Slatiňanská tvrz
Na obou březích řeky Chrudimky, při hlavní silniční trase Pardubice – Havlíčkův
Brod, se rozkládá město Slatiňany. První písemná zmínka o Slatiňanech pochází
z roku 1294, kdy si zde majitel panství František ze Slatiňan nechal postavit
dřevěnou tvrz.
Protože František svým dělníkům velmi dobře platil, neměl o ně nouzi. Oni sami
přicházeli ze vsi a prosili ho o práci. Tak například tesaři rozřezávali trámy na prkna.
Slabší trám rozřežou nadél na tři prkna a dostanou za tuto práci celých 18 krejcarů!
Menší malér byl v tom, že ve 13. století se rozkládaly v celé této krajině rozlehlé a
téměř neprostupné lesy. Dělníci, kteří dřevěnou tvrz pro Františka mezi lesy stavěli,
bývali proto často vyrušováni početnými návštěvami nemilých hostí. Nejednoho
kance dělníci ubili pouhými holemi, nejednoho medvěda skolil majitel vsi František
oštěpem, přesto se dravých šelem úplně zbavit nedokázali.
Tak ubíhal jeden den za druhým, až došlo k neočekávané příhodě. Jednoho
odpoledne obcházel František beze zbraně staveniště a zašel poněkud dále k lesu. Tu
se na něho vyřítila z houští divoká svině – bachyně. Překvapen se dal na útěk. Běží
jako o závod a svině za ním. Vtom klopýtne o kořen a svině se na něj sápe.
Františkovi nezbylo, než se bránit holýma rukama. Volal při tom co mu hrdlo stačilo
na pracující dělníky: „Pojďte s latí na ni! S latí na ni!“
Dělníci zaslechli volání, přiběhli se svými latěmi a tyčemi, divokou svini ubili, a tak
svého pána z nemilého postavení vyprostili.
František na památku svého zachránění nazval ves a nově založenou tvrz Slatiňany a
sám se od té doby podepisoval „František ze Slatiňan“.
Ty, milý žáku, si v tuto chvíli představ, že jsi onen majitel budoucí tvrze František.
Právě jsi na práci přijal tesaře a dal jim rozřezat silný trám na čtyři prkna. Kolik
krejcarů jim za tuto práci zaplatíš? Pokud je neošidíš, je načase, abys nám onu cifru
prozradil.

