a strávníky příjemnou zá-
bavou a že si odnesli domů jenom ty nejlepší 
zážitky.
Na závěr bych touto cestou poděkovala všem 
kuchařkám  za  perfektně  připravené  menu, 
dále  panu  řediteli  Základní  školy,  panu 
Mgr. Ivoši Mandysovi, panu starostovi panu 
MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  a  panu  tajemníkovi 
města panu  Ing.  Josefu Prokšovi za organi-
zování a pomoc při přípravě tohoto dne.

Bergerová Petra,
ředitelka Školní jídelny Slatiňany

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, 
Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků 
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla 21. ledna 2019. ZDARMA. 

Den mezinárodní kuchyně ve školní jídelně ve Slatiňanech, tentokrát inspirovaný Mexikem

Kosmetika Kateřina Krejzová se těší na návštěvu svých zákaznic ve svém kosmetickém 
salonu i v nadcházejícím roce. Přeje všem zdraví, klid a pohodu.

Soukromá inzerce


