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Řadu let dobře slouží našim nejmladším školákům budova školní pří-
stavby, která je umístěna v pěkném tichém prostředí poblíž řeky Chru-
dimky. Zateplením budovy se stalo hospodárnější vytápění.

V závěru minulého roku se realizovala „výstavba zpomalujících 
ostrůvků“ na státní silnici jižně při vjezdu do Slatiňan. Podaří-li se 
záměr investora zpomalit jízdu motoristů při vjezdu a následně prů-
jezdu městem budeme rádi pro bezpečnost občanů.
Text a foto: Jiří Krajíček

Zápis do mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2010/2011 se 
koná 23.března 2010 od 12.30 do 16.00 hodin v mateřské škole ve 
sluníčkovém oddělení. Rodiče  si k zápisu přinesou  svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí je možné si vyzvednout 
v mateřské škole již před zápisem.

Hana Rudová, ředitelka  školy

Zápis do mateřské školy

Rekonstrukce rybníčku pod zámkem

Slatiňany obrazem

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost No-
kia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením 
Altus otevírají devátý ročník dobrovolnického programu Make 
a Connection – Připoj se. V loňském ročníku bylo podáno v kra-
ji šestnáct projektů a z toho jich bylo třináct podpořeno v cel-
kové výši 297.815 Kč. To už je důvod, proč se zamyslet a nevyužít 
této zajímavé nabídky.
Pokud Ti je 16–26 let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, 
tak můžeš získat fi nanční podporu až do výše 30 tisíc korun. 
Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je 
úplně jedno, jestli to budou benefi ční koncerty, opravy památek, 
organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepo-
vanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smyslu-
plnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro 
členy týmu. 
Navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro jedno-
ho zástupce z týmu budou zorganizována několikadenní zážit-
ková školení. Na nich získá základní informace z řady oblastí, 
které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je 
například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce 
s médii.  
Co máš udělat pro získání fi nančních prostředků?
Vyplň jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009 na 
stránkách www.pripojse.cz, v němž specifi kuj cílovou skupinu, 
místo a termín realizace a zejména význam a přínos projektu. 
Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat na www.pri-
pojse.cz a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději do konce 
března 2010 na adresu Nadace pro rozvoj občanské společnosti 
(NROS).
Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmín-
ky? Projdi si důkladně www.pripojse.cz a pokud odpověď na svou 
otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu pripojse@nros.cz. Do 
pár dní Ti přijde odpověď. 
Uspěly už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za osm minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů 
Pardubického kraje okolo 2,3 milionů korun. Takže to zkus taky!

Přejeme mnoho úspěchů při podávání projektů
Roman Málek, Občanské sdružení Altus

Mladí lidé mají možnost
získat fi nance na svoje projekty

Město Slatiňany připravuje rekonstrukci rybníčku pod zámkem. 
Jednou ze zvažovaných variant je obnova rybníčku v původní po-
době. Další možností je provedení revitalizace vodního náhonu 
(přibližně ve stylu meandrů u chrudimského divadla) a tím i zmen-
šení plochy rybníčku. Co si o tom myslíte Vy? Napište nám na ryb-
nicek@slatinany.cz nebo kontaktujte osobně členy rady města.

Rada města Slatiňany

Tímto večerem bude znít jazzová a swingová muzika a to v inter-
pretaci té nejpovolanější osoby. Přijede zpěvačka JANA KOUB-
KOVÁ spolu s pianistou Onřejem Kabrnou, a to ve čtvrtek 
4. března od 19 hodin do Společenského domu ve Slatiňanech. Na 
koncertě se navíc budou prodávat i CD a knížky.
Vstupné 50 Kč a malé pohoštění vínem či čajem z čajovny Luna je 
již samozřejmostí. Stejně tak i předprodej vstupenek v Infocentru 
ve Slatiňanech. Počet míst omezen!

71. Laskavý večer – večer plný jazzu
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Rada města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 92. schůzi  dne 22.ledna 2010

  1.  Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o odstranění odpadů se 
společností AVE Nasavrky a. s.

  2.  Návrh subjektů na oslovení s výzvou k podání nabídky na 
zpracování zakázky na služby: Výběr zhotovitele na akci Trpi-
šov – splašková kanalizace

  3.  Inventarizaci 2009 – stav majetku a závazků k 31. 12. 2009
  4.  Výsledky kontrolní a inspekční činnosti v ZŠ Slatiňany za rok 

2009 a výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2008/2009
  5.  Zadání zakázky města – Provedení výběrového řízení na zho-

tovitele veřejné stavební zakázky „Rekonstrukce domu č. 
p. 66 ve Slatiňanech Švýcárna“ 

  6.  Dodatek č. M01/2010 ke smlouvám o využití programového 
vybavení – Projekt: CIS-PAM (Personalistika a Mzdy) a CIS-
EMA (Evidence majetku) a rozšíření programu jednání 24. 
zasedání zastupitelstva města Slatiňany.

Rada města Slatiňany projednala
na své 93. schůzi dne 8. února 2010

  1.  Vztah PO a zřizovatele, vedení zjednodušeného účetnictví
  2.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organi-

zace města na rok 2010
  3.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na 

rok 2010
  4.  Nájemní smlouvu na byt č. 5 v DPS Slatiňany
  5.  Zřízení věcného břemena – kanalizační sběrač k odvádění 

splaškových vod z novostaveb RD v ul. Sečská ve Slatiňa-
nech

  6.  Zřízení věcného břemena – kabelové vedení nn pro plánované 
novostavby v lokalitě označené územním plánem jako 44/R 
v Trpišově

  7.  Žádost o výpůjčku 5 ks kontejnerů na sklo od společnosti 
EKO-KOM, a. s.

  8.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Provedení restaurá-
torských prací na soše sv. Jana Nepomuckého ve Slatiňanech, 
části obce Škrovád 

  9.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázky města malého rozsahu – Oprava chodníku 
ve Škrovádu (od hospůdky Pod kopcem po křižovatku „T“).

10.  Bezúplatný převod tří kusů světelných bodů veřejné osvětlení 
na parkovišti u hřebčína ve Slatiňanech

11.  Nařízení města Slatiňany č. 1/2010, který se mění nařízení 
č. 1/2009 o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových lhů-
tách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, 
chodníků a průjezdních úseků silnic

       Vnitřní směrnice č. 2/2010 RMS, kterou se mění vnitřní směr-
nice č. 4/2009 RM plán zimní údržby místních komunikací, 
chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Slatiňany 

12.  Žádost o pokácení 2 ks jírovce na pozemku parc. č. 384/1v kat. 
území Škrovád

       Žádost o pokácení 2 ks vrby na pozemku parc. č. 706/12 v kat. 
území Slatiňany

       Žádost o pokácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 150/2 v kat. 
území Slatiňany

       Žádost o pokácení 2 ks jasanu, 2 ks břízy a 5 ks akátu na pozem-
cích parc. č. 707/1, 707/2, 66/1 a 66/2 v kat. území Slatiňany

13.  Zrušení výběrového řízení
14.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
15.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2009
16.  Výroční zprávu za rok 2009 o činnosti města Slatiňany v ob-

lasti poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

17.  Záměr rekonstrukce rybníčku u Modely

Rada města Slatiňany projednala
na své 94. schůzi dne 15. února 2010

1.  Zahájení zadávacího řízení ve výběrovém řízení na akci „Re-
konstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech“

2.  Podání žádosti o dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu a udělení plné moci pro jednání se SZIF

3.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5010 9332 ze dne 31. 8. 2009 
– Zpracování projektové dokumentace pro akci „Slatiňany – 
Říště – splašková kanalizace dokumentace pro územní řízení“

Ve čtvrtek 18. března 2010, 19.00 hod. budeme moci ve Společen-
ském domě shlédnout přednášku Vladimíra Šimka pod názvem 
„Idioti na plavbě kolem světa“ o skupině nadšenců, kteří si splnili 
svůj odvážný sen, kdy pouze vlastním úsilím a za pomoci vlast-
ních zdrojů postavili repliku Magalhãesovy Victorie ze šestnácté-
ho století a navzdory nulovým zkušenostem s plavbou vypluli po 
jeho stopách kolem světa. Vstupné dobrovolné.

JH

Cestovatelský večer

I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“. Úko-
lem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihov-
ny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně 
zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři. 
V měsíci lednu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Wilbur Smith – Zlatá liška
Frederick Forsyth – Den pro šakala

Něco pro naše čtenáře

Středisko junáka Slatiňany Vás zve na 

9. Skautský ples9. Skautský ples
PRO PAMĚTNÍKY

alá

NÁVRAT DO 20. – 30. LETNÁVRAT DO 20. – 30. LET
V sobotu 20. 3. 2010 od 19.30 
do sokolovny ve Slatiňanech

Nebojte se objevit módu kankánových či charlestonových tanečnic, 
nebo se nechte ve svých róbách inspirovat fi lmy pro pamětníky

Získáte tak možnost ochutnat naše lahodné překvapení
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ CHRUDIMZUŠ CHRUDIM 
a reviválová kapela THE BLUE MOONTHE BLUE MOON se svými šlágry
Lístky v prodeji od 8.3. 2010 ve Svatebním salonu Lenka

(v nákupním centru Pramen) ve Slatiňanech
Cena vstupenky 100Kč
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Když venku mrzlo až se úžil dech a ulice a chodníky našeho měs-
tečka připomínaly ledové koryto horské dráhy. Nic z toho však 
neodradilo 140 členů SD od toho, aby se začali dlouho před za-
čátkem scházet ke své Výroční členské schůzi, která se tentokrát 
konala 27.1. v sokolovně. Proč přicházeli tak brzo? Pro mnohé 
z nich to není pouze „nějaké schůzování“, ale je to setkání s přáteli 
kde se popovídá, zavzpomíná a potěšíme se navzájem.
Naši schůzi navštívil starosta města MVDr. Ivan Jeník, MUDr. To-
máš Hála z Pardubic, paní Koukalová – předsedkyně Svazu posti-
žených a zástupkyně ČSČK z Hradce Králové.Ve stručnosti byl 
zhodnocen uplynulý rok. Myslím, že to co jsme si na začátku roku 
2009 dali za úkol co jsme očekávali bylo naplněno. Budeme rádi 
vzpomínat na to jaký byl a co nám přinesl.
Určitě rádi budou vzpomínat na uplynulý rok paní Václava Bohá-
čová a pan František Kolek.V Brožíkově síni na Staroměstské rad-
nici v Praze převzali za svoji práci ocenění ÚV SD. Pan Kolek za 
svou dlouholetou práci pro SD získal ocenění nejvyšší Syllabovu 
plaketu, paní Boháčová ocenění za dobrou práci pro SD.
Před námi je téměř celý dlouhý rok 2010. Jaký bude? Co nám při-
nese? Co od něho můžeme očekávat to ve stručnosti nastínila paní 

předsedkyně. Tak jej začněme v plné síle a s dobrou náladou.
Se zajímavým příspěvkem vystoupil MUDr. Hála, vedoucí projektu 
pro Mezinárodní výzkum cukrovky, se zaměřením na výskyt kar-
diovaskulárních komplikací. Do tohoto výzkumu se může přihlásit 
každý, kdo splňuje následující kritéria a nemusí být ani členem SD.
1) Věk nad 18 let
2)  Cukrovka – diabetes melitus II. typu-na dietě nebo tabletkách, 

ne však na Inzulinu
3)  Pacient prodělal: infarkt srdce, anginu pektoris, zákrok na srdci 

– koronarografi e, nebo mrtvičku či ischemickou chorobu dol-
ních končetin

4) Vysoký krevní tlak
Veškerá péče bude poskytnuta samozřejmě zdarma bez poplatku 
na vyšetření nebo za léky. Pacientům budou proplaceny i nákla-
dy na cestu. Zájemci o zařazení do výzkumu se mohou přihlásit 
u paní Olgy Slachové buď osobně nebo na telefon 723 077 036.
Pečujte o své zdraví a přidejte se i vy. Přeji vám ať si plníte svá 
přání a své sny. Benjamin Mays říká: „Mnohem větší tragédie než 
nedosáhnout cíle je nemít žádný cíl“.

Bohumila Blažková, členka SD

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany slaví letos  100. výročí svého vzniku

BYLA JSEM PŘI TOM…

Část I.
Dne 6. září 1910 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Sla-

tiňany. Cituji úvodní list z kroniky TJ Sokol Slatiňany:
„Toho dne v 8 hodin večer schází se v hostinci u Virtů 41 mužů, kte-
ré naplnila obdivem a úctou velkolepost myšlenky sokolské, kteří 
rozhodli se vstoupiti v řady vyznavačů. Jednohlasně volí ze své-
ho řadu prvního starostu jednoty br. Herolda Jindřicha. Do výboru 
zvoleni byli bří. Kubelka Fr., Potůček Bedř., náčelník, Kroužek Fr., 
Schiller K., Šnopl Č., Bílý Mil., Jelínek Fr., Ježek Jos., Šťovíček 
Fr., Kramář Josef. Revizoři účtů: Volejník Jos., Havíř Fr.

V r. 1911 dne 30. června zřízen byl odbor vzdělávací, předse-
dou br. Herold, téhož večera byl ustanoven odbor zábavní.  Před-
sedou byl br. Volejník J. Dne 1. 12. 1911 změnil se cvičební sál 
u Virtů za příhodnější u Čiháků, neb p. Virt nevycházel cvičícímu 
členstvu vstříc.“ konec citátu.

Nejdříve se cvičilo v hostinci u Čiháků (později název 
u Konrádů). Dne 11. září 1911 se konalo 1. veřejné cvičení, 
pod záštitou představenstva obce, na louce u Drobílkovy pily. 
Součástí tělovýchovy byl založen trubačský sbor a sokolský 
divadelní odbor, který měl za úkol přispět na fond pro výstavbu 
sokolovny. Bylo ustaveno družstvo pro výstavbu sokolovny. 
Byl zvolen přípravný výbor v jehož čele stál br. arch. Gustav 
Schmoranz, Kroužek, Pilař, ing. Potůček B.,Soukup, Konrád 
Jan. Družstvo dostalo do vínku od obecního úřadu 42 tisíc Kč 
a čistý výnos z kulturních akcí za 15 let 80 tis. Kč. Velkým mece-
nášem slatiňanského Sokola byl zdejší majitel zámku kníže F. J. 
Auersperg, který daroval nejen pozemek, ale jeho cihelna dodala 
zdarma cihly a z jeho lesů bylo přivezeno na pilu potřebné dřevo. 
Projekt na stavbu vypracoval br. Schmoranz. Odborné práce byly 
prováděny zdejšími řemeslníky, kteří většinou byli členy Sokola. 
1. září 1935 byla zahájena stavba sokolovny a 8. září 1935 byl 
položen základní kámen. Hrubá stavba byla hotova 15. 11. 1935.

V sobotu 4. července 1936 se uskutečnilo otevření sokolovny 
slavnostním koncertem. Představil se Hudební soubor Sokola 
Slatiňany s dirigentem Josefem Bednářem, ředitelem školy. 
V pořadu odezněly skladby B. Smetany, A. Dvořáka, Fr. Kmo-
cha, V. Vačkáře. Dne 11. 7. 1936 byla slavnostní akademie, na 
které se podíleli i sokolové z Pardubic, Chrudimi, Chrasti a župní 
družstvo Východočeské sokolské župy Pippichovy. O rok později 
v r. 1937 byl zhotoven sokolský prapor, který navrhl a zpracoval 
Jedličkův ústav pro tělesně postižené děti v Praze.

Pak přišly tragické události. Nejdříve to byl rok 1939 a po 

něm byl Sokol likvidován fašistickým režimem. V té době měla 
sokolská jednota 368 členů.

Přišel r. 1945 a slatiňanský sokol byl opět  obnoven. Sta-
rostou byl zvolen br. Josef Bednář, místostarostou Fr. Herold, 
náčelníkem J. Čejka, náčelnicí ss. Řídká, jednatelem J. Jehlička, 
vzdělavatelem B. Mrkvička. V r. 1948 se konal poslední XI. Vše-
sokolský slet v Praze, kde cvičil velký počet mužů, žen, dorostu 
a žactva Sokola Slatiňany. V posletovém období se začalo uvá-
dět v život prohlášení o sjednocení tělesné výchovy a sportu. 
Členstvo se k tomuto novému směru stavělo nedůvěřivě, nastalo 
polemizování. Hovořilo se i o čistotě členstva, popsat toto období 
mohu podle doložených zápisů z kroniky Sokola.

PILATES INSTITUTE

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Jednoduché sestavy z jógy, orgánová sestava, dechové cvičení, 
cvičení na vyladění energie.
Každý čtvrtek v 18.30hod v zrcadlovém sále ZUŠ.
Info Ing. Zuzana Voženílková.

Cvičení bude zahájeno 4. března 2010

Kde:  sokolovna Slatiňany
Kdy:  každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
Co na sebe: pohodlný cvičební oděv, cvičí se na boso
Co s sebou: podložku na cvičení, ručník, 20 Kč

Cvičení je určeno např. lidem s chronickou bolestí zad, s vad-
ným držením těla, s výhřezem ploténky, s nadváhou, trpící in-
kontinencí a pro všechny, kteří se chtějí cítit lépe, mít zdravá 
záda a lepší držení těla.
Metoda Pilates je vhodná a bezpečná pro klienty v jakém-
koliv věku. Cvičení má mnoho variant pro každého klienta 
s ohledem na jeho svalové možnosti a jednotlivé problémy 
páteře.
Při cvičení si s každým cvikem posilujeme a stabilizujeme 
střed těla, který je tvořen pánevním dnem a svaly břicha 
a zad, které jsou důležité, jako opora pro páteř.

T. J. Sokol Slatiňany
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V dnešním rozhovoru bych Vám chtěla představit člověka, kte-
rého hudba provází celým jeho životem. Jméno Jiřího Černého, 
hudebního publicistu a kritika nebo spíše znalce hudby nemusíme 
snad ani představovat, známe ho z rozhlasu i televize, z článků 
z Hospodářských novin, pravidelně pořádá antidiskotéky, posle-
chové pořady, na ČR2 uvádí pořad Klub osamělých srdcí seržanta 
Pepře a mnoho dalších. Ve svých pořadech hovoří o práci v roz-
hlase a televizi, o proměnách české populární hudby, o tom co 
hýbalo hudební scénou. Souhlasil s rozhovorem a dal mi možnost 
zeptat se ho na pár otázek týkajících se jak práce, tak soukromí, 
a tu jsem okamžitě využila…
1/ Ve Slatiňanech se s vámi mohli čtenáři setkat dvakrát na Las-
kavém večeru nebo jste snad zavítal do našeho města již dříve? 
Nemohu nezmínit, že dobře víte o rodném městě populární zpě-
vačky Heleny Vondráčkové, se kterou se znáte. Byl to snad im-
pulz k tomu, abyste přijal pozvání do našeho města a zjistil, jak to 
v tom rodišti známé zpěvačky vypadá a co nás zde z oboru hudby 
zajímá? Nebo snad znáte Slatiňany i z jiného pohledu?
Silným lákadlem k návštěvě Slatiňan byl opravdu zdejší původ 
Heleny Vondráčkové. Neznám totiž jiný případ, kdy by zpěvačka 
z tak malého města rovnou odjela po maturitě na angažmá do Pra-
hy. Cenu Mladého světa za vítězství v celostátní zpěvácké soutěži 
jsem jí v Lucerně v roce 1964 předával já a byl jsem taky čle-
nem té poroty. Helenin otec mě taky zval, abych se za ním někdy 
podíval. Ale nakonec jsem se do okolí Slatiňan dostal až během 
náhodného výletu před několika lety. Máte tady krásnou přírodu 
a hlavně koně, pro mě nejkrásnější zvířata na světě. Pozvání od 
pana Jiráska pak přišlo jak na zavolanou. I když jsem si vůbec 
neuměl představit, jací posluchači vlastně na mě čekají.
2/ V jakých dalších pořadech vystupujete, kdy a kde vlastně si 
vaši příznivci mohou váš nejbližší program najít? Ke každému 
máte jistě zvláštní vztah, ale určitě je některý z nich Vašemu sr-
díčku nejbližší. Který je tím Vaším favoritem? 
Vlastně vystupuji ve dvou druzích pořadů: monotématických – 
jako byl zdejší večer o Zuzaně Navarové – a v tak zvaných Ro(c)
kováních, kde hraju všechno možné z domova i ze světa, hlavně 
novinky. A povídám k tomu. Na mých internetových stránkách 
(www.nacerno.cz nebo www.jiri-cerny.wbs.cz) se můžete do-
číst kde a s čím budu až do konce roku. Občas někde povídám 
a hraju i dopoledne pro školy v rámci jejich vyučování, například 
o Osvobozeném divadle, Semaforu, rocku a poezii atd. Otevřeně 
přiznávám, že to je někdy dřina a kantora bych nedělal ani za mi-
lion. Obdivuju všechny, kdo to povolání za ty směšné platy dělají. 
A někteří dokonce výborně! Po takovém dopoledni, kdy zpovyka-
né a nedotknutelné studentstvo esemeskuje nebo si špitá, se těším 
na normální večerní publikum jako na spasení. Favoritů mám ně-
kolik: brněnský klub v Leitnerově ulici, Rožnov pod Radhoštěm, 
Lázně Bělohrad, Hranice, Divadlo hudby v Olomouci, Poličku, 
Zlín, knihovny v Benešově, Jihlavě a Třebíči. Ale naprosto bez 
konkurence je královéhradecký antikvariát Na rynku. Tamní parta 
kolem Hynka Kaněry je taková malá armáda kulturní spásy.
3/ Znáte spousty a spousty lidí z hudebního světa, máte i mezi 
nimi nějaké své největší oblíbence nebo na tuto otázku nelze jed-
noznačně odpovědět?
S Michalem Němcem z Jablkoně jsme opravdu velcí kamarádi, 
nejen proto, že si vlastně koukáme z okna do okna. Ještě déle se 
znám s Tichotovými ze Spirituál kvintetu, s Jirkou už z evange-
lického dorostu. Moc rád mám i excelentní autorku, kytaristku 
a zpěvačku Dášu Voňkovou, to je laskavá vědma. Z vážné hudby 
mi po smrti operních zpěváků Karla Bermana a Josefa Heribana 
zůstal dirigent Libor Pešek. A zpěvačka a herečka Soňa Červená, 
neskutečně kultivovaná, vstřícná a přeze všechnu světovou slávu 
veskrze normální.
4/ Stalo se Vám někdy, že byste se ve svých odhadech, jak který 
zpěvák či kapela bude nebo nebude úspěšná, mýlil?

Stalo a ještě asi stane. Věřil jsem třeba, že Miki Volek bude králem 
rokenrolu. Ono se mu tak sice dodnes říká, ale odborníci vědí, 
že tady přání bylo otcem myšlenky, že jiní čeští rockoví zpěváci 
byli mnohem populárnější. Ze současných talentů vysoko oceňu-
ju polabského písničkáře Adama Katonu a slovenskou zpěvačku, 
která působí v Městském divadle v Brně, Soňu Jányovou. Je jim 
to, jak je zřejmé, málo platné. Mně ale nejde moc o to odhadovat 
něčí úspěšnost, nejsem prognostik. Já ke svému hezkému pocitu 
z nějaké hudby nutně nepotřebuju, aby jej se mnou sdílelo hodně 
lidí. I když by mi to bylo příjemné.
5/ Již několikátý rok po sobě probíhají v televizi různé pěvecké 
soutěže – superstar, duety atd. Jaký je Váš názor na tyto pořady 
a co vítězové, mají šanci na dlouhodobější popularitu? Jistě tyto 
pořady sledujete, nebo alespoň jejich fi nále, shodují se výsledky 
s vašimi názory nebo byste hodnotil zcela odlišně? Můžete jme-
novat nějakou „svou“ současnou star?
Přiznám se, že jsem sledoval jen první ročník Superstar, až do 
fi nále v červnu 2004. Vítězka Aneta Langerová se líbila i mně, 
přestože za větší talenty jsem považoval Sámera Issu a Martinu 
Balogovou. Později už mě tenhle typ pořadu nezajímal. Tam vítězí 
ten, kdo něco po někom zazpívá nejlíp. Mě zajímá ten, kdo zazpí-
vá něco poprvé, vdechne tomu život. Takže moje hvězdy jsou z ji-
ného těsta. Radůza, Pavla Milcová, Jana Vébrová, sestry Steinovy, 
Sylvie Krobová, Jiří Smrž, Martin Kyšperský z brněnských Květů 
– ty zrodil každodenní hudební život, ne televizní soutěž.
6/ Máte krásný sametový hlas, který nenechá nikoho v klidu, do-
stal jste nějakou nabídku dabovat nějakého herce nebo snad už 
jste Váš hlas někomu propůjčil?
Dostal jsem jen nabídky, abych zpěvácky vypomohl na nějakých 
albech. Ty jsem odmítnul, protože svůj zpěv znám ze soukromých 
nahrávek a vím, že je v nejlepším případě průměrný. Pokud něco 
čtu nebo vyprávím, zní mi to sice o něco zajímavěji, ale přesto 
poněkud jednotvárně, málo barvitě. Proto se radši držím svého 
kopyta, publicistiky a moderování.
7/ Nevím, zda-li mohu mluvit o Všem soukromí, někdo to nemá 
rád, jiný se svými blízkými rád pochlubí. Jak jste na tom vy? 
Řeknete nám něco o Vašich nejbližších? Rozhodl se třeba někdo 
z dětí pro podobnou životní dráhu, nebo jak to někdy bývá, jsou 
hudebně „nenadaní“? A co na to vy?
Potomka mám jediného, Kateřinu. Narodila se toho rána, kdy 
v Rudém právu vyšel článek o chartistech, včetně mých kamarádů, 

Ptáme se za Vás
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Ztroskotanci a zaprodanci, 12. ledna 1977. Káča má sluch, ráda 
si zpívá, trochu brnkala na kytaru, ale hlavně jsme si zpívali spo-
lečně. Třeba i při plavání v moři, písničky Ježka, Voskovce a We-
richa. A ty mívají moře slov! Žádné mimořádné hudební nadání 
Káča neprojevila. Je z ní výtvarná publicistka, myslím, že vyslove-
ně nadprůměrná, myšlenkově i jazykově. Mám z toho větší radost, 
než kdyby se stala diskžokejkou, což jeden čas hodně chtěla. Na 
hudbu jsme po Káčině sňatku zůstali doma zase jen dva, s manžel-
kou Jitkou Severovou, historičkou umění. Máme společné zájmy 
především ve vážné hudbě, z přímých přenosů z newyorské Met-
ropolitní opery jsme zatím vynechali za dva roky pouze jediný.
8/ Jste velice příjemným člověkem a z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit, že je tomu nejen na vystoupení samotném, ale i v „záku-
lisí“ a tomu tak někdy nebývá. Naštvete se vůbec někdy a dokáže-
te někomu vynadat? A jakým jste doma manželem, tatínkem…
Především se během vystoupení i v zákulisí snažím ovládat, i když 
mě něco zlobí. Pokud něco neklape, vyřídím si to s pořadateli až 
nakonec. Mám štěstí, že mou práci si objednávají takřka bez vý-
jimky lidé, kteří vědí, co chtějí a od koho to chtějí. A tito lidé 
jsou většinou inspirativní už sami od sebe, být s nimi je radost. 
Správně tušíte, že naštvání a nadávání nemám rád, zejména ne 
od sebe sama. Taky vím, že když jen málo zvýším hlas, už se lidé 
bojí. I žena s dcerou. A já nechci, aby se mě někdo bál. Jakým 
jsem manželem nebo tatínkem, to vědí jen „postižené“, já sám 
sebe hodnotit nechci. Jsem oběma vděčný, že to se mnou vydrže-
ly. Snadné to neměly a já jen nevěřícně kroutím hlavou, když si 
lidé veřejně činní, kteří jsou podobně jako já pořád v luftu, libují, 
jak jim to doma všechno pěkně klape. Pokud je to pravda, má být 
člověk vděčný a nemluvit o tom.
9/ Že rozumíte hudbě je bez pochyby. Mohl byste prosím čte-
nářům prozradit, hrajete-li na nějaký hudební nástroj a zda-li 
umíte zpívat? 
Hrabu se spotřebně v klavíru, to když potřebuju z not vyčíst, kudy 
nějaká napsaná melodie jde. Zpívat z not jsem nikdy neuměl, jak 
se ukázalo, když jsem jako sedmnáctiletý dělal konkurs do pě-
veckého sboru čs.rozhlasu v Praze. Přesto mě vzali, opravdových 
basů je vždycky málo. Zpívat jsem se tehdy učil u Zdenky Hrn-
čířové, sólistky opery Národního divadla v Praze. Pokroky jsem 
neslyšel, tak jsem toho nechal. I zpívání v rozhlasovém sboru. 

V hudební teorii i praxi mám zkrátka velké mezery. Ale hodně 
jsem toho naposlouchal, myslím, že víc, než většina studentů hu-
debních škol. A taky jsem se neomezil jen na vybrané hudební ob-
lasti, poslouchám od národních písniček přes klasiku, jazz a rock 
vlastně všechno.
10/ Kdo Vás neviděl ve skutečnosti a zná Vás jen z poslechu nebo 
televizní obrazovky ani netuší, jak vysoký jste mužský. Měl jste 
díky své výšce nějaké problémy, a jak to bylo s oblékáním? Přeci 
jenom sehnat kalhoty či boty v nadměrné velikosti a navíc, aby 
v nich vypadal člověk k světu, nebylo vždy snadné. Dáte mi za 
pravdu? Měl či snad máte svou švadlenu či obuvníka anebo jste 
jen znal nebo víte adresu toho správného obchodu?
Výborná otázka! Až do návratu k tržní společnosti po listopadu 
1989 jsem nesehnal jediné hezké boty. Mám číslo padesát nebo, 
chcete-li, patnáct. Ty vyráběli jen v NDR, ohyzdné, ale trvanlivé 
křusky. Boty jsem si nechal jedinkrát ušít, takové, jako nosili Be-
atles. Švec v Jungmannově ulici to moc netrefi l, byly mi velké. 
Moje maminka i otec byli oba krejčí, ale jejich kovářova kobyla 
chodila ne sice bosa, ale nepohledně, staromódně. Nejlíp jsem se 
začal oblékat až v roce 1972, kdy si mě začala vlastně strojit Jitka. 
Vyhodila tepláky, klobouk atd. a nechala mi ušít dvoje kalhoty do 
zvonu. Boty si rád vybírám i sám, velká čísla umějí Italové. Taky 
chtějí velké peníze, kolem tří tisíc.
11/Máte mnoho pořadů a aktivit, kterým věnujete spousty času 
nejen přípravou na akce, ale s tím spojené cestování, nocová-
ní atd. je to asi náročné. Dokážete vůbec vypnout a relaxovat? 
Dejte prosím čtenářům recept, jak to udělat, aby ve vašem věku 
vypadali přinejmenším tak dobře jako vy.
Všeplatný recept znám jediný: pracovat, pracovat, pracovat. Na 
Moravském Slovácku si stařenky, kterým je hodně přes osmdesát, 
vezmou v pravém letním poledni šátek na hlavu a jdou v předklo-
nu sbírat mandelinku bramborovou. Ta zdravá kolena jim můžeme 
všichni závidět. Ale vážně: věřím na pohyb a ještě víc na geneti-
ku. Táta žil do osmdesáti čtyř, a to přitom v osmdesáti vběhl pod 
motorku. Maminka neměla ani v devadesáti čtyřech stařecký hlas 
nebo úplně šedivé vlasy. Moje starší sestra Věra nejenže výborně 
vypadá, ale padesát let žije ve čtvrtém patře bez výtahu. Já zatím 
jen pětatřicet. 
Děkuji Vám mnohokrát za rozhovor a hlavně čas, který jste si pro 
mě udělal a který je pro Vás jistě velice vzácný a těším se na další 
shledání třeba opět na Laskavém večeru ve Slatiňanech…

Ptala se Renata Maryšková,
 Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

V minulém čísle Ozvěn Slatiňan jsme Vás informovali o činnosti 
a práci Sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech. Nyní bychom 
Vás seznámili s novým složením výboru sboru.
starosta Jeřábková Dagmar
jednatel, kronikář Novotná Veronika
velitel Rulík František ml.
preventista Sobotka Miroslav
hospodář Jandíková Jiřina
vedoucí ml. hasičů Jandík Josef
správce majetku Tichý David
školení, výcvik Beer Lukáš
revizor Rulík František st., Roztočil Milan
Tel. kontakt starosta 602 573 709,
 velitel 723 014 048
Touto cestou bych chtěla poděkovat Frant. Rulíkovi st. Za dlouhole-
tou práci ve výboru sboru jako jeho starosta. Jako starosta vedl vždy 
sbor k velké soudržnosti, svými mnohaletými zkušenostmi jako ře-
ditel Územního odboru HZS předával tyto zkušenosti dál dobrovol-
ným hasičům. Nezůstává však pasivním, ale jako člen výboru pomá-
há se školením JPO a pomáhá s prací novým členům ve výboru.

Dagmar Jeřábková

Informace o novém vedené SDH Slatiňany

I přes mráz a velké závěje sněhu a ledu na  cestách, kudy pečova-
telská služba rozváží po okolí Slatiňan obědy, dostávali i v těchto 
ztížených podmínkách všichni klienti služby pravidelně a celkem 
včas. Je ovšem pravda, že služební Citroen i všechny pečovatelky 
už se nemohou dočkat, až se začne probouzet jarní počasí . A na 
jaro se mohou těšit také klienti pečovatelské služby nejen kvůli 
slunci, ale ještě z jednoho důvodu: pečovatelské službě se podařilo 
získat grant ve výši 20 640 Kč od NADACE TAŤÁNY KUCHA-
ŘOVÉ „KRÁSA POMOCI“. Díky tomuto příspěvku mohou být 
zakoupeny některé cvičební a rehabilitační pomůcky a od břez-
na začne pravidelně 1x týdně v prostorách DPS REHBILITAČNÍ 
CVIČENÍ pro hůře pohyblivé seniory. Děkujeme Nadaci a doufá-
me, že s touto novou aktivitou  budou naši klienti spokojeni.

Lenka Janková, pečovatelka

Pečovatelská služba informuje

5.–7. březen – Vystoupení DFS Formánci na koncertě k 55. výročí 
vzniku souboru Hradišťánek v Uherském Hradišti 12.–13. březen 
– LDO starší skupina – Vystoupení na Celostátní přehlídce diva-
delních souborů „Trdlinky“ ve Vyškově u Brna
Oblastní přehlídka LDO ZUŠ ve Svitavách 19. březen – 18.00 
hodin – sál Společenského domu ve Slatiňanech – LDO starší sku-
pina – „Horor“ – pro veřejnost
Vstupné dobrovolné.

Akce ZUŠ Slatiňany v březnu 2010



6

V roce 1950 byla v zámeckých prostorách otevřena úvodní 
část obsáhlejší obrazové expozice, předvádějící koňské pleme-
no ve výtvarném umění a sportu. Kůň svojí krásou a elegancí 
inspiroval četné malíře, sochaře, rytce a další, proto se stal 
jedním z nejvíce zobrazovaných a modelovaných zvířat. Tomu 
také odpovídá rozmanitá náplň výstavních místností, skýtající 
návštěvníkům defilé jejich podob při různých příležitostech 
v celém průvodcovském 
okruhu.

S přípravou a shromaž-
ďováním sbírek se začalo od 
r. 1947 za podpory minister-
stva zemědělství dle dispo-
zic vysokoškolského profe-
sora F. Bílka (1885–1972), 
který zároveň v hřebčíně 
realizoval projekt záchrany 
starokladrubského vraníka, 
jehož malé stádo bylo v r. 
1945 přemístěno do býva-
lých knížecích stájí z Průho-
nic u Prahy.

Vedle prof. Bílka se 
na budování muzea podí-
lel i památkář dr. Z. Wirt, 
jejichž krédo by se dalo lapi-
dárně vystihnout, ale hlavně demonstrovat dějinnou vizí, jak 
a hlavně čím kůň přispěl ke kulturnímu povznesení člověka ve 
sféře umění a vědy.

 Samotná existence hipologického muzea krátce po zpřístup-
nění v 50. letech minulého století nebyla pro prof. Bílka příznivá, 
spíše dramatická, protože se svými spolupracovníky musel čelit 
snahám o jeho zrušení a vyklizení sbírek pro potřebu armády, 
úřadů, učňovského zařízení Transporty a Kovolisu na základě 
příkazů z vyšších míst.

Také představitelé naší obce usilovali v té době o to, získat 
zámek pod svůj vliv a jako spojence si našla Transportu, která 
na jejich naléhání požádala o přidělení zámku za účelem zřízení 
učňovského internátu. Následovalo zrušení gesce zámku ze strany 
ministerstva zemědělství a vládní dislokační komise jej odkázala 
potřebám chrudimské Transporty (rozhodnutí je datováno 20. 6. 
1951). Učni závodu měli být v zámku ubytováni již 1. října.

K likvidaci muzea naštěstí nedošlo, neboť si Transporta našla 
jiný vhodnější objekt. Za tímto náhlým zvratem postoje je skryta 
šťastná souhra okolností, jednání řady osob vlivných a zaintere-
sovaných ve věci, končící až v nejvyšších stranických kruzích.

Pochvalně je třeba se 
vyslovit k solidaritě všem 
těmto aktérům, šokova-
ným z nekompetentního 
rozhodnutí vládní komise. 
Na samém počátku tohoto 
politického zápasu o bytí 
či zánik muzea byla R. 
Horáková, bývalá kas-
telánka zámku. V Praze 
se setkala s restaurátor-
kou Bílkových obrazů na 
zámek svezených, působí-
cí v té době jako asistent-
ka u jednoho z profesorů 
Akademie výtvarných 
umění a jí sugestivně líči-
la vážnou situaci sbírek 
muzea, připravených ke 
stěhování do Chlumce nad Cidlinou a na Kačinu.

Zaujatý vztah obce vůči zámku pramenil ze stavu, že se 
nalézal v jejich katastru a neměla do něj volný přístup. Kádrově 
byl pro ně nepřijatelný auerspergský správce B. Kořínek, jemuž 
nemohla přijít na jméno, avšak Bílkův kolektiv si jej velmi vážil 
pro jeho znalosti z oboru a pracovní pečlivost. Příznivci Kořínka 
byli označeni za protivníky obce, jež předpokládala, že se stane 
nepotřebným po převedení zámku do majetku n.p. Transporta. 
Tento záměr však obci nevyšel.

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 12. 6. 1952 souhlas 

s vynětím zámku z majetku Státního pokusného hřebčína ve 
Slatiňanech a zároveň upozornilo na ideologicky nesprávnou 
platformu muzea, z níž citujeme tyto perly :

Dosavadní uspořádání sbírek činí dojem, že o koně dovedl 
pečovat jen aristokrat a buržoazie. Není zde téměř nic o slavných 
Žižkových vozatajstvech a jízdách, nic zde není o slavné tradici 
sovětské armády, která nás osvobodila (např. Buďonyj a jeho 
jízda). Je třeba vyzvednout význam koně pro brannost, všimnout 
si poměrů v SSSR a státech lidových demokracií, tudíž jeho 
instalace neuspokojuje z hlediska politického.

Dnes proslulé Bílkovo muzeum vzdor všem úkladům a intri-
kám vstoupilo už do kmetského věku. Patří mezi nejnavštěvova-
nější v regionu, počet návštěvníků se blíží 20 000 v r. 2009 a je 
častým cílem výprav, turistů a laické veřejnosti. Díky nápadu 
jeho tvůrce využít prázdný zámek k prezentaci hipologie získal 
vysoké evropské renomé, o němž se pochvalně vyjadřují milov-
níci koní i ze zahraničí v superlativech.

Ing. Milan Vorel

Šedesát let od zpřístupnění hipologického muzea

Prof. František Bílek 

Galerie rytin v interiéru zámku
(1. polovina 18. století)

Černý salonek s obrazy a plastikami koní

Východní křídlo zámku z konce 60. let minulého století 
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Letošní zima našim 
výletům až tak úplně 
nepřeje, ale všechno 
se dá vyřešit. A tak 
jsme na jednom výle-
tě byli v Pardubicích. 
Ještě v teple jsme si 

po příjezdu připomněli několika pohádka-
mi historii Pardubic i jejich zámku a úsloví 
„Zač je v Pardubicích perník“.To se totiž 
podle pověsti měl dostavit na zámek jeden 
lesník. Manželka ho při té příležitosti po-
věřila nákupem perníků. On se však sešel 
v hospodě s kamarády a z peněz určených 
na nákup nic nezbylo. Manželku to hodně 
popudilo a škodolibí sousedé si potom ješ-
tě dlouho vypravovali, jak se ten lesník do-
zvěděl „zač je v Pardubicích perník“.

My jsme se procházkou Polabinami dostali 
k hospodě U Josefa a vedle ní u bývalého 
soukromého muzea historických aut a mo-
tocyklů vzpomínali na náš výlet sem. Teď 
už je bohužel majitel po smrti a kdo ví, 
jak to s muzeem bude. Kolem zámku jsme 
mířili do města. Před zámeckou bránou 
jsme si povídali o vzniku erbu Pernštejnů, 
i o jejich zásluhách na vzkvétání Pardubic. 
Vždyť kdysi se používalo úsloví „Skví se 
jako Pardubice“. Ještě jsme se „pokochali“ 
výhledem na část městské zástavby, které 
se říká Pardubický Norimberk. V Příhrád-
ku jsme vzpomínali na loňskou vernisáž 
výstavy Krajková keramika Aleny Effen-
bergerové a Obrazy Jaroslavy Tomiškové, 
které jsme se zúčastnili.
V ulici od zámku i na náměstí samém jsme 
obdivovali historické štíty domů, na kte-
rých je většinou vidět patro gotické a na 
něm přistavěné to renesanční. Obdiv si za-
slouží i např. dům U Jonáše, nebo ten se sv. 
Václavem na štítě. Nesmíme zapomenout 
na známou Zelenou bránu, na ní jsme před 
časem při jednom výletě také byli. Teď jsme 
navštívili ve Výstavním prostoru Mázhaus 
pohádkovou výstavu Vítězslavy Klimtové. 
Je to známá grafi čka, ilustrátorka, spisova-
telka a především „strašidloložka“ a obje-
vitelka pohádkové země plné strašidýlek, 
skřítků, víl, rusalek. Však v současné době 
žije většinou ve svém „Pohádkovém domě“ 
ve vesničce Pičín u Příbrami. Občas pobý-

vá v Praze, ale i ve Španělsku, kde žijí její 
dva synové. Tady na výstavě byla řada čer-
tů, čertíků i andělů. Ale ti čerti a čertíci ne-
byli jen strašidelní, ale i roztomilí a vtipní. 
I když z jednoho trochu strach šel, alespoň 
na naši nejmladší výletnici, Terezku. Ten 
čert měl totiž v pytli zavřeného zlobivku, 
který neustále prosil a sliboval, že už bude 
hodný. Ale nakonec se Terezka bát přestala 
a velice si to užívala. Potom nás vodila sem 
a tam, tak se jí to líbilo.
V sobotu 30. ledna jsme byli na výletě 
„až“ v Chrudimi. Pěkně nám svítilo slu-
níčko a tak jsme vyzbrojeni turistickými 
hůlkami šli podle řeky. Tam jsme se setka-
li s výpravou chrudimského KČT, ti byli 
na výletě do Slatiňan. Potom jsme se sešli 
s chrudimskými účastníky našeho výletu. 
Mířili jsme do Regionálního muzea. Ces-
tou jsme si trochu připomenuli historii 
a protože jsme se vesměs chystali na pro-
mítání cestovatelských fi lmů 13. února, 
byla ještě jedna „pohádka“ – o Bhútánu. Je 
to himálajské království, sousedí s Čínou 
a Indií. Otec dnešního, devětadvacetileté-
ho krále sám vydal rozhodnutí, na základě 
kterého se země transformovala z abso-
lutní monarchie do svérázné podoby nej-
mladší světové demokracie. Stát velikosti 
Švýcarska se 640 000 obyvateli je pozoru-
hodný – prakticky nezná kriminalitu, neví 
co je AIDS. Ani zámky na vchodech tam 
nepotřebují. Do roku 1960 tam neměli ani 
kilometr silnic, v roce 1999 tu začala být 

televize a internet. A teď vybudují svou 
první – 18 km dlouhou železniční trať. 
Pozoruhodná země je díky své dlouhole-
té uzavřenosti výjimečná svou zachova-
lou přírodou. I nyní je počet přijíždějících 
turistů regulován. A cílem panovníka je 
rovnováha mezi ekonomickou prosperitou 
a udržováním přírody i kulturního dědic-
tví. Ostatně jejich ukazatelem je i „hrubé 
domácí štěstí“.
Ale zpět do Chrudimě. V regionálním mu-
zeu jsme se potěšili výstavou plnou vánoč-
ních stromečků. Byl tam i unikát - jeden 
stromeček měl jehličí z peří. Viděli jsme 
i postupy výroby vánočních ozdob. A těch 
ozdob i ozdůbek tam bylo nepočítaně. No-
vodobých i historických.
S účastníky, kteří tu byli poprvé, jsme zno-

vu prošli Mozaiku z dějin regionu. Ta nám 
názorně a vlastně i zábavně připomíná to, 
co jsme se naučili dějepise. Vidíme tady, 
jak se historické události promítaly i do 
místních dějin.
V posledním patře jsme ještě byli na vý-
stavě Kupte si perníček a tam jsme viděli 
všechno možné o perníku. Prostě muze-
um nás nikdy nezklame. A na závěr výletu 
jsme se „odměnili“ tradičním občerstve-
ním v restauraci U Pivovaru.
Dopoledne v sobotu 13. února se konala 
výroční schůze našeho klubu. Sešli jsme se 
ve Škrovádě v hospodě Pod Kopcem. Na 
programu bylo hlavně zhodnocení činnosti 
v loňském roce a nástin toho co nás čeká 
letos. Přivítali jsme mezi sebou i nové čle-
ny. A takovou nadstavbou akce bylo i pří-
jemné přátelské posezení.
Protože se rádi zúčastňujeme pravidelných 
cestovatelských večerů s promítáním, chys-
tali jsme se i tento den na odpolední Filmo-
vý festival Expediční kamera 2010. Bylo 
to časově mnohem náročnější než oblíbené 
večery, ale zážitky silné. Nejvíce nás zaujal 
fi lm Bhútán – Hledání štěstí a Hliněná řeka 
– o cestování po řece v Etiopii. Film Slzy 
Konga byl zařazen až na konec, protože 
opravdu nebyl vhodný pro děti. Kongo má 
nesmírné přírodní bohatství, ale paradox-
ně je jeho neštěstím – právě to zapříčinilo 
hrůzné válčení. Film nám ukazoval nesku-
tečné příběhy tamních žen a dětí. Jejich 
osudy jsou o to smutnější., že s nimi potom 
krutě zacházejí i jejich nejbližší – manželé 
a otcové. Bylo až těžké se na to dívat. Je 
ale dobře vědět, co se děje a o to více je 

třeba obdivovat a alespoň někdy podpořit 
aktivity humanitárních organizací, které 
tam pomáhají.

Klub českých turistů Slatiňany

Zima v Klubu českých turistů
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Závěrem loňského roku vydalo Minis-
terstvo životního prostředí pozoruhodnou 
publikaci s názvem Příroda a krajina České 
republiky, zpráva o stavu 2009. Zabývá se 
významem krajiny jako celku, přírodními 
stanovišti, jednotlivými druhy a důležitými 
vývojovými trendy poslední doby. 

Mezi důležitá témata, kterým se věnu-
je, patří problematika překotné urbaniza-
ce. Upozorňuje na téměř nekontrolované 
vyjímání ploch ze zemědělského půdního 
fondu, popisuje proces rozšiřovaní zasta-
věných a ostatních ploch. Uvádí například, 
že prudkým nárůstem výstavby satelitních 
městeček, parkovišť, hypermarketů, velko-
plošných skladišť či dopravní infrastruktu-
ry došlo jen v letech 1990–2006 k úbytku 
zemědělské plochy o rozloze větší než 

rozloha hlavního města či okresu Teplice. 
Odhaduje, že již v této chvíli činí rozlo-
ha zastavěné, vybetonované, vyasfaltova-
né či jinak nepropustně zpevněné plochy 
naší země rozlohu srovnatelnou s rozlohou 
celého Lucemburska. A růst urbanizova-
ných ploch má přitom dramaticky narůsta-
jící tendenci. Tolik zpráva ministerstva. 

Obdobně krátkozrakým způsobem 
byly v minulých obdobích v řadě míst 
prováděny zásahy typu meliorací či narov-
návání říčních koryt, které vedly ke krát-
kodobému užitku. Dnes se však musíme 
vypořádávat s problémem rychlého prů-
toku vody krajinou s následky povodní 
či kroutit hlavou nad výrazně klesajícími 
zásobami spodní vody. Proto se vydávají 
nemalé prostředky na tzv. revitalizace říč-

ních toků, obnovy mokřadů či výstavbu 
rybníků, abychom mohli co nejvíce vody 
v krajině přirozeným způsobem zadržet. 
Překotná urbanizace současnosti může 
znamenat rovněž vyostření řady budou-
cích obtíží. 

Je zjevné, že tlak developerů, majitelů 
pozemků či potencionálních stavebníků na 
další rozšiřovaní zastavěných ploch neu-
stane. Přitom tato otázka nestojí v rovi-
ně, zda stavět či nestavět. Stojí mnohem 
více v rovině, kam mají sahat limity pro 
budoucí výstavbu v jednotlivých obcích, 
aby krajina v jejich katastru postupně 
neztratila svoji funkci z hlediska přírod-
ního, vodohospodářského, zemědělského, 
estetického i spirituálního...

Daniel Vychodil

Zamyšlení nad českou krajinou

VII. ROČNÍK FESTIVALU TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ

• neděle 14. 3.
GABRIELA DEMETERO-
VÁ A KOMORNÍ FILHAR-
MONIE PARDUBICE
Světové houslové skladby 
s orchestrálním doprovo-
dem

REGUIEM – V. J. TOMÁŠEK pro sóla, 
sbory a orchestr
Dirigent: Leoš Svárovský
• úterý 16. 3.
KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTINA VOJ-
TÍŠKA
výběr z díla F. Chopina a V. Nováka 

• pondělí 22. 3.
VESELÁ VDOVA – F. LEHÁR
Výpravná opereta v podání Severočeského 
divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
• pátek 26. 3. a sobota 27. 3.
Mezinárodní přehlídka dětských a mlá-
dežnických pěveckých sborů
• neděle 28. 3.
GALAKONCERT DAGMAR PECKO-
VÉ  A VOJTĚCHA SPURNÉHO
Galakoncert nejznámějších operních árií 
s klavírním doprovodem
• středa 31. 3.
STABAT MATER – A. VIVALDI

Musika Florea – barokní hudba v dobovém 
provedení
• sobota 10. 4.
STVOŘENÍ – F. J. HAYDN
oratorium pro sóla sbor a orchestr
Filharmonie Hradec Králové, Pěvecký 
sbor Projektchor Marktkirche Wiesbaden 
a Pěvecký sbor Rastislav Blansko
Dirigent: Thomas Frank
• neděle 11. 4.
RUSALKA – A. DVOŘÁK
Světoznámá  opera A. Dvořáka v podání 
slavné české operní scény
Divadlo J. K. Tyla Plzeň

HUDEBNÕ SKUTE»



9

POZVÁNKA NA HALOVÉ ZÁVODY KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ

První halové závody koňských spřežení 
jste ve Slatiňanech (a premiérově i v Čes-
ké republice) mohli vidět v roce 2006. 
Od té doby se staly každoročně nedílnou 
součástí vozatajské závodní sezony. Do 
Slatiňan se přední vozatajové se svými 
koňmi pravidelně a rádi vracejí a nacháze-
jí zde stále více vděčných diváků – příz-
nivců tohoto atraktivního sportu. Letošní 
„Velikonoční závody“ v jezdecké hale 
ve Slatiňanech 27. 3. již tradičně uzaví-
rají halovou část vozatajské sezony, která 
je letos složena z pěti ofi ciálních závodů 
(Hradištko, Svojetice, Nová Amerika, Al-

bertovec a Slatiňany).
V jezdecké hale bude pro účastníky závo-
dů připravena zhruba 400 m dlouhá trať, 
v které musí každé spřežení projet co nej-
rychleji a pokud možno bez trestných bodů 
10 branek ohraničených kužely a jednou 
maratonovou překážku. Branky mají šíř-
ku 180 cm (pro čtyřspřeží 200 cm) a jsou 
opatřeny shoditelnými prvky (míčky), za 
jejichž shození jsou trestné body… A ještě 
na vysvětlenou, co je maratonová překáž-
ka – je to vlastně složená překážka,která 
se projíždí několika směry v daném pořadí 
a jsou v ní rovněž shoditelné prvky. Závo-

dy jsou vypsány pro jednospřeží, dvojspře-
ží a čtyřspřeží a jsou dvoukolové. Druhé 
kolo se jede v obráceném pořadí, tedy od 
účastníka s nejhorším výsledkem k tomu 
nejlepšímu.
V loňském roce se na start postavil historic-
ky největší počet spřežení nejen ve Slatiňa-
nech,ale v celé České republice – celkem 
41!!! Bylo to 25 jednospřeží, 12 dvojspřeží 
a 4 čtyřspřeží. A zejména závody v katego-
rii dvojspřeží byly pro reprezentanty Hřeb-
čína Slatiňany velmi úspěšné, když zvítězil 
Radek Nesvačil před Martinem Hejlem 
a čtvrtý byl Pavel Černoch… Letos ještě 
zatím počet účastníků není znám (uzávěrka 
přihlášek je 20. 3.), ale pokud budete chtít 
vědět aktuální informace, najdete je na in-
ternetových stránkách www.slatinany.est-
ranky.cz, které se závodům spřežení a pře-
devším slatiňanským spřežením věnují.
Máte-li rádi koně a sport, přijďte se podívat 
na tuto atraktivní disciplínu do jezdecké 
haly ve Slatiňanech v sobotu 27. 3. 2010.
Začátek závodů je v 10.15 hod., vstupné 
je dobrovolné a občerstvení zajištěno. 
A povzbuzování domácích, tedy slatiňan-
ských spřežení je samozřejmě dovoleno!!!

NH Kladruby n.L.,
 s.p., o.z. hřebčín Slatiňany

Tato již tradiční akce vyvrcholila slavnost-
ním vyhlášením nejúspěšnějších sportovců 
našeho regionu 9. 2. v chrudimském diva-
dle. Všichni přítomní mohli shlédnout veli-
ce zajímavý a bohatý doprovodný program 
na profesionální úrovni. Akci sponzorova-
lo m.j. i město Slatiňany a ani slatiňanští 
sportovci nepřišli zkrátka, pro poháry za 
1.–3. místa si přišli Matěj Půlpán, Lenka 
Hodicová, Ladislav Meduna a Viliam Žiga. 
Gratulujeme!

Sportovec Chrudimska r. 2009

PRODEJ A SERVIS 
JÍZDNÍCH KOL

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA OD 15. BŘEZNA 2010
Pondělí – Pátek   10 – 18          Sobota   8 – 11

Telefon: +420 608 933 344, +420 776 880 933, www.kolista.cz, e-mail: prodejna@kolista.cz
Chrudim, Spojovací ul. – 50 m od restaurace Kleopatra
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vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové Rady města Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. 
Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 19. března 2010. ZDARMA. 
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Březen na Farmě Slunečný Dvůr

Farma Slunečný Dvůr, Morašice-Holičky,
jen 10 km západně od Chrudimi

Centrum dostihových koní a rychlého odpočinku.
Restaurace Na Farmě. 

Výletní. Panoramatická. Nekuřácká. Rodinná.
www.sunnyfarm.cz

Otevřeno pátek soukromé akce,
sobota a neděle 11–21.00 hod.

Kýchavý víkend
Neděle 7. března je kýchavá. Stará tradice říká, že kolikrát 
kdo za den kýchne, tolik roků bude žít. Ale stačí prý kých-

nout pouze třikrát – a zdraví je tak pojištěno.
Na zdraví – popřejeme si tento víkend na Farmě.

Na zdraví, řeknou hosté, kteří přišli slavit svůj svátek.
Na zdraví – řekne pianista, než začne hrát na klavír.

V neděli od 13 hodin.
Zdravé kýchání v rytmu – jedině na Farmě!

6. a 7. března

Železnohorský region na talíři
Farma – opět – křižovatkou kvality z Vašeho nejbližšího 
okolí. Maso, pečivo, sýry, česnek, med či medovina od 

dodavatelů ze Železnohorského regionu. Kvalita, která se 
chválí sama. A kuchyní voní specialitky z kuchařky naší 

babičky Růženky.
 V sobotu 13. března mají navíc Růženky svátek.

Voňavé předjaří? Jedině na Farmě!
13. a 14. března

Zelený víkend
Tání v přímém přenosu. Jaro podle kalendáře. Ale zavoní 
i z pastvin a lesů? Přivoňte na Farmě! Pro jarní kondici fre-
she – čerstvé ovocné a zeleninové šťávy – originál přímo 

z odšťavovače. POZOR! Novinka! Česká „voda z ledovce“ – 
voda živá, vhodná i pro mimina. Kvalita jako norma.
A Vaše tělo Vás pochválí – kde jinde, než na Farmě.

20. a 21. března

Cyklisté vítáni
Služby na Farmě jsou certifi kovány v hnutí Cyklisté vítáni. 

Zahajujete sezonu? První kilometry vedou z Farmy i na 
Farmu. Pozor! Mimořádná služba pro turisty a cykloturisty. 

Pětiminutová kondiční masáž chodidel od medicinální 
pedikérky. V minifi tku přímo v areálu Farmy, v sobotu 

27. března od 13 do 15 hodin. Jaro tanečním krokem – 
z Farmy i na Farmu. A navíc – jarní hity u klavíru – v neděli 

28. března od 13 hodin.
Tančíte? Tančete!! Jedině na Farmě!

27. a 28.března

Připravujeme:
3. a 4. dubna Velikonoční hody – a hledání zajíčků.

Koleda na Farmě!

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Zlatá svatba

Dne 12. března 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Hana a Jaroslav Vítkovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

V sobotu 20. března 2010 v 11.00 hodin bude v obřadní síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spole-
čenství našeho města 8 nových občánků.

Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí 
naší zlaté svatby.

Manželé Joskovi

Poděkování

Obchod MARNIVÝ PECIVÁL

oznamuje změnu otevírací doby

OTEVŘENO denně 9–17 hodin (bez polední přestávky)

v sobotu 9–11.30 hodin

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 16. ledna 
2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fot. zleva):

Harsa Jan Slatiňany, Medunová  818
Gruber Lukáš Slatiňany, Vítězství 653
Závorka Milan Slatiňany, Palackého 635
Roztočil Matouš Slatiňany, T. G. Masaryka 780
Sedláková Jaroslava Slatiňany, Nádražní 260
Blažek Vojtěch Slatiňany, Kunčí 32
Bumbálek Vojtěch Slatiňany, Klášterní 416
Smudková Adéla Slatiňany, Staré náměstí 832
Čejková Liliana Slatiňany, Tyršova 796
Dostálková Klára Slatiňany, Tyršova 550
Kellnerová Tereza Slatiňany, Trpišov 99
Beneš Matyáš Slatiňany, Škrovád 74

Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany pod vede-
ním a za hudebního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské. 
Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do 
dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Vítání občánků


