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Výzva
Vzhledem k přibývajícím teplotám a malému množství srážek 
považujeme za důležité upozornit na vznikající zvýšené nebez-
pečí požáru. Apelujeme proto na občany, aby nerozdělávali ohně 
v blízkosti lesa, nepálili trávu a plevele na volném prostranství, 
a to zejména v blízkosti porostů a polí s obilovinami, aby dbali 
zvýšené opatrnosti. I. O.

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 16. dubna 
2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fot. zleva):
Helekalová Lucie Slatiňany, Smetanovo nábřeží 858
Picpauer Vít Slatiňany, Škrovád 98
Dubská Alžběta Slatiňany, T. G. Masaryka 567
Štursa Matyáš Slatiňany, Škrovád, Souběžná 164
Hromádková Rozálie Slatiňany, Čechova 258
Jandíková Sarah Slatiňany, Družstevní 733
Jeřábek Tobiáš Slatiňany, T. G. Masaryka 131
Tlustý Jáchym Slatiňany, Tyršova 552
Girášková Tereza Slatiňany, Palackého 393
Dvořáková Hana Slatiňany, Vítězství 653
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové a Jany Sychrov-
ské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům 
do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Opět zveme příznivce sluníčka a koupání k návštěvě Plovárny měs-
ta Slatiňany. V klidném prostředí si můžete zaplavat v největším 
bazénu v kraji, slunit se na travnaté ploše nebo dřevěných plató, 
případně využít služeb občerstvení. Jako novinku jsme pro vás při-
pravili venkovní tělocvičnu (přístupná v rámci vstupného na plo-
várnu) a nové sociální zařízení (zřízené nákladem 438 498 Kč).
Dovolujeme si upozornit návštěvníky plovárny, že v celém areálu 
plovárny platí zákaz kouření (kromě vyhrazeného místa před ob-
čerstvením).
Více na www.slatinany.cz. J. H.

Plovárna

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i letos na tomto místě popřál prožití 
krásného léta. Mnoho krásných chvil a zážitků v době vašich 
dovolených a dětem v době letních prázdnin.
Přeji Vám, abyste všichni načerpali nové síly do svého osob-
ního i pracovního života, hodně slunečních paprsků, ať již 
strávíte dovolenou doma, cestováním po naší krásné vlasti, 
nebo v zahraničí.
Při této příležitosti Vás zároveň zvu k návštěvě plovárny 
města Slatiňany, kde Vás čeká příjemné prostředí, možnost 
sportovního vyžití v prostorách nové venkovní posilovny či 
na volejbalovém hřišti. Pohodu Vaší návštěvy také zpříjemní 
prostory občerstvení s krytým i venkovním posezením a nově 
vybudované sociální zařízení.
 MVDr. Ivan Jeník, starosta

Laskavé večery

Poděkování

Laskavé večery mají prázdniny, opět se na Vás budeme těšit v září. 
Jistě již koncem léta Vám oznámíme v Ozvěnách i na plakátkách 
jména hostů dalšího, již 87. večera.

Děkujeme městu Slatiňany a paní Aleně Pavlišové za dárek, květi-
ny a milou gratulaci u příležitosti oslavy výročí naší zlaté svatby.

Manželé Eva a Miloslav Čejkovi

Děkujeme městu Slatiňany za uspořádání oslavy naší zlaté svat-
by v obřadní síni MěÚ Slatiňany. Díky patří za hezká slova paní 
ing. Dagmar Fryšové, paní Markové za hezký zážitek při jejím 
zpěvu i za hudební doprovod, paní Pavlišové a Kolouchové za 
pěkně připravené prostředí k pohoštění a posezení i za dárek.
Bylo to velice milé a budeme mít hezkou vzpomínku.

Manželé Jaroslava a Jan Nežádalovi 
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 16. schůzi dne 25. 5. 2011

1.  Výběr zhotovitele na opravy oplocení u pomníku obětem válek 
na návsi ve Škrovádu (schválena firma Pavel Vojáček, provede-
ní – kovové zábradlí).

2.  Žádost o navýšení kapacity Mateřské školy Slatiňany a kapaci-
ty Školní jídelny Mateřské školy Slatiňany (schváleno).

3.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2011 (financování opravy střechy na plovárně).

Rada města Slatiňany projednala
na své 17. schůzi dne 30. 5. 2011

  1.  Zahájení zadávacího řízení ve výběrovém řízení na akci – 
„Splašková kanalizace Trpišov“ (rada města rozhodla o zahá-
jení zadávacího užšího řízení).

  2.  Zadání zakázky města – Příprava a organizační zajištění po-
dání žádostí a výběrového řízení na projekt „Slatiňany – Říště 
splašková kanalizace“ (rada města schválila společnost Eko-
logický rozvoj a výstavba s.r.o).

  3.  Smlouvu o poskytnutí grantu – Dokončení rekonstrukce více-
účelového hřiště ve Slatiňanech (rada města schválila přijetí 
dotace Pk na dokončení rekonstrukce dětského hřiště).

  4.  Návštěvní a provozní řád veřejně přístupného sportoviště 
v ulici Nerudova, Slatiňany (schváleno).

  5.  Návštěvní a provozní řád sportovního hřiště – fit – park – na 
plovárně, Škrovádské nábřeží, Slatiňany (schváleno).

  6. Výběr zhotovitele na výměnu střešní krytiny nad sociálním za-
řízením a občerstvením na plovárně ve Slatiňanech (schválena 
firma Střechy Šimon za nabídnutou cenu 140 000 Kč)

  7.  Zadání zakázky města – Nátěr oken na objektu MěÚ Slatiňany 
(rada města odložila nátěr a uložila úřadu prověřit možnost 
zlepšení izolačních možností oken). 

  8.  Hospodaření města za I. až III. 2011 
  9.  Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola Slati-

ňany za I. až III. 2011 
10.  Hospodaření příspěvkové organizace – Základní umělecká 

škola Slatiňany I. až III. 2011 
11.  Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřská škola Slati-

ňany za I. až III. 2011 
12.  Hospodaření příspěvkové organizace – Školní jídelna Slatiňa-

ny za I. až III. 2011
13.  Nájem hrobových míst (po přepočtu nákladů schváleno mírné 

snížení nájemného).
14.  Protokol o státní kontrole České školní inspekce v MŠ Slati-

ňany (vše OK).
15.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na 

byt.
16.  Vodovodní přípojku Tyršova 534 (rada města souhlasí s napo-

jením vodovodu k bytovému domu č. 534 za podmínky zaplace-
ní finančního podílu Společenstvím vlastníků domu čp. 534).

17.  Výběr dodavatele zemního plynu (rada města schválila změnu 
dodavatele zemního plynu na společnost Pražská plynárenská 
z důvodu nejvýhodnější nabídky).

18.  Výzvu k provedení plánovaných opatření ke zlepšování pří-
rodního prostředí v přírodní památce Hrobka (posekání a od-
stranění biomasy).

19.  Hospodaření v lesích v roce 2011 – uzavření přílohy č. 2 

Smlouvy o dílo – rok 2011 (schválen dodatek ke smlouvě 
o dílo, ušetří se cca 9000 Kč).

20.  Pohledávku – neoprávněné užívání pozemku (rada města od-
ložila řešení neuhrazené pohledávky a uložila MěÚ ocenit od-
stranění neoprávněně užívané navážky na pozemku města).

21.  Stavební bytové družstvo, Chrudim – nezájem o odkoupení 
pozemku parc. č. 131/1 v kat. úz. Slatiňany (vzato na vědomí).

22.  Zřízení věcného břemena – vodovodní potrubí pro akci „Vý-
stavby vodovodu Píšťovy“ (souhlas).

23.  Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 175/2004 pronájmu po-
zemku (schváleno).

24.  Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany (schváleno).
25.  Pořádání Filmového festivalu zimních sportů (schváleno).
26.  8. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 (přijetí finančního příspěvku Nadace ČEZ 
na vybudování Fit centra na plovárně, navýšení prostředků na 
doplnění dopravního značení, vyhotovení manipulačního řádu 
pro rybník v Trpišově).

27.  Nájemní smlouvu o zapůjčení bazénového vysavače (schvá-
leno).

28.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců (zohlednění pracov-
ních míst dotovaných úřadem práce).

Rada města Slatiňany projednala
na své 18. schůzi dne 13. 6. 2011

  1.  Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových or-

ganizací zřízených městem Slatiňany.
  3.  9. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 (přijetí výtěžku z loterií, dofinancování Fit 
parku na plovárně, podpora veřejné zeleně, přijetí dotace na 
obnovu lesů po kalamitách, zajištění opravy střechy na plo-
várně, navýšení prostředků na opravy kanalizace).

  4.  Financování výměny oken ZUŠ (schváleno použití investiční-
ho fondu ZUŠ).

  5.  Přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany (schváleno při-
jetí sponzorského daru od Lesů ČR na projekt Horolezecká 
stěna).

  6.  Zadání zakázky města – Nátěr okenních rámů a oken na objek-
tu MěÚ Slatiňany (schválena firma Jiří Zobal).

  7.  Výběr zhotovitele na výměnu oken v budově č. p. 771, T. 
G. Masaryka, Slatiňany – prostory ZUŠ (schválena firma PKS 
Mont a.s. s nabídnutou cenou 149 995 Kč).

  8.  Výběr zhotovitele na stavební úpravy 1. podlaží MŠ Slatiňa-
ny – pavilon „A“ (schválena firma Pluto, s.r.o. S nabídnutou 
cenou 669 182 Kč).

  9.  Bezplatné vstupenky na plovárnu města pro účastníky volejba-
lového turnaje (schváleno)

10.  Úpadek dlužníka Stavitelství KRRO s.r.o. (rada města vzala 
na vědomí úpadek firmy KRRO a rozhodla o přihlášení pohle-
dávky města).

11.  Omezení kouření na Plovárně města Slatiňany (rada města 
vydala zákaz kouření v celém areálu plovárny s výjimkou ote-
vřené terasy před občerstvením).

12.  Změnu provozní doby Pečovatelské služby (schválena provoz-
ní doba ve všední dny od 6.00 do 16.00 hod).
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Infocentrum Slatiňany informuje

Nové veřejné sociální zařízení
Již 2 měsíce slouží především návštěvníkům Slatiňan nové so-
ciální zařízení vybudované v Domě služeb. Kromě obvyklých 
WC (vč. WC pro invalidy) je zde i přebalovací koutek a spr-
cha. Rekonstrukci provedla fy PLUTO spol. s r.o. nákladem 
528000 Kč a financoval současný nájemce tohoto zařízení, pan 
Miroslav Janeček. J.H.

Otevírací doba o prázdninách
Informační centrum ve Slatiňanech bude dalším rokem sloužit ná-
vštěvníkům našeho města i o víkendech, a to se stejnou nabídkou, 
jako když je otevřeno během pracovního týdne:
po, út, pá 8–11 a 12–16 hodin
st, čt 8–11 a 12–18 hodin
a opět jako v minulých letech navíc:
so, ne 9–12 a 13–16 hodin
…a novinky!
Pro naše návštěvníky i turisty jsme na letošní turistickou sezonu 
připravily několik druhů nových suvenýrů, které si můžete mimo 
jiné v našich prostorách zakoupit. Jsou to: turistické vizitky, tu-
ristické deníky, nové pohlednice, mýdla, koupelové soli, vonné 
sáčky i samolepky se znakem našeho města, barevné štítky na hůl, 
keramické zvonečky, náprstky, hrníčky či například publikaci Par-
dubický kraj města a obce.
..ale také soutěž!
Každý, kdo má chuť zúčastnit se naší soutěže Putujte za pověst-
mi Chrudimska – Hlinecka, 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 sloso-
vacím lístku. Po slosování budou seznamy výherců k nahlédnutí 
v prostorách i na webových stránkách zúčastněných infocenter. 
Podrobnější informace obdržíte na http:/infocentrum.slatinany.cz 
nebo se stavte u nás v infocentru.
Městská knihovna Slatiňany bude otevřena během celých 
prázdnin ve stejných otevíracích hodinách. Více informací na-
leznete na http://knihovna.slatinany.cz.
Všem návštěvníkům naší městské knihovny i infocentra přejeme pří-
jemně strávené prázdninové dny a těšíme se na Vaši návštěvu u nás.

Renata Maryšková Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatkem za užívání veřejného prostranství jsou zpoplatněna 
všechna prostranství uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 1/2010 
města Slatiňany o místních poplatcích. Pro fyzické a právnické 
osoby to v praxi znamená, že v případě, že využijí tato prostran-
ství k provádění např. výkopových prací, umístění jakýchkoliv 
skládek stavebního či jiného materiálu, k umístění reklamního 
zařízení nebo využijí toto místo k prodeji, jsou povinni nejpoz-
ději 5 dní před zahájením užívání ohlásit předpokládanou dobu, 
místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě 
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je nutno 
ohlašovací povinnost splnit nejpozději v den zahájení užívání.
Nejfrekventovanější využívání veřejného prostranství je k prová-
dění výkopových prací , kde je sazba poplatku 10 Kč/m2/den a dále 
za umístění skládek se sazbou 5 Kč/m2/den. Běžně je prostranství 
města užíváno k umístění reklamních zařízení s týdenním, měsíč-
ním, nebo ročním paušálem dle využitého prostoru.
Upozorňujeme tímto všechny, kteří jakýmkoliv způsobem využí-
vají veřejné prostranství, že jsou povinni na městském úřadě splnit 
ohlašovací povinnost a poplatek uhradit.
Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství po dobu 
kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání a při využívání po 
dobu 7 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejné-
ho prostranství. H.H./HSO
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Blíží se léto, doba prázdnin a odpočinku a také doba, kdy budeme 
mnohem větší čas trávit venku, a tudíž i na sluníčku. Myslím si, že 
rad ani osvěty není nikdy dost, a proto jsem požádala o rozhovor 
MUDr. Roberta Remeše, který je plastickým chirurgem… ale je 
i člověkem, který má k tomuto tématu hodně blízko. I přes to, že 
čas je jeho velký nepřítel a psaní obzvlášť jsem ho přemluvila a na 
pár otázek, které zajímají mě, ale jistě i Vás čtenáře odpověděl. 
Jelikož se známe již léta, když dovolíte, budeme si tykat.
Samozřejmě. Jen se nestyď napsat, že se známe už 30 let. Utíká 
to, viď?

1. Sluníčko? Jak vykoukne žlutá koule na obloze, hned máme lep-
ší náladu, s tím se mnou asi budeš souhlasit. A že jsou jeho paprs-
ky pro lidský organizmus škodlivé? Já – laik bych řekla, že všeho 
s mírou. Co ty na to?
Máš pravdu.

2. Že máme tělo i oči chránit před slunečními paprsky, hlavně 
v létě je známou věcí. Poradíš však, jak vysoký faktor opalovacích 
krémů používat? Je asi rozdíl o jakou pokožku se jedná, jistě bude 
větší obava o dětskou a menší o „dospěláckou“ nebo snad ne?
Zatím pokládáš otázky pro kožního lékaře a ptáš se chirurga. 
Takže to zkusíme. Je definováno 5 základních fototypů člověka. 
Orientačně si je může určit každý sám, ale právě dermatolog 
poradí, jak se má ten který jedinec chovat na slunci. U dětí je 
ochrana samozřejmě ještě daleko přísnější.

3. A vůbec, jaký je tvůj názor na velikost faktorů, která se uvádí na 
opalovacích přípravcích. Odpovídají opravdu vysoké faktory tak 
vysokému chránění? Není třeba zbytečné platit za faktor číslo 50 
a víc poměrně dost peněz, opravdu nás tak ochrání? 
I renomované firmy říkají, že stupeň faktoru na obalu je jen ori-
entační a reálná ochrana je až o 3 stupně nižší. Nevím proč. Fak-
tor č. 50 není pro standardní celotělovou ochranu. Je vhodné ho 
aplikovat na oblasti vyžadující vyšší stupeň, jako čerstvé jizvy, 
pigmentová ložiska, apod. Užitý faktor by se měl odvíjet od foto-
typu jedince, denní a roční doby, nadmořské výšky, místa pobytu, 
probíhající aktivity, atd. Znovu zdůrazňuji, že nejsem specialista 
na kožní problematiku, ale dle mého názoru u nás pro většinu 
dospělé populace stačí krémy s faktorem do 25 a u moře do 35.

4. Jak by měly „řešit“ sluníčko maminky s dětmi – s léty se mění 
i názory. Opalovat miminka s mírou a po namazání nebo vůbec ne? 
A do kolika měsíců, nebo snad roků? Jaký je ten aktuální názor?
Aktuální názor na tuto problematiku ti řekne pediatr či derma-
tolog. Z mého pohledu stále platí to, že miminka by bez ochrany 
měla pobývat pouze ve stínu. Lehké vzdušné oblečení a pokrývka 
hlavy je na místě vždy.

5. Neporadíš třeba čtenářům nějaké vitamínové prostředky, které 
by měli užívat před intenzivnějším pobytem na slunci a hlavně 
u moře? Nebo stačí jen vhodný opalovací krém? A jaké zásady do-
držovat při pobytu na slunci, abychom prožili dovolenou či chvíle 
odpočinku bez nepříjemných pocitů či zážitků u lékaře, které kaž-
dý z nás asi někdy zažil při spálení pokožky?
Krátce: neporadím. Zásadou je zdravý rozum. Nepodceňujme 
čtenáře v této problematice. Mají za sebou léta zkušeností se 
spálenými zády a znají svůj fototyp tak říkajíc z praxe. Navíc 
v době internetu a médií je to nošení dříví do lesa. Naopak je ne-
přeceňujme v tom, že naši radu poslechnou a ti dosud nespálení 
si neposkvrněnou kůži uchovají. Tlak módy na opálení pokožky 

je silnější než všechny rozumné argumenty a to co řekne kama-
rádka, nebo sousedka má pro velké procento lidí váhu větší než 
odborná rada. To zná ze své ordinace každý lékař. 

6. Jak je to s „pihatými“ lidmi a nepřibývají pihy při slunění více? 
Mají mít snad větší obavy než ostatní?
Pihy patří do charakteristik jednoho z nejzranitelnějších fototy-
pů. Takže ochrana před sluncem maximální a dobrý dermatolog 
v záloze.

7. A co brýle proti slunci? Používat? Kde je nakupovat a hlavně, 
na co si dát při jejich nákupu – výběru pozor? Co mají splňovat, 
anebo co za doklad od prodejce požadovat, abychom věděli, že 
jsme nakoupili opravdu kvalitní výrobek, který splňuje to, co nám 
nemůže uškodit a naopak nás bude chránit?
Brýle neprodávám, takže jaký doklad požadovat nevím. Určitě 
bych nakupoval ve specializovaném obchodě. Chce se mi totiž 
věřit, že to co tam deklarují u svého zboží je pravda. Ochrana očí 
před UV je na místě. V současné době je možno opatřit i dioptric-
ké brýle ochrannou vrstvou. Správné sluneční brýle však dokáží 
ochránit oči i před dopadem paprsků ze stran. Když se podíváš 
kolem, tak jsou ale brýle proti slunci hlavně módní doplněk. Tam 
potom na funkčnosti tolik nezáleží. Pár třpytek např. do tvaru 
„Gucci“ a skvělá cena na tržnici rozhodnou. Potom už zornička 
rozšířená za tmavými skly s minimálním UV filtrem umožní ne-
rušenou destrukci optického systému oka UV paprsky v daleko 
větším rozsahu než bez špatných tmavých brýlí. A na závažný 
problém je zaděláno.

Ptáme se za Vás

MUDr. Robert Remeš
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8. Nejenom díky sluníčku vznikají různá pigmentová znaménka. 
Kdy je nejlepší čas na jejich odstranění po vyšetření kožním léka-
řem?
Záleží na tom, jak pooperační stav bude pacienta omezovat a ja-
kou péči chce věnovat jizvám. Odstraňovat se mohou kdykoliv, 
ale pro pacienta je to jednodušší mimo jarní a letní období.

9. Odbočím od té krásné žluté koule – jaký názor máš ty na umělé 
opalování – solária?
Pokud pojedeš v zimě na dovolenou do tropů, tak ho lze využít 
k vytvoření „základu“, aby přechod nebyl pro kůži tak drastický. 
Jinak solária obcházej obloukem.

10. Když už má někdo kožní problém a není si jistý tím, zda je 
potřeba nějakého zásahu lékaře, lze prozradit nějakého odborníka, 
který poradí, jestli se znepokojovat či jde o záležitost, se kterou si 
tělo poradí samo? Myslím si, že jsou čtenáři, kteří neví, na jakého 
odborníka se obrátit – plastický chirurg, kožní lékař, obvodní lé-
kař, dermatolog… Poradíš?
Nevím, zda je nutné doporučení obvodním lékařem ke specialis-
tovi. Problematikou kožních nemocí se zabývá kožní lékař, tedy 
dermatolog. Je – li ho třeba, tak plastický chirurg přichází v úva-
hu až nakonec.

Děkuji mnohokrát za tvůj čas i odpovědi na mé otázky, které snad 
budou zajímavými a hlavně poučnými i pro naše čtenáře a věřím, 
že tě budu moci někdy příště vyzpovídat i z oboru tobě bližší-
mu…
Krásné a teplé léto plné slunných dnů!

Ptala se Renata Maryšková

Současný dobrý zdravotní stav této parkové formy kultivaru 
vyvolává údiv svým enormním vzrůstem. Pohledem do minulosti 
na stejnou okrasnou dřevinu prostřednictvím staré fotografie od 
majitelů zámku spatřujeme, že se před sto lety nelišil od ostat-
ních stromových exemplářů parku. Foto bylo otištěno v minulých 
Ozvěnách. Od kastelána zámku bylo rovněž získáno jeho mladší 
foto z roku 1946 (obr. č. 1).

Mohutný buk, dnes chráněný, byl svými svými rozměry 
v zorném úhlu ochranářů přírody. Zaznamenávali obvod kmene 
v posledních 30 letech, jenž zůstal prakticky stejný a činí 618cm, 
měřený za standardních podmínek.

V tipování jeho stáří není mezi dendrology jednota a uvádějí 
věk 300–400 let,přičemž park byl založen Auerspergy v roce 
1796. Za příklad jim sloužila analogie u jiných datovaných 
památných stromů v republice.

Další foto (obr. č. 2) pochází od pana Morcha ze ZO ČSOP 
Nasavrky a otiskujeme ho pro jeho členité větvoví, vytvářející 
sličné tvárnění do široka košaté koruny, nabízející nevšední podí-
vanou pro návštěvníky zámeckého parku.

Ing. Milan Vorel

Ještě k památnému buku červenolistému

Nejzhoubnější kožní nádor



6

V sobotu 2l. května jsme s KČT Slati-
ňany byli po čase znovu na výletě v Praze. 
Využili jsme nejen příležitosti Meziná-
rodního dne muzeí, ale i jedné z posled-
ních možností návštěvy Národního muzea 
před jeho rekonstrukcí. Historická budova, 
postavená ke konci l9. století na místě tzv. 

Koňské brány podle návrhu arch. Josefa Schulze, bude od 8. 7. 
uzavřena.

Kromě stálých expozicí je tu výstava Staré pověsti české. Už 
venku na průčelí budovy je vidět kulisa staročeského hradiště. 
Výstava sama, složená ze souboru legend a pověstí o nejstar-
ších dějinách Čechů je nejen poučná, ale i zábavná. Tak třeba 
je možno zkusit potěžkat Bivojova kance, nebo se podobně 
jako praotec Čech rozhlédnout z Řípu. Jsou tu znázorněny např. 
i tajemné příběhy o Lucké válce nebo o Durynkovi a Neklanovi. 
Příběh vítězství Čechů nad Luckým knížetem Vlastislavem nám 
připomněl náš výlet na Levý Hradec, blízko kterého je Turské 
pole, kde se podle legendy boj udál. I následný příběh Vlastisla-
vova syna – malého Zbislava, zavražděného Durynkem, kterému 
ho kníže Čechů svěřil, je stejně pochmurný.

Na výstavě jsou i různé středověké rukopisy, renesanční 
rytiny, barokní obrazy, archeologické nálezy, slavné i neznámé 
obrazy, sochy, ale i ilustrace z dětských knížek a humoristických 
časopisů. 

Na to všechno nám příhodně navázala expozice pravěkých 
dějin státu. Tady je např. i hlava Kelta z Mšeckých Žehrovic – 
sice kopie, ale i tak na nás zapůsobila. A vlastně asi den předtím 
byla ta originální hlava výjimečně na jeden den vystavena blízko 
místa nálezu. Potěšující pro nás je, že v muzeu můžeme vidět 
i exponáty z našeho kraje – model domu z Opatovic nad Labem 
a předměty z nedalekých Platěnic (kultura slezsko-platěnická). 
A v paleontologické sbírce je nález z blízkého Blata – kostra 
a maketa pradávného nosorožce srstnatého. Prošli jsme si i sbír-
ky zoologické.

V nové budově |Národního muzea je pak výstava Velká 
Morava. I ta je nejen zajímavá a poutavá, ale i zábavná. Hodně 
z toho se tu dá nejen vidět, ale i vyzkoušet. Byli jsme překvapeni, 
jak je třeba těžká drátěná košile.

Odtud jsme metrem přejeli na stanici Hradčanská. Ulicí Na 
valech, parkem Charlotty Masarykové a kolem Písecké brány, 
kde jsme si mohli uvědomovat dávné opevnění Pražského 
hradu, jsme došli k renesančnímu letohrádku královny Anny – 
Belvedér. Ten dal postavit Ferdinand I. pro svou manželku Annu 

Jagelonskou, která se ale jeho dokončení nedožila. Zemřela po 
narození svého patnáctého dítěte. Kolem Zpívající fontány jsme 
se potom zahradou prošli. Nemohli jsme nevzpomenout příběh 
tulipánů. Ty se sem dostaly dříve než do Holandska. Velvyslan-
cem u tureckého sultána byl totiž bývalý učitel dětí Ferdinanda 
I. a ten tam pro našeho panovníka obstaral jejich cibulky. Teprve 
z Prahy se tulipány dostaly do „jejich země“. Podobný je i pří-
běh šeříku.

Pak jsme po Prašném mostě a po Plečnikově lávce vešli do 
Zahrady Na baště. Za Marie Terezie byl tento prostor mezi hrad-
ním příkopem a obrannou zdí změněn na baštovní dvůr. Po vzni-
ku Československé republiky byl upraven podle návrhu právě 
hradního architekta Josipa Plečnika. 

Ze zahrady jsme Kyklopským schodištěm sestoupili do Jele-
ního příkopu. Je to přírodní rokle o rozloze přes 8 ha. Protéká jí 
potok Brusnice, později regulovaný a z části svedený do potrubí. 
Příkop se táhne od ulice U Brusnice až k velké zatáčce Chotkovy 
silnice. Původně měl ochranný význam. Za Rudolfa II. sem byla 
vysazena vysoká zvěř – odtud jeho název. Kdysi se tu i lovilo, 
určitou dobu tu byla na části i jízdárna. 

Za Marie Terezie byl původní Prašný most nahrazen sypanou 
hrází a tak byl příkop rozdělen na horní a dolní část. Ty jsou teď 
spojeny tunelem postaveným v r. 2002 podle projektu Josefa 
Pleskota. 

V době první republiky byl v příkopě zřízen medvědinec pro 
medvědy, které dostal T.G.Masaryk od legionářů z Ruska. Dosud 
tu je umělá jeskyně s kašnou, bývalý domek medvědáře a pískov-

Klub českých turistů v Národním muzeu a v Jelením příkopě
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Vážení milovníci cestování, kultury, památek, historie a přírody, 
přeji Vám pohodové léto plné zážitků, odpočinku a mnoho času 
stráveného se svou rodinou a přáteli. Budu moc rád, když si udělá-
te i chvilku a zastavíte se na zámku, který máte hned „za humny“ 
a možná budete překvapeni, co všechno nového se na zámku za 
poslední půlrok stalo a změnilo. S kolegy kastelány z Pardubic-
kého kraje jsme pro Vás připravili malý dárek – Společnou vstu-
penku, se kterou můžete do konce turistické sezony 2011 navštívit 
hrady Kunětická hora, Litice, zámky Litomyšl a Slatiňany a zaví-
tat do skanzenu Veselý Kopec a Betlém v Hlinsku. Vstupenka je 
za 295 Kč pro dospělého (oproti samostatně zakupovaným vstu-
penkám ušetříte 150 Kč a jedno vstupné Vás vyjde na necelých 
50 Kč) a snížené vstupné pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 
je ve výši 185 Kč (ušetříte 100 Kč a jedno vstupné je tak za 30 Kč). 
Vstupenka je k dostání na pokladně zámku, kde Vám rádi zodpo-
víme případné otázky.
Velmi mě těší, že se také rozjíždí spolupráce se slatiňanským 
hřebčínem. Pro letošní rok je od 1. července v platnosti Společná 
vstupenka Zámek – Hřebčín, kdy za zvýhodněné vstupné můžete 
navštívit jednu ze dvou prohlídkových tras na zámku a k tomu zá-
rověň stáje se starokladrubskými vraníky.

Sledujte www.zamek-slatinany.cz, www.facebook.com, najdete zde 
aktuální informace o dění na zámku ve Slatiňanech.

Krásné léto ještě jednou přeje Jarda Bušta.

Za památkami Pardubického kraje

12. 5. 2011, Nové Město nad Metují
Naši atleti si po prvním kole soutěže dovezli domů překvapivé, ale 
naprosto zasloužené třetí místo. V průběhu soutěže jsme dokonce 
dlouho vedli, až poslední disciplíny rozhodli o konečném pořadí. 
Opět jsme doplatili na malou základnu (závodilo pouhých 6 zá-
vodníků), ostatní družstva byla početnější. My jsme vše nahradili 
výkony a bojovností!!
Pokud se nám na druhé kolo podaří odjet v plné sestavě (asi 12 
závodníků), tak mámě šanci i na druhé místo!!

Výsledky:
400 m – Pilař Martin 57,14 4. místo
800 m – Rulík Martin 2:42,45 min 5. místo
3 000 m – Pilař Martin 11:39,76 min 2. místo
400 m. př. – Pilař Martin 74,35 s 1. místo
Rulík Martin 82,20 s 2. místo
Výška – Venzara Jakub 1,69 m 1. místo
Rulík Martin 1,60 m 2. místo
Dálka – Češík Antonín 5,01 m 2. místo
Venzara Jakub 4,95 m 3. místo
Trojskok – Češík Antonín 10,94 m 1. místo
Venzara Jakub 10,42 2. místo
Koule – Hudec Michal 11,50m 9. místo
Němec Jan 10,93 10. místo
Disk – Němec Jan 33,21m 5. místo
Hudec Michal 27,43m 8. místo
Kladivo – Němec Jan 0 m  (tři neplatné pokusy)
Oštěp – Hudec Michal 34,15 m 5. místo

Neobsadili jsme 100 m, 200 m, 110 m. př, tyč a 4 x 100m!!!!
Většina kluků si vytvořila osobní rekordy. Nejkvalitnější pak byl 
skok vysoký, méně se pak dařilo vrhačům.
Příští kolo je 3. 9. 2011 v Pardubicích.

Krajské přebory jednotlivců – 12. 6. 2011, Svitavy – žactvo
Na přebory mělo odjet pět závodníků – odjeli jen dva, ostatní 
měli zdravotní problémy. I tak si naše minivýprava vedla nadmíru 
dobře.
Nela Čermáková dosáhla nejlepšího umístění v hodu míčkem, 
kde výkonem 34,71 m obsadila 5. místo. Dále byla 6. na 60 m 
(v nejnabitější disciplině) časem 9,14 s. Ve skoku dalekém se jí 
nedařilo a skončila 13 za 313 cm.
Více se dařilo Veronice Rulíkové, která získala dvě medaile. Ve 
vrhu koulí obsadila 2. místo výkonem 9,10 m, a v hodu kla-
divem rovněž vybojovala stříbro za 24,23 m. Oba výkony byly 
navíc osobní rekordy této malé závodnice.

Rulík Martin – mistr republiky!!!

I. KOLO  KRAJSKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV – JUNIOŘI

21. 5. 2011, Bílina
Tento víkend se konalo v Bílině Mistrovství republiky speciálních 
škol v atletice. Náš oddíl reprezentoval Martin Rulík, kterému se 
podařila obhajoba loňského výsledku a opět vyhrál ve skoku vy-
sokém výborným osobním rekordem 170 cm!!!
Martinovi děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu a zá-
roveň přejeme hodně zdraví k dalšímu růstu své výkonnosti.

Za oddíl atletiky Jan Hanuš, trenér

cová socha Ponocného. Je to dílo sochaře Franty Úprky a prezi-
dent ho dostal k 75. narozeninám od studentů hořické Kamenické 
školy. Dosud je na ní vidět i darovací nápis.

V Jelením příkopě je příjemná procházka. Zašli jsme i na 
nově zrekonstruovanou kruhovou Masarykovu vyhlídku, kde on 
pod lípou rád odpočíval a kterou také původně upravil arch. J. 
Plečnik. Velmi se nám líbil i tunel, kterým jsme prošli do dolní 
části rokle. 

Vrátili jsme se nahoru a prošli se Hradem, kde jsme se zasta-
vovali u řady památek. Z vyhlídky nad Starými zámeckými 
schody jsme se „pokochali“ pohledy na osluněnou Prahu. Potom 
jsme přes Svatováclavskou vinici došli k metru. Při výstupu Na 
Můstku jsme se ještě podívali i na vystavené zbytky původního 
můstku přes hradební příkop Starého Města ze l4. století, objeve-
né v r. l976. A pak už jen odpočinek v restauraci a směr domů.

 M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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Normalizační předseda
JOSEF KAINAR

29. 6. 1917 Přerov–16. 11. 1971 Dobříš

Najít v životě Josefa Kainara něco kladného je velice těžké. 
Tedy kromě vlastní poezie.

Povídání o tomto více než rozporuplném (a rozpolceném) 
básníkovi začneme vzpomínkou Vlastimila Maršíčka (v letech 
1956–1970 tajemníka Československého svazu spisovatelů).

„Myslím si, že Kainar měl nejraději sám sebe, a že to hrál 
tak, aby to vypadalo dobře, neegoisticky. Rád žil na cizí účet, 
i když většinou jen v teplácích, ale zato na Dobříši nebo v další 
svazové zotavovně, na Ždáni. Nerad za sebe něco platil. Hlavně 
ne účty za svá ubytování v těchto domovech, rozumí se včetně 
manželky. Když neměl vypito, tvářil se dobromyslně jako najede-
ný medvěd a vypadal jako nějaký hodný skromňoučký moravský 
,stréček´. Ale když vypito měl, lezly z něho všecky mindráky, byl 
zlý a jedovatý. Nebylo příjemné posedět s ním u jednoho stolu. 
V dobříšské jídelně s Drdou, dalším zámeckým starousedlíkem, 
v takové ráži nejednou na sebe pozvedli židle.“

Josef Kainar se narodil ještě za Rakouska-Uherska v rodi-
ně železničáře. Jeho rodiče se rozvedli, matka s dcerou odjela 
na Slovensko a Josef zůstal u otce. Bylo mu v té době 10 
let. Po obecné škole v Přerově studoval tamtéž gymnázium, 
ale dokončil ho v Hlučíně. Student to byl průměrný, ovšem 
s nadprůměrnými uměleckými sklony, zejména hudební-
mi. Na velice dobré úrovni hrál na klavír, ovládal i kytaru. 
A miloval jazz. Po maturitě nastoupil na filosofickou fakultu 
do Prahy, kde studoval češtinu a francouzštinu, ale kvůli oku-
paci ji nedokončil. Poté střídal mnohá povolání. Byl pochůz-
kářem na dráze, pracoval v kanceláři, na pile i jako profesi-
onální kytarista nebo dramaturg v Divadle satiry. A stal se 

redaktorem novin KSČ Rovnost, kde vycházely jeho obrázky 
a básně.

Po válce se přestěhoval do Brna, kde dělal redaktora Svornos-
ti, později pracoval pro Svobodné slovo. A také se v Brně v roce 
1947 oženil. Začal žít již hlavně uměním. Spolupracoval s fil-
mem, rozhlasem i různými časopisy. Zejména jeho spolupráce 
s rozhlasem byla úspěšná. Tzv. rozhlásky si pamatují lidi dodnes. 
Ale od roku 1947 se věnoval už jen literatuře. Ovšem velký kus 
muzikanta v něm byl stále a tak jeho básně byly často i písňový-
mi texty. Někdy ke svým textům i sám složil hudbu. Jakou jinou, 
než jazzovou. Také psal texty na melodie světových jazzových 
klasiků G. Gershwina nebo D. Ellingtona. V básních hodně pou-
žíval ironii a výsměch, nevyhýbal se hovorovému a někdy i vul-
gárnímu jazyku. Jeho básně také často byly zároveň i příběhy.

V roce 1956 se rozvedl a odešel do Prahy, kde se oženil po 
druhé. Ale ani druhé manželství nebylo příliš šťastné. Opět se 
o něm zmiňuje Vlastimil Maršíček. Jeho žena za ním prý ani 
nepřijela do Dobříše, když tam umíral. On to ve vztazích se 
ženami měl vždy složité. Už první milostné zklamání, ve svých 
sedmnácti letech, řešil pokusem o sebevraždu, při kterém si pro-
střelil břicho.

Vraťme se k začátku. Byl Kainar opravdu tak špatný člověk? 
Budu nyní citovat z knihy Ryby katedrál (antologie české poezie 
20. stol.), kde stojí doslova: Kainar byl dobrý básník a špatný 
člověk. Plival na mrtvoly – vysmíval se např. popravenému 
Rudolfu Slánskému, udával bezmocné. V básni „Zůstali vzadu“ 
poplival Devětsil a celou surrealistickou avantgardu (proti němu 
se postavil jen K. Biebl, který reagoval básní „Zůstali v řadě“). 
Zrazoval své nejlepší kamarády, v rozhlásku se např. vysmíval 
emigraci Ivana Blatného. Konec citace.

Zejména jeho odsouzení Blatného mu udělalo velkou cha-
rakterovou kaňku. V roce 1945 se ho totiž Blatný v Brně ujal 
a nechal ho u sebe bydlet. K Blatnému do bytu se nastěhova-
la nakonec i Kainarova matka, která oběma básníkům vedla 
domácnost. Tento azyl mu poskytoval dva roky, až do Kainarovy 
svatby.

Kainar byl člověk pohodlný, vyhýbal se všem nabízeným 
funkcím a nechodil na schůze. Mnohokrát mu Svaz českoslo-
venských spisovatelů nabízel různé funkce ve výboru, i samotné 
předsednictví, ale Kainar vždy odmítl. Když za ním přišli a on 
seděl zrovna na rybách, tak se vykroutil slovy: „Já mám tady ty 
své rybičky kšá, kšá, co bych schůzoval.“ Jindy ho zase potkali 
s jeho oblíbeným fotoaparátem a vyslechli si: „Já si tady na ten 
svůj fotoaparátek cvak cvak…“ Anebo zrovna hrál na kytaru: 
„Ale co bych? Já si tady na tu svoji kytarečku brnk, brnk…“ Sli-
bovali mu dokonce, že ani nebude muset chodit na schůze. Chtěli 
jen jeho jméno.

Proč o něj tolik stáli, když věděli, jaký je? Protože jako bás-
ník byl skvělý a velice populární.

Proč tedy Kainar, který tak nesnášel funkce, nakonec kývl na 
nabídku a stal se předsedou nového, normalizačního Svazu čsl. 
spisovatelů? Ten starý výbor byl v roce 1970 rozpuštěn a vytvo-
řil se nový. Jak se mohl Kainar dívat na to, že řada výborných 
a slušných spisovatelů byla zakazována a různě perzekuována 
a jejich knihy šly do stoupy? Možná v tom byl obyčejný strach, 
aby neskončil jako oni. Možná v tom byla jeho osobní zbabělost. 
Ale také v tom asi hrál roli slib, že mu odpustí všechny dluhy 
z Dobříše a Ždáně, které prý byly vyšší než 200.000 korun! 
V každém případě toho rozhodnutí brzy litoval, ale vzepřít se 
komunistům už nedokázal. 

Literární okénko
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Kainar těžce nesl svou novou životní situaci. Věděl, že je 
na špatné straně barikády, ale neměl sílu přelézt na druhou. Pro 
pomoc se rozjel do Brna za přítelem Oldřichem Mikuláškem. 
Snažil se ho přesvědčit, aby vstoupil do toho nového svazu. 
Kainarovi by to moc pomohlo, ale Mikulášek ho odbyl slovy, že 
by se nemohl podívat do zrcadla. To byla poslední kapka. Zůstal 
opuštěn. I svou ženou Alicí. Psychické problémy způsobily, že 
chátral i fyzicky. Odjel do „své“ Dobříše a v pouhých 54 letech 
tam zemřel.

Poslechněme si ještě vzpomínku básníka Jana Zábrany z roku 
1975.

„Když jsem četl prvně Kainarovy Nové mythy, bylo to pro 
mě zjevení …. Myslím si to dodnes, bez ohledu na to, co se 
z Kainara objektivně stalo! V něm ta jeho laxnost k dobrému 
a zlému plus bezcharakternost nějak souvisela…. Ostatně zají-
mala mě vždycky sbírka Nové mythy (ale tak Osudy, Příběhy) 
a nikoliv člověk Josef Kainar, kterého jsem v životě viděl asi pět-
krát nebo šestkrát a vždycky jsem si dal záležet, abychom nebyli 
představeni a abych se s ním vyhnul.“

No, nedá se toho opravdu na Kainara nalézt moc pěkné-
ho. Nechme si tedy, podobně jako Jan Zábrana, pouze ty jeho 

básně. A písňové texty, které nádherně zpívají třeba Michal Pro-
kop, Vladimír Mišík nebo Karel Plíhal. 

A jen tak mimochodem, jméno Kainar by mohla být odvo-
zenina od prvního vraha Kaina. Ale ve skutečnosti prý vzniklo 
z německého Keiner (žádný).

LIST
Ta nejlehčí a nejkrásnější dýka

vypadla z rukou podzimu.
Na hrotu

dvě kapky krve.

Takovou chtěl bych napsat jednou báseň.
Aby se, břitká, nesla tiše k zemi

a aby měla na hrotu
dvě kapky krve

Mé nebo cizí,
na tom nesejde.

zdeněk jirásek

Když se na konci května naši diabetici vydali na netradiční 
výlet do nedalekých Rosic u Chrasti. Tentokrát jsme vyměnili 
zámecké komnaty a hradní věže za cihelnu, kravín a teletník. 
Zámecké koberce za cihlovou dlažbu a hlubokou podestýlku.

Naše první zastavení je v bývalé cihelně. Jindy tak rušné 
tržiště bylo pusté a tiché. Jen před vchodem do cihelny nás 
vítá pan Hromek a zavádí nás do bludiště cihelny. S úžasem 
si prohlížíme výstavu nazvanou „Fantazie umění“. Krásné 
výrobky prostých lidí, obrázky, aranžmá k různým příleži-
tostem, výrobky ze dřeva, proutí, textilu a papíru jsou vel-
kou inspirací pro šikovné ruce našich žen. V prvním patře 
cihelny se většina z nás vrátila do doby dětství a mládí. 
Co krásných věcí skrývaly půdy a stodůlky obyvatel Rosic 
a okolí. Starý nábytek, nádobí, hračky a kočárky, dnes už 
pravěké pračky, zemědělské stroje, nářadí pro řezníky, pro 
kováře i koláře. Staré vozy, ale i kočáry a bryčky. Jen neradi 
opouštíme tenhle ráj našeho mládí, opouštíme tichou tržnici 
a spěcháme do Zemědělského družstva. Zde nás vítá předse-
da Ing. Blažek s paní zootechničkou. Provádějí nás areálem 
kde je ustájena pouze část chovaných zvířat. Roztomilá 
telátka na nás kulí své nádherné oči a 600 krav francouzké-
ho chovu se nenechává vyrušit naší přítomností a moudře si 

hledí svého. I prasátka si spokojeně rochní ve svých kotcích. 
Všude je čisto, uklizeno a nechybí ani muškáty v okýnkách. 
A protože družstvo dokáže zvířata nejen vypěstovat, ale 
i zpracovat máme možnost si některé dobrůtky zakoupit. 
Dobrý chléb a pečivo, specielně pro nás udělaná grilovaná 
kolena, uzené maso přímo z udírny a to vše ve výborné 
kvalitě. Však některé výrobky rosického družstva získali 
ocenění Regionální potravina. Po výborném obědě v druž-
stevní jídelně a po krátké besedě s předsedou odjíždíme na 
prohlídku jatek. Zde máme možnost z povzdálí sledovat 
výrobu masných výrobků. Jen málokdy se něco takového 
podaří. Naše poděkování patří všem kteří nám věnovali svůj 
čas. Odjíždíme spokojení. Tenhle trochu netradiční výlet se 
opravdu vydařil.

Nyní se těšíme na jednu z největších akcí kterou SD pro 
své členy pořádá a to je rekondiční pobyt. Letos opět pojede-
me do Kačenčiných hor. Věřím že si tuhle vytouženou dovole-
nou všichni užijeme a vrátíme se odpočatí a bohatší o spoustu 
nových zážitků.

Za výbor svazu diabetiků vám přeji hezké léto a pohodu, 
ať už dovolenou budete trávit kdekoli.

Bohumila Blažková,členka SD

Byla jsem při tom...

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:
Táňa Keleová – Vasilková – Máma pro Veroniku
Irena Fuchsová – Když Anna utekla

Měsíc s pěknou knihou  
Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na 

28.ročník turnaje mužů a žen 
   

 
ve  V O L E J B A L U 

 

v sobotu 9.7. 2011  od 9.00 hod 
   v areálu stadionu Sp.Slatiňany           
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Smějeme se s panem Luďkem Zdražilem

Městská knihovna Slatiňany 
 

 

vyhlašuje prázdninovou soutěž 
 

 
 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO 
 

Děti máte rády zvířátka? 
 

Pokud ano a o prázdninách navštívíte některou ze zoologických zahrad,  
vyberte si tam zvířátko, které se vám nejvíce líbí.  

Při své procházce tam potkáte třeba opici, slona, žirafu, tygra,  
ale i třeba medvěda, sovu, želvičku, různé hady a spousty dalších. 

 
To pro vás nejoblíbenější, nejmilejší a nejkrásnější nakreslete,  

a svůj obrázek přineste k nám do knihovny do pátku 9. září 2011. 
Už se na ně těšíme a všechny vaše kresby v našich prostorách vystavíme. 

 
Pojďte si zasoutěžit a vyhrát pěknou věcnou cenu! 

 
Přejeme vám pěkné prázdniny, hodně sluníčka i zážitků. 

 
 

                      

Středeční vyjížď ky cykloklubu  Sokola Slatiňany

Cykloklub Sokola Slatiňany vás zve na středeční vyjížďky do 
okolí Slatiňan. Budou se konat 13.7., 20.7. a 27. 7. 2011. Sraz 
účastníků vždy v 17 hodin u restaurace Bonet.

S pozdravem Nazdar Josef Tuhý


