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V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. ledna  
2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fotografii zleva):
Svoboda Vojtěch  Slatiňany, Tyršova 694
Průša Petr  Slatiňany, Škrovád 10
Štefek Jan  Slatiňany, Trpišov 95
Lipenská Sofie  Slatiňany, Palackého 358
Toman Ondřej  Slatiňany, T. G. Masaryka 202
Hanušová Valerie  Slatiňany, Staré náměstí 823
Štursová Anna  Slatiňany, Nerudova 162
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové a Jany Sychrov-
ské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům 
do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.  (ap)

Vítání občánků

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada měs-
ta Slatiňany svým usnesením ze dne 7. 2. 2011 vyhlásila dnem 
8. února 2011 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro roz-
šíření  bytového  fondu  a  zvelebení  obytných  budov  z  Fondu 
rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2011.

Žádosti  lze podávat na předepsaném tiskopise, který  je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatina-
ny.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2011)

Termín ukončení podávání žádostí je 28. března 2011

Diamantová svatba

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Dne 17. března 2011 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Lidmila a Vladimír Tučkovi.
K tomuto významnému výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České  re-
publiky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. V letošním roce se poprvé 
v historii uskuteční sčítání obyvatel jednotně ve všech členských 
státech Evropské  unie. Rozhodným okamžikem  sčítání,  tj.  oka-
mžikem k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc 
z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Každý občan ČR obdrží formulář do 25. března 2011 do 18 hodin. 
Distribuci formulářů zajistí Česká pošta a sběr bude možný něko-
lika způsoby: buď opět prostřednictvím sčítacích komisařů, nebo 
elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře on-line. Dále 
bude možno vyplněné sčítací formuláře zdarma odeslat v obálce, 
která bude mít předtištěnou adresu P.O.Boxu a kterou předá sčítací 
komisař spolu se sčítacími formuláři.
Sčítání lidu se na území ČR koná už od roku 1869. Nově se letos 
objeví otázka na registrované partnerství. Sčítání  lidu v žádném 
případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry dotazovaných. 
Nesplnění povinnosti podrobit se čítání je přestupkem.
Více informací naleznete na stránkách Českého statistického úřa-
du www.czso.cz, popř. na webu www.scitani.cz.  (mk)

cestovatelský večer s  tímto názvem nás ve Společenském domě 
čeká tentokrát výjimečně ve středu 2. března, kdy od 19.00 hod. 
můžeme  sledovat  přednášku  o  expedici  do  Jižní  Ameriky.  Jiří 
a Alena Márovi budou vyprávět o splnění dalšího cestovatelského 
snu  svého syna  Jirky upoutaného na  invalidní vozík. Zastavíme 
se  v Karibském moři,  dozvíme  se  o  studiu  španělštiny  a  životě 
v  ekvádorské  rodině.  Poznáme  podivuhodná  tajemství  rovníku. 
Zjistíme,  jak  je  nebezpečný  život  v  amazonské  džungli,  navští-
víme  pralesní  indiány  a  podíváme  se  za  ojedinělými  zvířaty  na 
Galapágy. Na přednášce si budete moci i zakoupit jejich knihy či 
filmy. Vstupné dobrovolné.  (jh)

Ekvádor a Galapágy
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi

  1.  Prominutí pohledávek (rada města neschválila prominutí po-
hledávek  týkající  se  vytápění  společných  prostor  bytového 
domu)

  2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010-079 na vypracování 
studie „Odvod povrchových vod z jihozápadní části obcí Trpi-
šov a Škrovád“ (posunutí termínu dokončení studie)

  3.  Dodávku programového produktu EMA – Evidence majetku 
ekonomického informačníhosystému GORDIC® Win

  4.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do 
MěÚ Slatiňany (snížení počtu zaměstnanců o jednu osobu)

  5.  Výroční zprávu za rok 2010 o činnosti města Slatiňany v ob-
lasti  poskytování  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístup k informacím

  6.  Pověření k uzavírání darovacích smluv (na zajištění festivalu 
Expediční kamera)

Rada města Slatiňany projednala na své 9. schůzi
  1.  Prominutí pohledávek (rada města neschválila prominutí po-

hledávek  týkající  se  vytápění  společných  prostor  bytového 
domu)

  2.  2.  rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2011

  3.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
za rok 2010 (rada města schválila provedení inventur za rok 
2010 a výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek 
města k 31. 12. 2010)

  4.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
(viz dále)

  5.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace měs-
ta na rok 2011 (závazné ukazatele stanovující limity prostřed-
ků v provozu, opravách a údržbě školských zařízení)

  6.  Odpisové  plány  pro  příspěvkové  organizace  města  na  rok 
2011

  7.  Stanovení  platu  statutárním  zástupcům  příspěvkových  orga-
nizací města 

  8.  Ukončení Smlouvy č. 89/2010 o pronájmu části pozemkové 
parcely č. 525/8   v kat. území Slatiňany (rada města  trvá na 
stanovené výpovědní lhůtě. Po jejím uplynutí rozhodla uzavřít 
smlouvu s novým nájemcem)

  9.  Pronájem části  pozemkové parc.  č.  310 o výměře 1 600 m2 
v kat. území Škrovád (schválen nový nájemce)

10.  Ukončení Smlouvy č. 446/2007 o pronájmu sloupů veřejného 
osvětlení k umístění reklamního zařízení (rada města trvá na 
dodržení výpovědní lhůty)

11.  Zřízení  věcného  břemena  –  plynovodní  přípojka  k  domu 
č. p. 516 ve Slatiňanech (schváleno)

12.  Pronájem  pozemku  p.  č.  307/10  a  části  p.  parcely  č.  307/1 
o výměře 75 m2 v kat. území Kunčí (schváleno)

13.  Zadání  zakázky  města  –  Autorský  dozor  na  akci  „Obnova 
příměstské  zeleně  – Třešňovka  ve  Slatiňanech“  (rada města 
rozhodla o uzavření smlouvy s firmou Daphne ČR – institut 
aplikované ekologie)

14.  Návrh zhotovitelů, kteří budou osloveni poptávkou na
a)  zhotovení  Změn  č.  2  ÚPO  Slatiňany  (územního  plánu 
obce)
b) venkovního zařízení fitness do areálu městské plovárny
Návrh zadání změn

15.  Pověření člena zastupitelstva oddáváním
Užívání  závěsného  znaku  se  státním  znakem  (pověřen  další 
člen zastupitelstva Mgr. Daniel Vychodil).

16.  Smlouvu  o  vzájemné  spolupráci  s  KB  (pravidelná  nabídka 
produktů banky městu)

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Upozorňujeme naše čtenáře na novinku, která se týká 
využití  počítače  pro  příchozí milovníky  knih. Ten  je 
umístěn  v  prostorách  knihovny  a  je  vám  volně  pří-
stupný. Můžete si na něm sami zjistit, zda máme vámi 
požadovanou knihu jak dle jména autora, názvu knihy 
nebo i podle zadání tématu a zda je volně k vypůjčení. 
Do katalogu můžete nahlížet i mimo knihovnu napří-

klad z počítačů svých domovů.
Je  také možné knížku, kterou  jste v našem katalogu nalezli,  ale 
je bohužel vypůjčená, rezervovat. Přes katalog a rezervační sys-
tém vyplňte číslo průkazky, PIN (RR – rok narození, MM – měsíc 
narození a DD – den narození) a odešlete požadavek. Je potřeba, 
abychom znaly Vaši  e-mailovou adresu.  Jakmile  se požadovaná 
kniha vrátí, obdržíte o tom na uvedený e-mail info, a budete si ji 
u nás moci vyzvednout.
Pokud Vás zajímají nové knížky, které jsme do fondu nakoupily, 
také si je můžete prohlédnout na našich stránkách, a to ve spodní 
částí ON-LINE katalogu – seznamy a novinky.
Budeme velice rády, když budete těchto nových služeb využívat, 
pomohou  vám  v  lepší  orientaci  po  knihovně  a  získáte  přehled 
o nabízených knihách.
Bližší informace buď přímo u nás, nebo na našich stránkách http://
knihovna.slatinany.cz.  (rm)

Triton-Film uvede ve čtvrtek 3. března 2011 v 19.00 hod. 
ve Společenském domě v Tyršově ulici  celovečerní hraný 
dokument pod názvem Ležáky 42 (nejdelší den jedné malé 
vesnice).
Kino  ve  Slatiňanech  hrálo  naposledy  v  minulém  století, 
přijďte se podívat! Vstupné 30 Kč

LEŽÁKY 42
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Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.

Dovolte nám představit nově vznikající sociální služby pro seniory 
v Chrudimi

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
Chrudim I, Resselovo náměstí 113, PSČ 537 01

V  části  areálu  bývalého  pivovaru  v  Chrudimi  vzniká  od  ledna 
2010 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., které bude 
poskytovat pobytové sociální služby pro seniory o celkové kapa-
citě 120 lůžek. Tato služba v Chrudimi výrazně chyběla.
Stavební práce budou probíhat do poloviny roku 2011 a zahájení 
provozu je plánováno od 1. 10. 2011.

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. bude po registraci 
na Krajském  úřadě  Pardubického  kraje  dle  zákona  č.  108/2006 
Sb., o sociálních službách, poskytovat následující pobytové soci-
ální služby:
•  domov pro seniory – určený seniorům, kteří pro trvalé změny 
zdravotního  stavu  a  sníženou  soběstačnost  potřebují  komplex-
ní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani terénní 
a ambulantní sociální službou

•  domov  se  zvláštním  režimem  –  zaměřený  na  seniory  se  sta-
řeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejich 
situace vyžaduje stálou pomoc druhé osoby

Služby  budou  poskytovány  v  bezbariérovém  sociálním  zařízení 
v jedno a dvoulůžkových moderně vybavených pokojích s vlast-
ním hygienickým zařízením, a to pro seniory z regionu Pardubic-
kého kraje, zejména z města a okresu Chrudim.

Pobytové  služby  budou  poskytovat  sociální  poradenství,  služby 
sociální, včetně sociálně terapeutických a aktivizačních činností, 
dále služby zdravotní a rehabilitační (s možností využití rehabili-
tačního bazénku). Z doprovodných služeb bude k dispozici kavár-
na (i pro širokou veřejnost), dále malá prodejna s drobnými věcmi 
denní potřeby, kadeřník, pedikér a další. 

V zařízení budou tělocvična (cvičení s odborným vedením), míst-
nost vybavená počítači s připojením na internet, kuchyňky, spole-
čenské prostory, moderní kuchyň s  jídelnou s možností dietního 
stravování (pod vedením dietetologa/žky)  i pro externí zájemce. 
Stejně tak bude možno využívat prádelnu.
Nedílnou  součástí  zařízení  bude  zahrada,  na  které  se  chystáme 
využívat  pet-terapii  (kontakt  mezi  lidmi  a  zvířaty),  canisterapii 
(léčebný kontakt psa a člověka) a další.

Část jednoho z podlaží bude vybaveno podle současných moder-
ních  evropských  trendů  pro  seniory  s  některými  typy  demencí. 
I seniorům s tímto typem onemocnění tak bude umožněno pest-
ré, zajímavé a smysluplné trávení volného času. Z terapeutických 

činností bude poskytována bazální stimulace, rehabilitace a podo-
ba i chod celého zařízení se bude co nejvíce přibližovat běžnému 
chodu domácnosti. Bude podporováno aktivní zapojení uživatelů 
služby do všech činností.
 
V souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace dojde 
otevřením Lůžkového a sociálního centra pro seniory o.p.s. k vy-
váženosti terénních, ambulantních a pobytových služeb pro senio-
ry v našem městě a tím bude naplněna jedna z priorit komunitního 
plánování sociálních služeb v Chrudimi.

Bližší informace o sociálních službách a možnosti přijetí do zaří-
zení najdete na www.domovsenioruchrudim.cz, e-mail: domovse-
nioru@chrudim.cz.
(Žádost o předběžné zařazení do pořadníku žadatelů je možno vy-
zvednout i v Informačním centru, Chrudim I, Resselovo náměstí 1)

Úřední hodiny: středa 9–11 hodin, 13–17 hodin
Kontaktní osoby:
Ivana Bohatá, tel. 775 103 690
Bc. Ivana Čechová, tel. 734 693 603

Projekt byl podpořen z ROP NUTS II Severovýchod.

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme, především starší občany, že se v našem městě 
stále častěji objevují cizí osoby, které se představují jako pra-
covníci pojišťovny apod. Doporučujeme občanům, aby v případě, 
že je takováto osoba osloví s nějakou nabídkou, požadovali předlo-
žení služebního průkazu či pověření a občanského průkazu.
Pokud se při  tom vyskytnou nějaké podezřelé nesrovnalosti, 
kontaktujte neprodleně obvodní oddělení Policie České repub-
liky Chrudim – telefon 158.  Je vhodné mít dobře zabezpečené 
domy a ostatní nemovitosti, aby bylo zabráněno neoprávněnému 
vniknutí cizí osoby.

Město  Slatiňany  nabízí  k  pronájmu  prostory  občerstvení  na 
plovárně ve Slatiňanech.
Celková plocha občerstvení  je 214 m2.  Informace získáte na 
Městském úřadě ve Slatiňanech u Ing. Vladimíra Rašína, nebo 
na telefonu 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Předpokládaný termín otevření plovárny je 1. června 2011.  (vr)

NABÍDKA PRONÁJNU PROSTOR OBČERSTVENÍ
NA PLOVÁRNĚ VE SLATIŇANECH V ROCE 2011
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Na konci loňského roku mezi nás do Společenského domu s ces-
topisnou přednáškou o Bretani a Normandii přijel pan Mgr. Karel 
Bejček z Hradce Králové. Mnozí z vás si pamatujete jeho předloň-
skou přednášku, kdy jsme se vypravili až na Měsíc. Pan Bejček 
pracuje na Královéhradecké hvězdárně,  a proto  si  dnes budeme 
povídat o hvězdách…
Řekněte mi, prosím, něco o sobě a o své práci. Co vlastně obnáší 
pracovat na hvězdárně?
Astronomie a kosmonautika  jsou mé dva celoživotní „koně“ od 
dětství. Můj  zájem  o  astronomii  začal  zatměním  slunce  v  roce 
1954 a kosmonautika přišla o rok později se sci-fi knihou V. Ba-
buly „Planeta tří sluncí“ a také od J. Vernea „Ze Země na Měsíc“. 
No a v roce 1957 byla vypuštěna první družice Země a z “koníč-
ků“ se staly „koně“.
Pracovat na Hvězdárně znamená pracovat s dětmi od mateřských 
škol přes základní a střední školy až po vysokoškoláky. Také ho-
vořit  s  dospělými,  širokou  veřejností.  Učit,  vysvětlovat,  hovo-
řit,  promítat,  zkrátka  dělat  popularizaci  věd  jako  je  astronomie, 
fyzika,  kosmonautika  a  věd  o  Zemi.  Jsme  učitelé,  přednášející, 
průvodci  hvězdnou oblohou,  baviči. Také do  té naší  práce patří 
pozorování těles na noční obloze.

Jakým oborem astronomie se zabýváte?
Astronomií se zabývám obecně, kdysi jsem pozoroval proměnné 
hvězdy a sledoval meteorické roje. Nyní hlavně sleduji informace 
z kosmonautiky. Vše tak, abych mohl informace předávat dál ško-
lám, návštěvníkům i na internet. Případně i do rozhlasu.
Každý jsme tu obecně zaměřen a každý máme svůj obor. Tak kaž-
dý z kolegů může hovořit velmi obsáhle k výše uvedeným oborům 
a k tomu přidávat i něco víc ze svého oblíbeného oboru. Kolegové, 
a patří tam i členové astronomické společnosti se zabývají fotome-
trickým pozorováním proměnných hvězd a planetek, astrometrií 
komet nebo dynamikou planetek.

Vraťme se ještě k našemu předloňskému rozhovoru, je nějaký pokrok 
v letech do vesmíru a výhled kdy člověk opět stane na Měsíci?
Pokrok v kosmonautice je znát každý rok. Je to velmi dynamický 
obor lidské činnosti. Dobře se rozvíjí výzkum sluneční soustavy 
pomocí družic a  sond  letících k planetám. Na podzim  letošního 
roku má startovat sonda Curiosity k Marsu s cílem přistát na pla-
netě  a  jezdit měsíce  po  jejím povrchu.  Je  to  pokročilé  zařízení, 
veliké jako menší automobil a má hledat stopy po možném životě. 
Mars má za sebou mokré a teplé období, kdy před cca 3 miliarda-
mi let byl velice podobný Zemi a na Zemi v té době už život byl. 
V současnosti máme na Marsu jednu pohyblivou sondu Opportu-
nity a dvě další sondy jsou družicemi planety.
Okolo  Země  obíhá  už  dostavěná  mezinárodní  orbitální  stanice 
ISS, která má 6-ti člennou posádku. Provádí se velmi mnoho vý-
zkumných úkolů vědeckých a technických. Hodně z nich se týká 
člověka a jeho zdraví, hovořit o tom by bylo na velký článek či 
přednášku (chystám ji na Hvězdárně na 9. 4. 2011).
Pilotované lety v současnosti podnikají tři státy. Je to Rusko s loď-
mi  Sojuz  pro  tři  kosmonauty.  Každý  rok  by  měly  Sojuzy  letět 
4x k ISS. Pomalu Rusové přemýšlí nad vývojem nové kosmické 
lodi.
Američané mají před sebou dva lety raketoplánů se zásobami pro 
stanici ISS. Možná jim kongres USA povolí další (třetí) let STS 
135 letos v létě. Raketoplány pak půjdou do muzeí a mnoho tech-
niků na úřady práce. Pilotovaná kosmonautika v rámci úsporných 
opatření Obamovy administrativy jde do „kytek“. Americké ast-
ronauty na ISS budou vozit ruské lodě Sojuz a pro Američany to 
nebude laciná záležitost (asi 50 milionů dolarů za jedno místo). 
V USA několik soukromých firem pracuje na raketách a kosmic-
kých lodích, je to vývoj, který bude trvat nějaký ten rok. Zatím 
nejslibněji vypadá raketa Falcon 9 a kosmická loď Dragon. Ta je 
zatím konstruována v bezpilotní verzi, ale uvažuje se o pilotova-

né lodi pro asi 5 astronautů. Pokud bude postavena, tak by mohla 
létat až po roce 2015.
Čína pracuje na kosmických letech velmi pomalu, má cíl postavit 
malou orbitální stanici (především pro vojáky), její stavba, spoje-
ním dvou lodí by mohla začít letos. To ovšem budou bezpilotní lety. 
Další tři Číňané by se mohli podívat do vesmíru až v roce 2012.
Na Měsíc se nikdo se svými lidmi nechystá. Američané připravo-
vali návrat na rok 2020, ale Obama vše zrušil. Pokud se nějací lidé 
na Měsíci objeví, bude to až kolem roku 2030. Možná, že Číňané, 
uvidíme. Let na Mars je snem velmi vzdálené budoucnosti, je to 
let na tři roky s velkými finančními náklady, ale opravdu to bude 
zatraceně drahé! Dnes nevíme(!) jaké budou technologické, tech-
nické a lidské požadavky.

Když se řekne hvězdy, představíme si spoustu zářících bodů na 
noční obloze, ale zkuste nám přiblížit vesmír jako takový, jak je 
vlastně starý, jak vznikl a jak se bude dál vyvíjet?
Ve  vesmíru  se  nachází miliardy miliard  hvězd  nacházejících  se 
v miliardách galaxií, hvězdných ostrovů. Jen naše Galaxie má asi 
400 miliard hvězd a světlo letí z jednoho kraje na druhý 100 000 
let, na tloušťku 15 000 let. Nepředstavitelné rozměry a počty!
Stáří vesmíru je 13,75 miliard let. Vesmír začal tak zvaným vel-
kým  třeskem,  ale  nešlo  o  žádnou  ránu,  začalo  to  velmi  hustým 
a velmi teplým zářením. Vesmír se rozpíná a na jeho budoucnost 
je více názorů, musíme počkat na budoucí objevy, abychom tomu 
lépe porozuměli.

Co se ve vesmíru kromě hvězd nachází a jak se tyto “neviditelné“ 
útvary dají pozorovat?
Vesmír je plný záření a v galaxiích je plno plynů a prachu. Oblaka 
plynů a prachu se dají pozorovat v podobě mlhovin velkými dale-
kohledy. Některé i menšími přístroji.
Na záření (radio, infračervené, rtg, kosmické) musíte mít speciální 
výbavu a vědomosti. 

Jak se astronomie vyvíjí? Klasická astronomie, tzn. pozorování 
optickými přístroji ve viditelné části spektra se dostává někam na 
okraj tohoto vědního oboru a nedá se už nic nového objevit?
Od IXX. stol. je astronomie ve stálém vývoji a změně. Pozorovací 
možnosti jsou dnes tak velké, že astronomie nestíhá zpracovávat 
a hodnotit vše co napozoruje. Optická astronomie se díky novým 
technologiím úspěšně vyvíjí a projektují se dalekohledy velkých 
průměrů zrcadel až do 50 m. Přidá-li se k tomu adaptivní optika, 
vznikají výborné přístroje pro studium vesmíru. Je to velmi drahé 
ale spousta nových objevů je za dveřmi vědy a čeká na nás až ty 
dveře otevřeme.
Má podle Vás nějaký význam amatérské pozorování noční oblohy? 
Čím, kromě pouhého oka můžeme vesmírná tělesa pozorovat?

Ptáme se za Vás
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Amatérská  astronomie  je  velmi  užitečná,  může  sledovat  dění 
v okolí Země, meteory, planetky, či např. proměnné hvězdy atp. 
Prostě a jednoduše, více očí více vidí. Profesionální astronomové 
nestíhají. Pro příjemný pohled na oblohu musí být  temné místo 
a stačí menší dalekohled. Také je nutné něco o obloze a objektech 
na ní něco vědět. Kouknout jen tak do dalekohledu a čekat NĚCO, 
je pošetilé a přinese to zklamání. Pozorování vyžaduje trpělivost 
a vědění kdy, kde a jak.
Podívejme se tedy na oblohu. Málokdo asi ví, že i pouhým okem 
uvidíme některé z planet naší sluneční soustavy. Co v březnu mů-
žeme za jasného počasí na obloze okem či triedrem vidět?
Nečekáme  něco  převratného,  ale  překvapení může  vždy  nastat. 
Z planet bude k vidění Merkur ve druhé polovině Měsíce večer 
nad západním obzorem. Jupiter bude večer zapadat a ve druhé po-
lovině měsíce už bude na denní obloze. Nádherná planeta Saturn 
je k vidění po celou noc. Dne 16. 3. v 18 hod. se Merkur a Ju-
piter  přiblíží  k  sobě, mluvíme  o  konjukci.  Prvního  března  ráno 
ve 4 hod. ráno bude konjukce Venuše s Měsícem a 20. března ve 
20 hod. nastane konjukce Saturnu s Měsícem

Co myslíte, žije někde ve vesmíru civilizace podobná té naší?
Nemyslím, lépe řečeno nevím. Nemáme žádné důkazy o tom, že 
by někde mimozemšťané byli,  to ovšem neznamená,  že nejsou. 
O životě ve vesmíru nevíme nic!

Co si myslíte o názoru, abychom se raději nepokoušeli je kontak-
tovat, že nám od nich hrozí nebezpečí?
Nevím co k tomu říci, nevíme nic o životě, natož o nějaké inteligenci. 
V případě objevu cizího života bych byl velmi, ale velmi opatrný!

Povězte našim čtenářům něco o Hradecké hvězdárně. Čím zajíma-
vým byste nás k její návštěvě přilákal?
Při vaší návštěvě vás čeká povídání o novinkách v astronomi i kos-
monautice s promítáním filmů i prezentací z těchto oborů. Budeme 
si s vámi povídat, není to jen sezení jako někde v kině či divadle. 
Pak se jde do planetária na tradiční projekci hvězdné oblohy. 
Nabízíme pozorování – ukázky objektů večerní oblohy dalekohle-
dy. Tam je nutná čistá – jasná obloha. 
Pro děti je připraven každou sobotu program s astronomickou po-
hádkou. Mohou si hrát v „kostkárně“ a složit si souhvězdí z vel-
kých, molitanových kostek. Projít se můžete i po naučné Planetár-
ní či Galaktické stezce. Každý měsíc se tu koná velká přednáška 
na astronomické či  jiné odborné  téma a přednáška zeměpisně – 
cestopisná.
Letos na jaře uplyne 50 let od prvního letu člověka Jurije A. Ga-
garina do vesmíru.
Chystám na sobotu 9. dubna přednášku k tomuto výročí, vzpome-
neme letu J. Gagarina na Vostoku 1 a budu hovořit o letech lidí 
z pohledu kosmické i pozemské mediciny a o výzkumech prová-
děných na lidech (na stanici ISS).

Podrobnosti  se  můžete  dovědět  na  stránkách  Hvězdárny  a  pla-
netaria  http://www.astrohk.cz/  nebo  zavolat  na  telefon  číslo 
495 264 087.
Děkuji za rozhovor.

Ptal se J. Hodic

Měsíc s pěknou knihou

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ty, kteří nám svůj 
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, 
a buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.
cz)  tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru 
oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé 
z nich uveřejníme. Třeba tak oslovíme i další zájemce, kteří ještě 
s přihlášením do knihovny váhají. Rády Vás seznámíme s pravi-
dly členství  i podmínkami vypůjčování. Neváhejte a přijďte. Za 
poplatek 130  Kč je knihovna po celý rok Vaše!
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout:
Simona Monyová – Dvacet deka lásky, Blonďatá stíhačka, Hříšný 
kanec
Milena Holcová – Babky nadivoko, Orinokem k přechodu, Věčný 
striptýz  (rm)

Ocenění slatiňanského básníka

V  prosinci  loňského  roku  se  v  Pardubicích  konalo  vyhlášení 
7. ročníku soutěže O českou báseň. Odborná porota  i  samotní 
čtenáři  prostřednictvím  básnické  ročenky  Pár  střípků  hodnotili 
jednotlivé básně. Celkem se zúčastnilo 83 básníků s 285 básněmi. 
Zlatou i Stříbrnou bulu získal slatiňanský občan a též i básník 
Zdeněk Jirásek. Vítěz v kategorii nad  třicet  let si na  jeden rok 
osvojí putovní Zlatou bulu v rovině odborné, a to za báseň Dívka 
s koblížky a Stříbrnou bulu v rovině veřejné. Touto cestou gratulu-
jeme k danému ocenění a přejeme hodně inspirace v dalším psaní 
poezie.  (rm)
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V neděli 6. února jsme byli s KČT Slatiňany 
na výletě v Hradci Králové. Už jsme tu měli 
výlet několikrát,  ale vždycky  se dá objevit 
zas něco nového.
Město má dlouhou a bohatou historii. Tady 
nad soutokem Labe s Orlicí se našly pozů-
statky osídlení už z doby kamenné. Později 
tu  bylo  osídlení  kmene Charvátů,  pak hra-

diště Slavníkovců, které po jejich vyvraždění převzali Přemyslov-
ci. Podle nejstarších záznamů byl Hradec městem už před rokem 
1225 a  jeho původní název byl Gradec. Však také na městském 
znaku je dvouocasý lev, držící velké G. Od 14. století bylo město 
věnným českých královen. Tehdy byl jeho název rozšířen o přído-
mek Králové. Na místním, už neexistujícím hradě, postupně po-
bývaly české královny Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská. V roce 
1420 byl Hradec husitským městem a určitou dobu i sídlem Jana 
Žižky. Ten tu byl na přechodnou dobu i pohřben. Za Jiřího z Po-
děbrad došlo k podstatnému rozkvětu města. Třicetiletá válka ho 
však zpustošila. Rozmach barokního stavitelství tu nastal v sou-
vislosti se zřízením místního biskupství.
V roce 1766 byla zde zahájena výstavba vojenské pevnosti. Tato 
25 let trvající stavba zcela změnila vzhled města i jeho okolí. Bylo 
zrušeno Pražské a Slezské předměstí a vznikl Nový Hradec Krá-
lové, kam byli obyvatelé přestěhováni. Vzniklá pevnost byla sice 
dokonalým  technickým dílem,  ale  vývojem doby  svůj  vojenský 
význam ztrácela. Bitva u nedalekého Chlumu v  roce 1866 defi-
nitivně potvrdila její zbytečnost a vzhledem k novým vojenským 
strategiím  i  nepoužitelnost.  Nepotřebné  hradby  naopak  město 

omezovaly v jeho rozvoji. Ale podmínky pro boření hradeb a pev-
nostních staveb byly ze strany Ministerstva války velmi nevýhod-
né. Vedla se dlouhá a složitá jednání s armádou a později i v pev-
nostní komisi. O  to, že byly dosaženy  lepší podmínky se velice 
zasloužil náměstek starosty Ladislav Jan Pospíšil. Ten byl ale při 
tom několik let tak pod neustálým tlakem, že byl přímo na jednom 
zasedání pevnostní komise stižen mrtvicí a brzy nato zemřel.
V Hradcí Králové po jeho „osvobození z hradeb“ začal velký roz-
voj výstavby. Na pozvání starosty Fr. Ulricha přišel do města Jan 
Kotěra – autor některých zdejších úžasných staveb, např. Muzea. 
Na něj navázal jeho významný žák – Josef Gočár. My jsme ces-
tou městem mohli obdovovat mnohé budovy – ať už secesní nebo 
kubistické a funkcionalistické. Připomínali jsme si i řadu místních 
významných osobností. Někteří se tu narodili, jiní studovali nebo 
pracovali. Tak např. vlastenecký knihař a knihkupec Jan Hostivít 
Pospíšil.  Jeho  podporovali  další  –  J.  Liboslav Ziegler  (pozdější 
kněz v Chrudimi) a profesor a spisovatel V. K. Klicpera. Studoval 
tu např. J. K. Tyl, Fr. Škroup, Alois Jirásek, Karel Čapek, Alois 
Rašín a pravnuk J. H. Pospíšila – spisovatel I. Herrmann. Narodil 
se zde Karel Rokitanský, J. L. Ziegler, Rudolf Medek, Josef Bek.
Nejkrásnější dominantou města je katedrála sv. Ducha a Bílá věž. 
Ta se nám objevila už cestou k náměstí a tak jsme viděli, že hodi-
nové ručičky jsou na ní opravdu obráceně – malé ukazují minuty 
a  velké  hodiny. Údajně  to  bylo  proto,  aby  lidé  pracující  na  po-
lích viděli, kolik je hodin. V katedrále je vzácná cínová křtitelnice 
z bývalého kláštera z Podlažic a obraz Petra Brandla – sv. Antonín 
Poustevník. V katedrále i na věži jsme už dříve byli. Dnes jsme 
měli na programu biskupskou rezidenci. Její objekt je na místě pů-

Katolický a pravoslavný Hradec Králové

Slavnostní předání stuhy na sokolský prapor
Veškeré  loňské  akce  tělocvičné  jednoty  Sokol  Slatiňany  se  nesly 
v duchu oslav stého výročí od jejího založení. Na závěrečném, již 
tradičním, vánočním koncertu národopisného souboru FORMANI 
připnuli starosta a místostarosta města Ivan Jeník a Vítěslav Kolek 
slavnostní stuhu na sokolský prapor, kterou Město Slatiňany darova-

lo slatiňanským sokolům jako výraz uznání a ocenění za dlouholetou 
a záslužnou činnost. Pro slatiňanské sokoly je ctí přijmout takovéto 
ocenění a nesmírně si ho váží. Výbor a starosta T.J. Sokol Slatiňany 
jménem všech svých členů děkuje městu za projevenou úctu.

Mir. Lebduška starosta T.J. Sokol Slatiňany
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vodních tří měšťanských domů. Všechny tři domy, z nichž střední 
byl značně poškozený, koupil v roce 1646 hrabě Matyáš Gallas. 
Rok na to je zdědil jeho syn Antonín. Město však považovalo tyto 
transakce za protiprávní. Bylo to z toho důvodu, že s vlastnictvím 
domů byly spojeny platby městu, které se ale vztahovaly jen na 
měšťany  a  ne  na  příslušníky  tzv.  jiného  stavu. A  z  této  situace 
vyplýval spor nejen se šlechtickým majitelem, ale i s pozdějším 
církevním. 
V 60. letech 17. století tu bylo zřízeno biskupství. Biskup Matouš 
Sobek z Bilenberka se s hrabětem Gallasem rozhodl na koupi těch 
tří domů, ale odpor města způsobil, že výstavba biskupství na je-
jich místě začala až v r. 1707, za pátého biskupa Tobiáše Jana Bec-
kera. Do té doby všichni biskupové většinou přebývali na zámku 
v Chrasti a v Hradci jen zřídka.
V  objektu  biskupství  jsou  ve  východní  straně  předního  traktu 
i části zdiva z původních domů. V průběhu let byla rezidence růz-
ně dostavována a přestavována. Za biskupa Haise v ní byl v r.1876 
ubytován korunní princ Rudolf a čtyři roky na to císař František 
Josef I. I v souvislosti s tím byly provedeny stavební úpravy. Na 
konci  19.století  byla  šindelová  krytina  nahrazena  břidlicí. Další 
velká oprava v r. 1927–30 se prováděla už za dohledu památko-
vého úřadu. Po dokončení  stavebních prací  tu  došlo  k  velkému 
požáru. Následky se odstraňovaly až do r. 1932. Rozsáhlá rekon-
strukce budovy byla zahájena v r. 1990, s nástupem biskupa Karla 
Otčenáška. Ten tu nyní žije na odpočinku. Místní biskup Dominik 
Duka se stal arcibiskupem. O to, že během týdne tu má být nový 
biskup jsme se dozvěděli od našeho průvodce po objektu – pana 
Hájka. Měli  jsme  tu  objednanou  prohlídku  a  skutečně  jsme  se 
při ní setkali s nevšední ochotou. Viděli jsme mnoho zajímavého 
v celé budově. Na paměť bývalého biskupa D. Duky  je  tu  jeho 
obraz, který namaloval Jaroslav Šerých. Na výstavě tohoto malíře 
jsme byli nedávno v Chrudimi. Dá se opravdu říci, že celá prohlíd-
ka nás všechny velmi obohatila.

Potom jsme sešli po schodišti Bono publico, které je tu na místě 
bývalé rybářské fortny. Vedlejší dům čp. 34, zvaný U Špuláků, je 
proslulý  nejen  svým vzhledem –  jedná  se  o  původně  renesanč-
ní dům, přestavěný na jednu z nejkrásnějších zdejších barokních 
budov. Narodil se v něm totiž pozdější starosta Fr. Ulrich, který 
v  čele Hradce byl  přímo  symbolicky 34  let. Zasloužil  se  velice 
o rozkvět města a má v něm nyní i sochu.
My jsme pokračovali do blízkého parku Al. Jiráska. Kolem spiso-
vatelova pomníku jsme přišli k pravoslavnému kostelíku sv. Mi-
kuláše. Je to jeden z řady roubených karpatských kostelíků přestě-
hovaných do Čech. Tento byl postavený na poč. 16. století v obci 
Habury  u Medzilaborců,  jako  pravoslavný. Když  si  tu  postavili 
nový kamenný kostel, byl tento prodán do Malé Polany. Zde byl 
vysvěcen jako řeckokatolický. Po 1. světové válce byl – značně 
poškozený – znovu nabídnut k prodeji. Kostel koupil za 12 000 Kč 
tehdejší starosta Pilnáček a daroval jej městu. Připomínají se ním 
padlí legionáři i dílo A. Jiráska – Bratrstvo.
V pravoslavném kostele je oddělený presbytář (kněžiště), kam má 
přístup pouze kněz, duchovní, který je k ostatním obrácen zády, 
všichni jsou tedy k východu. Věřící tu při bohoslužbě stojí. Muži 
zde před ikonou Ježíše Krista, ženy u obrazu P. Marie. U vchodu 
stávali hříšníci, kteří se káli a považovali za nevhodné, aby sami od 
sebe mezi věřící vstupovali. Varhany tu nejsou, podle pravoslav-
ných je nejdokonalejším hudebním nástrojem lidský hlas. I  tady 
jsme  se  setkali  s velkou ochotou místního pravoslavného kněze 

i jeho pomocníka. Viděli jsme sice už takové kostelíky v Dobří-
kově a v Praze v Kinského zahradě, ale tato návštěva byla oprav-
du zážitkem. Ještě jsme se v parku prošli k soutoku Labe s Orlicí 
a k sousoší, které toto symbolizuje – od Josefa Škody. Ostatně od 
tohoto sochaře jsme viděli při příjezdu do města sochu Světlonoše 
na průčelí místního nádraží. A když jsme se vraceli z parku ještě 
nám od kostelíku ti sympatičtí duchovní sami zamávali.

Klub českých turistů Slatiňany

Kultovní básník a jazz-rock
Když na 25. Laskavém večeru 23. 2. 2006 četl své verše básník J. 
H. Krchovský, byl Společenský dům nabitý k prasknutí. Aby také 
ne, když z undergroundu 80. let vzešlý básník pronikl až do učebnic 
literatury pro střední školy. Jméno Krchovský není jeho občanským 
jménem, nýbrž pseudonymem, který mu vymyslel Egon Bondy.
Patří k básníkům nejen nejvydávanějším, ale hlavně k nejčteněj-
ším. Píše většinou krátké, rýmované a rytmizované básně a bývá 
často označován jako dekadentní básník. Možná se sluší v této po-
zvánce upozornit, že Krchovský rozhodně není puritánem a o drs-
nější a erotické výrazy není v jeho tvorbě nouze. Ač známý básník, 
je velice plachý člověk, který má rád ticho a tmu („Tmy není nikdy 
dost“). Autorských čtení dělá málo, o to cennější je, že na Laskavý 
večer pozvání přijal.
Kromě psaní se aktivně věnuje i hudbě. Má i vlastní kapelu Kr-
choff band.
S Krchovským se bude na podiu střídat NezbanD, což je jazz-rocko-

vá kapela mladých hudebníků z Hlinska. Jde o žáky Roberta Freie, 
i nám dobře známého muzikanta a také učitele na ZUŠ Hlinsko.
Laskavý večer se bude konat ve čtvrtek 24. 3. od 19 hodin. Za ob-
vyklé vstupné 50 korun dostanete i malé pohoštění od pořadatelů.
Lístky lze koupit i na místě, pokud ovšem ještě budou. Jistější je, 
koupit si je v předprodeji v městské knihovně (469 660 239).
A na závěr ještě dvě malé ukázky z díla J.H.K.

„Máš mě rád?“ šeptá a blbě se chichotá
Víc než rád! – Lekla se: „Ty ale studíš…“

Budu tě milovat do konce života!
asi tak ještě čtvrt hodiny tudíž

Za tamtím kopcem je můj dům
má opuštěná ulita

napospas tmě a přeludům
aspoň ta tma mě uvítá

z.j.

82. LASKAVÝ VEČER
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ČESKÝ BEATNÍK
Nikdy jsem nebyl

nic jiného než potrhlý zpěvák blues
Václav Hrabě

13. 6. 1940–5. 3. 1965

Když se v rodině železničáře Jana Hraběte a jeho ženy Magdaleny, 
pomocné dělnice v zemědělství, narodil 13. června 1940 v příbram-
ské porodnici syn Václav, nikdo nemohl tušit, jak krátký a přitom 
bohatý  bude mít  život.  Zpočátku  tomu nic  nenapovídalo. Doma 
v Lochovicích žili ne snad přímo v bídě, ale velice skromně.

Malý Václav  měl  od  raného  dět-
ství  rád hudbu a knížky. Na sport 
nikdy  moc  nebyl,  snad  jen  ping 
pong  mu  šel.  Na  základní  škole 
v  Lochovicích  od  začátku  vyni-
kal.  Zejména  v  češtině  byl  třídní 
hvězda. Četl vše, co mu přišlo pod 
ruku. Ve dvanácti letech chodil rok 
do houslí, ale nebavilo ho to a ra-
ději se učil od svého švagra hrát na 
klarinet a saxofon.
Po absolvování ZDŠ nastoupil na 

gymnázium v Hořovicích, tehdy se tomu ovšem říkalo jedenácti-
letá střední škola. I zde patřil k nejlepším studentům, i když mate-
matika, fyzika, chemie a tělocvik nepatřily k jeho oblíbeným před-
mětům a uměl  to dát učitelům najevo. Z  těchto předmětů míval 
dvojky, z ostatních pak pravidelně jedničky. Byl velice společen-
ský a zábavný. Uměl již celkem dobře hrát na klarinet i saxofon, 
nejraději měl  skladby  Jaroslava  Ježka. Václav  byl  velmi  slušný 
a skromný a mezi spolužáky se těšil veliké oblibě. A mezi spolu-
žačkami ještě větší, protože byl i pěkný kluk. 
Už  na  gymnáziu  založil  kapelu  Úžas  a  později  i  HRJazzbend. 
A pomalu také začínal objevovat poezii. Ke konci studia zažíval 
i první velkou lásku a dívka Slávka byla také adresátkou jeho prv-
ních veršů. Bohužel žádné se nedochovaly. S jedinou výjimkou.

Pluli jsme spolu
ty a já

po jezeře tmavém a klidném –
tu loďka začala se kolíbat
snad tolik lásky neunese

Ten sen tos byla ty
a já ti do náruče pad

a políbili jsme se
Slávka byla vůbec dlouho jediná, která věděla, že píše básničky. 
Později na něho vzpomínala, jako na verbálního siláka, ale ve sku-
tečnosti introvertního, čistého romantika. A tento názor potvrzuje 
i většina jeho kamarádů.
V  roce  1957 Václav  úspěšně  odmaturoval  a  nastoupil  na  tehdy 
čtyřletou  VŠ  pedagogickou  do  Prahy.  Se  Slávkou  chodil  ještě 
osm měsíců, ale pak se tento vztah rozpadl. Václava hodně změ-
nila Praha. Byl velkoměstem nadšen. Jeho vesnický životní styl 
byl rázem pryč a stal se z něho pražský bohém. Hudební kluby, 
koncerty, divadla, kavárny, vinárny, hospody. Pro jeho maminku 
bylo naprosto nepochopitelné, jak se mohl premiant hořovického 
gymnázia  takto zkazit. Ale on nebyl zkažený.  Jen žil  jinak, než 
si udřená maminka doma v Lochovicích představovala. Miloval 
hudbu a začal se jí plně věnovat. A proto také začal flákat školu. 
On věděl, že chce dělat hlavně jazz. Žil typickým životem nezá-
vislých umělců  té doby – alkohol,  fenmetrazin, Majakovskij … 
Daleko víc času než ve škole trávil v Redutě, Olympiku a dalších 
klubech. Nejdříve tam chodil jen jako posluchač a později tam už 
i sám hrál v několika kapelách. Vašek se stal velice známou po-
stavou, ale stále jen jako výborný jazzmann. Poezie ještě nebyla 
na pořadu dne. 
Jeho  studium  vypadalo  tak,  že  celý  den  ležel  na  pokoji  (někdy 
na koleji, někdy v podnájmu u kamarádů), četl, kouřil a pil silný 

černý čaj. Zvedl se jen, když měl hlad a šel si usmažit kousek čes-
nekového salámu, což bylo lacinější než obědy v menze. Studoval 
„výběrově“,  to  jest, některé předměty ignoroval a měl  tedy dost 
velké potíže se zkouškami.
Četl v každé volné chvíli, hlavně moderní beletrii.  Jirásek nebo 
Rais mu nic neříkali. Na poezii nebyl v prvním roce svých studií 
nějak extra orientovaný.
Když pak básně  začal  psát,  psal  je  nejdříve  tajně. Nikdo o  tom 
nevěděl. Až  sám nabyl  jistoty,  vynořil  se  najednou  jako hotový 
básník. A ohromil. Po Praze kolovaly jeho básně v opisech. Kdo se 
k nim dostal, rychle je opsal a předal dál. A Václav začal své básně 
i veřejně číst. Poezie ho najednou zcela pohltila a stranou šla i mu-
zika. Zrodil se Václav Hrabě Básník. V té době se, podobně jako 
další „jazzový básník“ Josef Kainar, hřál na vrcholu popularity.
Konec 50.  letech a první polovina  let 60.,  to byla doba, kdy do 
Prahy  přijel Ginsberg,  kdy  Jan Zábrana  překládal  další  básníky 
americké beat generation, kdy frčel Semafor, Divadélko Orfeus, 
chodilo se do Reduty, Violy, kdy Josef Škvorecký vydal Zbabělce 
a lidé kupovali Šiktance, Ivana Klímu, Miroslava Holuba a Jiří-
ho Šotolu, kterého si později Václav Hrabě zvolil jako téma své 
diplomové práce. Ale  to  trochu předbíháme. Václav  ještě neměl 
hotovou školu a měl před sebou i vojnu.
V Hrabětových básních není  jediný vykonstruovaný verš,  je na-
prosto upřímný, ostatně tak jako byl vždy v životě. Tak, jako vždy 
říkal to, co si myslel, tak to i psal. A když na to přišlo, klidně šel 
proti všem.
Byl  stále  v  jednom  kole.  Jakoby  snad  cítil,  že  nemá moc  času 
a chtěl toho co nejvíc stihnout. Šel třeba s klukama do hospody, 
tam se bavil a když šli všichni domů spát, Vašek šel psát. Seděl 
u stolu do rána, kouřil jednu cigaretu za druhou, které si připaloval 
pohrabáčem rozpáleným v kamnech. Často proto trpěl spánkovým 
deficitem, a tak si pomáhal tehdy populárním fenmetrazinem.
I když studoval s obtížemi, školu nakonec dokončil. Ovšem napo-
prvé závěrečné zkoušky neudělal. Někteří tvrdí, že úmyslně, aby 
se vyhnul umístěnce a nemusel z Prahy. A na podzim ho čekaly 
dva roky vojny. Ještě před tím ale začal chodit s Olgou, kterou si 
ještě jako voják vzal za manželku. Na vojně byl v letech 1961 až 
1963. Nebyla  to  lehká vojna, v  té  tobě se  stavěla berlínská zeď 
a proběhla kubánská krize, a tak vojáci měli často nafasované os-
tré náboje. A ještě dostali měsíc vojny navrch. Však také Václav 
před  vojnou  simuloval  různé  choroby  a  barvoslepost.  Jenže  nic 
nepomohlo a pacifista Hrabě musel do zbraně. Narukoval do Li-
toměřic. Ovšem vojna měla i  jeden pozitivní dopad. Teprve tam 
začal Václav skutečně naplno psát poezii. A zcela se do ni uzavřel, 
tak jako kdysi do jazzu. Zprvu chtěl jen uniknout té zelené buze-
raci, ale už mu to zůstalo do konce života. Ale začal na té vojně 
psát i povídky.
Oženil  se  v  roce  1962  a  tentýž  rok  se mu  narodil  syn  Jan. Ale 
bohémský  básník  nebyl  asi  moc  do  rodiny. Manželství  se  roz-
padlo už v roce 1964. Ovšem protože Václav neměl kam jít, byd-
leli s bývalou ženou a synem stále v jednom malém bytě. Václav 
spal v kuchyni na kanapi a žena s chlapcem (a později i s novým 
partnerem a dalším dítětem) v jediné další místnosti. Opět nere-
flektoval  na  umístěnku,  a  tak  nemohl  pracovat  jako  učitel. Aby 
nebyl zavřen pro příživnictví, nastoupil jako pomocný dělník na 
stavbě. V té době se také seznámil s Vladimírem Holanem, který 
ho velice ovlivnil.
Ještě než dojdeme ke konci, jednu malou příhodu. Vašek byl s přá-
teli ve Viole, když tam někdy v noci přišla královna českého jazzu 
Eva Olmerová. Ta měla ráno jet vlakem na velké zahraniční turné. 
Vašek před ní poklekl a prosil: „Evičko, zazpívej nám.“ A Eva od-
pověděla: „Nemůžu, nemám férák.“ Jeden  recitátor se okamžitě 
zvednul a za chvíli byl spátky s krabičkou fenmetrazinu. Eva si 
však nevzala jednu tabletku, ale spolkla všechny. A pak naprosto 
úžasně zpívala. Jenže ráno se nedokázala probudit a tak na turné 
neodjela. A Vašek si vyčítal, že jí zkazil kariéru.
V roce 1964 si našel práci jako vychovatel na učňovském internátě 
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a v říjnu dokonce jako učitel na jedné pražské škole. Byl velice ob-
líbený, ale sešity za něj musela doma opravovat jeho nová přítelky-
ně. A rok 1965 začal téměř šťastně. Nový manžel Olgy sehnal Vác-
lavovi byt. Ten byl neobyčejně šťastný a všude se s tím chlubil. 
4. března bylo minus sedm stupňů. Vašek šel do školy, kde ale už 
měl končit a žáci mu na rozloučenou vyrobili parte: „…dnes ze-
mřel nezapomenutelný učitel Václav Hrabě.“ Hrabě se tomu smál 
a vzpomněl si, jak mu na vojně jedna cikánka z ruky předpovědě-
la, že se nedožije čtyřiadvaceti let. 
Co dělal odpoledne a večer nikdo neví. Snad šel do hospody, snad 
se ještě procházel noční Prahou. Potkal se s jistým Sodíkem a prý 
spolu povídali v mrazu asi půl druhé hodiny. Sodík  tak byl po-
slední, kdo Vaška viděl živého. Pak šel Vašek spát, ještě do bytu 
bývalé manželky,  nový  byt  dosud  neměl  zařízený. Domů přišel 
ve 2 hodiny a 35 minut. Byla mu zima a tak si kromě trouby za-
topil plynovými hořáky sporáku. Usnul a nikdo neví, kdy  jeden 
z hořáků zhasl. Ráno ho objevila Olga. Ihned zavolala záchranku. 
Oživovací pokusy už byly marné. Cikánka  se  spletla  jen o  rok. 
V lékařské správě stálo: otrava kysličníkem uhelnatým.
A to ještě není všechno. Václav napsal i jeden detektivní příběh. 
Koncem února ho četl svému příteli Matysovi. A o týden později 
v hodinu, kterou vybral pro smrt oběti, a za týchž okolností sám 
zemřel. V necelých pětadvaceti letech.
Za života mu nevyšla žádná knížka. Teprve po jeho smrti přátelé 
sbírali mezi  lidem  jeho  básně  a  povídky  a  vydávali  je.  Postup-

ně vyšlo několik menších sbírek. Ale až v roce 1991 vyšla kniha 
všech jeho známých básní s názvem Blues pro bláznovou holku. 
A v roce 1994 jediná dochovaná povídka Horečka. Jeho básně si 
často vybírali hudebníci jako písňové texty. Nečastěji do Hraběto-
vy tvorby asi sahali Vladimír Mišík a Vladimír Veit. 
V době normalizace nebyl Hrabě básník, který by se vydával, na-
tož, aby se o něm mluvilo ve školách. Ale přesto v roce 1977 vyšla 
knížka Blues v modré a bílé. 2000 kusů bylo okamžitě rozebráno. 
Druhé vydání už povoleno nebylo. A tak jeden nadšený a statečný 
knihkupec  Čapkova  knihkupectví  vystavil  otevřenou  knížku  za 
výlohou a každý den v ní obracel stránku, aby si houfy mladých 
lidí mohly verše přečíst.
Nabízí se srovnání s jinými básníky, kteří zemřeli podobně mladí. 
Např. Jiří Wolker (24), Jiří Orten (21) nebo K. H. Mácha (26). Je 
tu však jeden zásadní rozdíl. Všichni jmenovaní odešli a zanechali 
nám rozsáhlé, a chtělo by se říci, i uzavřené básnické dílo. Jako-
by napsali vše, co v sobě měli, a pak zemřeli. Ale Václav Hrabě 
odešel těsně po tom, co vystartoval. Opustil  tento svět jako sice 
vyzrálý, ale přece jen teprve začínající básník. Proto nám toho po 
něm zůstalo tak málo.

Ani smrt 
nepřeruší

věčné milování
trávy a tmy

zdeněk jirásek

„Moje sázka na Formany byla neomylná,“ napsal Bohumil Gondík.
Po premiéře v Pyšelech a před představeními v Pardubicích, 

Děčíně, Praze  a  dalších místech ČR proběhla  sobotu  12.  února 
ve  slatiňanské  sokolovně  dvě  představení  lidové  hry  se  zpěvy 
a tanci PRODANÁ NEVĚSTA. Před vyprodanou sokolovnou se 
představily  sokolské  soubory Národopisný  soubor Formani Sla-
tiňany  z Tělocvičné  jednoty Sokol Slatiňany,  divadelní  soubory 
T.J. Sokol Pyšely a T.J. Sokol Lázně Toušeň s pěveckým sborem 
Gaudium z T.J. Sokol Královské Vinohrady.

Prodanou  nevěstu  nastudoval  volně  podle  předlohy Karla 
Sabiny a Bedřicha Smetany  režisér Bohumil Gondík. Po přede-
hře v provedení  formanské muziky,  vedené primáškou Helenou 
Kohoutkovou, zazněla slavná sborová árie „Proč bychom se netě-
šili“. Další celá hra se nesla ve strhujícím tempu s velmi povede-

nými  hereckými  výkony.  Potvrdily  se  slova  režiséra Bohumila 
Gondíka (otce známých sourozenců): „Jsem opravdu rád, že jsem 
měl šťastnou ruku v obsazení sólistů, že moje sázka na Formany 
byla  neomylná,  jejich  tance,  komedianti,  sborový  zpěv, Vašek 
a Kecal, jsou nejsilnějšími zážitky.

Představení  končila  dlouhodobým  potleskem  a  večerní  ve 
stoje, kterým si obecenstvo vynutilo další dva přídavky se závě-
rečným zpěvem celého sálu „Proč bychom se netěšili, když nám 
Pán Bůh zdraví dá“. Hosté z Lukavice, Dolního Újezda, z Horní-
ho Jelení, Nasavrk, Chrudimi a dalších, kteří mi přišli poděkovat 
za nevšední kulturní zážitek, nešetřili slovy chvály.

Mir. Lebduška

Někdy před deseti roky jsem prohlásil, že Slatiňany jsou kulturně 
mrtvé město. A z úřadu jsem dostal dopis, že tomu tak není, neboť 
se zde v tom roce konaly stříbrné a zlaté svatby, vítání občánků, 
výstava hub, beseda s důchodci a zájezd do Prahy na koncert He-
lenky Vodráčkové. Od té doby se však mnohé změnilo. Dnes  je 
kulturní nabídka pro naše občany přece jen mnohem širší.
Škoda, že Město neoceňuje osobnosti nebo ty nejlepší akce. Hned 
bych měl svého favorita.
Když  jsem  v  sobotu  12.  2.  v  sokolovně  sledoval  Prodanou  ne-
věstu,  lidovou hru se zpěvy a  tanci, nevěřil  jsem vlastním uším 

a očím. Kdybych na  jevišti neviděl některé známé tváře, myslel 
bych, že do Slatiňan přijelo Národní divadlo. Skvělý nápad, skvě-
lá režie, choreografie, špičkové herecké, pěvecké i hudební výko-
ny, nádherné kostými. Zkrátka, byl  jsem nadšen a na konci měl 
i vlhko v očich. O velkém úspěchu představení svědčí dvakrát za 
sebou plná  sokolovna,  častý potlesk na otevřené  scéně, mnoha-
minutový potlesk na závěr a dlouhá děkovačka herců, tanečníků 
a muzikantů.
Děkuji tedy tímto Sokolům a všem, kteří se jakkoliv na hře podí-
leli.  zdeněk jirásek

Prodaná nevěsta, hra, které všichni rozuměli

DÍKY ZA PRODANKU
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Závodní činnost týmů MO ČRS Slatiňany
Stejně jako každý rok, tak i letos, se ohlížíme zpět a hodno-

tíme dosažené  výsledky našich  závodníků  v  roce minulém. Na 
jazyk se derou otázky ve smyslu „Byl loňský rok úspěšný, nebo 
to byl totální propadák?“ Předložím Vám naše závodní zúčtování, 
nicméně vlastní zhodnocení činnosti našich týmů nechám na Vás.

I v loňském roce byly do jednotlivých soutěží – disciplíny Lovu 
ryb udicí  –  přívlač  přihlášeny  za MO ČRS Slatiňany  celkem 3 
týmy a to TEAM Slatiňany, A+D WIKI Slatiňany a Slatiňany „C“. 
Jména na soupiskách těchto týmů zůstala téměř nezměněna, pouze 
za  tým Slatiňany „C“  letos více závodila naše úspěšná závodnice 
Kateřina Doležalová, která pravděpodobně pro  lepší  přehlednost 
jmen na soupisce převzala příjmení svého kolegy z týmu, a v letoš-
ním roce již bude závodit jako Kateřina Brůžková.

Do  vlastních  zápolení  o mety  nejvyšší  se  však  nakonec 
zapojily jen týmy dva – TEAM Slatiňany a Slatiňany „C“. Tým 
A+D WIKI ze soutěží, pravděpodobně zejména z důvodu jarních 
administrativních zmatků a nesrovnalostí ve vedení závodní pří-
vlače  a  v  soutěžních  řádech,  odstoupil  a  závodů  se  nezúčastnil. 
Rozhodnutí členů  tohoto  týmu nás mrzí, nicméně  je  respektuje-
me, a přejeme našim bývalým závodním kolegům mnoho úspě-
chů v rekreační rybařině.

A  jak  to  vlastně  loni  probíhalo? Čekalo nás  velké množství 
závodů a to 3 závody 1. Ligy a 3 závody nové nejvyšší soutěže – 
Extraligy. V plánu bylo rovněž Mezinárodní MiČR, MS v Chor-
vatsku, pohárové závody a závody krajských přeborů a spolupo-
řádání MMiČR –  juniorů. Závodní  sezonu nepříznivě  ovlivnily 
povětrnostní podmínky – povodně a záplavy, a tak mnoho závodů 
probíhalo na řekách se zvýšeným stavem vody, případně musely 
být závody dokonce přeloženy na termín nový. V jednom případě 
dokonce musel být závod uprostřed svého konání zrušen, neboť 
hrozilo  vážné nebezpěčí  pro  zdraví  a  život  závodníků. V  tomto 
případě  se  stav  vody  během  chvíle  zvýšil  z  6,5 m3  na  260 m3 
a hladina stoupla o několik metrů. Ostatně vzpomeňme si, jak zle 
v loňském roce postihla vysoká voda i naše město.

TEAM Slatiňany  v  premiérovém  závodním  roce Extraligy 
pořádal  jeho  první  závod u  nás  na  řece Chrudimce. Závodů  se 
zůčastnilo 12 nejlepších dvoučlenných týmů z celé ČR, přičemž 
bychom tímto chtěli poděkovat všem, kdo nám v pořádání závo-
dů  byli  nápomocni  (ubytování,  stravování,  zajištění  cen,  atd.). 
Závod  se  konal  v  jarních měsících  a  náš  tým  v  něm nakonec 
i přes pořadatelské povinnosti obsadil krásné 3. místo, a  tak do 
dalších bojů vstupoval s dobrou výchozí pozicí. Jen pro zajíma-
vost  bylo  uloveno  444  kusů  ryb  v  celkové  délce  100,5 metru. 
Další  kolo  proběhlo  na  konci  prázdnin  na  rozvodněné  řece 

Svratce  u Vojkovic,  kdy  ještě  při  vlastní  závodní  poradě  týmů 
nebylo  jasné,  zda kolo proběhne,  či nikoli. Nakonec  slovo dalo 
slovo, a závody se konaly. Nyní si říkám, díky Bohu, neboť zde 
náš tým exceloval a odvezl si ocenění pro vítěze. Do posledního 
kola, které mělo proběhnout na Jizeře, jsme vstupovali již z první 
průběžné  pozice  s  celkem dostatečným bodovým náskokem na 
druhého  v  pořadí.  Snad  nikdo  nečekal,  že  toto  poslední  kolo 
bude mít tak složitý průběh, že se bude muset nejprve předčasně 
ukončit a následně celé opakovat. Jak  jsem již výše uvedl,  řeka 
Jizera k nám v prvním případě nebyla moc přívětivá  a vyhnala 
nás zpět, odkud jsme přijeli. Napodruhé, v říjnu, proběhly závo-
dy  již  celkem  bez  problémů,  avšak  za  podstatně  chladnějšího 
počasí. Zde  náš  tým obsadil  díky  jednomu drobnému výpadku 
až 4. místo. V celkovém hodnocení roku 2010 však naši závod-
níci zvítězili a odvezli si z Mladé Boleslavi historicky první titul 
Mistr Extraligy ČR.

Závodní tým Slatiňany „C“ loni bojoval nejprve ve Strakoni-
cích na řece Otavě, kde si díky celkem vyrovnaným výsledkům 
vybojoval  7. místo,  což  byla  rovněž  dobrá  výchozí  pozice  do 
dalších bojů. Naši  závodníci  si na počátku  soutěžní  sezóny dali 
základní úkol, nesestoupit,  což znamenalo udržet  se  celkově do 
12. pozice. V červencovém kole opět na Otavě, avšak nedaleko 
Klatov,  svůj  předchozí  výsledek  téměř  zopakovali,  kdy  celkově 
skončili na 8. místě. Závěrečnou tečkou v soutěžní sezóně 2010 
bylo pro 1. Ligu kolo na Vltavě v Praze, kde naši závodníci svůj 
předchozí výsledek okopírovali a skončili opět na 8. pozici, čímž 
si zajistili  celkovou 9. pozici a  tím  i udržení v 1. Lize ČR, kde 
soutěží 16 týmů z celé ČR. 

MMiČR  loni  proběhlo  v  září  nedaleko Oslavan  na  řekách 
Jihlavě  a Oslavě.  Slatiňany  zde  zastupovali Tomáš Tichý  (tým 
VČ  svaz),  Pavel Brůžek  (tým  repre  „B“)  a Kateřina Brůžková 
(tehdy ještě Doležalová) – kategorie ženy. V kategorii jednotliv-
ců – muži, jsme nedosáhli větších úspěchů, ale v kategorii týmů 
si tým „Východočeského svazu“ odvezl titul Mistra ČR. V kate-
gorii  žen Kateřina  obsadila  krásné  6. místo  a  držela  tak  vlajku 
VČ přívlače i mezi ženami.

Dalším závodem bylo MMiČR – Junioři, které se mělo konat 
ve  Slatiňanech  na Chrudimce,  avšak  z  důvodu  velkého  stavu 
vody  bylo  přesunuto  na  pískovny  v  okolí  Přelouče,  kde  naši 

zástupci vystupovali pouze v  roli  rozhodčích a  spolupořadatelů. 
Tímto  bych  chtěl  poděkovat  všem  našim  členům,  kteří  se  na 
zajištění průběhu těchto závodů podíleli.

Velmi  úspěšnou  soutěží  byl  pro Slatiňany  i  krajský  přebor, 
kde  exceloval  náš  závodník  Pavel Brůžek,  který  si  tak  ve  své 
závodnické kariéře poprvé vyzkoušel pocit „krajského mistra“.

Pro  zpestření  závodní  činnosti  se mnoho  našich  zástupců 

Závodníci Tomáš a Michal Tichých s reprezentačním trenérem 
Davidem Maixnerem

Naši závodníci zleva Tomáš Tichý, Pavel Brůžek a Michal Tichý 
po vyhlášení výsledků
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Dříve než se rozepíši o dění v našem sboru za uplynulý rok 2010, 
chtěl  bych Vám,  všem  občanům Slatiňan  a  přilehlých místních 
částí popřát hodně zdraví a úspěchů v roce 2011.
Náš Sbor dobrovolných hasičů, čítá 83 členů, z toho 37 mužů, 19 
žen a 27 dětí. Ti všichni se plně podíleli na plánu činnosti, který 
byl schválen na  loňské výroční valné hromadě a podotýkám, že 
této činnosti nebylo málo.
Za  uplynulý  rok  bylo  uskutečněno  celkem  12  schůzí  výboru, 
5 valných hromad, z toho 1 výroční, a 2 schůze okrsku.
Co se týče sportovní činnosti má sbor postaveno 1 družstvo žen, 
2 družstva mužů a 3 družstva mladých hasičů, která jsou rozdělena 
podle věku.
Družstva dospělých se zúčastnila,  jako každým rokem, 11soutě-
ží v požárním útoku zařazených do Ligy okresu Chrudim. Muži 
se z celkového počtu 19 soutěžních týmů umístili na pěkném 8. 
místě. Mohlo by se zdát, že naše výsledky nejsou nejlepší, ale je 
potřeba zdůraznit, že nedisponujeme místem pro kvalitní nácvik 
a navíc naší hlavní náplní je zásahová činnost.
Mimo to jsme se zúčastnili i 4 soutěží pořádaných okolními sbory 
a dvou postupových kol (vítězství v okrskovém kole a postup do 
okresního kola, konaného v Otradově).
Sbor již tradičně uspořádal v zámeckém parku soutěž v požárním 
sportu  „O pohár Města Slatiňan“ a  to  již 34.  ročník, kterého  se 
18. září zúčastnilo 25 družstev mužů a 13 družstev žen.
Tyto  závody  se  nadmíru  vydařily.  Byly  nejenom  velmi  dobře 
zvládnuty  organizačně,  ale  přálo  nám  i  počasí.  Ovšem  největší 
radost  jsme měli  z velkého úspěchu družstva našich mužů, kte-
ří se po mnoha letech na domácí půdě umístili na bedně (krásné 
2. místo).
Abychom nevyzvedávali jen pohár dospělých, je třeba se zmínit 
i  o  poháru mladých  hasičů,  který  se  konal  rovněž  v  zámeckém 
parku. Rovněž tato soutěž byla výborně obsazena a organizačně 
velmi zdařilá.

Sportovní sezóna byla již tradičně zahájena společným posezením 
30. 4. V červenci náš sbor uspořádal pro malé hasiče letní tábor na 
Krucemburku, v měsíci říjnu pak společný zájezd na zámek Vra-
nov nad Dyjí, krokodýlí farmu Velký Karlov a nakonec posezení ve 
vinném sklípku Nový Šaldorf. No a v měsíci listopadu bylo uspo-
řádáno posezení s občerstvením na ukončení sportovní sezóny.

Další naší činností je péče o techniku, která je nejenom v majet-

ku sboru, ale  i města a hlavně o hasičskou zbrojnici.V  letošním 
roce se odpracovalo x stovek hodin, jak na údržbě hasičárny, tak 
i mimo ní. Tak například byl vyroben nový regál na hadice, bu-
dova  hasičské  zbrojnice  dostala  nové  vstupní  dveře  a  nad  nimi 
stříšku proti dešti. Základy budovy byly odizolovány a připraveny 
na obložení zdiva izolačním obkladem.
Co se  týče práce na  technice,  tak se pravidelně scházíme každé 
pondělí a čtvrtek a vždy je co dělat.
Velký význam pro nás mělo dokončení rekonstrukce a vybavení 
vozidla WV Transportér, který jsme obdrželi bezúplatným převo-
dem od Policie ČR a již nyní je způsobilé k výjezdům naší jednot-
ky nebo na naši soutěžní činnost. Mimo to provádíme bezúplatně 
práce  pro město Slatiňany  a  to  např.  čištění  studní  na  plovárně 
a Švýcárně, kácení stromů a dřevin (u Modely, Švýcárna), zalévá-
ní zeleně, čistění kanalizace a jiné.
Dále jsme pomáhali se zajištěním provozu při slavnostech Sokola. 
Na  plovárně  ve Slatiňanech  jsme při  příležitosti MDD provedli 
ukázky zásahové činnosti, a takto jsme se prezentovali i na osla-
vách  v Rosicích,  Žumberku  a Bítovanech,  kde  naše  vystoupení 
měla kladný ohlas. 
Toto  byl  stručný  výčet  naší  celoroční  práce,  ale  jak  jste  si  jistě 
všimli, tak zde chybí naše zásahová činnost a té nebylo v loňském 
roce zrovna málo. Nemusím Vám jistě připomínat, že nejhorší pro 
nás  v  roce  2010 byly  povodně,  které  postihly  i  naše město,  ale 
o tom se zmíním ve zprávě výjezdové jednotky SDH Města Sla-
tiňany.

Zpráva o činnosti SDH Slatiňany za rok 2010

zúčastnilo nejrůznějších soustředění, pohárových i nepohárových 
závodů  s menšími  či  většími  úspěchy. Do  závodní  i  tréninkové 
činnosti jsme více zapojili náhradníky ze soupisek týmů – Davi-
da Česala, Pavlu Tichou a Kateřinu Brůžkovou.

Nejprestižnějším  závodem  je  každoročně Mistrovství  světa, 
které  loni  proběhlo  na  krásné,  křišťálově  čisté,  vápencové  řece 
Krka v blízkosti městečka Knin v Chorvatsku. V základním týmu 
reprezentace ČR byli opět za Slatiňany Michal a Tomáš Tichých. 
Morálně a nakonec i organizačně je přijel podpořit i další závod-
ník MO Slatiňany  –  Pavel Brůžek,  který  je  zároveň  i  členem 
připravované  „reprezentace B“. Závodů  se  zúčastnilo  nakonec 
13 národních týmů, kdy mezi horké kandidáty na mety nejvyšší 
opět patřily týmy Itálie, Polska, Slovenska, Ruska a samozřejmě 
České republiky. Typ řeky byl díky své průzračné čistotě, hloub-
ce a velkému průtoku pro naše závodníky velkou neznámou a ani 
společný neoficiální a poté i oficiální trénink nedal jasný návod, 
jak na  to. Po výsledcích prvního závodního dne byl  tým ČR až 
ve  středu  startovního  pole,  ale  díky  týmovému duchu  a  spolu-
práci všech členů týmu a zejména asistentů se podařilo ztrátu na 
medailové pozice dohnat, nicméně na metu nejvyšší  jsme nedo-

sáhli.  I  tak  se  však ČR opět  zařadila mezi  nejlepší  týmy  světa 
a po loňském medailovém půstu obsadila 3. místo a z Chorvatska 
si tak odvezla bronzové medaile. 

V roce 2011 naše dva týmy opět čekají závody Extraligy a 1.
ligy,  kde  budou  bojovat  o  co  nejlepší  umístění. Rovněž máme 
před sebou Mistrovství světa, tentokrát se bude jednat o „Rybář-
ské  hry“,  což  je  obdoba  olympijských  her,  ostatně  počet  cca 
60  účastnících  se  států  jednoznačně  dokladuje  prestiž  tohoto 
závodu. Opět  proběhne MMiČR,  krajský  přebor  a množství 
pohárových  národních  či mezinárodních  závodů,  kde  se  naši 
závodníci  budou  snažit  reprezentovat  nejen  své  týmy, ČR,  ale 
i naše krásné město Slatiňany. Jako v roce minulém nás opět čeká 
pořádání  a  spolupořádání  několika  závodů LRU přívlač  včetně 
červnového závodu u nás na Chrudimce.

Co  říci  na  závěr. Dovolte mi,  abych Vám všem za  všechny 
závodníky MO ČRS Slatiňany  poděkoval  za  podporu,  které  se 
nám dostává a rovněž za pochopení a pomoc při pořádání závodů 
ve Slatiňanech. Všem Vám přejeme hodně zdraví, stěstí, pohody 
a úspěchů v letošním roce 2011.

Za týmy MO ČRS Slatiňany, Tomáš Tichý
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Když jsem si vloni připravoval tuto zprávu, tak jsem říkal, že kaž-
dý rok je pro nás v něčem výjimečný a jestli rok 2009 byl, tak rok 
2010 se s tím předešlým nedá srovnávat.
Pro naši jednotku, co se týče zásahové činnosti, začal rok 2010 již 
11. 1. sněhovou kalamitou.
Celkem za uplynulé kalendářní období má  jednotka 58 výjezdů 
na vyžádání KOPISEM (krajským operačním a informačním stře-
diskem).
Jestliže dříve dobrovolní hasiči zasahovali převážně jen u požárů, 
tak v současné době již tomu tak není. Alespoň malý přehled naší 
práce – pomoc ZZS při snesení pacienta, odstraňování spadlých 
stromů přes komunikaci, odstraňování sněhu z ohrožených střech, 
vyprošťování  vozidel  ze  sněhových  závějí,  povodně,  záplavy 
– čerpání vody, úniky  látek, požáry, dopravní nehody, evakuace 
dětského tábora. Toto byl výčet za poslední rok, kdy z celkové-
ho  počtu  zásahů,  jen  pro  zajímavost,  převažovaly  tech.  zásahy, 
požárů bylo celkem 13 a DN (dopravní nehoda), kterých jsme se 
účastnili sami nebo s profesionální jednotkou ze stanice Chrudim 
10. Když bych se měl konkrétně u některých výjezdů pozastavit 
tak určitě by to bylo:
a)  Vyproštění  vozidel  ze  sněhových  závějí  na  silnici Orel  – Tři 
Bubny.

b)  Povodně Hrochův Týnec
c)  Evakuace dětského tábora Šiškovice
d)  Požár Čajovna Chrudim
Není toho málo co jsme v loňském roce stihli a jsou i věci na, které 
jsem pozapomněl např. vyproštění kamionu u fy NOPO, odklízení 
sněhu ze střech nemovitostí patřících městu Slatiňany.
Jistě jste si všimli, že jsem se doposud vůbec nezmínil o sobotě 
7.  srpna. Začala místní záplavou v obcích Lukavice a Svidnice, 
přes již zmiňovanou evakuaci dětského tábora a skončila ve Slati-
ňanech na povodních.
O průběhu povodně ve Slatiňanech Vás jistě nemusím podrobně 
informovat. Stojí, ale za zmínku, že v ulici Vítězství  tekla voda 
z Orlin a polí okolo Lukavice více  jak 30 hodin, než se ztratila 
v kanalizaci. Takovou spoušť by nezapříčinilo odpouštění rybní-
ku Návesní v Kunčím, jak někteří naši spoluobčané proklamovali. 
Ale jen pro připomenutí byl proveden překop silnice na Vlčnov, 
z důvodu ucpaného propustku pod silnicí.
Dále se provádělo odklonění nebo zabránění vniknutí vody na po-

zemky či přímo do rod. domů pomocí pytlů s pískem. Zde je po-
třeba si uvědomit, jak nás pomyslně zachránila povodeň o čtrnáct 
dní dříve v Hrochově Týnci, protože všechny pytle s pískem, kte-
ré se použily v první vlně, byli napytlované a uložené ve stodole 
a na naše vyžádání přes dobrovolné hasiče z Hrochova Týnce nám 
byly neprodleně zapůjčeny.
Celkem hlavní zásah naší jednotky trval od soboty 7. 8. do pon-
dělí 9. 8. Následně dle dohody s občany Slatiňan probíhalo čer-
pání studní, sklepů a jiných prostor nemovitostí. Zde bych chtěl 
připomenout,  že  v  takovém množství  vody,  jaká  se  postiženou 
částí města prohnala  a  zvedla hladinu  spodní vody není možné 
hned druhý, třetí den čerpat studně a následně je čistit z důvodu 
opětovné  kontaminace.  Celkem  se  na  povodních  zúčastnilo  10 
jednotek PO.
Nedílnou  součástí  přípravy  jsou  školení  a  to  jak  teoretická,  tak 
i praktická. Celkem jsme jich za minulý rok absolvovali 14 a dvě 
námětová cvičení (dálková doprava vody – společně s SDH Svíd-
nice  a  Trpišova,  dále  nácvik  při  vyprošťování  z  havarovaných 
vozidel). 

Starostka SDH Slatiňany Dagmar Jeřábková
Velitel JSDH Města Slatiňany František Rulík ml.

Vánoce,  silvestr  a  po něm následující Nový  rok,  proběhly 
kolem nás rychlostí dostihových koní, a než  jsme se nadáli už 
je polovina ledna. To je ten nejlepší čas k tomu, abychom bilan-
covali uplynulý rok a připravili se na ten letošní, který dostal do 
vínku dvě magické  jedničky. Proto se 18. 1. 2011 sešli na své 
výroční  členské  schůzi  členové  svazu  diabetiků. Z  hodnocení 
vyplynulo, že to byl dobrý rok. Mnoho dobrého se podařilo, ale 
přesto je neustále co zlepšovat.

Rekondiční pobyty, které jsou třikrát do roka lákají stále víc 
a  víc  členů. A  tady  je  velký prostor  ke  zlepšování  naší  práce, 
zapojit  nové  diabetiky. Hlavně  na  to  je  třeba  se  v  tomto  roce 
zaměřit.

Den zdraví – lidé si  již zvykli, že si mohou přijít do soko-
lovny  nakoupit  výrobky  nejen  zdravé  výživy,  ale  i  výrobky 
z přírodních materiálů. Ale co je hlavní, že stále více lidí začíná 
dbát o své zdraví. Přijdou si nechat změřit KT, cholesterol a hla-
dinu cukru v krvi. Každý rok zjistí naše zdravotnice u několika 
občanů zvýšené hodnoty. Také o dvě novinky byl zájem – bylo 
to měření imunity a aktivizace zdravotní knížky IZIP.

„Světový pochod proti diabetes“ – ten si získává stále více 
příznivců. Ze  třech míst  –  Slatiňany, Výsonín  a Lukavice  se 
vydalo 440 lidí „modrou stopou“.

Není náhodou, že někteří členové jsou za svou dlouholetou 
činnost v SD odměňování. V roce 2010 převzal na Staroměst-
ské  radnici  v Praze  ocenění  nejvyšší  – Syllabovu plaketu  pan 
František Cellar. I pan Jaroslav Pouč byl mezi těmi, kterým se 
dostalo poděkování. Je názorným příkladem toho, že i s diabe-
tem se dá prožít plnohodnotný život. 50 let s diabetem je toho 
důkazem.

Výroční  schůze  byla  hezkým  setkáním  našich  členů.  Je 
jenom škoda, že si nikdo ze zastupitelů města neudělal čas, aby 
přišel pozdravit svých 142 voličů. Nechce se mi věřit, že by to 
bylo tím, že nové volby jsou ještě tak daleko!

Máme před  sebou  celý  dlouhý  rok  a  je  jenom na  nás,  jak 
jej prožijeme. Věřím, že jej budeme moci hodnotit na jedničku. 
Těším se na to, až se s vámi budu setkávat na akcích, které pro 
vás výbor SD připravuje.

Bohumila Blažková,členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM...

Zpráva o činnosti JSDH Města Slatiňany za rok 2010
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To prošlo v uplynulých desetiletích velkými změnami. Týkalo se to 
zejména starší zástavby s obchody vlevo od mostu ke křižovatce, 
která ustoupila požadavkům plynoucích z rostoucího provozu auto-
mobilů a větší bezpečnosti chodců. Jednotlivé objekty si přiblížíme 
na archivních fotografiích a doplníme krátkým komentářem.
Obr. č. 1
Pohled z mostu ve směru toku řeky na kouřící komín cukrovaru 

patří historii. Takto jej občané mohli naposledy vidět před 42 lety. 
Po poslední kampani v roce 1968–9 se činnost cukrovaru defini-
tivně uzavřela.
Obr. č. 2
Na  tomto  snímku  jsou od mostu vlevo  za  sebou  tři  stavby,  při-
čemž první je transformační stanice, odstraněná v roce 1997 jako 
nefunkční  (vyřazená),  aby  uvolnila  prostor  před  nově  zřízenou 
lávkou pro chodce. Zmínku si zaslouží památný objekt  transfor-

mátoru proto,  že byl postaven v  roce 1920 za účelem veřejného 
osvětlení obce. Dodávka elektrické energie byla smluvně zajištěna 
od Východočeské elektrárny v Pardubicích.
Patrový dům za ním měl čp. 77 a náležel po deset let městu, které 
ho nechalo v roce 1990 zbourat. Získalo jej od předchozích maji-
telů koupí, jimiž byli J. a M. Klopprovi. Je třeba dodat, že nákup 
nemovitosti městem byl v souladu se směrným územním plánem 
a v rámci plnění volebního programu NF, jak uvádí klauzule kupní 
smlouvy. Klopprovi nabyli domek bývalé prodejny odkoupením 
od manželů Daleckých (viz. níže). 
Časová posloupnost majitelů nemovitosti čp. 77
1990 leden až březen demolice
1979–1980 MěNV Slatiňany
1963–1979 J.a M. Klopprovi
1929–1963 V. a P. Daleckých
1928 uvádí se majitelka M. Jelínková (vdova), která dům prodala.
Dlouho byla čitelná jména a reklama na bočních stěnách budovy 
po živnostech obchodníků Jelínka a Daleckého, před II. světovou 
válkou a krátce po ní  existujících. Dalecký nabízel  zákazníkům 
ještě dobrou kávu z elektrické pražírny, instalované ve své provo-
zovně koloniálu.
Poslední přízemní domek v řadě měl čp.50 (viz. též obr. 3) a je 
znám  starší  generaci  jako Hůrkova  pekárna. Majetkový  převod 
této nemovitosti předcházel její demolici v červnu 1974. Zmíněná 

kupní smlouva, týkající se změny vlastnického práva, umožňující 
odstranění  bývalé  pekárny,  byla  uzavřena  v  roce  1971 mezi H. 
Dvořákovou  (dcerou  pekaře)  a Čsl.  státem,  reprezentovaný Sil-
ničním investorským útvarem Vč KNV Pardubice. Účelem byla 
potřebná přestavba státní silnice I/37.
Volný  prostor  na  křižovatce  byl  pak  využit  k  umístění  poutače 
k  názorné  agitaci  (obr.  č.4),  který  po  sametové  revoluci  v  roce 
1989 rovněž zmizel.

Ing. Milan Vorel

Okolí kamenného mostu knížete Auersperga očima pamětníků
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Smějeme se s panem Luďkem Zdražilem

AUTO, MOTO, ANTIK A SBĚRATELSKÁ BURZA
LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ

Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné.
Termíny v roce 2011:

26. 3., 28. 5., 25. 6., 27. 8., 15. 10. a 12. 11.
Přijďte prodat, co Vám doma přebývá, nebo koupit,

co ještě nemáte.
Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, 

pohlednic a jiní…
Prodejci mohou přijet již v pátek.
Občerstvení a toalety zajištěny.

Srdečně zvou pořadatelé!
Více na:

www.burzatchorovice.cz
602 132 238

burzatchorovice@centrum.cz

Soukromá inzerce

V  pondělí  31.  ledna  letošního  roku  se  poprvé  předávalo  pololetní 
vysvědčení prvňáčkům zdejší základní školy zcela neobvykle. Byli 
pozváni včetně svých rodičů do knihovny státního zámku ve Slatiňa-
nech, kde pro ně bylo připraveno pasování na Rytíře řádu čtenářské-
ho, které vyvrcholilo právě předáním vysvědčení. Atmosféra zámku, 
přítomnost kníže Auersperga, jeho ženy Vilemíny a Rytíře krásného 
slova vytvořily dětem snad nemalý zážitek a zanechají vzpomínky na 
předávání prvního vysvědčení možná i na celý život…  (rm)

PASOVÁNÍ

v MŠ Děvčátka Momo, školce pro holky i kluky 19. 3. od 10 do 
15 hod Vrchlického 168, Slatiňany.
Přijďte si pohrát, zazpívat, poslechnout si pohádku, ušít si zvířátko 
z filcu. Těšíme se na Vás.

Karolína Lomičková

Den otevřených dveří


