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Od 1. do 15. ledna se uskutečnila v ob-
cích a městech na Chrudimsku Tříkrálo-
vá sbírka. Tři králové byli srdečně vítáni, 
což se projevilo i v rekordních částkách, 
kterou lidé do kasiček darovali.

Ve  Slatiňanech vyrazilo v  sobotu 7. led-
na do  ulic 39 koledníků a  díky štědrým 
dárcům se jim podařila vybrat částka 
78 597  Kč. Koledovalo se také v blízkém 
Trpišově a Kunčí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 plánuje 
Oblastní charita Chrudim využít na  roz-
voj svých služeb, a  to především domácí 
hospicové péče, domácí zdravotní péče 
a na nákup a opravy automobilů do teré-
nu. Tradičně využije fi nanční prostředky 
také na pomoc potřebným rodinám a ob-
čanům z  regionu a  na  podporu činnosti 
dobrovolnického centra.

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: 
„Všem dárcům patří náš velký dík, že i přes 
vysokou infl aci a ceny energií, se kterými se 
všichni musíme v této době potýkat, bylo tolik 
lidí dobré vůle ochotných přispět a  podpo-
řit služby Oblastní charity Chrudim. Srdeč-
ně děkujeme také všem, kteří nám pomohli 
Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména 
koledníkům, koordinátorům sbírky, obecním 
a  městským úřadům, farnostem, školám, 
školkám a mnoha dalším dobrovolníkům.“

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Nell Stou-
pová dodává: „Těší nás velký zájem ze strany 
dobrovolníků, kdy se většina z nich akce zú-
častňuje opakovaně. I to je důkazem toho, že 
se Tříkrálová sbírka stále více dostává do po-
vědomí občanů a stává se tradicí. Každá roz-
pečetěná kasička nám ukázala, kolik lidí dob-
ré vůle v našem regionu máme. Děkujeme.“

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané pořádá v sobotu 11. února od 20.00 hod. v místní 
sokolovně tradiční Sportovní ples. K tanci i poslechu hraje skupina Dreams of Rock 
z  Hradce Králové. Předtančení předvede ZUŠ Slatiňany. Součástí plesu je i  bohatá 
tombola. Srdečně zvou pořadatelé. Předprodej vstupenek (místenky) od  15.ledna 
v trafi ce Květ.

 ■ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DOSÁHLA
VE SLATIŇANECH REKORDNÍ ČÁSTKY. DĚKUJEME!

 ■SPORTOVNÍ PLES 2023

 ■ UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
A INFOCENTRA

Omlouváme se všem 
návštěvníkům, ale z pro-
vozních důvodů bude 
v knihovně a infocentru 

v úterý 31. ledna 2023 ZAVŘENO, stejně tak 
v pondělí 13. února.

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI ÚNORU 2023

 So 11. 2. 2023 od 15 hodin Kouzelnická show Společenský dům 

 Ne 19. 2. 2023 od 11 do 14 hodin Masopustní neděle Před základní školou

 Út 28. 2. 2023 od 19 hodin Cestovatelský večer Společenský dům

 Podrobnější informace o plánovaných kulturních akcích naleznete na zveřejněných plakátech.

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Žádáme majitele psů o  včasné nahlášení 
změn v držení psa (úhyn psa, změna maji-
tele psa) nejpozději do 15. 2. 2023, než do-
jde k vytištění a rozesílání složenek.
Dále žádáme, aby vyčkali s úhradou poplat-
ku do doby, než obdrží poukázky k úhradě. 
Ty budou obsahovat údaje nutné k identi-
fi kaci platby-variabilní symbol, který je nut-
né v případě platby vždy uvádět. Poplatky 
bude možné zaplatit především převodem 
z  účtu, dále poštovní poukázkou nebo 
v  úředních hodinách v  hotovosti na  po-
kladně MěÚ Slatiňany.
telefonický kontakt: 469 660 238
email: l.ruzickova@slatinany.cz

Děkujeme všem šikovným dětem, které 
se zapojily do naší vánoční soutěže „Vyrob 
vánoční stromeček“. Stromečky nám krás-
ně vyzdobily knihovnu a vytvořily vánoční 
atmosféru, která potěšila nejen nás, ale 
i  příchozí čtenáře. Děti si za  své výrobky 
odnesly maličkou pozornost, která je vždy 
potěší 

Renata Maryšková

 ■ UPOZORNĚNÍ
PRO MAJITELE PSŮ

 ■ ADVENT V KNIHOVNĚ

Ředitel Roman Pešek přidává poděkování: 

Sdělujeme manželským párům, které 
v roce 2023 oslaví zlatou nebo diamanto-
vou svatbu a  chtěly by si toto své výročí 
připomenout se svými blízkými obřadem 
na Městském úřadu ve Slatiňanech, ať se 
s dostatečným předstihem přihlásí u paní 
Osinkové (tel. 469 660 230 nebo e-mailo-
vá adresa: i.osinkova@slatinany.cz) ohledně 
zajištění vhodného termínu.

I. Osinková, OS

 ■ ZLATÉ A DIAMANTOVÉ 
SVATBY
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Rada města projednala
na 2. schůzi dne 12. 12. 2022:

  1.  Prodloužení parkovacího přístřešku v ul. 
Medunova – souhlas pro stavební řízení

  2.  Zřízení věcného břemene – kabelo-
vé vedení nn v  katastr. území Kunčí 
a Škrovád

  3.  Servisní smlouva na  knihovní systém 
KOHA

  4.  Změnu periodicity provádění svozů 
SKO v roce 2023

  5.  Novostavbu provozního objektu na mís-
tě původní provozní haly v areálu fi rmy 
KOBIT THZ CZ, s.r.o. ve Slatiňanech

  6.  Čerpání rezervního fondu ZŠ
  7.  Úpravu závazných ukazatelů a 3. změ-

nu rozpočtu ZŠ
  8.  Vyřazení majetku města Slatiňany
  9.  Vyhodnocení dotací v roce 2022
10.  30. rozpočtové opatření – změna 

schváleného rozpočtu na rok 2022
11.  Zprávu o plnění usnesení Rady města 

Slatiňany
12.  Program 3. zasedání zastupitelstva 

města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 3. schůzi dne 19. 12. 2023:

  1.  Novostavbu rodinného domu Trpišov – 
Kochánovice

  2.  Aktualizaci pojistné smlouvy na pojiště-
ní vozidel města 

Rada města Slatiňany projednala
na 4. schůzi dne 4. 1. 2023:

  1.  Výstavbu skladové haly v k.ú. Slatiňany 
– souhlas pro stavební řízení

  2.  1. rozpočtové opatření – změna schvá-
leného rozpočtu města Slatiňany na r. 
2023

  3.  Program 4. zasedání zastupitelstva 
města Slatiňany

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY A ZASTUPITELSTVO MĚSTA SLATIŇANY

 ■ ODPADY V ROCE 2023

 ■ NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY

Poplatek za komunální odpad
Vyhláška o  místním poplatku za  obecní 
systém odpadového hospodářství se mění 
a  výše poplatku se navyšuje od  1. 1. 
2023 na 800 Kč/poplatník s tím, že děti 
do 1 roku jsou nadále osvobozeny a sle-
va ve výši 50% se i nadále vztahuje na po-
platníky starší 80 let. 
S úhradou poplatku za komunální odpad 
je třeba jako každý rok vyčkat do doby, než 
budou rozeslány poukázky k úhradě. Ty 
budou obsahovat údaje nutné k identifi ka-
ci platby-variabilní symbol, který je nutné 
v  případě platby vždy uvádět. Poplatky 
bude možné zaplatit především převodem 
z  účtu, dále poštovní poukázkou nebo 
v  úředních hodinách v  hotovosti na  po-
kladně MěÚ.
Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude i  nadá-
le pokračovat tak jako v  roce 2022, a  to 

v 14 denních cyklech, vždy v  lichém týd-
nu. Vaši popelnici sveze společnost AVE 
v pondělí nebo v úterý dle Vašeho bydliš-
tě, ve stejný den jako doposud.
Letní týdenní svoz bude probíhat v termí-
nu od 29. 5. 2023 do 3. 9. 2023.
Mimořádný „Vánoční svoz“ vychází 
v roce 2023 na 52. týden od 25. 12. 2023 
do 31. 12. 2023.
Tříděný odpad
Svoz tříděného odpadu bude pokračovat 
jako v roce 2022. Svozy dům od domu bu-
dou probíhat jednou za 14 dní každý sudý 
pátek od 6.00 hod. Již distribuované znám-
ky platí i v roce 2023.
V  případě, že Váš pytel nebude sve-
zen, kontaktujte prosím odbor správní 
na čísle 469 660 234 nebo emailu m.dole-
zalova@slatinany.cz.
Cena pytlů zůstává stále ve  výši 5 Kč/ks, 
avšak v  případě, že tyto pytle využíváte 

k jejich účelu, tedy řádně naplněné, ozna-
čené dodanou známkou a  svezené, MěÚ 
Vám za každý takový pytel poskytne nový 
pytel zdarma.
Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora zůstává nezmě-
něn – PO, ÚT, ČT, PÁ od  7.30 do  16.00 
hod, ST od 7.30 do 18.00 hod a SO od 7.30 
do 12.00 hod. Výjimkou je období od 15. 
11. 2022 do 15. 3. 2023, kdy bude provoz-
ní doba sběrného dvora ukončena každou 
středu v 16.00 hod.
BIO odpad
V  loňském roce prošla rekonstrukcí kom-
postárna ve Škrovádě za seníkem. Během 
dubna 2023 obnoví kompostárna svůj pro-
voz. Alternativní možností zůstává kontej-
ner, který bude do té doby průběžně při-
stavován před Sokolovnu. 

Bc. Martina Doležalová

Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém 
zasedání dne 21. prosince 2022 usne-
sením č. 34/3/2022/ZMS usneslo vydat 
na základě příslušné platné legislativy no-
vou obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za  obecní systém odpadového 
hospodářství. 
Schválení navýšení roční sazby poplatku 
na  800,- Kč předcházela dlouhá diskuse 
zastupitelů, vznášena byla celá řada argu-
mentů pro i proti. Jedním z těch zásadních 
podpůrných pro navýšení ceny je skuteč-
nost, že město každoročně dotuje ze svého 
rozpočtu nemalou částkou (při částce 600,- 
Kč za občana to byly přibližně 2 mil. Kč roč-
ně) likvidaci všech druhů odpadů, přičemž 
obecně přijímanou fi losofi í při řešení otá-
zek spojených s odpady je, že náklady za je-
jich likvidaci by měl nést především jejich 
původce. V posledních měsících jsme svěd-
ky narůstání cen energií a dalších zásadních 
komodit a to se promítá i do postupného 
zvyšování cen spojených s likvidací jednot-
livých druhů odpadů. Města v  našem re-
gionu o  obdobné velikosti navýšila sazby 
do podobné celkové částky jako Slatiňany. 
Lze téměř s  jistotou předpokládat, že po-

kud by k navýšení nedošlo, znamenalo by 
to nutnost skokového nárůstu sazby v roce 
příštím. I když je navýšení poplatku nemilou 
zprávou pro každého z nás, je jistě vhodněj-
ší rozložit ho do delšího časového období.
Samozřejmě by bylo ideální v  budoucím 
období změnit systém poplatků tak, aby 
například existovaly benefi ty pro ty, kte-
ří produkují odpadů výrazně méně než 
je průměr, a pro ty, kteří beze zbytku od-
pady třídí. Zastupitelstvo města uložilo 
radě města zpracovat do  konce letošního 
května návrh koncepce nového nakládání 
s komunálním odpadem, který by toto ře-
šil. Zdánlivě jednoduchý úkol se při bližším 
zkoumání ukazuje jako velmi komplikovaný 
a prakticky jakékoliv řešení vždy bude ně-
koho neprávem znevýhodňovat (například 
při případné slevě na poplatky pro ty, kte-
ří v předchozím roce odevzdali vyšší počet 
pytlů s vytříděným plastem, budou nespra-
vedlivě postiženi ti, kteří produkují minimál-
ní množství plastového odpadu, jež záro-
veň svědomitě třídí, apod.). Ostatně úprava 
koncepce nakládání s odpady byla řešena 
již v roce 2021 předchozím zastupitelstvem 
a  návrh podpořený tehdejším výborem 

pro životní prostředí nakonec přijat nebyl. 
Některé teoretické koncepty také naráže-
jí na  technickou neproveditelnost v  praxi 
(otázka přesnosti vážení a evidence, společ-
né popelnice v bytových domech aj.).
Doufejme, že se podaří vypracovat nová 
koncepce, která by vytvořila prostor na sle-
vu z poplatku pro ty, kteří při produkci od-
padu a jeho třídění postupují zodpovědně. 
Vždy však půjde o kompromis mezi různými 
přístupy. V této souvislosti hledá naše město 
inspiraci v jiných obcích, a pokud by někdo 
ze čtenářů věděl o systému, který v tomto 
směru funguje dobře jinde (slevy na poplat-
ku za odpovědné nakládání), autor článku 
uvítá informaci, kde a jak se tak děje.
Zájemce o  další podrobné informace 
k problematice odpadů včetně plného zně-
ní nové Obecně závazné vyhlášky města 
o místním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství je možné odkázat 
na  web města v  sekci Úřad/Dokumenty/
Komunální odpad.
A mějme vždy při svém konání na paměti, 
že nejlepší odpad je ten, který nikdy ne-
vznikne…

Vlastimil Peřina, radní
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Milí Slatiňáci,
čeká nás nová sezóna a to je právě správná chvíle ohlédnout se 
za tou minulou.
Svátky jara jsme přivítali 13. dubna ve velikonočně vyzdobeném 
muzeu prodejní výstavou ručně zdobených perníčků, šitých a ma-
lovaných zvířátek a tvořivými dílničkami pro děti. Den zpříjemnilo 
vystoupení pěveckého sboru Zvoneček ze ZUŠ Slatiňany a fl étno-
vý soubor. Tuto akci navštívilo 321 lidí.
Do interaktivní místnosti přibyly herní prvky a ve venkovním pro-
storu nová hra „Člověče, nezlob se“. Děti výtvarného oboru ZUŠ 
Slatiňany byly spoluautory herního plánu a kuželek. 

V hlavní sezoně se konaly nedělní pohádky „Prvního koňského di-
vadla“ Libora Štumpfa ve starobylém kočovném voze ve venkov-
ním areálu (29. 5., 19. 6., 10. 7. 2022), zároveň v prostorách muzea 
probíhala výstava prací dětí ze ZUŠ Slatiňany přibližující přírodu 
v okolí Švýcárny. 
Otvírací doba pro návštěvníky muzea v roce 2022: od 17. března 
čtvrtek a pátek 12.00 – 15.00, duben pondělí – zavřeno, út – ne 
9.00 – 16.00, září – říjen pondělí – zavřeno, út – pá 9.00 – 16.00, 
so – ne 9.00 – 17.00, květen – srpen po – ne 9.00 – 18.00, listopad 
čtvrtek a pátek 12.00 – 15.00.
Po  celý rok umožňujeme v  týdnu individuální návštěvy školám, 
školkám a družinám, které k nám rády jezdí. 
6. května a 17. prosince se ve výstavní místnosti uskutečnila ochut-
návka vín. Průběh večera zpříjemnil pan Oldřich Bujnoch s odbor-
ným výkladem o vínech zrozených na vinicích naší Moravy.
Vánoce na Švýcárně jsou již tradicí. I letos se zde konaly adventní 
čtvrtky, a to 1., 8., 15. a 22. prosince. Návštěvníci zavítali do „Skle-
něného království“ – prodejní výstavy ručně zpracovaných skleně-
ných květů, fi gurek a šperků z českého skla, malovaných perníčků, 
včelích produktů a vánočních suvenýrů. Děti mohly využít tvořivé 
dílničky (zdobení perníčků, vánoční tvoření, výroba svíček ze vče-
lích plástů, výroba korálkových dekorací…).
Muzeum navštívilo 13 172 návštěvníků. 
A co chystáme nového? Přijďte se k nám určitě podívat. 
Hodně zdraví a pohody v novém roce přeje za muzeum Švýcárna

Stanislava Jedličková

STALO SE

Bubny a poezie
Cécile Boiffi  n pochází z Francie, ale už mnoho let žije v Česku. 
Hraje na  tympány v  pardubické komorní fi lharmonii a  zároveň 
na marimbu ve folkové kapele Trdlo. Její láskou jsou také africké 
bubny. Skalní příznivci Laskavých večerů si možná vzpomenou, že 
Cécile ve Slatiňanech již jednou hrála, ovšem od té doby uběhlo 
dlouhých devět let (115. LV). Tehdy bylo celé podium zaplněné 
všemi možnými bicími nástroji a  stejně tomu bude i  tentokrát. 
Cécile je dokáže úžasným způsobem rozeznít. Hudba bude také 
prokládána poezií. Nenechte si tento jedinečný koncert ujít.
LV se uskuteční ve  čtvrtek 9. února od  19 hodin. Vstupenky 
za 60 korun si můžete koupit na místě nebo v předprodeji v měst-
ské knihovně (469 660 239).

z.j.

 ■ POZVÁNKA
NA 187. LASKAVÝ VEČER

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili a kte-
ré by doporučili k  přečtení i  ostatním. Ty, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou 
a poutavou knížku ještě nezaslali, prosíme, 
aby si našli chviličku a  buď osobně, nebo 
prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv uči-
nili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Markéta Harasimová – Volným pádem
Alena Jakoubková – Po bitvě je každý manžel generál

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

 ■ ŠVÝCÁRNA – OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU V ROCE 2022

POZVÁNKA

Město Slatiňany hledá brigádníka – brigád-
nici do  infocentra. Jedná se o  brigádu pouze 
o víkendech + svátcích, počínající sobotou 24. 
6. a končící nedělí 3. 9. 2023. Důležitá znalost 
práce na  PC. Výhodou je dobrá komunikativ-
nost a  znalost Slatiňan a  okolí. Prosíme, aby 
se o pracovní místo ucházeli jen zájemci, kteří 

by mohli tuto brigádu vykonávat po celé zmíněné období, event. 
vždy celý měsíc. Plnoletost je s ohledem na podpis hmotné odpo-
vědnosti uchazeče podmínkou!
Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 4. 
2023 na adresu: Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 
538 21 Slatiňany nebo infocentrum@slatinany.cz nebo vás rády při-
vítáme osobně v infocentru.

Renata Maryšková

 ■ HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
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Kněžnu Gabrielu A. (1793–1863) více zná-
me ze života šlechty na zámku ve Žlebech. 
Byla oddána s  Vincencem Auerspergem 
(1790–1812), avšak její manželství trva-
lo velmi krátce, pouze 5 měsíců pro jeho 
úmrtí. Syn, který se jí narodil, se jmenoval 
Vincenc Karel Auersperg (1812–1867).

V průvodci zámkem Žleby se uvádí, že Gab-
riela byla velmi vzdělaná žena s výtvarným 
vzděláním, neboť se zachovaly její skicáře 
zámeckých interiérů s různými stavebními 
slohy a rovněž její vlastní návrhy historizu-
jících úprav včetně exteriéru u zámeckého 
průčelí.
Tolik krátká informace o paní kněžně, která 
často navštěvovala zámek ve  Slatiňanech 
a okolí, který vlastnil stejný rod Auersper-
gů. Píše o tom F. Schmoranz v týdeníku Po-
sel z východních Čech č. 11,1874.
Zřízením přírodní modlitebny se sloupem 
P. Marie byla akceptována pověstná zbož-
nost zdejšího lidu a  kněžna ji situovala 
na tzv. hrobce, což byl skalní výstupek pod 
lesnatým návrším Hůry, později nazvaném 
po básníku Jaroslavu Vrchlickém.
Autor článku psal o tomto sloupu již dva-
krát, poprvé to bylo v  Ozvěnách v  lednu 
2009, a  upozornil na  jeho opravu, spočí-
vající v  doplnění čtyř fi ál, tvořící chybějící 
doplněk v horní části trojbokého jehlanu, 
často užívaných v gotice.
Druhý článek byl ze srpna 2015 a  zabý-
val se zvelebením této lokality na základě 
doporučení architekta M. Stejskala. Poblíž 
sloupu byl umístěn dřevěný otevřený al-
tán, kolem osazeny další lavičky a  panel, 
na němž jsou informace o pamětihodnos-
tech návrší, který tu chyběl zejména pro 
turisty, kteří zde procházejí.

Již výše bylo uvedeno, které místo si kněž-
na Gabriela oblíbila při své návštěvě naší 
obce, což ji nakonec zaujalo k  postavení 
náboženského objektu, sloužícího jako 
modlitebna k  bohorodičce. Připravila si 
jeho plánek a při realizaci (15. 9. 1852) po-
ložila základní kámen.
Práci na sloupku s kapličkou vykonal v blíz-
kých lomech kamenický mistr J. Zábranský 
v červenci 1852 a použil k  tomu nejtvrdší 
škrovádský pískovec. Původní výška či-
nila 8 m, vichřice v  letech 1858 a  1860 
sloup opětovně povalily, takže byl snížen 
na 6,5 m.
K historii obrazu P. Marie v kapličce Schmo-
ranz v citovaném článku uvádí, že se jedná 
o  starožitný klenot patrně od  italského 
umělce z  roku 1444. Byl nalezen ve  zbo-
řeništi kláštera gamingského v  Dolních 
Rakousích, odkud byl do  knížecího auer-
spergského zámku v  Goldeggu převezen. 
Z něj byl pak kněžnou dopraven do Slati-
ňan a osazen do kapličky sloupu a chráněn 
skleněnou tabulí. Jeho umístění pokládala 
kněžna za nejlepší počin pro zdejší lid, stej-
ně tak i  pro budoucí generace obyvatel, 
které budou uctívat modlitbou tuto bož-
skou ikonu Madony.

O  svatém obrazu v  kapličce Schmoranz 
píše velmi podrobně, z  čehož vyjímáme 
toto: Světice je namalována na desce z čer-
veného mramoru, v horní části zaoblené, 
v  jehož vymezené ploše je namalováno 
poprsí P. Marie se zkroušeně v kříž polo-
ženýma rukama a hlavou vlevo lehce na-
hnutou. Moment je vážný, obličej při vší 
pokoře něžný a velebný, oko při všem tru-
du krásné.
Sloup byl vysvěcen 15. 8. 1854 místním 
duchovním otcem za  přítomnosti knížecí 
rodiny, pozvané blízké šlechty, úřednictva 
a početné účasti obyvatel.
Nábožná kněžna za svého pobytu ve Slati-
ňanech tuto modlitebnu vždy navštěvovala 
a na kamenném klekátku vznášela vroucí 
modlitby k Bohu. Na mariánský svátek se 
k němu vydala společně s knížecí rodinou 
ze zámku.
Kněžna Gabriela po  sobě zanechala pří-
rodní modlitebnu s cenným obrazem sva-
té relikvie, určenou pro věřící k  naplnění 

jejich víry, obohacující duchovno člověka 
a dávající smysl životnímu údělu.

Ing. Milan Vorel

Seznam obrázků:
1)  Kněžna Gabriela Auerspergová (1793–

1863), zdroj snímku je Národní památko-
vý ústav, fond zámku Slatiňany

2)  Stará pohlednice okolí mariánského 
sloupu

3) Mariánský sloup zblízka

 ■ KNĚŽNA GABRIELA AUERSPERGOVÁ SE ZASADILA O VYZDVIŽENÍ GOTICKÉHO SLOUPU S OBRAZEM PANNY 
MARIE BOLESTNÉ, MOTIVOVANÁ ÚČELEM VYTVOŘIT OSOBNÍ MODLITEBNU PRO VĚŘÍCÍ V PLENÉRU OBCE

V průvodci zámkem Žleby se uvádí, že Gab-

O  svatém obrazu v  kapličce Schmoranz O  svatém obrazu v  kapličce Schmoranz 

jejich víry, obohacující duchovno člověka jejich víry, obohacující duchovno člověka 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Druhá polovina roku 1900 uchystala pro Waltera Earla, auer-
spergského štolbu a  zároveň trenéra závodních a  honebních 
koní, překvapení. Dcera Ida, nejmladší z jeho čtyř dospělých dcer, 
přivedla do rodiny snoubence, za kterého se ve slatiňanském kos-
tele sv. Martina 17. listopadu téhož roku provdala. Byl jím šesta-
dvacetiletý Angličan Thomas Buckenham, vynikající žokej, v době 
sňatku již dvojnásobný (z let 1899 a 1900) vítěz Velké pardubické 
steeplechase. Devatenáctileté Idě, dle tehdejších zákonů neplno-
leté, dal otec písemné svolení k sňatku. Žokeji byli také oba svědci 
novomanželů, působící v Rakousích a Štýrsku. Walter Earl se tak 
do roka stal nejen dědečkem svého prvního vnoučete Lilian Mary 
Buckenham (dočkal se i její svatby ve Slatiňanech roku 1918), ale 
poté i  trenérem svého zetě Thomase. A trenérem velice úspěš-
ným, protože Thomas Buckenham se 30. října 1904 stal již potře-
tí!! vítězem Velké pardubické steeplechase. Z listiny vítězů těchto 
dostihů se můžeme dočíst, že Thomas Buckenham každého ze 
tří vítězství dosáhl na  jiném koni, dvakrát byl trenérem Heath 
Ralph, potřetí v říjnu roku 1904 zvítězil na polokrevném hnědém 
valachovi Dennisovi majitele knížete Karla Kinského z Heřmanova 
Městce, trenérem byl W. Earl. 

Toto vítězství bylo pro trenéra Earla zadostiučiněním, protože 
sám jako úspěšný žokej, působící mj. v Anglii, Německu, Uhrách, 
se při prvním ročníku Velké pardubické steeplechase v roce l874 
zranil tak, že nadále už působil jen jako trenér.

Dva z  Earlových synů, Herbert (nar. 1887) a  Walter Karel (nar. 

1890), se také jako jezdci a trenéři věnovali dostihům. Walter Karel 
po první světové válce odešel do Anglie, kde se stal jedním z nej-
váženějších a  nejúspěšnějších trenérů, jak o  tom svědčí články 
v tamějším tisku po jeho úmrtí v r. 1950. Earlova vnučka Patricie, 
která se svým synem Anthonym navštívila v roce 1994 Slatiňany, 
ráda vzpomínala na chvíle dětství strávené s matkou a sourozenci 
v Earlově domě u „tatíčka“, jak celá rodina Waltera Earla, starostli-
vého otce osmi dětí, nazývala. 

Až půjdeme kolem Earlova domu v zámeckém parku, připomeň-
me si nejen fi lm „Smrt v  sedle“ či seriál „Dobrá voda“, ale také 
tvrdou práci a  um mužů z  rodu Earlových a  Buckenhamových, 
žokejů a trenérů, kteří věhlas chovu koní, jezdeckého sportu i Sla-
tiňan šířili napříč Evropou. Třikrát vyhrát Velkou pardubickou ste-
eplechase, to už něco znamená.

Za laskavé poskytnutí dokumentů z návštěvy rodiny Earlů ve Slati-
ňanech děkuji paní Anně Sedlákové.

JUDr. Hana Mikanová
foto H. Mikanová, archiv p. Sedlákové

Prameny:
Farní úřad římskokatolické církve Slatiňany, matriky narození, 
sňatků a úmrtí 
Přehled všech vítězů Velké pardubické, isport.blesk.cz. 2019
Archy popisné pro sčítání obyvatel obce Slatiňany z r. 1900, 1921
J. Bušta: Anglický trenér Walter Earl, Ozvěny 2020

HISTORIE

 ■ THOMAS BUCKENHAM TŘIKRÁT VÍTĚZEM VELKÉ PARDUBICKÉ STEEPLECHASE

Dům postavený výslovně pro rodinu stallmastera W. Earla

Návštěva z Anglie ve Slatiňanech roku 1994 s poděkováním hostitelce 
paní A. Sedlákové

Pohled z okna bytu Earlových na dvůr u stájí
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 ■ NA ZLATOU NEDĚLI SETKÁNÍ S ANDĚLY
Na  čtvrtou adventní neděli v  podvečer ožilo prostranství před 
školou ve  Slatiňanech andělskou atmosférou. Sněhem pokrytý 
prostor dodával předvánoční náladě svoje kouzlo. Andělé z papí-
ru, které vyrobily děti ze základní školy, dohlíželi na konání akce 
a spokojeně se pohupovali na stromech. Obrovský anděl na chů-
dách bavil příchozí, kterých i přes mrazivé počasí dorazilo téměř 
na dvě stovky. Akce se se svými rodinami účastnil i nový pan sta-
rosta a pan místostarosta. Pan Petr Šotta hrál na kytaru a zpíval 
vánoční koledy. Kdo chtěl, zpíval s  ním. A  kdo nezpíval, popíjel 
punč, svařené víno nebo si pochutnával na  grilované klobáse 
od SŠK Stoplights, z.s., které zajišťovalo občerstvení. S přicházející 
tmou se na zem snesl anděl, kterému zářila křídla a který přítom-
né potěšil nebeským tancem v rytmu vánočních skladeb. Na závěr 
Spolek Bzuk předvedl andělské jiskření, což byla krásná ohnivá 
show oceněná velkým potleskem. 
Chtěli bychom i  nadále pořádat sousedská setkání, sousedské 
slavnosti, sbližovat jednotlivce, organizace a  živnostníky z naše-
ho města. Nesnažíme se o žádné pompézní a nákladné akce, ale 
má to být o společném sdílení, oživení města. Chceme společně 
s vámi přetvářet veřejný prostor, užívat si ho a vzájemně spolu-
pracovat po celý rok. Pokud máte nápady, chcete být dobrovolní-
kem nebo účinkujícím při těchto akcích, tak mě neváhejte kontak-
tovat: janasvec05@gmail.com.
Srdečně vás zveme na další akci, kterou bude 19. února 2023 Ma-
sopustní neděle. Bude se konat opět před školou. Slatiňany sice 
nemají náměstí, ale z důvodu dobré dostupnosti a situování školy 
do středu města se nám tento prostor hodí, líbí a určitě má svůj 
potenciál pro svůj další rozvoj.
Těšíme se na vás. 

Jana Švecová, radní 
Foto: David Svoboda
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Rok 2022 byl dost náročný, možná až hektický. Ve chvíli, kdy se za-
čala uklidňovat situace kolem pandemie COVID-19, přišly meziná-
rodní problémy v Evropě a náš SDH v tomto roce slavil 140. výročí 
založení. Bilance výjezdů byla nejvyšší za celou dobu naší existen-
ce – celkem 113 zásahů.

Ale popořádku. Z celkového výčtu zásahů v počtu 113 bylo:
- 21 požárů, 
- 22 dopravních nehod ,
- 2x únik nebezpečné látky,
-  3x výjezd na AED a zbytek 65 výjezdů je na technické a ostatní 

pomoci.
Hned první výjezd loňského roku byl 7. 1. 2022 požár výškové 
budovy v Chrudimi Na Větrníku a dále se náročnost požárů jen 
postupně zvyšovala.
11. 8. 2022 jsme zasahovali v Kochánovicích na požáru lesa o roz-
loze 11 ha. 
Poslední požár 22. 12. 2022 v Chrudimi v domě s pečovatelskou 
službou byl bohužel s tragickým koncem.

Co se týče zásahů při likvidaci DN jsme hned 3x zasahovali na ob-
chvatu Slatiňan při vyproštění osob z havarovaných vozidel, a to 
21. 2., 7. 5. a 16. 12. 2022. Nám, občanům Slatiňan, silniční ob-
chvat moc pomohl a zklidnil provoz ve městě, ale řidiči se neumějí 
na takovéto komunikaci chovat, když se zde bezdůvodně otáčejí.

Z výčtu zásahů na únik nebezpečných látek patří v první řadě únik 
kyseliny mléčné ve fy. OQEMA, kde se prováděla neutralizace a ná-
sledná likvidace. Z technických zásahů je to především likvidace vě-
trných smrští, a to v únoru a především 20. 6. 2022 a poté x dalších 
následujících dnů. Dále sem patří zásahy jako otevření uzamčených 
prostorů, likvidace nebezpečného hmyzu, čerpání vody, záchrana 
osob (Škrovád – skály), spolupráce se Zdravotnickou záchranou 
službou jak transport osob, tak při ošetřování pacienta – AED.

Co se týče dění na Ukrajině, již v samém začátku konfl iktu jsme 
jako jedni z prvních ve spolupráci s městem Slatiňany uspořádali 
humanitární sbírku materiálu, který byl následně transportován 
do meziskladu v České Třebové. A na tento zásah navázaly trans-
porty uprchlíků do ubytovacích zařízení po celém Pardubickém 
kraji.

Nedílnou součástí naší činnosti je odborná příprava a výcviky, bez 
kterých se nelze obejít. Jedná se o  pravidelné školení jednotky, 
jak praktické, tak teoretické, dále cvičení společně s ZZS na letišti 
v Chrudimi a v květnu s JHZS ve fy. OQEMA. Dokud to bude mož-
né, budeme rádi využívat objekt Modely na výcviky při vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel a na další typy zásahů. Na tuto 
činnost navazují ukázky naší práce při oslavách a výročích, jako 
bylo v Zaječicích a Bojanově. Dále provádíme práce pro Město Sla-
tiňany, naše občany a spol. organizace (Spartak), jako práce s mo-
torovou pilou, čerpání vody, oplachy komunikací atd. 

Pro ZŠ Slatiňany provádíme odvozy dětí na  školní a  sportovní 
akce.

Nejdůležitější společenskou akcí loňského roku byla bezesporu 
oslava 140. výročí založení SDH Slatiňany. Naše jednotka se na or-
ganizaci oslav podílela velkou měrou. V rámci oslav bylo do pro-
vozu uvedeno a slavnostně pokřtěno nově pořízené vozidlo DA 

Volkswagen Transportér. Toto bylo pořízeno za přispění MV, Par-
dubického kraje a Města Slatiňany. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat Městu Slatiňany, Městskému 
úřadu a jeho zaměstnancům, všem sponzorům za podporu a po-
moc při naši činnosti.

Velitel JSDH Slatiňany, Bc. Rulík František

 ■ ZPRÁVA VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ MĚSTA SLATIŇANY ZA ROK 2022

 ■ OCENĚNÍ NĚKTERÝCH NAŠICH 
ČLENŮ U SVĚTOVÉHO DNE DIABETU

Dne 9. 11. 2022 se u příležitosti mezinárodního Světového dne 
diabetu, který připadá každoročně na 14. listopad, konalo slav-
nostní shromáždění Svazu diabetiků České republiky.
Shromáždění jako každý rok se uskutečnilo na Staroměstské rad-
nici v Praze, v Brožíkově síni.
Celou akci organizovala p. Olinka Slachová, která je zároveň před-
sedkyní Svazu diabetiků Slatiňany.
Při tomto slavnostním aktu jsou každoročně předávány Syllabovy 
plakety, to je nejvyšší vyznamenání Svazu diabetiků v naší repub-
lice. I  ve  Slatiňanech máme již mnoho občanů vyznamenaných 
touto plaketou. Dále obdrželi někteří přítomní ocenění za 50 let 
a 60 let života s diabetem. A v neposlední řadě obdržela řada pří-
tomných ocenění, jako poděkování za jejich práci pro lidi, kteří trpí 
diabetem. Za  Svaz diabetiků Slatiňany převzali ocenění p.  Věra 
Červenková, František Holický, Růžena Půlpánová, p. Hana Růžič-
ková a Stanislava Štursová.
Po  slavnostním předávání se konal menší raut a  poté si moh-
li všichni zúčastnění prohlédnout historickou budovu. Zkušená 
paní průvodkyně nás provedla všemi prostory, a kdo měl zájem 
a zdravotně to zvládl, mohl si prohlédnout i věž, ze které je nád-
herný pohled na Prahu.

Napsala: Půlpánová

V předvánočním čase navštívili náš Dům s pečovatelskou službou 
ve  Slatiňanech nejen žáci a  učitelé ze Základní umělecké školy 
ve Slatiňanech pod vedením pana ředitele Petra Šotty a členové 
Svazu diabetiků, jak jsme uvedli v lednovém čísle. Ale přišly i děti 
z  místního skautského oddílu, děti ze Školní družiny Slatiňany 
a také náš soused, pan farář ThLic. Boguslaw Partyka. Všichni jme-
novaní nás potěšili zpěvem, laskavým slovem a milými dárečky. 
Srdečně děkujeme a těšíme se na další setkávání v roce 2023.

Obyvatelé DPS Slatiňany

 ■ SENIOŘI Z DPS SLATIŇANY
BYLI POTĚŠENI



09www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 2/2023

STALO SE

 ■ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU OBCE TRPIŠOV, ZE DNE 3. 1. 2023
č. 1/2023
Přítomni členové: Jaroslav Bleha, Petr Michek, Bc. Markéta Kync-
lová, Mgr. Renata Kočí, Jitka Blatoňová, Vendulka Vachová
1) Odstranění náletů kolem rybníčka na návsi
Proběhla další diskuze o  prořezání zeleně na  březích rybníčka. 
Na podnět občanů Trpišova jsme v září 2022 požádali MěÚ Sla-
tiňany o odstranění náletů kolem rybníčka na návsi v Trpišově. 
OV Trpišov preferuje postup navržený arch. Šmídovou ve studii, 
kterou k  této lokalitě vytvořila. Navržený postup konzultovala 
na CHKO ŽH. Jaroslav Bleha a Michal Tichý požádali Mgr. Vlasti-
mila Peřinu z CHKO ŽH ověřením, zda k tomuto bylo vydané sta-
novisko. 
2) Údržba zeleně v Trpišově
Žádáme město Slatiňany o zajištění pravidelné údržby veřejné ze-
leně v obci Trpišov v roce 2023.
3) Lípy před kapličkou
Žádáme město Slatiňany o odborné ořezání spodního patra větví 
lip před kapličkou (na vysokokmeny), aby bylo možné pod nimi 
chodit a aby byla kaplička lépe viditelná i v době jejich olistění.
Děkuji.
Za osadní výbor, dne 3. 1. 2023  Jaroslav Bleha Když se rodiče rozejdou, mají plnou hlavu vlastních problémů 

a  konfl ikt jim spotřebuje spoustu energie. Přestože jde v  prvé 
řadě o děti, jsou to právě ony, komu se podpory a konkrétní po-
moci nedostává. Děti ve chvílích, kdy se jim rozpadá rodina, ztrácí 
často možnost svěřit se svým nejbližším, rodičům, protože je ne-
chtějí zraňovat.
Jedna z možností, jak dětem pomoci zvládat obtížné období, je 
nabídnout jim společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco 
podobného.

 ■ DĚTSKÁ PODPŮRNÁ SKUPINA

Hledáme solidní pracovníky pro provádění staveb. Nezkuše-
né zaučíme. Zaměstnání v okresu Chrudim a Pardubice. Plat 
od 150 Kč/hod. + odměny, zvýšení platu po zaučení, dle zájmu 
a pracovní morálky. Nabízíme i možnost ubytování. Více infor-
mací na tel. 736 671 124.

 ■ SOUKROMÁ INZERCE



10 Vydání číslo: 2/2023www.slatinany.cz

Ozvěny STALO SE

Spadl jsem s  autem v  Kochánovicích 
do  příkopa. Bylo to ten první zimní den 
11. Prosince, kdy nasněžilo, pak to zmrz-
lo a  obecní silnice z  Trpišova do  Slatiňan 
se změnila v  klouzačku. Měl jsem tudy 
zrovna cestu. Dobře jsem si všiml značky 
na trpišovské návsi, že v zimě se silnice ne-
udržuje. Jel jsem přesto moc rychle, na což 
jsem ale přišel, až když mě začal předjíždět 
zadek auta. Podařilo se mi ho vrátit, jenže 
pak pokračoval v opačném směru. I to se 
mi podařilo zvrátit, ale to už bylo tak rych-
lé, že jsem šel do hodin. No, nejsem Niki 
Lauda, a tak jsem těch hodin udělal sotva 
6 a už jsem byl v příkopě. Na boku a v pro-
tisměru, z čehož později někteří usuzovali, 
že jsem jel od Slatiňan, a divili se, jak jsem 
mohl spadnout do příkopu na rovince ješ-
tě pod kopcem.
Zůstali jsme v sedačkách na pravém boku, 
svět byl naležato, a  chvilku jsem musel 
přemýšlet, jak vlastně vystoupíme. Vzpo-
mněl jsem si v  autobusech a  vlacích pro 
podobné případy. Nakonec jsme vylezli 
levými (aktuálně horními) dveřmi po vzoru 
tankisty.
Bylo tedy štěstí, že jsem nejel zas moc 
rychle, že nejel nikdo proti a že jsem netre-
fi l mostek o pár desítek metrů dál, že jsme 
byli připoutaní a nezlomili si nic.
Ohromilo mě, že každé z těch 30ti aut, kte-
ré během následující hodiny jelo kolem, 

zastavilo nebo aspoň zpomalilo, aby řidiči 
nabídli pomoc. Fakt všichni, ačkoliv risko-
vali, že se už nerozjedou, nebo že způsobí 
další nehodu (byla to fakt klouzačka, i jen jít 
po silnici bylo o úraz). 
Marně jsme nejdřív zkoušeli auto aspoň 
postavit na kola. Jeden z  řidičů mi dal tip 
a číslo na pana Miloslava Kolka z Trpišova, 
který má traktor a prý zde často auta vyta-
huje. Jiný řidič odvezl syna domů do Slati-
ňan. Další řidiči pak během vyprošťování 
zastavovali přijíždějící auta. Panu Kolkovi 
jsem se dovolal, slíbil, že se hned oblékne 

a přijede, během 25ti minut dorazil a bě-
hem dalších asi 20ti minut už stálo auto 
na  silnici, za  což mu i  takto děkuji. Když 
jsem se ptal, co jsem dlužen, tak opáčil: 
„A  nejste Vy ten Koblížek, co píše toho 
slatiňáka? Já na  to občas koukám. Tak to 
nechte bejt.“. Samozřejmě jsem nenechal, 
ale potěšilo to. Auto z toho nakonec vyšlo 
docela dobře, ještě ten den jsme s ním od-
jeli na Vysočinu.
Jo, a proč to vůbec píšu: Říká se, že se 7x 
víc píše o  zlých lidech a  událostech, než 
o  dobrých. Je to i  pochopitelné - kdo by 
četl články o tom, že osobní vlak z Lovosic 
do Ústí nad Labem deseti nebo statisíckrát 
dojel a zpožděním a dovezl živé a zdravé 
všechny své pasažéry? Ale když jednou 
strojvůdce přehlédl návěstí před výhyb-
kou, psalo se o tom týden. Stejně to fungu-
je s letadly, se zloději, s úchyláky, zkorum-
povanými politiky, kteří denně plní média 
za  vzrušené pozornosti čtenářů. Většina 
z nich si totiž platí (přímo nebo sledováním 
reklam) média ne pro vyvážené informace, 
ale aby pro pobavení či vzrušení. Podobně 
„neobjektivní“ jsou i rozhovory lidmi v na-
šem okolí a to ze stejného důvodu. Na tom 
samozřejmě není nic špatného! Akorát je 
třeba mít na paměti, že takové zdroje fakt 
nedávají pravdivý pohled na svět. Takže, ač 
z médií či z rozhovorů to vypadá, že pořád 
nějací politici se korumpují, letadla každou 
chvíli padají, kradou se furt kola, muslimo-
vé nejraději vraždí a  znásilňují, tak to tak 
vůbec nemusí být, nebo ne v takové míře. 
A tak má, myslím, smysl si dát občas prá-
ci a do mediálního prostoru dávat i dobré 
zprávy, i  kdyby neměly mít takovou čte-
nost.
Z  téhož důvodu jsem i  já dříve nabyl do-
jmu, že většina cizích lidí kolem jsou sobci, 
dělají jen to, co se jim v tu chvíli vyplatí, a je 
jedině správné chovat se vůči nim stejně. 
Není to správné, tento můj dojem byl myl-
ný a já si to nechci nechat jen pro sebe.

Robert Koblížek

Ani Slatiňanům se nevyhnuly problémy 
s lidmi bez domova. Jeden konkrétní krok 
byl učiněn s mužem, který často přespával 
na  autobusových zastávkách ve  Slatiňa-
nech. Jedná se o  občana našeho města, 
proto mu starosta města Jan Brůžek vyjed-
nal možnost dočasného ubytování v uby-
tovně Spartaku, opatřil mu oblečení a pe-
čovatelskou službu, kterou si byl schopen 
hradit sám. S ohledem na vážný zdravotní 

stav muže bylo plánováno umístění v hos-
picu nebo jiném zařízení se zdravotní péčí, 
avšak muž zemřel. Někdy pomoc nepřijde 
úplně včas, někdy ta pomoc není možná 
nebo o ni dotyčný nestojí. Tento pán po-
moc vítal, děkoval za  ni a  měl možnost 
odejít důstojně. Na  autobusové zastávce 
mu v den úmrtí hořela svíčka. 

Jana Švecová, radní

 ■ LIDÉ JSOU DOBŘÍ

 ■ POMOC MUŽI BEZ DOMOVA

zastavilo nebo aspoň zpomalilo, aby řidiči a přijede, během 25ti minut dorazil a bě-
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V sobotu 10. prosince loňského roku se to v Jiráskově ulici od rána 
jen hemžilo. Stánky si připravovali prodejci, kteří dorazili s různým 
sortimentem včetně stánku s občerstvením a i tolik žádaným sva-
řákem či medovinou. Jarmark vedl až ke kostelu, kde byl připraven 
doprovodný program hlavně pro menší návštěvníky. Sousední 
kostel sv. Martina byl po celý den otevřen veřejnosti, krásně vy-
zdobený přilákal opravdu velké množství lidí, někteří jen nahlédli 
a chvíli se pozastavili, jiní i vyslechli dva překrásné koncerty, které 
byly na odpoledne připraveny. 
V 16 hodin za zpěvu těch nejmenší ze ZUŠ Slatiňany se rozsvítil 
stromeček. Možná to bylo krásným počasím, možná nabídkou ře-
meslníků, možná programem, v každém případě se den opravdu 
vyvedl, o čemž svědčí opravdu velikánská návštěvnost a spokoje-
nost.
Tím bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří až větší či men-
ší měrou přispěli k této příjemné a milé tradici v našem městě.

Renata Maryšková

Srdečně zveme rodiče, děti i širokou veřejnost na Den otevřených 
dveří, který se uskuteční 9. února 2023. 
V  dopoledních hodinách od  8.00 do  11.00hod. si budete moci 
prohlédnout prostory školy. Odpoledne v 15.30 hod. děti vystoupí 
s krátkým vystoupením. Poté vás seznámíme s průběhem výchov-
ně vzdělávacího procesu v  naší školce a  následně Vám budou 
na třídách ukázány různé vzdělávací nabídky. 
Budete tak mít možnost blíže poznat naše paní učitelky, popoví-
dat si s nimi o metodách naší práce a prohlédnout a vyzkoušet 
různé učební pomůcky.
Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ

 ■ OHLEDNUTÍ ZA JARMARKEM

 ■ MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVERMOVA
ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme rodiče, děti i širokou veřejnost na Den otevřených Srdečně zveme rodiče, děti i širokou veřejnost na Den otevřených 
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Máme za sebou první polovinu školního roku v mateřské škole.
Po letních prázdninách jsme přivítali nový školní rok i naše nové 
kamarády, kteří přišli poprvé. Na děti čekalo překvapení v podobě 
nové provazové pyramidy. Rychlý průzkum a nadšení v dětských 
tvářích prozradilo, že tato prolézačka bude oblíbeným prvkem 
naší zahrady.

S přicházejícím podzimem jsme si hravě pohráli. Počasí nám vel-
mi přálo, proto jsme podnikli spoustu výletů do přírody a okolí 
našeho města. Dětem byly dopřány smyslové podněty, radost 
ze hry a  pohybu venku, upevňování vztahu jak v  kolektivu, tak 
i s přírodou. Větší děti se zúčastnily pěších výletů do místních lesů 
v blízkosti Kočičího hrádku. Menší děti si užívaly podzimu v okolí 
mateřské školy, zámku a v parku. 

Při loučení s podzimem si každá třída vybrala své oblíbené mís-
tečko pro uspávání broučků. Pro své broučky vyrobily domečky, 
kam je uložily k  zimnímu spánku. Poslední rozloučení s  podzi-
mem proběhlo na zadní zahradě MŠ společně s rodiči, kteří nám 
pomohli zahradu uzamknout. Při této příležitosti si mohli vyzkou-
šet nové hrací prvky. Na zahradě nám přibylo dřevěné pexeso, 
kreslicí tabule, počítadlo, tunel v  kopci, hmatová stezka a  také 
zahradní přístřešek s  podiem, lavičky, lavice se stoly. Všechny 
prvky jsme získali díky fi nanční dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Díky MŠMT jsme také získali dotaci ve výši 86.400,-Kč na pořízení 
učebních pomůcek na rozvoj informatického myšlení dětí a jejich 
digitálních kompetencí.
Za tuto částku jsme pořídili včelku BEE-BOT s podložkami, progra-
movatelného robota MATATALAB TALE-BOT, programovatelný 
vláček, lišku, chameleona a šneka. 
Digitální kompetence můžeme rozvíjet i  pomocí pomůcek, díky 
kterým budeme poznávat přírodu. Zakoupili jsme 2 stolní digi-
tální mikroskopy Levenhuk, 2 kapesní digitální mikroskopy ZOO-
MY, 2 fotoaparáty s termotiskem, frotážovou sadu domácí zvěř, 
lesní zvířátka, ptáci, ptáci kolem nás, po stopách zvěře a zvuková 
pexesa: dvorek vypráví, hlasy lesa, volání divočiny. Pořídili jsme 
pět tabletů, které děti budou využívat při práci s kapesními mik-
roskopy a také při práci s frotážovými sadami, kde si pomocí QR 
kódů budu moci přehrávat zvuky zvířat. Notebook pak budeme 
využívat při práci se stolními mikroskopy, kdy děti snímaný vzo-
rek uvidí nejen na displeji mikroskopu, ale také ve větším měřítku 
na notebooku.
Věříme, že jsme peníze utratili, jak nejlépe jsme mohli, a že si děti 
pomůcky oblíbí a budou poznávat dosud nepoznané.

Na  konci listopadu jsme tradičně zahájili adventní čas slav-
nostním rozsvícením vánočního stromu. Vánoční atmosféru 

jsme navodili zpěvem koled. Následoval tradiční jarmark. Letos 
jsme s  dětmi opět vyrobili nějaké drobné dárky, k  výrobě se 
přidal i celý personál školky i někteří rodiče. Výtěžek z jarmarku 
ve výši 28.500,- bude sloužit k nákupu interaktivní tabule pro 
děti v MŠ. Tímto bychom chtěli všem, kteří nám přispěli, moc 
poděkovat.

V následujícím týdnu nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem, 
kteří nám přinesli balíček plný dobrot. Děti byly statečné a krásně 
jim recitovaly básničky a zpívaly písničky.

Po Mikuláši začaly velké přípravy na Vánoce. Společně s dětmi 
jsme vyzdobili naši školku vánočními motivy. Každá třída se při-
pravovala na vánoční besídku či tvoření. Rodiče mohli zhlédnout 
pohádku O smutném pejskovi, Vánoční příběh, taneček Rolnič-
ky, pohádku O zvířátkách. Společně jsme si užili příjemné odpo-
ledne. 

Závěrem letošního roku jsme se těšili na  příchod Ježíška, kte-
rý probíhal jednotlivě na každé třídě. Společně jsme si užili náš 
školkový štědrý den plný tradic, zpěvu koled, ochutnávání cukroví 
a radosti z nových hraček od Ježíška. Mezi hračkami děti objevily 
mimo jiné i pomůcky na bádání v přírodě (lupy, dalekohledy, sběr-
né nádoby).

Celé první pololetí bylo nabyté i dalšími akcemi, jako divadélky, 
výlety vlakem na dopravní hřiště v Chrudimi atd. Více informací 
o naší školce se můžete dočíst na našich webových stránkách, kte-
ré průběžně aktualizujeme. Více na www.msslatinany.cz.
Již nyní se moc těšíme, co nás čeká v druhém pololetí.

 ■ ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠVERMOVA

jsme navodili zpěvem koled. Následoval tradiční jarmark. Letos 

kastelánovi slatiňanského zámku panu ing. Jaroslavovi Buštovi, který 
společně se zaměstnanci zámku dlouhodobě vytváří krásné a kultivo-
vané prostředí ve všech interiérech zámku a v přilehlém parku. Více 
prohlídkových okruhů, speciální prohlídky, četné mimořádné a bo-
hatě navštěvované akce, publikační činnost – to vše uvedlo slatiňan-
ský zámek a jeho okolí do trvalého povědomí veřejnosti jako místo, 
ve kterém se stále něco nového a hezkého děje. A to vůbec není málo.

S díky četní Slatiňáci

 ■ PODĚKOVÁNÍ
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Po dvouletém omezení z důvodu pandemie jsme začali přemýšlet 
o dalších akcích a plánovat je. Jako nejbližší bylo tradiční „pálení 
čarodějnic“. 

Další větší akcí byla sice krátká, ale krásná pohádková cesta. Ma-
minky a větší dětí se přestrojily do hezkých kostýmů. Na několika 
stanovištích byly pohádkové bytosti, u kterých děti plnily drobné 
vědomostní otázky a zároveň byly odměněny nejen sladkou od-
měnou a i malým dárečkem. 

Odpoledne pokračovalo u dětského hřiště občerstvením. Opéka-
la se kýta.

Na naplánované každoroční pouštění draků nám bohužel nepřá-
lo počasí. Ani trochu nezafoukalo. Takže jsme poseděli, děti se 
pochlubily svými dráčky a opekli jsme si párky. 

S koncem volebního období zanikla činnost Osadního spolku, proto 
jsme podali žádost na MěÚ Slatiňany o opětovné zřízení. Ve výboru 
osadního spolku byla provedena na vlastní žádost jedna změna.

Nejkrásnější bylo již třetím rokem rozsvícení vánočního stromku. 
Než se sejdeme u stromečku, tak si děti ve spolupráci s mamin-
kami zhotoví vánoční dekorace, které si odnesou domů. Veškerý 
materiál pro děti je zakoupen a  hrazen z  prostředků osadního 
spolku. V  17 hod. se společně rozsvítil stromeček letos za  do-
provodu koled v podání rodiny Sejkorových a dalších hudebníků 
a vůní svařeného vína se tato vánoční atmosféra ještě znásobila. 
Jelikož se o této akci dozvědělo i blízké okolí, tak naše náves byla 
plná nejen místních občanů. 

Na  konci roku se již asi 20 let pravidelně scházíme odpoledne 
na Štědrý den. Všichni si navzájem popřejeme a jdeme domů če-
kat na Ježíška. 

Poslední setkání v roce je o půlnoci na Silvestra. V letošním roce to 
bylo i s ohňostrojem. Na všechny akce, které se konají v průběhu 
roku, jsou zváni všichni občané pozvánkami. V průběhu roku byly 
pro naše občany k dispozici pernamentky do zámeckého parku, 
které byly rovněž hrazeny z prostředků OS.

Osadní spolek Kunčí
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