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

Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2019 ve Sla-
tiňanech. 
Do pokladniček zde byla vybrána celkem částka 51 597 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské 
služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro 
provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá v obtíž-
ných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na zá-
kladě provedeného sociálního šetření či na doporučení sociálního 
odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako 
s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimo-
řádných situacích v regionu (povodně, požáry). 
Děkujeme také všem koledníkům za obětavou pomoc.

Farní charita Chrudim

Pravidelné cvičení pro ženy v sokolovně ve Slatiňanech má svoji 
dlouholetou tradici. Pravidelně každé pondělí od 18 do 19 hodin mají 
ženy všech věkových kategorií možnost přijít si do sokolovny zacvi-
čit. Cvičení jsou vhodná jak pro začátečníky i pokročilé, pro juniory 
i ženy středního a seniorského věku. K tomuto využívají nejrůznější 
cvičební pomůcky, jako jsou overbaly, činky, velké balony. V letošním 
roce jsme přikoupili posilovací gumy, balanční podložky, máme gym-
nasticky – teleskopické tyče. Cvičení jsou vždy vysvětlena cvičitelkou 
a doprovázena klidnou hudbou. Nikdo se nemusí bát, že jej nezvládne, 
cvičí se podle svých možností, a co komu jeho zdravotní stav dovolí. 
Většina žen jsou členkami Sokola, ale členství není podmínkou. Člen 
Sokola zaplatí za každou hodinu 20 Kč, nečlen 40 Kč.
Tímto malým upozorněním si dovoluji pozvat na cvičení ženy, které 
třeba nikde necvičí a rády by si někde protáhly tělo, ale i Ty, které 
si najdou další hoďku a navštíví sokolovnu. Nemusíte být oblečena 
super sportovně, přijďte mezi nás v oblečení, které Vám dovolí poho-
dlný pohyb. Na sál se přezouváme do sportovní obuvi.
Další informace na tel. 608 970 115.

Za T. J. Sokol Slatiňany H. Hanušová

Poděkování

Spojení akordeonu a loutny není v hudbě obvyklé, avšak ve Slatiňa-
nech nezazní poprvé. Akordeonistka JITKA BAŠTOVÁ a loutni-
sta JINDŘICH MACEK spolu hrají již léta, vystupovali ve slati-
ňanském zámku i na Laskavém večeru. Navíc loutnista Macek hrál 
na Laskavém večeru ještě třikrát sám nebo s jinou partnerkou.
Oba umělci vybrali skladby tak, aby vynikly přednosti obou nástrojů, 
jejich jemnost a schopnost navodit určitý pocit. Samozřejmě zazní 
i sóla jednotlivých nástrojů v různých stylech a žánrech.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 14. února od 19 hodin. Lístky 
si můžete koupit přímo ve Společenském domě nebo v předprodeji 
v Městské knihovně (469 660 239) z.j.

Pozvánka na 166. Laskavý večer
Doteky strun a kouzla měchu

Díky pilným a šikovným čtenářům a čtenářkám jsme vlastně jako ka-
ždoročně vytvořily vánoční atmosféru i u nás a ozdobily nejen stro-
meček vločkami, a to hlavně papírovými, velikostí od maličkých až 
po „megavločky“, které jsme zavěsily od stropu a obdivoval je snad 
každý návštěvník knihovny.
Děkujeme všem, kteří se na výzdobě v knihovně podíleli, a pokud 
jste tak ještě neučinili, je třeba se u nás stavit, maličká pozornost 
za Vaši práci Vám přece náleží nebo ne?

Vánoční vločky zaplnily knihovnu

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, 
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:
Halina Pawlowská – Díky za fíky
Robert Bryndza – Chladnokrevně

Měsíc s pěknou knihou

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 ŽÍZEŇ. Předtan-
čení předvede ZUŠ Slatiňany. Zajištěna je i bohatá tombola.
Předprodej vstupenek od 28. ledna v trafice Květ.
Srdečně zvou pořadatelé. 

Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 2. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují 
dětem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátko Momo za milé vy-
stoupení o zvířátkách, které se uskutečnilo ve středu 23. ledna 2019 
u příležitosti oslav narozenin a svátků obyvatel. Zároveň chceme do-
datečně poděkovat Školní družině Slatiňany za krásné vánoční dárky.

Sportovní ples

Pozvání

V DPS opět vládla pohoda a radost

Cvičení v sokolovně
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Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 2. zasedání dne 12. 12. 2018:

  1.  Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Pojmenování rybníka na pozemku p. č. 489/3 v k. ú. Trpišov, kde 

rozpravou vznikly další návrhy, přičemž Zastupitelstvo rozhodlo 
o odložení tohoto bodu.

  3.  Byl zřízen Výbor pro životní prostředí v počtu 5 členů. Předsedou 
výboru se stal Mgr. Bc. Daniel Vychodil. Výbor se bude věnovat 
tématům hospodaření s vodou, koncepčnímu přístupu ke změ-
nám podnebí, obnovou a údržbou krajiny a zeleně, odpadovému 
hospodářstvím a čistotě ovzduší v topné sezóně.

  4.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění Usnesení 
Zastupitelstva.

  5.  Schválení přídělu do sociálního fondu ve výši 610 200 Kč (4% 
objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků města). 
Fond slouží pro zaměstnance města a lze z něj čerpat na základě 
vnitřní směrnice.

  6.  Byl schválen návrh přebytkového rozpočtu na rok 2019 (pří-
jem 73 430 800 Kč dorovnán financováním 800 000 Kč, výdej 
72 690 900 Kč dorovnán financováním 1 539 900 Kč ) a výhled 
do roku 2021 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.

  7.  Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany, kde v roce 2018 do-
šlo k technickému zhodnocení ve výši 88 337 Kč na odvětrávání 
hudebny.

  8.  Došlo k pověření starosty a místostarosty k výkonu akcionář-
ských práv ve VAK Chrudim a k výkonům souvisejícím se člen-
stvím v Mikroregionu Chrudimsko.

  9.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě 
„Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

10.  Došlo k prodeji části pozemkové parcely č. 645/1 v kat. území 
Slatiňany (u vodní elektrárny pod splavem) o výměře 3 m2. Za-
zněl dotaz na kácení stromu na pozemku, nový majitel přislíbil 
jeho ponechání.

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

12.  V různém zazněl dotaz na Facebookový profil města, diskutovalo 
se nad kamerovým systémem (viz. dále v článku). Řešilo se zbou-
rání márnice (viz. dále v článku), byl vznesen požadavek na zave-
dení pasportizace pískovcového kamene, který je ukládán do de-
pozitu města. Byla vznesena žádost o zveřejnění koaliční smlouvy. 
Zazněly informace z výborů a informace o obnově sadů. Osadní 
výbor Kunčí požádal o včasné informování v případě, že se něco 
děje v Kunčí. Diskutovalo se nad rekonstrukcí ulice Klášterní.

Rada města Slatiňany projednala
na své 6. schůzi dne 17. 12. 2018:

  1.  Rada města schválila úpravu statutu „Ozvěn Slatiňan“, změnami 
se zabývá článek uvedený dále.

  2.  Rada schválila uzavření darovací smlouvy s KAVE BAU, na dar 
ve výši 10 000 Kč, dar bude využit na Městský ples.

  3.  Vzhledem ke změně provozovatele slatiňanské restaurace Rada 
schválila smlouvu o poskytování stravování, řešící akceptaci stra-
venek vydávané Městem zaměstnancům u nového provozovatele.

  4.  Došlo k vyslovení souhlasu se smlouvami v Mateřské škole ře-
šícího splácení pohledávky v plné výši vedené vůči bývalému 
zaměstnanci MŠ. 

  5.  Rada schválila prodloužení kanalizačního řadu v ul. Švermova 
ve Slatiňanech.

  6.  Rada na základě návrhu kompetenčního radního aktualizovala 
platy ředitelů příspěvkových organizací tak, aby bylo splněno na-
řízení vlády.

  7.  Rada se zabývala možnostmi dotace z OPŽP pro ZŠ (související 
s výměnou oken) a pověřila ředitele přípravou příkazní smlouvy 
a zadáním zpracování energetického auditu.

  8.  Nebyl schválen dodatek ke smlouvě na zajištění provozu sběr-
ného dvora, který znamenal výrazné cenové navýšení v podobě 
nákladů pro město. Rada byla seznámena s pravděpodobnou vý-
povědí, která vejde v platnost počátkem 2020, tedy bude nutné 
služby sběrného dvora nově soutěžit.

  9.  Rada schválila použití investičního fondu ZŠ v hodnotě 
200 000 Kč na náklady související s vypracováním energetického 
auditu (váže se k předchozímu bodu 7).

10.  27. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018. 

11.  Dále Rada schválila přijetí finančního daru MŠ ve výši 21 000 Kč. 
Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dodávce pitné vody 
pro hasičárnu od VAK Chrudim. Rada byla informována o dotaci 

v rámci Mikroregionu Chrudimsko, zabývala se problematikou 
stránky města na síti Facebook, byla informována o situaci silnice 
„lihovka“ a možnostmi případného převodu pod Město a disku-
tovala nad způsoby distribuce podkladových materiálů radním.

Rada města Slatiňany projednala
na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019:

  1.  Rada města vydala vnitřní směrnici na čerpání sociálního fondu 
na rok 2019.

  2.  Rada se zabývala směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.

  3.  Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení pro občany.

  4.  Rada rozhodla o rozdělení celkového limitu dotací z rozpočtu 
města pro zájmové organizace.

  5.  Byl schválen zápis kroniky města Slatiňany za rok 2016.
  6.  Rada vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 

(zpráva je uvedena v článku dále).
  7.  Rada schválila program 3. zasedání Zastupitelstva města Slati-

ňany.
  8.  Byla přijata žádost nad odkup portálu z demolice márnice, kte-

rou Rada zamítla. Zazněla informace, že dluh vedený bývalému 
zaměstnanci MŠ byl splacen. Rada se seznámila se zápisem Vý-
boru pro životní prostředí a pověřila tajemníka MěÚ k jednání 
s Tech. službami Města Chrudim o možnosti zalévání. Rada vzala 
na vědomí zápis osadního výboru Kunčí se žádostí o bezplatné 
využívání úřadovny a využívání vývěsky na autobusové zastáv-
ce, přičemž Rada položila Výboru s tím související otázky. Rada 
přijala sponzorský dar od firmy ROVEX ve výši 10 000 Kč pro 
MŠ. Místostarosta seznámil Radu s nabídkou na administraci 
dotace pro objekt Modely, přičemž Rada tuto nabídku schválila. 
Bylo diskutováno téma přechodu sportovišť Spartak pod Město, 
přičemž Rada schválila návrh na změnu termínu schůzky. Tajem-
ník Radu seznámil s možností dotace na obnovu fasády kapličky 
v Trpišově, přičemž byl pověřen k přípravě žádosti o tuto dota-
ci. Rada byla informována o výroční schůzi HZS a přípravných 
pracích k výměně oken na ZŠ. Rada řešila problémy se svozem 
odpadu o vánočních svátcích (viz. dále v článku).

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 3. zasedání dne 16. 1. 2019:

  1.  Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Bylo schváleno zrušení obecně závazných vyhlášek, jelikož vy-

hlášky pro své stáří byly z pohledu současné legislativy v podsta-
tě neplatné. Vyhlášky se týkaly povinností držitelů psů a zajištění 
veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.

  3.  Schválení nabytí přeložky komunikace („lihovky“) vybudované 
v rámci stavby obchvatu.

  4.  28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018

  5.  1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2019

  6.  Došlo k revokaci usnesení ohledně pověření starosty a místosta-
rosty k výkonu akcionářských práv ve VAK Chrudim.

  7.  Bylo přijato usnesení pro vytvoření depozitu kamenických článků 
z pískovce.

  8.  Zastupitelstvo rozhodlo, aby rybník na pozemku p. č. 489/3 
v k. ú. Trpišov nesl název „Zeman“. Název bude tak vzpomínkou 
na místního rodáka, který bydlel v nedaleké hájovně.

  9.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě 
„Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

10.  Byl schválen dodatek ke smlouvě o předčasné splátce finanční 
výpomoci MŠ. Půjčka řešila dočasnou situaci se vznikem dluhu 
vedeným vůči bývalému zaměstnanci MŠ.

11.  Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na MMR na ob-
novu místní komunikace 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu.

12.  Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem Povodí Labe ohledně 
špatného stavu jezu. Byl vznesen návrh na opravu podstavce sochy 
u kostela. Rada města byla pověřena k přípravě více návrhů vstupu 
na hřbitov vč. upravené varianty Schmoranze (viz. dále v článku). 
Byla podána informace ohledně roznosu Ozvěn (viz. dále v článku). 
Zastupitelstvo se usneslo, že zápisy ze Zastupitelstev budou uveřej-
ňovány na webu města (po ověření a úpravě v rámci GDPR, tedy 
s adekvátním zpožděním tak, aby úřad stihl provést potřebné úkony).

Body  jednání  Rady  a  zasedání  Zastupitelstva  blíž  okomentoval 
Ing. Vít Steklý

Rada a Zastupitelstvo města Slatiňany
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INVESTIČNÍ ZÁMERY 2019 A JEJICH UVEŘEJNĚNÍ
Rada města navrhla pro rok 2019 a následně Zastupitelstvo města 
na svém jednání dne 12. 12. 2018 schválilo rozpočet města na rok 
2019, který mimo jiné obsahuje několik větších investičních akcí, 
které by se měly stavebně realizovat v průběhu letošního roku. Jedná 
se zejména o:
 Veřejné osvětlení na Starém náměstí a jeho okolí: jedná se 
o stavbu nového veřejného osvětlení za účelem osvětlení místní ko-
munikace, kde je naplánováno umístit 32 nových světelných míst 
(sloupů s osvětlovacími tělesy). Stavba se týká místní komunikace 
na Starém náměstí, v ulici Raisova a Šmeralova. Veřejné osvětlení 
je navrženo s ohledem na minimalizaci ztrát el. energie ve vedení 
a jsou navržena svítidla s úspornými LED zdroji světla. Provoz ve-
řejného osvětlení nebude produkovat světelný smog, vibrace, hluk, 
atd. V současné době je hotová projektová dokumentace pro výběr 
zhotovitele a vydáno povolení stavby. Navržena jsou stejná svítidla, 
která můžete vidět v obnovené části ulice Klášterní a v ulici Čechově.
 Stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany: jedná se o sta-
vební úpravy plochy před vstupem do Domu pečovatelské služby 
Slatiňany, včetně nového parkovacího objektu pro osobní automobil, 
zpevněných ploch a přeložky stožáru veřejného osvětlení. Novostav-
ba nového parkovacího objektu se sedlovou střechou bude o půdo-
rysných rozměrech 9,25 m × 4,50 m a bude mít 1 stání pro osobní 
automobil personálu domova s pečovatelskou službou a přístřešek 
pro posezení, orientovaný do přilehlé zahrady. V rámci stavby budou 
provedeny demoliční práce, spočívající v odstranění stávající gará-
že, poškozeného oplocení a betonového povrchu plochy. V současné 
době je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a je vydáno 
povolení stavby.
 Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádě: jedná se 
o stavební úpravy místní komunikace ve Škrovádě. Stavba je umís-
těna podél řeky Chrudimky mezi rodinnými domy. Účelem stavby je 
zlepšení dopravní obslužnosti rodinných domů a zlepšení odvodnění, 
které je při dešti nedostatečné. Stavba je navržena v rozsahu stávající 
komunikace bez nároků na významnou změnu prostorového uspořá-
dání. Je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 
a požádáno o povolení stavby. V současné době je posuzována mož-
nost podání žádosti a získání finančních prostředků z EU na základě 
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj s cílem ušetřit prostředky z roz-
počtu města.
 Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech: jedná 
se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně 
narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod, který se projevu-
je odnosem vrchních i spodních vrstev konstrukce stezky. Oprava 
komunikace bude vycházet ze stávajícího stavu. Nejsou navrženy 
žádné prostorové či kompoziční změny. Technické řešení vychází 
ze současného stavu stavby a jejího účelu. Komunikace bude celo-
plošně doplněna o chybějící vrstvu zhutněného kameniva, u části ko-
munikace bude stávající asfaltový povrch opravený novou vrstvou 
asfaltobetonu. Z důvodu stabilizace budou v komunikaci provedeny 
příčné pasy z kamenného základového zdiva. Odvodnění komuni-
kace bude řešeno jejím vyspádováním v podélném i příčném směru, 
které bude doplněno příčnými kamennými svodnicemi. Cesta bude 
po celé délce lemována kamennými obrubami. V současné době je 
zpracována projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a vydáno 
povolení stavby.
 Vodovodní přípojka pro Švýcárnu: účelem stavby je zásobit 
Švýcárnu dostatečným množstvím pitné vody z vodovodní přípojky, 
která bude napojena na stávající vodovodní řád u vodojemu Slatiňan. 
Celková délka plánované vodovodní přípojky činí 320 m. Současné 
zásobování Švýcárny vodou ze stávající studny je nedostatečné ze-
jména v období sucha, kdy pro provoz objektu není zajištěn dostatek 
vody. Je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 
a požádáno o povolení stavby.
 Výměna oken na hlavní budově ZŠ: záměrem je provedení výmě-
ny dožilých oken na hlavní budově ZŠ, a to jak čelní strany budovy, 
tak ze strany ulice T. G. M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila 
v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánova-

ným vypsáním nového dotačního titulu v rámci Operačního progra-
mu životního prostředí Rada města dne 17. 12. 2018 pověřila ředitele 
školy nechat zpracovat energetický audit a zaměření hlavní budovy 
ZŠ za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostřed-
ků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádosti 
a získání finančních prostředků EU na základě připravované výzvy 
Operačního programu životního prostředí s cílem ušetřit prostředky 
z rozpočtu města.
 I. etapa opravy elektroinstalace MŠ: na základě revizní zprávy 
bude v příštím roce provedena I. etapa opravy elektroinstalace v MŠ, 
kdy v roce 2020 je plánována II. etapa. Akcí je pověřena ředitelka 
školy za úzké součinnosti Městského úřadu Slatiňany.
 Oprava lávky ve Škrovádě: cílem akce je provedení nového nátě-
ru a opravy železné konstrukce lávky
 Oprava chodníku Medunova – II.etapa: cílem je provedení cel-
kové opravy dožilého povrchu chodníku. Chodník bude opatřen no-
vými obrubami, vlastní povrch bude proveden betonovou zámkovou 
dlažbou s bezpečnostními prvky z reliéfní dlažby.
V rámci lepší informovanosti občanů jsou a dále budou investiční 
záměry včetně jejich stručného popisu, situačních výkresů, příp. 
vizualizací nově zveřejňovány na příslušném internetovém odkazu 
webových stránek města Slatiňan. 
V tuto chvíli je již zřízen na webových stránkách města pod názvem 
„Městský úřad“ nový webový odkaz „Investiční záměry“, kde jsou 
nyní zveřejněny informace k výše uvedeným akcím, a u kterých je 
již dokončena projektová dokumentace, tak jsou k dispozici i situ-
ační výkresy (http://www.slatinany.cz/projekty.php). Průběžně bude 
odkaz aktualizován a doplňován o nové informace. 
Cílem nově zřízeného internetového odkazu je nejen informovat 
občany o schválených akcích na rok 2019 a dalším postupu reali-
zace, ale také umožnit jim, aby mohli vyjádřit svůj názor, a sdělit 
tak své případné připomínky či náměty. Za účelem větší přehlednosti 
a možnosti vyjádřit svůj názor bude ještě nově zřízený odkaz dále 
upravován. Zároveň ve spolupráci s odborem výstavby a životního 
prostředí budou vybrané investiční akce projednávány přímo s obča-
ny města na veřejné schůzi, kde budou moci občané sdělit svůj názor 
a případně daný záměr ovlivnit před samotnou realizací. O veřejných 
schůzích budou občané informování prostřednictvím Ozvěn Slatiňan, 
webových stránek města a z rozhlasu. 
Budeme rádi za každý konstruktivní a smysluplný podnět a názor vás 
spoluobčanů. 

Váš Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Městský rozhlas – rozhlasové relace
Pravidelnými rozhlasovými relacemi se snažíme informovat občany 
o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě, podávat 
důležité informace z činnosti úřadu, o případné změně úředních ho-
din, otvírací době v knihovně a infocentru, provozu sběrného dvora, 
svozu KO, o případných prodejních akcích apod. Městský rozhlas je 
jedním z informačních prostředků, jak co nejrychleji občany infor-
movat o událostech v našem městě.
Žádáme občany, aby nás v případě připomínek k hlasovému projevu, 
rychlosti mluveného slova, ale i slyšitelnosti relace, kontaktovali ad-
resně. Chyba může nastat nejen ve způsobu hlasového projevu, ale 
rovněž na rozhlasovém zařízení. V takovém případě je třeba vědět, 
v kterém místě (ulici, místní části apod.) se daný problém vyskytuje. 
Bude kontaktována firma, která provádí údržbu a opravy rozhlasové-
ho zařízení a chyba může být v mnohých případech napravena, jako 
tomu bylo v minulosti již nesčetněkrát. 
Rozhlasové zařízení již nepatří k nejmodernějším, bylo pořízeno 
zhruba v letech 1996–1997 a financována je pouze běžná údržba 
a nutné opravy. 
Adresné sdělení problému bude přínosné nejen pro občany, ale i pro 
Městský úřad a firmu, která údržbu rozhlasového zařízení provádí.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Ing. Josef Prokš, tajemník
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INFORMACE K PLÁNU REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉHO KABELÁČOVA MLÝNA

Nová vstupní brána na hřbitov

Klášterní ulice a stavby dopravní infrastruktury obecně

Město v roce 2014 odkoupilo objekt bývalého Kabeláčova mlý-
na od Jaroslava Strnada v částce 3 700 000 Kč. Následně zástupci 
města hledali možnost využití objektu, kdy po určité době dospěli 
k rozhodnutí revitalizovat objekt na společenské centrum města pro 
pořádání společenských akcí a klubových činností, dále na informač-
ní centrum a knihovnu s doprovodným programem. Námět využití 
objektu vznikl ve spolupráci vedení města s odborníky, architekty 
a urbanisty, kteří byli následně řádnými členy poroty pro architek-
tonickou soutěž, kterou vyhlásila tehdejší Rada města v roce 2016. 
Vyhlašovatel (město) předpokládal, že investiční náklady předmětu 
soutěže nepřesáhnou 35 000 000 Kč bez DPH. Předložené návrhy 
byly vystaveny ve Společenském domě, celkem jich bylo 24, a to 
ve formě textu s grafickou části podob rekonstruovaného mlýna. 
Dne 12. 6. 2017 Rada přijala rozhodnutí o pořadí vybraných návrhů 
v architektonické soutěži, kdy zvítězil návrh č. 18, jehož autory jsou 
Ing. arch. Karel Scheib, Ing. arch. Richard Zacpal a Dipl. Ing. Bořek 
Němec. Zároveň bývalá rada svým usnesením ze dne 11. 6. 2018 roz-
hodla o uzavření smlouvy na zpracování projektových dokumentací 
revitalizace mlýna se společností ANTA, s.r.o. Praha s nabídkovou 
cenou 3 545 300 Kč. 
Je zřejmé, že vzhledem k výši investice a možnostem rozpočtu města 
má smysl akci realizovat pouze za podmínek získání dotace. Rozum-
nou podmínkou realizace akce je i to, že následné provozní náklady 
objektu významně nezatíží rozpočet města a bude možné v daném 
objektu v omezeném rozsahu provozovat ekonomické činnosti, kte-
ré budou spolufinancovat provoz objektu. Z tohoto důvodu dochází 
v rámci probíhajících projektových prací ještě k mírné úpravě PD 
s tím, že předpokládaný záměr využití se nemění. Jedním ze záměrů 

města je přesun klubových činností do případných nových prostor 
mlýna. V případě realizace záměru revitalizace Kabeláčova mlýna se 
stane objekt Společenského domu pro město nepotřebným. 
Na konci listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 
dotační titul na „Regeneraci brownfieldů (tj. nevyužívané a chátra-
jící objekty) pro nepodnikatelské využití“, v rámci kterého je možno 
čerpat dotaci až do výše 60 % způsobilých nákladů akce, maximálně 
však 30 000 000 Kč. Na základě této vyhlášené výzvy Rada města 
dne 10. 12. 2018 schválila přípravu k podání žádosti do výše uve-
deného dotačního titulu a otevřela tak možnost využít vyhlášenou 
výzvu k získání části finančních prostředků na rekonstrukci objektu.
V současné době probíhají přípravné práce za účelem podání žádosti 
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Uzavřená smlouva s projek-
tanty počítá s dokončením projektové dokumentace pro stavební povo-
lení v průběhu měsíce dubna 2019. Zároveň s dokončením PD bude ze 
strany projektantů vypracován předpokládaný rozpočet akce dle jednot-
livých položek a kvalifikovaný odhad provozních nákladů. Již nyní je 
velmi pravděpodobné, že odhadované náklady stavby revitalizace Kabe-
láčova mlýna dle vítězného návrhu lze odhadovat mezi 50–70 mil. Kč. 
Teprve na základě získání relevantních informací o skutečných ná-
kladech akce, provozních nákladech objektu a výše případné dotace 
lze následně rozhodnout, zda má smysl v této akci dále pokračovat. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z největších investičních akcí 
v novodobé historii Slatiňan, je nutno pečlivě zvážit dlouhodobé do-
pady do rozpočtu města. O všech skutečnostech týkající se této akce 
budou občané průběžně informováni a budou mít možnost diskutovat 
a vyjádřit se, zda akci realizovat či nikoliv. 

Váš Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Jak jsem již informoval v minulých Ozvěnách, v místech bývalé ne-
používané márnice, která byla ve špatném stavebně-technickém sta-
vu a nebezpečně vyčnívala do vozovky, na což neustále poukazovaly 
zejména složky integrované záchranného systému, bude vybudován 
nový přechod pro chodce a vstup na hřbitov.
Všichni chceme, aby tento vstup byl důstojný svého účelu. Avšak 
názory na to, jakou podobu by měl mít vstup do hřbitovního areálu, 
se samozřejmě různí. Někteří zastupitelé navrhují vybudovat nový 
vstup jako kopii novogotického stylu vycházející z původního nere-
alizovaného návrhu architekta Františka Schmoranze. Tento původní 
návrh však musí být upraven a zmenšen s ohledem na prostor, který 
je k dispozici a dále na hroby sousedící přímo s plánovaným vstu-
pem. Jiní preferují skloubit současný přístup architektury s ohledem 
na historický kontext a dané místo. Tento návrh by mohl zpracovat 
architekt Lukáš Pavlík, který se již podílel na zdařilé revitalizaci bý-
valého evangelického hřbitova v Kunčí. V tomto duchu se také nesla 

diskuse na zasedání zastupitelstva dne 16. 1. 2019. A jaký tedy bude 
nový vstup na hřbitov?
Na základě usnesení zastupitelstva je pověřena rada města nechat od-
borně zpracovat několik studií včetně kvalifikovaného odhadu nákla-
dů realizace akce, ze kterých pak bude možné vybrat tu nejvhodnější 
variantu. 
Vážení občané, předpokládáme, že se do výběru nejlepšího návrhu 
hřbitovní brány zapojíte, a že se nám společně podaří vybrat návrh, 
který bude splňovat představy většiny z nás. Zpracované návrhy bu-
dou předloženy široké veřejnosti k vyjádření, budou k dispozici i od-
borná stanoviska a samozřejmě i předběžný odhad ceny. Na základě 
všech stanovisek, tedy i názorů občanů našeho města, pak rozhodne 
zastupitelstvo, který návrh bude s konečnou platností realizován. Již 
předem Vám děkuji za spolupráci.

Váš Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

Stavební úpravy ulice Klášterní a křižovatek na ulici Tyršově byly 
provedeny na základě „Studie dopravy v klidu“, vypracované pro 
město Slatiňany v roce 2008. Studie dopravy v klidu není však závaz-
ným podkladem (jako třeba územní plán), což umožňuje odchýlit se 
od navrženého konceptu. Tohoto stavu také výrazně využívají dotče-
né orgány státní správy – Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim 
a odbor dopravy MěÚ Chrudim, které v procesu navrhování výraz-
ným způsobem zasahují do konečné podoby staveb dopravní infra-
struktury. Návrh tedy ovlivňují především příslušné normy a prová-
děcí předpisy, které musí striktně dodržet projektant a dále podmínky 
stanovené zmíněnými dotčenými orgány. 
Ze stanoviska Policie a odboru dopravy MěÚ Chrudim vyplynulo 
v daném případě i to, že v rámci úprav části ulice Klášterní, které jsou 
zakončeny zvýšenou křižovatkou s ulicí Tyršovou, musely být totož-
ným způsobem řešeny i další křižovatky v Tyršově ulici. Součástí 
stavby se tak staly další dvě křižovatky – Nádražní / Tyršova a Pa-
lackého / Tyršova, přičemž původním záměrem Města byla pouze 
úprava části ulice Klášterní. Podobně bylo ovlivněno i umístění a ná-
sledné odstranění betonových patníků na zmíněných křižovatkách, 

které jsme již na stránkách Ozvěn vysvětlili v samostatném článku. 
Město má tak bohužel mnohdy pouze omezenou možnost do nové 
podoby staveb dopravní infrastruktury zasahovat.
Celková koncepce úprav dopravní infrastruktury města je tedy sta-
novena výše uvedenou „Studií dopravy v klidu“, dle které byly 
provedeny i úpravy v ulicích Klášterní a Tyršově. Následné úpravy 
ulic budou součástí tohoto konceptu a budou navrženy s návazností 
na obnovenou část ulice Klášterní a samostatně upravené křižovatky 
v ulici Tyršově.
Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím konečný výsledek stavebních 
záměrů jsou námitky a připomínky účastníků stavebního řízení, tedy 
občanů, kterých se záměr dotýká. V případě stavebních úprav Kláš-
terní ulice bylo například na základě námitky obyvatelů obytného 
domu s č.p. 600–602 vypuštěno z projektu 34 parkovacích míst, kte-
rých je přitom v centrech měst akutní nedostatek. Realizace úprav 
Havlíčkovy ulice se zase zastavila na tom, že nedošlo k dohodě 
s vlastníkem pozemku, který do prostoru ulice zasahuje. 

Ing. Václav Hoffman,
 vedoucí OVŽP
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Prostřednictvím vašich zastupitelů jste se na redakční radu Slatiňan-
ských Ozvěn obrátili s připomínkami pozdního roznosu. Úřad spo-
lupracuje v rámci roznosu s Českou poštou, se kterou má smlouvu, 
jež Českou poštu zavazuje včasným roznosem. Bohužel díky vánoč-
ním shonům a nedostatku lidí Česká pošta v listopadu a v prosinci 
nezvládla smluvní podmínky dodržet a některým našim občanům 
Ozvěny přišly se zpožděním. Ozvěny předané 30. 10. dle smluvních 
podmínek měly být rozneseny v termínu 4. až 5. 11., některým dora-
zily až 9. 11. Obdobná situace se opakovala v prosinci. Někteří čtená-
ři tak dostali pozvánky na místní akce až po jejich konání. Na základě 
tohoto pozdního roznosu došlo k rozvázání smlouvy. Úřad proak-
tivně vešel v jednání s novým dodavatelem služby, aby zabezpečil 
včasnou informovanost občanů. Nový roznos začne měsícem březen. 
V případě, že Vám Ozvěny nedorazily včas, kontaktujte prosím úřad, 
případně předejte informaci Vašemu zastupiteli.
Tímto se nejedná o jedinou novinku, která se Ozvěn týká, rada dne 
17. 12. 2018 schválila úpravu statutu Ozvěn. Novinkou v pravidlech 
je zákaz anonymních příspěvků. V případě, že článek obsahuje zavá-
dějící informace, nebo vyžaduje reakci osoby, redakční rada má prá-
vo na uvedení informací tak, aby článek uvedla na pravou míru, a pří-
padně může požádat dotčenou osobu o reakci. V případě formálních 
chyb může redakce navrhnout opravu s nutností autorova schválení. 
Uzávěrka Ozvěn se nově bude řídit edičním plánem tak, aby uzávěr-
ka lépe reflektovala svátky a víkendy vůči časovým možnostem re-
dakční rady. Tento ediční plán bude tvořen vždy na rok a bude vydán 

v lednových ozvěnách (s výjimkou tohoto roku, kdy ediční plán je 
zmíněn níže). Redakční rada spolu s Radou města se dále zabývala 
možností zavedení politické rubriky, avšak Ozvěny jsou financovány 
z peněz daňových poplatníků, a tak by neměly sloužit jako prostor 
pro politickou reklamu. Bylo rozhodnuto, že Ozvěny nadále zůstanou 
apolitické. Kompletní statut ozvěn lze nalézt na webu města.
Chtěli bychom upozornit dopisovatele na jeden bod statutu Ozvěn: 
Příspěvky Městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy jsou 
zveřejňovány v neomezeném rozsahu a mají přednost před ostatními 
příspěvky nebo inzeráty. Velikost ostatních příspěvků je omezena 
velikostí stránky A4 včetně fotografií. Velikost inzerátu je omeze-
na na 1/4 stránky A4.

Ing. Vít Steklý

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2019

Číslo Uzávěrka
Únor 2019 21. 1. 2019
Březen 2019 18. 2. 2019
Duben 2019 18. 3. 2019
Květen 2019 15. 4. 2019
Červen 2019 20. 5. 2019
Červenec 2019 17. 6. 2019
Srpen 2019 22. 7. 2019
Září 2019 19. 8. 2019
Říjen 2019 16. 9. 2019
Listopad 2019 21. 10. 2019
Prosinec 2019 18. 11. 2019
Leden 2020 9. 12. 2019

Ozvěny Slatiňan

Kamerový systém

Zajisté si mnoho občanů všimlo, že na webových stránkách města 
se nachází snímek z kamery. Do loňského roku existovala v našem 
městě jedna webová kamera, která se přesouvala mezi plovárnou 
a Městským úřadem, kde bylo zachycováno především parkoviště. 
Vzhledem k tomu, že efektivita přesunu kamery mezi těmito dvěma 
místy dvakrát do roka nebyla prospěšná, Město ke konci roku 2018 
pořídilo kameru další. Na druhém zasedání Zastupitelstva byla vzne-
sena kritika k této nové kameře, která díky modernější technologii 
pořizuje kvalitnější obraz, díky čemuž je vidět do sousedních domů. 
V rámci ochrany soukromí došlo k dočasnému stažení a následné 
úpravě, která tento prostor rozmazává. V případě, že je pro někoho 
z občanů způsob zakrytí nedostatečný, prosíme jej, aby předal podnět 
Městskému úřadu, který přistoupí k dalším úpravám.
Určitě si mnozí z Vás všimli, že například na osvětlení kruhového 
objezdu, na přechodu u prodeje zmrzliny Potraviny Málek, u školy, 
na Úřadě a na dalších místech se nacházejí kamery další. Jedná se 
o nezávislý kamerový systém, který s kamerou na webových strán-
kách nemá nic společného. Tento systém je tvořen v rámci domluvy 
s Policií ČR. Z těchto kamer je pořizován několikadenní záznam, kte-
rý je zabezpečen na MěÚ a následně je trvale mazán. K tomuto zá-
znamu nemá nikdo přístup a je předáván pouze na žádost Policie ČR. 
Pakliže dojde k nějakému přestupku, k ohrožení např. na přechodu, 
a podobně, nahlaste tuto skutečnost Policii a trvejte na přezkoumání 
kamerového záznamu.

Ing. Vít Steklý
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ODPADY V ROCE 2019
Odpadový systém města Slatiňany bude v roce 2019 podobný jako 
v roce 2018.
Základní pilíře systému lze shrnout následovně:
1) svoz směsného (zbytkového) komunálního odpadu z popelnic, 
tedy odpadu po vytřídění všech tříditelných složek a komodit, bude 
probíhat s četností 1× za 14 dní ve stejných svozových dnech jako 
v roce 2018 (přesný harmonogram svozu je zveřejněn na webových 
stránkách města www.slatinany.cz, v sekci Dokumenty/Komunální 
odpad
2) vytříděné složky komunálního odpadu a další komodity, tj. plasty, 
papír, barevné a čiré sklo, nápojové kartony (ve směsi s plastem), 
kovy, použité potravinářské oleje a tuky v uzavřených nejlépe plas-
tových obalech (ne ve skle!), textil (použitelný, čistý!), obuv (použi-
telná, čistá!), hračky (použitelné, čisté!) a drobné elektrozařízení se 
odkládají do příslušných kontejnerů rozmístěných po městě (mapka 
rozmístění kontejnerů a nádob ke třídění je též zveřejněna na webo-
vých stránkách města www.slatinany.cz, v sekci Dokumenty/Komu-
nální odpad
3) objemný a nebezpečný odpad a další tříditelné složky lze odložit 
do sběrného dvora u vlakového nádraží (provozní doba je: pondělí 
až pátek od 6.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin)
4) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze komposto-
vat nebo odvážet na kompostovací plochu u městské kompostárny 
za seníkem ve Škrovádu (případně do sběrného dvora v maximálním 
množství 30 kg na jeden svoz)
 
Místní poplatek za odpad 
Poplatek za jednoho poplatníka je pro rok 2019 stejný jako v roce 
2018, tedy 490 Kč.
Poplatek je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla 
schválena Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2017. Vyhláš-
ka je zveřejněna na stránkách města www.slatinany.cz v sekci Měst-
ský úřad/Obecně závazné vyhlášky.

Úhrada místního poplatku za odpad
K úhradě poplatku Vám budou pravděpodobně v měsíci únoru doru-
čeny poštovní poukázky.
Pokud máte možnost, prosíme o úhradu poplatku přednostně bezho-
tovostní formou (bankovním převodem). Platba v hotovosti na po-
kladně MěÚ bude samozřejmě též možná.
K platbě uvádějte vždy variabilní symbol na poukázce, bez symbolu 
je problematické platbu zařadit.
Pokud Vám částka na poukázce nebude jasná, dotazujte se přímo 
na MěÚ, na správě majetku u paní Víškové. 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2019.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, stejně jako další změny souvi-
sející s poplatkem jste povinni nahlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tyto změny nastaly. Změny hlaste osobně na MěÚ paní Víškové 
nebo na email: p.viskova@slatinany.cz. 

Co nového se chystá
V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého 
odpadového systému města Slatiňany.
Důvody:
1) ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek 
odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
2) přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. spo-
lečností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, plat-
ného od 1. 4. 2016) 

3) potřeba provedení některých změn (například úprava četnosti svo-
zu směsného komunálního odpadu z popelnic)

I nadále se město Slatiňany bude zabývat dalšími možnostmi rozší-
ření a zkvalitnění odpadového systému, například zavedením svozu 
dalších složek odpadu přímo od domů.
V některých dalších Ozvěnách Slatiňan Vás jako obvykle budu in-
formovat o tom, kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2018, a jak 
dopadlo vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Slatiňa-
ny za kalendářní rok 2017.

Ohleduplnost při odkládání odpadu do barevných kontejnerů
Považuji za vhodné se Vám dodatečně omluvit za svozovou firmu 
zajišťující sběr plastu, skla a papíru z barevných kontejnerů umístě-
ných po městě.
Bohužel měla tato firma, jak už to tak bývá v nejméně vhodný oka-
mžik, v průběhu vánočních svátků technické problémy, díky nimž ne-
bylo možné provádět svoz odpadu z kontejnerů obvyklým způsobem.
I přes tuto nepříjemnou skutečnost děkuji především těm, kteří vy-
čkali do vyprázdnění kontejnerů a neodkládali odpad okolo nádob.
Věřím, že budeme více ohleduplní, a to nejen v případech, kdy se 
vyskytne podobná chyba.
S ohledem na podněty některých občanů Vás také prosím, abyste od-
pady do kontejnerů neodkládali v době nočního klidu. Sběrná místa 
jsou mnohdy velmi blízko našich domů a odkládání odpadu, zvláště 
skla, je poměrně hlučné. 
Děkuji za pozornost.

Bc. Petra Víšková

Nejpilnější čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a
během roku titulů (knihy + časopisy): 167

Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc    Leden
Návštěvníků   451

Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc    Prosinec
Návštěvníků   258

Statistika knihovny:
Počet návštěvníků 4 062
Počet čtenářů 364
Celkem vypůjčených titulů (knihy + časopisy) 14 238
Přírůstky nových knih 495
Z jiných knihoven vypůjčeno 118
Počty vyřízených rezervací 503

 Nejčastěji vypůjčené knihy:
 Přístav naděje, Co jsi to za matku?,
 Dcery

 Nejčastěji vypůjčené časopisy:
 Týden, Vlasta, Přísně tajné!

 Nejčtenější autoři:
 Vondruška Vlastimil, Bryndza Robert,

  Moyes Jojo

Knihovnické NEJ roku 2018
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Další „svatební“ rok je za námi
Slatiňanská matrika v roce 2018 oddala 49 manželských párů. Z dů-
vodů rozsáhlé rekonstrukce zámku, zámeckého parku a přilehlých 
prostor se ani v tomto roce na těchto místech svatby nemohly konat. 
Důsledkem toho byl nižší počet svateb než v letech minulých.
Právě tato skutečnost přidala na rozmanitosti míst, která si snoubenci 
k uzavření sňatku vybírali. Tak si již tradičně tato místa a počty sva-
teb uveďme.
V obřadní síni budovy radnice vstoupilo do svazku manželského 
9 párů, na prvním místě co do počtu sňatků se umístila Restaurace 
Obora v Trpišově, kde se uskutečnilo 21 obřadů, Návrší Vrchlické-
ho si vybralo 5 párů, na rozhlednu Chlum jsme „vyšplhali“ 2×, no-
vým místem pro účely uzavření sňatku se poprvé staly prostory lesní 
restaurace Monaco, kde se konaly 2 svatby, po jednom obřadu se 
konalo v Mlýně Skály, na Švýcárně a na zahradě rodinného domu, 
nejkrásnějším místem pro 3 páry byl Myslivecký dům pod Monacem 
a v kostele sv. Martina byly uzavřeny 4 církevní sňatky.
Co se týká uzavírání sňatku s cizincem, tak v roce 2018 šlo jen 
o 2 případy, a to jednou s občanem Slovenské republiky a jednou 
s občankou Ukrajiny.
Pravidlem není ani výběr dne, kdy se má svatební obřad uskutečnit. 
Dosud samozřejmě převažují soboty a pátky, ale výjimkou není ani 
jiný všední den. Dvakrát si snoubenci určili svůj „nejkrásnější“ den 
na středu a třikrát na čtvrtek.
I po 23 letech mé účasti na svatebních obřadech jako matrikářky, je 
vždy pro mě velkým napětím chvíle, kdy snoubenci mají vyslovit své 
„ano“. Pokaždé, když z obřadu odcházím, mám pocit, že jsme spo-
lečně s oddávajícím vykonali něco dobrého, že jsme přispěli ke štěstí 
dvou lidí a spojili oficiálně jejich životy v ten společný. Je pak velice 
smutné, když je nám ročně doručeno cca 25–30 Zpráv pro matriku 
o pravomocném rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, která byla 
právě uzavřena před naším matričním úřadem. Vždyť se jedná zhruba 
o třetinu sňatků ve Slatiňanech uzavřených. V tomto se nijak neliší-
me od celorepublikových statistik. A tak si vždy říkám, že nezáleží 

na místě, ani dni konání svatebního obřadu, ani na ceně svatebních 
šatů a snubních prstýnků, ani na délce svatebního projevu. Důležité 
je vzájemné pochopení, tolerance a láska dvou lidí, kteří chtějí jít 
životem společně.
V letošním roce máme rezervovaných dosud 23 termínů pro účely 
uzavření manželství. V případě zájmu uzavřít sňatek před matrič-
ním úřadem ve Slatiňanech můžete kontaktovat matrikářky Martu 
Kolouchovou m.kolouchova@slatinany.cz, nebo Ivonu Osinkovou 
i.osinkova@slatinany.cz, tel 469 660 230, 469 660 245. Rády Vám 
nabídneme volné termíny a vyplníme s Vámi potřebné formulá-
ře a domluvíme podrobnosti týkající se samotného svatebního 
obřadu. Oddávající v novém volebním období jsou MVDr. Ivan 
Jeník, starosta, Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta, Ing. Dagmar 
Fryšová, zastupitelka, Marie Málková, zastupitelka, Mgr. Milan 
Chalupník, zastupitel, Vítězslav Kolek, zastupitel, Ing. Vít Steklý, 
zastupitel.
V kanceláři matriky, budově Městského úřadu Slatiňany, přízemí 
vpravo, kancelář č. 1, vyřídíme i Vaše další požadavky a záležitosti. 
Na žádost Vám poskytneme výpisy z Czech Pointu (výpis z rejst-
říku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského 
rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče apod.), provedeme vi-
dimaci či legalizaci (ověření podpisů a listin), přihlásíme Vás k tr-
valému pobytu, vystavíme Vám opis matričního dokladu, pokud se 
matriční událost stala ve Slatiňanech. Na matrice můžete zažádat 
o změnu jména či příjmení, uznat otcovství, podat žádost o zrušení 
trvalého pobytu. Dále zajistíme v případě zájmu za poplatek výlep 
plakátů (plakáty na akce, plesy, sportovní a kulturní akce, parte), re-
laci v městském rozhlase, inzerci v Ozvěnách Slatiňan apod. Pokud 
jste nájemci hrobového místa na slatiňanském hřbitově, podáme Vám 
informace týkající se pronájmu. Na našem pracovišti je také poklad-
na Městského úřadu, kde můžete případně uhradit v hotovosti nebo 
kartou různé správní nebo místní poplatky, nájem z pozemků, z bytů, 
nebytových prostor apod.

M. Kolouchová, I. Osinková, matrikářky
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V posledních dnech si mnoho z nás všimlo, že „něco chybí“. Něco 
chybí ve společnosti, která se zdá být čím dál více rozpolcena, a málo 
si její jednotlivé skupiny naslouchají a rozumí. Všichni ale máme 
mnoho společného, a to včetně našeho vlastního konce. Vše je koneč-
né. Přijmutí vlastní definitivnosti nás vede k zamyšlení a otázce „Co 
se mnou potom bude?“ Záleží, zda máme na mysli tělesnou schránku, 
naši duši nebo náš odkaz v podobě skutků a vzpomínek, které budou 
mít ti, co přijdou po nás. Hřbitov. Prostor, do kterého vždy vstupuje-
me s pokorou, úctou, často smutkem a především se vzpomínkami. 
Vraťme se ale na začátek. Vedle věcí, které chybí celé společnosti, 

chybí ve Slatiňanech ještě jedna věc. Stavba, která potichu zmizela 
po 202 letech během několika dní. Márnice.
Jaké jsou dějiny slatiňanských hřbitovů? Tato otázka mne přivedla 
na cestu a hledání ve slatiňanské kronice městské i farní, také v archi-
vu zámku a Státním okresním archivu v Chrudimi.
V roce 1904 zapsal do kroniky města řídící učitel Augustin Vilím: 
„Hřbitov původně byl kolem kostela, r. 1815 zřízen hřbitov na stra-
ně  severní  za osadou a  r. 1816 posvěcen od  tehdejšího vikáře, dě-
kana  chrudimského  p.  P.  Jos.  Urbana.  R  1889  rozšířen  architek-
tem p. Frant. Schmoranzem. Hřbitov  je římskokatolický (konfesní), 
poplatky  z  něho  plynou  do  kostelní  pokladny.  Pozemek  koupen 
od p. Frant. Schmoranze ze záduší, vysvěcen byl hřbitov biskupským 
vikářem p. P. Ant. Hruškou 19. května 1889. Škoda, že při potřebě 
rozšíření hřbitova nebyl přeložen mimo osadu, k čemuž v budoucnos-
ti asi dojde, an nynější hřbitov, kolem něhož nová silnice přes Pre-
sy se vypravuje, a r. 1905 veřejnosti má býti odevzdána, stavebním 
podnikům na úkor jest.“ Dále se k roku 1889 dozvídáme, že „obec 
upravila cestu kolem hřbitova a vysázela lípy před ním.“
Původní hřbitov byl tedy kolem kostela, tím se Slatiňany rozhodně 
nevymykaly, byla to běžná praxe, která na mnoha místech, přede-
vším v malých obcích, zůstala do dnešních dní. Původně jednolodní 
goticko-barokní kostel byl obehnán hřbitovní zdí se vstupem směrem 
od jihu (obr. 1). Do zdi na severní straně byla umístěna kostnice. 
Dnes na jejím místě stojí socha Spasitele v Jiráskově ulici. Rozsah 
hřbitova je patrný po spojení starého plánu z 18. století (originál 
uložen v SOkA Chrudim) a stávajícího leteckého snímku (obr. 2). 
Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel, tedy i zemřelých a prav-

děpodobně i v souvislosti s dekretem Josefa II. z roku 1784, který za-
kazoval pohřbívání uprostřed měst, bylo nutné najít vhodnější místo. 
To se také stalo a založen byl dnešní hřbitov, jen o poznání menší než 
je v současnosti. V kronice města se také dozvíme, že „Na hřbitově 
postaven na místo shnilého kříže z r. 1816, nový, 5⁰ vysoký. Dřevo 
darovala kněžna Gabriela a plechovou figuru, představující Spasitele 
a Matku Boží, Vojtěch Kabeláč, mlynář zde.“ To bylo v roce 1830. 
V roce 1839 „vysláni vládní geometři, aby vše zcela přesně přeměři-
li“, vznikl tak podklad pro tzv. stabilní katastr, v jehož mapě si roz-
sah hřbitova a Slatiňan můžeme velmi dobře prohlédnout (obr. 3). 
Kronika města se v dalších letech o hřbitovu příliš nezmiňuje, jen 
uvedu rok 1902, kdy „v dubnu provedena oprava márnice na útraty 
patronátního úřadu.“

Stále nedostačující kapacita hřbitova vedla k jeho rozšíření. Vypraco-
váním návrhu byl pověřen slatiňanský významný architekt a stavitel 
František Schmoranz st. Jeho plán na rozšíření hřbitova (obr. 4) jsem 
nalezl v rodinném archivu Schmoranzů v chrudimském archivu a je 
datován 19. února 1884. Původní rozsah tohoto hřbitova je v plánu 
znázorněn černými šrafami, plocha rozšířeného hřbitova je červe-
ně. Původní Schmoranzův záměr však nebyl zrealizován komplet-
ně. Z plánu je patrné, že jeho hlavní myšlenkou jsou dvě vzájemně 
k sobě kolmé hlavní cesty s křížem uprostřed. Tento křesťanský sym-
bol je orientovaný na osu čelem k přicházejícímu od nového vstupu. 

Hřbitov a márnice ve Slatiňanech

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Nový vstup Schmoranz plánoval v místě odstraněné márnice a novou 
márnici plánoval na východní straně hřbitova (její podoba je na plánu 
také naskicována). Nový vstup a přesun márnice se již bohužel nepo-
dařilo zrealizovat. Farní kronika poměrně rozsáhlé pojednání o roz-
šíření hřbitova ukončuje slovy: „Nyní ještě schází nová márnice, aby 
se stará zbořiti mohla a na místo ni nová vkusná vrata se postavila, 
i vhodné žlaby tam žádoucí, aby byla voda po ruce k zalívání květin 
na hrobech.“ Současný hlavní vstup od města s kovovou brankou je 
původním vstupem na hřbitov před jeho rozšířením, tehdy umístě-
ným doprostřed ohradní zdi z pískovce. Rozšíření hřbitova je také 
patrné v užití materiálu – západně od dnes zbourané márnice je zdivo 
kamenné a východně – na novém hřbitově – zdivo cihelné. 
Stávající kapacita rozšířeného hřbitova ale také není nekonečná, pro-
to dochází na slova pana řídícího Vilíma, tedy že bude nutné hřbitov 
přeložit zcela jinam mimo obec. V územním plánu je už takové místo 
připraveno. 
Co říci závěrem? Márnice byla jedna z nejstarších staveb ve městě, 
pocházela z let 1815/6, nebyla však prohlášenou kulturní památkou 
a je obrovská škoda, že nebyl zachráněn alespoň hodnotný pískovco-
vý portál k vhodnému užití na jiném místě. Najednou byla márnice 
zčista jasna pryč. Řeklo se to příslovečné A – zbourat, ale již nepadlo 
to B – jak bude prostor nově vypadat? Otázkou je také, proč se neza-
čalo se vším v jeden čas – bourat a následně rovnou realizovat nový 
vstup na hřbitov? Proč se o podobě vstupu na hřbitov nediskutovalo? 
Nyní nás čeká ostudný pohled na pletivem ohraničenou díru v hřbi-
tovní zdi. 
Když se však oprostíme od výše uvedeného, naskýtá se nám jedineč-
ná možnost. A to dokončit 135 let starou myšlenku architekta Schmo-
ranze a vybudovat nový a důstojný vstup na hřbitov, místo poslední-
ho odpočinku mnoha generací zdejších obyvatel. A je jen na nás, zda 
zvolíme variantu v podobě „široké kovové brány od uměleckého ko-
váře“, jak píše pan místostarosta v lednových Ozvěnách, anebo vy-

užijeme původního záměru a brána bude skutečnou branou do světa 
zemřelých dle projektu architekta, který sám na tomto místě spočívá. 

Jaroslav Bušta, kastelán slatiňanský

Obr. 1  Pohled na zámek a kostel Slatiňany od jihu, Jan Venuto, Měst-
ské muzeum Chrast

Obr. 2  Zákres rozsahu původního hřbitova (světle modře) do letecké-
ho snímku, Jaroslav Bušta

Obr. 3  Císařský otisk stabilního katastru Slatiňan, 1839, Ústřední ar-
chiv zeměměřičství a katastru, Praha

Obr. 4  Plán rozšíření slatiňanského hřbitova, 1884, SOkA Chrudim, 
RA Schmoranz, František Schmoranz st., inv. č. 50

Obr. 5  detail plánu – jeden z návrhů nového vstupu na slatiňanský 
hřbitov, 1884, SOkA Chrudim, RA Schmoranz, František Schmoranz 
st., inv. č. 50

Obr. č. 5

VČELKA
Senior care

Senior Care sociální služby o. p. s.
Pivovarská 170/3
266 01 Beroun
Organizace Senior Care sociální služby o.p.s. 
vznikla v roce 2010, jako obecně prospěšná spo-

lečnost za účelem poskytování sociálních služeb seniorům v Berouně 
a blízkém okolí. Od samého prvopočátku byla zaměřena na poskyto-
vání terénních služeb s cílem umožnit seniorům co nejdelší důstojné 
setrvání ve vlastním domácím prostředí.
V následujících letech se organizace vyprofilovala do společnosti po-
skytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má 
nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro 
služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde 
je pokrytí podobnými službami méně dostupné nebo nedostačující. 
Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky ne-
mocní lidé. Nově jsou sociální služby poskytovány ve Slatiňanech 
a jejich okolí.
Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pe-
čují, zároveň jim nabízejí pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blíz-
kého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba pravidelně dobíjet. 
Každý občas potřebuje pomoc, nestyďte se, říct si o ni. 
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klien-
ta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě 
a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svát-
ků v intervalu od 7.00 do 20.00 hodin. V rámci péče je samozřejmostí 
prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení kom-
penzačních a inkontinenčních pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu 
péče je 130 Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, 
nikoli čas, který stráví pří cestě za ním. První kontakt s klienty zpro-
středkovává sociální pracovnice, tel.: 601 327 569. Ceník a bližší in-
formace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.

Bc. Helena Dolská, fundraiser a marketingový pracovník
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O velmi zanedbaném stavu tohoto malého 
hřbitova (4,84 a) z konce 18. století byla ve-
řejnost informována prostřednictvím Ozvěn 
z prosince 2015. Slovem a obrazem refero-
valy o více než dvě století starém hřbitově, 
k němuž se naposledy ubíral pohřební prů-
vod 28. 10. 1953.
Od té doby byl ponechán svému osudu, 
pouze tři neoznačená hrobová místa byla 
pokryta květinami od pozůstalých (obr.č.1), 

většina náhrobků byla však vyvrácena a pro-
stor zarostlý náletovými dřevinami. Někdejší 
pohřebiště evangelíků bylo na žádost MěÚ 
Slatiňany zrušeno k 1. 12. 2005 v souladu se 
zákonem o pohřebnictví, neboť se k danému 
účelu již nepoužívalo, ale bylo pravidelně 
navštěvováno potomky pochovaných. To 
byla motivace jej uchovat příštím genera-
cím už jako památky na dobu osvícené vlády 
Habsburků za Josefa II.

Ta se také zračila v prohlášení tajemníka 
města Ing. Prokše v listopadových Ozvěnách 
2015, že bude pietně upraven, aby odpoví-
dal kulturnímu stavu 21. století a respektoval 
úctu k zemřelým.
V červnových Ozvěnách 2016 byl zveřejněn 
návrh na jeho revitalizaci, který byl předlo-
žen pardubickými projektanty, konkrétně 
kanceláří Med Pavlík architekti. Podléhal 
ještě připomínkovému řízení, přičemž hlavní 
výtka se týkala kříže, s nímž se setkáváme 
u katolických hřbitovů, který by měl být na-
hrazen kalichem, typickým symbolem evan-

gelíků, jež má svůj původ v náboženském 
hnutí vzniklém po roce 1400, přijímající svá-
tost oltářní podobojí způsobem, tj. chlebem 
a vínem.
Jeho realizaci vidíme na obr. č 2 v areálu 
hřbitova a na obr. č. 3 při průhledu vstup-
ní branou. Byla to změna projektu, zcela 
na místě uplatněna.
V říjnu 2018 byly veškeré sanační práce 
na tomto bývalém pohřebišti ukončeny a fir-
ma, která je realizovala (Stavební společnost 
Pluto s.r.o. Horka) ho předala městu. Částka 
jí proplacená městem činila 1,03 milionu Kč.
Ta zahrnovala nejen úpravu plotu hřbitova 
a jeho bezprostředního okolí, ale též přístu-
povou cestu k němu od silnice včetně sadové 
úpravy celého areálu.
Z dalších fotografií hřbitova zveřejňujeme ty, 
které se shodují s opatřeními úprav dle inter-
pretace projektantů.
Začínáme s obr. č. 4, poutačem umístěným 
na začátku cesty na hřbitov od silnice mezi 
obcemi Kunčí a Orel. Text se zabývá histo-
rií místa, posledního odpočinku evangelíků, 
založeného na základě patentu císaře Josefa 
II. z roku 1781 zrovnoprávňující katolíky 
a evangelíky.

Obr. č. 5 je celkový pohled na hřbitov, vpředu 
je část cesty kolem hřbitova, kameny z opu-
ky vydlážděné cesty, jež se před hřbitovem 
rozšiřuje a téměř v metrové šíři pokračuje až 
k silnici, kde je umístěn poutač (obr. č. 4).
Staré náhrobky, spíše jejich torza, byly očiš-
těny a vhodně rozmístěny po celé ploše. 
Nově k nim přibyl kalich a vstupní brána, 
tvořící téměř metrový průchod mezi kovový-

mi deskami o síle 2 cm a tvaru čtverce o stra-
ně 2,6 m (obr. č. 2).
Nelze přehlédnout sadovou úpravu areálu, 
a to v prostoru hřbitova, která vytváří travino 
bylinné společenstvo spolu se zbytkem zpla-
něných druhů rostlin, a dále kolem hřbitova 
oseté travní směsí. Týkala se také ovocného 
stromořadí podél cesty, doplněného 9 sazeni-
cemi stromků jablečných odrůd a ve stejném 
smyslu byla ošetřena i koruna okružní zdi 
hřbitova.

Za zvláštní pozornost stojí výsadba keříků 
růže galské na slunných místech hřbitova, 
evokující loučení Českých bratří u Růžové-
ho paloučku osazeném stejnými růžemi před 
odchodem do exilu z náboženských důvodů 
v době protireformace.
Regionální zprávy televize ČT 24 z 1. lis-
topadu 2018 přinesly záběry evangelického 
hřbitova po jeho revitalizaci s krátkých ko-
mentářem starosty MVDr. I. Jeníka a vedou-
cího Odboru výstavby a životního prostředí 
Ing. V. Hofmana.

Za důvěru v mezilidských vztazích vede-
ní města s občany lze pokládat rozhodnutí 
p. Drahokoupila z Kunčí, že na hřbitově obno-
vil hrob svých předků. Je zachycen na obr. č. 
6 a osobně neskrýval dojetí a spokojenost nad 
jeho současným stavem. Náhrobní desky měl 
totiž složeny doma ve stodole, protože se obá-
val jejich poničení před restaurací hřbitova.
Oficiálně byl evangelický hřbitov jako pamě-
tihodnost otevřen 11. 12. 2018 evangelickou 
farářkou Českobratrské církve evangelic-
ké v Chrudimi Annou Lavickou (obr. č.7). 
Na snímku je zachycena při promluvě (polní 
mši) před přítomnými účastníky bohoslužby 
k této příležitosti celebrované.

Ing. Milan Vorel, foto MěÚ

Pietní úprava odloučeného evangelického hřbitova v Kunčí
byla dokončena jeho sanací na podzim loňského roku

Obr. č. 1

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 7
Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Na poslední měsíc uplynulého roku se děti z naší mateřské školy již 
velmi dlouho těšily. Nejdříve očekávaly návštěvu Mikuláše, anděla 
a čerta, kterým, i přes počáteční ostych, zazpívaly několik písní. Jako 
nadílku od vzácné návštěvy děti dostaly na mlsání zdravý balíček.
Aby nám čas do Vánoc co nejrychleji utíkal, zúčastnili jsme se několi-
ka zajímavých akcí. Navštívili jsme Muzeum v Chrudimi, kde se děti 
poutavou formou seznámily se starodávnými lidovými zvyky a tradi-
cemi, prohlédly si výstavu ozdob z dřívější doby a samy si vyzdobi-
ly vlastní vánoční ozdobičku. V záchranné stanici Pasíčka u Proseče 
jsme se podívali, jak žijí zvířátka v zimě a jak o ně pečovat, vyrobili 
jsme si ozdobičku ze šišky a prohlédli si výstavu vánočních stromeč-
ků, dárků a ozdob od roku 1812 až po současnost. Dětem se také veli-
ce líbilo vystoupení hudebníků Dechového kvinteta z Východočeské 
filharmonie s hudebně výchovnou interaktivní pohádkou a vánoční-
mi koledami, které si děti s chutí také zazpívaly. Byli jsme si rovněž 
prohlédnout vánoční výstavu ve Švýcárně. Nejvíce času jsme však 
věnovali přípravě vánočního jarmarku u nás ve školce. S dětmi jsme 
nacvičili vánoční písně a koledy, které jsme zazpívali u rozsvěceného 
vánočního stromu. Potom si už mohli přítomní rodiče, rodinní přísluš-
níci a návštěvníci vybrat za dobrovolný finanční příspěvek z bohaté 
nadílky vánočních výrobků, dekorací a dobrot, které zhotovily děti, 
zaměstnanci MŠ a někteří rodiče, za což si všichni zaslouží poděko-
vání. Celá akce se setkala s dobrým ohlasem. Celkem jsme za výrob-
ky utržili částku 21 000Kč, která bude určena na nákup zahradního 
prvku Mašinka. Všem, kteří přispěli výrobky či penězi, děkujeme. 
Po jarmarku nadešel ten netrpělivě očekávaný okamžik – vánoční 
nadílka. Děti se ve všech třídách radovaly z nových her, stavebnic, 
knih i cvičebních pomůcek na rozvoj hrubé motoriky.
Po krásných chvílích prožitých se svými blízkými nás v lednu 
ve školce čekaly nové zážitky. Uskutečnil se lyžařský kurz v Hlinsku, 
dále pokračují vodní hrátky v bazénu v DSS. Zajeli jsme se podívat 
do Správy a údržby silnic v Chrudimi, kde byl areál cestářů plný 
zajímavých aktivit. Také nás navštívila divadélka s pohádkou Myšák 
Pišta se zaměřením na třídění odpadu a bába Chřipka o zdravém ži-
votním stylu. Při vzdělávacím programu Ekopalety se děti seznámily 
s důležitostí šetření papíru a vyzkoušely si jeho ruční výrobu.

Mgr, Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Švermova informuje
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Milí Slatiňáci,
čeká nás nová sezóna, a to je právě ta správná chvíle ohlédnout se 
za tou minulou. V roce 2018 muzeum zahájilo svoji činnost v pá-
tek 30. března výstavou „POZNEJ LESY ŽELEZNÝCH HOR“. 
Návštěvníci zhlédli nejen kousek „lesa“, ale i preparace některých 
druhů lesní zvěře a ptáků. Exponáty nám zapůjčil pan Jaroslav Pe-
kař, preparátor mistr a spolumajitel firmy Preparace Pekař spol. s.r.o. 
z Chmelíku u Litomyšle a prezident BOHEMIA SAFARI CLUB 
Assoc. Prof. Dipl. Ing. Miloslav Vach, PhD. z Uhlířských Janovic. 
Zvídavé děti si po prohlídce vyplnily naučný kvíz, který byl 21. října 
slosovaný a tři výherci obdrželi pěkný dáreček. Výstavu bylo možno 
zhlédnout až do 21. října 2018.
V dubnu a v říjnu bylo otevřeno pouze přes víkendy. Od května nasta-
la v muzeu plná sezóna a zájemci nás mohli navštívit od úterý do ne-
děle. Každý rok již od dubna umožňujeme v týdnu individuální ná-
vštěvy školám, školkám a družinám, které k nám rády jezdí. Letošní 
novinkou je 3D malba v herní místnosti muzea od pana Mgr. Libora 
Škrlíka s interaktivními naučnými prvky.
V dubnu proběhlo ve Slatiňanech natáčení ČT: D „Planeta YO“– pro 
pořad Zajímavá místa ČR a natáčelo se i u nás na Švýcárně a Koči-
čím hrádku. V době letních prázdnin Česká televize pořádala sou-
těž Sežeňte ovečky, které se rozutekly do míst, kde je něco zaujalo 
a jedna z nich zůstala i u nás na Švýcárně. V tomto období navštívilo 
muzeum velké množství dětí s rodiči i prarodiči. Někteří si jen na po-
kladně vyzvedli kód, ale mnoho z nich šlo i na prohlídku.
V srpnu se v muzeu uskutečnila výstava obrazů české malířky a par-
kurové jezdkyně Natálie Roučkové NATI-Y „KOLEM KONĚ“. Vý-
stavu 3. srpna zahájil projevem starosta města MVDr. Ivan Jeník. 
Mezi čestné hosty patřil František Jelínek s manželkou a rodiče ma-
lířky. O drobné občerstvení během vernisáže se postaral pan Oldřich 

Bujnoch z Chrudimi. 
V říjnu muzeum navštívila skupina cca 50 zahraničních účastníků 
folklorního festivalu. 
V areálu Švýcárny se konala 27. října oslava výročí 100 let České 
republiky. Mezi hosty byli zástupci družebního města Likávka – po-
slanec Robert Fajta s manželkou, z družebního města Švýcarska – 
Freienstein – Teufen – starosta města Oliver Müller s manželkou, 
starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník, místostarosta města Sla-
tiňan Ing. Stanislav Šťastný a radní města. Dále se dostavili ředitelé 
příspěvkových organizací města Slatiňan, náčelník Policie ČR Chru-
dim, náměstek Státního hřebčína Kladruby, starosta Sokola, velitel 
Sboru dobrovolných hasičů, za výsadkové veterány – major v záloze 
Ing. Ivan Gašpar, zástupce velitele 43. výsadkového pluku – major 
Mgr. Roman Příhonský. Nesmím opomenout kastelána zámku Sla-
tiňany pana Ing. Jaroslava Buštu, vedoucího Skautů – Mgr. Danie-
la Vychodila a opravdu velkou účast návštěvníků. Pro vzpomínku 
na tento den byla vysazena pamětní lípa a k ní odhalena paměťní 
deska. Nechyběla slavnostní fanfára, kulturní program dětí ZUŠ Sla-
tiňany pod vedením Jany Sychrovské, která zazpívala i původní čes-
koskoslovenskou hymnu, slavnost uzavřela vojenská salva a zdařilý 
ohňostroj s hudebním doprovodem. 
Ve vánočně vyzdobené Švýcárně proběhla 8. prosince ochutnávka 
vín. Průběh večera zpříjemnil pan Oldřich Bujnoch s odborným vý-
kladem o vínech zrozených na vinicích naší Moravy.
Vánoce na Švýcárně se stávají tradicí. I letos se zde konaly adventní 
čtvrtky. Vánočně vyzdobené muzeum přivítalo návštěvníky na akci 
„Kouzlo vánočního tvoření“ – prodejní výstavu ručně zdobených 
českých ozdob, perníčků a suvenýrů. Šikovné dětičky využily naše 
tvořivé dílničky (zdobení perníčků, vánoční tvoření, malování mag-
netek…) 
Muzeum navštívilo 8 006 platících návštěvníků. 
A co chystáme v letošním roce nového? Přijďte se k nám podívat 
a nechte překvapit…Hodně zdraví a pohody Vám v novém roce přeje 
za Muzeum Švýcárna

 Stanislava Jedličková

ŠVÝCÁRNA – ohlédnutí za sezónou 2018
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Peču, pečeš, pečeme, vločky sobě meleme…
V Mateřské škole Děvčátka Momo máme 
vždy v pátek „kuchařskou chvilku“ a pe-
čeme chléb, koláče, housky. V tomto škol-
ním roce jsme přidali výrobu domácí müsli 
směsi a štrúdlu. Vždy nás velmi potěší ne-
konečná dětská radost. Při přípravě müsli 
postupujeme názorně od zrn, která máme 
z podzimních políček posbírána na ukázku, 
aby všichni viděli, odkud se vzala. Poté je 
dáme do vločkovače a meleme, až zrna sama 
praskají. A že jich je! Pšenice špalda, oves, 
ječmen… přidáme sušené ovoce, med, za-
pečeme či jen tak promícháme. Děti si rády 

připravují i barevné snídaňové mističky, kdy 
zdobí jogurt čerstvým a sušeným ovoce. To 
jim pak chutná dvojnásob. Začátek roku nám 
velmi pokročil a my ve školce vyhlížíme 
oblíbený masopustní rej spojený s veselicí. 

Rádi bychom vás pozvali na Den otevřených 
dveří, více se dočtete na přiloženém letáčku. 
Jste srdečně zváni!

Mgr. Olga Chlápková
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V roce 2018 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 250 členy v de-
seti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. V této 
zprávě upozorním pouze na výraznější akce střediska.

Zimní akce
Zimní expedice na „trojmoří“
V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let 
průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkou-
máváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti, národní parky a další 
zajímavá místa. Koncem ledna jsme se vydali do kopců Králického 
Sněžníku. Výstup na sněžnicích, bivak ve stanech vysoko v zimních 
horách i dobytí samotného vrcholu byly velké zážitky nejen pro děti. 
Navštívili jsme rovněž vrchol Klepý, který je unikátní tím, že z jeho 
svahů stéká voda do tří moří. 
Zimní výcvikový kurz pro skauty a skautky v Krkonoších
O pololetních prázdninách vyrazily oddíly skautů a skautek tradičně 
do Krkonoš. Díky dlouholeté spolupráci našeho střediska se školou 
ve Svobodě nad Úpou jsme mohli pobývat v jejích prostorách a vyrá-
žet odtud do hor. V pátek jsme se rozdělili na skupinu běžkařů, snow-
boarďáků a sjezdařů. Každá skupina si užila celodenní výcvik pod 
vedením našich kvalifikovaných instruktorů. V sobotu jsme všichni 
ve třech skupinách vyrazili na celodenní běžkařskou túru po hřebe-
nech. Počasí vyšlo skvěle, často se nám odkrývaly úžasné výhledy. 
V neděli jsme se vypravili na pěší průzkum do okolí Svobody spoje-
ný s pozorováním přírody a hrami. V podvečer probíhaly vzdělávací 
a zábavné programy.
Soustředění v Jizerských horách
O jarních prázdninách organizujeme již řadu let zimní soustředění 
v Jizerských horách pro rodiny s dětmi. V rámci rodinného skautingu 
tak putujeme na běžkách po horách, učíme děti sjezdu, společně se 
po večerech zabýváme důležitými tématy našeho světa.
Akce pro veřejnost, tradice
V lednu jsme čtyřmi skupinami koledníků podpořili Tříkrálovou 
sbírku.
V březnu proběhl 16. skautský ples.
V dubnu jsme pořádali za sokolovnou Čarodějnice pro veřejnost. Sou-
částí byly hry a různé disciplíny pro děti, následovalo zapálení hranice.
V listopadu jsme organizovali obnovení dvou starých zničených 
sadů jako dárek k výročí 100 let od založení Československa. Bylo 
vysazeno 88 stromů. 
V prosinci jsme organizovali dvě skupiny Mikuláše, čertů a andělů 
a navštívili řadu domácností. 
Koncem prosince jsme rozdávali Betlémské světýlko. Akce byla 
spojená s vánočním divadlem. 
Mezinárodní akce Intercamp 
V květnu se početná skupina skautů a skautek ze Slatiňan účastnila 
tradičního mezinárodního skautského setkání Intercamp, které se le-
tos konalo v Belgii. Nejprve jsme zavítali do Nizozemska a navštívili 
Naarden s památníkem posledního spočinutí Jana Amose Komen-
ského. Dále vedly naše kroky do Benátek severu, do města na vod-
ních kanálech – Amsterodamu. Odtud jsme se přesunuli na pobřeží 
Severního moře. Někteří odvážlivci si v rozbouřeném moři dokonce 
i zaplavali. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva Madurodamu, 
velkého modelu Holandska (budovy, dopravní prostředky…). V Bel-
gii jsme prozkoumali Antwerpy. 
Samotný Intercamp trvá tři dny, účastní se ho na 3000 skautů a skau-
tek z mnoha zemí. Jeden den probíhá ve znamení aktivit v meziná-
rodních skupinách, kde se děti musí dorozumívat a společně řešit 
různé úkoly. Letošní Intercamp byl zaměřen na globální rozvojové 
cíle. Organizátoři se snažili účastníkům dostat do povědomí některé 
výzvy současnosti, zejména ty ekologické. Druhý den probíhá hike, 
tedy túra po zajímavostech okolí. Zajímavým bodem programu je 
food festival, tedy mezinárodní večeře, kdy každý oddíl připraví ně-

který typický pokrm, který pak nabízí ostatním. Slatiňáci vařili kru-
picovou kaši a nabízeli vlastnoručně zdobené perníčky.
Po závěrečném ceremoniálu jsme si ještě prohlédli sousední belgické 
městečko Sint Truiden. Během zpáteční cesty jsme se zastavili v Ar-
denách a podnikli vycházku. 
Vodácká výprava
V červnu se skauti vydali na vodáckou výpravu na Sázavu. Tentokrát 
se místy jednalo doslova o vodní turistiku, protože díky suchu jsme 
museli lodě tahat po mělčinách. Přesto si děti užily spoustu legrace. 
Navštívili rovněž soutok Vltavy a Sázavy.
Tábory
O prázdninách jsme pořádali pět táborů. Tábor vlčat vedl Patrik Půl-
pán, probíhal v Orlických horách. Malí kluci prožili táborovou hru 
„Hobit“. Světlušky a skautky tábořily pod vedením Terezy Kobero-
vé u Nové Paky. Jejich táborová hra nesla název Roňa, dcera lou-
pežníka. Skauti realizovali svůj tábor v Šiškovicích. Téma zaměřili 
na první světovou válku a vznik Československa. Klub rodinného 
skautingu Makom zkoumal Domažlicko s jeho tradicemi a oldskauti 
tábořili tradičně na Březinách. 
Údržba a rozvoj základny v Šiškovicích
V roce 2018 jsme pokročili v údržbě o rozvoji základny v Šiškovi-
cích. Proběhla renovace kuchyně ve staré chatě a pořízení nových 
celoplošných podlážek pod polovinu podsadových stanů. Na základ-
ně proběhly dvě velké brigády (předtáborová a podzimní) s hojnou 
účastí členstva. 
Obnova sadů
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. 
Sázely se vysokokmeny vhodných odrůd hrušní, třešní a slivoní. Cel-
kem 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 Třeš-
ňovky. Stromky zajistilo skautské středisko u kvalitních pěstitelů, 
účastníci (rodiny, jednotlivci, oddíly a spolky…) si je zaplatili a vy-
sadili.
Vzdělávání
Součástí naší činnosti je důkladná příprava vedoucích na práci s dět-
mi. K tomu slouží vzdělávací systém Junáka, který je v případě ně-
kterých zkoušek garantován MŠMT. Vzdělávání vedoucích má tři 
stupně. Rádcovský kurz připravuje mladého člověka na vedení dru-
žiny, tedy skupiny 6–8 dětí (tedy části oddílu). Čekatelská a vůdcov-
ská zkouška připravují na roli vedoucího oddílu a tábora. Jedná se 
o náročnou zkoušku z mnoha oborů (pedagogika, metodika, bezpeč-

Z činnosti spolku Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.  2018
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nost, zdravověda…). Zkoušce zpravidla předchází desetidenní kurz. 
V loňském roce složili 4 členové čekatelskou zkoušku a 2 členové 
vůdcovskou zkoušku.
Dále získal jeden činovník kvalifikaci lyžařského instruktora.
Středisko samo pořádá letní kurz pro rádce, kterého se zúčastnilo 21
účastníků z celé republiky ve věku 12 – 16 let a nadále zdravotnický 
kurz akreditovaný MŠMT pod vedením lékaře, kterého se zúčastnilo 
20 členů organizace ze všech koutů republiky.
Řada členů střediska se také zapojuje do vzdělávání činovníků a či-
novnic, na republikové úrovni, za branami našeho střediska.
Zmínili jsme pouze větší akce střediska, do kterých se zapojilo více 
oddílů. Kromě toho si každý oddíl pořádá své vlastní schůzky, vý-
pravy a akce. Pravidlem je, že každý dětský oddíl organizuje týdenní 
schůzky a jednou za měsíc jednodenní či vícedenní výpravy.
Středisko Junáka Slatiňany se snaží nabízet pestrou činnost pro 
všechny věkové kategorie, která má cílený přesah ke vztahům a hod-
notám. Nemáme žádné placené funkcionáře, všichni činovníci vyko-

návají své úkoly bezplatně. I touto cestou jim děkuji za jejich aktivní 
a smysluplnou práci. 

Za středisko Junáka Daniel Vychodil, Patrik Půlpán

Otevření pietního místa v Kunčí
Evangelický hřbitov v Kunčí byl po rozsáhlých úpravách slavnostně 
otevřen 11. 12. 2018.
Malé církevní slavnosti se zúčastnil místostarosta města Slatiňany 
Ing. Stanislav Šťastný, radní města Mgr. Milan Chalupník, evange-
lická farářka Českobratrské církve evangelické v Chrudimi Anna La-
vická, několik občanů a v neposlední řadě zástupci rodiny Drahokou-
pilových z Kunčí, kteří obnovu hřbitova s dojetím uvítali a umístili 
zde zpět náhrobky k hrobům svých předků.
Zde umístěné snímky dokazují, že obnova hřbitova dodala tomuto 
místu po letech opět na důstojnosti a byla by velká škoda, kdyby 
zcela upadlo v zapomnění.

Ing. Josef Prokš, tajemník

sobota 23. 2. 2019
Vyjdeme z Mezisvětí a obejdeme Kři-
žanovickou přehradu po vlastivědné 
stezce. Z Hradiště sestoupíme Kelt-
skou NS na hráz a odtud do Slavické 

obory. Tam překročíme Slavický potok, který napájí čtyři rybníky 
v oboře, a pokud nebude zamrzlý, tak jej kousek přejdeme bosou 
nohou.

Komu se bude zdát moc studený, může to zkusit níže v potoce 
Okrouhlickém, až půjdeme z Trpišova na Monako. Zveme srdečně 
všechny, kdo se s námi chtějí projít možná zamrzlou únorovou kraji-
nou. Více organizačních informací naleznete jako vždy na stránkách 
https://nw-cz.webnode.cz/aktuality/.

Oldřich Kutil, Nordic Walking Chrudim

Zdravý den s Nordic Walking,
Křižanovice – Slavice – Slatiňany
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Na Chrudimsku známé úsloví „Boží hody jsou do roka jen tři, ale 
ostatky jen jednou, proto o ostatcích ani rukou nehnout!“ vystihuje 
rozverné masopustní veselí, hodování a zejména masopustní ostatko-
vou obchůzku – průvod maškar. Po dlouhou dobu zachovaná tradice, 
bytˇněkde již v pozměněné podobě, přetrvala všechny zákazy a spo-
lečenské změny. 
A není to jen masopust, udržují se i tradice českých věnečků, kácení 
máje, stínání kohouta. To všechno přinášelo generacím našich předků 
trochu radosti v životě plném dřiny, nemocí, válek.
Jeden obyčej je však již zapomenutý – shazování kozla. A právě ten 
se ve východočeském kraji a zejména v okolí Chrudimi udržel nejdé-
le. Shazování kozla, zvyk původně západoevropský, konal se na pa-
mátku Sv. Jakuba, který byl shozen z věže jeruzalémské. Kozlovi byl 
přečten žertovný rozsudek, kterým je odsouzen za údajné zlé skutky, 
čte se jeho poslední vůle, ve které odkazuje své rohy, kopyta a chlupy 
konkrétním osobám. Poté je vyvlečen na strom, věž či lešení a sho-
zen dolů. Tam již čeká řezník, který kozla zabije a ten je za všeobec-
ného veselí a při muzice v hospodě upečen a sněden. Žádaná je krev 
kozla, která čerstvá i sušená, má velkou léčivou moc.
A tak mohl Jan Kulhavý, duchovní správce práčovské farnosti (číta-
jící kolem 700 duší a zahrnující Práčov, Svídnici, Trpišov, Výsonín, 
Brusy a Kochánovice) v létě roku l850 do farní kroniky pozname-
nat „Necitelný obyčej zvířata mořiti. Byl shozen kozel z lípy na obci 
ve Svídnici. Na sta lidu z okolí zde shromážděno bylo, tak velké zalí-
bení děj ten způsobil, trženo mnoho. Muzika, hračky, karban a rvač-
ky až do druhého dne trvaly.“
A následně 14. července l850 ke shazování kozla v Trpišově „ To 
samé pohoršení nějakým ševcem bylo při shazování kozla vyvedeno, 
jeden proletář ze zdejší kolatury držel kázání i tam lidé všeho dru-
hu své nemravy způsobovali“. A nechápaje lidovou zábavu: „Jest to 
k víře nepodobné, ale předce svatá pravda, že jinak lid zde dobromy-
slný a přitom zhýralí jest.“ 
Ale zpět k veselí masopustnímu, a to v Trpišově, jak je známe z ne-
mnoha dochovaných písemných pramenů, fotografií, vzpomínek.
O maškarním průvodu pořádaném hasičským sborem 1. března l938 
se dozvíme, že vyšel z Trpišova o půl osmé ráno a šel pěšky!! do Šiš-
kovic, Licibořic, Slavic, Práčova, Svídnice, Kochánovic, a potom 
zpět do Trpišova, kde se večer po maškarní obchůzce konal ples 
v hospodě U Tomišků. Průvod doprovázela a na plese hrála – jak 
jinak – trpišovská kapela pana Josefa Doležala. Je poznamenáno, 
že všichni, kteří tvořili průvod, se chovali bezvadně, nikdo nezůstal 
na cestě, ačkoli námaha byla ohromná. Za výnos z průvodu a plesu 
byly zakoupeny hasičům nové vycházkové stejnokroje. 
Že trpišovští hasiči ctili tradici masopustní obchůzky jak náleží, je 

zřejmé. Průvod vedl bíle oděný laufr, který domluvil, zda stavení je 
možné navštívit, a kolik písniček a jaké má muzika zahrát, poté ná-
sledoval červený turek se šavlí u pasu, dále v tmavých oblecích oble-
čení mládenci se šerpou přes prsa – ti u domu v tanci provedli děvčata 
i hospodyně, žid nabízel rozličné zboží, cikánka prošmejdila kurní-
ky i králíkárny, kominík prohlédl kamna a začernil každému tváře, 
k všeobecnému veselí přispěli také hrachovec, strakatý, medvěd. 
Tradice právě takového maškarního průvodu, byť již doplněného 
i o další maškary, se v Trpišově zachovala po mnohá desetiletí, jak 
je zřejmé z přiložených fotografií /poskytnutých laskavě paní Hanou 
Vrbatovou/ z let l968 a 1969, zejména potom z hromadné fotografie 
před Tomiškovou hospodou při zahájení obchůzky.

JUDr. Hana Mikanová
Prameny:
František Vašák: „60 let požárního sboru Trpišov“, l969
Kronika Farního úřadu Práčov

Masopuste, masopuste . . . . . . 
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Dne 4. 1. 2019 proběhla hodnotící výroční valná hromada sboru, 
která měla vystihnout naši práci jako dobrovolného sboru. Náš 
sbor čítá 86 členů. Ti všichni se podíleli na plánu činnosti, který 
byl schválen na loňské výroční valné hromadě a podotýkám, že 
toho nebylo málo.
Za tento rok bylo uskutečněno 12 výborových schůzí, 3 valné hro-
mady a 1 výroční valná hromada.
Sbor má postaveno 1 družstvo mužů, 1 družstvo žen a 2 družstva 
mladých hasičů rozdělených podle věku dětí. Družstva dospělých 
se zúčastnila 11- ti ligových soutěží zařazených do ,,Otevřené ligy 
okresu Chrudim.“
V návaznosti na sportovní činnost jsme 27. dubna jako tradičně 
společným posezením tuto činnost zahájili.
V měsíci květnu jsme pomohli Okresnímu sdružení Chrudim při 
pořádání okresního kola hry Plamen s občerstvením ve stánku.
Sbor již tradičně uspořádal na městském stadionu 15. září 2018 
42. ročník pohárové soutěže o „Putovní pohár starosty Města 
Slatiňan a memoriál Františka Rulíka st.“, kterého se zúčastnilo 
26 družstev mužů a 13 družstev žen, jež byl samozřejmě zařazen 
do otevřené ligy okresu Chrudim. Dále byl rovněž na městském 

stadionu uskutečněn 23. září 2018 17. ročník dětské pohárové sou-
těže v požárním útoku. Tímto bych chtěla poděkovat Spartaku Sla-
tiňany, který nám umožnil tyto akce uspořádat na jejich stadionu.
V měsíci říjnu náš sbor pro naše členy uspořádal zájezd směr 
Humpolec s prohlídkou pivovaru, dále jsme navštívili město Telč 
s prohlídkou zámku a nakonec vyjeli směr Jihlava, kde proběhla 
degustace piva v místním pivovárku. Další naše činnost je zcela 
samozřejmá aktivita, a to péče o techniku, která je majetkem sboru, 
ale i města, a hlavně údržba a péče o hasičskou zbrojnici. Na závěr 
zprávy bych se chtěla vrátit k několika aktivitám. V žádném přípa-
dě nežijeme ve vzduchoprázdnu. Jsme součástí okrsku, pod který 
spadá SDH Škrovád, Kunčí, Trpišov a Orel. Naší snahou je, aby 
sbory byly na stejné výši tak jako ten náš. Spolupráce neprobíhá 
jen s hasiči, ale i s Městským úřadem ve Slatiňanech, který bez řečí 
patří mezi ty, kteří berou hasiče jako svého partnera, a to nejen vý-
jezdovou jednotku, které je zřizovatelem, ale i nás jako dobrovol-
nou organizaci. Právě Městskému úřadu patří poděkování za jeho 
zájem o nás a naopak my se vynasnažíme pomoci, kde je zapotřebí.

Dagmar Jeřábková, 
starostka sboru

V roce 2018 naše jednotka vyjela v rekordním počtu 71 výjezdů 
na žádost KOPIS (Krajské oper. a infor. středisko).
Oproti roku 2017, kdy jsme vyjeli v 63 případech, je tento nárůst 
hlavně v počtu požárů, a to z 14 případů loňských na 28 v roce 2018. 
Dále jsme se zúčastnili 15 dopravních nehod, 23 tech. zásahů ( snese-
ní pacienta, otevření uzavřených prostor, likvidace obtížného hmyzu, 
odstranění spadlých stromů),taktických cvičení 3x a také 2 planých 
poplachů.
Co se týče požárů, tak v loňském roce byl nejzajímavější požár sta-
vebních a nákladních vozidel dne 3.3. 2018 v lomu na kámen u obce 
Žumberk, kde naše jednotka zasahovala v prvním sledu.
 Dále to byly ve větším počtu požáry lesního a polního porostu a vo-
zidel při jízdě po komunikacích. Jestliže opustíme požáry a podíváme 
se na zásahy u dopravních nehod, tak letošních 15 nehod je o čtyři 
méně než v roce 2017. 
Hydraulické vyprošťovací zařízení, které máme ve výbavě, jsme 
použili u dopravní nehody dvou osobních vozidel dne 14. 9. před 
Chrastí. Jednotka provedla vyproštění řidiče a následně se zúčast-
nila resuscitace spolujezdkyně. Tři dny nato 17. 9. jsme zasahovali 
u dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu. Zde jsme opět 
prováděli ve spolupráci se ZZS poskytování první pomoci a následný 
transport motorkáře do vrtulníku. 
Pak pokračuje výčet naší činnosti v provádění tech. zásahů, v roce 
2017 silný vítr a k němu bezpočet zásahů, dne 29. 10. a v loňském 
roce to bylo o den později, 30. 10. a k tomu ještě požár dříví s pří-
stavkem ve Svídnici. 
Od zásahů přejdeme k naší další důležité činnosti, a to je školení jed-
notky. Celkem jsme se sešli 12krát, a to vždy v pátek, jak na teorii, 
tak na praxi (vyprošťování osob, práce na vodě, výcvik ve výškách 
atd.). Konalo se již tradiční školení zdravovědy a dále výcvik s MŘP. 
Pro Město Slatiňany jsme prováděli kácení stromů u Modely, MěÚ, 
kostela Sv. Martina a kácení bříz u vlakového nádraží. 
Samozřejmě neprovádíme jenom výjezdovou činnost a práci pro 
město, ale i pro občany našeho města a přilehlých obcí jako např. 
čištění studní, řízení provozu na pozemní komunikaci při různých 
akcích a také zajištění požární asistence při fotbalovém utkání, ze 
kterého jsme jednou vyjížděli na zásah do Chrudimi.

 Velice přínosné pro členy jednotky jsou ukázky naší činnosti na růz-
ných akcích (výročí, dětský den) a to jak vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel a zároveň poskytování první pomoci. Loni jsme 
se zúčastnili ukázek na stadionu ve Slatiňanech, v obcích Bítovany, 
Loučky a v místní části Trpišov. 
Jelikož máme v užívání dopravní vozidlo Ford Transit (mini BUS), 
tak s ním zajišťujeme rozvoz dětí na hasičské akce i na činnosti žáků 
naší základní školy.
Co se týče obsazení členů naší jednotky, tak v loňském roce ukončil 
činnost v jednotce její dlouholetý člen Aleš Josif, za což mu patří 
veliký dík. Naopak jsme mezi nás přijali nové členy Honzu Rulíka 
a Tomáše Stárku.
Jelikož jsme JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů ) Města Sla-
tiňany, které je naším zřizovatelem, tak jsme měli možnost požádat 
o dotaci. Jednalo se o dotaci na rekonstrukci a dostavbu nových ga-
ráží s patřičným zázemím. Přestože na tuto velkou akci (žádost o do-
taci, projekt, stavební povolení a celková realizace stavby) nebylo 
mnoho času, vše se podařilo 
 a v tuto chvíli jsme před závěrečným předáním stavby. 
Pro nás to znamenalo přestěhovat všechen uskladněný materiál, pře-
vézt historickou techniku a zbourat venkovní přístřešek.
Dále se nám podařilo prostřednictvím města Slatiňany, přes Pardu-
bický kraj a HZS získat celkem tři dotace na pořízení věcného vyba-
vení a na mzdové prostředky pro členy jednotky. S tím je i spojený 
sponzorský dar pro JSDH od místní fy. OQEMA.
Tímto bych chtěl poděkovat Městu Slatiňany za jak finanční, tak ma-
teriální podporu .

Bc. František Rulík, velitel sboru

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 A STRUČNÝ PŘEHLED O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLATIŇANY

Zpráva výjezdové jednotky Města Slatiňany za rok 2018

Zumba s Káťou
Přijďte si s námi zacvičit každý čtvrtek 
od 18.00–19.00
Kde: sportovní hala Slatiňany
Další informace na fb: Zumba s Kateři-
nou



19



20

Vážení obyvatelé Slatiňan, dovolte mi (opět) reagovat na příspěvek 
pana ing. Vorla v minulých Ozvěnách, ve kterých znovu představuje 
zcela nesmyslnou konstrukci o stavebně historickém vývoji zdejšího 
zámku. Článek volně navazuje na již jednou uvedená fakta k vývoji 
budovy zámku v Ozvěnách v říjnu 2017. Pan inženýr Vorel ve svém 
posledním příspěvku operuje se slovním spojení „fatální pochybe-
ní památkářů“ při studiu stavební historie zámecké budovy. Autor 
ke svým tezím nepředložil žádné prameny ani důkazy, kterými by své 
tvrzení mohl prokázat, ani nebyl přítomen archeologickým výzku-
mům a statigrafickému průzkumu posledních let. Ty spolu s archiv-
ními materiály a stavebními plány jednoznačně prokazují doposud 
prezentovaný model o stavebním vývoji zámku. Tedy nejprve tvrz, 
ze které zbyly pod zámeckým nádvořím gotické sklepy. Na konci 
16. století (až na sklepy) byla tvrz zbourána a nahrazena na stejném 
místě renesančním zámkem. Ten byl následně v první fázi barokně 
upraven v polovině 18. století knížetem Janem Adamem z Auersper-
gu. V 80. letech 18. století byl stejným majitelem ve fázi druhé opět 
barokně upraven, a navíc rozšířen. Odtud pramení věta v Schallerově 
topografii o nedostavěném zámku. Schaller zámek viděl ve chvíli, 
kdy zde probíhalo prodlužování západního a nikoli východního kří-
dla. Svědčí o tom také průzkum fasád při prováděné rekonstrukci 
objektu v letech 2017 a 2018. Renesanční zámek byl zřejmě do první 
barokní přestavby pokryt sgrafity, která byla obnovena zkraje 90. let 
20. století, bohužel bez návaznosti na ostatní fasády. Na sgrafita byly 
při dalších úpravách objektu postupně naneseny dvě barokní vrst-
vy omítek (okrovo-bílá a růžová), jedna klasicistní (zelená, po roce 
1803) a fasády z období romantismu (zelené a okrové barvy). 
Pan ing. Vorel v článku uvádí, že po roce 1810 bylo východní kří-
dlo odstraněno, což je nesmysl. Ve stavebních rozpočtech po roce 
1810 se o žádných větších pracích nehovoří. Veškeré byť sebemenší 
údržbové práce byly navíc prováděny s předchozím souhlasem kní-
žete Auersperga, takže zbourání části zámku a jeho nahrazení novým 
křídlem by se ve stavebních účtech bezpochyby objevilo. Stavební 
účty si každý se znalostí četby kurentu může projít v archivním fon-
du Velkostatek Nasavrky ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 
Navíc, pokud by bylo východní křídlo zbouráno, by nebyly v jeho 
interiérech dochovány renesanční zdi, klenby ani omítky. Jenže přes-
ně takové prvky se v suterénu a přízemí východního a jižního křídla 
nalézají.
Autor si také plete světové strany. Na jím zveřejněné vedutě Jana 
Venuta je šipkou označeno západní a nikoli východní křídlo. Další 
pochybení nalezneme na mapě I. vojenského mapování, kde autor 
šipkou zakresluje údajně zbourané východní křídlo zámku. Jenže si 
plete zámek s hospodářským dvorem, který se před jižním průčelím 
zámku do sklonku 18. století nacházel. Tuto situaci potvrzuje i hra-
niční mapa panství z roku 1753 a archeologické nálezy v roce 2018. 
Navíc způsob I. vojenského mapování a měřítko daného mapového 
díla neumožňoval ani zákres žádných detailů a podrobností. Podkla-
dem byla nazvětšovaná Müllerova mapa Čech z počátku 18. století, 
do které vojenští topografové při jízdě koňmo krajinou zakreslovaly 
změny metodou „a la vue“, tedy „od oka“.
Údajná tvrz pod zámkem byl mlýn, který byl na konci 16. století 
majitelem zámku Zikmundem Karlíkem z Nežetic obnoven, a to 
v místě, kde již dříve ve středověku mlýn stával. Odtud zřejmě pra-
mení informace o hodnotných stavebních konstrukcích. Ale nikdy se 
na místě Modely, bývalého Kabeláčova mlýna, nenacházela původní 
vodní tvrz. 

Jaroslav Bušta, kastelán slatiňanský
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