
Vážení spoluobčané,
letošní zima, která  nás doo-
pravdy potrápila a způsobila 
nemalé starosti, se konečně 
vzdává a ztrácí na své síle.
Začínáme  cítit, že jaro při-
chází s celým svým kouzlem. 
Sluníčko začíná hřát, květiny 
a celá příroda se  probouzejí 
a poskytují nám radostnou po-
dívanou.

K jaru také neodmyslitelně patří Velikonoce.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků, hodně jarního 
sluníčka a pohody.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

DUBEN 2010

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz
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Čas nám nějak rychle utíká. Krásné zimní svátky v nás ještě do-
znívají, a na okna nám navzdory tomu, že zima má své drápy 
ještě hluboko zatnuté do země, klepe jaro a sním i jarní svátky 
VELIKONOCE.
Velikonoční svátky patří k nejoblíbenějším a z křesťanského hle-
diska k nejdůležitějším. Proto se sluší abychom se na ně dobře 
přichystali.
Proto vás SD srdečně zve na výstavu s názvem

VELIKONOCE – BRÁNA DO JARA
Snad vás zaujmou originální nápady na výzdobu vašich příbytků, 
dárků pro koledníky a tipy pro zpestření velikonočních svátků. 
Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte načerpat inspiraci do Spo-
lečenského domu. Budeme se na vás těšit:
 1. 4. – na Zelený čtvrtek od 12–17.00 hod.
 2. 4. – na Velký pátek od 9–17.00 hod.
 3. 4. – na Bílou sobotu od 9–15.00 hod.
Hezké prožití Velikonoc vám přeje výbor SD.

Pozvánka na výstavu
Svazu diabetiků ve Slatiňanech

Vážení přátelé,
ve dnech 23.–24. 4. 2010 ve Slatiňanech proběhne 4. Národní 
přehlídka sokolských folklorních souborů, která se bude konat 
v místní sokolovně a v přilehlém areálu. Přehlídku pořádá Vzdě-
lavatelský sbor České obce sokolské  společně s místní T. J. Sokol 
Slatiňany a Národopisným souborem Formani.
Přehlídka souborů a sokolské činnosti místní jednoty a Východo-
české župy je  pořádána také jako oslava 100. výročí založení 
místní tělovýchovné jednoty. V pátek 23. 4. se v sokolovně ve 
Slatiňanech představí Sbor dobrovolných ochotnických liboherců 
(SDOL) z Pyšel u Prahy se svojí detektivní hrou Dvojí hra. Auto-
rem nově nastudované hry je Robert Thomas, hru přeložil Luděk 
Kárl, premiéra tohoto představení je 20. 3. v Pyšelích. Na sobotu 
24. 4. je připraven od 13 hodin nejprve slavnostní průvod městem, 
ve kterém se představí dechová hudba, spolek historických kol 
z T. J. Sokol Holice, mažoretky, cvičitelky s kužely, pro Slatiňany 

typické koňské spřežení a samozřejmě všechny sokolské folklorní 
soubory, které se představí v hlavním programu přehlídky. Průvod 
městem bude zakončen právě u slatiňanské sokolovny, v jejímž 
areálu bude od 14 hodin zahájen hlavní program přehlídky, ve 
kterém se představí tyto soubory: Národopisný soubor Odra a ta-
neční skupina Vítkovští sokoli při T. J. Sokol Vítkovice, Skanzen 
Škoda Plzeň při T. J. Sokol Skvňany, Soubor písní a tanců Josefa 
Vycpálka při T. J.
Sokol Dolní Chabry, Muzika Josefa Vycpálka z Prahy, Soubor 
písní a tanců Dykyta v Přerově nad Labem při T.J. Sokol Lázně 
Toušeň a domácí Národopisný soubor Formani při T. J. Sokol Sla-
tiňany a Dětský folklórní soubor Formánci ZUŠ Slatiňany. 
Večerní program bude vyhrazen ukázkám sokolské činnosti 
v rámci oslavy výročí založení Sokola ve Slatiňanech. Představí 
se taneční skupina Ignis a Divadelní soubor Pohoda z místní so-
kolské jednoty, dále pak mažoretky z T. J. Sokol Chrudim, cviči-
telky s kužely z T. J. Sokol Česká Třebová a Česká beseda při T. J. 
Sokol Kostěnice.
Po shlédnutí večerního programu je připravena sokolská veselice 
s doprovodem kapely Maruščiny jahody. Přehlídka je přístupná širo-
ké veřejnosti, vstupné  je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu!

Radim Zajíček, organizační vedoucí, http://formani.wz.cz

Národní přehlídka
sokolských folklorních souborů

Dechový kvintet a dopisy
Ve čtvrtek 22. dubna se Společenským domem  rozezní dechová 
hudba v podání kvintetu učitelů Základních uměleckých škol ve 
složení příčná flétna Pavlína Divošová (Chrast), hoboj Jiřina 
Hrubá (Slatiňany), klarinet Hana Žemličková (Chrast), fagot 
Jan Papež (Skuteč) a lesní roh Pavla Blatoňová (Chrast).
Hudbu tentokrát doplní dopisy Doc. PhDr. Jaroslava Janáčková, 
CSc. z Ústavu české literatury a literárních věd UK Praha shro-
máždila rozsáhlou korespondenci známých a významných osob-
ností české literatury jako byli třeba Alois Jirásek, Božena Něm-
cová, Julius Zeyer, K. V. Rais, J. V. Sládek nebo K. H. Borovský 
a některé z těchto dopisů vám sama přečte.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a vstupné je 50 korun. V ceně je 
i malé pohoštění od pořadatelů. z.j.

72. Laskavý večer
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Očkovat proti pandemické chřipce se může již každý
Pardubický kraj (24. 2. 2010) – Začíná druhá vlna očkování. 
Vakcínu proti pandemické chřipce zpřístupnila vláda všem. 
Každý čtvrtek, počínaje 25. února 2010, budou otevřeny or-
dinace v osmi vakcinačních centrech v Pardubickém kraji. 
Zdarma se může nechat očkovat každý, s výjimkou dětí do 
tří let. Dosud měli nárok na očkování pouze chroničtí pacienti 
a profese nezbytné pro zajištění chodu státu, to energetici, vo-
dohospodáři, hasiči nebo policie.
„Kraj vychází vstříc občanům a snaží se zpřístupnit vakcinační 
centra co nejširšímu okruhu lidí, přestože to není naše povinnost,“ 
vysvětluje radní Markéta Tauberová, proč kraj supluje práci mi-
nisterstva zdravotnictví. „Domluvíme se s očkovacími centry, aby 
otevřely ordinaci v jeden konkrétní den v týdnu. Věříme, že to or-
ganizačně zjednoduší vakcinaci a také ji  zpřístupní občanům,“ 
uvedla Andrea Kynclová, která je pověřena vedením odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje. Upozorňuje, 
že těhotné ženy a rodiče malých dětí by si měli před cestou do 
vakcinačního centra vyřídit doporučení od lékaře.

Procento nemocných s respiračními chorobami narůstá, proto 
Pardubický kraj doporučuje vakcinaci. Očkování je zcela zdarma, 
neplatí se ani třicetikorunový poplatek. Podmínkou je pouze pojiš-
tění u některé z českých zdravotních pojišťoven.

Vakcinační centra hlásila, že doposud zdravotníci projevova-
li malý zájem o očkování. Zatím bylo proočkováno 345 lidí, tj. 
12,41 procent z plánovaných 2779 osob. (mag) 

Aktuální vakcinační centra v Pardubickém kraji
Pardubická krajská nemocnice, a. s,
Orlickoústecká nemocnice, a. s.
Svitavská nemocnice, a. s.
Litomyšlská nemocnice, a. s.
Chrudimská nemocnice, a. s. (informace na tel. 469 653 331)
Nemocnice následné péče v Moravské Třebové
Vysokomýtská nemocnice
Poličská nemocnice, s. r. o.

Pracovníci údržby města využili příznivých klimatických pod-
mínek v měsíci lednu a vytvořili dostatečnou zásobu sněhu na 
připravovaný exhibiční závod v běhu na lyžích. Sprintu na trati 
dlouhé 365,26 m, která bude vytýčena na Starém náměstí a v Par-
ku Jaromíra Johna, se zúčastní běžci celé světové špičky v čele 
s nejúspěšnějšími olympioniky. Závod se koná ve čtvrtek 1. dubna 
v odpoledních hodinách. Žádáme tímto všechny občany o zvýše-
nou opatrnost v okolí trati.
Dle slov vedoucího údržby se multikára na skládku sněhu otočila 
nejmíň 13 847 krát. JH

Závody v běhu na lyžích na Starém náměstí

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 průběž-
ně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři. 
V měsíci únoru jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Bernard Cornwell – Sharpův úder
Paulo Coelho – Vítěz je sám

V letošním roce slaví taneční obor ZUŠ Slatiňany 15let od svého 
založení. Při tomto oddělení vznikl před 5ti lety folklórní soubor 
Formánci. Srdečně vás zveme na slavnostní vystoupení celého 
tanečního oddělení, které se uskuteční v úterý 20. dubna 2010 
v Chrudimi v Divadle K. Pipicha od 18.00hodin.
Vstupné: dospělí – 80 Kč, děti do 15let – 40 Kč.
Předprodej vstupenek od 6. 4. 2010:
Divadlo Karla Pippicha
Informační centrum
Pokladna Městského kina

Ve čtvrtek 13. dubna 2010 od 17.00 do 18.00 hod budou v so-
kolovně ve Slatiňanech přijímány přihlášky do tanečních. Ta-
neční budou zahájeny 3. září 2010 ve 20.00 hodin a dále budou 
vždy v pátek. Z důvodu dalších pracovních povinností taneční-
ho mistra Ing. Falhaura, budou taneční střídavě jeden pátek od 
20.00 hod. do 22.15 hod. a další pátek od 17.00 do 19.15 hod. 
Ropis jednotlivých lekcí obdrží zájemci při přihlášení.
Proti loňskému roku učastníci kurzu absolvují o 1 výukovou 
lekci více. Proběhne 13 lekcí a závěrečný ples. Prodloužené 
lekce budou zpestřeny o vystoupení hostů, vyhodnocení nejob-
líbenějšího tanečníka a tanečnice, soutěže.
Kurzovné 1 400 Kč bude vybíráno při přihlášení. Případné 
dotazy, nebo přihlášky mimo výše uvedený termín přijímá 
paní Hanušová na tel. 608 970 115, nebo na hhanusova2@
slatinany.cz.
Kapacita kurzu je omezena.

Letošního roku daroval p. František Volejník, Staré náměstí, Slati-
ňany svazek plakátů (asi 30 ks) z let 1926–1930. Plakáty oznamo-
valy akce T. J. Sokola a divadelního odboru. Pan Volejník uscho-
vával tyto plakáty po svém strýci br. Josefu Volejníkovi, který byl 
zvolen členem prvního výboru T. J. Sokol v r. 1910. Za jejich pře-
dání velice děkujeme. M. T.

13. dubna 2010 od 17.00 hodin se na zámku Slatiňany uskuteční 
vernisáž výstavy žáků ZUŠ Slatiňany. Výstava potrvá do 28.dub-
na 2010. Žáci a učitelé ZUŠ se těší na vaší návštěvu!

Něco pro naše čtenáře

Pozvánka do divadla Karla Pipicha

Taneční pro začátečníky Poděkování

Výstava výtvarného oboru ZUŠ
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Opožděná revitalizační úprava jezírka v parku roku 1980 byla 
připomenuta článkem v okresních novinách z pera autora v témže 
roce (obr. č. 1).

Obnovení vodní plochy v horní části parku, od konce II. 
světové války vypuštěné, se realizovalo dle záměru pracovníka 
památkové péče ing. F. Dobrkovského, k němuž zpracoval doku-
mentaci Agroprojekt Vysoké Mýto v r. 1978.

Chybějící vodní hladina ev. vodoteč, neodmyslitelně patřící 
ke každému přírodně krajinářskému parku, zlepšila biologickou  
a estetickou stránku areálu, neboť do něj vnesla prvek svěžesti  
a půvabu. Na jaře 1981 bylo jezírko ještě oživeno párem labutě 
(obr. č. 2).

Při zemních pracích bylo dno zarostlého jezírka zbaveno 
nánosů a různých náletů. Proti ztrátám vody byla celá plocha 
potažena nepropustnou fólií. Její přívod obstarával rekonstruo-
vaný Ferdinandův vodovod z r. 1887 (název podle druhoroze-
ného syna F. J. Auersperga, majitele panství, žijícího v letech 
1856–1938). Na poškozené pamětní desce (obr. č. 3), umístěné 
na zděném vodojemu v blízkosti Vrchlického návrší, byl zvýraz-
něn hlavní nápis, zbývající text je obtížně čitelný, ale je znám. 
Sděluje, že byl vybudován za spolupráce:
- Knížecího lesního adjunkta Františka Domina
- Knížecího ředitele velkostatku Jana Pavlíka
- Knížecího stavebního inženýra Jos. Kristena

- Civilního inženýra z Prahy J. Zeleného 
Protože zmíněný panský vodovod je po řadu let vyřazen 

z provozu, napájení jezírka obstarává nyní úpravna vody Mona-
ko z odbočky vstupní surové vody, byla požádána kastelánka 
zámku L. Gotthardová o pomoc zařadit hlavní torzo vodovodu 
(vodojem s deskou) mezi chráněné technické památky. Poničená 
deska, jejíž špatný stav je zachycen na fotu, by se tak dočkala 
záchrany po nezbytné odborné restauraci. Je třeba připomenout, 
že tento vodovod zásoboval pitnou vodou zámek, ale také sami 
občané obce měli možnost odběru této vody pro svoji potřebu. 
Byl uváděn mezi klady vedle mecenášství, jímž obec ocenila 
knížete Auersperga čestným občanstvím v r. 1890 jako prvního 
v historii.

Z dendrologického hlediska byl zámecký park o rozloze 16,5 ha 

Obnova zámeckého jezírka v parku
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Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany slaví letos 100. výročí svého vzniku
Část II.

R. 1948 – Výpis z pamětní knihy T. J. Sokol Slatiňany. Cituji: 
„Ve Slatiňanech je Místním akčním výborem NF ustavena komi-
se, která má za úkol prověřit a zbavovat členy Sokola vč. členů 
výboru. Dne  20. září 1948 byl přijat T. J. od subkomise protokol 
s návrhem 32 členů, kteří mají být vyloučeni z členstva a 8 členů, 
kterým může být ponecháno členství, ale musí být zbaveni funkcí. 
Dále byl doručen návrh nového výboru T. J. Sokol:

 Starosta Josef Čejka
 I. místostarosta Václav Daleký
 II. místostarosta Antonín Krunert
 Jednatel Rudolf Bača
 Vzdělavatel Boh. Mrkvička
 Náčelník Miroslav Licek
 Náčelnice Ludmila Pejchová
 Pořadatel.odbor Eduard Šedý
 Lehkoatlet.odbor Miroslav Horčička
 Zdravotníci MUDr. Štěpánek a MUDr. Mervart
 Správce budovy Bedřich Kořínek
 Správce nářadí Václav Řídký
 Hospodář Josef Machač
 Tiskový odbor Josef Zítko
 Archiv Josef Vařečka
 Bioodbor Bedřich Jeřábek
 Zapisovatelka Anna Žáková
 Členové výboru Josef Květoň, B.Dvořák, A.Tezner
 Náhradníci  M. Marvan, L. Žák, K. Mullner, 

K. Ondřej, Šturmová

Po několika odvoláních z řad sokolstva k Místnímu akčnímu vý-
boru NF – subkomisi a patřičné konfrontaci navržených členů So-
kola k likvidaci,  došlo 14. 3. 1949 k znovuprojednání posletových 
událostí v T. J. Sokol ve Slatiňanech. Opět bylo vydáno rozhod-
nutí o opravném řízení očisty v T. J. Sokol s konečnou platností 
takto. Vyloučeno bylo 8 členů, vyškrtnuti 2 členové. Před správní 
výbor T. J. Sokol bylo předvoláno 22 členů, kteří byli poučeni 
v duchu lidově demokratického zřízení a obdrželi důtky a čekací 
dobu 6 měsíců.
Zbaveni funkcí s ponecháním členství byli 3 členové. Toto bylo 
poslední rozhodnutí, na které se přistoupilo a jednota pracovala 
pod patronací ROH THZ Slatiňany do r. 1953. 
Od r. 1953 sjednocená tělesná výchova Spartak. 

Část III.
17. listopad 1989 – Sokolové se dočkali znovuzrození. Tento 
den je dnem dějinným. Studentstvo a celý náš národ postupu-
je cestu demokracie a svobody. Dne 23. 12. 1989 byl ustaven 
přípravný výbor Sokola Slatiňany. Dne 7. ledna 1990 byla ob-
novena činnost Československé obce sokolské v Praze. Z ini-
ciativy člena Sokola br. Vlastimila Buřila došlo v našem městě 
k obnovení činnosti sokolské jednoty. Cvičitelé i cvičenci byli, 

ale nebyla sokolovna. Ta byla dosud v užívání TJ Spartak.
Na valné hromadě 13. 3. 1990 byl zvolen nový výbor ve složení:
 Starosta Vlastimil Buřil
 Náčelnice Ing. Věra Richterová
 Náčelník Pavel Buřil
 Jednatel František Wasserbauer
 Hospodář Stanislav Řídký
 Pokladník Hana Pleskotová
 Vzdělavatel a kronikář Bohuslav Polívka
 Matrikář Zdeňka Hanušová
 Propagace Ivana Kolocová
 Revizní komise  Jarmila Beránková 

Zdeňka Vychodilová
Výboru začaly velké starosti o navrácení sokolovny a sokolského 
majetku. Teprve po podání soudních žalob koncem r. 1991, 1992  
na základě soudních rozhodnutí byl majetek T. J. Sokol vrácen 
dne 30. 8. 1994 tj. nabytí vlastnického práce. Starosti dále byly 
– dát do pořádku budovu sokolovny, která byla z předcházejících 
let neudržovaná. Po více než 60 ti letech dostala budova novou 
střechu, vkusnou fasádu, změnu topného média a v r. 1999 i novou 
parketovou podlahu na sále.  V letech 1994–1995 byl již ve funkci 
starosty T. J. Sokol br. Miroslav Lebduška a v té době bylo zapo-
jeno plynové topení v celé budově. Celá akce stála 196 350 Kč.  
Příspěvek města činil 190 tisíc Kč.
Od valné hromady 18. 2. 1998 pracoval nově zvolený výbor ve 
složení M. Lebduška, Fr. Wasserbauer, P. Buřil, S. Řídký, M. Laš-
manská, M. Kyselová, H. Hanušová, Z. Hanušová, P. Buřilová. 
Sokolovna byla využita od pondělí do pátku sokolskými oddíly. 
Ženy cvičily 2x týdně, 2x týdně aerobik, 2x týdně oddíl sebeo-
brany. Každou středu byl hrán líný tenis, 3x týdně tančila děvčata 
z taneční skupiny IGNIS. V r. 2004 byl založen divadelní soubor 
Pohoda vedený br. Jiřím Trojanem a tábornický oddíl s vedoucím 
br. Marianem Rohlíkem.
Každým rokem jsou pořádány kurzy taneční a společenské výcho-
vy. Prostory budovy jsou využívány také jinými organizacemi. Je 
to zejména ZUŠ Slatiňany, Junák Slatiňany, ROBI, ZŠ Slatiňany, 
slatiňanské křesťanské společenství. Kromě těchto bezplatných, 
nebo jen symbolických pronájmů, které jsou založeny na dobré 
spolupráci s těmito organizacemi, je sokolovna využívána též ke 
komerčním účelům. K nim patří plesy, taneční zábavy, výstavy, 
podnikové večírky, různé prodeje zboží. Opakovaně v červenci 
a srpnu je sokolovna využívána taneční školou Perfekt Pardubice. 
Kromě letních prázdnin využívá objekt sokolovny v dopoledních 
hodinách i Policie ČR ke své přípravě.
Rok 2007 – 23. 2. 2007 na valné hromadě zvolen výbor ve slo-
žení starosta M. Lebduška, místostarosta M. Rohlík, jednatelka 
H. Hanušová, hospodář S. Řídký, pokladní Z. Hastíková, vzdě-
lavatel J. Trojan, náčelnice V. Richterová, kronikářka D. Saive-
rová, matrikářka Z. Hanušová, členka výboru Z. Hrochová, M. 
Kyselová.
Počet registrovaných členů Sokola je 150. Členskou základnu or-
ganizace tvoří členové sportovního oddílu, vzdělavatelského sbo-

osazen okrasnými a exotickými dřevinami. Jeho zahradní archi-
tektura byla řešena na způsob anglického typu, napodobující 
volnou přírodu s nepravidelnou výsadbou, průhledy a drobnými 
romantickými stavbami. Je třeba se zmínit o břehovém porostu 
jezírka s přístavištěm loděk, naposledy opravovaném v r. 2007 
(obr. č. 4)

V pozadí snímku jezírka jsou stromy s převislými větvemi 
(vrba bílá), zaujmou i další druhy listnáčů podél břehu s mohut-
nými kmeny, korunou nebo výškou. Nad úžlabinou skalky, po 

níž přitéká voda, jsou četná seskupení pěnišníků a za nimi se 
nachází několik cypřišků Lawsonových s platanem javorolistým. 
Tato část parku patří proto k nejvyhledávanějším pro oázu klidu 
pod klenbou zeleně. Návštěvníci se tu zastavují a využívají jej 
ke krátkodobému odpočinku posezením na okolních lavičkách. 
V jarních měsících jsou okouzleni velkým prožitkem z pestroba-
revné krásy květů, každoročně v tomto ročním období dekorující 
tuto břehovou část jezírka.

Ing. Milan Vorel
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Městská knihovna vyhlašuje soutěž  

pro děti předškolního i školního věku s názvem 
 
 

„Malá louka plná 
velikonočních zvířátek“ 
 

                                                
 

 
Milé děti brzy tu budou Velikonoce a naše knihovna si pro Vás všechny 

zručné šikuly připravila další zajímavou soutěž. 
Vezmi si talíř nebo misku, dej do ní vatu a nasypej semínka obilí nebo trávy.  

Nezapomeň zalévat a za pár dnů uvidíš první rostlinky. 
S tím ti jistě ráda pomůže mamka nebo babička.  

Na tobě pak zůstává vyrobit velikonoční zvířátka a ozdobit jimi vzrostlé obilí 
samozřejmě dle tvé fantazie.  

Každého zaručeně potěší zajíček, motýlek, slepička a spousty dalších zvířátek. 
 

Těšíme se na vaše práce, které nám můžete osobně přinášet do knihovny  
do 2. dubna 2010, kde si jimi vyzdobíme dětské oddělení. 

 
Nejhezčí dekorace bude odměněna dárkem. 

 

 

ru, kteří pravidelně reprezentují naši organizaci, ale i město Slati-
ňany na nejrůznějších akcích. Divadelní soubor Pohoda se rovněž 
svými cykly Hudební zastavení podílejí na zpestření kulturního 
dění ve městě. Neopomenutelnou roli, zejména výchovnou, mají 
podzimní taneční kurzy pro mládež, které jsou navštěvovány ne-
jen místními, ale i přespolními návštěvníky.
Přehled akcí konaných v r. 2007–2008: Velikonoční jarmark, 
dětský karneval, taneční maratón v aerobiku, letní tábor pro děti 
nedaleko Bystřice pod Pernštejnem, taneční,  turistické výšlapy  
Sokolů Slatiňan a z Nasavrk, cyklus Hudebních zastavení.  Musím 
vyzvednout nádherné Hudební zastavení „Vzpomínka na Emu 
Destinovou“, které mělo 1. reprizu. Následovala další Hudební 
zastavení „Zlatolisté rozjímání“, „Hudební rozjímání“, „Poho-
dové vánoce“. Závěrem roku se konal vánoční jarmark a koncert 
Formanů a Formánků.
Členové tanečního souboru T. J. Sokol Slatiňany IGNIS se zúčast-
nili Mistrovství ČR v Brně, dále regionálního kola taneční soutěže 
pořádané Taneční unií v Pardubicích, regionálního kola pořáda-
ného Svazem učitelů tance ve Chvaleticích a mistrovství České 
republiky v Plzni.
Divadelní soubor Pohoda se zúčastnil národní přehlídky sokol-
ských divadel v Toušeni.
Táborský oddíl pořádal lyžařský víkend v Říčkách, Maxi víkend 
na Maděře – pobyt v hájence, krásné přírody Žďárských vrchů, 
sjíždění Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova n. Vltavou u Českých 
Budějovic.
Činnost národopisného souboru Formani nelze podrobně uvádět, 
neboť je velmi rozsáhlá a pestrá. Slatiňanská veřejnost je s činnos-
tí tohoto souboru obeznámena, jednak akcemi konanými v soko-
lovně, nebo na slavnostech pořádanými městem.  Kromě Slatiňan 
se konala vystoupení ve Slepoticích, Zaječicích, Jičíně, Pardubi-

cích,Hradci Králové, na Veselém kopci, v Pyšelech, ve Vamberku 
a dalších.
V r. 2009 tento soubor pokračoval opět ve svých hojných aktivi-
tách. Musíme obdivovat jejich obětavost, úsilí a píli. Hned v led-
nu předtančili na plese chovatel. V únoru to byla celosouborová 
brigáda v lese. 23. 5. koncert k 5. výročí založení souboru v so-
kolovně, 24. 5. v zámeckém parku 3. ročník městských slavností 
s názvem Slatiňanské pozastavení. 30. 5.–1. 6. zahraniční cesta 
souboru do rakouského Getzu na pozvání vzdělavatelského sobo-
ru ČOS, který organizoval výpravu zástupců Sokola na tradiční 
setkání evropských sokolských jednot. Setkání se uskutečnilo 
k uctění památky tragické smrti dr. Miroslava Tyrše. Dále účast 
na Městských slavnostech ve Vrchlabí, na srazu rodáků v Mla-
doňovicích, tradiční bál v České Skalici, v listopadu předtančení 
v tanečních ve Slatiňanech a další.
Taneční skupina IGNIS se zúčastnila krajského kola ve Chvaleti-
cích se show formací „Koktejl“ s choreografií Veroniky Čejkové 
a s parketovou kompozicí „Tajemná tvář“ Sandry Bergerové. Ju-
niorky vystoupily se show formací „Hero“ – choreogr. V. Čejková 
a S. Bergerová. Se všemi choreografiemi soubor postoupil na Mis-
trovství ČR. Juniorky se zúčastnily soutěže na Kladně a s hezkých 
3. místem postoupily na Mistrovství České republiky.
R. 2010 – Sokol Slatiňany vstupuje do stého roku od svého vzniku 
a připravuje důstojnou oslavu na počest tohoto výročí. Všechny 
akce konané u příležitosti tohoto výročí a o všech bude veřejnost 
informována.
Tento rok je zároveň rokem volebním, kdy bude zvoleno nové ve-
dení Sokola a zároveň se bude i nadále v sokolovně cvičit. Nově 
začalo cvičení každý čtvrtek – cvičení Pilates Institute a každý pá-
tek dopoledne cvičení rodičů s dětmi.

Sepsala Miloslava Tichá

 

      
     Městská knihovna   

              a Infocentrum Slatiňany 
 
 

         a paní      
         Vladimíra Loydová 

                           Dana Raulová   
        Silvie Sedláčková  
 

pořádají výstavu amatérských obrázků 
 

TŘIKRÁT  
A POKAŽDÉ JINAK 

 
Společenský dům v Tyršově ulici      

 
            12. 4. - 18. 4. 2010 

 
 

slavnostní zahájení v pondělí 12. 4. 2010 
v 17.00 hodin 

za účasti ZUŠ Slatiňany a starosty města 
 

Otevírací doba výstavy: 
 

                    všední dny             15 – 18 hodin 
                    sobota        9 – 12  13 – 18 hodin 
                    neděle        9 – 12        13 – 18 hodin 
 

Vstup zdarma 
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Sice pomalu, ale přece se blíží jarní měsíce, a to bude mít nejvíc 
napilno člověk, kterého asi znají hlavně rodiče a děti, kteří se zabý-
vají tancem, zpěvem či hudbou. Je jím Mgr. Stanislava Sejkorová, 
zástupkyně ředitele Základní umělecké školy ve Slatiňanech, ale 
v mém rozhovoru využiji spíše její druhou „funkci“, a to vedoucí 
dětského souboru Formánci. Ti budou mít veškeré volné chvíle se 
svou paní učitelkou naplněny buď zkouškami či rovnou předsta-
veními, kterých je na jaře a během léta asi nejvíce k vidění…
1/ Když zmíním název „Formánci“, myslím, že většina čtenářů 
ví, o kom je řeč, ale přeci jenom. Kdyby náhodou…mohla bys 
váš soubor představit? Kolik je vlastně „Formankům“ let?
Formánci jsou dětský folklórní soubor, který vznikl v září 2005, 
jako součást tanečního oboru Základní umělecké školy ve Slatiňa-
nech. Soubor zpracovává lidové písně, tance, hry a říkadla z vý-
chodu Čech, Hlinecka, Nasavrcka, Horácka a Českomoravské 
vrchoviny. A protože k tancování je potřeba muzikantů, tak v tém-
že roce vznikla i muzika souboru, ve které našli uplatnění žáci 
hudebního oboru naší školy. V letošním roce tedy soubor oslaví 
své 5. narozeniny.
2/ Jaký je zájem o tancování u vás, jsou nějaké podmínky, za 
kterých je dítko zařazeno do souboru? A jaké předpoklady tedy 
musí zájemci splňovat, aby byli přijatí?
V současné době, když za mnou rodiče s dětmi přijdou s přihláš-
kou do souboru, tak většinou vědí, co v souboru děláme, protože 
spolu s dospělým souborem Formani pořádáme vánoční a jarní 
koncerty v sokolovně a Formánci své umění také pravidelně před-
vádějí na Slatiňanském pozastavení.
Důležité je, aby děti měly chuť zpívat a tančit. A zájem o zařaze-
ní hlavně do mladšího oddělení Formánků je opravdu velký. Do 
souboru chodí děti nejen ze Slatiňan a okolních obcí, ale dojíždějí 
i děti z Pardubic, Chrudimi a Horního Jelení.
3/ Kolika členný soubor je a je jeho kapacita, nebo spíše tvoje, 
nějak omezena? Máte jednu skupinu dětí či více? A může se stát, 
že se na zařazení do souboru čeká? Jak je to s poměrem chlapci 
a děvčata, máte v tomto problém nebo ne? Dříve chtěla tancovat 
spíše děvčata a chlapci byli „nedostatkové zboží“, platí to stále?
V současné době v souboru tančí okolo 45 dětí ve dvou tanečních 
odděleních a muzika má 10 členů. Jelikož soubor působí pod zá-
kladní uměleckou školou, musí dodržovat učební plány a osnovy 
a i limity v počtu dětí. Do souboru mohu přijímat děti od pěti let. 

Kapacita souboru je nyní úplně naplněna a bohužel opravdu na 
vstup do souboru se musí čekat. Již teď mám u sebe asi 12 přihlá-
šek dětí, které zatím nemohu přijmout.
V mladší skupině Formánků letos problém nemáme, tam je poměr 
chlapců a dívek vyrovnaný, ale do starší skupiny bych ráda nové 
chlapce od deseti let přivítala. Tam jsou chlapci opravdu „nedo-
statkové zboží“.
4/ A co věk, jaké děti jsou u vás nejmladší a kdy se díky věku 
stává z Formánka „dospělák“Forman? Je to jistě zajímavá, ale 
hodně náročná práce. Jenom uhlídat takové množství capartů na 
jednom místě a ještě je něco učit, to obnáší asi hodně trpělivosti, 
klidu a pohody. Máš nějaký recept jak mrňousky zvládnout a jsi 
na tuto „smečku ratolestí“ sama nebo máš nějaké pomocníky?
Nejmladší Formánci jsou pětiletí a kdy se z nich stanou velcí For-
mani? Přesný věk se nedá určit, ale protože věk Formánků ve star-
ší skupině se pohybuje mezi deseti až čtrnácti lety, tak i ti starší si 
musí ještě chvíli na vstup do dospělého souboru počkat.
Myslím si, že jsem poměrně „akční člověk“ a zvládám většinou 
i více věcí naráz, ale někdy, když po úterním tancování přijdu 
domů, musí na mě doma mluvit pomalu, potichu a po jednom. 
Opravdu jsou Formánci někdy jako „pytel blech“. Jenže právě ta 
jejich živost a přirozenost se potom hodí během jejich vystoupení. 
Nechci, aby děti vypadaly na jevišti jako „cvičené opičky“.
Během zkoušek mám jediného pomocníka. Je to klavírista Ivan 
Šmejda. Když jedeme na soustředění, pomáhají mi kolegové Ji-
řinka Pražanová a Jirka Forman, kteří vedou muziku, dále manžel 
a kamarádi z Formanů. A na vystoupeních a výjezdech velmi ví-
tám také pomoc rodičů.
5/ Kde máte vůbec zkoušky, kdo připravuje program, který 
zkoušíte a poté s ním vystupujete? Máte nějakou choreografku 
či choreografa, už to přeci jenom není nějaké to tancování při 
muzice? Máš nějakého „folklórního poradce“? A jak často pro-
bíhají zkoušky?
Zkoušky máme už od počátku pravidelně každé úterý v tanečním 
sálu naší zušky. Mladší skupina od půl třetí, starší od čtyř hodin 
odpoledne. Muzikanti zkouší od půl čtvrté v hudebním sále školy. 
Se starší skupinou a muzikou jezdíme pravidelně 2x do roka na 
soustředění, která jsou věnována intenzivnímu nácviku nových 
vystoupení. Zrovna v dubnu se chystáme na Seč, abychom tam 
secvičili a doladili nový program. 

Ptáme se za Vás
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Vystoupení a choreografie připravuji sama, hudební úpravy mají 
na starosti Jiřinka Pražanová, Jirka Forman a Helenka Kohoutko-
vá, která muziku vedla do loňského roku. Svého osobního folk-
lórního poradce nemám, ale některé věci samozřejmě konzultuji 
s vedoucím Formanů Alešem Kohoutkem. Snažím se také jezdit 
na různé odborné semináře. Moje folklórní začátky jsou spjaty 
s paní Kamilou Skopovou, manželi Rejškovými, Čumpelíkovými 
a Pitterovými.
6/ Děti mají překrásné kroje, které s nimi bohužel ale nerostou. 
Kdo vám je šije, kolik takový kroj stojí a dědí se třeba?
Formánci vystupují v replikách dobových krojů a pořízení takové-
ho kroje není opravdu levná záležitost. Jen látka na jeden kroj stojí 
okolo 3 000 Kč. Když se kroj dobře ušije, může dětem vydržet 
i několik let nežli z něj vyrostou. Pak se samozřejmě dědí. A šití? 
Některé kroje šily šikovné maminky, ale v současnosti je naší 
dvorní souborovou švadlenou paní Zdena Chalupová. Hlavně díky 
její šikovnosti se můžeme chlubit naším krásným oblečením.
7/ Jak dětem láska k folklóru vydrží? První přihlášení je spí-
še splněný sen maminky či tatínka, ale později už dítko musí 
chtít…. Zůstává jich většina či naopak?
Bohužel u nás není folklór už tak živý jako na Moravě, kde na 
chození v kroji jsou lidé pyšní a lidové zvyky, písničky a tan-
ce jsou součástí běžného života. Tam je skoro v každé vesnici 
folklórní soubor nebo cimbálová muzika. Přesto většina starších 
Formánků je věrná souboru celých 5 let. A já pevně věřím, že 
zůstanou i v dalších letech, a že některé přivítáme i v dospělých 
Formanech.
8/ Jelikož vím, že doma v tomto folklórním koníčku „lítá“ celá 
rodina, zdědili jste lásku k hudbě a tancování nebo se snad dá 
vypěstovat?
K hudbě a pohybu jsem byla vedena rodiči odmalička, protože oba 
moji rodiče hráli na hudební nástroje. Tančit jsem začala ve třech 
letech v oddíle rytmiky, který vedla moje babička, a v šesti letech 
jsem začala hrát na klavír. K folklóru jsem se dostala ve dvanác-
ti letech. I můj bratr hrál na housle a dnes je primášem muziky 
Dětského folklórního souboru Barunka v České Skalici. Jeho syn, 
který nyní studuje v Chrudimi, hraje už třetím rokem v muzice 
Formánků. Manžela jsem do souboru vlastně přivedla také já. Ale 
velkou práci přemluvit ho, aby začal zpívat a tancovat to nedalo. 
Našel tam i bezvadné kamarády, se kterými táhneme „folklórní 
káru“ více než 20 let.
A děti? Protože talent jim nechybí, tak jsem trochu brala jako 
samozřejmost, že budou hrát na nějaký nástroj a tančit, přesný 
směr si vybraly samy. Barča hraje nejen ve Formáncích, ale i ve 
Formanech, tančí i moderní tanec ve skupině Ignis. Ondra tančí 
ve Formáncích, ale také moderní tanec v našem druhém odděle-
ní tanečního oboru a hraje na housle. Jsem samozřejmě ráda, že 
objevili krásu lidových písniček a radost z tance a že si tenhle 
náš folklórní koníček vybrali. Je to pro ně asi i jednodušší, když 
odmala vidí rodiče a mají v souboru kamarády. Nutit bych je však 
rozhodně nechtěla.
9/ Pochlub se prosím nějakými úspěchy? A kde jste třeba vystu-
povaly s dětmi nejdál od domova nebo snad přes noc a jak děti 
zvládají odloučení od maminek? Nebo jezdí jen ty starší?
Tak zrovna o prvním březnovém víkendu jsme byli hosty Dět-
ského folklórního souboru Hradišťánek z Uherského Hradiště 
a vystupovali na koncertě k 55. výročí jeho založení. Děti z Hra-
dišťánku jste mohli vidět ve Slatiňanech v rámci Mezinárodního 
dětského festivalu Tradice Evropy, ve kterém se Formánci v le-
tošním školním roce stali jedním ze spolupořadatelů. Rodiny For-
mánků se týden staraly o děti z Hradišťánku. Teď nám v Hradišti 
oplatili pozvání a víkend tam byl nádherný. Skvělá atmosféra bě-
hem koncertu, srdečné přijetí do jejich rodin. Formánci našli nové 
kamarády a už teď plánují další společné akce. A právě i to je na 
folklóru tak úžasné.
Starším Formánkům odloučení od rodičů nevadí, rádi jezdí na 

soustředění i vystoupení. Už také umí překonat únavu z cestování, 
zvládnou vystupovat na různých prostorech, jsou samostatnější. 
Pro menší děti je každá změna problém, proto vystupují převážně 
doma ve Slatiňanech nebo v nejbližším okolí.
A úspěchy? Loňský školní rok byl opravdu vydařený. Muzikanti 
postoupili až do Celostátního kola soutěže ZUŠ lidových muzik 
do Kyjova, kde obsadili krásné druhé místo. Starší skupina For-
mánků se spolu s muzikanty probojovala mezi 12 nejlepších sou-
borů z republiky až na Celostátní přehlídku dětských folklórních 
souborů do Jihlavy. Porazili jsme i soubory s více než dvacetiletou 
tradicí. 
10/ Můžeš nalákat na nějaké akce v letošním roce, kde budete 
vystupovat?
Teď nás čekají 2 opravdu pracovní měsíce, během kterých bu-
deme připravovat nový program. A vše vypukne v chrudimském 
divadle v úterý 20. dubna. Tam proběhne galakoncert k 5. výro-
čí vzniku souboru a k 15. výročí založení tanečního oboru naší 
školy. Dále budete mít možnost vidět Formánky ve Slatiňanech 
v sobotu 24. dubna v rámci oslav 100. výročí založení T. J. Sokol 
Slatiňany a Celostátní přehlídky sokolských folklórních soubo-
rů. Chybět nebudou ani 23. května na Slatiňanském pozastavení, 
a pak se koncem srpna chystají na Mezinárodní folklórní festival 
do Červeného Kostelce. 
11/ Příběhů a zážitků okolo této práce máš asi bezpočet, nedáš 
nějaký k dobru?
Tak jedna perlička na závěr od souborů, které se účastnily letoš-
ních Tradic. Prý jsme měli ve Slatiňanech nejlepší publikum z ce-
lého festivalu. Tak za to všem divákům a příznivcům Formánků 
patří velký dík! 

Děkuji ti mnohokrát za rozhovor a přeji nejen tobě, ale všem li-
dem, které baví jejich práce a ještě s ní dokážou udělat radost ji-
ným hodně a hodně úspěchů, protancovaných botiček a zdravých 
hlasivek.…
Ptala se
Renata Maryšková, Městská knihovna Slatiňany

Březnová přednáška Vladimíra Šimka o plavbě kolem světa za-
končila další ročník cestovatelských besed pořádaných městem 
Slatiňany. Těší nás vzrůstají zájem, vždyť tuto zimu na 6 před-
nášek zavítalo 200 diváků, což je průměr 33 na jednu akci. Navíc 
jsme jako spolupořadatelé uspořádali festival outdoorových filmů 
Expediční kamera, který zhlédlo 45 diváků. 
Festival Expediční kamera ve Slatiňanech finančně podpořili 
tito sponzoři:
Půjčovna a prodejna sportovních potřeb Wiki Slatiňany
Luděk Vašek – Bikesport Chrudim
Vodáksport Brno
Děkujeme! JH

Cestovatelské večery ve Společenském domě
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Duben 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.

MIMOŘÁDNĚ! Velikonoční prázdniny na Farmě
Inspirace květin na Farmě!

Ve čtvrtek 1. dubna od 14 hodin přijeďte na Farmu.
Velikonoční květinovou výzdobu svého pokoje, domu či bytu 

si připravíte sami! Rychlokurz velikonočních aranží pro
holčičky, mamky i babičky – rezervé nutné na tel. 602 240 944.

(Cena 249 Kč – v ceně jsou květiny a další nezbytnosti)
Čekání na velikonoce? Jedině na Farmě!

Skleněné velikonoce
Nadívané velikonoce na talíři, skleněné velikonoce za oknem.

Farma hostí krásu květin z chrudimské Inspirace.
Jak se květiny budou zrcadlit ve skleněných objektech skláře 

Jiřího Krále? A jak to vypadá, když se sklo potká s kovem?
Extra pro dětičky – hledání kuřátek mezi pastvinami. A kdyby 
náhodou napadl sníh, vykoukne alespoň barevná pentlička. 

Ven z města? Přivonět k jaru? Jedině na Farmě!
(Rezervé ke svátečním stolům na tel. 602 240 944)

3. a 4. dubna

Zelený víkend II.
Novoroční předsevzetí z 1. ledna jsou zapomenuty?

Je duben a stále máte šanci! Zelený víkend na Farmě napoví. 
Na talíři ryby a bylinky, ve sklenici mladý ječmen!

Farma JEDINĚČNĚ! Koktejl z mladého ječmene. Zelenozelená 
vzpruha pro každou buňku. Pro jarní kondici opět fresce – 
čerstvé ovocné a zeleninové šťávy přímo z odšťavovače.

A 70 bilionů buněk vašeho těla Vás pochválí!
10. a 11. dubna

Cyklisté vítáni II.
Cyklostezka 4179 trasa Slatiňany – Heřmanův Městec.
A Farma Slunečný Dvůr jako maják na poloviční cestě.

Jedete ze Slatiňan? Rekreační lesy Podhůra startují
Váš výlet, Farma inspiruje k dalším  kilometrům! POZOR!

Opět mimořádná služba pro cykloturisty a turisty!
Pětiminutová kondiční masáž chodidel od medicinální

pedikérky v minifitku v areálu Farmy.
V sobotu 17. dubna od 14 do 16 hodin.
Naplánujte svoje cesty! A zdrávi došli!

Zadáno pro Jiříky
Víkend pro oslavence. Zavítáte s celou rodinkou oslavit

svátek „svého“ Jiřího na Farmu? Pak nenechte doma svého
pejska. Ono by se mu stýskalo. Dopřejete si společnou
vycházku do lesa? Sasanky a orseje máte z první ruky!

Rádi též zapůjčíme popis tras s pohádkovými zastaveními
v blízkém okolí Farmy. Kde tančí víla Peřejka?

Kam chodí veverčák Ryšánek? A naleznete bludný
kámen? Musíte jej třikrát obejít a zatleskat – jinak se ztratíte 
v lese,sami v sobě i v životě. PS Trasy jsou sjízdné s dětským 

kočárkem, na koloběžce a tříkolce. Na Farmě jako doma!
24. a 25. dubna

Připravujeme: 30. dubna od 17. hodin pozorování čarodějnic 
„v kraji“ vyhlídkovým dalekohledem. Biják, který nepopálí.

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Diamantová svatba a zlaté svatby

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání u příleži-
tosti kulatého výročí mých narozenin.

Marie Bibenová

Děkuji městu Slatiňany za blahopřání, dárek a květiny k mému 
životnímu jubileu.

Josef Linhart

Moje poděkování za milou gratulaci k mému životnímu jubileu 
patří také Svazu diabetiků ve Slatiňanech.

Josef Linhart

Upřímně děkujeme Městu Slatiňany, zejména paní zastupitelce 
Ing. Dagmar Fryšové, dále paní Danuši Markové a paní Pavlišové 
a Novotné za neobyčejně hezké a vkusné uspořádání oslav naší 
zlaté svatby.
Vytvořili pro nás opravdu velice milou atmosféru a připravili tím 
nám i našim blízkým vskutku nezapomenutelný zážitek.

Manželé Linhartovi

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 22. 2. 2010 
s panem Jaroslavem Šrůtem.

Manželka a děti s rodinami

Dne 8.dubna 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Květoslava a Jaroslav Jelínkovi.
Dne 16. dubna 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Vlasta a Jiří Dimterovi.
Dne 17. dubna 2010 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňa-
ny výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Stanislav Doležalovi.
K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Auto, moto, antik a sběratelská burza Přešťovice přemístě-
na do Tchořovic u Blatné!
Všeobecná burza pořádaná na letišti Přešťovice je přemístě-
na na letiště Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze 
30 000m2 se nachází cca – 85 km jižně ode Prahy.
Přijďte prodat co Vám doma přebývá, nebo koupit co ještě ne-
máte. Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, 
pohlednic a jiní….
Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé!
Více na: www.burzatchorovice.cz, 602 132 238

Poděkování

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankov-
ky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky – větší množství 
– pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny, po domluvě přijedu. Info na tel. 724 229 292.

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL

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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