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V úterý 20.dubna 2010 se od 18.00 hodin v divadle Karla Pipicha 
v Chrudimi uskutečnilo slavnostní vystoupení k 15. výročí založení 
tanečního oboru při ZUŠ Slatiňany. Vystoupení se konalo pod zášti-
tou radní Pardubického kraje paní Ing. Jany Pernicové.
V beznadějně vyprodaném divadle se veřejnosti představily obě slož-
ky našeho tanečního oboru – moderní, scénický tanec pod vedením 
paní učitelky Jiřiny Doušové a dětský folklórní soubor „Formánci“, 

pod vedením paní učitelky Mgr. Stanislavy Sejkorové. Význam této 
akce byl umocněn i tím, že naši „Formánci“ v tomto roce oslavili 
5-té výročí svého založení. Děti se ve svých výkonech překonávaly 
a odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků.
Už od založení tanečního oddělení (TO) na naší škole v roce 1995, 

byl o tuto mimoškolní aktivitu mimořádný zájem ze strany veřejnos-
ti. Zásluhu na tom mají určitě obě učitelky – J. Doušová a S Sejkoro-
vá, ale také vstřícnost a pomoc města Slatiňany, který jako zřizovatel 
naší školy od počátku vytváří výborné podmínky pro výuku. Naše 
škola disponuje moderním tanečním sálem, což je základem úspěšné 
činnosti nejen tanečního oboru, ale i celé školy. 
Taneční obor je v současnosti nejúspěšnějším oborem na naší škole. 
Výborné výsledky v soutěžích a přehlídkách, které často přesahu-
jí regionální rámec, nejsou nahodilé a jsou výsledkem cílevědomé 
a soustředěné práce učitelů. Pomoc rodičů a prarodičů našich žáků 
je  významným  faktorem  při  zajišťování  organizačně  náročných 
akcí, stejně tak i podpora SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany.
Všem, kteří se podílejí na činnosti a rozvoji našeho tanečního oboru 
a i celé školy, děkuji, a dětem přeji, ať k nám chodí rádi.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Pro naše návštěvníky i turisty jsme na letošní turistickou sezonu 
připravily několik druhů nových suvenýrů, které si můžete mimo 
jiné v našich prostorách zakoupit. Jsou to: turistické vizitky, turis-
tické deníky, nové pohlednice, barevné štítky na hůl, keramické 
zvonečky, náprstky, hrníčky, samolepky se znakem Města Slatiňa-
ny či například publikaci Pardubický kraj města a obce.
I v letošním roce Vás opět zveme k účasti v soutěži „Putování za 
pověstmi Chrudimska Hlinecka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském 
roce nestihli navštívit zajímavá místa našeho regionu, máme znovu 
připravenu zajímavou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se 
zastavit v našem Informačním centru pro bližší informace, nebo se 
podívat na naše webové stránky http:/infocentrum.slatinany.cz.
Pracovní doba bude u nás v infocentru také rozšířena, a to v prázdni-
nových měsících o sobotách a nedělích v čase 9–12 a 13–16 hodin.

V sobotu 5. června 2010 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 9 nových občánků.

Dne 30.června 2010 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskuteční 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předá-
ním vysvědčení a pamětních listů.

Infocentrum Slatiňany informuje

Ve čtvrtek 17. června bude hostem Laskavého večera OLDŘICH 
BUBÁK.  Tohoto  Pardubáka  zná  skoro  každý,  jako  cestovatele 
a polárníka. Ví se také, že na svých cestách hodně fotí a vydal již 
několik  fotografických  knih. Ovšem  již méně  známá  je  skuteč-
nost, že Oldřich Bubák je také skvělý hudebník a ještě méně se ví, 
že je i básník. Jeho kniha poezie Ve stínu Everestu opravdu stojí za 
přečtení. A protože Laskavé večery jsou pořady literárně hudební, 
tak se náš host představí divákům právě jako hudebník a básník. 
Své verše bude doprovázet hrou na bubny, didgeridoo a kytaru. 
Nenechte si proto ujít tento jistě velice zajímavý pořad. Začátek 
je jako obvykle v 19 hodin. Obvyklé je i vstupné 50 korun a malé 
pohoštění od pořadatelů.  z.j.

15. výročí tanečního oboru při ZUŠ Slatiňany 74. LASKAVÝ VEČER

Vítání občánků

Ukončení školního roku

Děkujeme městu  Slatiňany  za  přání  a  dárek  ku  příležitosti  naší 
zlaté svatby.  Manželé Dimterovi

Děkujeme městu Slatinany – za milou gratulaci pana starosty, kvě-
tiny a upominkový dárek, které nám při příležitosti naší diamanto-
vé svatby předala pani Pavlisová.  Manželé Malých

Děkuji městu Slatiňany za blahopřání k mým narozeninám.
Bohuslava Buřilová

Poděkování
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Správcem povodí, pracovníky Povodí Labe s.p. a členy povod-
ňové  komise města  je  opakovaně  zjišťováno,  že  občané města 
a vlastníci  staveb vč.  rekreačních objektů nedodržují  ustanovení 
§ 46 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), které připomínáme:
Je  zakázáno měnit  směr,  podélný  sklon  a  příčný  profil  koryta 
vodního  toku,  poškozovat  břehy,  těžit  z  koryt  vodních  toků 
zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, 
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví 
nebo bezpečnosti,  jakož  i  ukládat  takové  předměty  na místech, 
z nichž by mohly být splaveny do vod.

Zvláště nebezpečné je skladovat na břehové hraně nebo i na 

říčním pozemku dřevo, kámen a jiný odplavitelný materiál, látky 
a  předměty,  zřizovat  oplocení,  živé  ploty  a  jiné  podobné  pře-
kážky, budovat zde  fóliovníky či  jiné dřevěné konstrukce, které 
můžou po splavení do řeky zatarasit průtok vod pod mosty a láv-
kami  či  naopak  zachycovat  plavoucí  předměty  a  tak  navyšovat 
hladinu  vody. Nepřípustné  je  také  ukládat  na  břehy nebo  těsné 
okolí řeky odpady, rostlinné zbytky, větve stromů apod.

Vyzýváme proto občany města a vlastníky rekreačních objek-
tů na území města,  aby neustále brali  v úvahu nebezpečí vzniku 
povodní,  respektovali  výše uvedené ustanovení vodního  zákona 
a svým počínáním nezvyšovali riziko a rozsah škod při povodních.

Veronika Novotná, odbor výstavby a ŽP

Upozornění správce povodí a povodňové komise města

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 98. schůzi dne 26. 4. 2010

  1. Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany
  2.  Kontrolu plnění usnesení rady města Slatiňany
  3.  Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně
  4.  Žádost o grant pro Sdružení hasičů ČMS okresu Svitavy
  5.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Zá-

kladní školu Slatiňany na rok 2010
  6.  Převod  zlepšeného  výsledku  hospodaření  příspěvkových  or-

ganizací za rok 2009 do účelových fondů příspěvkových or-
ganizací

  7.  Ukončení nájemní smlouvy č. 253/2008 – nebytové prostory 
č.p. 771

  8.  MŠ Slatiňany – použití rezervního fondu
  9.  Zřízení věcného břemena – vodovodní přípojka k domu č.p. 

18 ve Slatiňanech
10.  Zřízení věcného břemena – kanalizační potrubí pro akci „ÚV 

Monaco kalové laguny – odvedení kalů“

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Stavební úprava části 
šatnového objektu plovárny ve Slatiňanech 

12.  Smlouvu o výpůjčce pozemků (Slatiňanské Pozastavení)
13.  Svěření působnosti rozhodování o uzavírání krátkodobých ná-

jemních smluv a smluv o výpůjčce HSO

Rada města Slatiňany projednala
na své 99. schůzi dne 10. 5. 2010

  1.  Smlouvu a předběžnou smlouvu o úhradě neinvestičních ná-
kladů za děti v MŠ Bítovany

  2.  4. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu na rok 2010
  3.  Zřízení  věcného  břemena  –  plynovodní  přípojka  k  domu 

č.p. 712 ve Slatiňanech
  4.  Četnost svozu komunálního odpadu ve městě Slatiňany
  5.  Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně
  6.  Smlouvu o vzájemné spolupráci s Vodní záchrannou službou 

(plovárna)
  7.  Kapacitu ZUŠ

Bezmála osm  let  jsem měl  tu  čest  řídit  a vést naši  slatiňanskou 
školu. Svou roli jsem vždy chápal jako prostředek k postupnému 
naplňování  koncepce,  na  základě  které  jsem  byl  jmenován  do 
funkce ředitele, nikoliv jako cíl. 
Díky spolupráci výborného zástupce a celého týmu spolupracov-
níků se nám podařilo dosáhnout mnohých posunů.
Dnešní slatiňanská škola patří mezi žádoucí školy v našem regi-
onu. Má  zajímavý  školní  vzdělávací  program,  učitelé  používají 
pestrou  škálu metod,  výsledky  žáků  ve  srovnávacích  testech  či 
úspěšnost při přijímaní na střední školy jsou na velmi dobré úrov-
ni.Rovněž tak práce s žáky, kteří mají vzdělávací potíže. 
Škola se snaží pracovat se vztahy a hodnotami. Dle nezávislých 
měření je zde míra výskytu nežádoucích jevů (šikana, soc. patolo-
gické jevy) výrazně nižší než republikový průměr. Jsme zapojeni 
do několika dlouhodobých prestižních projektů (Minimalizace ši-
kany, Globální škola pro 21. století a nově Rozumíme penězům). 
Na  práci  naší  školy  získáváme  kladnou  zpětnou  vazbu  jednak 
v oblasti regionální (Pedagogicko psychologická poradna, Česká 
školní  inspekce…),  jednak  i  ze  zahraničí  (RSA Velká  Británie, 
Freienstein ve Švýcarsku, partnerská škola v Krakově…).
Díky pomoci zřizovatele se podařilo školu posunout v oblasti pro-
vozu, vybavení  i  stavu  školních budov. S podporou evropských 
peněz  byla  provedena  rekonstrukce  přístavby  (zateplení  pláště 
a střechy, výměna oken a dveří). 
Jsou samozřejmě i oblasti, kde se nám nedařilo, kde jsem udělal 
chyby. Jsem si toho vědom. Vždy jsem však stál o zpětnou vazbu 
a snažil se spolu s týmem hledat řešení. 
Myslím, že nastal čas na změnu ve vedení školy. Škola funguje 

dobře. Pro naplnění svého úkolu, se kterým jsem šel do konkurzu 
před osmi lety, jsem udělal maximum. Vážím si spolupráce a pod-
pory pracovníků školy i velké části rodičů. Vše, co se povedlo, je 
naším společným úspěchem.
Myslím,  že manažer  by měl  umět  včas  odejít. Hlavním  důvod, 
proč nyní odcházím, je následující:
Na základě přání a žádosti některých rodičů chci založit nezávis-
lou nestátní neziskovou základní školu, která se bude moci více 
zaměřit na inovativní přístupy ve vzdělávání. Školu, která výrazně  
propojí jednotlivé předměty. Školu, která se  zaměří se na tzv. lesní 
pedagogiku spojenou s častou výukou v přírodě. Školu, která se 
soustředí na výuku cizích jazyků i výuku v cizích jazycích. Školu, 
která se bude každý den různými formami zabývat pohybem a tě-
lesnou výchovou. Školu, která bude výrazně diferencovat v ob-
sahu,  rozsahu  i  nárocích  tak,  aby  studijně  zaměření  žáci mohli 
jít více do hloubi a šíře jednotlivých oborů a manuálně zaměření 
žáci měli možnost rozvíjet svůj potenciál, aniž by se museli tolik 
trápit tím, co nebudou potřebovat. Školu, která se hodně zaměří na 
otázky hodnot, etiky a duchovního rozměru života vůbec. Pokud 
se záměr podaří, tato škola by měla začít fungovat od září 2011. 
Protože si myslím, že nelze být ředitelem jedné školy a zároveň 
zakládat  školu  jinou,  dávám  svoji  funkci  k  31.8.  2010  dispozi-
ci. Ve zbývajících měsících chci zajistit hladké dokončení tohoto 
školního  roku  a  připravit  vše potřebné pro dobrý  rozjezd nové-
ho školného roku. V následujícím školním roce bych rád působil  
jako řadový učitel a svými zkušenostmi podporoval nové vedení. 
Ve Slatiňanech 17. 5. 2010

Daniel Vychodil

Vážení přátelé, kolegové, rodiče,
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Starosta města Slatiňany podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

1.  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se usku-
teční

v pátek 28. 5. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.  Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost budova radnice MěÚ Slatiňany č. p. 36 ve Slati-
ňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Čechova čp.: 11, 25, 71, 99, 166, 209, 253, 254290, 356, 514, 553, 561, 
562,  583,  590,  613,  630,  644,  650,  679,  692,  746,  747,  759,  760,  804, 
846
Dělnická čp.: 268, 269, 270, 279, 280, 281, 282, 292, 307, 308, 369, 391
Farská čp.: 88, 765
Husova čp.: 225, 250, 374, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 406, 608, 
626, 751
Jiráskova čp.: 38, 43, 44, 86, 625
K Vlčnovu čp.: 500, 512
Medunova čp.: 31, 32, 33, 50, 220, 221, 370, 404, 566, 664, 665, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 744, 763, 766, 767, 784, 785, 798, 818
Na ostrově čp: 58, 63, 73, 75, 79, 417
Na Rembáni čp.: 706
Pišťovy čp.: 517, 666, 147E, 213 E, 230 E, 237 E, 202E
Presy čp.:  23,  100,  273,  278,  288,  332,  349,  401,  402,  412,  761,  806, 
853
Sečská čp.: 54, 232, 413, 492, 504, 505, 560, 648, 758, 815, 840, 851, 
860
Schmoranzova čp.: 89, 145, 159, 172, 231, 235, 254, 267, 300, 310, 375, 
503, 555, 599
Smekalova: 862, 866
Smetanovo nábřeží čp.: 13, 15, 17, 18, 20, 116, 764, 858
Spojovací čp.: 180, 658
Staré náměstí čp.: 12, 847, 848
Šmeralova čp.: 127, 175, 177, 698
Štěpánkova čp.: 188, 197, 208, 212, 213, 294, 295, 304, 305, 306, 347, 
395, 418, 467
T. G. Masaryka čp.: 36, 37, 40, 67, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 91, 94, 95, 
96, 117, 118, 121, 125, 126, 131, 142, 148, 151, 338, 407, 443, 520, 567, 
568, 801
Tovární čp.: 398, 403, 474
Tyršova čp.: 192, 193, 550, 552, 572, 576, 589, 796
U Cukrovaru čp.: 3, 144, 158, 206
V Kaštance čp.: 74, 757
Vítězství čp.: 109, 110, 194, 198, 199, 214, 216, 217, 218, 229, 396, 397, 
436, 657, 681, 740, 
769, 770
Vrchlického čp.: 16, 46, 47, 48, 70, 76, 93, 97, 107, 108, 518
Zámecký park čp.: 1, 27, 30, 45, 122, 150, 170

ve volebním okrsku č.2 
je volební místnost ve Společenském domě čp. 287 Slatiňany
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Boženy Němcové čp.: 178, 179, 256, 285, 616, 617
Družstevní čp.: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 738
Havlíčkova čp.: 210, 409, 470, 475, 477, 480, 486, 487, 494, 509, 579, 
581, 582, 614, 615, 621, 634, 662, 673, 850
Ke garážím čp.: 788, 820
Klášterní čp.: 160, 203, 204, 329, 334, 336, 345, 346, 368, 415, 416, 459, 
465, 600, 601, 602, 631, 637, 655, 659, 661, 675, 745, 795, 839
Nádražní čp.: 112, 113, 114, 153, 154, 156, 167, 174, 181, 182, 189, 190, 
240, 247, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 274, 275, 309, 354, 359, 360, 
363, 364, 379, 390, 463, 496, 501, 506, 620, 632, 639, 647, 671
Palackého čp.: 233, 234, 286, 302, 303, 335, 339, 340, 376, 388, 393, 
394, 432, 439, 445, 451, 462, 464, 476, 563, 585, 635, 636, 668

SNP čp.: 484, 513, 573, 588, 619, 628, 663, 
Staré náměstí: 832, 833, 834, 835, 857
Švermova čp.: 331, 342, 365, 371, 389, 426, 435, 460, 491, 607, 609, 
627, 669
T. G. Masaryka čp.: 80, 103, 111, 129, 132, 133, 134, 135, 202, 223, 228, 
649, 696, 697, 836
Tyršova čp.: 296, 297, 298, 348, 405, 411, 431, 455, 485, 488, 489, 490, 
525, 529, 534, 537, 549, 622, 694
Vítězství čp.: 207, 341, 343, 344, 355, 387, 458, 495, 499, 510, 511, 565, 
652, 653, 654, 667
Wolkerova čp.:191, 238, 241, 243, 257, 272, 276, 457, 542, 543, 558, 
559, 578, 641, 642, 674, 677, 678, 721

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní umělecké škole čp. 173 ve Slatiňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
5. května čp.: 248, 315, 316, 323, 325, 328, 350, 351, 410, 456, 472, 479, 
540, 612
Družstevní čp.: 724, 725
Havlíčkova čp.: 185, 574
Jungmannova čp.:  425,  471,  481,  507,  531,  633,  638,  640,  643,  645, 
660, 672
Ke stadionu čp.: 420, 421, 422, 423, 434, 442, 656
Nerudova čp.: 161, 162, 163, 164
Neumannova čp.: 184, 289, 320, 321, 324, 326, 330, 337, 352, 353, 454, 
473,  498,  532,  586,  587,  592,  595,  597,  610,  611,  618,  629,  670,  676, 
699, 762
Podskála čp.: 29, 55, 61, 85, 219, 245, 800
Příční čp.: 52, 516, 521, 527, 538, 539, 554, 598, 605, 707
Raisova čp.: 137, 139, 195, 196, 200, 242, 246
Smetanovo nábřeží: 556
Staré náměstí čp.: 6, 7, 9, 10, 60, 64, 92, 128, 822, 823, 824, 825, 857
Školská čp.: 293, 444, 530, 533, 604
Škrovádská čp.: 433, 437, 438, 526, 536, 548, 557, 591
Škrovádské nábřeží čp.: 317, 318, 319, 322, 327, 448, 450, 453, 469, 
493, 497, 515, 
Švermova čp.: 748, 749, 753, 754, 755, 756, 807, 808
T. G. Masaryka čp.:  106, 124141, 143, 186, 222, 283, 311, 312, 333, 
400, 408, 419, 424, 427, 441, 446, 447, 449, 502, 508, 524, 545, 580, 593, 
768, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 813
Tyršova čp.: 59, 528, 541, 603, 606, 623, 651, 695, 700, 701, 702, 703, 
704, 705, 720, 722, 723, 742, 743, 750, 799, 809, 816, 854
V Tarasích čp.: 680, 739
Bez názvu ulice: 814, 817, 856

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost Škrovád čp. 11
pro voliče bydlící v místní části Škrovád

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Trpišov čp. 93
pro voliče bydlící v místní části Trpišov a Kochánovice

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Kunčí čp. 2
pro voliče bydlící v místní části Kunčí

3.  Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  prokáže  svoji  totožnost 
a  státní  občanství  České  republiky  (platným  občanským  průkazem, 
cestovním,  diplomatickým  nebo  služebním  pasem  České  republiky, 
cestovním průkazem České republiky).

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky.
 Ve dnech voleb volič může hlasovací lístky obdržet i ve volební míst-
nosti.

5.  Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce (Škrovád, Kunčí, Tr-
pišov) nejsou vypsána čísla popisná.

Ve Slatiňanech dne 13. 5. 2010
MVDr. Ivan Jeník, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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Za památkami a ke konvalinkám
V neděli 25. dubna se v Hradci Králové kona-
la akce „Hradec neznámý – ojedinělé putování 
po historických domech, dvorcích a zákoutích 
starého města“. Není to sice dlouho, co jsme tu 
s KČT Slatiňany byli, ale tuto příležitost jsme 
chtěli  využít. Mohli  jsme  si  prohlédnout  dvě 
desítky  historických  objektů.  Začali  jsme  na 

Velkém náměstí – Bílou věží. Ta  je nejvyšší dominantou města, 
její výška je 72 m. Máme tu tak trochu věž šikmou. Od svislé osy 
směrem k jihu je odkloněna o 36 cm. Postavena byla koncem 16. 
století, stojí na půdorysu 10 x 10 m a její zdi ve spodní části mají 
sílu až 4 metry. Nad vchodem do věže je heslo císaře Maxmiliána, 
které volně přeloženo zní Bůh  je prozřetelný, my bychom měly 
být bdělí: Hodí se pro všechny časy.

Další byla prohlídka katedrály sv. Ducha. Patří mezi nejstarší zdejší 
památky. První zmínka o ní je z roku 1313, je ale pravděpodobné, 
že je ještě o něco starší. Původně gotická stavba prošla během sta-
letí mnoha úpravami, několikrát vyhořela nebo byla poničena při 
vojenských konfliktech. Dnešní vzhled je převážně dán stavební 
úpravou na konci 19. století. Nejstarším dochovaným předmětem 
chrámu je bohatě zdobená cínová křtitelnice. Byla sem přenesena 
z kláštera v Podlažicích, který byl zničen husity.
I další městské objekty byly zajímavé. Např. Rektorát Univerzity 
HK, kde jsou unikátní beuronské malby, Církevní škola a tzv. stará 
Solnice, Městská hudební síň a kostel sv. Jana Nepomuckého, Bu-
dova Na hradě University Karlovy atd. Pak jsme se kolem Měst-
ského divadla vrátili na Velké náměstí a zamířili do Galerie mo-
derního umění, kde jsou vystavena díla českého výtvarného umění 
od přelomu 19. a 20. století až do současnosti. Z terasy domu ve 4. 
poschodí je krásná vyhlídka. Pak ještě Nové Adalbertinum, dříve 
jezuitská kolej s Biskupskou knihovnou, na nádvoří se sochou pa-
peže. A nakonec Stará radnice a v ní Galerie Tři generace Kodetů. 
Kromě obrazu Kr. Kodeta zde jsou díla jeho otce a děda. Velice se 
nám tu líbila např. socha Lužnice od malířova otce. 

V  sobotu  8.  5.  jsme  zase  vyrazili  do  přírody. Vlakem  jsme  jeli 
do Stéblové. Tam na nás čekala paní Jarmila Pešková z Hrobic, 
která nám ukázala místa,  kde  jsou v  lese  směrem ke Kunětické 
hoře konvalinky. Procházka  lesem  je  sama o sobě pro nás vždy 
příjemná,  ale  zpestření  voňavými  kvítky  je milý  bonus. Kromě 
toho jsme byli u rybníka Baroch, který je zdejší přírodní rezervací. 
U něj jsme naší průvodkyni poděkovali a sami mířili ke Kunětické 
hoře. Ta původně kdysi patřila do majetku Opatovického kláštera 
a nebyla osídlena. V r. 1421–23 zde Diviš Bořek z Miletínka za-
ložil hrad. Ten byl postaven jako jeden z mála husitských hradů. 
V r. 1645 byl dobyt Švédy a zapálen. Pak zpustl a až v 30. letech 
20. století byl restaurován. Hora sama nikdy nebyla sopkou. Její 
láva utuhla v podobě bochníkovitého tělesa (lakolitu) mělce pod 
povrchem. A postupným odnosem okolních křídových vrstev byla 

vypreparována její pozdější podoba. Je složena z horniny ze sku-
piny  znělce. A  tento  kámen byl  tady  dlouho  lámán. V blízkých 
Kuněticích byly z něj v dávných dobách vyráběny v keltských díl-
nách ruční rotační mlýny.
My jsme po malém občerstvení jeli autobusem do Pardubic k vla-
ku. A ještě cestou jsme se „kochali“ výhledy na „Kuňku“.

Klub českých turistů Slatiňany

•  1. červen – 14.00 hodin – Vystoupení hudebních souborů ZUŠ a 
pohádka LDO na zahradě školy.

•  9. červen – 17.00 hodin – hudební sál školy – Závěrečné interní 
vystoupení žáků HO ZUŠ.

Akce ZUŠ v měsíci červnu

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 květnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Hercíková Iva – Dám si to ještě jednou
Přemysl Veverka – Láska a smrt na potoce Ležák

Něco pro naše čtenáře
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Těžko budu hledat někoho ze čtenářů bydlících ve Slatiňanech 
někoho, kdo nebude mého dnešního hosta znát. Projíždí na kole 
Slatiňany sem a tam, ať je ráno, poledne či večer, v okolních 
lesích ho potkáme ve sportovním oblečení a minimálně v poklu-
su a jeho články zaujímají vlastně již stabilní místo v měsíční-
ku Ozvěny. Mimo jiné má na starosti provoz hřbitova, dětského 
hřiště nebo Společenského domu. Ano mým dnešním osloveným 
je ing. Milan Vorel. Protože je člověkem velmi nenápadným 
a skromným, jistě si i vy rádi přečtete pár řádků a dozvíte se 
o něm o trošičku více…, i když mu popravdě mé vyzpovídávání 
moc radosti nedělalo!

1/ Můžete nám říct pár slov o sobě? Kde jste se vlastně ve Slati-
ňanech vzal, jak dlouho zde žijete a odkud pocházíte?
Do Slatiňan jsem se přiženil z Pardubic. Moje žena byla dcerou 
drogisty  Vojtěcha,  jehož  starší  Slatiňáci  dobře  znali.  První  byt 
jsme si adaptovali z jeho původní prodejny v současné době proti 
Krčmě krále Artuše, z níž se tchán přestěhoval do větších prostor, 
dnes je to obchod s potravinami firmy Květ.

2/ Víte o našem městě, jak ze současnosti tak hlavně z historie 
obrovské množství věcí a zajímá Vás veškeré dění ve městě. Co 
Vás přivedlo k tomu, že máte tak obrovský přehled?
Nástupem ženy na zdejší  základní  školu v  roce 1971 po mateř-
ské dovolené si jako učitelka češtiny vzala za úkol psaní kroniky. 
S kronikou jsem se seznámil i já, a měl jsem tu možnost se také 
poznat s válečným kronikářem J. Polívkou, bývalým tajemníkem 
obce (ve funkci byl v letech 1915–1945), jehož zápisy psané na 
volné papíry vložené do kroniky byly přepsány až s velkým časo-
vým zpožděním (téměř 30 let). Vloni zemřelý Šustr, druhý trubač 
hasičského sboru upřesnil události z května roku 1945 ve Slatiňa-
nech, při nichž byl postřelen V. Meduna velitelem německé po-
sádky. Polívka se obával výtek, respektive psát pravdu, proto tuto 
tragickou událost v kronice před veřejností poněkud zamlžil.

3/ Víme, že čerpáte nejen z kronik, historických materiálů, zpo-
vídáte pamětníky či dědice, pátráte v archívech, ale objevujete 
zajímavosti přímo na místech ve městě i okolí. Odhalte prosím 
nějaké vaše archivy, sbírky prosím?
Zajímavým zdrojem informací je zejména pro badatele například 
německy psaná část farní kroniky. Ta nám může objasnit i  třeba 
původ druhého kříže nad Škrovádem, vyzdvižený syny na počest 
svého otce  válečníka,  jehož  jméno  je  na  něm vyryto.  I Okresní 
archiv v Chrudimi oznámil pokrok v pátrání po tomto statečném 
muži.

4/ Vaše vědomosti a informace o našem městě by mohly být klid-
ně publikovány v nějaké knížce. Neuvažoval jste někdy o vytvo-
ření takového materiálu o našem městě a jeho historii, který mi-
mochodem stále v nabídce třeba i Městské knihovny chybí?
Se souhrnným vydáním publikovaných článků do brožury souhla-
sím, v tomto záměru jsem již byl kontaktován.

5/ Dá se říct, že každý měsíc jste stálým přispívatelem do Ozvěn 
Slatiňan. Kde se inspirujete a hledáte témata vašich jistě velice 
zajímavých textů a článků? Spolupracujete snad s nějakými his-
toriky či archiváři?
Články v Ozvěnách jsem vybíral a vybírám tak, aby byly zajíma-
vé, poučné, čtivé atd. Po zveřejnění článku o hipologickém muzeu 
jsem nevěřil  tomu, co bude brzy následovat za rozmach. V žád-
ném případě se naše město nemůže připravit o „rodinné stříbro“, 
byla by to obrovská ztráta. Reakce starosty města byla adekvátní. 

6/ Ale nejen historie je troufám si říct Vašim hoby. Jste letitým 

sportovcem, běháte Velkou i Malou cenu Monaca, Velkou cenu 
Nasavrk. Jistě to nejsou všechny sportovní aktivity, doplníte mě? 
Jakého svého největšího sportovního úspěchu si vážíte?
Vytrvalostnímu běhu se věnuji více jak 30 let, přináší mi to spousty 
zážitků, nejen sportovních. Největším úspěchem je přední umístě-
ní ve Velké ceně východních Čech po několik ročníků, které jsou 
každý rok vypsány na 40 závodů po celých východních Čechách 
i pro moji kategorii. Snímek je z letošního pardubického půlma-
ratónu (17. 4. 2010).

7/ Máte tři děti. „Potatil“ se někdo z nich jak se říkává, myslím 
samozřejmě ve smyslu zájmu o historii a Slatiňany vůbec? Nebo 
snad z dalšího vašeho pokolení?
Syn vystudoval historii a angličtinu, ale zatím se věnuje jiné pro-
fesi.

8/ Jste velice aktivním člověkem. Máte ještě nějaká přání či cíle, 
kterých byste chtěl dosáhnout? A co byste popřál Slatiňanům 
jako městu?
Každý má určité cíle, zvláště když dosáhne vyššího věku,  týka-
jící  se  hlavně  zdraví  a  snahou  pomoci  rodině,  svým  nejbližším 
a přátelům. Slatiňany jsou pěkné město, jeho krás je třeba si užít 
a náležitě vstřebat. Naši předkové byli na něj rovněž náležitě pyšní 
a odkazovali se často na pobyt významných osobností, což bylo 
pro ně tou nejlepší reklamou.

Přeji Vám, aby Vám vydržel elán a zdraví a mohl jste se i nadá-
le věnovat jak vlastním sportovním aktivitám, tak hlavně dalším 
hloubáním a pátráním po historii našeho města, kdy se pro-
střednictvím článků a zpráv dozvídáme další a další zajímavosti, 
o kterých jsme neměli ani potuchy a díky Vám se tyto informace 
předávají dalším pokolením ve Slatiňanech!
Děkuji Vám za Váš čas i odpovědi na mé otázky.

Renata Maryšková

Ptáme se za Vás

Je název vycházky podél Chrudimky ze Slatiňan na Práčov, která 
se koná v neděli 13. 6. 2010 a povedou jí Vlastík Peřina a Michal 
Pešata. Účastníci  se  seznámí  s  typickými obyvateli  řeky  i  jejího 
okolí. Na konkrétních případech v terénu bude ukázáno, co z lidské 
činnosti řece prospívá a co jí naopak škodí. Délka trasy bude závi-
set i na počasí. Sraz ve 13.30 hod. u lávky přes Chrudimku na Sta-
rém náměstí. Další info: gutzer@centrum.cz nebo 723 004 397.

Ze života řeky Chrudimky
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Takovou slávu a veselí asi východočeské Slatiňany již dlouho ne-
zažily.  Pestrou mozaiku  průvodu městem,  který  vedli  jezdci  na 
koních,  spoluvytvářeli  krojovaní  sokoli  z  různých míst  republi-
ky, nechyběly mažoretky z nedaleké Chrudimi, pozornost budili 
jezdci na historických kolech z Holic, a samozřejmě hudba. Při-
počteme-li  k  tomu  nádherné  počasí,  pak  IV.  Národní  přehlídka 
sokolských  folklorních  souborů,  která  se  odehrála  o  posledním 
dubnovém víkendu, si nemohla ani lepší úvod přát. 
Hostitelský Sokol Slatiňany, který se pořadatelské role zhostil na 
výbornou, pojal organizaci folklorní přehlídky zároveň i jako sou-
část oslav 100. výročí od svého založení. A spojení to bylo šťast-
né, nijak násilné a zároveň obohacující celý víkendový program.
O ouverturu se postarali již v pátek večer ochotníci z divadla So-
kola Pyšely, kteří na divadelních prknech slatiňanské sokolovny 
zahráli  detektivku Dvojí  hra  od Roberta Thomase  (překlad  Lu-
děk Kárl). Ještě před představením zahájil oslavy místního Sokola 

jeho starosta Miroslav Lebduška, s přáním přišel rovněž starosta 
města Slatiňany Ivan Jeník a další hosté. 
Hlavní program byl naplánován na sobotu, po již zmíněném prů-
vodu, který vyrazil úderem 13. hodiny od kostela a budovy měst-
ského úřadu ke slatiňanské sokolovně. Právě zde, na venkovním 
pódiu, se od 14 hodin konala IV. národních přehlídka sokolských 
folklorních  souborů. Za  spolupořadatele  ji  oficiálně zahájili  sta-
rosta  Sokola  Slatiňany Miroslav  Lebduška  a  jednatelka  vzděla-
vatelského sboru ČOS Květa Volková, za město Slatiňany popřál 
přehlídce mnoho úspěchů místostarosta Vítězslav Kolek,  za  zú-
častněné soubory vystoupila sestra Anna Buroňová z Národopis-
ného souboru Odra T. J. Sokol Vítkovice. A pak se již pódium na 
několik hodin roztančilo a rozezpívalo vystoupeními jednotlivých 
zúčastněných  souborů.  Divákům,  kteří  zcela  zaplnili  hlediště,  
přichystaly nevšední kulturní zážitek tyto soubory: Národopisný 
soubor Odra a taneční skupina Vítkovští sokoli při T. J. Sokol Vít-
kovice,  Skanzen Škoda Plzeň  při T.  J.  Sokol  Skvrňany,  Soubor 
písní a tanců Josefa Vycpálka při T. J. Sokol Dolní Chabry, Mu-
zika Vycpálkovců Praha, Soubor písní a tanců Dykyta v Přerově 

nad Labem při T. J. Sokol Lázně Toušeň a domácí Národopisný 
soubor Formani při T. J. Sokol Slatiňany a Dětský folklórní soubor 
Formánci ZUŠ Slatiňany.
Vystoupení všech souborů měla výbornou úroveň a potvrdila tak, 
že v Sokole působí kvalitní folklorní soubory, které – byť amatér-
ské – mají profesionální úroveň.
Večerní  program,  při  němž  si  slatiňanská  jednota  připomínala 
svoji „stovku“, byl vyhrazen ukázkám sokolské činnosti. Na jeho 
úvod připnul vzdělavatel ČOS br. Jiří Sobota na prapor T. J. So-
kol Slatiňany pamětní stuhu ČOS. Poté již následovala vystoupení 
skupiny Ignis a Divadelní soubor Pohoda z místní sokolské jedno-
ty, mažoretky z T. J. Sokol Chrudim a Česká beseda při T. J.  Sokol 
Kostěnice. Poté již následovala sokolská veselice s doprovodem 
kapely Maruščiny  Jahody,  jíž  ale  v  průběhu večera  výrazně  se-
kundovaly i muziky přítomných souborů. Pomyslnou třešničkou 
na dortu bylo půlnoční překvapení v podobě tanečního vystoupení 
mužoretů ArtRosa z Hořic v Podkrkonoší, které vyvolalo bouřlivé 
ovace všech přítomných.

Přehlídka folklórních souborů i oslavy výročí slatiňanské jednoty 
ukázaly ještě jednu přednost Sokola – ve svých řadách má mnoho 
dobrých organizátorů, kteří dokáží takto náročný program dobře 
zorganizovat. Platí to jak o členech jednoty, kteří připravili oslavy 
jednoty, tak o souboru Formani, jehož členové si vzali na starost 
organizaci IV. Národní přehlídky sokolských folklorních souborů. 
Patrná rovněž byla i dobrá spolupráce s městem, která má zřejmě 
dlouhodobější  a  pevnější  kořeny,  což  se  projevilo  nejen  na  pří-
tomnosti zástupců města při jednotlivých akcích, ale zejména při 
podpoře  organizačnímu  zajištění  celé  akce. Ale  byly  i  další  or-
ganizace, kterým patří velký dík za pomoc během průběhu oslav 
a přehlídky. Jsou to: NADACE ŽIVOT UMĚLCE, firma Hollas 
catering  a místní   Základní  škola,  Školní  jídelna,  Junák,  hasiči, 
hřebčín, ZUŠ, TJ Spartak a potraviny Květ. Bez nich by oslavy 
zcela určitě neproběhly v tak příjemné a důstojné atmosféře.

Text: Zdeněk Kubín
Foto: Martin Tomeš

Slatiňany patřily folklóru
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Období  uvedené v  titulku  článku  se přibližně  shoduje  s  aktivní 
činností slatiňanského spolku a  jeho založení před koncem 19. Sto-
letí  bylo  cílené  ku  prospěchu  obce. Nad  spolkem převzal  ochranu 
(protektorství) sám kníže Auersperg.

Protože nikdo nezmapoval práci tohoto spolku, podařilo se ales-
poň dohledat jeho hlavní počiny z kronik a dobového tisku.

Dochovalo  se  i  torzo  jediné  pamětní  desky,  evokující  existenci 
spolku,  umístěné  na  křemencovém  skalisku  pod  sloupem Panny 
Marie na Vrchlického návrší. Lze ji však snadno přehlédnout, proto-
že místo s osazenou deskou splývá s povrchem celého kamene, jenž 
je pokryt vrstvičkou mechu.

Josef  Steklý,  předválečný  starosta  obce,  v  regionálních  novi-
nách Chrudimský kraj z  r. 1939 byl spoluautorem článku s názvem 
Navštivte letovisko Slatiňany. V něm zve do obce návštěvníky z celé-
ho českého východu za účelem nabytí nových tělesných a duševních 
sil. Píše, že je vítán každý, kdo přijede buď jako turista,   nebo jako 
host letního pobytu, neboť jej zaujmou nevšední přírodní krásy (kní-
žecí obora a park) a milá pohostinnost přívětivého městečka.

Připomenut je i okrašlovací spolek, obětavě se angažující na zve-
lebení, čistotě a péči o veřejnou zeleň obce již po několik desetiletí. 

Byla to patrně poslední zmínka o tomto spolku, který se pak vytratil 
z povědomí a po II. světové válce nebyl obnoven.
Datace akcí spolku:
Rok  1895  –  založení  okrašlovacího  spolku  (13.  října),  předsedou  se 
stal Augustin Vilím (řídící učitel)  a zástupcem Jan Schmoranz (stavitel 
a radní). Ve výboru (celkem 9 členů) byli např. Antonín Schreiber (farář), 
Vincenc Čihák (hostinský) a Václav Krajíc (člen obecního výboru).
1898 – z podnětu spolku bylo v dubnu přistoupeno k  regulaci  toku 
řeky pravého břehu mezi kamenným mostem a lávkou. Na doporučení 
J.  Schmoranze bylo  ze  záložny  zapůjčeno 1100  zlatých. Náklad na 
celý taras z pískovcových kvádrů obnášel 4634 zl. Přístupy k řece si 
hradili majitelé blízkých usedlostí sami z vlastní kapsy. Na obr. č. 1 
vidíme Smetanovo nábřeží s tímto tarasem dnes.
1901–2 – přístupová komunikace k nádraží vedla na počátku 20. sto-
letí mezi poli vedle kláštera (obr. č. 2). Okr. spolek namísto úzkých 
lávek  přes  potok  z Orlin  postavil  dva mosty,  cestu  předtím upravil 
a postaral se o veřejné osvětlení. 
1923 –  dopisem obci ze dne 20. 1. 1923 okr. spolek zahájil po delší 

přestávce opět činnost a předložil své náměty k posouzení.
–  6.  března  oznámil  vytesání  nápisu Den  svobody  na  kameni 

u mariánského sloupu v obecní třešňovce a zabudování 3 laviček.
–  spolek pozval obecní zastupitelstvo na odhalení pamětní desky Ná-
rodní  svobody na den 28.  10.  pod  sloupem Panny Marie. Přístup 
k desce byl usnadněn betonovými schody a nad nimi ještě umístil 
lavičku (viz. úvod)

– zásluhou spolku byla zasazena na zbytku staré tvrze mezi zámkem 
a mlýnem  tabule,  informující  v  hlavních  rysech  o  historii  obce  od 
konce 13. století. 
–  z  plánovaných  úkolů  spolku  odpadlo  zprovoznění  věžních  hodin 
kostela, které nebyly  funkční. Obec o  tom už  jednala  s biskupskou 
konzistoří  v Hradci Králové  vědoma  si  skutečnosti,  že  tyto  hodiny 
neslouží jenom záduší, ale všem občanům.
1924 – členové spolku se svým předsedou, zámeckým zahradníkem, 
upravili   terasovitě mohylu se sochou sv. Jana Nepomuckého na ná-
břeží řeky. Stupně byly osazeny květinami a zároveň byla socha opra-
vena a restaurována. Farář Pivoňka nešetřil z kazatelny slovy chvály 
za tento čin. Socha sv. Jana s nápisem byla v r. 1957 odstraněna pro 
památník obětem  II. světové války.
1926 – Za účelem odhalení pamětní desky J. Vrchlickému na návrší 
třešňového sadu (2. Května) se spolek podílel na terénní úpravě dané-
ho prostoru, k čemuž vznikl pracovně tzv. Odbor pro úpravu návrší. 
Současný stav vidíme na obr. 3.

1933 – zahájen provoz koupaliště (28 května), přičemž se spolek za-
vázal, že veškeré práce s tím spojené bude vykonávat zdarma, kromě 
funkce plavčíka. Na obr. č. 4 je původní stav plovárny s dřevěnými 
kabinkami a ostrůvkem v bazénu.

Výsadba  okrasných  stromů  v  ulicích,  na  nábřeží  či  v  jiných 
lokalitách byla vždy v kompetenci okrašlovacího spolku, stejně jako 
jejich ošetřování.

Současná obnova třešňového sadu, rozvržená do roku 2013, byla 
již  velmi  potřebná.  Loňská  výsadba  70  původních  druhů  vysoko-
kmenných  třešní  byla  realizována  dobrovolníky,  plnící  vytčený  cíl 
ekologického projektu, suplující však kdysi dobře etablovaný spolek. 
Článek byl  skromnou vzpomínkou po  zájmové organizaci,  která  tu 
zanechala výrazné  stopy po  svém působení,  jejíž přerušenou konti-
nuitu nebude snadné překlenout.

Ing. Milan Vorel

Okrašlovací spolek v první polovině 20. Století
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Jsou Slatiňany jedny nebo jsou dvoje? Samozřejmě, na mapě 
republiky  najdeme  jen  jedny  jediné  (na  rozdíl  od  Slatin). Ale 
někdy mám dojem,  že  naše město má  nyní  dvě  zcela  odlišné 
části. Možná  přímo  dva  rozdílné  světy. Ano,  i  Slatiňany  jdou 
s dobou a mají svůj satelit. Tedy čtvrť rodinných domků, hanli-
vě označovaných  jako podnikatelské  baroko,  která  si  žije  svým 
životem,  značně  odlišným od  života  „staré  části“. Životem  ani 
městským, ani vesnickým. Jistě jste poznali, že mluvím o kuneč-
sko-škrovádské  nové  čtvrti  ,  které  většinou  říkáme  „za  benzin-
kou“, ale  já  ji budu v  tomto článku říkat  idylicky  třeba Podlesí. 
Projděte  se  někdy  touto  novou  částí. Vysoké  dřeviny  byste  na 
prstech  spočítali,  ovocné  stromy  téměř nenajdete,  zato  je  všude 
plno  okrasných  keřů,  thůjí,  vždy  perfektně  střižených  trávníků 
bez  pampelišek,  sedmikrásek,  jetele, mechu,  nechybí modré 
bazény, dvojgaráže a vše obehnané ploty nebo zdmi. Každý dům 
je zcela jiný a přeci jsou všechny stejné. Ne, estetikou se zabývat 
nechci, na tu má každý svůj vlastní názor, často výrazně odlišný 
od toho mého. Chci však poukázat na jinou záležitost. Řekněme 
záležitost sociální. Zkusme si položit několik otázek a zkusme si 
na ně, alespoň v duchu, odpovědět.

Kolik  lidí  ze  satelitů  známe,  resp.  kolik  starousedlíků  znají 
obyvatelé satelitu?

Zapojují se  tito noví Slatiňáci do veřejného a společenského 
života? Jsou členy nějakých místních organizací a spolků? 

Kolik  nových  Slatiňáků  by  na  ulici  poznalo  starostu, mís-
tostarostu,  ředitele  základní  školy,  ředitele  ZUŠky, místního 
faráře  a  další  významné  osobnosti? A  kdo  vůbec  tyto  lidi  zná 
alespoň jménem? Kdo z nic třeba ví, kdo je předsedou Spartaku, 
Sokola, kdo je kronikářem, ředitelem DSS, kastelánem na zámku 
a  podobně? Znají  třeba  členy městské  rady  a  tajemníka měst-
ského  úřadu? Říkají  jim něco  jména František Bílek, Miroslav 
Kroufek,  znají  něco  o  rodu Schmoranzů? Vědí,  jaký  vztah  ke 
Slatiňanům měl básník Jaroslav Vrchlický či kde bydlel spisova-
tel  Jaromír  John? Znají  nějakou  typickou  slatiňanskou  figurku, 
jakéhosi Pepu Vyskoče?

Kdo  z  nových  občanů  chodí  na  sportovní  a  kulturní  akce 
ve Slatiňanech? A kdo  z  nich  ví  něco  o  historii  našeho města? 
Třeba  alespoň datum první  písemné  zmínky? Kdo  zná všechny 
části Slatiňan? A kdo ví kde jsou Orliny, Rafanda, Podskála nebo 
Pančula či jak se jmenují kunečské rybníky? Mohou mít tito lidé 
vůbec nějaký vztah k městu a ke krajině? 

Možná to vypadá, jako nějaký útok proti lidem ze satelitu, ale 
není  to  tak myšleno. Chci  jen poukázat na to, že mezi „starým“ 
a „novým“ městem je propastný rozdíl. Lidé z Podlesí jsou téměř 
hermeticky uzavřeni ve svém světě a mnozí netuší, co se děje za 

hranicí jejich pozemku. Možná to někomu nevadí, možná dokon-
ce  i  vyhovuje.  Proti  gustu  žádný dišputát. Ale  já  si myslím,  že 
celkově to dobře není. Pro obec je vždy špatné, když velká část 
jejich občanů je pasivní a nezajímá se o to, co se děje sto metrů 
od jejich domu.

V Rakousku  třeba  existuje  zákon,  který  říká,  že  v  obci  se 
smí  za  rok  postavit  jen  dva  nové  domy. Ty  dvě  nové  rodiny 
zapadnou  do  vesnice,  protože  jim  ani  nic  jiného  nezbyde. Ale 
u  nás  satelity,  tyto  ani města  ani  vesnice,  vznikly  prakticky 
naráz. Nerad  bych  se  někoho  dotkl,  ale  naše  stavební  politika, 
dle mého názoru,  hraničí  s  posedlostí. Co nejrychleji  dostat  do 
města co nejvíc nových  lidí. Za každou cenu. Skoro  to vypadá, 
jako nějaké závody mezi městy. Nevím, jestli je to nějaká výhra. 
Možná někoho dráždí volné nezastavěné plochy. Mám obavu, že 
se řídíme vzorem Heleny Fibingerové, která nechala svou velkou 
zahradu celou vybetonovat a rozmístila na ni plastové trpaslíky. 
Libuje si, že nyní nemusí zahradu sekat ani jinak udržovat. A jak 
je prý krásná. 

Desítky  až  stovky nových  lidí  se  přistěhovaly během něko-
lika málo let. Navzájem je spojuje právě ta neznámost prostředí. 
Každý  se  během  stavby  poznal  s  několika  nejbližšími  sousedy 
a neměl pak už velkou potřebu proniknout mezi „staré“ Slatiňá-
ky. A obávám se, že ta potřeba v dohledné době nevznikne. Ani 
z  jedné  strany.  Snad  až  v  Podlesí  budou  domy omšelé  a mezi 
nimi budou stát vysoké stromy. Ale je také možné, že fasády se 
budou průběžně natírat a stromy nikdo nezasadí.

Ale co s tím? Možná nic. Možná stávající stav nikomu neva-
dí. Asi  to  necháme  času.  Snad  až  vyroste  nová  generace,  která 
se v těch satelitních vilkách narodí,  tak se to změní. Ovšem pro 
Slatiňany určitě není dobře, když  tak velký počet  jejich občanů 
nemá k městu,  krajině  a  obyvatelům nějaký hlubší  vztah. Snad 
alespoň nebudou vznikat nové satelity někde jinde. 

Nemám  skutečně  vůbec  nic  proti  jedinému  „novému“ Sla-
tiňákovi. Dokonce mezi  nimi mám  několik  kamarádů. Všem 
přeji, aby se jim dobře žilo a v našem městě líbilo. A nám „sta-
rým“ přeji,  aby  se  lidé z Podlesí objevili  třeba na kandidátkách 
v komunálních volbách, aby chodili na sportovní, kulturní a spo-
lečenské akce ve městě, aby našli cestu do infocentra, aby o svém 
městě věděli co nejvíce, aby si vážili nejen svého domu a zahra-
dy,  ale  i  veškeré  okolní  krajiny,  aby  získali  co  nejvíce  nových 
přátel a známých z řad starousedlíků, zkrátka, aby v našem městě 
pouze  nepřespávali  a  negrilovali  na  svých  zahradách. Oběma 
stranám ze srdce přeji, aby ta psychologická hranice byla odstra-
něna.

zdeněk jirásek slatiňanský

Sobota 26.června – areál SK Spartak Slatiňany
•  9.00 hod.–12.30 hod. – turnaj starších přípravek za účasti 6 oddí-
lů včetně italského přátelského města Cavriana

•  13.00 hod.–14.00 hod. – slavnostní schůze v tělocvičně haly SK
•  14.30 hod.–16.00 hod. – přátelský zápas dospělých SK Spartak 
Slatiňany „A“–SK Chrudim „A“

•  16.30 hod.–18.00 hod. zápas internacionálů SK Spartak Slatiňa-
ny vs. „Menšíkova 11“

•  Následovat bude autogramiáda osobností.
Účast ve fotbalové  jedenáctce Vladimíra Menšíka přislíbili a na 
koho  se můžete  těšit –  zde  je uveden malý výčet hráčů a členů 
„Menšíkovy 11“:
•  Elisavet Charalambidu – 2. vícemiss České Republiky 2008, mo-
derátorka „Menšíkovy11“

•  Václav Svoboda – herec, znáte jej z pentalogie o Básnících, a ze 
seriálu „Ulice“ jako Lumíra

•  Jan Apolenář – herec, znáte jej z „Ordinace z Růžové zahrady“
•  Erik Pardus – herec, znáte jej z „Četnické humoresky“

•  Zdeněk Junák – herec, znáte jej z „Četnické humoresky“
•  Libor Došek – fotbalista, mistr ligy Zbrojovka 78
•  Jan Mároši – fotbalista, Sigma Olomouc, FC Boby Brno
•  Stanislav Schwarz – fotbalista a trenér, FC Boby Brno
•  Ondřej Tomek – komentátor a sportovní redaktor ČT
•  Miroslav Kratochvíl – mistr světa v kolové
•  Kamil Brabenec – basketbalista,účastník OH
•  Jiří Helán – zpěvák, bývalý člen Moravanky
•  Bob Friedl – zpěvák
•  Radek Rettegy – zpěvák, moderátor „Menšíkovy11”
•  Jožka Šmukař – zpěvák lidové písně
•  Bronislav Bechyňský – účastník OH ve střelbě
•  Ludevít Grmela – bývalý hráč FC Boby Brno
•  a řada dalších známých osobností kulturního, sportovního a po-
litického života.

Občerstvení po celý den zajištěno.
Na všechny tyto akce vás srdečně zve 

výbor oddílu kopané SK Spartak Slatiňany

PROGRAM OSLAV 110.VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODDÍLU KOPANÉ

O NAŠEM SATELITU
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MĚSTO SLATIŇANY 
 

 
Vás srdečně zve 

 

na tradiční 
 

K O N C E R T 
 

PĚVECKÉHO SBORU 
 

SLAVOJ 
 

 
neděle 13. června 2010 

 

v 16.00 hodin 
 

v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech 
 

Vstup zdarma 

RAZÍTKOMÁNIE 

 
Městská knihovna Slatiňany připravila                       
novou soutěž na prázdniny pro všechny                      
malé i velké čtenáře, a to razítkovací.                           

Cestujte a sbírejte razítka z hradů, zámků, muzeí,    
měst, památek, infocenter či jiných zajímavostí.                  

Dejte si orazítkovat sešitky, vstupenky, pohledy, letáčky, 
jízdenky, papíry,…..                                            

Tři sběratele s největším počtem razítek odměníme.     
Soutěžit můžete již teď.                                        

Termín ukončení soutěže je v pátek 3. září 2010,             
do tohoto termínu  prosím přineste posbíraná            

razítka k nám do knihovny!!! 
 

 

Plovárna města Slatiňany bude otevřena v případě příznivého počasí již v měsíci červnu. Sledujte: www.slatinany.cz.



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 21. června 2010. ZDARMA. 
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Červen 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

Pohádkový víkend
Je to čert skutečný, nebo v kostýmu? A proč se mu z ku-

chyně tak kouří? A kdo přinese dortík a kávu? Arabela 
nebo vodník? První červnový víkend masky na Farmě! 
V restauraci – masky. V jízdárně – masky. A naši hosté? 
V maskách! Pro každou masku malý dárek. A co poníci 
BETY a Simka? Přestrojí se za žirafy? Hravě – na Farmě!

5. a 6. června

Jahodové hody
Jahodový červen a červnové jahody. Na Farmě tradice. 

Velké jahody na všechny způsoby v restauraci, kobereč-
ky z lesních jahod za rohem. Zřídili jsme PIKNIK palouk 
jako novinku. Připravíme piknikový koš – přibalíme i na 

repelent proti klíšťatům. Jahodový klídek – kde jinde, než 
na Farmě.

12. a 13. června

Milování grilování aneb Cyklisté vítáni IV.
Co všechno jde grilovat? Odpoví náš kuchař. Maso – sa-
mozřejmě. Brambory či zelenina? Samozřejmě! Ovoce – 

výtečně! A opět BONUS v moll i v dur. V sobotu 19. června 
od 14 hodin klavír na Farmě. Tóny pro každou náladu.

Farma jako hitovka!
19. a 20. června

Víkend pro jezevčíky aneb psí seznamka
A počasí určitě nebude „pod psa“. Společný výlet na 

Farmu – nejlepší přivítání prázdnin. POZOR! Psí seznamka. 
Pan domácí černý hladkosrstý jezevčík Basco z Tisovského 
háje, řečený Pepíček v ten den hledá nevěstu – ani Popel-

ku, ani Krasomilu. Hlavně aby to byla láska. Najdeme tu 
pravou? Zn. Dohoda jistá.

26. a 27. června

Připravujeme: 3. a 4. července Loutkářský víkend

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

MASÁŽE Kurková Iva
tel. 728 203 680

Masáže regenerační, lávovými kameny, baňkování,
lymfoven, rolletic

nově – medové detoxikační masáže
A NOVĚ!

Kosmetika Pitrová Petra
tel. 775 063 551

Přírodní kosmetika – Terani Ajurvéda
Bonus – k celkovému ošetření barvení řas zdarma

Děkujeme za Vaší přízeň a srdečně zveme k návštěvě

 
Mašlovačky, formy na pečení k tomu silikonový vál, 

za to by Vám kuchař Pohlreich tři hvězdičky dal. 
Kdo by se na oběd Babicu pozvat bál,  

když je tu TESCOMA a MARNIVÝ PECIVÁL !!!   
Otevřeno denně 9-17, v sobotu 9-11,30 hod. Těšíme se na Vás ! 


