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ČERVENEC 2021

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

Dne 20. června proběhla pietní vzpomínka k 79. výročí vyhlazení 
osady Ležáky.
Letošní vzpomínka proběhla opět v komorním duchu. V odpole-
dní části se k hromadnému hrobu přišlo poklonit mnoho delegací. 
Za město Slatiňany starosta MVDr. Ivana Jeník a tajemník úřadu 
Ing. Josef Prokš uctili památku obětí Ležáků a k hrobu položili kytici.

Pietní akt k 79. výročí vyhlazení obce Ležáky

Požadavky:
  *  minimálně střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

v oboru stavebnictví + 3 roky praxe v oboru
  *  hlavní činností bude výkon přenesené působnosti na úseku staveb-

ního řádu na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon)

** možnost také částečného pracovního úvazku
** nástup ihned 
Nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na adresu MěÚ 
Slatiňany, T. G. Masaryka 36 nebo elektronicky na adresu epoda-
telna@slatinany.cz do 16. 7. 2021. Pro bližší informace kontaktuj-
te tajemníka MěÚ Slatiňany Ing. Josefa Prokše, tel: 602 139 099, 
469 660 237.

Městský úřad ve Slatiňany hledá spolehlivou 
osobu pro práci na stavebním úřadu

Pečovatelská služba Slatiňany doprovází své klienty k lékaři, na úřa-
dy i za kulturou. Musí být ovšem splněno několik základních podmí-
nek, které vyžaduje zákon o sociálních službách. Především musí být 
senior či zdravotně hendikepovaný obyvatel klientem pečovatelské 
služby. To znamená projít veškerým procesem od podání žádosti, 
přes sociální šetření, sepsání smlouvy až po individuální naplánování 
služby. Důležitou podmínkou je i nepříznivá sociální situace. To je 
situace, kdy člověk potřebuje z důvodu oslabení či ztráty schopnosti 
pomoc druhé osoby. A tuto pomoc nelze zajistit prostřednictvím rodi-
ny nebo jiných běžně dostupných služeb.
Pokud senior není v nepříznivé sociální situaci a jedná se o jednorá-
zový odvoz k lékaři, doporučujeme využívat např. seniortaxi. Případ-
ně komerční poskytovatele této služby. 

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Informace pro seniory
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 95. schůzi dne 31. 5. 2021:
  1.  Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 10 000 Kč Pardubickému 

kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 29. 5.–30. 9. 
2021. V roce 2020 poskytlo město ke stejnému účelu Pardubické-
mu kraji příspěvek ve výši 20 000 Kč.

  2.  Rada města vydala Směrnici o finanční kontrole. Směrnice je 
zpracována podle pokynů Ministerstva financí v souladu s aktu-
álními předpisy týkajícími se kontrolní činnosti městského úřadu 
i příspěvkových organizací.

  3.  Došlo ke schválení uzavření nájemní smlouvy na pozemkovou 
parcelu č. 189/57 v k. ú. Slatiňany (atletický ovál spolu s fotba-
lovým hřištěm) s veškerou infrastrukturou se Sportovními kluby 
Spartak Slatiňany. Smlouva řeší bezplatnou technickou správu, 
údržbu a provoz části převedených sportovišť do vlastnictví města. 

  4.  Diskutovala nad stavební úpravou ulice Čechova, Slatiňany 
včetně slepé části ulice k Chrudimce. Následně rozhodla o zadá-
ní projektové dokumentace za předpokladu kladného schválení 
dotčených majitelů (část chodníku a silnice leží na soukromém 
pozemku).

  5.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na výměnu rozvaděče ve školní jídelně.

  6.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavbu nového veřejného osvětlení a vybudování části nového 
chodníku v ul. Švermova.

  7.  Rada odložila výzvu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební úpravu světelného signalizačního zařízení (přechod 
pro chodce ul. T. G. Masaryka před ZŠ). K odložení došlo z dů-
vodu informace o tom, že bude pravděpodobně na podzim vypsá-
na dotace, o kterou by se v rámci této rekonstrukce mohlo město 
ucházet.

  8.  Rada města nevyhověla žádosti o dodatečnou legalizaci černé 
stavby umístěné v chatové oblasti na pozemku p. č. 307/1 v kat 
území Kunčí.

  9.  Bylo vyhověno žádosti o způsobu uzavírání věcných břemen pro 
distribučního vedení na základě ocenění předložené společností 
ČEZ Distribuce, a.s. V některých situacích je nový způsob kalku-
lace výhodnější, v některých méně.

10.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 994 378 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 772 228 Kč) a ve výdajové části 
111 176 707 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) 
– navýšené výdaje za el. energii v bytovém hospodářství, dočasné 
zajištění sesuté stěny u stavidla náhonu u Kabeláčova mlýna.

11.  Vedla se diskuse o návrzích nového loga města, přičemž došlo 
k výběru typografického znázornění.

12.  Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ na čerpání investičního fon-
du ve výši 35 724 Kč na pořízení herního prvku „Houpačka hníz-
do“. Schválená částka je zcela tvořena peněžními dary určenými 
na pořízení tohoto herního prvku.

13.  Vedlo se jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření po-
stupu vedení ZŠ týkající se propuštění třídní učitelky. K jednání 
byl přizván ředitel k seznámení s okolnostmi ukončení pracovní-
ho poměru učitelky.

14.  V různém Rada:
◦  byla seznámena s dopisem předsedy výboru pro územní plánová-

ní ohledně dalšího postupu – předání připomínek ÚP k vyjádření 
dotčených orgánů. Vzhledem k platnému usnesení Zastupitelstva 
je další postup vedoucí ke schválení nové podoby ÚP plně v kom-
petenci předsedy výboru, a tak v zásadě tento postup Rada vzala 
na vědomí.

◦  diskutovala o stavu objektu budovy u kruhového objezdu čp. 21, 
přičemž rozhodla, že nevyhoví žádosti nájemce o vybudování no-
vých WC z prostředků města.

◦  řešila ostříhání živých plotů na křižovatkách u silnic, přes které je 
mnohdy špatná viditelnost.

Rada města Slatiňany projednala
na 96. schůzi dne 7. 6. 2021:

1.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 994 378 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 772 228 Kč) a ve výdajové části 
111 226 707 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) 
– odborné vodohospodářské posouzení spadlého břehu Chru-
dimky v místech u ulice „Na Ostrově“, přesun financí na veřej-
nou zeleň.

2.  Dodatek ke smlouvě se společností KARU INVESTMENT s. r. o., 
související se stavební akcí okružní křižovatky. Dodatek řešící změ-
nu sázené zeleně (kvůli zdržení stavby) a dále více práce souvise-
jící s přípravou vrstev pod základovou konstrukci symbolu města, 
a dále zemní práce kvůli rozvodům a starému betonu. Změny si 
vyžádají navýšení rozpočtu stavby o 40 059 Kč.

3.  V různém Rada:
◦  pokračovala v jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetře-

ní postupu vedení ZŠ. Rada svolala jednání ředitele školy s rodiči 
žáků dotčené třídy za účelem objasnění některých rozporuplných 
informací.

◦  řešila bezbariérový vstup na hřbitov z parkoviště.
◦  diskutovala stížnosti na údržbu a vzhled města, zejména v kon-

textu sekání trávy, její odvozu, údržby zeleně a úklidu.
Body jednání Rady blíže okomentoval 

Ing. Vít Steklý

Od roku 2013 Město Slatiňany připravuje nový územní plán, 
od kterého jsou odvislé předchozí Radou schválené a rozpracova-
né investiční záměry. Jedná se především o záměr realizace rekon-
strukce Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech, ale také pěší propojení 
mezi ulicí T. G. M s ulicí Tyršova včetně vybudování parkoviště 
před sokolovnou. 
Záměr rekonstruovat objekt Kabeláčova mlýna započal v roce 2014 
jeho odkupem a následně zástupci města hledali možnost využití 
objektu, kdy po určité době dospěli k rozhodnutí revitalizovat ob-
jekt na společenské centrum města pro pořádání společenských akcí 
a klubových činností, dále na informační centrum a knihovnu s do-
provodným programem. V roce 2016 byla vypsána architektonická 
soutěž a následně byla zadána a vyhotovena projektová dokumentace 
s položkovým rozpočtem. 
Vzhledem k velikosti stavebního rozsahu revitalizace objektu a jeho 
okolí nelze danou akci financovat z rozpočtu města a jedinou mož-
ností je tak získat dotační titul s přiměřenou mírou spolufinancování, 
které by nezatížilo výrazně rozpočet města. Ačkoliv byly vypsány 
dotační tituly např. na „Regeneraci brownfieldů pro nepodnikatel-
ské využití“, nemohla být městem postoupena žádost o dotaci, jeli-
kož jsou žádosti o dotační tituly podmíněny stavebním povolením. 
Stavební povolení pro rekonstrukci Kabeláčova mlýna lze získat až 
na základě platnosti nového územního plánu, který umožní u mlýna 
postavit parkoviště. Optimistická varianta ukončení procesu zpra-
cování nového ÚP je dle sdělení pořizovatele ÚP pana Bc. Zdeňka 
Havlíka z MěÚ Chrudim podzim roku 2022.
Také vzhledem k velkým investičním prioritám města jako je rekon-
strukce plovárny, převod a následná modernizace sportovišť Spar-
taku či vybudování chybějící kanalizace v Kunčí, je v případě rea-
lizace rekonstrukce Kabeláčova mlýna nutno pečlivě zvážit dopady 
do rozpočtu města i s ohledem na současný negativní vývoj rozpočtu 
v rámci poklesů příjmů ze sdílených daní v souvislosti s pandemií. 
V okamžiku, kdy investiční záměr bude aktuální v kontextu s plat-
ným novým ÚP, bude o něm ještě vedena diskuse na Zastupitelstvu 
stejně tak, jak byla vedena v případě velké investiční akce rekon-
strukce plovárny.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Investiční záměry města odvislé 
od připravovaného územního plánu
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Poděkování Valerii Kalnické – dříve Cachové, ve školním roce 
2020–2021 třídní učitelce 4.B ZŠ Slatiňany
Vážená paní učitelko, dovolte nám Vám touto cestou veřejně po-
děkovat za vše, co jste pro děti – žáky ZŠ Slatiňany za 16 let Vaší 
práce udělala. Jak jste je dokázala motivovat, nečekaně hravě vést, 
důsledně naučit. Vždy jedinečná, vždy originální, se širokým srdcem 
rozdávat se. Něco mezi učitelkou a oddílovou vedoucí – tak jsme Vás 
charakterizovali.
Vážená paní učitelko, toto poděkování je také za žáky z doby minulé 
i té aktuální. Přejeme Vám úspěch na nové adrese. A upřímně závi-
díme Vašim budoucím žákům a jejich rodinám Vaši zkušenost, Vaše 
nápady, Vaši imaginaci motivovat a učit. Hodně zdraví a sil!
V dokonalé úctě

MVDr. Jiří Janda
PhDr. Naďa Jandová

Anna Jandová t.č. studentka Univerzity Karlovy – obor farmacie

Během letošního roku docházelo na hřbitově ve Slatiňanech k úmy-
slnému znečišťování hrobu. Majitel hrobového zařízení kontaktoval 
Městský úřad, který začal celou záležitost spolu s Městskou policií 
Chrudim řešit. Díky nainstalování fotopasti a trpělivé práci Městské 
policie Chrudim se pachatele podařilo najít. Komise k projednávání 
přestupků Města Slatiňany zahájila s obviněným správní řízení, které 
bylo ukončeno pravomocným příkazem a obviněnému byla uložena 
pokuta.
Věříme, že k takovým činům dochází jen výjimečně a že na našem 
hřbitově ve Slatiňanech nebudeme muset být svědky podobného ko-
nání.
Hřbitov je místo piety a místo, kam chodíme vzpomínat na naše ze-
snulé. Všichni pozůstalí chtějí mít místo spočinutí svých blízkých 
pěkně upravené. Chovejme se proto na místech posledního odpočin-
ku důstojně a s úctou.

Ivona Osinková, odbor správní

Paní učitelce s láskou

Znečišťování hrobu

V sobotu 19. června 2021 oslavili v obřadní síni MěÚ Slatiňany 
diamantovou svatbu manželé Jan a Jaroslava Nežádalovi. K tomuto 
krásnému výročí 60 let společného života přejeme manželům hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších společných let.

Ivona Osinková, odbor správní

Diamantová svatba

Poděkování
Děkuji touto cestou, jako již několikrát, všem pečovatelkám PS Slati-
ňany, dále pak paní Beranové, která zastupovala v DPS v době nemo-
ci, za jejich vstřícnost a velice laskavý a milý přístup k nám klientům 
v nelehké „covidové“ době. Celému kolektivu pečovatelek pod ve-
dením Ilonky Čápové Tušicové patří právem velký dík. V neposlední 
řadě patří dík také panu tajemníkovi MěÚ Slatiňany, Ing. Josefu Pro-
kšovi, který vždy poskytne pečovatelkám městské vozidlo, pro účely 
cesty s klientem např. k lékaři. Všem přejeme pevné zdraví a radost 
z dobře vykonané práce.

Václav a Václava Boháčovi

Zastav nečas s Déčkem

A je to tu zase!!! Prázdniny začínají a i vy v našem infocentru mů-
žete opět soutěžit s ČT Déčkem. 
Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Kdo ten nečas zastaví? 
Pokud tě zajímá, jak se bude situace vyvíjet, již teď ji můžeš 
sledovat na stránkách Déčka a budeš moci pomáhat s …. 
Více informací již na www.zastavnecas.cz či na http://infocentrum.
slatinany.cz.

Renata Maryšková

PODAŘILO SE…
V měsíci červnu nainstalovala firma Elektro Pešek Slatiňany v by-
tech obyvatel Domu s pečovatelskou službou Slatiňany tísňové zvon-
ky. Senioři si tak v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu mo-
hou přivolat pomoc.

na setkání seniorů v klášteře na den 8. 7. 2021 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová – Schmoranzová

Pozvání
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Dne 10. 6. 2021 úspěšně proběhla závěrečná 
kontrolní prohlídka nástavby školy, po které 
bude následovat vyhotovení kolaudačního 
souhlasu. Jedná se o největší investiční akci 
města Slatiňany v oblasti školství realizova-
ná ve spolupráci se školou, kdy cílem bylo 
zvýšit kapacitu školy. 
Autorem architektonického návrhu je 
Ing. arch. Lukáš Pavlík z projekční kanceláře 
Med Pavlík architekti s.r.o., který se ve Sla-
tiňanech již podílel na revitalizaci bývalého 
evangelického hřbitova v Kunčí. Zhotovite-
lem stavby je Realitní a stavební společnost 
s r.o. Technický dozor stavby za město vyko-
nával Milan Štěpánek.
Investiční akce spočívala ve vybudování ná-
stavby ke škole, která obsahuje 2 kmenové 
učebny, 1 jazykovou učebnu a malou sbo-
rovnu. Zajímavostí rekonstrukce je posuvná 
protihluková stěna, která umožňuje zvětšení 
prostoru kmenové učebny o další prostor 
s cílem variabilnějšího využití prostoru pro 
pořádání větších školních akcí. Nové pro-
story bude též od září využívat 1 třída školní 
družiny. V rámci akce byla provedena také 
rekonstrukce sociálního zařízení, zřízen bez-
bariérový vstup u hlavního vchodu a výtah 
v budově, čímž se škola stala bezbariérová 
tak, jak vyžaduje platná legislativa. Dále byl 
kultivován venkovní prostor jak před ško-
lou, kde byla zřízena kolárna, položena nová 
dlažba a pořízeny nové lavičky k sezení, tak 
zadní prostor, kde byla postavena venkovní 
učebna. 
Celkové náklady na stavbu činily celkem 

24,3 mil. Kč a na akci byla získána dotace 
v roce 2020 ve výši 80 % nákladů akce. Akce 
musela být dle pravidel poskytnutí dotace 
předfinancována z vlastních zdrojů města, 
což město realizovalo ze své finanční rezervy 
vytvořené v minulých letech. 
V současné době je vybrán zhotovitel na do-
dávku nábytku a vybavení v hodnotě 953 tis. 
Kč do jednotlivých učeben a šaten. Dodáv-
ka mobiliáře se uskuteční v průběhu měsíce 
června. Jsem pevně přesvědčen, že realizace 

díla je jak po architektonické, tak funkční 
stránce velmi zdařilá a věřím, že žáci a pe-
dagogové budou z nových prostor potěšeni.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, 
kteří se na této investiční akci podíleli, ať již 
panu architektovi, zhotoviteli stavby, tech-
nickému dozoru, tak zaměstnancům odbo-
ru výstavby a investic, stavebnímu odboru 
a panu řediteli školy. 

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

Nástavba ZŠ dokončena
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Nepodařilo se…
A máme tady opět zrcadlo naší lhostejnosti 
k našemu nejbližšímu okolí. Uvedené sním-
ky nepotřebují obsáhlý komentář. Opakuje se 
stále dokola to, co bylo uvedeno v minulých 
vydáních Ozvěn Slatiňan. Nepořádek, lhostej-
nost, nesprávné užívání kontejnerů, atd, atd. 
Postelová matrace určitě nepatří do kontej-
neru, ale do sběrného dvora a už vůbec ne 
do plastů, soukromý mejdan nelze uspořádat 

na veřejné autobusové zastávce, v místech 
u sokolovny, kde je každý týden umístěn 
kontejner na bioodpad, nelze zřizovat černou 
skládku. Fotky, které zde pravidelně zveřej-
ňujeme, by vydaly již na celé album s nepěk-
ným názvem a je zde velká pochybnost, zda 
by se našli zájemci o jeho zhlédnutí. Co ne-
zkusit to jinak a lépe?

Ing. Josef Prokš, tajemník

Vážení a milí obyvatelé Slatiňan,
děkujeme za Vaši návštěvu na Rodinném odpoledni u Auerspergů 
v zámecké zahradě dne 6. června 2021. Jsme rádi, že jsme mohli 
společně s Vámi vdechnout překrásným zákoutím zámecké zahra-
dy život a připomenout si s rodinou Franze Josefa Auersperga vůni 
dávných časů z přelomu 19 a 20. století... Věříme, že jste si společně 
s námi užili krásné rodinné odpoledne, 1024 návštěvníků je téměř 

denní rekord pro náš malý slatiňanský zámek.
Divadelní spolek Acord děkuje všem účinkujícím, pomocníkům, 
sponzorům a Městu Slatiňany za podporu činnosti (Pardubický kraj, 
Transys spol.s r.o., Restaurace Monaco).
Za Státní zámek Slatiňany a divadelní spolek Acord,z.s.

Jaroslav Bušta a Iva Ryzová
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G. Schmoranz se narodil v pořadí sledu 
potomků jako čtvrté dítě Jana Schmoran-
ze (1857–1899), stavitele ve Slatiňanech. 
Jeho manželkou byla Marie roz. Boháčová 
(1906–1998). Narodila se jim jediná dcera 
Marie, provdaná Kyselová. Je posledním 
potomkem rodu žijící ve Slatiňanech.

Více informací o staviteli G. Schmoran-
zovi byly získány vytěžením pamětí Marie 
Schmoranzové, tehdy již vdovy od bývalé 
kronikářky města M. Tiché (†2019), zveřej-
něné v Ozvěnách v únoru až červnu 1992.

Vloni vydaná publikace František 
Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Sla-
tiňan, kterou vydalo nakladatelství Arte-
factum, obsahuje v kapitole Potomci Jana 
Schmoranze na str. 294 stručné informace 
o tomto podnikateli ve stavebnictví. Bádá-
ním autora jsou některá fakta o tomto členu 
rodu doplněna z vlastního archivu.

V lednových Ozvěnách 2021 bylo refe-
rováno o výstavě prezentované názvem 
Architekt a památkář František Schmo-
ranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, rea-
lizované v Regionálním muzeu v Chrudimi.

Jako raritu mezi vystavenými exponáty 
od muzejních pracovníků připravenou lze 
pokládat rozrod rodiny Schmoranzů insta-
lovaný po celé stěně výstavní místnosti, kte-
rou přetiskujeme jako obr. č. 1. Protože foto 

je několikanásobná zmenšenina celé plo-
chy, je text již nečitelný. Pro orientaci šipka 
č. 1 vyznačuje nestora rodu F. Schmoranze, 
který byl dvakrát ženat. První jeho ženou 
byla Františka roz. Novotná, obdarující jej 
13 dětmi, z nichž se dospělého věku doži-
lo 7. Druhé manželství s podstatně mladší 
Marií roz. Linsbauerovou zůstalo bezdětné 
(přežila manžela o 20 let).

Šipka č. 2 se týká rodiny našeho 
G. Schmoranze, který měl za ženu Marii 
Boháčovou (viz nahoře).

Rozrod Schmoranzů nalezneme v cito-
vané knize v postupné linii všech přísluš-
níků rodu na šesti stránkách. Pro zájem-
ce o další podrobnosti odkazujeme právě 
na tuto knihu, která v tak souhrnném rozsa-
hu dosud chyběla na knižním trhu.

Vraťme se však ke G. Schmoranzovi, 
u něhož se stavitelské vlohy po dědečkovi 
rovněž projevily. V roce 1924 obdržel kon-
cesi k provozování stavitelské činnosti se 
sídlem Praze, stavěl však i na Chrudimsku. 

Je doloženo na 30 staveb v letech 1925–48 
většinou přímo v Chrudimi, pro kterou také 
projektoval řadu domů.

Dle svědectví jeho ženy pracoval 
u jedné pražské stavební firmy, která rea-
lizovala výstavbu průmyslového objektu 
Tesla v Pardubicích, který je právě v sou-
časné době v likvidaci (areál byl delší dobu 
opuštěn).

V roce 1946 požádal Schmoranz o pře-
místění své živnosti do Slatiňan čp. 21, pro-
tože dojížděl na stavby do Slatiňan z Prahy, 
po přemístění jezdil opačným směrem tj. 
do Prahy. Žádost ke zřízení koncese nabí-
zející stavební realizace včetně projekce 
byla schválena až v lednu 1947, neměla 
však dlouhého trvání, neboť po únoru 1948 
komunisté soukromé podnikání v ekonomi-
ce zakázali ve shodě s ideologií.

Je přirozené, že G. Schmoranz nezapo-
mněl na Slatiňany, přestože bydlel v Praze 
a odtud podnikal. Kromě výstavby rodin-
ných domů zbudoval místní plovárnu 
v letech 1932–33 (původní byla u železniční-
ho viaduktu na Chrudimce), spolu se stavite-
lem Tesařem zpracoval plány nástavby a pří-
stavby školy mezi lety 1927–28 (Schmoranz 
měl i technický dozor při této akce).

Dále projektoval sokolovnu, kterou 
postavil se zednickým mistrem A. Jiroušem, 
podílel se na přístavbě v areálu kláštera, 
dnes DSS (Domov sociálních služeb).

Z průmyslových objektů to byla stro-
jírna Částka a Čtvrtníčkek, dnes sklad 
firmy Podlahy Ploc a elektrotechnická 
továrna Hanuš a Čapský majitele Fr. Hanu-
še (u nádraží, je v rukou potomků s jiným 
výrobním programem).

G. Schmoranz byl prvním předsedou 
komise pro výstavbu MNV po roce 1945 
a ve volném čase se věnoval ochotnickému 
divadlu, konkrétně režii jako jeho strýc Gus-
tav v důchodu.

Byl posledním stavitelem rodu působící 
v obci. Většina obyvatel jej dobře znala, 
mezi lidmi byl oblíben pro své osobité cha-
risma. Ctila ho skromnost a práce pro obec 
mu byla posláním, vědom si odkazu díla 
jeho slavného dědečka. Zemřel 3. 12. 1967 
ve věku 71 let. Představíme jej na několika 
fotografiích. Pod č. 2 je foto G. Schmo-
ranze pro občanský průkaz, na obr. č. 3 je 
spolu se ženou Marií při oslavě stříbrných 
svateb, která se konala 19. 10. 1963 v kul-
turním domě, na niž bylo pozváno 15 man-
želských párů. Snímek zachycuje manžele 

Schmoranzovy sedící u stolu a při podpisu 
do kroniky Sboru pro občanské záležitosti, 
jehož předsedou byl J. Kuneš. Na obr. č. 4 
je G. Schmoranz se svým starším bratrem 
Františkem v klobouku na hřbitově u hrobu 
zemřelých předků této rodiny.

Gustav svého otce Jana Schmoranze 
prakticky nepoznal, předčasně totiž zemřel 
ve 42 letech a jemu byly 2 roky. V početné 
rodině žily 4 děti, matce Anně Schmoranzo-
vé pomáhalo ochotně veškeré příbuzenstvo, 
aby odrostly do dospělého věku, bydlela 
ve vile č. 36, kterou postavil její manžel, ta 
ji pak prodala v roce 1924 obci.

Ing. Milan Vorel
 foto archiv M. Kyselové

Stavitel Gustav Schmoranz (1896–1967) byl vnukem architekta Františka Schmoranze (1814–1902), 
působícím dle rodové tradice ve stejném oboru

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Soukromá inzerce

Koupím gramofonové desky do své ar-
chivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
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Sejkorky už zase jedou na plný plyn

Zámek Slatiňany
Kalendář kulturních akcí 2021

Jakmile to bylo možné, soubor začal 
v květnu zkoušet ve venkovních prosto-
rách za sokolovnou. Přiznám se, že nejpr-
ve u mě panovaly obavy, jak to se soubo-
rem dopadne, kolik dětí bude pokračovat. 
Vždyť naposledy jsme se viděli v říjnu 

2020. Ale byla jsem velmi mile překvapena. Bohužel ani počasí 
nebylo příliš nakloněné rozjezdu naší souborové činnosti. A to nás 
o víkendu 4.–6. června čekal Folklórní festival Pardubice – Hradec 
Králové, kterého jsme se měli účastnit. Pouhé 3 zkoušky nám musely 
stačit, abychom se na festival připravili. Ale bylo vidět, že se všichni 
na tancování, zpívání a hraní těší. Přišli skoro všichni, a tak jsme 
mohli „oprášit“ po necelém roce naše vystoupení. Podařilo se nám 
také připravit tanečky i s těmi úplně nejmenšími. Ti měli premiéru 
na jevišti v neděli 6. 6. dopoledne při folklórní školičce. V loňském 
roce proběhl festival pouze virtuálně, ale letos se podařilo za přís-
ných protiepidemických opatření festival uspořádat. Diváci i účin-
kující si festival užívali plnými doušky. Celý festival probíhal ne-
tradičně na obou nádvořích pardubického zámku a zúčastnilo se ho 
více než 300 účinkujících ze souborů z celé České republiky. Střední 
a nejstarší skupina Sejkorek se spolu s muzikanty představila v pá-
tečním večerním pořadu a v neděli odpoledne. Nyní se soubor bude 
snažit pracovat na pravidelných pátečních zkouškách. Na konci srpna 
děti čeká víkendové soustředění, protože hned v sobotu 4. září se Sej-
korky představí na Chrudimských dožínkách. Můžeme jenom doufat, 
že během prázdnin nedojde ke zhoršení covidových opatření a my 
všichni budeme moci normálně fungovat a našimi písničkami a tanci 
přinášet radost malým i velkým divákům.

Stáňa Sejkorová, vedoucí souboru

ČERVENEC A SRPEN

18. 7. 2021 POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku v doprovodu 
kastelána. 

22. 7. 2021  STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadelní komedie v zámecké zahradě Slatiňany

31. 7. 2021   HRADOZÁMECKÁ NOC – NOČNÍ 
PROHLÍDKY

Zveme Vás na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmo-
sféře rozsvícených lustrů a lamp. Knížecí salony si projdete vlast-
ním tempem bez průvodce, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. 
Bude tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte. 
Za příznivého počasí Vás čeká noční procházka po balkoně. 

15. 8. 2021 POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku v doprovodu 
kastelána. 

22., 28. a 29. 8. 2021   HRANÉ PROHLÍDKY PRO RODINY 
S DĚTMI

Netradičně zámeckými interiéry o osudech knížecí rodiny s divadel-
ním spolkem ACORD.
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Většina z nás absolvovala v životě několik různých školení. Dříve 
na nich někdo přednášel, přitom mnohdy něco kreslil na tabuli nebo 
někde zavěšený papír a pak se diskutovalo, aby vyvrcholení přišlo při 
občerstvení. Dnes se na školeních změnila jediná věc. Už se nekreslí 
na tabuli či papír, ale provádí se powerpointová prezentace. Není to 
nic jiného, než že text přednášky s obrázky a grafy vám lektor, mají-
cí před sebou počítač, promítá na plátno. Někomu to může připadat 
výhodné, ale proč se tomu prostě neříká promítání, to nikdo neví. Asi 
by to na někoho mohlo působit málo učeně. Mimochodem, rakouský 
filosof Konrad Paul Liessmann v knize Teorie nevzdělanosti označil 
powerpointové prezentace jako úpadek přednáškové kultury.
Popojeďme dál. Já když si jdu do lesa zaběhat, tak prostě běhám 
v lese. Ne tak všichni. Mnoho lidí dnes sice dělá to samé, ale je to 
pro ně outdoorová aktivita. Prostě venkovní aktivity, převážně spor-
tovní, jelikož se provozují za dveřmi baráku, se logicky musí nazývat 
outdoorové. A protože venku může foukat vítr, být zima nebo horko, 
dokonce může i pršet, v zimě i mrznout, tak nemůžete vyběhnout 
za dveře v obyčejném tričku nebo teplákách. Musíte si na to pořídit 
outdoorové vybavení. Je zajímavé, že zatímco outdoor se tak rychle 
chytil, indoor, tedy sportování vevnitř se ještě moc nepoužívá. Ale 
nevěšte hlavu, určitě se i tento výraz rozšíří.
Další rozšířené cizí slovíčko je benefit. Tedy něco navíc, nějaká vý-
hoda, dárek, pozornost. Koupíte si třeba zájezd a cestovní kancelář 
vám k cestě, ubytování, stravě a pojištění daruje třeba ručník se svým 
logem. Vy jste potěšeni, protože si myslíte, že tento ručník nebyl za-
počítán v ceně, kterou jste zaplatili. Nebo si zřídíte účet v bance a ta 
banka vám dá jako benefit roční slevu na některé transakce. Firma, 
aby si udržela dobré zaměstnance jim jako benefit zaplatí třeba vstup-
né do fit centra nebo jim dá týden dovolené navíc. Nebo něco po-
dobného. Zkrátka nějaký benefit. Zní to mnohem lépe, než obyčejná 
výhoda, pozornost, dárek nebo odměna.

Někteří jste možná chodívali na večírky, oslavy či mejdany. Tak tomu 
už odzvonilo, dnes se chodí na party. A podávají se tam drinky. 
Anebo jste kdysi byli na akci, kde se podávalo občerstvení. To mu-
selo být ale někdy v pravěku, dnes tam bývá takřka výhradně raut.
Hodně se nám také rozmáhají edice. Často ve spojení se slovem limi-
tované. Limitovaná edice znamená, že něčeho se vyrobilo jen malé 
množství. Tedy signál pro vás, abyste rychle utíkali si to koupit, pro-
tože se na všechny nestane. Dříve edice znamenala především vydání 
knih nebo časopisů, kde limitovaná edice znamenala omezené vydá-
ní. Dnes se toto slovo rozšířilo na všechno.
No a slovem roku 2020 a 2021 (kdoví jestli ne i dalších) by se asi 
stalo slovo lockdown. Škoda, že zatím nikoho nenapadlo říkat česky 
prostě uzamčení nebo uzavření. 
Na závěr ještě stručný výčet nápisů z jedné procházky po středně 
velkém českém okresním městě. Tak se pokochejte: Motobikes, 
LAV International Transport, Exotic, Popcorn, Rotta skate-
shop, Patria shop, Jackpot, Total Brokers, Bodystyling, Wanted, 
Spinning, Exit young fashion, Triatexfashion, Secondhand, Rej 
Oice, Boomerang, Parking, Euronics, Chance, Casino, Alpine 
Pro, Trafic, Crem Caffe, Crown Computers, For Living, Car 
Wash, Seconhand, Barber shop. A tak by se dalo pokračovat. Ze-
jména shopů máme jako španělských slimáků. Kamenných a snad 
ještě více internetových.
To byla jen malá ukázka toho, jak se nám před očima mění jazyk, kte-
rému stále říkáme mateřský. Nemyslím si, že bude hůř, ona to ta češ-
tina ustojí. Stejně jako ustála kdysi třeba volant, garáž, knedlík nebo 
i tu karanténu. A věřte, že cizí slova přejímají všechny jazyky, včetně 
angličtiny. Takže milovníci našeho mateřského jazyka, nevěšte hla-
vu, čeština je stále cool. Můžete si proto radostně zvolat „wow“! To 
je něco jako třeba jupí, hurá nebo jóóó! 

zdeněk jirásek

O NOVÝCH SLOVECH – díl druhý


