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Rada města Slatiňany

Úspěchy slatiňanských sportovců

Rada města Slatiňany projednala
na 59. schůzi dne 19. ledna 2009
1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček na rozšíření bytového
fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení
města Slatiňany v roce 2009
2. Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky v ul.
Husova ve Slatiňanech
3. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 335/2 v kat. území Kunčí
4. Uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů na sklo
5. Ukončení nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě č. p. 823
6. Ukončení nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě č. p. 835
7. Inventarizaci 2008 – stav majetku a závazků k 31. 12. 2008
8. Smlouvu o zajištění prezentace města
9. Podání žádosti o dotaci, smlouva o dílo

V chrudimském Divadle Karla Pipicha na slavnostním galavečeru v úterý 10. února 2009 byly vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovci Chrudimska 2008. Hlavními organizátory byla
Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Chrudimským deníkem a všemi jedenácti městy regionu.
Mezi nejlepšími v osmi vyhlášených kategoriích jsou i naši sportovci ze Slatiňan. Na prvním místě v jednotlivcích mládeže se
umístil Jakub Půlpán, šachista TJ ŠO Chrudim, na mistrovství

Rada města Slatiňany projednala
na 60. schůzi dne 21. ledna 2009
1. Ukončení nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě č. p. 823
2. Ukončení nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě č. p. 835
Rada města Slatiňany projednala na
61. schůzi dne 2. února 2009
1. Záměr pronájmu částí pozemku u Domu služeb č. p. 771 ve
Slatiňanech
2. Pronájem st. parc. č. 43/4 v kat. území Slatiňany (v areálu bývalé Modely)
3. Ukončení nájemní smlouvy a přidělení bytu v domě č. p. 832
4. Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 5 v DPS Slatiňany
5. Výroční zprávu za rok 2008 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
6. Rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou
7. Rekonstrukci komunikace ve Škrovádě
8. Se zástupci SK Spartak Slatiňany, o.s. jejich žádost
9 Dodatek č. M01/2009 ke smlouvám o využití programového
vybavení – Projekt: CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CISEMA (Evidence majetku)
10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority

Evropy byl stříbrný. Úspěchu dosáhl v letošním roce v České Třebové jako mistr Pardubického kraje v kategorii do 18 a 20 let.
V kategorii dospělých zvítězil dvojnásobný mistr světa ve
sportovním rybolovu Michal Tichý. Letos v měsíci květnu se

Odprodej přebytečného
a opotřebeného majetku města Slatiňany
Oznamujeme všem zájemcům možnost odkupu přebytečného
a opotřebeného majetku města Slatiňany, který byl vyřazen na základě řádně provedené inventarizace majetku města za rok 2008.
Seznam nabízeného majetku je zveřejněn na úřední desce, internetových stránkách města Slatiňany – www.slatinany.cz v sekci
„Úřední deska – informace“, případně k nahlédnutí na MěÚ Slatiňany v hospodářsko správním odboru.
Zájemci se mohou dostavit v pondělí 2. března a ve středu
4. března 2009 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na MěÚ Slatiňany
do kanceláře HSO ing. Rašína.
V případě el. smažící pánve po domluvě s paní ředitelkou Irenou
Daňkovou ve školní jídelně na tel. 469 681 285.
Dotazy zodpoví hospodářsko-správní odbor na tel: 469 660 244.
Příjem písemných žádostí o odkup bude ukončen 9. března 2009

zúčastnil mistrovství světa v Bulharsku v lovu ryb na udici – v disciplíně přívlač a zde zvítězil. Gratulujeme k jejich úspěchu.
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Něco pro naše čtenáře

Brigáda

I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší
knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně
zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci únoru jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Věra Nosková – Víme svý – 3. díl (1. díl Bereme co je, 2. díl
Obsazeno)
Falcones Ildefonso –Katedrála moře
Renata Maryšková

Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany hledá brigádníka, který bude 6 dní v dubnu zajišťovat dozor ve Společenském domě při
plánované výstavě fotografií. Brigáda je vhodná pro studenty či
důchodce. Termín a pracovní doba bude upřesněna později.
Písemné nabídky prosím zašlete nebo předejte na níže uvedenou
adresu nejpozději do 20. 3. 2009:
Městský úřad Slatiňany, Městská knihovna, T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany nebo e-mail: knihovna@slatinany.cz

Činnost sboru dobrovolných hasičů ve
Slatiňanech v době od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Oznámení
Ředitelství Mateřské školy Slatiňany vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2009/2010, který se koná 17. března
2009 od 12.30 do 16.00 hodin v mateřské škole ve sluníčkovém
oddělení. Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud plánujete nástup dítěte do MŠ až v průběhu školního
roku, je třeba se k zápisu také dostavit.
Hana Rudová, ředitelka MŠ

Hasičský sbor působí ve městě nepřetržitě od svého založení
v roce 1882. V uplynulém období měl celkem 69 členů a z toho 39
mužů, 15 žen a 15 mladých hasičů. Práce sboru je vždy zhodnocena za uplynulé období a zároveň i vytyčena na příští rok výroční
valnou hromadou. Práce sboru je řízena výborem a ten stanovuje v ročním plánu schůze a činnost. Za uplynulý rok bylo uskutečněno 12 schůzí výboru, 5 valných hromad, z nichž 1 výroční
a 2 schůze okrsku. Mimoto se každý rok pravidelně shromáždí
sbor na zahájení sportovní sezony 30. 4. a dále pak v polovině
listopadu k ukončení sezony soutěží v požárním sportu. Sbor má
postaveno 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů, 2 družstva mladých
hasičů rozdělených podle věku. Družstva dospělých se zúčastnila 10ti ligových soutěží a mimoto 4 soutěží pořádaných okolními
sbory v rámci výročí. Sbor poskytl pomoc věcnou, radou i účastí
na oslavě 100. výročí založení sboru v Trpišově. SDH již tradičně
uspořádal soutěž v požárním útoku O pohár Města Slatiňan a to již
32. ročník, kterého se 20. září zúčastnilo 30 družstev žen a mužů.
Vzápětí 27. září sbor uspořádal pohárovou soutěž mladých hasičů
za účasti 25 družstev. Pro mladé hasiče jako tradičně uspořádal
letní tábor na Řece u Krucemburku. Sbor zorganizoval v listopadu sběrovou akci ke zlepšení finanční situace. Tato akce se však
minula účinkem díky nastupující krizi a tím i pádem cen železa
a následným předpokládaným výnosem z této akce.
Nejen prací, ale i kulturou, poznáním i dobrým mokem je živ hasič
a proto 11. 10. byl uspořádán zájezd na národní kulturní památku do
Mikulčic, Hodonína a Vinného sklepa do Velkých Pavlovic. Tento
zájezd byl plně obsazen a měl mezi členy mimořádný úspěch.

Byla jsem při tom,
když Územní organizace Svazu diabetiků (SD) v našem městě hodnotila svoji činnost za uplynulý rok. 26. ledna 2009 se nás do dvou
místností motorestu Bonet „vešlo“ 124. V současné době má SD 206
členů. Kladu si nerudovskou otázku „Kam s námi?“
Obsáhlou zprávu o činnosti v loňském roce přednesl pan F. Kolek.
Nelze vyjmenovat všechny akce. Každý měsíc přinese nové zážitky,
které pro své členy přichystal výbor SD. Byly to krátké výlety do
krásného okolí našeho města (Práčov, Libáň, Svídnice, Strádov,…)
i celodenní výlety za poznávání naší vlasti (Svojšice, Polička, Častolovice, Konopiště…).
Dvakrát ročně odjíždějí naši členové na ozdravné pobyty do Podhájské, kde načerpávají nové síly v termálních pramenech. A rekondiční
pobyt v Jánských Lázních opravdu neměl chybu. Skvěle připravený
program, výborná strava a ochotný personál, to vše přispělo k dobré
pohodě nás všech.
Ani péče o tělesnou kondici není našim členům cizí. Dvakrát týdně chodí cvičit, zaplavou si v bazénu DSS a někteří jezdí plavat do
Chrudimě.
Také glukometry, které naši členové získali zdarma přispívají ke kontrole našeho zdraví.
Nezapomínáme ani na své spoluobčany v domě s pečovatelskou službou. Návštěvy as drobnými dárky potěší obě strany – dárce i obdarované.
Byla navázána spolupráce s SD v Pardubicích, která bude určitě přínosem pro obě organizace. Těšíme se, že jejich hudební skupina ŽIVAŇANKA bude přinášet radost i nám.
Opravdu nelze vyjmenovat všech 37 akcí, které se v loňském roce
uskutečnily. Dá to hodně práce, aby bylo vše perfektně připraveno.
Patří za to poděkování celému výboru SD a mnoha dalším členům.
Za mimořádnou práci pro SD byla oceněna naše předsedkyně paní
Olga Slachová. Ocenění převzala 14.11.2008 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. Zároveň tam převzala ocenění pro dlouholetou, stále čilou a aktivní paní Vlastu Tycovou, kterého se jí dostalo
při příležitosti jejího životního jubilea. Oběma dodatečně co nejsrdečněji blahopřejeme. Na výroční schůzi ocenila předsedkyně 12 členů
organizace, kteří věnují hodně svého času a energie pro dobrý chod
organizace. Drobný dárek a kytička je určitě potěšily.
I letošní rok bude bohatý na události jek vyplynulo ze zprávy p. předsedkyně. První velkou akcí bude výstava s názvem: JARO – nejkrásnější období.
V tomto duchu jarních tradic uspořádá SD ve dnech 2.–4. dubna 2009
v Kulturním domě tradiční velikonoční výstavu. Určitě zde naleznete inspiraci na výzdobu svých domovů. Košíčky ručně malovaných
kraslic, květinová aranžmá, perníčky, pěkné výšivky a háčkované
dečky na Váš slavnostní stůl. Spoustu dalších nápadů na vytvoření té
pravé jarní atmosféry Vám nabídnou naše členky.
Těšíme se na Vás.
Členka SD

Při hodnocení roku 2008 není možné se nezmínit o té nejpodstatnější práci hasičů, a to je o zásahové jednotce, která se za SDH
prezentuje. Z 39 mužů, kteří jsou ve sboru jejich 21 členy zásahové jednotky požární ochrany města a tato jednotka je zařazen
a v kategorii II. Právě rok 2008 byl pro tuto jednotku nejen loni,
ale i v celé historii našeho sboru rokem s největším počtem zásahů
a to celkem 52 výjezdů, z toho 32 mimo hranice katastru města
Slatiňan. Ve Slatiňanech to byl například 16. 5. požár bytového
domu na Starém náměstí, dále pak souvislý zásah ve Slatiňanech
a okolí, který začal 25. 6. a po 4 dny se jednotka podílela na likvidaci následků tajfunu. Mezi velmi náročný patřil i noční zásah 2. 7.
v Mladoňovicích při hledání skupiny mladých lidí a v neposlední
řadě během roku 2008 jednotka vyjela k vícero událostem např.
k osmi dopravním nehodám, na události způsobené záplavami,
k otevírání bytu a většímu počtu požárů.Tato jednotka nejenže se
školí, cvičí a zasahuje, ale rovněž i udržuje akceschopnou techniku a hasičskou zbrojnici. V očekávání, že v roce 2009 bude městu
a tím i jednotce přiděleno od Policie ČR starší vozidlo, tak v měsíci listopadu provedla jednotka výměnu přední stěny u přístřešku
a na tuto stěnu dal sbor ze své pokladny 6000 Kč a město ze svého
rozpočtu uhradilo automatická vrata. Veškeré práce s touto akcí se
odpracovaly zdarma.
Rok 2008 bude patřit v historii sboru k těm nejnáročnějším, ale
také k nejlepším.
Rulík František st., starosta SDH
2

Ptáme se za Vás
zastávce poslali černoušci na koupel do vody. Když jsme nalezli zpátky do člunu, přeplaval kolem nás krokodýl.
6. Cestování je ale i vcelku náročný a drahý koníček s ohledem na
to, že cestujete do dalekých zemí, letadlem atd. Jak vypadá vaše dovolená? Myslím ubytování, stravování, doprava. Je to vždy podle podobného scénáře, nebo někdy více luxusu, jindy zase spíše skautský
život v přírodě? A vracíte se zcela vyčerpán nebo spíšena načerpáte
novou energii na zrealizování dalších plánů?
Většina cest letadlem je nudná. Jakákoliv cesta po zemi je plná zážitků. S přibývajícím věkem je všechno náročnější. Zatím jsem neměl
problém spát v africkém prachu, na tvrdé skále v Norsku nebo na podlaze kavárny v Damašku. Z cest se vracím plný dojmů, které překonají
případnou únavu. A pak se vzpomíná třeba na fantastické argentinské
steaky zapíjené neméně dobrým vyzrálým vínem nebo na slavnostní
večeři s opečeným morčátkem, kdy je hospůdka v Cuzcu jenom vaší
party a k tomu je živé vystoupení peruánských indiánů, kteří za hrst
peněz hrají a zpívají jako o život.
7. Co je vaším zaměstnáním, profesí?
Nejvíce let jsem prožil v Tramontáži jako konstruktér a chvíli jako
personalista, 13 let jsem pracoval na finančním úřadu (ne moc rád)
a nyní jsem v důchodu.

Letošní první Besedu o cestování zahájil ve Slatiňanech již zde myslím si
velice známý cestovatel a fotograf pan
Milan Pilný z Chrudimě. A jelikož má
spousty zážitků, příhod a příběhů ze
zemí celého světa, myslím, že si rozhovor s ním rádi přečtete. A třeba Vás
tento rozhovor inspiruje k tomu, že
navštívíte další jeho povídání o jeho
cestách či výstavu fotografií, kterou
opět plánuje…
1. Myslím, že jste opravdu propadl
kouzlu cestování, bylo tomu tak odjakživa nebo jste k této zálibě dospěl až v pozdějším věku a co bylo
impulzem?
Touha poznávat je zakódována v genech. Doma za pecí nic nepoznáte,
a proto musíte vyrazit do světa. Mým světem bylo do roku 1989 Československo a některé „spřátelené“ země. Jinam jsem nemohl. A tak
se snažím tu mezeru vyplnit. Po naší vlasti jsme s dětmi cestovali vlakem, autobusem a pěšky s batohem a stanem na zádech. Mým prvním
velkým snem byl Egypt. A nezklamal.
2. S cestami a cestováním je úzce spjato fotografování, a fotíme asi
občas všichni. Ale vaše fotografie jsou takřka profesionální. To mohou potvrdit všichni, kteří navštívili nějakou z vašich výstav. Jak jste
se k focení dostal, jaké používáte „náčiní“ a kdo vás fotit učil?
Na úvodním panelu jedné z mých výstav jsem napsal, že fotografování by se mělo učit ve škole. Prvním učitelem byl můj strýc, ale týkalo
se to spíše technického procesu vyvolání a zpracování fotografie. Ten
pohled na svět hledáčkem fotoaparátu je taky trochu v genech a většinou v samostudiu. Fotografie z cest na mých výstavách se divákům
líbí, tak je to asi správný pohled. Fotografuji zatím klasickým způsobem na diapozitivy, ale ceny mne nutí přejít na digitální způsob.
3. Cestujete sám, s rodinou či kamarády? A jakým způsobem nebo
na základě čeho si vybíráte další cesty za dobrodružstvím?
Nedělá mi problémy cestovat téměř s kýmkoliv. Samozřejmě s kamarády je cesta pohodovější. Manželka některé mé cesty s ohledem na
náročnost vynechává. V mém věku už nestihnu všechno, co bych chtěl,
a tak si vybírám okruhy s možností navštívit více zemí najednou.
4. Návštěva jaké země byl pro Vás asi ten největší zážitek? Kde jste se
cítil dobře a kam naopak raději již nikdy nezavítáte?
Nemám zemi, ve které bych se cítil tak špatně, že už bych tam nemohl jet. Návštěva jakékoliv země je pro mne velkým zážitkem, musíte
se však všude cítit jako host, nikoliv jako dobyvatel. Ale abych byl
konkrétnější. Velice mne zaujalo Jordánsko s Petrou a Wádí Rum, rád
mám Norsko, fantastická byla setkání se zvířaty v jižní Africe, k nejkrásnějším městům světa patří Rio a uchvátilo mne Peru.
5. A zažil jste nějakou „odvážnou“ situaci, která sice dobře dopadla, ale vy jste ji ohodnotil slovy: „Kdybych to věděl, radši bych tam
nechodil“!
Zažil jsem řadu situací, které nebyly úplně jednoduché, ale to je součást poznávání. Nikdy jsem nelitoval něčeho, co jsem na svých cestách prožil. Tak alespoň dva drobné zážitky. Při úprku před sněhovou
bouří těsně pod vrcholem druhé nejvyšší rakouské hory Wildspitze
jsem zůstal trochu pozadu a málem jsem se propadl do hluboké trhliny
ve sněhu. Naštěstí to odnesly jen roztržené kalhoty a škrábanec na
stehně od stoupacích želez. Při raftu na Zambezi nás při odpočinkové

8. Máte určitě plány na další cesty po zeměkouli, prozradíte, kam se
chystáte letos?
Letos se chci věnovat manželce a vybral jsem výlet, kde snad nebudeme spát v prachu cest, ale přesto bude nabitý zážitky. Čína–
Tibet–Nepál–Indie.
9. A jak je to s výstavou fotografií, nechcete čtenáře na nějakou připravovanou či plánovanou výstavu pozvat?
7. července bude vernisáž výstavy fotografií z cesty po Jižní Americe
ve výstavní síni Vodních zdrojů Chrudim. Potrvá téměř celé prázdniny, ale já bych se s vámi chtěl setkat především osobně na této vernisáži. Moje tři výstavy v posledních letech se uskutečnily ve Slatiňanech. Doufám, že budou mít pokračování.
A co na závěr? Vezměte batoh, fotoaparát a svěřte se své touze poznávat. A pokud jste jiného ražení? Přijďte mezi cestovatele na další přednášky a možná také někam vyrazíte. Nebo se přesvědčíte, že doma za
pecí je nejlépe.
Chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za Váš čas a přeji vám za
naše čtenáře ještě mnoho zajímavých cest a šťastné návraty z nich...
Ptala se Renata Maryšková
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Ze školy
lickém Tiptonu, kde jsme dolaďovali přípravu jeho realizace. Projekt
bude vyhlášen na jaře a bude probíhat do roku 2011. Bližší informace
poskytneme naší veřejnosti později.
V lednu proběhl v Sedmidolí u Špindlerova Mlýna základní lyžařský
kurz pro žáky 7. tříd (sjezdovky a běžky), počátkem února v Rejdicích
rozšiřující lyžařský kurz pro osmáky (sjezdovky a snowboard).
V lednu dosáhly dvě žákyně naší školy významných úspěchů. Žákyně
Natálie Morávková byla vyhodnocena jako nejúspěšnější autorka slohové práce na téma „Chemie u nás doma“, kterou zpracovala v rámci
soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ a byla oceněna při
slavnostním vyhlášení v aule Univerzity Pardubice. Žákyně Tereza
Culková se umístila na 2.–3. místě okresního kola Matematické olympiády. Žákyním blahopřejeme.
Za školu Mgr. Daniel Vychodil

V listopadu a prosinci proběhnul již třetí ročník projektu Neznámý
kontinent, tentokrát zaměřený na Asii. Žáci sedmých tříd zkoumali nejrůznější témata vzatahující se k tomuto kontinentu, připravovali prezentace, které museli předvést před certifikační komisí
a následně před školní veřejnosti. Učili se tak pracovat se zdroji
informací, třídit a vyhodnocovat informace, hledat souvislosti,
připravovat prezentaci, zvládnout důležité rétorické zásady při vystupování před ostatními. Součástí projektu byly i asijské dílny,
kde jsme se zabývali asijským uměním, tancem, filozofií, náboženstvím i vařením. Projekt byl zakončen před Vánocemi společným setkáním tříd v tělocvičně a ukázkou toho, co vše se sedmáci
naučili.
Škola je zapojena do evropského projektu Globální škola pro 21. století. V lednu proběhla přípravná schůzka mezinárodního týmu v ang-
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Do Prahy a do Svídnice
V sobotu 31. ledna 2009 jsme jeli na výlet do Prahy. Nejprve jsme byli v galerii Geosvět. Je to
soukromé muzeum minerálů a fosiílií. Sběratelé p. Ruml a p. Thin tu shromáždili úžasné
věci a to z celého světa, i z pro nás blízké
Běstviny, Práchovic a Vápenného Podola. Obdivovali jsme spoustu zkamenělin a vzácných
kamenů. Nerosty tu jsou v takových tvarech, že je
těžké uvěřit, že to všechno vytvořila sama příroda. A zkameněliny
nám zase ukazovaly otisky dávných živočichů.
Pak jsme se přesunuli na Staré Město. Kolem různých památek
jsme mířili do Anežského kláštera. Zastavili jsme se např. v kostele sv. Mikuláše, který je od r. 1920 hlavním kostelem církve
československé husitské. V interiéru barokního kostela, který je
stejně jako jeho jmenovec na Malé Straně vystaven podle plánu
K. I. Dientzenhofera, jsme obdivovali kromě jiného oltářní obraz
od Karla Špilara a krásný křišťálový lustr ve tvaru carské koruny.
Ten byl kostelu věnovaný ruskou pravoslavnou církví, která ho
v 19. století užívala. Ještě Radnice, palác bývalé Pražské městské pojišťovny, palác Golz–Kinských, dům U Kamenného zvonu,
Týnský chrám a pak už jsme došli ke klášteru – na výstavu Sv.
Václav – ochránce České země.
Výstava o sv. Václavovi je velmi působivá. Jeví se, že předměty
zde vystavené jsou vedle korunovačních klenotů tím historicky
a duchovně nejcennějším, co v naší zemi bylo. Ostatně korunovační klenoty pořídil Karel IV. s tím, že sv. Václav je jejich jediným
a věčným vlastníkem, jeho následníkům byly jen propůjčovány.
Přestože u některých exponátů se historická věda přiklání spíše
k tomu, že jde o předměty dodatečné, je jejich hodnota zase v tom,

Potom jsme ještě šli do Obecního domu, na výstavu BIMBA – dílo
Bohumila Konečného. Byla to rozsáhlá výstava ilustrátora Rychlých šípů, časopisu Mladý hlasatel a časopisu Vpřed. Připomněli jsme si tu dětství nad obrázky Rychlonožky a jeho kamarádů
a prohlíželi si spoustu dalších obrazů a ilustrací různých žánrů.
Ještě jsme shlédli film, který vypovídal o malířově nejednoduchém životě.
Další náš výlet byl do Svídnice. V sobotu 14. února jsme šli na
exkurzi do Keramické dílny paní Aleny Effenbergerové. Přesto, že
nás bylo 25, věnovala se nám paní majitelka s velkou trpělivostí.
Ukázala nám práci na hrnčířském kruhu, vykrajování keramiky
a vysvětlila nám všechny ostatní práce, včetně lité keramiky a vypalování v peci. A jak říkala – návštěvníci jsou vítáni, mohou si
práci i vyzkoušet. Od letošního 1. května je na pardubickém zámku výstava její keramiky. Pozvala nás na vernisáž výstavy a tak už
máme rozhodnuto, kam pojedeme v sobotu 1. května na výlet.
Klub českých turistů Slatiňany

Cestovatelské večery
Další již 6. sezóna besed o cestování finišuje a jejich příznivce
zveme na poslední 2 večery na přelomu zimy a jara. Nejprve se
vypravíme do Afriky. V úterý 10. 3. v 19.00 hod. nám Hana Doležalová přiblíží Etiopii jako zemi kontrastů. Shlédneme fotografie
památek, hor i divoké zvěře v národních parcích.
Poslední akcí je přednáška Petra Dittricha o loňské výpravě do
Kyrgyzstánu. Prostřednictvím fotografií a jeho vyprávění splujeme
spolu s partou vodáků pod sedmitisícovými vrcholy pohoří Ťan –
Šan několik divokých řek, absolvujeme třídenní trek v opuštěných
horách, v legendárním náklaďáku ZIL 131 objedeme jezera IsikKul a Song-Kol, navštívíme v jurtě místní obyvatele a ochutnáme
kumys… Přednáška o Kyrgyzstánu se koná v úterý 31. března
2009 v 19.00 hod. ve Společenském domě v Tyršově ulici.

že jsou Václavovi zasvěceny v takovém hlubším, symbolickém
smyslu slova. Na výstavě jsou např. zbrojní předměty, připomínající knížete – kovová přilba s nánoskem (podle ní modeloval
Myslbek sochu na Václavském náměstí), meč a kroužková zbroj.
Z ostatních exponátů je pozoruhodné především staroboleslavské
Palladium země České. Jde o reliéf představující P. Marii s Ježíškem, tepaný z mědi a pozlacený. Podle barokních legend je to štítek, který věnoval věrozvěst Metoděj při křtu kněžně Ludmile.a ta
ho potom darovala svému vnukovi. Sv. Václav ho prý nosil a před
smrtí je dal svému druhu Podivenovi. Ten ho zase před koncem
svého života schoval poblíž místa svého pána. O dvě století později ho jeden rolník vyoral a na tom místě byl vystaven kostel
nanebevzetí P. Marie ve St. Boleslavi. Mezi řadou obrazů jsme si
vyhledali ten, znázorňující jednu z nejhezčích svatováclavských
pověstí. Podle ní šel v den sv. Štěpána sv. Václav ještě za tmy na
mši a provázel ho věrný Podiven. Když si Podiven stěžoval, že ho
zebou nohy, řekl mu sv. Václav, aby šel v jeho stopách. Ten vstoupil do jeho šlépějí a hned cítil jako by byly vyhřívané. Je zajímavé,
že v Anglii existuje vánoční koleda Good King Wenceslas z pol.
19. století. V ní se zpívá právě o tomto příběhu.
Cestou z Anežského kláštera jsme se zastavili v kostele sv. Jakuba
Většího – po katedrále sv. Víta nejdelší chrámové stavbě v Praze.
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Připomenutí válečného pobytu spisovatele Jaromíra Johna ve Slatiňanech
díla, ale i dalšími aktivitami, poukazujících na šíři jeho zájmů. Z nich
to např. byly odborné práce o estetice, které se mu staly náplní v závěrečné etapě života po II. světové válce na obnovené Palackého univerzitě v Olomouci, na níž se stal vedoucím katedry estetiky a jmenován
profesorem.
Na závěr si připomeneme aforismus, obrážející johnovskou úsměvnost
i moudrost životního nadhledu: Kdo miluje život se všemi jeho krásami, radostmi a podivuhodnostmi, je veselý, tvůrčí a statečný člověk.
Spisovatelka Helena Šmahelová patřila také do příbuzenského okruhu
Johna a od roku 1943 pracovala u něj jako sekretářka. Vypráví o tom
v memoárové knížce Vzpomínky na Jaromíra Johna, vydané v roce
1979 v Albatrosu. V roce 1961 požadovala od MNV Slatiňany, aby se
po Johnovi pojmenovala některá z ulic nebo umístila pamětní deska
na domku zemřelé sestřenice Krčmářové. Na základě této žádosti byla
dotazována Palackého univerzita, zda byl John pokrokovým pracovníkem, tedy je-li tato osobnost
vhodná pro tuto poctu v obci.
Od té doby nastalo v této záležitosti mlčení a klid. Přístupem tehdejší obce byla
Šmahelová rozčarována a na
Slatiňany zanevřela.
K nápravě došlo až po roce
1989. V plánu kulturně výchovné činnosti MěNV
bylo rovněž zařazeno odhalení pamětní desky Johnovi v Tyršově
ulici. Skutečně k ní také došlo, kronika zaznamenala přesné datum
(14. 4. 1990), avšak nejednalo se o slavnostní akt
odhalení jako tomu bylo
v případě plakety Vrchlického na návrší, nýbrž
o pouhé přichycení na
fasádu vilky (viz. foto).
Existenci pamětní desky
J. Johna přivítala Šmahelová s velkým zadostiučiněním, avšak o jejím
odstranění po necelých
šesti letech už churavějící
spisovatelka informována
nebyla (zemřela 5. 11. 1997). Majitel nemovitosti sejmutí desky zdůvodnil stavební úpravou a zateplením rodinného domku.
Ing. Milan Vorel

J. John (viz. foto) pobýval v obci v letech 1938–46. Pro něj to byl vynucený
azyl, způsobený tragickými událostmi
doby, počínaje mobilizací a konče porážkou nacistického Německa, načež
následoval definitivní odchod na univerzitu do Olomouce.
K přestěhování Johna z Nového Města
nad Metují do Slatiňan ke své sestřenici B. Krčmářové, industriální učitelce, přiměla mobilizace na podzim
roku 1938. Při povolávání záložníků
do armády měl být jako kapitán jízdy
reaktivován a město evakuováno.
Do Nového Města nad Metují odešel
zcela dobrovolně v roce 1936, aby tu našel klid k tvůrčí práci, kterou
postrádal ve velkoměstském prostředí Prahy, kde působíl ve funkci
šéfredaktora obrázkového časopisu Pestrý týden.
V této době vydává řadu knížek, posilujících národní a vlastenecké
cítění, vyznává se v nich z lásky k domovu a rodné vlasti. V próze
pro děti je to např. Vojáček Hubáček, kterou napsal krátce po svém
příchodu do Slatiňan, kraje svého dětství, aby se do něj opět vrátil
v těžké době okupace.
V pohádkové laděném příběhu, čerpaném ze své vlastní zkušenosti
z albánské anabáze za I. světové války, líčí podivuhodné příběhy českého vojáka, který se dostane do tureckého ráje, avšak za všechno bohatství světa by nedal malou vísku s babiččinou chudou chaloupkou
ve Škrovádě. Nade vše mu byl domov, do něhož se demobilizovaný
hrdina po letech válečného dobrodružství vrací, aby prací naplnil poslání života, vítězil nad zlými silami a úklady protivenství.
V beletrii pro dospělé, např. v Moudrém Engelbertu, který rovněž patřil do slatiňanské éry, čtenář poznává naše okolí a v popisu „libodřického“ parku se rozepisuje o obydlí lesního rady v myslivně zv. Švýcárna,
jež se autorovi jevilo jako rozlehlé stavení v nejzadnějším koutě parku,
vystavěné z červených cihel a trámů, pokryté doškovou střechou, jejíž
venkovní zdi byly zakryty zelení popínavých keřů révy se srdčitými
listy. Kdo viděl tuto romantickou stavbu, před níž se na louce pásly
ovce a procházel myslivecký pes, nezapomněl na ni do smrti.
Jemný sarkasmus v závěru citace budí dojem, že ho napsal ironik
John o 70 let později, protože jeho skvělý postřeh by dnes vyzněl jako
metafora, podobná osudu Čeňka Engelberta, hlavní postavy románu,
deklarovaného jako láskyplný příběh, prožívajícího však trauma dvojí
milostné deziluze, jemuž láska přinesla bolest a utrpení.
Umělecký profil Johna se nedá posoudit jenom výčtem literárního

Atletika – sezona 2008
Oddílové rekordy
V loňském roce padlo „jen“ pět rekordů. Je to dáno tím, že spousta
z nich je velmi kvalitních a není jednoduché je překonat.
ml. žáci – Češík – trojskok (10,06 m)
st. žáci – Hudec – disk (43,72 m)
Němec – kladivo (27,25 m)
muži –
Ješátko – kladivo (42,70 m)
Pilař – sprinterský trojboj
(60 m – 7,1 s, 100 m – 11,3 s, 200 m – 22,8 s)

V minulých sezonách nám vozili medaile hlavně jednotlivci,
kdežto loni nám největší radost dělali hlavně družstva.
V jednotlivcích jsme neměli žádného přeborníka kraje. 2. místa
získali st. žáci, Hanuš Jakub – 800m (2:20,1), Zahálková – kladivo
(25,59 m), dor. Pešek – 100 m (12,02 s), v mužích pak Musil–
10 000 m (34:47,5).
3. místa získali ml. žák Češík – 60 m př. (11,07 s) pětiboj, st. žák
Hanuš Jakub – 200 m př. (31,32 s), dor. Pešek – 60 m a 200 m
v hale (7,44 s a 24,49 s), ve výšce a dálce venku (165 cm a 5,67 m),
muži Hejkrlík – 10 000 m (39:28,8).
Družstvo mužů vybojovalo 2. místo za postupující Chrudimí a byli to vyrovnané souboje při kterých naši muži zaznamenali mnoho osobních rekordů a dokonce padli i rekordy
oddílové.
Největším překvapením pak bylo družstvo starších žáků,
kteří sice po dvou kolech byli čtvrtí, ale skvělým finišem
ve zbývajících dvou kolech nakonec vybojovali 3. místo
v krajském přeboru za ŠAK Pardubice a ŠAK Chrudim. Za
námi zůstala Hvězda Pardubice, Moravská Třebová, Litomyšl, Ústí nad Orlicí…
Naposledy vybojovali medaili v této kategorii kluci v 90. letech
!!! Kdo se o to zasloužil – Boháč, Češík, Andr, Hanuš, Kubeš,
Kumpera, Němec, Laki, Ďuriač, Remeš, Venzara, Pilař, Sikora,
Jeník, Mašínové, Slanař, Pluhař, Baumgartner.

Rozběhlo se výrazně trénování mladého atletického potěru.
Šéfem této skupinky je Zdena Chalupová, která s dětmi nejen
trénuje, ale také jezdí na závody a pořádá pro ně spoustu dalších
doplňkových činností. Tady nám výrazně pomáhá sponzorováním
Lékarna Lek – Bior, které děkujeme, že pomáhá rozvoji mláděžnické atletiky ve Slatiňanech..
Krajské přebory jednotlivců v hale – Praha 25. 1. 2009
To co se nepovedlo v loňském roce, se naplnilo hned v prvním
velkém testu na halových přeborech v Praze. Získali jsme zlatou
medaili zásluhou st. žáka Michala Ďuriače v nejprestižnější soutěži v běhu na 60 m. navíc časem 7, 97 s se poprvé dostal v elektronickém měření pod 8,0 s (!!), což má již svou kvalitu.
Mgr. Jan Hanuš
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Soukromá inzerce

Rok 2009 je rokem Bohuslava Martinů a proto právě tomuto hudebnímu skladateli, od jehož smrti uplyne 50 let, bude věnován
další Laskavý večer. Vzpomínat se bude pochopitelně hlavně zpěvem a o ten se postará chrudimský Slavoj, nejstarší pěvecký sbor
v Čechách, který má v rodném listě rok narození 1856. Od roku
2001 je uměleckým vedoucím Zdeněk Kudrnka, který Slavoji
vtiskl moderní styl uměleckého zpěvu.
Jako ve většině Laskavých večerů i v tomto se prostřídá hudba s literaturou a budete si moci vyslechnout básně Františka Halase.
Kdo přijde v úterý 24. března od 19 hodin do Společenského
domu, rozhodně nebude litovat.
Zdeněk Jirásek

Březen na Farmě Slunečný Dvůr
Farma Slunečný Dvůr, Holičky,
jen 10 km západně od Chrudimi!
Restaurace Na Farmě, otevřeno pá – 17–21.00 hod.,
sobota a neděle od 11 do 21.00 hod.
NOVINKA! Každý týden jiný gastro styl. Vaše chutě se nenudí!
Výletní, stále nekuřácká, panoramatická, rodinná, krbem vyhřátá
i zdobená!
Více na www.sunnyfarm.cz.
Farma – jako – česká hospoda – aneb Medový víkend.
Vrcholí čas české chuti MEDU – steaky v medové marinádě, ale
také domácí medovník. A prodej medíků a medoviny přímo od
medaře! Tuplované zdraví!
Neděle 1. března od 11 do 21.hod.

Vítání občánků
V sobotu 14. března 2009 v 10.00 hodin bude v obřadní síni
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života
a společenství našeho města 9 nových občánků.

Farma – jako – kavárna – aneb Dámský víkend
SANTOS 100% ARABICA zavoní ze servisu na kávu. A skoro
jarní ABC v originálních dezertech a pohárech – A jako ananas,
B jako banán, C jako citron a nebo O jako Oriflame – vzorečky
přírodní kosmetiky zdarma. Pro děti každou sobotu PONY CLUB
Bety – jezdecká školička pro nejmenší!
7. a 8. března od 11 do 21 hodin

Poděkování
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti
výročí naší zlaté svatby.
Manželé Teplých
Za milé blahopřání k mému životnímu jubileu děkuji městu
Slatiňany. Dík též za dárek, květiny a vřelá slova paní Aleny
Pavlišové.
Vlastimil Kotyza

Farma – jako – fritérie – aneb Víkend
BIO bramborových hranolků!
Víte, kdo objevil kouzlo bramborových hranolků? Proč smažil
právě brambory?
A jak chutnají hranolky v BIO kvalitě?
S dipy – domácími omáčkami i kečupem v bio – kvalitě? Svačinkové menu na odpolední vidličku překvapí kvalitou i cenou!
Šance! Vychutnejte si zasněžené Orlické hory!
Mincovní vyhlídkový dalekohled za pěkného počasí i hory přenáší! Pouze na Farmě!
Sobota a neděle 14. a 15. březen od 11 do 21 hodin.

Děkujeme za projevy soustrasti a za tichou vzpomínku na pana
Zdeňka Šťovíčka ze Škrovádu.
Zarmoucená rodina

Soukromá inzerce
Pronajmu byt 3 + 1 ve Slatiňanech.
Tel. 774 118 535 večer.

Farma – jako TOP Restaurant – aneb
3. březnový čajíček pro děti „ve žluté“.
Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí třetí taneční denní zábavu
pro dětičky a jejich party.V sobotu 21. března od 11 hodin MINI
ples ve žlutém. Stačí žlutá mašlička do vlasů a jste IN! POZOR!
Jarní zdobení tvářiček našich hostů – pro slavnostní pocit!
Stálá prodejní výstava hraček a rébusů firmy Didakta Pardubice.
A v kuchyni? 5 x M – Martinovo Mistrovské Mlsání – kuchyni
vládne Martin Málek.
21. a 22. února do 11 do 21 hodin

!Akce na opalování!

Solárium Salon Suzanne
Zdravotní středisko Slatiňany
Tel. 777 943 532
Při zakoupení permanentky v hodnotě 1 000Kč,
druhá v hodnotě 500 Kč zdarma.

Farma – jako – restaurace čistých chutí – aneb
RAJEC Party.
Premiéra bylinek mateřídoušky, meduňky a pampelišky zasnoubené s neperlivou vodou Rajec. Premiéra novinek na jídelním lístku
v BIO kvalitě. Co takhle dát si BIO uherák, menší, lépe vyzrálý salám bez dusičnanů konzervovaný pouze kořením a mořskou solí?
POZOR! Prodejní stojan ECOVER – ekologických mycích a čistících prostředků z prodejny BIO NATURAL – u VZP – v Chrudimi. Ecover – zeptejte se svojí čističky – pochválí Vás.
BONUS! Poníci Betyna a Simka vítají jaro s námi!
Sobota a neděle 28. a 29. března od 11 do 21 hodin.

KOSMETIKA
Dagmar Glaserová
Pro Vás připravila širokou nabídku procedur,
to vše s přístrojovým ošetřením pleti.
Najdete mě v budově zdravotního střediska – 1. patro.
Tel. 774 568 045
Široká nabídka procedur Vám umožní dokonale
relaxovat a pečovat o své tělo.
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