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Stříbrné poháry pro taneční oddělení ZUŠ!

Radost přinesla tanečnímu oddělení ZUŠ Slatiňany v sobotu 
14. 5. 2011 i letošní soutěž Poupata, které se v Heřmanově Měst-
ci každoročně účastníme. „Želvičky“ na medailové umístění sice 
nedosáhly – byly ve své kategorii nejmladší, ale zatančily dobře 
a s radostí.
Dva stříbrné poháry vytančily dívky Monika Brožová, He-
lena Cellarová, Simona Dostálová, Bára Marešová, Kateřina 
Petrová, Tereza Pilařová, Adéla Stránská, Kristýna Svobodo-
vá, Marie Viková, Marie Vincenciová, Denisa a Kateřina Tá-
borská. První pohár jsme získali za předtančení „Večernice“ 
a druhý za scénický tanec „Láska a nenávist“. Každým ro-
kem na tuto soutěž přijíždí stále více tanečních skupin z celé 
republiky. Letos přijelo přes 160 souborů s téměř dvěma tisíci 
účastníky. Konkurence byla velká, o to více si vážíme krásné-
ho umístění. 
Děvčata gratuluji!! Jiřina Doušová

Dne 10. června 2011 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Eva a Jaroslav Haizlovi.

Dne 17. června 2011 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Eva a Miloslav Čejkovi. 

Dne 18. června 2011 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany výročí zlaté svatby manželé Jaroslava a Jan Nežádalovi.

K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

ZLATÉ SVATBY

V sobotu 25. června 2011 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 8 nových občánků.

Vítání občánkůRevitalizace Kabeláčova rybníčka

Ve spolupráci města Slatiňany s majitelem objektu bývalého mlý-
na (Modely) p. Strnadem, byla firmou Stavební huť Slatiňany pro-
vedena 1. etapa revitalizace Kabeláčova rybníčka – rekonstrukce 
výpustních zařízení a zábradlí na mostě přes náhon.
Více fotografií si můžete prohlédnout na www.slatinany.cz – foto-
ozvěny. JH

86. LASKAVÝ VEČER BUDE JAZZOVÝ
V úterý 14. 6. si na své přijdou milovníci jazzu. Ovšem jen ti, 
kterým se podaří sehnat vstupenka do Společenského domu (před-
prodej v knihovně, číslo 469 660 239). Přijede skvělý pianista 
ONDŘEJ KABRNA a neméně skvělá zpěvačka JANA KOUB-
KOVÁ. Více asi není třeba dodávat.
Snad jen to, že za 250 Kč bude k prodeji i nové CD Mýdlové bub-
liny. Zájemci se můžou podívat i na www.janakoubkova.cz.
Začátek LV bude jako obvykle v 19 hodin a v ceně vstupenky 
50 Kč je i malé pohoštění od pořadatelů. z.j.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany

projednala na 15. schůzi dne 9. 5. 2011
1.  Výběr nabídek zpracovatele žádosti o dotaci na samozametací 

stroj (RM vybrala společnost CTS Praha, která nabídla nejvý-
hodnější podmínky zpracování dotace v rámci Operačního pro-
gramu životní prostředí).

2.  Informace o kontrole provedené na sběrném dvoře města Slati-
ňany (Kontrola se zabývala fungováním zpětného odběru elek-
trozařízení a nebyly zjištěny žádné závady).

3.  Výběr dodavatele na stavbu veřejného osvětlení v ulicích Neru-
dova, Medunova a V Kaštance, Slatiňany (Rada města schvá-
lila firmu Hilan Havlík, s.r.o., Pardubice, která nabídla nejvý-
hodnější podmínky – nejnižší cenu).

4.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
opravu oplocení pomníku na návsi ve Škrovádu (Rada města 
oslovuje firmy s žádostí o podání nabídky na opravu oplocení 

pomníku na návsi ve Škrovádu).
5.  6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 (přijetí dotace SDH, dotace na volby do 
zastupitelstev 2010, dotaci na opravu pomníku ve Škrovádě, do-
taci na opravu dětského hřiště u ŠJ, dotaci na výdaje spojené se 
sčítáním lidu a dotaci na pracování žádosti na pořízení samo-
zametacho stroje).

6.  Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární 
ochraně (Schválení přijetí dotace od Pardubického kraje).

7.  Rada města vydala souhlas s umístěním závory u vjezdu ze sil-
nice na hráz rybníka „Mazánek“.

8.  Rada města schválila zřízení věcného břemena – plynovodní pří-
pojka na pozemkové parcele č. 305/15 v kat. území Slatiňany.

9.  Smlouva o výpůjčce nemovitosti – pozemku p. č. 171/28 v kat. 
území Slatiňany (Rada města schválila smlouvu o výpůjčce po-
zemku pod hřištěm na sídlišti od státu).

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (3. 5. 2011) – Rozsah poskytované  péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května 
sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli slouží na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, 
kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční  den,  zůstává ordinační doba  zachována v původním rozsahu, tedy 
po celý týden.  Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutní-
mi problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení 
života  volat záchrannou službu.

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali 
přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu. „Docílíme 
tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi  jasně vyplynulo, že výrazně 
převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených paci-
entů.“ Údaje o návštěvnosti potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není 
zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.

Ordinační doby LSPP pro dospělé

 pátek sobota+neděle+svátky umístění poznámka

Pardubická 14.00–22.00 10.00–22.00 Erno Košťála 1014, slouží se i ve všední dny,
krajská   Pardubice službu zajišťuje Pardubická
nemocnice, a.s.    lékařská pohotovost s.r.o.

Svitavská 18.00–21.00 9.00–17.00 LSPP sídlí v budově polikliniky
nemocnice, a.s.   naproti nemocnici. Adresa:
   Kollárova 2070/22, Svitavy

Chrudimská 16.00–20.00 8.00–17.00 v areálu nemocnice,
nemocnice, a.s.   v budově ředitelství

Litomyšlská  8.00–13.00 v areálu nemocnice,  v pátek se neslouží
nemocnice, a.s.   v budově ředitelství

Orlickoústecká 17.00–21.00 9.00–18. 00 v areálu nemocnice, v přízemí
nemocnice, a.s.   neurologického pavilónu

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZATEPLEN
V závěru doku 2010 byla realizována akce „Zlepšení tepelně 
technických vlastnosti DPS Slatiňany“. Akce byla spolufi-
nancována z Operačního programu životní prostředí. Rozpo-
čet akce byl 2,31 mil. Kč. Z toho Fond Evropské unie přispěl 

částkou 1,42 mil. Kč a SFŽP poskytl 0,08 mil. Kč. Zbývající 
část dofinancovalo město ze svých prostředků. Realizací pro-
jektu dojde ke snížení emisí CO2 o 75,21 t/rok a úspoře energie 
o 231,4 GJ/rok. VR
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20. výročí vzniku
Místní organizace tělesně postižených Slatiňany

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 ješ-
tě 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 uve-
řejníme.
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout knihy:
Robert Ludlum – Plán Ikaros
Stephen King – Ostrov Duma Key

Měsíc s pěknou knihou

Ukončení zemského analogového TV vysílání
30. června 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trut-
nov-Černá hora, Pardubice-Krásné, Liberec-
Ještěd, Rychnov n. Kněžnou-Litický Chlum 
bude 30. června 2011 ukončeno. Na většině 
územní oblasti Trutnov tak nebude od června 
možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný 
televizní program. Na blížící se termín vypnutí 
analogových vysílačů budou diváci, kteří signál 

příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogra-
mu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zů-
stat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo 
využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-
top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, 
nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, 
se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televi-
ze jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. červnu.
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu, je pře-
devším mnohem větší programová nabídka. Zatímco v analogo-
vé éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři televizní programy, 
tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání 
se jejich počet několikrát znásobí. Další výhodou je elektronický 
programový průvodce (EPG), obdoba tištěného televizního pro-
gramu, z něhož se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký 
pořad právě sleduje, jaký pořad bude následovat, a může si prolis-
tovat program zvolené televize na týden dopředu. EPG obsahuje 
také krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vy-
sílání jsou webové stránky www.digitalne.tv.
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Linka je 
v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin.

Novinky na Plovárně města Slatiňany

I letos pro vás připravujeme některé novinky na Plovárně města Sla-
tiňany. K dispozici bude venkovní tělocvična, na kterou se podařilo 
získat grant z Nadace ČEZ a v průběhu června uvedeme do provozu 
nové sociální zařízení. V případě příznivého počasí bude plovárna 
otevřena od 2. června. Aktuální stav sledujte na www.slatinany.cz.

Psal se datum 6. 6. 1991, kdy po zániku Svazu invalidů vznikla 
v rámci Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace 
ve Slatiňanech. Při vzniku měla 22 členů ze Slatiňan a přilehlých 
obcí Lukavice, Trpišov, Orel, Kunčí a Svídnice. V roce 2003 byla 
provedena reorganizace na úrovni ústředních orgánů, smíšené or-
ganizace byly zrušeny a došlo k členění podle charakteru postiže-
ní (vnitřní choroby, tělesně postižení, zrakově postižení, sluchově 
postižení).
Zároveň byla dána možnost stát se členem svazu nejen pro posti-
žené občany, ale i příznivce sympatizující a účastnící se činnos-
ti místní organizace. V současné době je registrováno 74 členů. 
V období 1991–2001 byla činnost zaměřena na organizování zá-
jezdu převážně do Polska 10x a 1x do Vídně. U příležitosti život-
ních výročí byly předávána květinové dary.
Od roku 2001, kdy byl zvolen nový výbor v čele s předsedkyní 
Zdenou Tomiškovou, došlo k výraznému zlepšení činnosti. Výbor 
se pravidelně schází a připravuje akce. Členové se schází 2x ročně 
na členských schůzích. V jarním období výroční schůze, kde je 
projednáno hodnocení činnosti a výsledky hospodaření organiza-
ce. Od roku 2008 jsou výroční schůze konány v Orli v hospodě 
U Špejlíka a obohaceny o kulturní program s tombolou. Na pod-
zim pod názvem „Posezení u kávy“ schůze s přednáškou nebo 
besedou v restauraci Bonet.
Přednášky: lékařů na téma – O zdraví, Homeopatie, Infekční cho-
roby, Ischemické choroby, Nádorová onemocnění (s diapozitivy), 
Bakteriologie.
Léčitelů na téma – Bolesti zad, Zelená lékárna
Naučné s diapozitivy – Mýty a pověsti o Chrudimi, Hovoříme 
o Tibetu
Besedy: s herečkou Květou Fialovou
S Pavlem Kubešem, kapitánem čs. Reprezentace ve sledge hokeji 
na Paralympiádě v Kanadě.
Zájezdová činnost byla zaměřena na poznávání především krás 
naší vlasti. Bylo uskutečněno celkem 21 zájezdů. Navštívili jsme 
Veselý Kopec, Litomyšl zámek a školky, Moravský kras, Necha-
nice zámek, Lednici, Kutnou Horu, Želivský klášter, ZOO v Jih-
lavě, Flóru Olomouc, Svatý Kopeček, Prahu – ZOO a Botanickou 
zahradu, České Budějovice – Země živitelka, Babiččino údolí, 
Liberec – ZOO a Botanická zahrada, Nové Město zámek, Nové 
Hrady zámek, Proseč u Skutče muzeum, Přerov nad Labem – Po-
labské muzeum, Poděbrady, Lysou nad Labem, Broumov, Wam-
beřice, Kudovu Zdroj a Vídeň.
V letošním roce je zajištěn první ozdravný pobyt ve Stráži pod 
Ralskem pro 26 osob.
Členové výboru uskutečnili 2x návštěvu s prohlídkou Domova so-
ciálních služeb ve Slatiňanech, kde byl předán sponzorský dar.
Všechna tato činnost by nebyla možná bez každoročních příspěv-
ků obecních úřadů a sponzorů, kterým patří naše poděkování.

Výbor MO tělesně postižených
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Že se kolem nás stále něco děje, není většinou nic mimořádného 
a spousty věcí ani nevnímáme, ale to, co se děje nedaleko Slatiňan 
v lese nedaleko Kočičího hrádku…? Myslím si, že tam se už dějí 
a ještě budou dít věci! Díky žádosti města o dotaci na zachráně-
ní nemovité kulturní památky se podařilo, a dotace byla obdrže-
na. Peníze na rekonstrukci Švýcárny a v ní vznik interaktivního 
muzea starokladrubského koně byly získány. Akce bude spolu-
financována z finančních prostředků z rozpočtu Města Slatiňan 
a z větší části díky dotaci obdržené od Regionální rady regionu 
soudržnosti severovýchod. Činnost technického dozoru má na sta-
rosti Ing. Zdeněk Kocián, který zvítězil ve výběrovém řízení a je 
tím člověkem, který má v současné době asi nejvíce informací, 
které by vás čtenáře mohly zajímat. Pokud nebude znát odpovědi 
na některé z mých otázek, pokusíme se je zjistit … A tak jsem ho 
požádala o rozhovor a přiblížení situace kolem Švýcárny (ze zná-
mosti si dovoluji tykání).

1) Hned na začátku bychom měli krátce zmínit historii, jak to 
vlastně s objektem bylo a kdo je současným majitelem? 
Objekt Švýcárny vznikl v polovině 19. století a dal ho postavit 
hrabě Auersperg po vzoru horských salaší ve švýcarských Alpách. 
V těchto dobách sloužila jako stavení s chovem domácího zvířec-
tva. Zásobovala zámeckou kuchyň kvalitním ovčím i kravským 
mlékem. Po druhé světové válce ji obsadili nájemci. Od té doby 
co se vystěhoval poslední z nich v roce 1987, zůstala Švýcárna 
opuštěná a velice rychle zpustla a začala chátrat. 
V roce 2006 získalo Město Slatiňany objekt Švýcárny do svého 
vlastnictví a je tedy jeho současným majitelem.

2) Mohli bychom „odtajnit“ pár čísel týkajících se akce? Takže, 
kdy bylo vydáno stavební povolení, kdy byl projekt zahájen a kdy 
se předpokládá jeho ukončení? A kdy by měl muzeum navštívit 
první návštěvník? Kolik bude akce stát městský rozpočet a kolik 
financí obdržíme díky dotaci?
Stavební povolení bylo vydáno 29. 1. 2009, které nabylo právní 
moci 2. 3. 2009. Práce na stavbě byly zahájeny 1. 3. 2011. Před-
pokládaný konec prací je stanoven na konec května 2012. První 
návštěvník může zrekonstruovaný objekt navštívit po udělení ko-
laudačního souhlasu – předpoklad během června 2012. 
Celková cena stavby je 29 138 545 Kč, z toho dotace Regionální 
rady regionu soudržnosti severovýchod činí 23 169 457 Kč. Zbý-
vající část financuje Město Slatiňany ze svého rozpočtu.

3) Co vlastně nabídne zrekonstruovaný objekt Švýcárny?
Záměrem vlastníka objektu je objekt využít jako interaktivní mu-
zeum starokladrubského koně. V přízemí budou výstavní prosto-
ry, recepce, sociální zázemí, skladové prostory, technické zázemí. 
V podkroví pak promítací sál, prostory muzea a inventární sklad.

4) Jak bude vypadat okolí stavby, uvažuje se například o nějakých 
dalších stavbách, které by měly být postaveny dle dochovaných 
fotografií a patřily k hlavní budově? A jak bude vypadat venkovní 
zázemí pro turisty – návštěvníky?
Okolí stavby se nemění, pouze před objektem bude zřízeno par-
kování pro invalidy a pro zaměstnance muzea. Dle dobových fo-
tografií bude postupováno při rekonstrukci nejen hlavní budovy, 
ale i při rekonstrukci vodárny, která se nachází v bezprostřední 
blízkosti objektu. V poslední době se uvažuje také o částečné re-
konstrukci přístřešku vedle vodárny, který by sloužil např. pro 
cykloturisty a ostatní návštěvníky. Pro ně bude kromě prohlídky 
muzejních prostor také k dispozici sociální zázemí.

5) Kdo vlastně provádí stavbu, investorem je Město Slatiňany 
a zhotovitelem?
Stavbu provádí firma VCES a.s. Hradec Králové.

6) Přístupová cesta bude přes Kaštanku, jak bude vyřešeno parko-
vání? Myslím automobily, ale třeba i kola či koloběžky? 
Parkování automobilů u Švýcárny vzhledem k umístění stavby 
v lese není možné. Parkovat lze na parkovišti u hřebčína a ná-
vštěvníci po krátké procházce dojdou ke Švýcárně pěšky, pro cyk-
listy budou umístěny před objektem stojany na kola.

7) Uvažuje se asi o sezónním provozu nebo snad bude objekt vyu-
žíván i v zimních měsících, a pokud ano, jak? Návštěvník shlédne 
stálou expozici či budou v areálu připravované i jednorázové akce 
pro veřejnost a jakého třeba typu?
Uvažuje se sezónním provozu, ale zcela určitě nebudou vyloučeny 
mimořádné prohlídky i mimo sezónu – to vše bude určitě záležet 
na dohodě s provozovatelem objektu – Městem Slatiňany. Jistě 
bude instalována stálá expozice a příležitostně budou probíhat dal-
ší časově omezené akce pro veřejnost. 

8) Jak je vyřešeno sociální zázemí? Mohou příchozí očekávat na-
příklad nějaké stravovací služby, rychlé občerstvení, posezení či 
snad restauraci? Nebo snad jiné služby? Bude muzeum vhodné 
pro imobilní občany? 
Na některé otázky jsem již odpověděl. Návštěvníci nemohou oče-
kávat žádné stravovací služby, jako například rychlé občerstvení 
či snad restauraci. Důvodem jsou podmínky dané v dotačním ří-
zení. Při umístění restaurace či občerstvení v objektu Švýcárna by 
pak byla výše poskytnuté dotace zhruba poloviční a zbytek financí 
by muselo dorovnat Město Slatiňany. Objekt je samozřejmě řešen 
pro imobilní občany.

9) Náplní muzea budou různé expozice, kde budou získány? Uva-
žuje se o spolupráci s dalšími subjekty ve městě, myslím například 
státní zámek či hřebčín?
Náplň muzea budou tvořit exponáty trvale zapůjčené Národ-
ním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Pardubicích 
a správou státního zámku ve Slatiňanech, Národním hřebčínem 
Kladruby nad Labem s.p. i CHKO Železné hory. Interaktivnost 
muzea bude spočívat v tom, že si bude možné některé exponáty 
přímo vyzkoušet, a to především dětmi a mládeží. 

10) Přeci jenom se objekt nachází uprostřed přírody, jak se s jeho 
realizací vyrovnalo životní prostředí a jsou od nich vzneseny ně-
jaké přísnější, možná řeknu ne zcela běžné požadavky, které je 
potřeba splňovat? Ať již z oblasti hygieny, hluku, odpadu atd? 
Projektová dokumentace zohlednila veškeré požadavky životního 
prostředí.

11) Jak to bude se zabezpečením objektu, i na to je jistě v dnešní 
„divoké“ době myšleno. Přeci jenom objekt bude stát na samotě, 
uprostřed lesa, široko daleko nikde nikdo…

Ptáme se za Vás
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Objekt bude samozřejmě zabezpečen, kromě standardních záleži-
tostí ochrany objektu bude objekt hlídán průmyslovou kamerou.

12) Myslím, že by nebylo na škodu oslovit čtenáře s prosbou, po-
kud vlastní nějaké historické fotografie, na kterých je ať již v ja-
kémkoliv stavu objekt Švýcárny, aby je zapůjčili, ty byly naskeno-
vány a vráceny majiteli, co ty na to?
Do dnešní doby se podařilo sehnat poměrně dost dobových foto-
grafií. Určitě by to byl ale dobrý počin, možná by se mezi dalšími 
obrázky objevil i některý, který ještě nemáme k dispozici. Takže 
mohu-li, prosím, zda-li někdo vlastní nějaké fotografie – obrázky 
Švýcárny z dob minulých o jejich zapůjčení či dodání v elektro-
nické podobě na Město Slatiňany.

13) No myslím si, že otázek a odpovědí již bylo dost, takže teď již 
jen popřát, aby se plány a představy, které všichni máme vyplnily 
a my mohli stát prakticky za rok na prahu zcela nového a unikát-
ního muzea, souhlasíš se mnou?
Určitě s Tebou souhlasím.

Přeji ti, ať Švýcárna bez velkých starostí roste před očima nejen 
Tvýma, ale nás všech a do května 2012 je vše tak, jak je napláno-
váno!!! A samozřejmě děkuji za rozhovor.

Ptala se Renata Maryšková

Ve dnech 3.–4. května 2011 se uskutečnila série tří tanečních vy-
stoupení tanečního oboru (TO), vedeném paní učitelkou Jiřinou 
Doušovou. Stejně jako v loňském roce si děti zatancovali v krás-
ných prostorách divadla Karla Pippicha v Chrudimi. V úterý a ve 
středu dopoledne je čekala vystoupení pro školy a vrcholem bylo 
středeční podvečerní vystoupení pro veřejnost. Program byl roz-
dělen na dvě části. Nejdříve vystoupila taneční a rytmická skupi-
na „TRS“ pod vedením pana učitele Martina Lísky, která zahrála 
5 písní. Po krátké přestávce začal hlavní program – vystoupení 
celého tanečního oddělení. A bylo se na co dívat! Děti se před-
stavily v 10 vstupech a choreografiích, v krásných kostýmech 
a obrovským nasazením. Před zcela zaplněným divadlem ze sebe  
vydaly maximum. Diváci jim vytvořili skvělé prostředí a děti se 

jim odměnily výbornými výkony, na které se nezapomíná. 
Rodičům bych chtěl poděkovat za spolupráci, především při tvor-
bě kostýmů, dětem za jejich snahu a krásný zážitek, paní učitelce 
Jiřině Doušové a Martinu Lískovi za výbornou přípravu svých 
žáků. Už se můžeme těšit na příští rok, především i proto, že naše 
škola bude slavit 20 let svého vzniku.

Petr Šotta

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Slatiňany

Od pondělí 6. 6. do pátku 24. 6. 2011 se koná zápis nových žáků 
do ZUŠ Slatiňany pro školní rok 2011/12.
Žáci mohou být přijati do těchto oborů:
• Hudební
• Taneční
• Výtvarný
• Literárně-dramatický
Pro nový školní rok mohou být zapsáni děti starší 5 let, a to maxi-
málně do naplnění kapacity v jednotlivých oborech.
Bližší informace:
tel. 469681415, 603528590, e-mail: zusslat@tiscali.cz
internetové stránky školy: www.zus.slatinany.cz 

Zápis nových žáků do ZUŠ
pro školní rok 2011/2012

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.

Putujte za pověstmi
Chrudimska-Hlinecka a vyhrajte!
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Mámivý melodik
FRANTIŠEK HRUBÍN

17. 9. 1910 – 1. 3. 1971
K důstojnosti člověka patří svědomí.

Narodil se v Praze na Vinohradech v činžovním domě v Balbínově 
ulici.
Za 1. svět. války, když tatínek byl na frontě, uchýlila se jeho matka 
s dětmi na venkov do Lešan ke svému otci. V nedalekých Břeža-

nech měl zase kořeny Františkův 
otec. Bydleli tam pak do roku 
1923 a malému Františkovi se 
kraj kolem Sázavy nadosmrti za-
psal do srdce.
Lit. historik Jiří Opelík napsal: 
„U nikoho jiného neprostoupila 
krajina rodu samo dílo s takovou 
intenzitou a v návratných vlnách 
tak ustavičných a nikomu jinému 
se nesoustředila krajina dětství 
do detailů tak bodových.“ Pravda 
je, že posázavská krajina se táhne 
celým jeho dílem.

Sázava,
to je řeka dětství, mládí mého
Držela se mých lýtek hubených,
když brodila se k slunci

První básnické pokusy učinil v roce 1930 a o tři roky později 
vydal sbírku Zpíváno z dálky. Vydání prvotiny mu zařídil Vilém 
Závada, který s Františkem Halasem a Jaroslavem Seifertem vy-
mysleli název. Hrubín ihned zaujal. Pochválil ho i F. X. Šalda, 
který Hrubína charakterizoval jako „tichého extatika a mámivého 
melodika, který vidí, co uniká jiným: barvy a tóny ultrafialové, 
tím mámivější, že melancholický zpěv jeho krve láme do zajíknutí 
touha po duchovnosti a lítost nevykoupení.
Hrubín neumlkl ani během nacistické okupace. V letech zmaru 
často podléhá úzkosti a snaží se hledat nějaké lidské jistoty. Přiklá-
ní se k křesťanské tradici. Vše co za války napsal, vydal až po ní.
Oslněn z osvobození ale nebyl dlouho. V dalších sbírkách vyjádřil 
narůstající poválečnou deziluzi.

Na prázdniny léta jezdil do Lešan. Na jedny z nich potom vzpomí-
ná ve své Romanci pro křídlovku. Jistě znáte ten příběh dívky, jíž 
pod záda sunul se hrob, zatímco zvedala lokty jen k žití, té věčné 
schovanky motýlích dob. Dvacetiletý František se stará o dožíva-
jícího břežanského dědečka, stiženého mrtvicí a přitom ho svádí 
prsatá Tonka. On se však zamiluje do patnáctileté Teriny od kolo-
toče, kterou jako oko v hlavě hlídá Viktor.

František Hrubín se velmi přátelil se spisovatelem Adolfem Bra-
naldem, který mu pak věnoval jednu kapitolu ve své vzpomínkové 
knize Tichý společník. Vzpomíná, jak nemohl vydávat, protože se 
u komunistů dostal do nemilosti. jak ho zachránily děti, protože 
pro ty mu psát dovolili. Napsal pro ně 40 knih. Dodnes ho mnozí 
mají v podvědomí pouze jako autora literatury pro děti. Většinou 
se moc neví, že u Hrubína to byla dlouho jediná možnost psát. 
Hodně se také věnoval překládání. Zejména Verlaina, Rimbauda, 
Baudelaira, Haineho i Puškina, které měl vždycky rád. To ho dr-
želo při životě. 
Hrubín se s osudem nikdy nesmířil a dál psal skvělé básně pro dospělé 
čtenáře, jen s vydáním musel mít trpělivost. Pro komunisty byl svými 
politickými názory nebezpečný. Pikantní je, že Hrubín ani nevěděl, 
je-li stále národním umělcem anebo mu už tento titul odebrali.

Na sjezdu spisovatelů v roce 1956 se na tu dobu nečekaně tvrdě 
pustil do komunistického vedení svazu. Nazval papaláše uzurpá-
rory a zahrnul je výčtem jejich provinění. Přirovnal naši poezii 
k labuti zamrzající ve zběsilé netečnosti ledového dogmatu“. Od 
řečnického pultu hřímal: „Má-li básník zpívat, musí zpívat volně. 
Budu spokojen jen tehdy, až budou moci volně psát i ostatní. Žij-
me a tvořme tak, aby se lidé od nás neodvraceli, aby v nás nevi-
děli ministranty s kadidelnicí, výrobce konfekčního zboží, ale aby 
v nás viděli opravdové tvůrce, nikým nepodplatitelné. Kdo je vi-
nen tím, že na sebe pokřikujeme bodrou nadávkou ,ty laureáte´!?“. 
Ve své řečí se zastal zejména zakázaného básníka Jiřího Koláře.
Poté se dostavilo nové básnické vzepětí. Začal se více věnovat 
i próze a dramatu (např. Oldřich a Božena nebo Kráska a zvíře).
František Hrubín byl ovšem také člověk s velikým smyslem pro 
humor a hlavně špičkový pábitel. I v tom si rozuměl s Adolfem 
Branaldem. Své legrácky a různé recese dotahovali až do konce. 
Často společně s manželkami doma natáčeli amatérské filmy, tvo-
řili humorné koláže, psali falešné životopisy slavných a podob-
ně. Není tedy divu, že jednou František řekl svému příteli: „Co 
kdybychom si vyměnili ženy?“ Dnes, po všech těch reality show 
by to asi nebylo nic divného, ale před dobrými padesáti roky?! 
A jak řekli, tak učinili. František hned začal v bytě Branaldových 
nechávat na různých místech odvážné a vychloubačné fotoakty 
(dokonalé fotomontáže). Hrubínova žena Jarmila si sbalila kufr 
a vstoupila do Branaldovic bytu. Paní Branaldovou požádala, aby 
ji ukázala, kde co je, i např. kam si Adolf ukládá na noc svůj chrup. 
No nakonec obě manželství zůstala zachována, ale sranda to být 
musela.
Hrubín byl jinak vyloženě rodinný typ a svou rodinu – ženu, dce-
ru a syna nesmírně miloval a ctil. Když byl na nějakém zájezdě, 
vždy dlouho čekal v recepci hotelu na spojení s domovem, aby 
se vyptal je-li doma všechno v pořádku, jestli neutíká plyn, jestli 
vyvětrali, jestli jsou zalité kytky a podobně. Všichni věděli, že 
dokud se neujistí, že se nic nestalo, nemá význam ho někam tahat 
a něco po něm chtít.
Branald ve svém vzpomínání nezamlčuje ani těžký Hrubínův 
alkoholismus, ze kterého ho dostával věhlasný doktor Skála. To 
bylo krátce před Hrubínovou šedesátkou.
Z léčebny psal Branaldovi dopisy, jak je na pokoji s vesnickým 
doktorem ze Slovače, gynekologem z Bratislavy, šoférem ze střed-
ních Čech a 17 letým frajerem ze Sokolova, z jehož slovníku by 
Hrabal těžil aspoň pět let. Nebo taky: Režim jako řemen, týden 
služby v kuchyni. Skála je ras. Budu zas dobrej.
Dobrej se sice vrátil, ale přišel opět do atmosféry strachu a nejisto-
ty, kdy Svaz spisovatelů byl rozpuštěn (začínala normalizace). Za 
Hrubínem běhali s archem, aby podepsal, že souhlasí se vstupem 
vojsk Varšavské smlouvy, ale on jim nic nepodepsal.
Přišli za ním i na oslavu šedesátin, snad věřili, že se napije a pode-
píše. Ale Hrubín už byl abstinent, a tak zase nepochodili. Krásně 
na tu oslavu vzpomíná i Jaroslav Seifert, který mu přinesl jako 
dárek báseň. O deset let později, ve svých vzpomínkách Všecky 
krásy světa si, povzdechl: Jak jsem mohl tušit, že tam sedíme spo-
lu naposled?
To už byl Hrubín těžce nemocný, i když sám si to nepřipouštěl. 
Adolf Branald mu vyjednal léčbu u svého kamaráda, vynikajícího 
chirurga a primáře v Českých Budějovicích. Bohužel, už se nedalo 
nic dělat. Zemřel 1. března v 16 hodin. Jeho žena Jarmilka u něho 
seděla do poslední chvíle.

Byly velké obavy, aby si ho po smrti nepřivlastnili komunisté 
(jako mnoho jiných), ale tomu svou řečí na pohřbu zabránil Vi-
lém Závada. A při spouštění rakve do hrobu z dálky zazněl hlas 
křídlovky. Pohřeb měl i groteskní vložku. Když k hrobu přistoupil 
kněz, ministra kultury Brůžka se zmocnil takový děs, že hleděl co 

Literární okénko
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nejrychleji zmizet. Ale kudy, když mezi účastníky nebylo skulin-
ky. A tak všichni sledovali, jak ministr skáče přes hroby jako ďá-
bel ve strachu před svěcenou vodou. Symbol strachu před pravdou 
poezie nemohl být silnější,
Na hrob mu dcera položila omletý žulový buližník, vejcovitý ká-
men ze dna jeho milované Sázavy, o které dávno před smrtí na-
psal: Objímám rukama kámen na dně peřejí, proud s ním nehne, 
a nechávám se neviditelnými dlaněmi vodních víl pleskati do zad, 
do paží, do lýtek. Pak se kamene pouštím, proud mě strhuje a tlačí 
břichem k velrybí skále.

(úryvky z Romance pro křídlovku)
Je půlnoc kopřiv

a půlnoc kopru, který promítá
na černou oblohu své zlaté okolíky.

Sedím v okně a bdím.
Terina je všechno,

čím vždycky člověk poprvé vydechne.
A Tonce tryskají andělsky bílá stehna

v vřesů a metlic 

Sedím v okně a bdím
Musím bdít. Z propadlé světnice vane ven

takové prázdno a takové ticho,
že mých dvacet let, dvacet zlatoploutvých ryb,
kdykoliv zabloudí v ten ponurý kout, zčerná.

Terino, dnes večer odjelas ve voze
se záclonkami. Včera jsi mě sama
políbila na ústa. A ta jediná vločka
tvého polibku rozstříkla se po celé

obloze. Vzhlížím k hvězdám, a kdykoli
usrknu, stáhnou se všechny na mé rty.

zdeněk jirásek

Zámek Slatinany 
a Chrudimská komorní filharmonie

vitani 

S filharmonií

porádajíB B

Chrudimská komorní filharmonie

18. 6. 2011 v 18 hodin
s

úcinkuje:ˇ

leta

nádvorí zámku Slatinanyˇ
vecerem zazní muzikálové a jiné známé melodie v podání Chrudimské komorní filharmonie.

Diriguje: martin Profous
vstupné dobrovolné

ˇ

ˇ

ˇ

´ ´ ´

´

ˇ

 

MĚSTO SLATIŇANY 
 

 
Vás srdečně zve 

 

na tradiční 
 

K O N C E R T 
 

PĚVECKÉHO SBORU 
 

SLAVOJ 
 

 
neděle 12. června 2011 

 

v 16.00 hodin 
 

 farní kostel sv. Martina Slatiňany 
 

Vstup zdarma 
 

Vítání léta s filharmonií na nádvoří zámku ve Slatiňanech pro-
běhne 18. 6. 2011 v 18 hodin. (Za nepříznivého počasí se koncert 
nekoná).
Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek z koncertu bude vyu-
žit k rekonstrukci ohrady pro koně Převalského.
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Místní poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Slatiňany č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů účinnou od 5. 5. 2011, která nahradila Obec-
ně závaznou vyhláška města Slatiňany č. 3/2010 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2010.

Výše poplatku zůstává nezměněna, tj. 500 Kč.

Vydáním nové vyhláška byl pozměněn a rozšířen článek 4 „Osvo-
bození“ původní vyhlášky na toto znění:

Čl. 4 
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a)  studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech, kolejích 

a v jiných ubytovacích zařízeních, vyjma měsíců července a srpna,
b)  občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se na ad-

rese trvalého pobytu ani jinde na území města Slatiňany proka-
zatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, léčebnách, 
nemocnicích apod.) 

c)  fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky, 
které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, v místech, kde není zajištěn komplexní systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů,

d)  občané trvale hlášeni v domech č. p. 795, 153 a 115 ve Slati-
ňanech a

e)  fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky, 
které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, a které mají současně trvalý pobyt na území měs-
ta Slatiňany a v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov.

2) Dále se osvobozují tyto osoby:
a)  fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 3 po sobě jdoucí 

měsíce v kalendářním roce) v ústavech sociální péče, dětských 
domovech, domovech důchodců, domovech pro seniory, ne-
mocnicích, či zařízení s obdobným statutem mimo území města 
Slatiňany, a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce

b)  fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdou-
cích měsíců v kalendářním roce) mimo území České republiky, 
a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce

c)  fyzické osoby dlouhodobě pobývající v jiné obci na území České 
republiky (alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním 
roce), a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce

d)  fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdou-
cích měsíců v kalendářním roce) ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy, a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce.

3)  Vznik nároku na osvobození od placení poplatku podle odst. 1 
a odst. 2 je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů správci 
poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník takto osvobozený povi-
nen oznámit zánik nároku na osvobození.

4)  V případě změny místa pobytu u osob uvedených v odst. 2) 
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu na úze-
mí města Slatiňany v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke 
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

5)  Povinnosti poplatníka vyplývající z odstavce 3) nejsou závazné 
pro osoby uvedené v odstavci 1) písm. c) a d).

Přihlásí- li se poplatník, který může být dle článku 4 osvobozen, 

a prokáže skutečnost, že na území města Slatiňany ode dne plat-
nosti nové vyhlášky nepobýval, bude mu poplatek vrácen v po-
měrné výši. V případě, že poplatek za letošní rok dosud nezaplatil, 
bude mu poplatek vyměřen v poměrné výši za měsíce pobytu na 
území města Slatiňany v tomto kalendářním roce.

Třídění odpadů
Na každém obalu jsou značky, které nás informují, jak máme 
s obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás in-
formují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, 
do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. 

Sběr papíru 
Obaly z papíru bývají označeny:

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky 

Sběr skla 
Obaly ze skla bývají označeny:

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo 
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
 
Sběr plastů 
Obaly z plastů bývají označeny: 

 Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), ke-
límky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.) 

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny: 

Obaly z nápojových kartonů „Tetra-packy“ (od mléka, džusů,...) 
odkládejte do kontejnerů na plasty.

Odpad ze zahrad
– biologicky rozložitelné odpady (jako jsou tráva, listí, větve, ple-
vel apod.) odkládejte buď přímo na kompostoviště zřízené na Vaší 
zahradě nebo můžete odvést do sběrného dvora města Slatiňany 
(u vlakového nádraží). Provozní doba sběrného dvora je: 
Pondělí–Pátek  6.00–15.30 hod.
Sobota  8.00–12.00 hod.
Vyzýváme Vás tímto, abyste tyto odpady nevhazovali do Vašich 
sběrných nádob-popelnic – sběrná nádoba nebude svozovou 
firmou vysypána! 
V žádném případě není možné odkládat uvedený druh odpadu do 
pytlů nebo jiných obalových materiálů vedle popelnice. Takový 
odpad nebude svozovou firmou odvážen!
Bližší informace o třídění odpadu naleznete na internetové adrese 
www. slatinany.cz.
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V sobotu 7. 5. jsme měli výlet „jen“ 
do okolí. Počasí nám ten den až neuvě-
řitelně přálo a na programu byla příroda 
– park, les. Už před zámkem jsme se zasta-
vili u krásného cedru atlasského, u bílých 
rododendronů a u dvou velikých kryptome-
rií japonských. Za zámkem další kvetoucí 

rododendrony a pak už jsme se dívali do koruny vysokého jerlínu 
japonského – trochu podobného akátu. Potom byl červenolistý 
buk lesní, přímo majestátný strom – dá se i říci král parku, který 
byl před časem navržen na Strom roku. Od něho jsme přes tráv-
ník viděli štíhlý smrk Pančičův (omorika).

Katalpa trubačovitá ještě nekvetla, zato červený jírovec ano 
a vedle ještě krásně voňavé žluté růžičky. Zajímavý tu je javor 
horský s trochu strakatými listy i živá fosilie – jinan dvoulaločný. 
Zastavili jsme se i u Auerspergské kapličky z r. l936. A před ní už 
kvetly azalky a různě barevné rododendrony. 

U rybníčku je mohutný platan javorolistý. Postáli jsme tady 
také u všem známého červeného javoru dlanitolistého – bývala to 
taková svítící lucernička – trochu nám už povyrostla, ale krásná 
je pořád. Vzpomínali jsme i na koncert Eduarda Hakena a Vác-
lava Zítka, na kterém jsme tu před lety byli. Na druhé straně 
rybníčku je zajímavý buk lesní Pendula s kaskádovitě až k zemi 
převislými větvemi. A znovu další rododendrony a pak už Kla-
pačka. Od ní jsme odbočili k obnovené Vilemínině stezce, která 
ústí u bývalého zámeckého Ferdinandova vodovodu. Cestičce 
se také říká Zlodějka – podle toho, jak po ní utíkali zloději před 
sadařem. Jde se tudy lépe než mezi auty po asfaltce v Kaštance 

od Klapačky. Obnovení této stezky byla skutečně záslužná práce. 
Připomínali jsme si tu i pobyty básníka Jaroslava Vrchlického 
v letech l890 až l909, i to, že mu zdejší obora připadala jako 
„velechrám přírody“.

Kolem Švýcárny, kde se i v sobotu pracovalo, jsme došli ke 
Kočičímu hrádku na křemencové skalce. Tady jsme si odpočinuli 
a pak už to nebylo daleko k větší křemencové – nikoliv skalce, 
ale skále – Čertův hrádek – a k rozhledně Bára. Už jsme tam sice 
byli – dokonce i dvakrát na jejím slavnostním otevření, ale to 
nám nevadilo. Zase jsme si odpočinuli a pak se podívali z roz-
hledny po kraji. Autorem rozhledny, která je ve tvaru trojbokého 
jehlanu z modřínových prken, je Martin Rajniš. Ten je i autorem 
nově postavené Poštovny na Sněžce. A zdejší křemencová skála 
nám připomněla „pohádku“ o Zumzandovské skále. Podle pověs-
ti je v ní ukrytý poklad. Skála se na Velký pátek otvírá – a to 
pomocí zaklínadla. Kdysi se pro poklad vypravili dva chrudimští 
sousedé. Nemohli se ale shodnout, co mají říkat, začali se hádat, 
až z toho byla pranice, která měla dohru u soudu. Nevíme, která 

skála je právě ta Zumzandovská, ale Zumzandové byli skutečně 
určitou dobu vlastníky místního panství a zámku. A Františka 
Zumzande ze Sandberka, dcera jednoho z nich, byla manžel-
kou Antonína Ondřeje Jandery, majitele Janderovského mlýna. 
I v něm jsme před časem byli na exkurzi. 

My jsme zpátky domů šli skoro stejnou cestou – jen v parku 
místo kolem rybníčku – to bylo k dalším vonícím žlutým aza-
lkám za „domečkem“.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Květen v Klubu českých turistů Slatiňany
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Tím je buk lesní červenolistý, který se nalézá v blízkosti 
sochy koně. Návštěvníka parku upoutá pozornost jeho mohutný 
kmen, především však rozložitá koruna s červeným olistěním. 
Řadí se k největším a nejkrásnějším listnáčům v celé republice 
(viz. obr. č. 1, 2, 3 a 4, skýtající celkový pohled, průhled parkem 
a záběr do koruny a na kmen stromu).

Plenární zasedání ONV Chrudim ze dne 21. 11. 1990 se 
usneslo na zřízení ochrany nad tímto kultivarem buku lesního 
(vyhláška č. 55) a zařadilo jej mezi chráněné přírodní výtvory 
(CHPV).

Rozhodnutí ochranářů přírody v našem případě ovlivnil 
dominující estetický dojem ve srovnání s ostatními významnými 
dřevinami. Posuzovány byly též další hodnotící aspekty, tj. tvar, 
stáří, velikost a celkový vzhled čili habitus.

Vyhlášení zámeckého buku za CHVP v roce 1990 bylo zdů-
vodněno následujícím popisem tohoto živého pamětníka pobytu 
bývalé šlechty na zámku:
Věkovitý buk má výrazné estetické vzezření se spletí bohatého 
kořenového systému s obvodem kmene 618 cm (ve výšce 130 cm 
od země), výškou 32 m, obvodem koruny 85 m a stářím 400 let. 
Stáří buku bylo pravděpodobně nadsazeno, neboť stejný strom 
máme zachycen na archivní fotografii staré kolem sta let (obr. 
č. 5, označen šipkou).

Český ústav ochrany přírody, středisko Pardubice, vydal 
v roce 1994 publikaci Památné stromy východních Čech. Shrno-
vala výsledky prověrky památných stromů dle zákona 114/1992 
Sb. (dříve CHPV – stromy). Důvodem bylo upřesnění a doplnění 
o aktuální stav ve vyhláškách, v nichž jsou tyto chráněné skvosty 
přírody registrovány. Poslední prověrku ochránci provedli v roce 
2002, při níž bylo konstatováno, že památný buk ve Slatiňanech 
je v dobrém zdravotním stavu, tudíž nepotřebuje žádný konzer-
vační zásah.

O tom, že buk červenolistý je chloubou, ba přímo klenotem 
parku, bylo již výše řečeno. Bude jej obdivovat ještě mnoho dal-
ších generací po nás, neboť se rozkošatil do nebývalé krásy.

Ing. Milan Vorel

Památný strom v zámeckém parku
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Program cykloklubu Sokola Slatiňany na květen a červen 2011
1) 14. 5. 2011 – Od sokolovny ve 13.30 na Lukavici, Vížky, 
Krupín, Ctětín, Vranov, lesem na Majlant, Včelákov, Tiso-
vec, Dřeveš, Hlínu, Silnice, Smrček, Studenou Vodu, Za-
ječice, Lukavici do Slatiňan. Délka asi 40 km, na začátku 
kopce.
Garantem akce je F. Culek.

2) 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.

3) 4. 6. 2011 – Sraz u sokolovny v 9.00, směr Škrovád, Kochá-
novice, podél rybníků ke střelnici, Rabšt. Lhota, Čejkovice, Pa-
lučiny, Janovice, Holičky, Morašice, Chotěnice, Heřm. Městec 
s prohlídkou kostela sv. Bartoloměje, barokní synagogy a ži-
dovské čtvrti, galerie Cyrany, dále směr Svinčany do Dolních 
a Horních Raškovic s rozhlednou Barborka, zpět na Klešice, 
Jezbořice, Rozhovice, Bylany, Markovice, Vrcha a do Slatiňan. 
Délka asi 45 km.
Garantem akce je J. Tuhý.

4) 18. 6. 2011 – Od sokolovny ve 13.30 do Kochánovic, okolo 
tábora Junáku v Šiškovicích na silnici a doleva vzhůru na Lici-
bořice, Křižanovice, dolů na přehradu, vzůru na Hradiště a dále 
vzhůru na České Lhotice, rozhledna Boika, do Nasavrk, Kvítek 
s odpočinkem a občerstvením, Švihov, Žumberk do Slatiňan. Dél-
ka asi 30 km.
Garantem akce je F. Culek.

Vážení přátelné, 
předkládáme Vám plán akcí cykloklubu Sokola Slatiňany. Je mož-
né 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 adresu 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.

Využijte nabídky Cyklopůjčoven ČD
Stejně jako ve vašem městě, lze službu Cyklopůjčovny ČD vý-
hodně využít i na patnácti dalších místech Pardubického kraje. 
Naplánujte si výlet s rodinou, či přáteli a kvalitní jízdní kola si 
rezervujte na telefonu 972 322 066 či na e-mailu PCEpujkol@
kcod.cd.cz.
Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji jsou Vám k dispozici 

na nádražích Pardubice hl.n., Přelouč, Choceň, Svitavy, Polička, 
Česká Třebová, Letohrad, Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Králíky, 
Lanškroun, Ústí nad orlicí, Chrudim, Hlinsko v Čechách, Slatiňa-
ny a Žďárec u Skutče od 1. 4. do 31. 10. 2011.
Výhodou je, že jízdní kola můžete vrátit v jiné stanici, než ve které 
jste si je vypůjčili.

Program cykloklubu Sokola Slatiňany na prázdniny

9. 7. 2011 – III. Ročník župní akce „Sokolní výlet kolem“. 
Start od nasavrcké sokolovny v 10.00. Budou 3 cyklotrasy různé 
obtížnosti (cca 70 km, 25 km a 10 km) a 2 pěší trasy v okolí Na-
savrk. Popis tras na webu T. J. Sokol Nasavrky.

16. 7. 2011 – Vlakem v 8.11.do Žďárce u Skutče, zde přesed-
nout na Poličku. Borová, Sv. Kateřina. rozhledna Terezka, Pro-
seč, Borek, Budislav, Toulovcova rozhledna, Jarošov, Vranice, 
Roudná, Polánka, Bilý Kůň, Luže, rozhledna Jahůdka, Dobrkov, 
Rosice, Řestoky, Tři Bubny, Slatiňany. Asi 60 km.
Garantem akce je P. Lukáš.

30. 7. 2011 – Na nejvyšší horu Železných hor „Vestec“ a za 
koupáním na Sečské přehradě. Vlakem v 8.11 ze Slatiňan do 
Stružince (9.10), Údavy, Rovný, Slavíkov, VESTEC, Barovice 
(cesta, ne silnice), Lhůta, Libice n.D. , Maleč, Jeřišno, Drhotín, 
výjezd na Šeč, koupání u chaty nemocnice či dle vlastního gusta 
a návrat přes Bojanov a Křižanovice nebo Hrbokov a Petříkovi-
ce do Slatiňan. Asi 60 km.
Garantem akce je J. Tuhý.

13. 8. 2011 – Strádov – Sraz v 15.30 u sokolovny, podle 
Chrudimky do Svídnice, na Práčov, do obory, hned za bránou 
doleva do další brány, po cestě sjezd ke Chrudimce, dole do-
leva, asi po 500 m přes mostek přes řeku, za mostkem pěšky 
na zříceninu Strádova. Na kolech ještě kousek po proudu řeky 

a doprava po cestě vzhůru na Libáň (památník Z. Fibicha), 
Pila Libáň, Radochlín, Vížky a sjezd do Slatiňan. Asi 20 km.
Garantem akce je J. Tuhý.

27. 8. 2011 – Polabím z Kolína proti proudu Labe s prohlíd-
kou hřebčína v Kladrubech nad Labem. Vlakem ze Slatiňan 
8.24, Pardubice 8.55, přestup na osobní vlak do Prahy s odjez-
dem 9.37, Kolín 10.20. Z Kolína po modré značce a cyklotrase 
č. 24, za Veletovem přechodně hlavní silnice, Lžovice, lesem do 
Týnce nad Labem (kostely, ruiny tvrze), dále po cyklotrase oko-
lo zbytků laténského hradiště, přir. rezervace Týnecké mokřiny, 
Labské Chrčice, Selmice do Kladrub (hřebčín, možnost prohlíd-
ky), dále po cyklotrase č.24 do Semína (Opatovický kanál), po-
dél kanálu do Břehů u Přelouče, odtud okolo mělických písáků 
do Valů a dále směr Choltice, Jeníkovice, Jezbořice, Bylany, Sla-
tiňany. Délka asi 65 km.
Garantem akce je J. Tuhý.

Pohodové středy.
Pro méně náročné ježdění chceme nabídnout klidnou podvečer-
ní projížďku s cílem nějakého odpočinkového, většinou cyklistů 
vyhledávaného místa.
Zkusmo tedy:
• středa 8. 6. 16.30 vyjížďka s cílem restaurace Trpišov
• středa 22. 6. vyjížďka s cílem restaurace v Bítovanech
Sraz účastníků v 16.30 u restaurace Bonet.
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Smějeme se s panem Luďkem Zdražilem

CO NOVÉHO U PECIVÁLA? 
•  čaje namíchané na míru – ovocný čaj Slatiňanské mámení 

a bylinný čaj Slatiňanské snění,
•  nová káva s příchutí čokolády s názvem Slatiňanské pralinky,
•  oříšky a sušené plody (kešu v tiramisu, mandle v jogurtu, 

brusinky v hořké čokoládě, sušené brusinky, zázvor v čoko-
ládě…),

•  ručně vyráběná rostlinná mýdla vhodná pro citlivou pokožku 
a ekzematiky.

•  Vůně a chuť našich produktů stojí za Vaši  
návštěvu. Těšíme se na Vás.

Obchod  MARNIVÝ PECIVÁL
má otevřeno denně 9–17, so 9–11.30

Soukromá inzerce

zve všechny příznivce na 264. Malou cenu Monaka, která se 
koná ve středu 22. června 2011 jako

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE.
Nenechte si ujít tuto možnost proběhnout se přírodou na tratích 
3600 m a 10 km. Krb Cumpelík

Město Nasavrky pod záštitou starosty Mgr. M. Chvojky, pořádá 
v sobotu 11. června 2011 ve 14.00 hodin na fotbalovém hřišti 
v Nasavrkách humanitární akci BĚH NADĚJE, která je inspiro-
vána příběhem Terryho Foxe.
Trať 1200 m může každý absolvovat jakýmkoliv způsobem. Smy-
sl akce je vytvářet zdravý styl života a zároveň přispět finančními 
prostředky na léčbu a výzkum rakoviny.
Připraven doprovodný program, občerstvení a upomínka.
Zveme všechny, komu není lhostejné naše zdraví a boj se zákeř-
nou nemocí, jakou je rakovina.

Zmocněnec BĚHU NADĚJE Marcela Holinková – Nasavrky

Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Par-
dubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních schránek, 
jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své názory 
a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti 
a stavu silnic. Jedná se o snahu co největšího zapojení veřej-
nosti do problematiky údržby silnic a o získávání informací 
a zkušenosti občanů, kteří dennodenně silnice využívají.

Formuláře anketních lístků a komunikační schránka budou 
v našem městě umístěny v Infocentru.

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ CHRUDIM

Děkujeme městu Slatiňany za krásné připravení oslavy naší 
zlaté svatby. Paní Pavlišové a paní Kolouchové za přípravu po-
hoštění, paní zastupitelce Ing. Fryšové za milé blahopřání, kvě-
tiny, dárek a paní Markové za nádherné pěvecké vystoupení.

Ještě jednou upřímné díky všem manželé Vohradníkovi

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání k mému životnímu 
jubileu. Jan Nežádal

Poděkování

Ukončení školního roku

BĚH NADĚJE

Anketa

Dne 28. června 2011 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskuteční 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předá-
ním vysvědčení a pamětních listů.


