
U příležitosti Státního  svátku Dne vítězství 8. května 2010, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
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ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 30. 4. 2010 na výstavišti za želez-
ničním přejezdem, směr Orel

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Začátek je od 19.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé!

Město Slatiňany v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronic-
ké služby měst a obcí Zlatý erb obsadilo v  rámci Pardubického 
kraje 3. místo.

Pozvánka na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

Město Slatiňany ve  spolupráci  se Základní uměleckou  školu ve 
Slatiňanech  připravilo  u  příležitosti  Dne  matek  hudební  pořad 
v DPS Slatiňany, dne 10. května 2010 od 15.00 hodin. Účinkovat 
budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany 
přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokoje-
nosti a pohody.

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 březnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Gulbranssen Trygve – trilogie 
1. část: Vane vítr z hor
2. část: Věčně zpívají lesy
3. část: Není jiné cesty

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 20.března 
2010 paní zastupitelkou  Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fotografii zleva):
Neumann Jan  Slatiňany, Sečská 860
Kočí Tomáš  Slatiňany, Staré náměstí 832
Valovičová Karolína  Slatiňany, Neumannova 670
Hejzlarová Michaela  Slatiňany, Dělnická 291
Beerová Natálie  Slatiňany, Škrovád 125
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ  Slatiňany pod vede-
ním paní učitelky Jitky Šottové a za hudebního doprovodu paní 
učitelky Mgr. Jany Sychrovské. Všichni přítomní popřáli novým 
občánkům a  jejich  rodičům do dalších  let mnoho klidu, pohody 
a zdraví.

HUDEBNÍ POŘAD V DPS  SLATIŇANY

Vítání občánků

Hostem  květnového  Laskavého  večera  ve  Společenském  domě 
bude ĽUBICA CHRISTOPHORY.  Tato  něžná  slovenská  pís-
ničkářka nebude ve Slatiňanech poprvé. Vystoupila již na 36. LV 
22. 2. 2007 ve skupině Mimo auru Oldřicha Janoty a poté sama 
na 42. LV 18. 9. téhož roku. Krom toho hrála i vloni na poetickém 
festivalu Obořice Jedna báseň, kdy měla obrovský úspěch a získa-
la si srdce všech diváků. Kdo si ji nepamatuje, může se podívat na 
www.christophory.sk. 
Ľubica si hudbu i texty k písničkám píše sama. A jak sama říká, 
texty jsou pro ni naprosto citovou záležitostí a nikdy by si nene-
chala do nich zasáhnout.
Nechte si ujít tento jedinečný recitál skvělé a charismatické pís-
ničkářky.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 6. května v 19 hodin.
Vstupné zůstává tradiční 50 korun a v ceně je i malé pohoštění od 
pořadatelů.  z.j.

Zlatý erb

73. LASKAVÝ VEČER

STÁTNÍ SVÁTEK

Něco pro naše čtenáře
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 95. schůzi dne 17. 3. 2010:

 1.  Stanovení  osobního  hodnocení  řediteli  Základní  školy  Slati-
ňany

 2.  Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku pro Pečovatelskou 
službu Nadací ČEZ

 3.  Poskytnutí finančních příspěvků – grantů v rámci schváleného 
limitu z rozpočtu města Slatiňany na r. 2010

 4.  Přerušení provozu v MŠ Slatiňany
 5.  Návrh na zproštění města Slatiňany z funkce opatrovníka usta-

noveného Okresním soudem v Chrudimi a ustanovení  jiného 
opatrovníka

 6.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu T. J. Sokol Slatiňany
 7.  Zřízení věcného břemena – kabelová přípojka nn pro p. p. č. 

174/18 v Kunčí 
 8.  Přehled dotací v roce 2010 o které město Slatiňany požádalo
 9.  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemena  na 

stavební akci Slatiňany – Říště splašková kanalizace
10.  Ukončení  nájemní  smlouvy  a  uzavření  nájemní  smlouvy  na 

byt
11.  Žádost o pokácení 1 ks javoru ztepilého na pozemku parc. č. 

675/1 v k.ú. Slatiňany  
Žádost o pokácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. 
č.74/1 v k.ú. Škrovád 
Žádost o pokácení 2 ks hlohu obecného na pozemku parc. č. 
658/1 v k.ú. Slatiňany 
Žádost o pokácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. 
188/1 v k.ú. Slatiňany

12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázky města malého rozsahu – Oprava a výměna 
sociálního zařízení a oprava vodovodního potrubí v Mateřské 
škole Slatiňany

13.  Návrh zhotovitelů na oslovení  s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázky města malého rozsahu – Výměna stávající 
vany za hydromasážní vanu a stavební úprava sprchového koutu 
– bezbarierové řešení v Domě pečovatelské služby Slatiňany 

14.  Aktualizaci povodňového plánu města Slatiňany
15.  Dodatek  č.  2  k  dohodě  o  vytvoření  pracovních  příležitos-

tí v  rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
s Úřadem práce v Chrudimi

16.  Licenční smlouvu – ochranný svaz autorský
17.  Navýšení kapacity v ZUŠ Slatiňany
18.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
19.  Výměnu oken v domě č. p. 692, ul. Čechova
20.  Pojištění majetku města – dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 

8602625396 
21.  Stanovení počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ
22.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Provedení restaurátor-

ských  prací  na  soše  sv.  Jana Nepomuckého  ve  Slatiňanech, 
části obce Škrovád

23.  Dodávku programového produktu DDP – Daně, dávky, pohle-
dávky ekonomického informačního systému GORDIC Win

24.  Náhradu za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku

Rada města Slatiňany projednala
na své 96. schůzi dne 31. 3. 2010:

 1.  Inventarizaci majetku města Slatiňan za rok 2010
 2.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy a byt 

1+1 v č. p. 822
 3.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy a byt 

1+2 v č. p. 833
 4.  Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky pro 

BD č. p. č. p. 753, 754, 755 a 756

 5.  Zřízení věcného břemena – plynovodní přípojka k novostavbě 
RD na pozemkové parc. č. 67/5 v k. ú. Trpišov

 6.  Program 25. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 7.  Úpravu nájemního vztahu s provozovatelem parkoviště u hřeb-

čína 
 8.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zhotovení  zakázky města malého  rozsahu  – Stavební  úprava 
části šatnového objektu plovárny ve Slatiňanech na bufet

 9.  Žádost o pokácení 1 ks olše lepkavé na pozemku parc. č. 706/14 
v katastrálním území Slatiňany

10.  Oslovení realitních kanceláří na prodej ubytovny na plovárně
11.  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemena  na 

stavební akci – Slatiňany – Říště splašková kanalizace
12.  Propustek pod sjezdem na pozemek parc. č. 566/10 v katast-

rálním území Slatiňany
13.  Hospodaření v lesích v roce 2010
14.  Pojistnou smlouva na vozidlo Citroen Berlingo 
15.  Rámcovou dohoda o podmínkách poskytování mobilních slu-

žeb elektronických komunikací

Rada města Slatiňany projednala
na své 97. schůzi dne 14. 4. 2010:

 1.  Užívání Společenského domu ve Slatiňanech v roce 2009. Sta-
novení výše cen za užívání Společenského domu

 2.  Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby 
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního 
odpadu

 3.  Ukončení Smlouvy č. 206/2008 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 525/8 v kat. území Slatiňany

 4.  Zřízení  věcného  břemena  –  Lukavice  –  vedení VN  pro  TS-
ČOV 

 5.  Pokácení  2 ks  thuje  na  pozemku  parc.  č.  336/1  v  kat.  území 
Škrovád

 6.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Rekonstrukce chodníku 
ve Škrovádu

 7.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Oprava a výměna sociál-
ního zařízení v I. NP a oprava vodovodního potrubí v Mateřské 
škole Slatiňany

 8.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Výměna stávajících van 
za hydromasážní vany a stavební úprava sprchových koutů – 
bezbarierové řešení v Domě pečovatelské služby Slatiňany 

 9.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázek města malého rozsahu – projektové doku-
mentace, zhotovení staveb

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na své 25. zasedání dne 14. 4. 2010:

 1.  Program 25. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany
 3.  Úhradu kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 41/2 v k.ú. Sla-

tiňany ve splátkách
 4.  Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
 5.  Prodej rodinného domu v areálu plovárny města
 6.  Záměr prodeje garáží na Starém Náměstí
 7.  Vyhodnocení průzkumu zájmu o pozemky na výstavbu garáží
 8.  Poskytnutí finančního příspěvku – grantu  (Spartak Slatiňany, 

o.s.)
 9.  3.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2010
10.  První část závěrečného účtu za  r. 2009 (příspěvkové organi-

zace)

Zastupitelstvo města Slatiňany
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Do Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad Orlicí a k vodopádu
To byly  cíle  dalších výletů Klubu  čes-
kých  turistů  Slatiňany.  V  Hradci  jsme 
byli  nejprve  na  prohlídce  historické 
vodní elektrárny na Labi – Hučák. Její 
secesní budova upoutá i zvenku, uvnitř 
je zajímavé vybavení dosud funkční. Vi-
děli  jsme např.  strojovnu,  turbínu,  roz-
vodny, byl nám promítnut i film. Elek-
trárna s bohatou  tradicí byla postavena 

v roce 1910 na labském „Hučavém jezu“ a podle toho získala své 
jméno.
Potom jsme navštívili ENVI dům. V něm je expozice tropické flo-
ry a fauny Jižní a Střední Ameriky s deštným pralesem a ještě obří 
akvárium s podmořským tunelem. I tady to bylo zajímavé. Odtud 
jsme šli do Muzea východních Čech. Jeho secesní budova byla po-
stavena podle návrhu architekta Jana Kotěry a je národní kulturní 
památkou. V interiéru nás upoutaly např. Krásné mozaiky paste-
lů Jana Preislera, půvabné okenní vitráže podle návrhů Františka 

Kysely, světelný stojan Jana Kotěry aj. V muzeu jsou vystaveny 
bohaté sbírky archeologické, přírodovědné, uměleckoprůmyslové 
a historické od pravěku po současnost. V jednom podlaží je úžas-
ná kolekce různých secesních předmětů – sklo, porcelán a kerami-
ka, šperky i ukázky módy a nábytku. Historická expozice ukazuje 
dějiny architektury města od poloviny 18. století do počátku druhé 
světové války. A to všechno skutečně naplňuje motto výstavy – Od 
pevnosti  k Salonu  republiky. Ostatně  to  nám potvrzovala  i  ces-
ta městem, kde  jsme obdivovaly  různé objekty –  jak historické, 
včetně pozůstatků bývalé pevnosti, tak i z pozdější doby – krásné 
secesní, kubistické a funkcionalistické.
Další výlet byl do Pardubic. Nejdříve procházka Polabinami – ko-

lem jezírka Bajkal a zajímavé stavby víceúčelového zařízení Círk-
ve bratrské. Potom k soutoku Labe s Chrudimkou a k zámku. Tam 
jsme byli na nové výstavě MUSICA ETNICA – Hudba jako zr-
cadlo kultur. Představoval se nám tu svět hudby sedmi kulturních 
oblastí čtyř kontinentů. Svůj prostor zde měli např. Inuité Severní 
Ameriky, muslimové z Předního východu i hudba čínských čajo-
ven, střední Afriky, Jávy, severní Indie.

Ovšem náš hlavní zájem se upnul k výstavě Dílo Josefa Čapka, 
která je na zámku a v Domě U Jonáše. Vždyť Josef Čapek měl vel-
mi mnohostranný  talent.  Psal  povídky,  novely,  dramata, moder-
ní pohádky pro děti a prózy mimořádné myšlenkové závažnosti 
a hloubky. Byl významným žurnalistou a výtvarným kritikem. Ale 
především byl malířem, grafikem a výrazně se uplatnil i v oblas-
ti  ilustrace,  scénografie  a  karikatury. Čapkův odkaz  představuje 
právě  tato  výstava. Východočeská  galerie  už  byla  spolupořada-
telem loňské výstavy o tomto autorovi na Pražském hradě. Po ní 
následuje tato v Pardubicích. Je v ní rozsáhlejší expozice, na které 
je řada prací, které v Praze ještě nebyly. Rádi bychom tuto akci 
čtenářům doporučili. Trvá do 30. května 2010.
V  sobotu  20.března  bylo  v  Ústí  nad Orlicí  Slavnostní  zahájení 
turistické sezóny Pardubického kraje. Od zajímavé empírové bu-
dovy zastávky Ústí nad Orlicí – město jsme šli kolem památné-
ho stromu  javor-babyka,  rodného domu sochaře Quido Kociána 
a  dalších městských  památek  na  vlastní  zahájení.  Po  něm  jsme 
navštívili Městské muzeum v Hernychově vile. I tato budova sa-
motná je památkou, a to secesní. A v muzeu jsou zajímavé sbír-
ky. Velice nás upoutala např. výstava ukazující krásné, převážně 
funkcionalistické vily z okolí. Následovala prohlídka kostela Na-
nebevzetí  Panny Marie.  Kolem  historického  objektu  děkanství, 
budovy Roškotova divadla –  funkcionalistické  stavby podle ná-
vrhu arch. Kamila Roškota a budovy sboru Jednoty bratrské jsme 
mířili k autobusovému nádraží a vyjeli na Andrlův Chlum. Cestou 
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jsme vzpomínali na dřívější výlet, na kterém jsme tam šli pěšky. 
Na kopci jsme se z rozhledny u chaty KČT Hvězda „pokochali“ 
výhledy do okolí. Protože v lese byla cestička dolů do města ještě 
s náledím, jeli jsme i nazpátek autobusem. Vede zde sice zajímavá 
turistická stezka s kapličkami Křížové cesty, ale bezpečnost pře-
devším. Po návratu do města jsme si prohlédli ještě další památky 
– např. na náměstí dům, kde žila M. D. Rettigová,  starou školu 
– dnes MěÚ, Morový sloup a kolem náměstí  řadu studentských 
prací – velkých dřevěných plastik. Jsou vždy z jednoho velkého 
kmene stromu a nepostrádají ani vtip. Nakonec cestou – ještě ko-
lem  rodného  domu houslisty  a  pedagoga  Jaroslava Kociána,  na 
jehož počest se konají soutěže mladých houslistů. A pak jsme už 
z hlavního nádraží, které nyní čeká rozhodování o jeho budouc-
nosti, mířili vlakem domů.
Další sobotu, 27.března jsme jeli autobusem do Nasavrk. Kolem 
zámku  a  kostela  sv.  Jiljí,  památnou  kaštankou  jsme  šli  do  lesa. 
Podle potoka Debrný jsme se dostali k Chrudimce. V místě, kde 
se do Chrudimky vlévá Hradišťský potok, jsme obdivovali místní 
vodopád. Má žulové podloží a jeho dva proudy vody jsou na něm 
hlavně v době tání nebo po dešti. Všem se nám líbil. Podle poto-
ka jsme stoupali dál a po malé chvilce našli ještě jeden vodopád, 
skoro zas tak velký. Jimi je tu překonáván poměrně velký výškový 
rozdíl mezi potokem a Chrudimkou.
Protože nám nečekaně přálo počasí  a vlastně  jsme dosud  šli po 

části Keltské naučné stezky, přidali jsme si ještě malou odbočku 
ke  hradišťskému kostelu,  k místu  původního  keltského  hradiště 
s valy a k místu, kde bývala tzv. klešťová brána. Ta umožňovala 
lepší obranu oppida. Potom ještě na rozhlednu Boika, kolem které 
naučná stezka pokračuje do Nasavrk. A to už nám po malém ob-
čerstvení jel brzy autobus domů.

Klub českých turistů Slatiňany

Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek dne 13. května 
2010 výlet na zámek Hrádek u Nechanic, vstupné 60 Kč. Pooběd-
váme ve stylové Restauraci u Ságnerů, oběd pro účastníky zájezdu 
je objednán. Dopravu hradí město Slatiňany. Odjezd autobusu je 
v 7.30 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Alena Pav-
lišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102. 

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

Junák Slatiňany

V pondělí 12. dubna byla zahájena výstava obrázků autorek paní 
Vladimíry Loydové, Dany Raulové a Silvie Sedláčkové ve Spo-
lečenském domě ve Slatiňanech. Po úvodním slovu pana starosty 
MVDr. Ivana Jeníka a hudebním vystoupení žáků a žákyň z umě-
lecké  školy ve Slatiňanech  si  příchozí  prohlédli  krásné obrázky 
s různou tématikou. Ke zhlédnutí byla i zajímavá díla z keramiky 
autorky Vladimíry Loydové. 
Všem návštěvníkům, kteří  se  přišli  podívat  jak na vernisáž,  tak 
během celého týdne, kdy výstava probíhala, se díla autorek moc 
líbila. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem třem malířkám, které 
se své tvorbě věnují ve volných chvílích a jsou jejich koníčkem.

Výstava amatérských obrázků

Ve Skutči se ve čtvrtek 6. května 2010 znovu uskuteční majále-
sové slavnosti. Oproti minulým ročníkům se letošní studentské 
oslavy soustředí do jednoho jediného dne. Ráno započne majá-
lesová olympiáda, které se zúčastní osm škol. Ty se utkají v růz-
ných disciplínách, organizátoři dokonce slibují úplně nové soutě-
že. Po skončení olympiády bude program pokračovat tradičním 
průvodem masek.  Ten  se  uskuteční  kolem  třetí  hodiny  odpo-
lední. Všechny participující školy budou mít možnost předvést 
svoje masky společně  s  žáky gymnázia. Po  skončení průvodu 
dojde ke vztyčení májky a následně spoustou zábavy. Vystoupí 
šermíři, kteří Vám předvedou svoje umění. K vidění budou i ta-
neční vystoupení, pasování nových žáků gymnázia a k poslechu 
budou hrát kapely. Den završí skupina Vypsaná fixa. Ta bude 
ke zhlédnutí od půl deváté večer. Během sledování programu se 
budete moci občerstvit v předem zajištěných stáncích.

Na Vaši návštěvu se těší majálesový tým.

Skuteč znovu ožije Majálesem

Středisko  Junáka  Slatiňany  pořádá  v  pátek  30.4.  v  prostoru  za 
Sokolovnou tradiční pálení Čarodějnic. V 17.00 hod budou zahá-
jeny hry a disciplíny pro děti, v 19.00 se bude zapalovat hranice. 
Na místě  bude možno  zakoupit  občerstvení  včetně  uzeniny  na 
opečení.
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Ve čtvrtek 18. března jsme ve Společenském domě přivítali pana 
Vladimíra Šimka,  který  promítl  film  a  vyprávěl  o  plavbě okolo 
světa.  A  nebyla  to  plavba  lecjaká,  skupina  nadšenců  postavila 
repliku Magalhãesovy Victorie ze šestnáctého století a navzdory 
nulovým zkušenostem s plavbou vypluli po  jeho stopách kolem 
světa. Při stavbě lodi a vlastní plavbě prožili skutečný kus života. 
Pana Šimka jsem požádal o rozhovor.

Koho napadlo postavit tuto loď a jak dlouho trvalo, než jste prá-
ce zahájili?
Postavit repliku Magalhãesovy Victorie ze šestnáctého století, byl 
nápad  známého  českého  mořeplavce  Rudolfa  Krautschneidera. 
Ten  v  roce  1995  začal  organizovat  stavbu  lodě  a  shánět  lidi  na 
stavbu a vlastní plavbu. Přípravné práce trvaly cca 1 rok, celá stav-
ba pak 4 roky. 

Jak se vlastně taková replika historické lodě staví? Dnes asi není 
možné držet se striktně historické předlohy. Plavidlo musí splňo-
vat požadavky příslušných předpisů.
Ruda koupil v Polsku trup rozestavěné lodě a ten se postupně mě-
nil ve Viktorku. 
Stavba probíhala v Polsku a Ústí nad Labem. Byla to stavba typu 
pokus – omyl, není to přesná replika Magalhãesovy Victorie. Na 
stavbu  lodě dojížděl polský  stavitel  rybářských  lodí, který vždy 
ukázal postup stavby. Loď musela projít tzv. technickou kontrolou 
s nezbytnou povinnou výbavou. 

Zkuste nám přiblížit, jak Viktorka vypadá, jak je velká. A pár 
údajů o absolvované trase?
Viktorka je loď třístěžník typu karaka, délka 23 m, šířka 5 m, po-
nor  3,5 m.  Průměrná  rychlost  60  tunové Viktorky  byla  3,5  uzle 
za  hodinu. Na  lodi  je  12  kójí. Vybavena byla  krátkovlnnou vy-
sílačkou, GPS navigací, potápěčským vybavením, kompresorem, 
nářadím a dalšími důležitými věcmi na plavbu. 
Trasa plavby byla dána již od počátku. Obeplout zeměkouli podle 
Magalhãense. Takže z polského Štětína přes Balt, kanál La Manche 
do Severního moře a přes Atlantik do Severní Ameriky, kde byla 
9měsíční  pracovní  přestávka. Následně  zpět  do Evropy,  z Kap-
verdských ostrovů do Jižní Ameriky až na  jih do Magalhãesova 
průlivu. Po dlouhé plavbě přes Tichý oceán, zastávky na Novém 
Zélandu, Austrálii. Přeplutí Indického oceánu přes ostrov Mada-
gaskar do Jihoafrické republiky. Z Afriky potřetí přes Atlantik do 
Brazílie, kde byla další delší 3měsíční zastávka. A poslední – nej-
delší 42 denní plavba přes Atlantik do Evropy – do mateřského 
přístavu Viktorky – do Štětína.
Plavba trvala celkem 5 let a 22 dní.

Postavit takovou loď, je spousta práce a materiálu, jak stavba 
probíhala a kdo ji financoval?
Stavba Viktorky určitě nebyla jednoduchá. Musím podotknout, že 
nikdo nebyl od řemesla. Hned v začátcích Ruda koupil kus lesa 
v Orlických horách, kde se kácely stromy a na pile se připravova-
lo dřevo na stavbu. Materiál se sháněl, jak se dalo, od kamarádů, 
v kovošrotu, u Rudových přátel jachtařů a našich přátel. Sponzoři 
při celé stavbě ani plavbě nebyli. Vše bylo financování z vlastních 
zdrojů a vydělaných peněz. 

Jaký byl život na lodi? Co Vás při plavbě nejvíc překvapilo, s čím 
jste nepočítal?
Život na lodi nebyl tak jednoduchý jako při stavbě. Vydrželi pouze 
Ti psychicky nejodolnější. Z 9 lidí co vypluli, se vrátili pouze 3 
kluci. Koho nepostihla mořská nemoc,  tak určitě  nemoc ponor-
ková, a ta byla to, co rozhodlo o dalším osudu členů posádky. Při 
plavbě  byly  rozděleny  hlídky  po  dvojicích  po  4  až  6  hodinách 
služby. 

Vlastní plavba byl docela stereotyp, život jsme doháněli na pevni-
nách a přístavech. Co mě při plavbě překvapilo? Spousta volného 
času na moři, byl čas na dlouhé rozhovory s členy posádky, četbu, 
odpočinek a zamyšlení se sama nad sebou. 

Šel byste do takové akce, kdybyste dopředu věděl, co to skutečně 
obnáší?
Snad jo, hodně cestuji a dobrodružství mě láká. Procestoval jsem 
hodně zemí, ale plavba na Viktorce byla pro mě výzvou. Člověk 
si zvykne na vše.

Co Vám stavba Viktorky a vlastní plavba dala? Cítíte, že Vás to 
nějak změnilo?
Jen samotné odhodlání se vzdát svého pohodlí, práce, životních 
jistot a vydat se na moře, na plavbu. Určitě po plavbě na Viktorce 
mám určitý nadhled na svět a život. Jak vlastně se máme dobře. 
A co Vám tato akce vzala?
Určitě nic čeho bych litoval. Ukončení dobrého zaměstnání, ztráta 
přítelkyně, cesta do neznáma, noví lidé – to se nedá vyrovnat mož-
nosti plavby na Viktorce. 

Na cestě okolo světa jste určitě potkali spoustu zajímavých lidí, 
povězte nám o nich něco.
Na palubě Viktorky  se  během plavby vystřídalo 60  lidí  z  9  ná-
rodností. Každý  z  nich  byl  součástí  posádky  a  stal  se  nedílnou 
součástí celé plavby. Byly to velké osobnosti.
Viktorka byla otevřena každému, kdo chtěl  loď vidět a vyslech-
nout si naši plavbu, mohl na palubu. Těchto lidí byly tisíce.

Jaký byl další osud Victorie a kde se nachází nyní?
Po návratu v roce 2004 se loď vrátila jedinému majiteli a to Rudo-
vi Krautschneiderovi. Ten loď zazimoval a v roce 2005 v Polsku 
proběhla rekonstrukce a příprava na další plavbu. Viktorka nako-
nec vyplula na delší plavbu až vloni,  v  roce 2009 a  to do  Jižní 
Ameriky s novou posádkou.s

Jezdíte i teď na moře, alespoň na kratší dobu? Nebo snad chys-
táte další expedici? Splnil jste si svůj sen, máte ještě nějaký?
Plavba na Viktorce byl jeden z mých neplánovaných cestovatel-
ských splněných snů. 
Plánů na další cesty je v hlavě dost a dost, ale nyní se plně věnuji 
rodině.
Děkuji za rozhovor a přeji vám splnění některého z vašich plánů.

Ptal se J. Hodic

Plavba okolo světa
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V Městské knihovně proběhla velikonoční soutěž pro děti před-
školního  a  školního  věku  pod  názvem „Malá louka plná veli-
konočních zvířátek“. Ti z vás, kteří  jste se zúčastnili,  jste nám 
udělali velikou radost svými donešenými dekoracemi se zvířátky. 
Milí soutěžící přijďte si vyzvednout své odměny v měsíci květnu 
do knihovny.

Rádi bychom Vás pozvali na akci „Děti dětem“, která se uskuteč-
ní v sobotu 22. května 2010 od 10 do 18 hodin v okolí Kulturní-
ho domu v Zaječicích.
Akce  je  jednak oslavou Dne dětí,  ale zároveň připomenutím 15 
let od založení kulturního domu v obci  a 15  let  trvání výtvarné 
soutěže žáků mateřských a základních škol, která  je každoročně 
vyhlašována.

Finanční výtěžek  akce bude věnován na „Konto Míša“,  které 
založil Oblastní  červený kříž  v Chrudimi  za účelem zakoupení 
speciálních přístrojů pro zdravotně postiženého chlapce Míši 
a dalších dětí navštěvujících speciální třídu Mateřské školy Svato-
pluka Čecha v Chrudimi.

Zveme Vás  na bohatý kulturní program. Vystoupí  zde  napří-
klad Mateřská škola Bítovany, Základní škola Zaječice, zpěváč-
ci a hudebníci ZUŠ Chrast, baletky ze ZUŠ Chrudim, mažoretky 
ZŠ Závodu Míru Pardubice, Formani Slatiňany, Rodinné centrum 
Kulihrášek z Pardubic se svým muzikálem, malé břišní tanečnice. 
Součástí programu bude také divadélko pro děti, svá kouzla před-
vede i malý kouzelník. Účastníci se mohou těšit na různé soutěže 
pro děti i dospělé, barmanskou show, dětskou diskotéku. Kromě 
programu na podiu naleznete v blízkosti kulturního domu i různé 
atrakce – možnost svezení se koňským povozem, lukostřelba, ská-
kací hrad a další. 
V kulturním domě budete moci shlédnout výstavu dětských vý-
kresů z výtvarných soutěží, výstavu hraček našich babiček. K při-
pomenutí 15let činnosti Osvětové besedy zde budou také vystave-
ny fotografie, plakáty, pozvánky a almanachy ze všech akcí, které 
se zde za tuto dobu uskutečnily.
Občerstvení zajištěno.
Přijďte se s dětmi pobavit a přispět na dobrou věc do Zaječic.

Osvětová beseda Zaječice

Velikonoční soutěž

Dvacet  dětí  z  tanečního  kroužku pod vedením učitelek Moniky 
Uličné a Martiny Klepetkové vystoupilo na Chrudimské Mateřin-
ce 17. března 2010 v Divadle Karla Pippicha se svým vystoupe-
ním „Česko-irská veselice“. Za  svůj  tanec, který děti předvedly 
dvakrát,  sklidily  zasloužený  potlesk  obecenstva,  ve  kterém byli 
i jejich kamarádi z kytičkového a motýlkového oddělení se svý-
mi  učitelkami.  Společně  s  dalšími mateřskými  školami  tak  děti 
přispěly  svým  vystoupením  k  radostné  atmosféře  dopoledního 
programu Chrudimské Mateřinky, která je ukázkou krásné ale ná-
ročné práce s dětmi v mateřských školách.
Zároveň tak prezentovaly naši školku na veřejnosti.

Taneční kroužek MŠ Slatiňany

Akce „Děti dětem“ v Zaječicích
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Místní část Slatiňan – Škrovád se v minulosti proslavila  těžbou 
pískovce. V televizním pořadu čs. Televize s názvem Divnopis, který 
se zabýval etymologií názvu obce vystoupilo několik starousedlíků, 
kteří  hovořili  i  kamenickém  fortelu  svých předků,  působících  jako 
kameníci  ve  zdejších  pískovcových  lomech,  exploatovaných  od 
nepaměti.

Škrovádské  lomy na pískovec se  řadily k největším v Čechách. 
Kvalitnější  a  tvrdší  druh  kamene  se  vyskytoval  na  levém  břehu 
Chrudimky, proto byl používán i pro sochařské účely.

Na  starých vyobrazeních  těchto  lomů  si  přiblížíme namáhavou 
práci kameníků před více než sto lety, tj. v době vrcholící poptávky 
po tomto stavebním materiálu. K největšímu rozmachu těžby kamene 
došlo v druhé polovině 19. Století a  ještě na počátku následujícího, 
avšak s příznaky ustupující konjunktury na trhu s tímto artiklem.

Obr.  č.  1  nabízí  pohled  do  lomu,  zcela  typického  pro  činnost 
kameníků  ve  skále. O  tom  svědčí  hromady  odpadní  tříště  a  drtě 
z  otesaných  kamenných kvádrů,  sloupků,  futer  apod.,  získávaných 
z  bloků,  odlomených  pomocí  klínů  z  kompaktní  skály.  Protékající 
řeka  dělí  oblast  pískovcových  skal  na  dvě  části,  v  nichž  se  těžil 
kámen. V pozadí je osada Škrovád.

Obr. č. 2 zachycuje tradiční způsob zpracování kamene v lomu. 
Vlevo je stěnový kamenolom a pod ním kameník ručně opracovává 
hrubé kusy kamene na požadovaný tvar a rozměr pro zákazníka.

Obr. 3 – tentýž pracovní proces vidíme i na této kresbě, situova-
né na pravém břehu řeky. V pozadí  je návrší Hůra s  rozhlednou na 
Chlumu.

Podle pramene, zaznamenané pamětníky, bylo v r. 1895 ve ska-
lách 12 kamenických dílen, v nichž pracovalo 84 kameníků a dělní-
ků. Jednotlivé  lomy byly ve vlastnictví kameníků (mistrů), kteří  jej 
pronajímali  s  právem vylámat  skálu  do  libovolné  hloubky. Lomy 
přinášely  obživu  nejen  samotným  obyvatelům  vsi,  ale  k  výdělku 
si  přišli  kováři,  hostinští,  pekaři,  řezníci,  povozníci  z  řad drobných 
zemědělců a další.

Práce ve skalách byla spojena s rizikem onemocnění tzv. kame-
nickou nemocí  (tuberkulózou plic),  spočívající  ve  vdechování  jem-
ného rozptýleného prachu při použití ocelových dlát. Průměrný věk 
kameníka byl 35 let, kdo dbal více na používání ochranných pomů-
cek a žil střídmým životem, tuto nízkou hranici života přežil.

Nepřítel  kameníků byl  nejen prach,  ale  též  špatná  životospráva 
včetně  konzumace  alkoholických nápojů. Nebylo  stavení  ve Škro-
vádě, aby muž nepracoval ve skále a bohužel nezemřel předčasně na 
kamenickou nemoc. Přesto přicházeli do skal mladí, učili se kameni-
čině, což se dělo z generaci na generaci. 

Patronem kameníků  byl  sv.  Jan Nepomucký,  jehož  socha  stojí 
na návsi u břehu  řeky od  r. 1759. Z  textu vyrytého na zadní  straně 
podstavce  se  dočítáme,  že  světec  je měl  chránit  od  hanby  světské 
a věčné. Nad ním  jsou v kartuši znázorněny symboly kamenického 
cechu.

Z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla socha zařazena 19. 4. 
1994 mezi kulturní památky. Místní Okrašlovací spolek si v r. 2008 
vytknul za cíl její restaurování a svůj záměr oznámil chrudimskému 
stavebnímu úřadu.

Jak bylo výše naznačeno, období rozmachu těžby kamene vystří-
dala stagnace (1910) a posléze úpadek, který měl dvě příčiny. Jednak 
rostoucí  produkce  a  použití  cementu,  především  však  I.  světová 
válka, která srazila odbyt stavebního kamene, čímž se lomy dostaly 
do existenčních potíží a začaly zanikat.

K posledním místním kameníkům,  doživšího  se  vyššího  věku, 
patřil  Jaroslav Zábranský.  Jeho  opuštěný  lom  z  r.  1957  je  na  fotu 
č.  4,  v  němž byl  následujícího  roku  instalován  drtič,  provozovaný 
v režii MNV Škrovád do r. 1960 a vhodný pro malířské použití.

Po kamenické minulosti  se  v  obci  nedochovala  žádná význam-
nější  památka,  kromě  sochy  sv.  Jana,  těmi  se  honosí mnoha  jiná 
města a vsi po celých východních Čechách. Podle obnaženého kame-
ne poznáváme  jeho původ u  kostelů, mostů,  soch,  kašen,  pomníků 
a  dalších  děl. U mnoha  staveb  veřejných  a  soukromých  je  kámen 
skryt  pod  fasádou  a  často  tak můžeme usuzovat  podle  soklu. Celý 
prostor  lomů  je  zarostlý  břízkami  a  borovicemi. Vzhledem k  pří-
rodním podmínkám,  poznamenaným  těžbou  pískovce,  celé  území 
obdrželo statut rekreační oblasti, v níž byla povolena výstavba chat. 
Skály  jsou  také využívány horolezci  začátečníky k  cvičným výstu-
pům po příkrých stěnách.

Ing. Milan Vorel

Zašlá kamenická sláva Škrovádu
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MĚSTO SLATIŇANY   
 
Vás srdečně zve na vystoupení kapely 

 
 

Čtveráci 
 

 
s kapelníkem Jarkem Novákem 

 
pátek 7. května 2010 v 16,00 hodin 

Společenský dům Slatiňany 
(bývalá školní jídelna) 

 
Opět přijíždějí do Slatiňan,  

zahrají dechovky, ale i písně z muzikálů,  
a nebudou chybět ani písničky na přání!! 

 
 

Vstup zdarma 
 

 

V  roce  2010  oslaví  fotbalový  oddíl  SK 
Spartak  Slatiňany  kulaté  110.  výročí  od 
založení.  Patří  tak  k  nejstarším  klubům 
v celé ČR.
K  tomuto  jubileu chystá výbor  fotbalové-
ho oddílu několik akcí, které se uskuteční 
v sobotu 26. června 2010.
První  akcí  bude  od  9.00  hod.  turnaj  těch 
nejmenších fotbalových nadějí, tzv. přípra-
vek, za účasti 6 družstev. Jedním z účast-
níků  turnaje  budou  i  2  celky  z  italského 
družebního města.
Od  13  hodin  proběhne  v  areálu  Spartaku 
slavnostní  schůze  spojená  s  výstavou  bo-

haté  plejády  fotografií  z  historie  slatiňan-
ské kopané.
Vyvrcholením  oslav  se  stane  v  uvedený 
den od 14.30 hod. přátelský derby – zápas 
slatiňanského A týmu dospělých, hrajícího 
v současné době druhou nejvyšší krajskou 
soutěž (1. A třídu), proti SK Chrudim, kte-
rý  má  po  podzimu  nakročeno  k  postupu 
do  krajského  přeboru.  Následovat  bude 
od 16.30 hod.  utkání  celku  slatiňanských 
internacionálů  s  družstvem  „Fotbalová 
jedenáctka Vladimíra Menšíka“. Členy to-
hoto  celku  je  spousta  známých osobností 
kulturního, sportovního i politického živo-

ta. Lze předpokládat, že např. Václav Svo-
boda,  Jan Apolenář, Erik Pardus, Zdeněk 
Junák,  Libor  Došek,  Jan  Mároši,  Kamil 
Brabenec a mnozí další budou velkým ta-
hákem nejen pro slatiňanské příznivce, ale 
i fanoušky z velkého okolí. Věříme, že na 
tohoto  soupeře  by  se  mohli  a  měli  přijít 
podívat i příznivci ostatních sportů, nejen 
fotbalu.
O  tomto  zápase  i  celém  programu  oslav 
vás  budeme  ještě  podrobněji  informovat 
i v příštím čísle Ozvěn Slatiňan.

Jaromír Hanuš,
sekretář oddílu kopané SK Spartak

Nabídka pronájmu nebytových prostor
Město Slatiňany nabízí k pronájmu neby-
tové prostory o výměře 42,31 m2 v přízemí 
Domu služeb č. p. 771 v ul. T. G. Masaryka 
ve Slatiňanech.
Minimální výše nájemného: 607 Kč/m2/rok.
Prostory  jsou  vhodné  pro  administrativní 
činnost a budou k dispozici od 1. 6. 2010.
Žádosti jsou přijímány na adrese:
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka  36, 
538 21 Slatiňany.
Bližší  informace  budou  poskytnuty  u  Ing. 
Pavly Šťovíčkové (č. tel. 469 660 234), kde 
je možné domluvit  i  prohlídku pronajíma-
ných prostor.

Nabídka pronájmu prostorů ob-
čerstvení na plovárně ve Slati-
ňanech v roce 2010
Město Slatiňany nabízí k pronájmu neby-
tové prostory  pro  poskytování  služby ob-
čerstvení v areálu plovárny ve Slatiňanech. 
Předpokládaný termín zahájení provozu je 
1. června 2010.
Žádosti jsou přijímány na adrese:
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka  36, 
538 21 Slatiňany.
Zájemci  o  pronájem  občerstvení  získají 
podrobné  informace  na  Městském  úřadě 
ve Slatiňanech u Ing. Vladimíra Rašína (č. 
tel. 469 660 244), kde je možné domluvit 
i prohlídku pronajímaných prostor.

Nabídka pronájmu pozemku
Město  Slatiňany  nabízí  k  pronájmu  část 
pozemkové parcely č. 525/8 o celkové vý-
měře 229m2.
Pozemek je vhodný jako zahrádka s mož-
ností chovu psů.
Žádosti jsou přijímány na adrese:
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka  36, 
538 21 Slatiňany.
Zájemci  o  pronájem  získají  podrobné 
informace  na  Městském  úřadě  ve  Slati-
ňanech  u  Ing.  Pavly  Šťovíčkové  (č.  tel. 
469 660 234).

Fotbalisté SK Spartak slaví letos 110. výročí založení oddílu

Nabídky pronájmů
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Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102, Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří Hodic, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, 
vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové Rady města Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. 
Grafická 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 17. května 2010. ZDARMA. 
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Květen 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

Víkend s romantickým klavírem
První květnový víkend – Farma ve znamení romantiky.

V sobotu 1. 5. od 14 hodin.
Romantické písničky na přání. Za Vaše písničkové přání

malý dárek. Rozkvetlé stromy v okolí samozřejmostí.
Dezertíky naší cukrářky Marušky lákají.

Tuplovaný srdcový víkend – pouze na Farmě!
1. a 2. května 

Sýrový víkend
Na Farmě zavoní sýr – a čokoláda. Švýcarská inspirace!

Sýrové fondue i čokoládová fontána. Čerstvé ovoce
vykoupané ve voňavé čoko peřejce – lahoda!

A „bodík“ pro domácí: čerstvý kozí sýr z Licibořic.
Daleko i blízko – na Farmě! 

8. a 9. května

Zpívá celá rodina
A zase u klavíru.V sobotu 15. května od 14. hodin

dostaveníčko pro celou rodinu. Rodinné menu na talíři,
rodinné zpívání jen tak. Vše pro rodinné album.

My a pony. My a rodinné hřiště.
Mezinárodní den rodiny v mol i v dur. Na Farmě!

15. a 16. května

Milování grilování aneb Cyklisté vítáni III.
20 stojanů na kola připraveno NON STOP!

20 různých masíček, koření, marinád, omáček a tortilek
startuje květnové Milování grilování. POZOR! BONUS!

Domácí stolní udírna se závojem z bukovým pilin!
Klobáska voní od srdce. Na voňavé Farmě jako doma!

22. a 23. května

Víkend s dalekohledem
Stojí na Farmě a vypadá jako ET. Krásný design a přesná
práce českých ručiček. Mincovní vyhlídkový dalekohled

na Farmě! Panorama Chrudimi i hraničních hor
Pardubického kraje. Krásné barvy, velké přiblížení,

netušené detaily. 2 minuty přírodopisného šmírování
za „dvacku“. A ten NADHLED!

29. a 30. května

Sezonní otevírací doba
Pondělí–pátek NOVINKA! Pro Vaše sportovní podvečery

16–19 hodin. Call pub! Přijede Vám návštěva a chcete
jí ukázat Farmu? Volejte! Chystáte se na kolo a jsme na Vaší 

trase stálicí? Volejte! Počasí se zdá ošklivé a na Farmě
je slunečno? Volejte!

Farma jako horská bouda – jste tu Vy – jsme tu my
– je OTEVŘENO! Tel: 602 240 944.

Sobota–neděle TRADICE 11–21.00 hodin.

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Diamantová svatba

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za upřímnou a milou gra-
tulaci u příležitosti naší diamantové svatby.
 Manželé Jelínkovi

Děkujeme Městskému  úřadu Slatiňany  za  uspořádání  naší  zlaté 
svatby.
Zvláště patří poděkování paní Pavlišové, paní Kolouchové, paní 
Markové a jejímu hudebnímu doprovodu panu Šottovi a místosta-
rostovi  panu Kolkovi. Na  tento  den  nám  zůstanou  hezké  vzpo-
mínky.
 Ludmila a Stanislav Doležalovi, Trpišov

Děkujeme  touto  cestou  všem,  kteří  se  přišli  naposledy  rozlou-
čit s panem Milošem Růžičkou. Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary.
 Zarmoucená rodina

Dne 6. května 2010 oslaví v kruhu  rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Blandina a Josef Malých. K tomuto významnému 
výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdra-
ví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Informace pro návštěvníky restaurace Monaco
Upozorňujeme  návštěvníky  restaurace  Monaco  ve  Slatiňanech, 
že  v  pátek  30.  dubna  (na  čarodějnice)  bude  otevřeno  pouze  do 
19.00 hodin. Provozní doba uvedený den je upravena z technic-
kých důvodů a zabezpečení klidného provozu restaurace. Děku-
jeme za pochopení a  těšíme se na Vaší návštěvu  již v sobotu 1. 
května a následující dny, kdy bude restaurace v provozu dle běžné 
provozní doby.
 Majitelé restaurace Monaco

Poděkování

Kvalitní čaj a čerstvě mletá káva  
jedině od  MARNIVÉHO PECIVÁLA    
 
Nože, pánve nebo silikonový vál... 
Výrobky od firmy TESCOMA 

nabízí MARNIVÝ PECIVÁL 
 
Otevřeno denně 9-17, v sobotu 9-11,30 hod. Těšíme se na Vás 

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
ve dnech 22.–23.5.2010 na výstavišti 
za železničním přejezdem, směr Orel

VÝSTAVU
králíků, drůbeže, holubů a exotů

výstava bude doplněna o prodej sadby zeleniny,
balkónových květin, zahradnických doplňků,

prodej sušeného ovoce a keramiky.
Výstava je otevřena

v sobotu dne 22. 5. 2010 od 7.00 do 17.00 hodin
a v neděli 23. 5. 2010 od 7.00 do 15.00 hodin.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola.

Výstava


