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Město Slatiňany ve spolupráci se Základní uměleckou školu ve 
Slatiňanech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad 
v DPS Slatiňany, dne 9. května 2011 od 15.00 hodin. Účinkovat 
budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany 
přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokoje-
nosti a pohody.

U příležitosti Státního svátku Dne vítězství 8. května 2011, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

HUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY

STÁTNÍ SVÁTEK Zlatá svatba
Dne 7. května 2011 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňa-
ny výročí zlaté svatby manželé Květa a Bohumil Vohradníkovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

V rámci programu návratu koní Převalského bude kobylka Lima 
vypuštěna v mongolských stepích a osamocená Xendy byla pře-
vezena do ZOO Praha.
Dle vyjádření kastelána pana Bušty je naděje, že se koně Převal-
ského do Slatiňan časem vrátí.

Slatiňany se rozloučily s koňmi Převalského

„Pálení Čarodějnic“
Středisko Junáka bude pořádat tradiční „Čarodějnice“ v sobotu 
30. 4. za sokolovnou. V 17.00 hod začnou disciplíny, hry a soutěže 
pro děti, v 19.30 bude zapálena hranice. Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se ba Vaši účast.

Středisko Junáka Slatiňany

Očkování psů proti vzteklině

Pozvání na výstavu

Pravidelné očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 
20. května 2011:
– ve Slatiňanech od 17.00 hod. před městským úřadem
– ve Škrovádě od 18.00 hod. před hostincem Půhoných 
– v Kunčí od 18.30 hod. u autobusové zastávky
Poplatek za očkování 1 psa 100 Kč.

Přijďte se 4. května 2011 od 17.00 hodin podívat do Divadla K. 
Pippicha v Chrudimi na tradiční vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
Slatiňany. V úvodní části vám k poslechu zahraje kapela „TRS“ 
a následně vystoupí žáci tanečního oddělení současného tance.
Předprodej vstupenek od 15. 4. 2011 v Informačním centru Chru-
dim a v pokladně divadla v Chrudimi. 

Za ZUŠ Slatiňany vás srdečně zve
 Jiřina Doušová a Martin Líska.

Koncert tanečního oboru ZUŠ Slatiňany

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 14. 5. 2011 v areálu ZO ČSCH 
ve Slatiňanech

Výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin, sadby a okras-
ných keřů, prodej keramiky, prodej sušeného ovoce a oříšků.
Výstava bude otevřena v sobotu dne 14. května 2011 od 7 do 
17 hodin.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola!

Srdečně zvou pořadatelé!

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 30. 4. 2011 na výstavišti za želez-
ničním přejezdem, směr Orel

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Začátek je od 19.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé!

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milou gratulaci k mému 
životnímu jubileu. 
Zároveň děkuji i za blahopřání Svazu diabetiků Slatiňany.

Jaroslava Nežádalová

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání, dárek a květiny, které 
jsem obdržela u příležitosti výročí mých narozenin.

Jaroslava Krabcová

Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání ku příležitosti 
naší zlaté svatby. Děkujeme za milou návštěvu s předáním dárku 
a květin.

Manželé Marie a Josef Součkovi, Trpišov

Poděkování
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Rada města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany
Rada města Slatiňany

na své 13. schůzi dne 4. dubna
  1.  Schválila zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany.
  2.  Vydala souhlasné stanovisko k přerušení provozu v Mateřské 

škole Slatiňany v době letních prázdnin od 18. 7. do 12. 8. 
2011.

  3.  Schválila smlouvu o plnění školní docházky ve škole zřízené 
jinou obcí a o úhradě neinvestičních výdajů za žáky, jejichž 
trvalý pobyt je na území jiné obce.

  4.  Schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provo-
zu sběrného dvora města Slatiňany včetně zajištění zpětného 
odběru (smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elek-
trozařízení).

  5.  Schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Spole-
čenském domě loutkářskému souboru Kacafírek Chrudim – 
představení pro děti.

  6.  Schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Spole-
čenském domě Základní škole Slatiňany.

  7.  Schválila zřízení věcného břemena pro stavbu „Slatiňany, Seč-
ská – knn  – Radek Kučera“.

  8.  Vzala na vědomí náklady společenského domu za rok 2010. 
  9.  Vzala na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o kon-

trole vyřazeného majetku a likvidaci neupotřebitelného ma-
jetku.

10.  Schválila určení platu ředitelům příspěvkových organizací 
města Slatiňany.

11.  Schválila pověření místostarosty potvrzováním vzdání se prá-
va odvolání ve správních řízeních.

12.  Schválila způsob zadání zakázky města – Výměna oken v bu-
dově č. p. 771, T. G. Masaryka, Slatiňany – prostory ZUŠ 
(oslovení 9 firem navržených ředitelem ZUŠ + zveřejnění po-
ptávky na webu města).

13.  Schválila dodatek č. 1 smlouvy S-7068/04/KUX o využití 
elektronického právního systému ASPI (snížení ceny + roz-
šíření licence).

14.  Schválila program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
15.  Schválila prodloužení lhůty pro čerpání ošatného pro osoby 

zajišťující občanské sňatky a záležitosti kultury.

Rada města Slatiňany
na 14. schůzi dne 18. dubna 2011

  1.  Schválila pronájem občerstvení v areálu plovárny města Slati-
ňany na léto 2011 (p. Luboš Netolický)

  2.  Schválila seznam oslovených společností obeslaných ke zpra-
cování projektu na nákup samozametacího stroje (jde o žádost 
do Operačního programu životní prostředí). 

  3.  Schvlálila pronájem části pozemkové parcely č. 183/4 v k. ú. 
Slatiňany (prostor u cukrárny).

  4.  Vydala souhlas s pořádáním orientačních závodů na horských 
kolech v katastrech obce Slatiňany ve dnech 1.–2. října 2011 
(na lesních cestách za předpokladu dodržení pravidel ochrany 
přírody, ulicemi města za předpokladu dodržení pravidel silnič-
ního provozu a umístění pověřených osob na křižovatkách). 

  5.  Vzala na vědomí informaci o činnosti Městského úřadu Slati-
ňany v r. 2010.

  6.  Schválila smlouvu o vzájemné spolupráci s Vodní záchrannou 
službou (zajištění plavčíků na plovárnu).

  7.  Schválila použití investičního a rezervního fondu Základní 
školy Slatiňany (na pořízení serveru a didaktické techniky).  
Schválila výběr dodavatele nového serveru pro Základní školu 
Slatiňany.

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

Město Slatiňany pořádá pro důchodce v úterý dne 10. května 2011 
výlet  na Státní zámek Litomyšl, vstupné 70 Kč. Oběd pro účast-
níky zájezdu je zajištěn v Restauraci Slunce v Litomyšli. Oběd si 
výletníci platí sami. Dopravu hradí město Slatiňany. Odjezd au-
tobusu je v 9.00 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní 
Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.

Zastupitelstvo města Slatiňany
na 4. zasedání dne 18. dubna 2011

  1.  Schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města.
  3.  Schválilo závěrečný účet města Slatiňany za r. 2010.
  4.  Schválilo finanční příspek – granty pro SK Spartak Slatiňany 

ve výši 29 000 Kč.
  5.  Vydalo souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva 

k poz. p. č. 328/3 v kú. Škrovád (z vlastnictví Lesů ČR do 
vlastnictví města).

  6.  Schválilo prodej části pozemkové parcely č. 632/1 v kú. Slati-
ňany (pozemek v Medunově ulici).

  7.  Schválilo prodej pozemkové parcely č. 434/2 v kú. Slatiňany 
(zahrada u řeky v Presích).

  8.  Schválilo prodej části pozemkové parcely č. 315/1 a pozemko-
vé parcely č. 315/11 v kú. Trpišov (část oploceného dvora).

  9.  Schválilo prodej pozemků (zahrádek) za garážemi v Husově 
ulici.

10.  Schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 822 v kú. 
Slatiňany (část zahrádky u „Panského statku“).

11.  Schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 171/4 
v kú. Slatiňany (plocha využívaná částečně jako zahrádka 
u bytového domu č. 694).

12.  Schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 192/1 
v kú. Slatiňany (část svahu u Podskály).

13.  Schválilo vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
komunální odpad (úprava na základě změny zákona, jde o způ-
sob prokazování nároku na osvobození z poplatku za odpad).

14.  Schválilo 5. rozpočtové opatření – změna schváleného roz-
počtu města Slatiňany na r. 2011 (dorozpočtování stavebních 
úprav sociálního zařízení na plovárně z hospodářského vý-
sledku za rok 2010).

15.  Schválilo pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu pro lokalitu 44/R 
v části obce Trpišov (změna tvaru plochy pro hlavní stavbu).

16.  Schválilo dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
města (týká se doplňkové činnosti příspěvkových organizací).

17.  Schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (oběma 
žadatelům).

18.  Schválilo zastupování města Slatiňany na valné hromadě o. s. 
VaK. Chrudim, a.s. (p. starosta a p. místostarosta).
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SCÉNICKÉ ČTENÍ NA 85. LASKAVÉM VEČERU

Každý, kdo má chuť zúčastnit se naší soutěže, která má již letitou 
tradici, navštivte naše infocentrum a zakupte si Putovní knížku. V ní 
je 14 krátkých pověstí a 14 konkrétních soutěžních otázek z míst, 
kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy a děly podivné věci.
Úkolem soutěžícího je navštívit nejméně 8 míst, o kterých hovoří 
jednotlivé pověsti, najít tam odpovědi na 8 otázek a získat alespoň 
4 razítka pořádajících informačních center. V jednom z nich obdr-
ží soutěžící puzzle s kreslenou mapou Chrudimska-Hlinecka. Na 
závěr je nutné vyplnit slosovací lístek, a ten odevzdat v jednom 
ze zúčastněných infocenter nebo ho zaslat poštou nejpozději do 
15. září 2011 na jednu z jejich adres.
Z odevzdaných slosovacích lístků se správnými odpověďmi bude 
vylosována hlavní cena a 7 cen vedlejších. Výsledky losování bu-
dou soutěžícím oznámeny na kontaktech, které uvedli na slosova-
cím lístku.
Po slosování budou seznamy výherců k nahlédnutí v prostorách 
i na webových stránkách zúčastněných infocenter. (rm)

Putujte za pověstmi
Chrudimska-Hlinecka a vyhrajte!

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.
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout knihy:
Lars Kepler – Hypnotizér
Clive Cussler – Medúza (rm)

Měsíc s pěknou knihou

Policie ČR informuje
Již odmalička je nám vštěpováno, že existuje tísňová linka Poli-
cie ČR, na kterou se můžeme se svými problémy kdykoliv obrá-
tit. Číslo 158 zná většina dětí již v první třídě. Stačí vytočit číslo 
a operátor Vás vyslechne. Pro většinu z nás jednoduchý proces, 
ale jsou mezi námi lidé, kteří nejsou schopni, vzhledem k svému 
postižení, tísňovou linku klasickým způsobem využít. Nahlásit 
například krádež, napadení či dopravní nehodu je pro neslyšící 
a hluchoněmé občany velký problém. 
Z těchto důvodů byla Policií ČR Správou hlavního města Prahy 
zřízena Linka tísňového volání 158, která je určena pouze pro 
neslyšící, nedoslýchavé a hluchoněmé spoluobčany. Snahou této 
služby je odstranit bariéru mezi slyšícími a neslyšícími spoluob-
čany prostřednictvím SMS zpráv a nabídnout pomoc neslyšícím 
občanům nacházejícím se v tíživé životní situaci. 
Telefonní číslo této tísňové linky je 603 111 158 – SMS zpráva 
odeslána na operační středisko Policie ČR Správy hlavního města 
Prahy může obsahovat maximálně 160 znaků. Ve zprávě by mělo 
být uvedeno příjmení odesílatele, místo události, ulice, krátký po-
pis události a zranění. Taková zpráva je zaznamenána, vyhodnoce-
na a poté okamžitě předána kolegům dle místní příslušnosti. Časo-
vá prodleva se pohybuje řádově v několika minutách či vteřinách. 
V případě, že zpráva není úplná, nebo operátor linky tísňového 
volání potřebuje upřesnit informace, stejnou cestou, tedy SMS 
zprávou, kontaktuje odesílatele a požádá jej o doplnění zprávy.

Lukáš Maier – tiskový mluvčí Policie ČR Chrudim

Ve čtvrtek 19. května bude na Laskavém večeru jistě velmi veselo. 
Již po druhé totiž přijede známý spisovatel a kabaretiér (a také 
učitel FAMU) PŘEMYSL RUT. A opět s ním přijede i jeho parte-
nerka, herečka MARKÉTA POTUŽÁKOVÁ. Spolu pak budou 
„živě“ číst z některé z Rutových knih.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a prosíme návštěvníky, aby po-
kud možno přišli o chviličku dříve, aby mohli být v klidu obslou-
ženi před začátkem pořadu. z.j. 

Taneční ve Slatiňanech
Zájemci o absolvování tanečních, které budou zahájeny v pátek 
2. září 2011 se mohou přihlásit v úterý 17. května 2011 od 17.00 
do 18.00 hod. v sokolovně ve Slatiňanech. Kurzovné 1 400 Kč 
bude vybíráno v den přihlášení. Mimo uvedený termín je možné 
přihlásit se individuelně na tel. č. 608 970 115 u pí Hanušové.
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Venku se nám oteplilo, sluníčko se také objevuje častěji, takže je 
každému jasné, že zima je konečně pryč a přišlo pro většinu z vás 
dlouho očekávané jarní počasí. A to nás nejednoho vytáhne ven 
do přírody, za památkami či akcemi buď ve městě či v nedalekém 
okolí. Proto můj dnešní rozhovor bude pozvánkou, jak příjemně 
strávit volný čas v našem městě a dozvědět se i vidět něco nového 
či staronového. Jak se ne nadarmo říká, že pod svícnem je nejvíc 
tma. Myslím tím, že objevujeme daleké kraje a někdy nám uniká 
„bohatství“ za humny. A proto jsem o rozhovor požádala nového 
kastelána na státním zámku ve Slatiňanech, pana Mgr. Jaroslava 
Buštu a požádala ho o malou pozvánku k „němu“ na zámek…
1) Mohl byste se trošičku představit našim čtenářům? Odkud po-
cházíte, bydlíte ve Slatiňanech nebo snad přímo na zámku, jak se 
Vám líbí naše město a vůbec „kde jste se tu vzal“?
Má cesta do Slatiňan je poněkud komplikovanější. Ale abych ne-
předbíhal, tak musíme začít v jižních Čechách, kousek od Jindři-
chova Hradce, kde jsem se narodil a prožil kus svých studentských 
let. Následoval několikaletý pobyt v Praze, poté pobyt v Českém 
ráji, ze kterého mě České dráhy kupodivu bez zpoždění dovezly 
až do Slatiňan. Přivítání to však bylo poněkud studené. Alespoň 
ze strany počasí. V Turnově v den mého přesunu byl asi centi-
metr sněhu a já si říkal, že jedu do nížiny, takže jsem si vyšlápl 
v obyčejných botách a jen tak v kabátě. Jenže to jsem se poněkud 
přepočítal a když jsem vystoupil ve Slatiňanech, foukal ledový 
vítr a bylo asi 20 čísel sněhu. Okolí Slatiňan i Slatiňany samotné 
mají neuvěřitelné kouzlo, postupně si zde zvykám a nacházím si 
tady svá oblíbená místa a přátele. Na zámku zatím nebydlím, ale 
připravuji se na přesun z domku pro zahradníky po nutných úpra-
vách kastelánského bytu.
2) Jak dlouho jste se rozhodoval, že se zúčastníte výběrového 
řízení, když jste se dozvěděl o volném pracovním místě na našem 
zámku, a eventuelně byste se mohl stát „zámeckým pánem“? 
Když jste měl možnost poprvé zhlédnout slatiňanský zámek, jaké 
jste měl pocity, co Vás napadlo, potěšilo či naopak udivilo? A co 
prvního jste následně udělal v nové funkci?
Poprvé jsem slatiňanský zámek viděl asi před 5 lety, když jsem 
kolem něho procházel s partou přátel na vandr do Železných hor. 
Tehdy jsme zámek nenavštívili, to se mi podařilo až loni v srpnu, 
pár dní před tím, než jsem odeslal všemožné papíry k výběrovému 
řízení do Pardubic. První pocity ze zámku byly z venčí poněkud 
smíšené, nejsem zrovna příznivce novostylů, ale to se postupně 
mění a teď je zámek tak trochu moje dítě, které bych za nic nevy-
měnil. A když jsem viděl zámek zevnitř, tak jsem byl nadšený. To 
všechno, co zámek ukrývá, mi teď závidí i několik kolegů z jiných 
zámků. Mimochodem za to, že jsem ve Slatiňanech, může kaste-
lán z Hrubého Rohozce, který vyštrachal informaci na internetu, 
že se koná výběrové řízení do Slatiňan a víceméně mě dokopal 
k tomu, abych ony papíry sepsal a odeslal. Případné reklamace na 
mou osobu proto směřujte tam 
3) Jaký je to pocit mít v pracovní smlouvě v kolonce pracovní 
zařazení kastelán? A co vlastně tato pracovní pozice skrývá, jaká 
je třeba pracovní náplň?
Asi každý má nějaký sen a mnoho z nás zná pocit, když se Vám se 
splní. Tak asi takový já mám pocit. Náplní práce je prakticky co-
koli, na co si vzpomenete, je to velmi rozmanitá pozice. Kastelán 
je v první řadě „manažer“ – musí zajistit chod objektu, má na sta-
rost nejen veškerý personál, rozpočet domu, propagaci, stavební 
úpravy a opravy, ale v nutných případech například provází, sedí 
na pokladně, vykonává drobné údržbové práce a další a další. Pro-
stě od každého něco. Kastelán by měl být tak trochu „všeuměl“. 

4) Teď již bylo dost zpovídání. Co takhle slovíčka „začátek sezó-
ny“? Prakticky již začala, i když jen o víkendech. Co všechno je 
třeba udělat po zimě, aby byl zámek připraven „otevřít své kom-
naty“ a přivítat návštěvníky?
Zvenčí to možná vypadá, že zámek přes zimu spí, jenže s gene-
rálním úklidem se začíná už v prosinci. Utírání prachu, pavučin, 
pastování a leštění podlah, umývání oken, čištění a ošetřování 
nábytku. Tedy práce, které prakticky každý zná z domova, jen 
s tím rozdílem, že doma máte vesměs 3+1, ale zámek Slatiňany je 
101+1. Dále se provádějí drobné údržbové práce (například přes 
zimu se natírala část oken severního křídla), ve vytápěných skle-
nících se pracuje také nepřetržitě. Rostliny si bohužel dovolenou 
neberou, tak mají zahradníci plné ruce práce. Dále se snažíme vy-
myslet plán údržby, možnosti zisku dalších prostředků a novinky, 
které by zatraktivnily a přitáhly návštěvníky.
5) Máte zkušenosti z jiných hradů a zámků a čerpáte z nich když 
„kujete“ plány do budoucna? A jaké vlastně jsou, rozpovídejte se 
trošičku prosím, a to jak o zámku, tak o celém zámeckém areálu, 
který nyní spravujete?
Zkušenosti jsem začal sbírat před sedmi lety na Červené Lhotě 
a pak především na hradě Kost. Působení na zámcích Humprecht 
a Hrubý Rohozec bylo víceméně jen nabité průvodcovskou služ-
bou. Plánů do budoucna je spousta a nerad bych všechny vyzradil 
hned na začátku, uvidíme, jak se věci vyvinou a jak se nám podaří 
dosáhnout na různé dotace a jiné finanční příspěvky, než je státní 
rozpočet. Ale aby vše nebylo zakryto rouškou tajemství, tak určitě 
všechny Slatiňanské potěší, že na konci loňského roku jsme in-
vestovali nemalé prostředky do projektu revitalizace zámeckého 
parku a v současnosti přicházejí odborná vyjádření k projektové 
dokumentaci. Se samotnou úpravou se, doufám, začne na konci 
roku. Ale záleží to na mnoha faktorech. Z dalších věcí, které ná-
vštěvník asi jen tak nepostřehne, jsou úkoly, které vyplývají ze 
současného stavu budov v areálu. Musíme opravit padající opěr-

Ptáme se za Vás
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né zdivo parku, odstranit dřevomorku v kuchyni, opravovat okna, 
která jsou v zoufalém stavu. Je toho hodně, co by se mělo a mohlo 
dělat, ale vše závisí na financích, kterých dnes není nikde nazbyt. 
V budoucnu by na zámku mohla na terase jižní fasády fungovat 
kavárna s drobným občerstvením, v plánu je i dětský koutek, aby 
si maminky s kočáry mohly sednout a vydechnout a jejich ratolesti 
vydovádět. 
6) Když vyrazí zájemci, a to samozřejmě nejen Slatiňáci na zá-
mek, na co nového a zajímavého je nalákat, a je nějaká zásadní 
změna oproti těm minulým sezónám? Nepřipravili jste pro ná-
vštěvníky třeba nějaké překvapení? Minulý rok byla například 
otevřena zámecká oratoř, bude tomu tak i nadále nebo snad něco 
dalšího? A co děti a expozice?
Zámek během zimy prošel asi největší proměnou od vzniku hi-
pologických sbírek. Kromě hipologie funguje na zámku i nová 
zámecká expozice, která přibližuje rodinu Auerspergů, kteří byli 
hybateli dění ve zdejším regionu až do druhé světové války sko-
ro dvě staletí. Návštěvníci se tedy dozvědí něco z jejich histo-
rie, přínosu pro Slatiňany a uvidí také jak úžasné a moderní sídlo 
se v tomto městě nachází. A milovníci koní se mohou letos těšit 
z nově opravených postrojů čtyřspřeží rodiny Trauttmasdorff. 
Dokončení veškerých úprav, především modernizace hipologic-
ké sbírky, je běh na dlouhou trať, takže každý rok přinese něco 
nového. 
7) Se vším jistě souvisejí i finance, jak ty, které budete či máte 
k dispozici vy, ale i ty, které čekají návštěvníky u pokladny zám-
ku? Jak je to se vstupným, jinými slovy – jak hluboko musíme 
letos sáhnout do peněženky, chceme-li zámek navštívit? Je na-
příklad nějaké zlevněné vstupné? Nebo se snad vstupné naopak 
zdražilo? A pokud ano, co je hlavní příčinou? Či bude platit – za 
více peněz – více zážitků?
Finanční situace je samozřejmě nedobrá, ale o to více potěšující je 
to, že se nám podařilo uhájit loňskou výši vstupného na hipologic-
kou expozici a dokonce rodinné vstupné ještě o 30 korun zlevnilo. 
Vstupné je tedy 90 korun za dospělého, zlevněné je 60 korun a ro-
dinné 240 korun. Nový zámecký okruh je za 100, 70 a 270 korun. 
Chystanou novinkou pro návštěvníky je společná zvýhodněná 
vstupenka na objekty Pardubického památkového ústavu (Kuně-
tická hora, Betlém, Veselý Kopec, Litice, Litomyšl a Slatiňany), 
kdy dospělý ušetří až 150 korun. Tato vstupenka bude k dispozici 
v průběhu sezony. A celorepubliková akce – věrnostní pas, kdy 
po návštěvě pěti objektů je šestý zdarma, s možností výhry letu 
balonem nad hradem Bouzov.
8) Plánujete nějaké akce pro veřejnost, na zámku se již zpívalo, 
hrálo, přednášelo, slyšela jsem něco o rozkvetlých klíviích, na-
lákejte čtenáře trošičku do budoucna? Asi bych těžko hledala 
Slatiňáka, který alespoň jedenkrát nenavštívil komnaty zámku 
a neshlédl hipologické sbírky, ale proč je neoslovit a nepozvat 
znovu…
Já osobně si myslím, že nová expozice sama o sobě je lákadlem, 
protože tak úžasný zámek se vidí málokdy, nejsou to jen ty často 
nudné pokoje, kde se neustále mluví o nábytku a obrazech, ale 
je to zámek živý. Živý tím, že se v něm rodilo, bydlelo, umíralo. 
Je to dům s nábojem rodinného života šlechty a přitom moderní 
dům se všemi vymoženostmi – deseti toaletami, sedmi koupelna-
mi, moderní kuchyní, centrálními rozvody teplé a studené vody, 
centrálním vytápěním a naprostým unikátem je technická památ-
ka – zámecká kotelna. A navíc díky zámeckým skleníkům je celý 
dům vždy plný živých květin.
9) Na zámku se pohybujete již od minulého roku. Objevil jste 
snad nějaká skrytá tajemství zámku, které plánujete odtajnit ve-

řejnosti?  A když už jsme u tajemna, jistě máte tajná přání, jako 
každý z nás, můžete uveřejnit alespoň jedno pracovní?
Tajemství je na každém kroku. Zajímavé jsou například západní 
sklepy, kde jsou dodnes vyzděné boxy na lahve s alkoholem a do-
konce se zachovanými dřevěnými tabulkami, ze kterých víme, co 
se v daném boxu nacházelo – například Champagne 1907, Cognac 
či Retzweiss. Tahle zákoutí dnes hlídají jen netopýři, ale v bu-
doucnu se snad podaří je zpřístupnit veřejnosti. Je toho mnohem 
více, ale tajemství se mají odhalovat postupně, abychom si lidově 
řečeno nevystříleli všechny náboje....
Mé tajné pracovní přání? Aby se z areálu slatiňanského zámku 
a parku stalo vyhledávané místo pro turisty, aby se zde cítili pří-
jemně a vraceli se třeba i každý rok. A moje druhé přání spíše 
osobního rázu – aby obyvatelé města byli hrdí na to, jaký úžasný 
domek mají nad svými střechami.

Mnohokrát děkuji za Váš čas i za odpovědi na mé otázky.
Věřím, že si čtenáři najdou chvilku a některou z procházek krás-
nou přírodou v okolí začnou právě na zámku, kde budou mile pře-
kvapeny změnami, kterými zámek, celá jeho expozice, ale i při-
lehlé okolí prochází a ještě asi bude procházet. K tomu Vám přeji 
mnoho nápadů, času, energie, ale také financí, které jsou ke všemu 
neméně potřebné.

Ptala se Renata Maryšková

Pardubické občanské sdružení Česká abilympijská asociace (www.
caacz.cz) již řadu let velice aktivně pracuje ve prospěch osob se 
zdravotním postižením. Velmi oblíbenou každoroční akcí je abi-
lympiáda, národní soutěžní přehlídka schopností a dovedností 
osob s různým stupněm a typem zdravotního postižení v disciplí-
nách řemeslného i volnočasového charakteru. Letošní 19. ročník 
se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. května od 9 do 17 hodin ve 
velké hale pardubické ČEZ arény (zimní stadion).
Vždy je úžasné sledovat nejen nevidomé, neslyšící či vozíčkáře, 
s jakou vervou se snaží co nejlépe se vypořádat se soutěžním zadá-
ním např. v aranžování květin, háčkování, košíkářství, návrhu pla-
kátu, dřevořezbě, cukrářství i v dalších více než 20 disciplínách.
Na abilympiádě se ale nejen soutěží, organizátoři připravují vždy 
i celodenní doprovodný program se zajímavými akcemi. Letoš-
ními lákadly se mohou mj. stát ukázky výcviku asistenčních psů, 
jízd modelů trucků nebo taneční vystoupení s hadem či mečem. 
Novinky z oblasti rehabilitační, zdravotní, kompenzační apod. 
techniky nabídne výstava ABI-REHA, kde se s velkým zájmem 
může setkat představení speciálního miniauta uzpůsobeného pro 
vozíčkáře. Dostatečný prostor dostanou také chráněné dílny: na 
jednotlivých stáncích budou nabízet výrobky svých zdravotně 
postižených zaměstnanců, především různé dárkové či ozdobné 
předměty. Vrcholem doprovodných akcí bude páteční večerní 
koncert oblíbené skupiny Čechomor v malé hale.
Pokud tedy uvažujete o nějakém netradičním prožití závěru po-
sledního květnového týdne, neváhejte a přijeďte se podívat do Par-
dubic, že i život se zdravotním postižením může být plný elánu.

Miloš Kajzrlík, Abilympijský zpravodaj

Národní abilympiáda

Humanitární sbírka
Na požádání Občanského sdružení DIAKONIE Broumov (ne-
zisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti) byla dne 14. dubna 2011 na dvoře Měst-
ského úřadu Slatiňany uspořádána humanitární sbírka. Zde se 
ukázalo, že ani naši občané nejsou k této problematice lhostejní. 
Všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky, za tuto po-
moc děkujeme. (ap)
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V sobotu 26. března jsme měli výlet do 
Svitav. Zúčastnili jsme se Zahájení Turistic-
ké sezóny Pardubického kraje, které se tam 
konalo. Probíhalo v multifunkčním centru 
Fabrika, vzniklém z nevyužitého tovární-
ho objektu. Cestou od nádraží jsme viděli 
pozoruhodnou sochu Nejsvětější Trojice, 

zhotovenou v dílnách sochařů tzv. Pacákovského okruhu. Ve 
městě byla při příležitosti tohoto zahájení otevřena řada památek 
a tak jsme toho chtěli využít a okolní přírodu nechali na jindy.

První prohlídka byla v nejstarší dochované stavbě města – 
kostele sv. Jiljí. Ten byl založen litomyšlskými premonstráty 
ve 2. polovině l2. století. Tady, u brodu přes řeku Svitavu byla 
současně založena i slovanská osada, později nazvaná Stará Svi-
tava. Jméno dostala po říčce Svitavě, jejíž voda bývala kdysi tak 
průzračná, že slovanským předkům se nabízelo srovnání s jevem, 
který označovalo slovo svítati, tj. býti čistým a průzračným. 
Kolem kostela je hřbitov a ten je spojen s moderním urnovým 
hájem se stylovou smuteční síní. Pod kostelem se nachází zají-
mavá barokní stavba fary z poč. l7. století s valeně klenutým 
průjezdem s kamenným ostěním.

Na protějším břehu řeky, v době kolem poloviny l3. století, 
při kolonizaci řízené olomouckým biskupem Brunem ze Schaum-
burgu, vzniklo jádro „Nového města“ s kostelem Navštívení 
Panny Marie. Olomouckému biskupství bylo město (s malými 
přestávkami) podřízeno až do r. l848.

Naše další zastávka byla v Ottendorferově knihovně. Svi-
tavský rodák a mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer patřil 
k významným mužům své doby. Po účasti v revolučních bouřích 
roku l848 byl nucen emigrovat a vycestoval do Ameriky. V New 
Yorku se po těžkých začátcích uplatnil v redakci tamních němec-
kých novin a stal se později i jejich majitelem. Široká charitativní 
činnost, kterou se svou ženou provozoval, se zaměřila i na Svita-
vy – nemocnice, sirotčinec a chudobinec a tato majestátní budo-
va veřejné knihovny, postavená na místě jeho rodného domku, 
v americkém stylu. Byla to ve své době po Vídni druhá největší 
německá knihovna v bývalém Rakousko-Uhersku – s 22 tis. 
svazků. V budově je krásný zdobný přednáškový sál a v přízemí 
je nyní Muzeum esperanta.

Odtud jsme pokračovali do Městského muzea s galerií. To 
se nachází v bývalé Budigově vile. I to je zajímavý objekt. Byl 
vybudován v germánském norimberském stylu. Je tady nyní 

poměrně rozsáhlá výstava obrazů, vlastivědné a národopisné 
sbírky a stálá výstava všeho možného o praní. Touto výstavou 
nás provedl místní pracovník, kterému prošla rukama většina 
exponátů, a tak o nich dovedl zajímavě vypravovat. Ovšem tím 
vyvrcholením tu byla expozice Hledání hvězdy Davidovy – 
Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy, která popisuje kruté 
osudy Židů a příběh Schindlera na pozadí holocaustu. Těžko 
popsat, jak nás to zasáhlo. 

Od muzea jsme šli k pseudorománskému trojlodnímu kos-
telu sv. Josefa (zv. Červený kostel). Cestou jsme ještě zastavili 
u torza bašty s hradební zdí. Červený kostel byl založen na konci 
l9. století v katastru obce Čtyřicet Lánů. Patřil k němu klášter 
redemptoristů, kteří do Svitav přešli z koleje v Koclířově. Nyní 
jsou v něm lůžková oddělení nemocnice.

Pak už jsme se dostali do historického centra toho původně 
„Nového města“ z období kolem roku l250 s farním kostelem 
Navštívení Panny Marie (Bílý kostel). Původně románská stavba, 
která vznikla právě v polovině l3. století, byla v průběhu doby 
samozřejně upravována a přestavována – hlavně po velkém požá-
ru ve 2. polovině l8. století. My jsme využili i možnost vystoupat 
na věž a podívat se odtud na město i jeho okolí. Kostel je na 
dlouhém náměstí – to i původní gotické město vzniklo podél 
protáhlého tržiště. To, že Svitavy vznikly na křižovatce obchod-
ních cest (i Trstěnická stezka), způsobovalo sice jejich rozvoj, ale 
naopak obyvatelstvo zase trpělo častými průchody vojsk. Pak na 
začátku l8. století město zastihl mor a ve druhé polovině stejné-
ho století obrovský požár. Po zprovoznění železniční trati došlo 
k velkému rozkvětu místního průmyslu. Pro velký objem textilní 
výroby byly Svitavy nazývány Moravským Manchestrem.

Klub českých turistů Slatiňany ve Svitavách a na Ransku
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Náměstí na nás zapůsobilo nejen svou délkou, ale i řadou 
zajímavých domů – např. bývalá městská radnice s věží a měst-
ským znakem, který má údajně původ v pověsti o obléhání města 
|Žižkovým vojskem, nebo dům U mouřenína i úžasný komplex 
podloubí. V horní části náměstí je Mariánský sloup. V jeskyni ve 
sloupu je vidět socha ležící sv. Rozálie. Stará kašna sv. Floriána 
je doplněna novou – moderní, na opačném konci náměstí.

Nakonec jsme kolem pseudoklasicistní Langrovy vily (dneš-
ní městský úřad) došli do parku. Tady je v půvabném prostředí 
působivá socha Mateřské lásky (i to je dar V. O. Ottendorfera) 
a památník Oskara Schindlera před jeho rodným domem. Svitavy 
se nám líbily.

Po l4 dnech – 9. dubna – byla zase příroda. Jeli jsme do 
Ždírce nad Doubravou a z něho procházkou do Ranského polesí. 
Ždírec se původně jmenoval Malý Žďár a jeho prostor byl lesům 
odejmut žďářením někdy ve l4. století. Nejsou tu ale historic-
ké stavby, jako třeba tvrz nebo kostel. Na křižovatce cest se tu 
vybíralo mýto a to, co tu vznikalo, sloužilo hlavně cestám – třeba 
mýtný domek, zájezdní hostinec a žulový sloup s nápisem Vozka 
a postilión jsou pány silnic. 

My jsme mířili k Pobočenskému rybníku na okraji Starého 
Ranska. Staré Ransko je někdejší středisko železářství. Zdejší 
vysoké pece byly v režii Dietrichštejnů. Však také znak obce 
jsou dva vinařské nože – stejně jako erb tohoto rodu. Vyráběly 
se tu mimo jiné medailonové obrazy svatých, železné hodiny 
a železné kříže. Ty jsme už viděli při našem dřívějším výletě ve 
Sv. Mikuláši. Ve zdejších pecích byly pokusy s vytápěním místní 
rašelinou. Podle cesty ke vsi je klenová alej – stromořadí, které 
tu má vysokou krajinářskou hodnotu.

Ranské polesí je krásné. Jeho nejvyšším vrcholem je Ranský 
Babylón, kolem něj jsme se lesem procházeli. Tady v okolí se 
v historii dobývaly různé druhy rud – ať už ty s obsahem železa, 
mědi nebo niklu. V lese jsou ojediněle na malých plochách i had-
cové horniny, vyhovující některým rostlinným druhům, které se 
přizpůsobily nadbytku hořčíku. 

Obdivovali jsme tu rozkvetlé lýkovce, ale hlavně nesmírnou 
spoustu bledulek. Nedá se ani říci – kolik bledulek, spíš je třeba 
mluvit o hektarech bledulek. Prostě krása. 

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

Vážení čtenáři, možná jste už něco o této akci zaslechli, ale ve 
víru dalších událostí jste ji možná nevěnovali pozornost. Dovolte, 
abych ve stručnosti popsal její historii a čím může být zajímavá 
i pro Vás.
V roce 2004 kohosi někde v jedné Rakouské farnosti napadlo 
nechat večer rozsvícený kostel a nechat zájemce nahlédnout i do 
prostor, které jsou běžně nepřístupné. Tato akce vyvolala takový 
zájem i ohlas, že v následujícím roce se ve Vídni konala první 
Noc kostelů, kdy bylo zpřístupněno zhruba 200 církevních objek-
tů. Postupně se tato myšlenka šířila a v roce 2008 již proběhla 
v celém Rakousku. V roce 2009 se do tohoto projektu zapojili také 
brněnská a plzeňská diecéze a v loňském roce i diecéze králové-
hradecká. A letos v pátek 27. května se zapojí i slatiňanská farnost 
a podle informací proběhne i v dalších evropských státech.
Náplní této akce jsou vedle koncertů a dalších kulturních progra-
mů také zajímavé prohlídky jako např. krypty, sklepení, sakristie, 
věže, klášterní zahrady… Tato akce je ekumenická, mohou se za-
pojit i další církve.
Co můžete očekávat ve Slatiňanech. Pastorační rada farnosti se 
touto otázkou také zabývá a připravuje program. Ten bude upřes-
něn před začátkem akce pomocí plakátů. Dovolte mi alespoň již 
nyní prozradit, že se můžete těšit na písně v provedení dětí 1. stup-
ně ZŠ, varhaní koncert a další hudební vystoupení. Zájemci budou 
moci vystoupat na kůr, kde bude možnost prohlédnout si varhany, 
zpřístupněna bude i věž a věžní hodiny. Zde bych Vás už dopředu 
požádal, aby jste si sebou vzali baterku. A pro zájemce historie 
kostela sv. Martina se chystá i malé překvapení, které naznaču-
je i přiložený obrázek kostela sv. Martina z výkresu od Františka 
Schmoranze z r. 1885.

Za římskokatolickou farnost Vás zve 
Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., administrátor

Noc kostelů – letos poprvé i v kostele sv. Martina ve Slatiňanech

Kostel sv. Martina Slatiňany, strana západní, Fr.  Schmoranz 
1885 (z archivu ŘF Slatiňany)
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Podzámčí na rytině z počátku 19. století

Účelová komunikace na obr. č. 1 byla 
zřízena kvůli tehdejší orientaci zámku, při 
které bylo hlavní průčelí obráceno  k jihu. 
K němu vedla přístupová cesta z obce přes 
dřevěný mostek náhonu  na mlýn ke vcho-
du do zámku, jak dokládá obr. č. 2

Mědirytina partie z podzámčí pochází 
od A. Hertzingera a byla vydána F.K. Wol-
fem  jako otisk (grafický list). Namalovala 
ji dvanáctiletá Josefína Malovcová v roce 
1802.

Pod kresbou jižního průčelí zámku na 
obr. č. 2 je podepsán J. Rau et Sohn, chybí 
však přesná datace od malíře. Vidíme na 
něm zřetelně, že ke vchodu vedly dvě 
cesty, ta vpravo při pohledu z parku je ona 
příchozí na obr. č. 1.

Na katastrální mapě z roku 1837 je 
tento stav rovněž zakreslen (obr. č. 3). V té 
době měl zámek podkovovitou dispozici. 
Po jeho rozšíření  o další křídlo a pseudo-
gotické úpravě byl vstup změněn na opač-
nou severní stranu, a tak je tomu doposud.

Zámek je na obr. č. 1 zachycen z jiho-
východní strany, východní část je celá, 
jižní je zastíněna stromovím. Fasáda je 
hladká bez známek rustiky a půlkruhově 
ukončená okna jsou zakryta žaluziovými 
okenicemi, rozdělené mezi etážemi kordo-
novanou římsou.

Zcela zjevně tak připomínají empír, 
umělecký sloh, uplatňovaný v architektuře 
výjimečně už od konce 18. století.

Střecha zámku na staré rytině je man-
sardová a tento typ krovu se dochoval 
dodnes, ale byla doplněno čtyřmi vikýři.

Nový přístup do zámku měl za 
následek zrušení části cesty na obr. č.1 
a přesměrování  k nové vstupní bráně. 
Z původní cesty se zachoval zděný oblouk 
s tarasem po pravé straně vedle objektu 
z bývalého mlýna.

Ing. Milan Vorel

obrázek č.1
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Program cykloklubu Sokola Slatiňany na květen a červen 2011
14. 5. 2011 – Od sokolovny ve 13.30 na Lukavici, Vížky, Krupín, 
Ctětín,  Vranov, lesem na Majlant, Včelákov, Tisovec, Dřeveš, 
Hlínu, Silnice, Smrček, Studenou Vodu, Zaječice, Lukavici do 
Slatiňan. Délka asi 40 km, na začátku kopce.
Garantem akce je F. Culek.
21. 5. 2011 Slavnostní den Sokola. V rámci akce Pochod na Báru 
bude možno absolvovat dvě cyklotrasy, kratší 25 km a dle chuti 
a formy eventuelně delší 47 km. Prezence účastníků od 9.00 do 
9.45 před sokolovnou. Budou rozdány popisy tras a mapky.
Garantem akce je M. Lebduška.
4. 6. 2011 – Sraz u sokolovny v 9.00, směr Škrovád, Kochánovi-
ce, podél rybníků ke střelnici, Rabšt. Lhota, Čejkovice, Palučiny, 
Janovice, Holičky, Morašice, Chotěnice, Heřm. Městec s prohlíd-
kou kostela sv. Bartoloměje, barokní synagogy a židovské čtvrti, 
galerie Cyrany, dále  směr Svinčany do Dolních a Horních Raško-
vic s rozhlednou Barborka, zpět na Klešice, Jezbořice, Rozhovice, 
Bylany, Markovice, Vrcha a do Slatiňan. Délka asi 45 km.
Garantem akce je J. Tuhý.
18. 6. 2011 – Od sokolovny ve 13.30 do Kochánovic, okolo tábora 

Junáku v Šiškovicích na silnici a doleva vzhůru na Licibořice, Kři-
žanovice, dolů na přehradu, vzhůru na Hradiště a dále vzhůru na 
České Lhotice, rozhledna Boika, do Nasavrk, Kvítek s odpočinkem 
a občerstvením, Švihov, Žumberk do Slatiňan. Délka asi 30 km.
Garantem akce je F. Culek.

Vážení přátelné, předkládáme Vám plán akcí cykloklubu Sokola 
Slatiňany. Je možné přijet v udaný den a v udanou hodinu na místo 
srazu, ale uvítali bychom, kdybyste přibližně v týdnu před každou 
akcí dali o své účasti vědět garantovi této akce na e-mailovou ad-
resu nebo SMS zprávou na příslušné číslo mobilního telefonu.

S pozdravem NAZDAR Josef Tuhý
Kontakty:
frantisek.culek@vzp.cz , tel. 731546447
josef.tuhy@seznam.cz, tel. 606374382
lebduska.mir@seznam.cz, tel. 776602665

Dále prosíme za prominutí, že se nedopatřením program nedostal 
do dubnového čísla Ozvěn, jak bylo původně uvedeno.

Centrum pro zdravotně postižené
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje v Chru-
dimi otevřelo v měsíci únoru tohoto roku novou počítačovou 
učebnu. Učebna je určena pro osoby se zdravotním postižením 
ve věku od 19 let do 64 let. Od prvních dní realizace se se-
tkáváme s příznivou reakcí okolí a počet klientů stále narůstá. 
Klienti zde mohou bezplatně využít tří počítačových sestav ke 
zdokonalení práce na počítači. V učebně je přítomný odborný 
pracovník, který je připraven klientům v případě potřeby zod-
povědět všechny dotazy, výuka počítačových dovedností je za-
jištěna pro každého klienta individuálně. Klienti se učí pracovat 

s informacemi, můžeme jim pomoci najít práci, či rekvalifikační 
kurs. Centrum pro zdravotně postižené nabízí klientům kromě 
výuky počítačů ještě další služby – odborné sociální poraden-
ství, osobní asistenci a půjčovnu rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek. Počítačová učebna je pro klienty otevřena denně 
od 9 do 16 hodin, v prostorách Centra v Revoluční ulici 594 
v Chrudimi. Pro více informací se v případě potřeby obraťte na 
pracovníky Centra.
Mobil 775 693 989.

Ing. Markéta Divišová, vedoucí Centra

Co nového v Klubu rekreačních běžců Chrudim
Každý měsíc se běží Malá cena Monaka, tak se 30. března posta-
vilo na start před restaurací Monako 79 běžců na 10 km a 32 na 
3,6km.
Počasí závodu přálo 15°C, slabý SZ vítr. Ideální běžecké počasí.
To se projevilo na výkonech. Bylo překonáno 21 osobních rekordů 
(16 na 10 km a 5 na 3,6km).

Hlavní závod na 10 km MUŽI
1. P. Dymák Hv. SKP Pardubice 34:41
2. M. Kratochvíl  35:42
3. D. Hepner Sl. Hr. Králové 35:53
7. R. Komzák HO Škrovád 37:26 OR
14. P.Schaffer Ml. Janderov 40:44
15. L. Maier KRB Chr. (Slatiňany) 41:11
23. M. Moučka  HO Škrovád 42:24 OR
27. M. Pilař Sp. Slatiňany 43:18
34. R. Brožek KRB (Slatiňany) 44:27
61. M. Červinka HO Škrovád 50:34

10 km ŽENY
1. V. Doležalová Sl. Hr. Králové 44:26 OR
2. P. Myslivcová Sl. Hr. Králové 46:26 OR
3. D. Novotná ml.  TURBO 48:39 OR

Červený okruh 3,6 km
1. T. Mocek AC Pardubice 13:01

4. V. Urválek Sp. Slatiňany 14:54 OR
14. J. Košín Sp. Slatiňany 17:19

ZAJÍMAVOSTI:
Dušan Jirásko z SK Srch stal se na MCM již třináctým „stovka-
řem“, který běžel 10 km.
Od dubna 1997 se postavilo na start MCM 15 040 běžců.
Dlouholetí účastníci MCM JAKUB ZAJÍC 97 startů a Lukáš Gdu-
la 55 startů byli úspěšní na Mistrovství ČR v chodeckém závodě 
na 50 km. Jakub Zajíc se stal mistrem již v loňském roce a letos 
své prvenství obhájil v čase 4:33:57 hodin. Lukáš Gdula, který šel 
tento závod poprvé získal stříbrnou medaili v čase 4:37:40 hodiny. 
Oba chodci, kteří vyrostli na tratích MCM jsou velkým příslibem 
chodeckého sportu, svými výkony si řekli o nominaci na Mistrov-
ství Evropy v kategorii do 22 let.
CO NEBYLO V NOVINÁCH:
Mistrovství veteránů se konalo se konalo 12. 3. v Pečkách jako 32. 
ročník Pečecká desítka a vzpomínka na Jardu Kvačka, který tento 
závod založil.
Zveme všechny příznivce běhu na 263. MCM, která se koná 
18. května, start v 18 hodin (přihlášky osobně do 17.45) před 
restaurací Monako ve Slatiňanech a běží se pod záštitou Mlýnů 
Janderov, každý účastník si odnese tradiční koláč.

BĚHEJTE S NÁMI PRO RADOST, ZDRAVÍ a ŠT ĚSTÍ
Vladimír Čumpelík – KRB Chrudim
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ZVE NA
sportovně turistickou, kulturní a společenskou akci otevřenou pro sokoly a širokou veřejnost župy Východočeské – Pippichovy, 
Pardubického kraje a dalších, zaměřenou na volnočasové aktivity a propagaci regionu, určenou pro všechny věkové kategorie 

CESTA NA BÁRU
ve Slatiňanech 21. 5. 2011

Den před již tradiční, celodení kulturní a společenskou akcí „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“, kterou pořádá Město Slatiňany 
v zámeckém parku před budovou hřebčína. Součástí akce budou pódiová vystoupení mnoha skupin, doprovodné akce slatiňan-
ského hřebčína, staročeský jarmark a další.

PROGRAM

Datum konání:  21. května 2011
Start:  10.00 hod u sokolovny ve Slatiňanech
Pořadatel: T. J. Sokol Slatiňany
Spolupořadatelé:  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik (pobočka Slatiňany)
 Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Rekreační lesy)
 Státní zámek Slatiňany
 Junáci Slatiňany
Záštita: MVDr. Ivan Jeník – starosta Města Slatiňany
 Mgr. Petr Řezníček – starosta Města Chrudim
  Vladislav Aliger – starosta Sokolské župy Výchopčeské – Pippicovi
Trasy: 1) Cyklo A – 25 km »» cca 2 hod
 B – 47 km »» cca 4 hod
 2) Pěší A – 5/9 km »» cca 1.17/2.07 hod 
 B – 15 km »» cca 3 hod 
Kontrolní a občerstvovací stanice: 1) Cyklošílenci  Zaječice (A a B kontrola – razítko a občerstvení – čerstvý chleba se 

soleným škvarkovým sádlem a cibulí, pitný režim), Švihov (B kontrola 
– razítko)

 2) Plazi  Na Monacu (A a B kontrola – razítko a občerstvení – čerstvý chleba se 
soleným škvarkovým sádlem a cibulí, pitný režim) 

Časový harmonogram: 9.00–9.45 hod.  prezence »» zápis účastníků »» vydání účastnického průkazu »» pře-
vzetí mapek a dispozic

 10.00 hod.  pozdravení účastníků a společný start (sokolovna)
 10.00–15.00 hod.  zdolávání tras (občerstvovací stanice »» kontrolní stanice »» doprovod-

ný program, v tafernách stojících při cestě doplnění pitného režimu)
 15.00–16.00 hod.  vydávání účastnických diplomů, ocenění
 16.00–?????  veselice, občerstvení a volná zábava, sokolský program, historická 

kola, junácký program, živá hudba (Formani a Bíbři), večerní překva-
pení sokolů z Nasavrk a juchání až do ?????

Nocleh dle výběru:
K noclehu lze využít pro skromné účastníky přísálí sokolovny (na karimatkách), nebo lepší ubytování v ubytovacím zařízení 
Spartaku Slatiňany, a nebo využít kapacity některého z místních penzionů.
Doprovodné programy mimo areál sokolovny:
- prohlídka mlýna Skály
- horolezci ve škrovádských skalách
- zastávka na Monacu a u Kočičího hrádku (program doplní Junák – středisko Slatiňany)
-  rekreační lesy Chrudim, (Bára, lezecká stěna, dětský lanový park, lesní tělocvična)
- procházka arboretem u zámku
- hřebčín (prohlídka, kočár, historické sedlání apod.)
- zámek – prohlídka
22. 5. 2011
Po vydatném spánku do parku na „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“. Program od 900 hod.
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Mùžete se tìšit na výrobky ze sýra, keramiky, medovinu a výrobky 
z medu, šperky, hedvábí, polštáøky, batiku, výrobky ze døeva a 
pøírodních materiálù, hraèky, kabelky, zvonky, zbranì,  broušení 
skla a zrcadel, kosmetiku, oøíšky, sušené ovoce, kávu, èaj a tøeba 
cukrovinky. Pøi práci uvidíte dráteníka èi brusièe a tøeba i další 
øemeslníky. Dìti se potìší nafukovacími balónky a nebude chybìt 
ani nìco na zub - dobroty ze slatiòanské pekárny, výborný trdelník, 
cukrová vata èi popcorn. Obèerstvení i pití po celý den také 
zajištìno!



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, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Mgr. Jiří Kváš, člen ZM Slatiňany, Marta 
Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. 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 16. května 2011. ZDARMA. 
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Smějeme se s panem Luďkem Zdražilem

Společnost Novotný – Chlazení, s.r.o. přijme provozního tech-
nika (správa a údržba majetku, zeleně, zásobování, pomocné 
práce). Životopis zasílejte na info@novotny-chlazeni.cz.

Soukromá inzerce

TRUHLÁŘSTVÍ JIŘÍ PÍRKO SLATIŇANY

 N •  výrobu a přestavbu kuchyňských linek
 A •  kancelářské a koupelnové sestavy
 B •  dětské sestavy
 Í •  vestavené skříně
 Z •  dodání vestavených volně stojících spotřebičů  
 Í  všech značek

ZDARMA: návrh na PC, poradenství, osobní zaměření,
 demontáž, montáž

Tel.: 606 559 358, 777 805 470
E-MAIL: JPIRKO.TUHLARSTVI@SEZNAM.CZ

Připravujeme společné setkání bývalých spolužáků 9. tříd (tř. uči-
telé: M. Biben, M. Schneiderová, Zd. Hanušová), kteří ukončili 
v roce 1966 zdejší základní školu.
Informace na telefonu: 775 110 751, 607 872 103 nebo na emailo-
vou adresu: devetabc-1966@seznam.cz.
Máš-li kontakt na adresu spolužáka, předej tuto zprávu dál!

Výzva

 

 
 

MĚSTO SLATIŇANY   
 

Vás srdečně zve na vystoupení kapely 
 

 

Čtveráci 
 

 
s kapelníkem Jarkem Novákem 

 
pátek 29. dubna 2011 v 16.00 hodin 

Společenský dům Slatiňany 
(bývalá školní jídelna) 

 
Opět přijíždějí do Slatiňan,  

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

 
 

Vstup zdarma 
 

 


