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ZÁŘÍ 2020

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

Stříbrné svatby

Uzavření infocentra 
Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z důvo-
du školení bude v pondělí 7. září v infocentru 
po celý den ZAVŘENO.

Renata Maryšková

Žádáme manželské páry, které v roce 2020 oslaví jubileum 25 let 
manželství, tzv. STŘÍBRNOU SVATBU a měly by zájem toto krásné 
výročí oslavit s ostatními páry v obřadní síni na MěÚ Slatiňany (osla-
va se plánuje na listopad nebo prosinec), aby se přihlásily do 30. 9. 
2020 na e-mailovou adresu: i.osinkova@slatinany.cz nebo na tele-
fonním čísle 469 660 230. Tato akce se uskuteční při přihlášení min. 
4 manželských párů.

Ivona Osinková

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili 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 prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) 
tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbe-
ných titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Ladislav Zibura – Už nikdy po Arménii a Gruzii
Pavla Jazairiová – Z Etiopie a odjinud

Měsíc s pěknou knihou

Vážení rodiče, zápis žáků a domluva rozvrhu s třídními učiteli pro 
školní rok 2020/2021 bude probíhat od úterý 1. září do pátku 4. září 
2020 v hlavní budově ZUŠ Slatiňany. Vstup zástupců žáků do školy 
v rámci domluvy rozvrhu a přihlášení do ZUŠky na nový předmět, 
se bude řídit podle pokynů, které budou vyvěšeny v informačních 
skříňkách před vchodem do školy a na www stránkách školy. 
úterý 8.30–17.00
středa a čtvrtek 12.00–17.00
pátek 12.00–16.00
Na pobočce v Nasavrkách:
čtvrtek 3. září 12.00–15.00
Výuka podle rozvrhu začíná od pondělí 7. září. Výuka hudebních 
souborů začíná od pondělí 14. září. Při sestavování rozvrhu si, pro-
sím, nejdříve domluvte kolektivní předměty (výtvarný obor, taneční 
obor, hudební nauku, hudební soubory, sborový zpěv) a následně ho-
dinu hlavního oboru. Přijímáme ještě žáky na zobcovou flétnu, trub-
ku, pozoun a housle. Novým hudebním nástrojem, který se bude 
od září 2020 na naší škole vyučovat, je hra na ukulele. Pro tento 
nástroj přijímáme děti ve věku od 7 let. Podrobnější informace získá-
te na : www.zusslatinany.cz, mob. 603528590, 603807342.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Zahájení nového školního roku v ZUŠ

1.  Byla proveden oprava komunikace v části ulice Sečská k rodin-
ným domům č. p. 860 a 840 ve Slatiňanech.

2.  Byla dokončena projektová dokumentace ke stavebním úpravám 
okružní křižovatky („šišáku“) ve Slatiňanech. Princip stavební 
úpravy okružní křižovatky spočívá v rozšíření prstence ve vr-
cholech oválu do prostoru středového ostrovu tak, aby se zlepšila 
průjezdnost návěsových a přívěsových souprav a zabránilo se po-
škozování prstence a jeho obrub. Žádost o povolení byla podána 
na stavební úřad Pardubického kraje v Pardubicích.

3.  Byla provedena oprava chodníku v části ulice 5. května ve Sla-
tiňanech – mezi ulicemi Neumannova a Škrovádským nábřežím 
vpravo ve směru od ulice T. G. Masaryka. 

4.  Na hřišti v ulici Nerudova ve Slatiňanech byl položen nový bez-
pečný polyuretanový povrch. Současně se na povrch hřiště podaři-
lo zobrazit šest herních prvků pro děti  na skákání. 

5.  V ulici T. G. Masaryka a v ulici Medunova ve Slatiňanech byly 
vyměněny elektrorozvaděče pro veřejné osvětlení.

6.  Byla dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby – 
Veřejné osvětlení v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech. Jed-
ná se o část ulice T. G. Masaryka při příjezdu od Chrudimi smě-
rem k parkovišti u MěÚ Slatiňany. Na stavební úřad byla podána 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení.

Eva Esserová

Podařilo se…

srazu absolventů základní školy a JUK Slatiňany (roč. 1953 a 1954) 
v restauraci U Zámku ve Slatiňanech, 25. 9. 2020 od 14 do 18 hodin.

Marie Kyselová, roz. Schmoranzová

Připomenutí termínu

Básnička
V minulých Ozvěnách jste si jistě přečetli básničku 9ti leté Míši 
z Prahy, netrvalo dlouho a po její návštěvě jsme měly v knihovně 
a íčku další. Již to nebyla žádná malá holka, ale příjemná cykloturis-
tka Dáša z Hradce Králové, která se taktéž inspirovala návrším Vrch-
lického a vznikla další básnička, s níž se přišla samozřejmě pochlubit 
a odnesla si malý dáreček. A zde můžete hodnotit:

Skrze třepot listí,
zažívám tu pocit štěstí!

Na lavičce Vrchlického sedím,
a do dálky tady hledím.
Paprsky slunce zemi hřejí
a cvrčkové své písně pějí.

Vánek vůkol vane
a mé srdce blahem plane!
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Výběrové řízení z roku 2015 na sběrný dvůr s vítězem Recycling-ko-
vové odpady a.s. bylo uzavřeno na dobu neurčitou s roční výpovědní 
lhůtou. Cena se skládala z paušálu 19 643 Kč měsíčně + cena za reálně 
odvedené komodity. Skutečné roční náklady hrazené rozpočtem města 
tak kdysi činily cca 700 000 Kč.
V roce 2019 žádal sběrný dvůr o navýšení cen za komodity s odů-
vodněním růstu přímých a nepřímých nákladů způsobených zejména 
inflací, růstem ceny komodit a mzdovým nákladů, což ovšem zákon 
o veřejných zakázkách Radě města neumožňuje. Ze strany Recyc-
ling-kovové odpady a.s. tak ke konci roku 2019 došlo k podání vý-
povědi. Na základě této skutečnosti Rada města rozhodla o vypsání 
nové veřejné soutěže s cílem nadále zabezpečit tuto službu občanům 
Do soutěže s parametry původní zakázky se přihlásil pouze Recyc-
kling-kovové odpady s nabídnutým paušálem 96 800 Kč/měsíč + 
cena za reálně odvedené komodity, což kvalifikovaným odhadem 
znamenalo roční náklady ve výši cca 1 900 000 Kč., tj. nárůst o 171 % 
oproti původní smlouvě.
Na základě schváleného rozpočtu a závěru hodnotící komise Rada 
města soutěž zrušila a rozhodla o vypsání nové s pozměněnými pa-
rametry.
Před vypsáním nové soutěže byly provedeny v rámci zákona o ve-
řejných zakázkách předběžné tržní konzultace s potenciálními 
uchazeči – Recycling-kovové odpady a.s. a Technickými službami 
Chrudim 2000 spol. s ro. Tyto konzultace byly podkladem při tvorbě 
parametrů nové soutěže s cílem podat adekvátnější nabídku vyho-
vující schválenému objemu finančních prostředků rozpočtu města. 
Po dobu než byly připraveny veškeré parametry výběrového řízení 
a sama soutěž, probíhal provizorní provoz omezený pouze na páteč-
ní a sobotní dny.
I přes předběžnou tržní konzultaci, kde uchazeči mohli do určité 
míry zasáhnout do parametrů soutěže, se do nové soutěže nepřihlá-
sily Technické služby Chrudim. Jediným uchazečem byla opět spo-
lečnost Recycling-kovové odpady a.s. s nabídnutou paušální cenou 
36 300 Kč/měsíč + cena za reálně odvedené komodity. Při přepočtu 
dle hodnot z předchozích let dostala nabídka na přibližnou celkovou 
cenu cca 1 200 000 Kč, což je výše, která zhruba odpovídá schvá-
lenému rozpočtu. Bohužel je ochuzena o některé původně plánova-
né služby a nepočítá s trendem růstu množství odpadu. Otevřela se 
tak diskuse nejen na Výboru pro životní prostředí, ale i na Zastupi-
telstvu, přičemž bylo 15 hlasy (4 proti) doporučeno vysoutěženou 
smlouvu uzavřít.
Počet obyvatel našeho města se pohybuje kolem čísla 4 150. Urči-
tým pohledem lze tedy říci, že z poplatku za komunální odpad v le-
tech 2015 až 2019 byla dotována služba sběrného dvoru za každého 
poplatníka částkou 169 Kč ročně. U nové smlouvy platné od červen-
ce 2020 se tak dostáváme na částku 289 Kč na občana za rok. Z Va-
šeho poplatku za komunální odpad (600 Kč) se tak jedná téměř o po-
lovinu celkové částky přes to, že mnozí z vás sběrný dvůr za celý 
rok ani nenavštíví. Rada města společně s Výborem pro životní pro-
středí tak budou nyní přemýšlet nad limity maximálního množství, 
které bude možné bezplatně odevzdat s cílem snížit celkové náklady 
na poplatníka za sběrný dvůr a vyhnout se tím do budoucna razant-
ního růstu poplatku za komunální odpad. Limity bezplatného sběru 
pravděpodobně budou nastaveny na jednotlivé komodity a poplat-
níka (podobně jako tomu je například v Chrudimi). Při překročení 
limitu na poplatníka bude odběr odpadu zpoplatněn dle aktuálního 
ceníku, který je dostupný na webu https://www.kovove-odpady.cz/
slatinany.
Otevírací hodiny sběrného dvora jsou v PO, ÚT, ČT, PÁ od 7.30 
do 16.00, ST od 7.30 do 18.00 a SO od 7.30 do 12.00. Otevíra-
cí doba během svátečních dnů, případně během nenadálých situací 
(nouzový stav, ...) budou s předstihem avizovány prostřednictvím 
komunikačních kanálu města.

Ing. Vít Steklý, radní

Sběrný dvůr SlatiňanyPozvánka na 177. Laskavý večer

Ondřej Kabrna a Jacques Prévert
Poslední LV před nástupem pandemie se uskutečnil v únoru a byl 
176. Čtyři LV od března do června se tak přesouvají do podzimních 
měsíců. Tím prvním bude ve čtvrtek 10. září koncert pianisty On-
dřeje Kabrny doplněný poezií Jacquese Préverta v podání Aničky 
Buřvalové (Žáčková) a Zdeňka Jiráska.
Ondřej Kabrna je absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka, kde 
dnes také učí. Na HAMU poté absolvoval studium jazzu, kterému se 
věnuje především, i když v různých hudebních formacích zabrousí 
i k jiným žánrům. My ho známe z jeho vystoupení s Janou Koubko-
vou, se kterou třikrát na Laskavém večeru hrál. Nyní se nám poprvé 
představí jako sólista. 
Jacques Prévert (1900–1977) je nazýván básníkem ulice. Přede-
vším té pařížské. Chodil po ulicích, vysedával v kavárnách a bis-
trech a velice pozorně sledoval život kolem. Neustále si něco za-
pisoval, a tak se zrodily dnes slavné básně. S knižním vydáním ale 
nepočítal a básně napsané na různých útržcích papíru většinou roz-
dával. Až v roce 1945 přátelé jeho básně vydali. Kniha vyšla pod 
názvem Paroles (Slova) a způsobila doslova senzaci. Dodnes je 
tato kniha ve Francii nejvíce vydávaná a prodávaná. Byla přeložena 
do 55 jazyků.
LV začne ve Společenském domě v 19 hodin. Vstupenky za 60 korun 
si můžete koupit na místě (budou-li ještě) nebo předem v městské 
knihovně (469 660 239). z.j.

Jen pro zajímavost. Prévertovi byl věnován 2. slatiňanský literárně 
hudební večer 29. dubna  2003 (viz historický plakát). Název Laska-
vé večery se začal užívat až od šestého pořadu.
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Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 9. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání

Jednou z investičních priorit Rady města je podpora školství, ať již 
v podobě postupné rekonstrukce budov a učeben, či zřízení nových 
učebních prostor včetně potřebného vybavení, tak i zároveň snižová-
ní jejich energetické náročnosti z důvodu úspory provozních nákladů 
rozpočtu města. Objekty MŠ a ZŠ jsou převážně využívány dětmi 
a žáky rodičů bydlících ve Slatiňanech a všech jejich místních částí. 
V letošním roce byly ve spolupráci se školami realizovány či započa-
ty následující investiční akce a projekty:
• Jedna z největších investičních akcí ve školství, a to realizace ná-
stavby na ZŠ (školička) s cílem zvýšit kapacitu školy (viz foto vizu-
alizace), kdy v současné době počet učeben pro I. stupeň již nevy-
hovuje.
V rámci realizace budou vybudovány 2 nové kmenové učebny, 1 ja-
zyková učebna, provedena kompletní rekonstrukce sociálního zaříze-
ní a vytvoření bezbariérového přístupu. 
Náklady na stavební část akce činí 23,5 mil. Kč a bude z 80 % finan-
cována z prostředků získaných mimo rozpočet města. Předpokládaný 
termín stavebního dokončení akce je v květnu 2021.
• Kompletní oprava fasády hlavní budovy ZŠ včetně klempířských 
a pískovcových prvků ve výši 4,3 mil. Kč, která navazuje na loňskou 
provedenou výměnu oken v historizujícím stylu, na niž byly získány 
prostředky mimo rozpočet města. Oprava fasády by měla být dokon-
čena v průběhu měsíce září 2020.
• Zřízení nové přírodovědné učebny v prostorách hlavní budovy ZŠ 
v rámci získaných dotačních prostředků. V současné době je školou 
dokončena stavební příprava učebny a do konce letošního roku bude 
pořízeno nové vybavení v celkové výši 0,5 mil. Kč.
• Ukončena rekonstrukce plynové kotelny ZŠ s cílem odstranit její 
nevyhovující technický stav a snížit energetickou náročnost budovy. 
Akce byla spolufinancována ze získaných prostředků mimo rozpočet 
města.
• projekt na „Modernizaci technického zařízení budovy MŠ“ spočí-
vající v odstranění dožilých a neúsporných elektrických přímotopů 
a klimatizačních jednotek a zřízení nové teplovodní otopné soustavy 
s tepelnými čerpadly. V rámci akce musí být provedena i komplet-
ní rekonstrukce elektrických rozvodů celé MŠ, jelikož jejich stav je 
již za hranicí životnosti a bezpečnosti, což konstatuje revizní zpráva. 
Odhadnuté náklady akce jsou ve výši 12 mil. Kč. V případě všech 
kladných povolení a schválení rozpočtu je plánováno akci stavebně 
realizovat v průběhu roku 2021. 
Vzhledem k stavebnímu rozsahu nezbytných investičních akcí, ať již 
realizované přístavby ZŠ či plánované modernizace technického za-
řízení v MŠ v roce 2021, které si vyžadují delší dobu realizace než 
letní prázdniny, může dojít k případným nezbytným omezením. Dě-
kujeme tímto za jejich pochopení. O konkrétních omezeních a opat-
řeních v průběhu školního roku budete průběžně informováni pro-
střednictvím zástupců ZŠ a MŠ.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Investiční akce ve školství v roce 2020 a 2021
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Četnost této rubriky v Ozvěnách Slatiňan je opravdu zarážející.
Přiložené snímky nepotřebují dlouhého komentáře. Snad již děti 
ve škole se učí, že nesmí ničit společný majetek ani hyzdit své okolí 
a veřejná prostranství. Bohužel někteří dospělí na toto již zapomínají.
Nepochopitelným případem, který ani není možné dokládat sním-
kem, je, když si zřejmě dospělý člověk splete sprchu na plovárně 
s veřejným WC.
Je potřebné mít na paměti, že náprava těchto škod stojí nemalé fi-
nanční prostředky, které by bylo potřeba na užitečnější projekty. Také 
pracovníci údržby pak nemohou plnit jiné naléhavé úkoly, kterých je 
ve městě víc než dost.

Ing. Josef Prokš

Nepodařilo se…



5



6

V pozdním létě roku 1938 přestěhoval škrovádský rolník pan Zá-
branský se svým koňským potahem Jaromíra Johna z Nového 
Města nad Metují do bezpečí Slatiňan. Spisovatel nemohl tušit, že 
v domku své sestřenice, industriální učitelky Bohumily Krčmářové, 
stráví dlouhých osm let. Ve zralém věku a na vrcholu své literární 
tvorby tu mj. napsal Moudrého Engelberta, pracoval na Eskamoté-
ru Josefovi a na své poslední, již šesté knize pro mládež, Vojáčku 
Hubáčkovi.
Spisovatel, který strávil svá mladá léta až do maturity v Chrudimi, 
byl trvale okouzlen slatiňanským zámkem a parkem, oborou, alejí 
Kaštankou, škrovádskými skalami, údolím řeky Chrudimky. Proto se 
v mnohých Johnových dílech toto prostředí objevuje. 
A právě Slatiňany a zejména Škrovád, jsou převážně prostředím děje 
Vojáčka Hubáčka.
Ve smyšleném příběhu vnímavého a pracovitého vesnického chlapce 
Václava, který prochází tvrdou životní školou a poté válkou, se setká-
váme s lidmi, kteří ve Slatiňanech skutečně žili, s reálným prostředím 
Slatiňan, Škrovádu. A tak se dozvídáme, že se Václav přiučil umě-
ní natěračskému u pana Doucka, vyučil se pekařem u mistra Hůrky, 
proháněl koně s jezdci knížecího podkoního Earla, opatroval lovecké 
psy u nadlesního Zeidlera v Kochánovicích, chodil do Buřilovy re-
staurace Monako, hrál fotbal za S. K. Slatiňany…
Jaromír John nikdy nenapsal svou autobiografii, jeho životní osu-
dy jsou však včleněny do příběhů postav jeho knih. Mnohé měl 
spisovatel společného i s Václavem Hubáčkem: dětství prožité 
bez matky – u Václava v péči babičky ve škrovádské chaloup-
ce, cestu válečnými bojišti v místech, kde John byl těžce raněn, 
vnímavost k přírodě – kvetoucí slatiňanské Třešňovce, kaštanové 
aleji, toku řeky Chrudimky u Škrovádu, tajemným místům kolem 
práčovských Kapalic a Strádova. Společná je úcta k pracovitosti 
a poctivosti prostých lidí, jejich umu a řemeslnému fortelu, lásce 
k domovu. 
Vojáček Hubáček je knihou pro děti, trochu i pohádkou. Kolik je však 
knih, ve kterých najdeme taková vyznání: „Z těch tisíců vesnic je 
jen jediná, Škrovád u Slatiňan, na úpatí Českomoravské vysočiny – 
Škrovád, brachu můj, jedna jediná vesnice z tolika, jež je tvým domo-
vem.“ „Domov? Ani za všechny poklady světa…“
Jaromír John zemřel v roce l952 a pochován je se svou manželkou 
Giselou a synem Evženem Markalousem (lékařem a proslulým foto-
grafem) v rodinné hrobce rodiny Kratochvílových na hřbitově u kos-
tela sv. Jiljí v Pardubičkách. Pardubičtí zastupitelé plní slib daný ve-
řejnosti a nad hrobkou budují nový pomník.
Text a fotografie: JUDr. Hana Mikanová

Přílohy:
Ilustrace Antonína Strnadela z knihy Vojáček Hubáček – škrovádská 
chaloupka babičky 
Fotografie původního pomníku rodiny Kratochvílových – ještě s an-
dělem píšícím v desky
Prameny: 
Jaromír John: Vojáček Hubáček, SNDK Praha, l957

Vojáček Hubáček

Amalthea z.s. otevírá od září v Chrudimi podpůrnou skupi-
nu pro děti, které prochází těžkým obdobím rozchodu/rozvodu 
svých rodičů. Program pomůže dětem lépe se vyrovnat s rozcho-
dem rodičů a zmírnit jeho negativní důsledky. 
Děti mohou hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své po-
city, obavy, zkušenosti a přání. Nejsou do ničeho tlačeny – mohou 
se do připravených aktivit zapojit, nebo být jen v roli pozorovatele. 
Důležité je, aby se ve skupině cítily dobře a měly možnost poznat, že 
nejsou samy, kdo prožívá něco podobného. 
Skupina je určena pro děti ve věku 6–12 let, které jsou vlivem rozvo-
du či rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Od září do prosince 2020 proběhne v prostorách organizace Amal-
thea v Městském parku celkem 12 setkání. Každý týden se proškolení 
průvodci budou dětem věnovat 1,5 hod. 
Program je bezplatný a je realizován ve spolupráci s organizací Dět-
ský průvodce rozvodem z.s.
Kontakt pro přihlášky a další informace: 
Bc. Eva Černá, eva.cerna@amalthea.cz, tel. 777 752 826
Pro přihlášení je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimali-
zace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců 
s rodiči a dítětem. Je možné přihlásit i sourozence. 

Amalthea z.s.

Když se rodiče rozejdou… 
otevíráme skupinu pro děti z Chrudimi a blízkého okolí
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V letošním roce Sokol Slatiňany slaví 110. výročí od svého založení. 
I když nám stejně jako jiným organizacím situace moc nepřála, tak se 
naše činnost nezastavila, pouze částečně omezila. Rok jsme zahájili 
v nově vyšperkované sokolovně plesovou sezónou a běžnou činností 
našich oddílů. Připravovali jsme se na oslavy 110 let, avšak situaci 
změnil KOVID. Veškerou činnost jsme podřídili nové situaci za do-
držení všech nařízení. Sestry šily ústenky a členové oddílů SEJKOR-
KY, FORMANI a POHODA je pomáhali roznášet potřebným, za což 
dostali poděkování od starosty našeho města. Na Valné hromadě sta-
rosta T. J. br. Jiří Trojan předal ses. Pavlíně Čermákové a Kristýně 
Peškové, ses. Barboře Málkové, Kláře Málkové, Barboře Sejkorové, 
Jaroslavě Vebrové a br. Ondřeji Sejkorovi děkovné listy.
Ukončení první poloviny sportovního roku našich nejmenších soko-
líků a akce „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ proběhlo 
26. 6. 2020 pod vedením jednatelky a cvičitelky ses. Světlany Pi-
lařové a konalo se u pergoly v sokolském areálu. Zábavnou formou 
probíhaly závody a soutěže, které děti a nakonec i dospělé zaujaly. 
Na závěr byli mladí sportovci oceněni medailemi, diplomy a drob-
nými dárky. Nálada byla výborná a je zároveň potřeba poděkovat 
rodičům za pomoc při organizování akce.
Za zmínku stojí konání tábora na osadě Zlatník u Bojanova v režii br. 
starosty, jehož mottem bylo „Poselství rudého muže“. Aby všeho ne-
bylo málo, tak deště se záplavami postihly i tábor Zlatník, ve kterém 
oddíl Pohoda pořádá každoroční dvoutýdenní soustředění. Přívalová 
voda se prohnala táborem a odnesla lávku, zničila příjezdovou komu-
nikaci, vtrhla do skladu a kuchyně, poničila hřiště a napáchala další 
škody. Jen díky br. Jirkovi Trojanovi, ses. Janě Trojanové a rodičům, 
kteří nezaváhali a dali se do odstraňování škod, byla letošní sezóna za-
chráněna. Díky jejich úsilí bylo do 25. července 2020 vše pro táborníky 
připraveno. Za tuto nelehkou a obětavou práci moc a moc děkujeme. 
Připravujeme se na poprázdninovou sezónu, kterou pokračuje naše 
další činnost. DFS SEJKORKY a národopisný soubor FORMANI 
se připravují na podzimní vystupování, které uzavřou před Vánoce-
mi koncertem pro celou rodinu. Cvičení nejmladších pod vedením 
ses. Světlany Pilařové pokračuje 7. 9. v 16.30–17.45 hod. a zdravotní 
cvičení pro muže a ženy od 18.00 hod. Zájemci mají možnost posílit 
řady cvičenců. Přihlášky do Dětského folklorního souboru Sejkorky 
bude ses. S. Sejkorová přijímat 11. září ve 13.30 hod v sokoloně.
Velkým svátkem jsou pro nás oslavy 110 let sokolské činnosti ve Sla-
tiňanech pod názvem „CHCETE SE BAVIT? POJĎTE S NÁMI 
SLAVIT!“. Oslavy se budou konat v areálu sokolovny od 14. hod. 
a vystoupí SEJKORKY, FORMANI, MAŽORETKY, AEROBIK, 
CVIČENÍ SOKOLSKÝCH DĚTÍ, CVIČENÍ MLÁDEŽE, AKRO-
BATICKÁ GYMNASTIKA, UMĚLECÁ SKUPINA TOTAL VO-
KAL, TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ CHRUDIM, KONTRABASO-
VÝ KVARTET BUMBLEBASS S ONDROU SEJKOROU. Program 
bude uvádět herečka a moderátorka Jana Trojanová, mnohaletá 
členka oddílu POHODA. Během programu je zajištěno občerstve-
ní a doplňkové programy. Od 20.00 hod se v sokolovně představí 
známí herci s představením DOKONALÁ SVATBA. Celé oslavy se 
budou konat pod záštitou radního Pardubického kraje pana Pavla Šo-
toly a za podpory Města Slatiňany a Pardubického kraje. Jste všichni 
srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu. NAZDAR!

Mirek Lebduška

ROK 2020 VE SLATIŇANSKÉM SOKOLE

Cílem členů svazu diabetiků, kteří se sešli 6. 8. 2020, byla návštěva 
opět zpřístupněného slatiňanského zámku. Uvítal nás kastelán pan 
Bušta. Prohlídka směřovala do vkusně upravených pokojů, ve kte-
rých nechyběla ani květinová výzdoba. Poutavé vyprávění pana kas-
telána nám přiblížilo oficiální život na zámku i rodinné záliby a způ-
soby trávení volného času tehdejší šlechty. Svoje vyprávění zpestřil 
i o příběhy ze života knížecí rodiny. Upozornil nás také na různé 
předměty, které byly vráceny, například fotografie v dětském pokoji, 
na předměty související s výukou i zábavou dětí. V poslední míst-

nosti nás upoutal rozměrný obraz a tabule připravená na podzimní 
hostinu.
Po ukončení prohlídky zámku jsme sešli do zámecké zahrady, která 
také prošla zajímavou a citlivou obnovou.
Vynaložené úsilí jak při rekonstrukci zámku, tak i parku je koru-
nováno úspěchem. Dílo se zdařilo, proto jsme se vydali na malou 
procházku prohlédnout si opravené stavby zámecké zahrady a pobýt 
v pěkném prostředí. Panu kastelánovi tímto velmi děkujeme.

Napsala členka svazu diabetiků Zdena Hastíková

 Svaz diabetiků Slatiňany vyrazil
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Byl to záměr Heleny Šmahelové, která patřila do nejbližšího 
rodinného a příbuzenského okruhu Johna, aby jeho jméno evokova-
lo vzpomínku na přechodný azyl ve Slatiňanech mezi léty 1938–46. 
Bydlel tehdy u své sestřenice Bohumily Krčmářové v Tyršově ulici 
čp. 411, jež pracovala jako industriální učitelka na zdejší škole.

Za II. světové války H. Šmahelová na základě žádosti Johna 
ukončila pracovní poměr s nemocenskou pojišťovnou a stala se jeho 
sekretářkou v roce 1943. Přežila s ním další dvě léta okupace a ještě 
rok po osvobození vlasti Rudou armádou. Oba pak odešli do Olo-
mouce na obnovenou Palackého univerzitu, John byl jmenován pro-
fesorem estetiky, Šmahelová přes svůj pokročilý věk (36 let) se stala 
studentkou filosofické fakulty, předtím musela ještě složit maturitu, 
což byla podmínka dalšího studia.

V nakladatelství Albatros vydala Šmahelová v roce 1979 memoá-
ry pod názvem Vzpomínky na Jaromíra Johna. V nich nám předsta-
vuje Johna jako velkou osobnost v kulturní oblasti s vazbami na před-
válečnou avantgardu literátů, píšících prózu a poezii (obr. č. 3).

Zmíněné slatiňanské období pobytu Johna, poznamenané váleč-
nými událostmi a strádáním obyvatel, bylo pro něj plodné a vydal 
řadu děl. Autor článku napsal o Johnovi zevrubně do lednových 
Ozvěn 1993, titulek zněl Tvůrčí pobyt Jaromíra Johna ve Slatiňa-
nech, na podobné téma vyšly další články v březnu 2009 a 2014. 
Řada příspěvků byla věnována parku před školou, který byl zastu-

piteli v únoru 1991 oficiálně 
pojmenován po spisovateli 
Jaromíru Johnovi. První stať 
vyšla v Ozvěnách v dubnu 
1991 s poznámkou na obno-
vu zmíněného parku, neboť 
je situován na exponovaném 
místě vedle frekventované sil-
nice a byl poněkud zanedbaný.

V listopadu 2008 Ozvěny 
psaly o úpravě parku v před-
chozím roce, realizované dle 
projektu architekta M. Stej-
skala, aby byl lépe využíván 
ke svému účelu. Přibyly lavič-
ky, bidlové posedy pro teen-
agery a nové průchozí cesty 
s lepším povrchem.

V roce 1961, tedy devět let 
po smrti Johna, se H. Šmahe-
lová obrátila na tehdejší MNV 
Slatiňany, aby se po Johnovi 
pojmenovala některá z ulic, nebo umístila pamětní deska na domě 
jeho zemřelé sestřenice. Na základě této žádosti byla dotazována 
Palackého univerzita, zda byl pokrokovým pracovníkem a jeho poli-
tický profil vhodný pro tuto poctu v obci. Od té doby nastalo v této 
záležitosti pouze mlčení. Přístupem obce byla Šmahelová rozčaro-
vána a na Slatiňany zanevřela (osobní korespondence, pozn. autora). 

K nápravě došlo až po sametové revoluci v roce 1989. Výroba 
a instalace pamětní desky byla zařazena do plánu kulturně výchovné 
činnosti města. Po jejím zhotovení se instalovala na domku čp. 411 
v Tyršově ulici, v němž John bydlel. Kronika zaznamenala i datum, 
kdy se tak stalo – 14. 4. 1991 (obr. č. 4). Nejednalo se však o veřej-
né odhalení desky, nýbrž o její uchycení do omítky domu pracovní-
kem Komunálních služeb z provozovny kamenosochařství J. Vanžu-
rou z Heřmanova Městce (Ozvěny z března 2009).

Bývalá kronikářka M. Tichá kritizovala uvedený postup neod-
halení pamětní desky a označila to za formální splnění úkolu. V té 
době žijící prozaička H. Šmahelová by jistě ráda přijela a pronesla 
i krátký projev, pokud by byla pozvána.

Poslední impuls k umístění poutače s názvem parku a stručného 
textu o Johnovi včetně místních pamětihodností byl článek autora 
v Ozvěnách z října 2019, že stále chybí označení názvu parku, což 
se stalo až 13. 6. 2020, tedy téměř po 30 letech. 

Umístění tohoto poutače by H. Šmahelovou velmi potěšilo, 
bohužel se toho již nedočkala, zemřela 5. 11. 1997 v Rakovníku 
ve věku 87 let.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Tvůrčí pobyt spisovatele Jaromíra Johna byl připomenut krátkým životopisem
na poutači v parku před školou (obr. č. 1 a 2)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Úspěchy slatiňanské závodnice

SOKOLOVNA V ZÁŘÍ

V neděli 26. července 2020 jsem se zúčastnila Mistrovství České re-
publiky strongwoman v Golčově Jeníkově. Závod byl pořádán pod 
záštitou České národní federace strongman. Celkem se soutěže zú-
častnilo 8 závodnic, z toho dvě ze Slovenska.
Celý závod se skládal z pěti náročných disciplín. První disciplína 
byla axle lift neboli přemístění a výraz tlusté činky nad hlavu o váze 
60 kg nebo 80 kg. Bohužel se mi nepovedlo vyrazit těžší činku, a pro-
to jsem v rámci časového limitu zvládla alespoň 4 opakování s lehčí 
činkou, ale umístila se tak v druhé polovině závodního pole. Druhou 
disciplínou byl mrtvý tah (pozved činky), kde se mi povedlo zatáh-
nout rovných 170 kg. Následovalo přenášení 200 kg Super Yoku (jař-
ma) na zádech na vzdálenost 40 metrů. V této disciplíně jsem jako 
jediná závodnice donesla super yoke celých čtyřicet metrů v časovém 
limitu jedné minuty a tuto disciplínu tak vyhrála. Následovalo tahání 
3,5 tunové dodávky na vzdálenost 20 metrů. Tato disciplína stejně 
jako předchozí patří mezi mé silné stránky. S časem pod 18 sekund 
jsem toto kolo také vyhrála. Posledním závěrečným úkolem mistrov-
ství bylo otáčení 200 kg pneumatiky. Před touto disciplínou jsem byla 
na druhém místě o pouhého 0,5 bodu a ve vedení byla slovenská 
závodnice. Do požadovaných 6 otočení pneumatiky jsem dala po-
slední zbytky sil, bohužel, Slovenka byla o vteřinu rychlejší a závod 
vyhrála. V konečném součtu všech bodů jsem obsadila druhé místo 
a jako nejlépe umístěná česká závodnice tak obhájila titul mistryně 
České republiky strongwoman pro rok 2020.
Ráda bych poděkovala touto cestou městu Slatiňany za podporu.

Veronika Rulíková

Cvičení
od 7. 9. 2020 – pondělí
16.30–17.30 základní gymnastika děti 3–6 let 
18.00 – 19.00 ženy
od 10. 9. 2020 – čtvrtek
16.30–17.30 základní gymnastika děti 7–13 let
V případě, že nejste členy Sokola, i tak si můžete přijít zacvičit. 
Rádi Vás ale přijmeme mezi naše členy.
S sebou určitě vezměte obuv na cvičení, ženy podložku na cvi-
čení. Platíme členové T. J. za hodinu cvičení oddílový příspěvek 
20 Kč dospělý, 10 Kč dítě a nečlenové T. J. 40 Kč dospělý a 20 Kč 
dítě.
Taneční
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci, nebudou ve Sla-
tiňanech v září zahájeny taneční. Z důvodu zamezení možného 
šíření nákazy a také proto, že by musely taneční probíhat v rouš-
kách je jejich konání prozatím přeloženo na leden 2021.

Sokol Slatiňany
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Osvětová kampaň Týdny pro duševní
zdraví se pořádá po pětadvacáté

Stalo se již tradicí, že se na podzim konají po celé 
České republice osvětové akce na podporu povědomí 
o duševním onemocnění Týdny pro duševní zdraví. 
Ve východních Čechách se letos uskuteční jejich 25. 
ročník. Do pořádání se zapojilo 16 neziskových orga-
nizací, které připravily bohatý program ve 13 měs-
tech. 
Kampaň Týdny pro duševní zdraví (TDZ) se zasazuje 
o zvýšení povědomí společnosti o problematice dušev-
ních chorob a přijímání lidí s duševním onemocněním 
veřejností bez předsudků. Toho dosahuje skrze vzděláva-
cí a společenské akce. Proto i letos připravily neziskové 
organizace v čele s organizací Péče o duševní zdraví, z. 
s. program nabitý koncerty, výstavami, filmovými pro-
jekcemi, dny otevřených dveří, besedami či workshopy, 
na který Vás srdečně zvou. 
V Pardubickém kraji si můžete vybrat z připravených 26 
akcí ve městech Pardubice, Chrudim, Polička, Skuteč, 
Hlinsko, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Moravská Třebová, 
Jevíčko.
Rozehřát na festival se můžete sportovní akcí 10. září, 
a to buď kláním v pétanque v Poličce, či charitativním 
během v Letohradě. Následně Vás čeká celotýdenní pro-
gram v Pardubicích od 14. do 18. září. Z něj si nenechte 
ujít např. malý hudební festival s bleším trhem Výměňák 
16. září před Café Robinson, promítání filmu Bylo jed-
nou jedno město bláznů 17. září v D29 či přednášku Petra 
Winklera o Duševním zdraví v ČR 18. září v sále Centra 
Kosatec. Příznivce výtvarného umění potěší několik při-
pravených výstav, například výstava Lucie Sedláčkové 
Zavařeniny v Klubu 29 či výstava Portréty Výměníku 
v Café Robinson. Koná se i několik dnů otevřených dveří 
v organizacích sociálních služeb, např. v Centru Kosatec, 
Domově pro seniory U Kostelíčka či ve Vida centru.
V dalších městech jako např. ve Skutči zažijete besedu 
Moje jméno není diagnóza 16. září, v Chrudimi Vycház-
kové rozjímání a putování chrudimským parkem 17. září 
a v Hlinsku 18. září festival Na vlastní duši. V Ústí nad 
Orlicí se můžete těšit na Trénink kognice 17. září a Be-
sedu s peer konzultanty 24. září. A v Moravské Třebové 
např. na koncert kapely Frontmen 20. září na Zámku.
Kompletní program naleznete na webových stránkách: 
www.pdz.cz či facebookovém profilu Tydny.pro.dusevni.
zdravi.
Program TDZ připravují organizace CEDR Pardubi-
ce, Česká abilympijská asociace, Divadlo29, Domov 
Na cestě, Domov pro seniory U Kostelíčka, Fokus Vy-
sočina, Charita Moravská Třebová, IFMSA, Iniciativa 
Na rovinu, Laxus, LoDivadlo, Oblastní Charita – Ote-
vřené dveře, Péče o duševní zdraví, Psychiatrická klinika 
FNHK, SEMIRAMIS, Vida Centrum Pardubice, Zelený 
dům Chrudim.
TDZ se konají pod záštitou radního Pardubického kraje 
Pavla Šotoly a primátora města Pardubic Martina Char-
váta a náměstka primátora města Martina Hanouska. 
Projekt finančně podpořili Pardubický kraj, Magistrát 
města Pardubice a Hradce Králové, město Ústí nad Or-
licí, Elektrárny Opatovice, Tepelné hospodářství Hradec 
Králové a Nedcon Bohemia.

Tisková zpráva Péče o duševní zdraví, z.s.
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12. 9. 2020 Okresní výstava drůbeže
 Místní výstava králíků, holubů a exotů
od 7 do 16 hodin

13.–20. 9. 2020 Hrané prohlídky na zámku ve Slatiňanech

16. 9. 2020 Zdeněk Izer
od 19 hodin v sokolovně

27. 9. 2020 Koncert Emmy Hubáčkové a jejich hostů
od 17 hodin v kostele sv. Martina ve Slatiňanech

Podrobnější informace k uvedeným akcím najdete na plakátcích zve-
řejněných v těchto Ozvěnách.

M. Kolouchová

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 je 17. září 2020. ZDARMA. 

Kulturní a společenské akce v měsíci září 2020

Letos pod heslem Tvůj styl, tvoje volba – buďme mobilní takovým 
způsobem, abychom nikomu neškodili!
V sobotu 19. 9. 2020 se můžete zúčastnit CYKLOPUTOVÁ-
NÍ CESTOU NECESTOU – sraz v Chrudimi u startu fit okruhu 
ve 13 hod, ve Slatiňanech z parku před ZŠ ve 13.15 hod. Navštívíme 
pietní místo evangelický hřbitov Kunčí, zříceninu hradu Žumberk, 
zastavíme se u Bartolomějské štoly v Lukavici a na závěr je pro 
účastníky zajištěna prohlídka zámku ve Slatiňanech. Časová nároč-
nost je odhadem 4–5 hodin, vzdálenost okruhu z Chrudimi 26 km, ze 
Slatiňan 20 km.
V neděli 20. 9. 2020 se můžete přidat na desetikilometrový pěší 
výlet po okolí Chrudimi doplněný o seznámení s technikou chůze 
s holemi. Sejdeme se v 10 hod u podchodu u autobusového nádraží 
v Chrudimi, v Rabštejnské Lhotě si prohlédneme přírodní památku 
Na Skalách, projdeme Rekreační lesy Podhůra, u rozhledny Bára 
máme zajištěné občerstvení a na závěr navštívíme zámecký park 
ve Slatiňanech. 
Akce probíhá s finanční podporou města Chrudim v rámci pro-
jektu Zdravé město a MA 21. Prohlídky zámku a parku budou účast-
níkům hrazeny, na každou z akcí je z organizačních důvodů omezený 
počet na 24 účastníků. Využijte možnost půjčení holí! Bližší infor-
mace k organizaci najdete na webových stránkách NW CHRUDIM.
Na zdravý způsob pohybu se těší Pavla Šimonová, tel. 739 031 081.

POJĎME S NORDIC WALKING CHRUDIM
PODPOŘIT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY!


