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O letošních Vánocích bude Městský úřad 
Slatiňany uzavřen od 27. 12. do 30. 12. 
2022, zároveň bude uzavřena i knihovna 
a infocentrum Slatiňany. V uvedené dny 
bude v provozu podatelna v 1. patře budo-
vy radnice.
Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Prokš, tajemník

dne 26. listopadu 2002 jsem byl poprvé 
zvolen do  funkce starosty města Slatiňa-
ny a během následujících dvaceti let se mi 
této pocty dostalo ještě čtyřikrát. Pro vý-
kon této funkce je 20 let opravdu dlouhá 
doba, a proto mi dovolte, abych se ohlédl 
a  zrekapituloval uplynulé období právě 
na  stránkách zpravodaje našeho města, 
na stránkách Ozvěn Slatiňan.
V  době mého vstupu do  funkce starosty 
mělo Město Slatiňany úvěr z důvodu navý-
šení hodnoty svého majetku (výstavba by-
tových domů na Starém náměstí). V průbě-
hu let byl úvěr splacen a v současné době 
si Město Slatiňany stojí po fi nanční stránce 
z mého pohledu velmi dobře. 
Společně jsme přestáli ekonomickou krizi 
v roce 2008. Zvládli jsme i „kovidové“ roky 
a roky další nastupující ekonomické krize. 
V  letech „kovidových“ utrpěla ekonomika 
v celém našem státě, i  to jsme na úrovni 
města zvládli.
Po dobu mé působnosti v této funkci měs-
to prošlo mnoha změnami, mnohé se vy-
budovalo, bylo nutné se potýkat s  mno-
hými problémy a řešit obvyklé i neobvyklé 
situace, někdy se dařilo, někdy méně tak, 
jak už to v životě chodí. Dovolte mi, abych 
uvedl alespoň některé významné rozsáh-
lejší projekty, které se podařilo realizovat. 
K velkým a fi nančně náročným akcím mů-
žeme započítat vybudování Interaktivního 
muzea Švýcárna, kanalizaci místní části 
Škrovád, místní části Trpišov a  ulice Seč-
ské, zbudování cyklostezky kolem řeky 
Chrudimky, odbahnění rybníčku u nádraží, 
vznik sportovní plochy u ZŠ Slatiňany, re-
vitalizace evangelického hřbitova v  Kunčí. 
K  neméně významným patří rekonstruk-

ce a rozšíření veřejného osvětlení, opravy 
a vybudování některých chodníků, úpravy 
veřejných prostranství, nebo stavba Kláš-
terní ulice. Všechny jmenované akce se 
mohly uskutečnit a  dovést do  zdárného 
konce za  dobrého fungování Zastupitel-
stva města Slatiňany, Rady města Slatiňa-
ny a zaměstnanců Městského úřadu Slati-
ňany. Mnohdy bylo třeba vydat velké úsilí 
nebo se obrnit notnou dávkou trpělivosti.
Za úspěch v rozvoji kulturního a společen-
ského života města připisuji zavedení tradi-
ce konání Městského plesu, Slatiňanského 
pozastavení, Vánočních trhů a pokračová-
ní dalších kulturních akcí jako Laskavých 
večerů, Cestovatelských besed apod. 
Osobně si vážím důvěry, díky které jsem 
mohl tuto práci vykonávat po  tak dlou-
hou dobu. Považoval jsem vše vykonané 
jako službu městu a službu jeho občanům. 
Vždy jsem měl oporu a spoleh na řadu lidí, 
se kterými jsem pracoval.
Je na místě říci, že nové zastupitelstvo čeká 
nelehké dořešení některých rozpracova-
ných úkolů a  samozřejmě řešení dalších 
a dalších.
Závěrem bych chtěl poděkovat současným 
i  bývalým zastupitelům, zaměstnancům 
Městského úřadu Slatiňany a v neposlední 
řadě všem občanům. Přeji našemu městu, 
aby se mu dařilo alespoň tak jako doposud 
a všem občanům přeji, aby zde žili ve spo-
kojenosti a v souladu celého společenství 
města.
V  čase předvánočním Vám rovněž přeji 
krásné prožití svátků, dětem hodně rados-
ti z dárků a do nového roku hlavně zdraví, 
klid a pohodu.

Odcházející starosta MVDr. Ivan Jeník

MĚSTO

 ■ VÁŽENÍ OBČANÉ,

Redakční rada Ozvěn Slatiňan děkuje 
panu Pavlu Račakovi a  panu Miroslavu 
Pleskotovi, kteří nám poskytli fotografi e 
pro použití na titulní stránku Ozvěn. Bude-
me velice rádi, když budou v tomto pokra-
čovat a přidají se i další „fotografové“.

Za redakční radu M. Kolouchová

Všichni sportovci SK Spartak Slatiňany 
touto cestou děkují odcházejícímu ve-
dení města Slatiňany v  čele se starostou 
MVDr. Ivanem Jeníkem za veškerou mate-
riální i fi nanční pomoc po celou dobu uply-
nulého volebního období. Konkrétně se 
jedná o ceny do soutěží a turnajů i fi nanční 
příspěvky na činnost mládežnických kate-

gorií jednotlivých oddílů SK Spartak Slati-
ňany a zároveň dotace na provoz a údržbu 
našeho sportovního areálu.
V uplynulých měsících velmi pokročilo jed-
nání o převodu majetku SK Spartak Slati-
ňany do vlastnictví města Slatiňany. Dou-
fáme, že tato jednání budou po  zvolení 
nového vedení města zdárně pokračovat 

ke  spokojenosti naší organizace a  také 
v zájmu občanů Slatiňan. 
Za SK Spartak Slatiňany

Ing. Jaromír Hanuš,
 předseda SK Spartak Slatiňany, z.s.

Ing. Zdeněk Kocián,
 předseda oddílu volejbalu

SK Spartak Slatiňany

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ PODĚKOVÁNÍ VEDENÍ MĚSTA

 ■ UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
A INFOCENTRA

 ■ PROVOZNÍ DOBA 
ÚŘADU O VÁNOCÍCH

Omlouváme se všem 
návštěvníkům, ale 
z  provozních důvodů 
bude v knihovně a info-
centru ve čtvrtek 8. pro-

since otevřeno pouze do 11 hodin.
Renata Maryšková

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI PROSINCI 2022

 Čt 1. 12. 2022 od 19 h Cestovatelský večer Společenský dům
 Čt 1., 8., 15., a 22. 12. 2022 8–17 h Adventní čtvrtky Muzeum Švýcárna
 Čt 8. 12. 2022 od 19 h Laskavý večer Společenský dům
 So 10. 12. 2022 10–17 h Vánoční jarmark Okolí kostela sv. Martina
 So 17. 12. 2022 od 15 h Vánoční rodinné odpoledne Zámek Nasavrky
 So 17. 12. 2022 od 17 h Vánoční koncert Obřadní síň radnice
 So 17. 12. 2022 14 a 17.30 h Vánoční koncert pro celou rodinu Sokolovna
 St  21.12.2022 od 18 h Vánoční koncert Jany Sychrovské Kostel sv. Martina

 Podrobnější informace o plánovaných kulturních akcích naleznete na zveřejněných plakátech.

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Od 15 . listopadu 2022 do 15. března 2023 
se zkracuje otevírací doba sběrného dvo-
ra ve Slatiňanech, každou středu od 7.30 
do 16.00 hod. 
Provozní doba v ostatních dnech se nemění.

Bc. M. Doležalová, OS

 ■ ZMĚNA PROVOZU 
SBĚRNÉHO DVORA
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V listopadových Ozvěnách Slatiňan byl otiš-
těn příspěvek s  názvem „Občanům není 
lhostejné chování druhých…“ s fotografi emi 
automobilu u lesa a odjíždějící automobilu. 
Fotografi e nám poskytl občan, který je po-
řídil. Po vydání Ozvěn jsme byli upozornění, 
že pozemek na  fotografi i je soukromým 
majetkem, stejně jako zobrazený automo-
bil, a tudíž se nejedná o skládku na veřejné 
prostranství, jak je popsáno v článku. Maji-
teli pozemku a automobilu se tímto omlou-
váme a děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Dovolujeme si poslat poděkování pracovni-
cím Městské knihovny a Infocentra Slatiňa-
ny, a to p. Maryškové a p. Kacafírkové, za je-
jich celoroční spolupráci s  naším svazem 
diabetiků. Výše uvedené pracovnice nám 
po celý rok poskytují propagační materiály. 
Tyto materiály rozdáváme na našich výle-
tech či na  rekondičních pobytech. Tímto 
dáváme širokému okolí na vědomí, kde leží 
Slatiňany, co zde máme krásného a to ne-
jen ve Slatiňanech, ale i v širokém okolí.
Zároveň děkujeme těmto pracovnicím 
za vzorné zorganizování (vždy 2× do roka) 
posezení při písničkách s  kapelou Pardu-
bická šestka. Rádi si poslechneme a  i  za-
zpíváme známé písničky z Čech a Moravy.

Děkujeme, za svaz Olga Slachová

V  nedávné době jsem oslavila se svými 
blízkými své významné životní jubileum. 
V souvislosti s tím bylo krásné si uvědomit, 
že ani ve vyšším věku není člověk lhostej-
ný své rodině, známým a  mnoha dalším 
lidem. Děkuji Městu Slatiňany za milé bla-
hopřání a  dáreček, děkuji Svazu diabeti-
ků, pečovatelkám PS pod vedením paní 
Čápové Tušicové, klientům DPS, dětem 
z MŠ a v neposlední řadě našim sousedům 

za milá blahopřání a dárečky. Vše mě veli-
ce potěšilo.
Velké poděkování patří majitelům hos-
půdky Janě a Tomáši Wenzlovým, kteří pro 
moji rodinu a  pro naše známé připravili 
oslavu mých narozenin bez jediné chybič-
ky a se vzornou obsluhou.

Děkuje a všem přeje pevné zdraví
 Václava Boháčová

Kadeřnický salon Lenka Stahoňová a Kos-
metický salon Kateřina Krejzová, Slatiňany, 
ul. Švermova děkuji všem svým zákaznicím 
a zákazníkům, kteří vyhledali v tomto roce 
kadeřnické a kosmetické služby. Přejí všem 
hodně zdraví, osobních i pracovních úspě-
chů v nadcházejícím roce. Bude jim velkým 
potěšením, pokud jim zákazníci i v budouc-
nu zachovají přízeň.

Lenka Stahoňová, Kateřina Krejzová

 ■ OMLUVA

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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 zajíma-
vou a poutavou knížku ještě nezaslali, pro-
síme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@
slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My bude-
me mít větší množství výběru oblíbených 
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvě-
nách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabíd-
nout:
Josef Fousek – Slečna ze zámku Kozel
Halina Pawlowská – Zájezd snů

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 5. listopadu 2022 radní měs-
ta Marií Málkovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví 
občánci: Bálek Antonín, Culek Nikola, Douša Antonín, Halbich Roman, Holeka 
Jan, Kolářová Denisa, Solil Eduard, Brzková Viktorie, Ficková Sabina, Formanová 
Anastázie, Iliopoulou Elena, Jungová Barbora, Pešková Kristýna, Picpauer Oliver, 
Šnorová Zoe a Záleská Eliška. Na této slavnosti svým vystoupením potěšily žačky ze 
Základní umělecké školy Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany Sychrovské 
a Jiřiny Hrubé. Malým občánkům i  jejich rodinám přejeme do dalších let hodně štěstí, 
zdraví a radosti.
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Zastupitelstvo Města Slatiňany
projednalo na 1. (ustavujícím) zasedání 

dne 24. 10. 2022:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

1. zasedání.
  2.  Byl schválen Jednací řád ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva.
  3.  Došlo ke zvolení návrhové komise.
  4.  Byl schválen volební řád pro volbu sta-

rosty, místostarosty, dalších členů Rady 
města a předsedů a členů výborů.

  5.  Zastupitelstvo zvolilo volební komisi.
  6.  Zastupitelstvo schválilo způsob volby 

aklamací (veřejné hlasování).
  7.  Byl stanoven počet členů Rady města 

na počet 7 členů.
  8.  Pozice starosty byla schválena, jako po-

zice uvolněná (na plný úvazek).
  9.  Následně se hlasovalo o novém staros-

tovi – nominace Ing. Brůžek, Ing. Šťast-
ný, MVDr.  Jeník. Žádný z  kandidátů 
nedostal nadpoloviční většinu hlasů 
(minimálně 11 hlasů). Zastupitelstvo 
tak rozhodlo o ukončení zasedání.

Rada města Slatiňany projednala
na 146. schůzi dne 31. 10. 2022:

  1.  Rada města schválila dohodu o  pou-
žívání výplatního stroje k  úhradě cen 
za poštovní služby a podmínky pro po-
užívání výplatních strojů mezi městem 
a Českou poštou, s.p..

  2.  Rada vzala na vědomí hospodaření pří-
spěvkových organizací za 1–9/2022.

  3.  Rada města zrušila Vnitřní směrnici – 
Zásady pro správu nemovitého majet-
ku ve vlastnictví města. Směrnice z roku 
2007 určovala pravidla pro veřejné za-
kázky, byla již překonána a nahrazena 
novými usneseními rady města pro or-
ganizování veřejných zakázek.

  4.  Rada města schválila plán práce v  le-
sích v majetku města Slatiňany pro rok 
2023, který byl zpracován ve spolupráci 
s hajným a odborným lesním hospodá-
řem města.

  5.  Rada města schválila bezplatné zapůj-
čení společenského sálu ve  Společen-
ském domě národopisnému souboru 
Formani, a to ve dnech 2. 12. a 17. 12. 
Žadatel prostory využije jako zázemí 
pro účinkující na 19. vánočním pořadu.

  6.  Byl schválen pacht pozemku p.č. 419/3 
k.ú. Slatiňany o výměře 375 m2 za úče-
lem sekání trávy. Pachtovné ve  výši 
375 Kč / rok.

  7.  Byl schválen pacht pozemku p.č. 131/1 
k.ú. Slatiňany o výměře 20 m2 za úče-
lem zřízení užitkové zahrádky. Pachtov-
né ve výši 60 Kč / rok.

  8.  Rada odložila projednání udělení sou-
hlasu pro stavební řízení prodloužení 
parkovacího přístřešku v ul. Medunova.

  9.  Rada města vzala na  vědomí zvýšení 
ceny obědů pro cizí strávníky z  81 Kč 

na  91 Kč včetně DPH 10 % a  zvýšení 
ceny obědů z  81 Kč na  91 Kč včetně 
DPH 15% pro DPS ve  Školní jídelně 
s účinností od 1. prosince 2022.

10.  Rada města schválila vyřazení a prodej 
neupotřebitelného majetku.

11.  Byla schválena cena vstupného na akci 
„Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrt-
ky“ ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12, 22. 12. 
2022 – dospělí 40 Kč a děti 20 Kč.

12.  Rada města schválila přerušení provo-
zu v MŠ o vánočních prázdninách v ter-
mínu od 23. 12. do 31. 12.2022 a o let-
ních prázdninách v  termínu od  17. 7. 
do 11. 8.2023.

13.  Rada města jmenovala realizační 
tým ve  složení Ing.  Rašín, Tesařová, 
Mgr.  Mandys pro realizaci dotace 
na akci „Modernizace učeben pro poly-
technické vzdělávání a výuku“.

14.  V různém Rada:
•  byla seznámena s  programem vzpo-

mínkové akce Den veteránů 11. 11.
•  vzala na vědomí informaci ohledně do-

končení stavby kompostárny.
•  doporučila svolat zastupitelstvo města 

na termín 22. 11.
•  schválila zakoupení 10 ks publikace 

„Země česká domov můj“, z toho 8 ks 
pro ZŠ.

Rada města Slatiňany projednala
na 147. schůzi dne 9. 11. 2022:

  1.  Rada vyhověla žádosti nově zvolené-
ho Zastupitele a pověřila ho možností 
oddávání a užíváním závěsného znaku 
se státním znakem při občanských ob-
řadech.

  2.  V různém Rada:
•  vzala na vědomí vyhlášení ředitelské-

ho volna ZUŠ na den 8. 11.

Rada města Slatiňany projednala
na 148. schůzi dne 14. 11. 2022:

  1.  Uložila tajemníkovi zajistit inventarizaci 
majetku za rok 2022 a jmenovala členy 
inventarizačních komisi.

  2.  Rada města souhlasila s  uzavřením 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stav-
ba oplocení a  obslužného dvoru stá-
vající kompostárny“. Po vyčištění pláně 
od náletových dřevin a dřevin určených 
v  projektové dokumentaci k  vykácení, 
bylo provedeno geometrické zamě-
ření modelace terénu. Bylo vyčištěno 
a vykopáno daleko více, než bylo před-
pokládáno v  projektové dokumentaci, 
čímž vznikly vícepráce. Dodatek řeší 
navýšení celkové ceny o tyto vícepráce 
v částce 712 237 Kč bez DPH.

  3.  Rada města souhlasila s  uzavřením 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavba 
oplocení a  obslužného dvoru stávající 
kompostárny“. Po dokončení prací pro-
vedených dle projektové dokumentace 

se investor rozhodl pro dodatečnou 
terénní úpravu zemního valu v bezpro-
střední blízkosti plochy pro komposto-
vání. Posunutím paty valu o cca 3,5 m 
dojde ke  zvětšení vlastní plochy pro 
kompostování, což je cílem dodateč-
ných prací. Dodatek řeší tyto vícepráce 
v hodnotě 112 220 Kč bez DPH.

  4.  Byla schválena smlouva o zřízení věcné-
ho břemene – veřejné osvětlení v k.ú. 
Škrovád. V  rámci již započaté stavby 
bylo zjištěno, že umístění některých 
VO není možné z důvodu existence jiné 
podzemní sítě. Nově je třeba umístit 
na  soukromý pozemek. Kompenzace 
za věcné břemeno bude 31 Kč bez DPH.

  5.  Rada souhlasila s žádostí občana o pře-
místěním rozvaděče veřejného osvětle-
ní na pozemku p.č. 716/10 v k.ú. Slati-
ňany. Souhlas za podmínek, že žadatel 
přemístí rozvaděč na  vlastní náklady, 
provede revizi a předloží revizní zprávu 
a po realizaci vloží nová data do tech-
nické mapy města na své náklady.

  6.  Rada města vzala na  vědomí vydání 
povolení k provozu zařízení pro naklá-
dání s odpady – Sběrný dvůr pro město 
Slatiňany a okolní obce pro společnost 
Recycling – kovové odpady a.s.

  7.  Rada města schválila umístění pojist-
kového pilíře na  pozemku města p.č. 
86/19 v k.ú. Škrovád. Tento návrh usne-
sení je radě města předložen na zákla-
dě žádosti společnosti, která stavbu no-
vého elektrického vedení realizuje pro 
společnost ČEZ.

  8.  Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 
ke smlouvě na stavbu „Veřejné osvětlení 
ve Škrovádu – od návsi k mlýnu“. Vzhle-
dem k  tomu, že se jedná o  společnou 
stavbu VO se stavbou elektrického vede-
ní, kde dodavatel nestíhá nasmlouvané 
termíny, byl dodatkem posunut i termín 
realizace městského VO, tak aby tyto 
dva termíny byly v souladu.

  9.  Rada města rozhodla uzavřít Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpra-
vy a  stavba nového veřejného osvět-
lení v  části ulice Klášterní“. Dodatek 
řeší vícepráce a  méně práce. Výsled-
ná cena díla bude dodatkem sníže-
na o 279 106 Kč bez DPH a  tím dojde 
k úspoře fi nančních prostředků měsa.

10.  Rada města rozhodla uzavřít Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna veřej-
ného osvětlení (stavební a  montážní 
práce) v  části ul. Nádražní“. Dodatek 
upravuje termín dokončení stavby 
a navýšení ceny stavby o vícepráce. Vý-
sledná cena bude navýšena o 19 415 Kč 
bez DPH.

11.  Rada města rozhodla uzavřít Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo „Veřejné osvět-
lení v ul. K Vlčnovu“. Dodatek upravuje 
termín dokončení stavby.

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY A ZASTUPITELSTVO MĚSTA SLATIŇANY
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12.  Rada města schválila poskytnutí mimo-
řádné odměny ředitelce MŠ, ředitelce 
ŠJ, řediteli ZUŠ a  řediteli ZŠ za  splně-
ní mimořádných pracovních úkolů 
v 2. pololetí r. 2022.

13.  Byl vzat na  vědomí koncept návrhu 
rozpočtu města na  r. 2023. Vzhledem 
k povolební situaci a ustanovení nové-
ho Zastupitelstva, dosavadní Rada pře-
nechala rozhodnutí o návrhu rozpočtu 
nově utvořené koalici.

14.  Rada města schválila uzavření Smlou-
vy o  přechodném ustájení toulavých 

a  opuštěných zvířat s  JK Pablo z. s. 
Zvýšení ceny za  jeden krmný den psa 
o 6 Kč. Změna s účinností od 1.1. 2023.

15.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 85 889 877 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 51 115 037 Kč) a ve vý-
dajové části 116 831 215 Kč (dorovná-
no fi nancováním výdajů 22 173 700 Kč) 
- vícepráce na VO v ul. Nádražní, PHM 
na veřejnou zeleň, právní služby.

16.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 2. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 22. 11. 2022.

17.  V různém Rada: 
•  vzala na vědomí žádost Oblastní cha-

rity Chrudim o zveřejnění dobročinné 
sbírky na podporu domácí hospicové 
péče.

•  Schválila použití bývalé prodejny v Tr-
pišově, včetně toalet a odběru elektric-
ké energie pro akci setkání občanů, 
pořádanou SDH Trpišov na den 26. 11. 
2022.

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

Provozní doba o vánočních svátcích

pátek 23. prosince 6.00 až 14.30 hod. 
sobota 24. prosince Štědrý den – státní svátek
neděle 25. prosince 1. svátek vánoční – státní svátek 
pondělí 26. prosince 2. svátek vánoční – státní svátek
úterý 27. prosince 6.00 až 13.00 hod. (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
středa 28. prosince 6.00 až 13.00 hod. (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
čtvrtek 29. prosince 6.00 až 13.00 hod. (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
pátek 30. prosince 6.00 až 13.00 hod. (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
sobota 31. prosince Silvestr
neděle   1. ledna Nový rok – státní svátek
pondělí   2. ledna 6.00 až 16.00 hod.

Obědy se budou naposledy v roce 2022 rozvážet v pátek 23. prosince. Provozní doba 
bude tento den do 14.30 hodin.
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od pondělí 2. ledna 2023.

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 469 682 555, 721 101 332.

Všem klientům pečovatelské služby přejeme krásné Vánoce a v roce 2023 pevné zdraví 
a co nejvíce důvodů k úsměvu. Na další spolupráci se těší pracovníci Pečovatelské služby 
Slatiňany.

Mgr. I. Čápová Tušicová, vedoucí PS

 ■ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLATIŇANY INFORMUJE

 ■ DÁRKY VÁNOCE

Děkujeme nové obyvatelce našeho DPS 
paní Zdeně Řehořové, která pro nás při-
pravila už dvě setkání, při kterých jsme 
se dozvěděli spoustu nových informací 
a mohli jsme sdílet své názory na zvolená 
témata.
Při prvním setkání, v  návaznosti na  naši 
návštěvu v kostele Sv. Bartoloměje v Kočí, 
jsme si prohloubili znalosti získané od paní 
průvodkyně a  dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací o životě svatých.
Druhé posezení bylo tematicky zaměřené 
na podzim, ať již v přírodě, či v životě.
A na počátku adventního období nás čeká 
setkání třetí, povídání o  předvánočním 
čase.
Velmi si vážíme času, který paní Řehořová 
přípravě věnuje.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 
Slatiňany

Poslední výpůjčka v knihovně v roce 2022 
středa 21. prosince do 11 hodin.
Poté se na Vás budeme opět těšit ve zná-
mou pracovní dobu.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!

Je vidět, že jsou naši malí čtenáři zvyklí 
na  vše a  nezaskočí je žádná naše výzva. 
Tentokrát to bylo ozdobit nám dětské od-
dělení v  duchu Halloweenu, a  to jsme se 
tedy divily, ale i bály . Každý soutěžící byl 
odměněn nějakou „strašidelnou“ odmě-
nou.

A že nemusíte nikam daleko? Stačí se za-
stavit v našem infocentru, a třeba budete 
mile překvapeni, jak dobře nakoupíte.
Mimo jiné nabízíme nádherné publikace, 
které nejsou žádnými novinkami, ale jistě 
by někoho z blízkých potěšily.
Jde o  knížky Nasavrcké panství a  slati-
ňanští Auerspergové á 290 Kč, Slatiňa-
ny – Čarokraj á 200 Kč, publikace zámek 

Slatiňany á 150 Kč nebo výpravnou knihu 
o stavbě sečské přehrady Seč 1920–1939 
á 320 Kč. Z  drobností většinou s  tema-
tikou Slatiňan, to jsou třeba keramické 
či plechové hrnečky, kosmetické sady, 
různé svíčky, přívěšky, lékovky, zrcátka, 
a další. Stavte se, třeba Vás nějaké zboží 
osloví.

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ KNIHOVNA

 ■ SOUTĚŽ HALLOWEEN
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Tradičně se ve Slatiňanech 11. 11. 2022 konala vzpomínková akce 
u příležitosti Dne válečných veteránů. Tentokrát se poprvé změni-
lo místo konání, kdy pietní akt proběhl u pomníků hrdinů 1. světo-
vé války v parčíku u Základní školy Slatiňany. 
V úvodu byli mezi hosty přivítáni poslanci PS PČR pan Karel Haas, 
Pavel Svoboda a Mgr. Marek Výborný, senátorka Mgr. Miluše Hor-
ská a  senátor Mgr.  Jan Tecl, MBA, vedoucí kanceláře hejtmana 
Pardubického kraje Bc. Zdeněk Skořupa, starosta města Slatiňa-
ny MVDr. Ivan Jeník, místostarosta Ing. Stanislav Šťastný a radní 
města. Za novodobé veterány zde byl přítomen pplk. v.v. Miro-
slav Horák, za 43. výsadkový pluk zástupce náčelníka štábu pplk. 
Vladimír Hrubý, za 14. pluk logistické podpory zástupce náčelníka 
štábu pplk. Milan Neumann. Nechyběl ani farář zdejší farnosti 
Boguslaw Partyka, dále ředitelé příspěvkových organizací města 
Slatiňany a  členové místních organizací skauti, hasiči, sokolové 
a další hosté. Svojí účastí se poklonili padlých hrdinům i občané 
našeho města.
Zahájení bylo v  duchu připomenutí důvodu setkání, následoval 

projev starosty města a pozdravy hostů. K pomníku padlých byly 
pak položeny květiny a po krátkém kulturním programu zazněla 
na závěr státní hymna v podání paní Jany Sychrovské. Všem zú-
častněným patří poděkování.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

MĚSTO

projev starosty města a pozdravy hostů. K pomníku padlých byly 

Městu Slatiňany bylo doručeno poděkování za vzpomínku ke Dni 
válečných veteránů od  Ing.  Ladislava Sornase, místopředsedy 
Sdružení válečných veteránů:

Vážení přátelé,
vážení poslanci, senátorky a senátoři,
členové samosprávy a státní správy města Slatiňany a Pardubického 
kraje, 
důstojníci, pane generále, pane faráři,
dovolte abych vám všem poděkoval za vaši osobní účast na pietní akci 
dne 11. 11. 2022. Chápeme ji, jako podporu válečných veteránů a celé 
naší armády.
Praha slavila tento den na  Vítkově a  na  Náměstí Míru v  Praze 2 
za účasti ministryně obrany Jany Černochové a NGŠ generálmajora 
Ing. Karla Řehky.
Jsme rádi, že ve vašem městě měla pietní akce takovéto reprezenta-
tivní zastoupení.
Prosím klikněte na  odkaz https://www.svvcr.cz/11-11-den-veteranu-
-ve-slatinanech/

0Ing. Ladislav Sornas, 1. místopředseda SVV ČR

www.svvcr.cz
https://www.facebook.com/SdruzeniValecnychVeteranu
https://twitter.com/valecnych
https://www.instagram.com/sdruzeni_valecnych_veteranu/channel/

Sdružení válečných veteránů ČR bylo založeno r. 1992. Sdružuje 
vojáky účastníky zahraničních misí AČR. Je nevládní organizací.

 ■ KONALA SE VZPOMÍNKOVÁ AKCE – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 ■ PODĚKOVÁNÍ

Podrobné informace o programu, včetně cen, najdete na www.
hudebniskutec.cz. Předprodej festivalových abonentek proběhne 
od 28. 11., následně od 30. 11. budou v prodeji vstupenky na jed-
notlivé koncerty a představení. Nakupujte na www.vstupenkysku-
tec.cz. 
Kontakt: 
L. Frídlová, tel. 731 557 477, M. Zelinka, tel. 731 557 422.
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Úvodem se zmíníme o početné rodině knížete Auersperga, neboť 
ještě před koncem 19. století v ní žilo 5 potomků, dle pohlaví to 
byli 2 princové a 3 princezny. První z nich se narodila dcera Kristi-
na (1878), poslední se narodil syn Ferdinand (1887), podle něhož 
byl nazván vodovod do zámku (pamětní deska poblíž Vrchlického 
návrší).
Příčina, proč o tom píšeme a připomínáme, je retrospektiva živo-
ta Auerspergů na zámku v daném období po více než sto letech 
ve stejném prostřední, které se dochovalo takřka v původním sta-
vu. Děje se tak v podání amatérského divadelního souboru Acord, 
který přibližuje rodinný život Auerspergů při hraných prohlídkách 
zámku. Diváci slyší vzájemnou komunikaci manželů, jejich vztah 
k dětem, doprovázený formou dialogů a herních výstupů, vystihu-
jících jejich pohodový rozmar při rodinné siestě.
 Autorkou scénáře je I. Rýzová, hrající rovněž v alternaci hlavní roli 
kněžnu Vilemínu.

Dle dochovaných dokladů byl vztah mezi manžely pokládán za to-
lerantní, ohleduplný, stejně tomu bylo i vůči dětem. Nemalé pro-
středky se věnovaly i jejich výchově a vzdělání. Nechodily do míst-
ní školy jako z děti z obce, měly soukromého učitele a vychovatele, 
aby je připravil do  praktického života. Jejich šlechtický původ 
předznamenal pozdější osud. Setkávaly se s dětmi z obdobných 
rodin a často rády cestovaly. U konzervativního a staromilného 
Ferd. Auersperga byl zaznamenán politický nesouhlas se vznikem 
republiky v roce 1918, proto byl z ní vykázán a žil v Rakousku.

K  didaktickým účelům pro auerspergské děti sloužil také malý 
areál dětského hospodářství. Na  tomto modelovém statku se 
učily uplatnit své znalosti v reálných podmínkách, aby pak vedly 
farmu s chovem hospodářských zvířat na svém panství.
V současné době je tento areál po rekonstrukci, takže byl zachrá-
něn a je součástí prohlídkové trasy.
Z titulu článku víme, kým byl postaven Kočičí hrádek, jehož dis-
pozici přibližujeme v barvě, a  je stále oblíbeným místem výletů 
rodičů s  dětmi, či mezizastávkou turistů na  cestě k  rozhledně 
Bára, situovanou v  lesích města Chrudimi. Pro zámecké děti to 
byl snový objekt, byl jími často navštěvován, neboť si v něm hrály 
na dospělé majitele hrádku a cítily se tu velmi šťastny.
 Romanticky založená kněžna viděla do budoucna, aniž by tušila, 
že udělá radost generacím dalších dětí. Hrádek je chráněnou pa-
mátkou a vzorně o něj pečuje město, i když mu nepatří. 
Schmoranzův plánek hrádku, zhotovený na pokyn kněžny ze zám-

ku, byl realizován před více než 120 lety a v této podobě se docho-
val dosud (obr. č. 1, 2, 3 a 4). Model středověkého hradu zahrnoval 
okružní zeď s cimbuřím včetně prevetu, do níž jsou včleněny věže, 
dle účelu hranolové a válcové v souladu s hradní architekturou. 
Kvůli ozdobě jsou doplněny pseudorenesančními prvky u  věží. 
Jako celek je objekt velmi zdařilý svým jednoduchým gotickým 
schématem přiblížit dobu před staletími mladé generaci.
Souvislost kněžny Vilemíny s  postavením Kočičího hrádku byla 
otázkou zábavné vědomostní soutěže Kde domov můj, modero-
vané A. Hámou na ČT 1. Těžkou otázku nemohli soutěžící vědět 
a  moderátor ji musel zodpovědět sám. Kočičí hrádek se dostal 
do povědomí televizních diváků.
Komentář k obrázkům:
Obr. č. 1 a 2 – Je zachycen současný dobře udržovaný stav hrádku.
Obr. č. 3 – Jeho stav před 80–100 lety, byl ofocen ze starého obra-
zu, u něhož chyběl autor a rok vzniku (Ing. J. Pešek).
Obr. č. 4 – Kresba hrádku od paní Kolouchové, na hezké malůvce 
předvádí své malířské vlohy.

Ing. Milan Vorel

HISTORIE

 ■ KOČIČÍ HRÁDEK JE TURISTICKOU ATRAKCÍ MĚSTA A BYL POSTAVEN NA PŘÁNÍ KNĚŽNY VILEMÍNY 
AUERSPERGOVÉ K ZÁBAVĚ ZÁMECKÝCH DĚTÍ, ABY SVOU OBRAZOTVORNOSTÍ BYLY SI VĚDOMY SVÉHO POSLÁNÍ

Dle dochovaných dokladů byl vztah mezi manžely pokládán za to-Dle dochovaných dokladů byl vztah mezi manžely pokládán za to-

K  didaktickým účelům pro auerspergské děti sloužil také malý 

ku, byl realizován před více než 120 lety a v této podobě se docho-ku, byl realizován před více než 120 lety a v této podobě se docho-ku, byl realizován před více než 120 lety a v této podobě se docho-

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 3
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 ■ DALŠÍ KROK K OBNOVĚ TŘEŠŇOVKY
V sobotu 23. 10. 2022 se sešli dobrovolníci z řad skautů, hasičů 
i veřejnosti, aby obnovili další část naší Třešňovky. Sázeli ve spod-
ní části sadu třešně následujících odrůd: Chlumecká černá, Skal-
ka, Rychlice německá, Hedelfi ngenská, Schneiderova, Napoleo-
nova, Grollova a Granát. Vzniká nám tak pestrá skladba různých 
odrůd třešní. Většina třešní byla vysázena v  prostoru, kde se 
po dohodě s hřebčínem nebude několik let pást. Některé třešně 
však byly vysazeny na zkoušku do pastevního prostoru, protože 
díky suchu a větru staré stromy rychle odcházejí v mnoha čás-
tech Třešňovky. K těmto sazenicím budou skauti vyrábět ochranu 

proti poškození koňmi. Pokud se způsob osvědčí, bude možno 
vysazovat stromy s individuální ochranou i v dalších částech Třeš-
ňovky. Akci organizovalo místní skautské středisko ve spolupráci 
s Městem Slatiňany. 

Daniel Vychodil

proti poškození koňmi. Pokud se způsob osvědčí, bude možno proti poškození koňmi. Pokud se způsob osvědčí, bude možno 

Domácí hospicová péče je určena především vážně nemocným 
lidem v  posledních fázích nevyléčitelného onemocnění, kte-
ří chtějí strávit své poslední chvíle doma v kruhu své rodiny. 
Na podporu této služby, konkrétně na zakoupení zdravotních 
pomůcek pro pacienty a na profesionální vybavení hospicové-
ho týmu, je na dárcovské platformě Donio.cz vyhlášena dobro-
činná sbírka.
O  domácí hospicovou péči je mezi veřejností velký zájem, kte-
rý dále narůstá. Cílem sbírky je na tuto situaci reagovat a zvýšit 
dostupnost této služby v našem regionu. Zapůjčení zdravotních 
pomůcek nabízíme našim pacientům zdarma. Jsou to například 
polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrá-
tory a další vybavení.
Snažíme se, aby pacienti mohli důstojně prožít poslední dny své-
ho života a zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou 
a blízkými. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší 
možnou kvalitu života. I proto se obracíme na veřejnost s pros-
bou o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl získat fi nanční 
prostředky pro zakoupení spolehlivých a  kvalitních zdravotních 
pomůcek jak pro sestry, tak především pro naše pacienty.
Finanční příspěvek lze poslat přes dárcovský portál DONIO.CZ 
do poloviny prosince 2022. Více informací získáte také na www.
chrudim.charita.cz.

Za podporu děkujeme!

 ■ DOBROČINNÁ SBÍRKA NA DONIO.CZ 
PODPOŘÍ DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI 
OBLASTNÍ CHARITY CHRUDIM

Obyvatelé DPS v  předvánočním čase navštívili výrobnu skleně-
ných vánočních ozdob fi rmy Koulier na  Ofl endě. Seznámili se 
s  foukáním, stříbřením, barvením a  zdobením ozdob. Na  závěr 
exkurze měli možnost si dotvořit vlastní vánoční ozdobu.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

 ■ VÁNOCE SE BLÍŽÍ
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Dne 29. 10. 2022 odjelo 66 účastníků svazu diabetiků Slatiňany 
na  rekondiční pobyt do  Sezimova Ústí, které se nachází 4 km 
od města Tábor. Ubytování bylo v hotelu MAS v moderně vybave-
ných pokojích. V hotelu je krytý bazén, restaurace pro 120 osob. 
Strava byla podávána formou bohatého bufetu 3× denně. Dle plá-
nu pobytu, každý účastník si užil wellness. Ten obsahoval masáže, 
magnetoterapii, kyslíkovou terapii a masáže chodidel. Měli jsme 
možnost si i procedury přikoupit, což mnozí využili. 
Dne 30. 10. jsme navštívili vilu Hany a Edvarda Benešových, která 
je majetkem Úřadu předsednictva vlády. Paní Olinka zajistila re-
zervaci, a tak vždy v počtu 15 účastníků jsme si vilu prohlédli. Jde 
o dvoupodlažní rozlehlý dům s pískově žlutou omítkou, čímž při-
pomíná venkovské stavení na jihu Francie. Prostorné světlé míst-
nosti měly hladké stěny, pouze v obytné hale a pracovnách byly 
niky s poličkami. Vilu obklopují travnaté plochy s listnatými a jeh-
ličnatými dřevinami, dále jsou zde altány, pergoly a tenisový kurt. 
Další výlet byl i do města Tábor. Zde jsme navštívili Klopoty, což je 
poutní místo na okraji města. Místní kostel obklopují zastřešené 
chodby – ambity – s osmibokými kaplemi. Po prohlídce města, její 
historické části, hradeb, rybníka Jordán a muzea čokolády mnozí 
zavítali do cukrárny. 
Hotel MAS s.r.o. zprostředkoval účastníkům 4 výlety. První vý-
let byla večerní prohlídka Kláštera Želiv při svíčkách, v  překrás-
ném kostele, který byl přestavěn v 18. století J. B. Santinim, kte-
rý do klášterního areálu vnesl svůj jedinečný styl barokní gotiky. 
V konventu kláštera je pivovar, kde jsme degustovali 3 druhy piva 
a v místní prodejně si zakoupili různé výrobky tohoto kláštera. 
Dále jsme navštívili Čapí hnízdo, kde jsme si prohlédli různé ob-
jekty (kongres, centrum, hotely, stále, rozhlednu a rybník). Dále 
jsme viděli hospodářská i volně žijící zvířata. Další zastavení bylo 
v ZOO Labyrint a v bistru U Čápa, kde jsme se občerstvili kávou 
a štrúdlem. 
V zámku Kratochvíle, který byl vystavěn na přání velmože králov-
ství Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Ve své konečné podobě 
představuje jeden z klenotů stavitelského a dekoračního umění 
doby renesance a je obklopen francouzskou zahradou s vodním 
příkopem. V zámku jsou úchvatné stropní štuky a fresky. Nejho-
nosnější je Zlatý sál v 1. patře. 
Další zastavení bylo ve vesnici Holešovice. Zde jsme si prohlédli 
náves ve stylu selského baroka a pochutnali si na vynikajících, ješ-
tě teplých, buchtách. 
Celodenní výlet, který se uskutečnil za krásného podzimního poča-
sí, byl do Českého Krumlova. Jde o jednu z našich nejvýznamnějších 
městských památkových rezervací, která byla v roce 1992 zapsána 
do seznamu světového kulturního dědictví. Zpestřením celého dne 
byla plavba na vorech, kde jsme na uvítanou dostali grog. 
Část účastníků se vydala také na procházku na zříceninu Kozího 
Hrádku nad městem. 
Součástí pobytu bylo měření tlaku a hladiny cukru, vážení, cvičení 
v bazénu a různé přednášky. 
Dva večery jsme si zazpívali při harmonice a kytaře. O tuto kulturní 

vložku se postarala p. Drahoňovská, p. Beneš a p. Holický. Zahráli 
jsme si hru BINGO, která nás nejen pobavila, ale někteří i vyhráli 
menší obnos. Další večery se o zábavu postaral hotel MAS, a to 
živou hudbou. Ta hrála texty svých písní z 60.–80. let a promítala 
je na plátno. Kdo netančil, mohl si zazpívat dle zobrazeného textu. 
S bohatým a zajímavým programem, wellness, vynikající stravou 
a  bezvadným ubytováním jsme byli všichni nadšeni. Při závě-
rečném tanečním večeru byly slosovány dotazníky spokojenosti 
a naši dva účastníci vyhráli slevu na další pobyt v hodnotě 25 % 
a 100 %. Nám zúčastněným byla předána pozvánka na další pobyt 
v období 15. 11.–20. 11. 2023. Dne 3. listopadu 2022 se všichni 
vrátili domů v pořádku a plni dojmů. Za zorganizování této vyda-
řené akce mnohokrát děkujeme naší Olince Slachové. 

Zapsala: Čmelíková

 ■ SLATIŇANŠTÍ DIABETICI V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

vložku se postarala p. Drahoňovská, p. Beneš a p. Holický. Zahráli vložku se postarala p. Drahoňovská, p. Beneš a p. Holický. Zahráli 
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Vážení čtenáři, ráda bych se s Vámi podělila o radost z toho, co se 
divadelnímu spolku Acord, z.s. v roce 2022 podařilo.
Máme čtyři živé autorské inscenace:
Divadelní prohlídky na Státním zámku ve Slatiňanech: hraje-
me již třetí sezónu. Letos jsme odehráli celkem 31 prohlídek pro 
přibližně 620 diváků. Zorganizovali jsme fi remní odpoledne pro 
zaměstnance fi rmy ČD - IS a  jejich rodinné příslušníky, během 
kterého byla zajištěna návštěva hřebčína, zámecké zahrady, jízda 
kočárem, divadelní prohlídka zámku a občerstvení formou rautu.

O království, kde strašilo: rodinnou pohádku jsme zatím hráli 
osmkrát pro přibližně 1600 diváku (Slatiňanské pozastavení, Ro-
dinné odpoledne 2×, MŠ Pardubice, Třemošnice, Divadlo Chru-
dim, 2×Sokolovna Slatiňany) 17. 12. hrajeme na zámku v Nasavr-
kách, jste srdečně zváni!

Baťoh plnej štěstí: příběh zaměřený na  téma rodinných vzta-
hů a solidarity jsme opětovně nastudovali po 3 letech s mírnými 
úpravami scénáře i obsazení. Hráli jsme pětkrát v chrudimském 
divadle pro 600 diváků.
Vánoční příběh: zdramatizovanou evangelijní vánoční zvěst do-
provázenou koledami připravujeme pro Vánoční jarmark. Těsně 
před Vánoci potěšíme vystoupením i děti na dětském oddělení 
v nemocnici.
Na Rodinné odpoledne u Auerspergů dne 5. 6. přišlo přes 800 
návštěvníků, které uvítala rodina Auerspergů se služebnictvem. 
Díky dobové zábavě se návštěvníci zámeckého areálu přenesli 
do období přelomu 19. a 20. století. Občerstvení sponzorsky za-
jišťovala Restaurace Monaco. Z Rodinného odpoledne vznikla re-
portáž na ČT Déčko v pořadu Zprávičky, vysílaná 7. 6. 2022
V  srpnu proběhl ll. ročník příměstského divadelního tábora. 
Nastudovali jsme dětskou hru „Jak napálit zloděje“ a zahráli jsme 

ji na závěr tábora pro rodiče i veřejnost v areálu Restaurace Mo-
naco.
Benefi ce a dobročinnost:
- Rodinné odpoledne navštívilo kolem 60 lidí ukrajinské národ-
nosti, žijících ve Slatiňanech, měli vstup a malé občerstvení zdar-
ma, akce proběhla s přispěním Města Slatiňany.
- 35 dětí z Dětského domova v Chrudimi s personálním doprovo-
dem navštívilo zdarma divadelní prohlídky na zámku a představe-
ní Baťoh plnej štěstí
- z benefi čního představení pohádky 17. 9. v chrudimském diva-
dle jsme věnovali 5 500 Kč Charitě Chrudim.
- z pěti představení Baťoh plnej štěstí 6. a 7. 10. pro školy a veřej-
nost jsme věnovali 20 000 Kč organizaci Amalthea, pečující o znevý-
hodněné děti a rodiny našeho regionu, konkrétně na centrum pro 
předškoláky Amálka. Akce proběhla s přispěním města Chrudim. 
Po zhlédnutí inscenace se děti ze sekundy chrudimského Gymná-
zia J. Ressela rozhodly zorganizovat sbírku vybavených školních ba-
tohů pro děti nejchudších oblastí světa. Podařilo se jim nashromáž-
dit 35 batohů. Dva batohy také dodaly děti ze 7. třídy zdejší školy. 
Do těchto oblastí budou dopraveny organizací Mary´s meals.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří naši činnost letos fi -
nančně podpořili: Město Slatiňany, Pardubický kraj, Alukov a.s., 
Transys, s r.o., manželé Mgr. Michaela Chaloupková a Mgr. David 
Chaloupka, Restaurace Monaco.
Děkuji za bezvadnou spolupráci kastelánu slatiňanského zámku 
Ing. Jaroslavu Buštovi a především všem 49 dospělým i dětským 
ochotníkům, kteří na všech projektech spolupracovali.

MgA. Iva Ryzová, vedoucí divadelního spolku Acord,z.s.

KULTURA

Baťoh plnej štěstí: příběh zaměřený na  téma rodinných vzta- příběh zaměřený na  téma rodinných vzta-

O království, kde strašilo: rodinnou pohádku jsme zatím hráli  rodinnou pohádku jsme zatím hráli 

ji na závěr tábora pro rodiče i veřejnost v areálu Restaurace Mo-ji na závěr tábora pro rodiče i veřejnost v areálu Restaurace Mo-

 ■ DIVADELNÍ SPOLEK ACORD, Z.S. V ROCE 2022
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 ■ JAK TEN ČAS LETÍ!
Mateřská školka Děvčátka Momo již není ve Slatiňanech žádným 
nováčkem. Působíme zde od roku 2010 a teprve letos, konkrétně 
24. září jsme slavili opožděné 10-té narozeniny. Vlastně tedy již 
12-té! Možná zde platí přísloví, že kdo si počká, ten se dočká! A že 
ta oslava stála za to! K opožděným narozeninám jsme si nadělili 
nejen dort, což je součástí těch správných narozeninových oslav, 
ale také dokončenou „novou“ zahradu. Zhruba rok a půl školka 
žila projektem „Zahrada v Podzámčí“ (podpořeno Státním fondem 
životního prostředí ČR). A jak se dokončení projektu podařilo, si 
mohli prohlédnout nejen současné navštěvující děti spolu s rodiči 
a prarodiči, ale na oslavu a otevření zahrady jsme pozvali všechny 
děti a rodiče, kteří školku v uplynulých letech navštěvovali. A že 
nás bylo! Na horní zahrádce jsou nejen nové keře jedlé, okras-
né, ale dominují jí i  vyvýšené záhony se středovým stromkem. 
V dolní části se již rozrůstá květinová výsadba, bylinkové záhony 
a zahradní domek dostal nový nátěr. Cestičky na zahrádce jsou 
zpevněné a děti zde mají nové hrací prvky. Jak mnoho toho může 
být na zdánlivě malém prostoru. Podle slov návštěvníků jsme ušli 
velký kus cesty a mnohé děti (již jsou z nich i středoškoláci) by se 
i na nějaký den do školky na chvilku navrátily.
Prožili jsme společně krásný slunečný den plný radosti, hojnosti 
a obdarovávání. Přejeme si, aby školka vzkvétala a byla stále mís-
tem dle ústředního motta stejnojmenné knížky paní Táni Smolko-
vé, waldorfské pedagožky: „Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat 
a ve svobodě propustit.“
Čas běží dál a my tu máme čas Adventu. Přichází doba, kdy tma 
nepotrvá věčně a  brzy a  zase přijde nové světlo. Ocitáme se 
na pokraji nového, přichází zimní slunovrat a s ním blížící se další 
nový cyklus v přírodě. Prožijte čas adventní v poklidu a světle, kte-
ré nám přináší naději.

Olga Chlápková, MŠ MOMO
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Když se 30. září 1938 přistěhoval Jaromír John z Nového Města 
nad Metují do Slatiňan, důvěrně mu známých a blízkých z jeho 
dětství a dospívání v Chrudimi, nemohl vědět, že zde stráví dlou-
hých osm let. Z toho šest let válečných, po které mu jeho sestře-
nice – industriální učitelka Bohumila Krčmářová, poskytla útočiště 
a bezpečí ve své vilce v Tyršově ulici, kde napsal Moudrého Engel-
berta, pracoval na Eskamotéru Josefovi a na své poslední knize 
pro mládež Vojáčkovi Hubáčkovi. 
V Ozvěnách Slatiňan bylo Johnovo slatiňanské období několikrát 
připomenuto, je také známé z knihy Heleny Šmahelové „Vzpomín-
ky na Jaromíra Johna.“
Přesto se ještě po více než sedmdesáti letech vynořilo pár vzpomí-
nek, většinou na spisovatelovy dny všední.
Za Jaromírem Johnem do Slatiňan přijížděli přátelé – spisovatelé: 
mj. Seifert, Halas, Nový, Neuman, Špačková, Kornelová a bylo tře-
ba je v době válečné nouze pohostit. Nezbylo tedy spisovateli než 
vzít svoje oblíbené kolo a vypravit se za potravinami do okolních 
vesnic. Několikrát také do hospodářství Kolkových v Trpišově, kte-
rým v říjnu 1944 daroval svou knihu „Dořini milenci“ s vepsaným 
věnováním. Spisovatel miloval svého psa Tatynku, o kterého se 
starali s Helenou Šmahelovou, která s Johnem ve Slatiňanech od 
r. l942 žila. Protože oba často navštěvovali rodinu blízkých souse-
dů Potůčkových, nabídla H. Šmahelová paní Potůčkové, že bude s 
Tatynkou venčit i jejich psa. Oba spisovatelé užívali u Potůčků také 
dobrodiní komfortní koupelny. Johnem darované knihy se v rodi-
ně dosud zachovaly. Rádi spisovatelé docházeli do rodiny lékaře 
MUDr. Mervarta a jeho paní, kteří jim návštěvy opláceli. 
Málo známá je skutečnost, že za Johnem dojížděl do Slatiňan 
chrudimský Karel Strass, kterému byla v r. 1941 pod pseudony-
mem Jan Alexander vydána kniha „Pohádky z celé Afriky“. Helena 
Šmahelová mu jako muži židovského původu nabídla formální 
sňatek, aby ho ochránila před transportem a koncentračním tá-
borem. Strass však tuto přátelskou nabídku odmítl, válečný rok 
1943 nepřežil.
Výrazné jsou slatiňanské stopy napříč celým dílem Jaromíra Joh-
na, k dokreslení alespoň těchto pár vzpomínek.
Děkuji panu Vítězslavu Kolkovi a panu Jiřímu Potůčkovi za zapůj-
čené dokumenty. 

JUDr. Hana Mikanová

 ■ JEN PÁR VZPOMÍNEK

Ttitulní strana knihy J. Johna „ Dořini milenci“ s věnováním rodině Kol-
kových

Titulní strana knihy J. Johna „Narodil se“ s věnováním rodině Potůč-
kových

Ppísemná nabídka H. Šmahelové paní Potůčkové
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 ■ POZVÁNKA NA 185. LASKAVÝ VEČER
P A L E Ť Á C I
a jejich Improshow

Kdo má rád srandu, kdo se rád směje a kdo se rád nechává pře-
kvapit, ten by si rozhodně neměl nechat ujít prosincový Laskavý 
večer. Pardubická herecká skupina Paleťáci se už jednou ve Slati-
ňanech předvedla a společenský dům se otřásal smíchy. Pět her-

ců (ale ten počet nikdy není jistý) celý pořad improvizuje podle 
přání diváků, kteří hercům zadávají různá témata. O čem tu bude, 
tedy nikdo dopředu neví. 
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince od 19 hodin. 
Lístky za 60 korun si můžete koupit na místě, budou-li ještě, nebo 
předen v městské knihovně (469 660 239).

z.j.


