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

Ukončení školního roku 87. LASKAVÝ VEČER
PŘIJEDOU LEGENDY UNDERGROUNDU

Dáša Vokatá a Ivan Martin Jirous budou vzácnými hosty 
87.  LV ve Společenském domě v úterý 27. září. Oba přijedou už 
podruhé. Poprvé k nám zavítali na 40. LV 14. 6. 2007.
Dáša Vokatá měla velice dobrodružný, a často i smutný, život. 
V protikomunistickém odboji byla už od raného mládí. Vyrůstala 
v Ostravě, ale odešla z domu a žila s ostatními „androši“ v Rych-
nově u Děčína v „baráku“. Takových baráků – ostrovů svobody 
bylo po republice několik a bydleli v nich komuny odpůrců reži-
mu. StB ovšem ten rychnovský srovnala se zemí a jeho obyvatele 
pozavírala nebo alespoň rozehnala. Dáša potom emigrovala do 
Rakouska, kde vlastně žije dosud. V emigraci se přátelila a spo-
lečně vystupovala s Karlem Krylem, Vlastou Třešňákem, Čárlím 
Soukupem nebo Svatoplukem Karáskem. Velkou oporou jí byl 
i Anastáz Opasek. Spolupracovala, díky Karlu Krylovi a Pavlu 
Tigridovi, i s rádiem Svobodná Evropa.
Po roce 1989 se sice chtěla vrátit domů, ale kvůli dětem zůstala 
ve Vídni. Do České republiky však často jezdí, hlavně za Ivanem 
Martinem Jirousem, se kterým také společně vystupují.
Představovat básníka I. M. Jirouse by bylo nošením dříví do lesa. 
Tedy jen stručně. Vystudoval historii umění na Karlově univer-
sitě. Byl uměleckým vedoucím skupiny Plastic People of the 
Universe a signatářem Charty 77. V 70. a 80. letech byl pětkrát 
vězněn, nejdéle v letech 1981–1985. Seděl ještě 25. listopadu 
1989, kdy mu zbytek trestu prezident prominul. Jirous je mimo 
jiné držitelem prestižní Seifertovy ceny za celoživotní básnické 
dílo.
Laskavý večer začne tradičně v 19 hodin. Lístky si můžete koupit 
v předprodeji v městské knihovně nebo na místě (budou-li ještě).

z.j.

Volné pracovní místo
Město Slatiňany přijme zaměstnance pro obsazení pozice refe-
rent – referentka státní správy a samosprávy – doprava a životní 
prostředí, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou).
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. září 2011 
nebo dle dohody. 
Podrobná výzva včetně požadavků zaměstnavatele, povinných 
náležitostí přihlášky a povinných příloh je v plném znění k dis-
pozici na úřední desce Městského úřadu Slatiňany, na webových 
stránkách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města 
Slatiňany.
Úplnou přihlášku včetně povinných příloh zašlete nebo doruč-
te osobně nejpozději do 15. srpna 2011, do 16.30 hod. na adresu 
města Slatiňany.
Případné dotazy zodpoví Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ Slatiňa-
ny, tel. 469 660 237, e-mail: j.hodic@slatinany.cz nebo Antonín 
Odvárka, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, tel. 
469 660 233.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 19. schůzi dne 22. 6. 2011

  1.  Úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní 
školy Slatiňany na rok 2011 – změna odpisového plánu v sou-
vislosti s pořízením nového serveru

  2.  Darovací smlouvu (Vodárenská společnost Chrudim, a.s., 
20 000 Kč na provoz plovárny)

  3.  Zadání zakázky města – Dodávka technických prostředků pro 
antivirové a antispamové řešení včetně software

  4.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2011 na výměnu střešní 
krytiny nad sociálním zařízením a občerstvením na plovárně 
ve Slatiňanech – rozšíření opravované plochy střechy

  5.  Výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města pro účastníky 
sportovního soustředění

  6.  Smlouvu o poskytnutí grantu – Oprava oplocení pomníku obě-
tem válek na návsi ve Slatiňanech – místní části Škrovád – při-
jetí finančních prostředků na realizaci opravy

  7.  Odstranění části ostrůvku před domem. č. p. 76 ve Škrovádu – 
vyhovění žádosti občanů

Rada města Slatiňany projednala
na své 20. schůzi dne 29. 6. 2011

  1.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Zá-
kladní školu Slatiňany na rok 2011 – změna rozpočtu v souvis-
losti se změnou odpisů (nový server)

  2.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Ma-
teřskou školu Slatiňany na rok 2011 – změna rozpočtu v sou-
vislosti s realizací navýšení kapacity MŠ

  3.  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 48/2007 o pronájmu 
pozemku – umožnění zhotovení zahradního přístřešku na části 
pronajatého pozemku nájemci na jeho náklady

  4.  Ukončení Smlouvy č. 154/2009 o pronájmu pozemku dohodou 
– pozemek za garážemi u železniční trati

  5.  Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku (Presy)
  6.  Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 02/2010 na organizaci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárny“ – dodatek reflektu-
jící změnu právní formy mandatáře

  7.  Dodatek k Mandátní smlouvě č. 5/2010 na zajištění činnosti 
technického dozoru investora při realizaci stavby „Švýcárna 
– interaktivní muzeum Starokladrubského koně – stavební 
úpravy domu č. p. 66 ve Slatiňanech – doplnění povinnosti 
spolupůsobení při finanční kontrole realizace projektu

  8.  Dodatek ke Smlouvě o autorském dozoru č. 17/2010 na zajiš-
tění autorského dozoru na akci „Rekonstrukce domu č. p. 66 
ve Slatiňanech – Švýcárna“ – doplnění povinnosti spolupůso-
bení při finanční kontrole realizace projektu

  9.  Vnitřní směrnici RMS – použití městského rozhlasu – stanove-
ní pravidel pro hlášení v městském rozhlasu

10.  Výběr zhotovitele sanace po požáru na Starém náměstí na 
základě nejvýhodnější předložené nabídky zakázku realizuje 
firma LOPAS CZ s.r.o. Brno

Rada města Slatiňany projednala
na své 21. schůzi dne 14. 7. 2011

  1.  Výběr zhotovitele – nátěr lávky Na Podskále – na základě nej-
výhodnější předložené nabídky bude zakázku realizovat firma 
GETMI spol. s r.o.

  2.  Výběr zhotovitele – oprava povrchu MK Škrovádské nábřeží 
– na základě nejvýhodnější předložené nabídky bude zakázku 
realizovat firma REAL spol. s.r.o.

  3.  Výběr zhotovitele – oprava komunikace v Kunčí, 2. část úseku 
„D“ – na základě nejvýhodnější předložené nabídky bude za-

kázku realizovat firma REAL spol. s r.o.
  4.  11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 – přesuny v kapitole opravy silnic, aby 
mohly být tyto opravy realizovány

  5.  Smlouvu poskytnutí dotace ze SFŽP (Třešňovka) – přijetí fi-
nancí na realizaci revitalizace Třešňovky

  6.  Navýšení kapacity Mateřské školy Slatiňany – doplnění žádos-
ti o navýšení kapacity MŠ od 1. 9. 2011

  7.  Projekt „Podpora turistického a informačního systému“ (in-
formační kiosek)

  8.  Cvičení zumba pro návštěvníky plovárny

Zastupitelství města Slatiňany projednalo
na svém 5. zasedání 22. 6. 2011

  1.  Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města
  3.  Převod výsledku hospodaření za r. 2010 mezi účty rozvahy 
  4.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 (přijetí dotací na financování opatrovní-
ka, na zateplení domova s pečovatelskou službou, na žáky ZŠ 
z okolních obcí atd.)

  5.  Finanční příspěvek Chrudimské nemocnici, a.s. (neschváleno)
  6.  Senior park – žádost o prodloužení termínu úhrady zálohy 

(schváleno prodloužení lhůty do 15. září 2011)
  7.  Změnu č. 1 územního plánu města Slatiňany (zastupitelstvo 

neschválilo změnu územního plánu č. 1 a požaduje po pořizo-
vateli vypuštění lokality Škrovád sever. Tímto rozhodnutím se 
v této lokalitě neumožní výstavba)

  8.  Změnu č. 2 územního plánu města Slatiňany (zastupitelstvo 
zrušilo změnu územního plánu č. 2 z důvodu blízké přípravy 
nového územního plánu)

  9.  Odkup spoluvlastnického podílu k poz. p. č. 443/14 a poz. p. č. 
443/4 v kú Slatiňany (jde o řešení pozemků pod cyklostezkou 
– schváleno)

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

11.  Prodeje části pozemkové parcely č. 171/4 v kú. Slatiňany (za-
hrádka u bytovky na rohu ulic Tyršova a Družstevní – schvá-
leno)

12.  Záměr prodeje (případný prodej) části pozemkové parcely č. 
192/1v kú. Slatiňany (zastupitelstvo zrušilo tento záměr pro-
deje pozemku z důvodu výhrad sousedů)

13.  Prodej části po. parc. č. 822 v kú. Slatiňany (část zahrádky 
u „Panského statku“ – schváleno)

14.  Prodej pozemkové parc. č. 102/1 v kú. Slatiňany (část zahrád-
ky u „Panského statku“ – schváleno)

15.  Prodej pozemkové parc. č. 60/61 v kú. Škrovád (část zaploce-
né zahrádky ve Škrovádu – schváleno)

16.  Finanční příspěvek – grant pro SK Spartak Slatiňany, o.s. 
(zastupitelstvo žádost o příspěvek neschválilo a požaduje do 
31. 8. předložení kalkulace jedné hodiny tělesné výchovy ZŠ 
Slatiňany)

17.  Stanovení ceny pozemku č. 397/6 a prodej části pozemku č. 
385/2 v kú. Slatiňany (jedná se o projednání výhrad kupující-
ho k ceně pozemku, zastupitelstvo trvá na původní ceně)

18.  Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčast-
ňuje větší počet osob (schváleno)

19.  Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 1/2006 a 4/2007, požární 
řád města Slatiňany (schváleno)

20.  Hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za r. 2010 (zastupitel-
stvo vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko)



Vás srdečně zve na den otevřených dveří dne 6. října. 2011, který 
se uskuteční v prostorách chrudimského pracoviště v Revoluční 
ulici č. 594 od 9.00–16.00hod. 
Provedeme Vás zrekonstruovanými prostory našeho zaříze-
ní a také Vám představíme všechny námi poskytované služby, 
kterými jsou: Odborné sociální poradenství, Internetová učebna 
a kavárna, Osobní asistence a Půjčovna rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek. V rámci naší prezentace můžete vidět všech-
ny pomůcky, které zapůjčujeme nejen zdravotně postiženým, ale 
i seniorům a lidem po operacích. K dispozici Vám bude i sociální 
pracovnice, která Vám umožní vyzkoušet jednu z počítačových 
sestav v internetové učebně, popř. Vám ukáže, jak se s počítačem 
pracuje. 

Jako doprovodný program jsme si pro Vás připravili přednášku 
a diskuzi na téma Bezpečnosti a požární ochrany při užívání bytu 
a rodinného domu a využití Signálu v tísni. Zajímavým zpestře-
ním pro Vás bude určitě ukázka Canisterapie (léčba psem), kterou 
si budete moci sami vyzkoušet a také možnost nechat si změřit 
tlak. Všechny tyto doprovodné akce budou zajištěny lidmi, kteří 
jsou odborníky ve svých profesích.
Po celý den pro Vás budeme mít připravené chutné občerstvení.
Přijďte mezi nás, rádi Vás u nás přivítáme. Na Vaši účast se těší 
Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková, sociální pracov-
nice.
Kontakt: tel.: 775 693 989, 469 620 320, web: www.czp-pk.cz.
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Informace Českého statistického úřadu
 Vzdělávání dospělých 2011 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 (zákon č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě), výběrové šetření o vzdělávání 
dospělých v České republice – AES Vzdělávání dospělých 
2011, které navazuje na pilotní šetření uskutečněné v letech 
2007–2008. Smyslem tohoto šetření je zmapovat situaci ve 
vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jed-
notlivých typech vzdělávání. Díky mezinárodnímu charakteru 
celého šetření bude možné po kompletním sběru dat porovnat 
situaci v ČR v celoevropském kontextu. Účast v šetření je pro 
domácnosti dobrovolná.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 9 500 
domácnostech. Domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě 
dvoustupňového náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne v době v druhém pololetí roku 2011 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby ve věku 18–69 let, které se ve vybrané 

domácnosti vyskytují. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem ta-
zatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření AES 2011 a které jim 
vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji nebo 
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je za-
ručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. a podle 
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Všichni pra-
covníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni 
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmi-
ňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpoví 
pracovník Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřeného řízením 
šetření Vzdělávání dospělých 2011 – paní Ing. D. Páblová, tel. 
495 762 324, 737 280 439

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE
detašované pracoviště Chrudim

Noční doba dle § 34 odst. 2) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví, je doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. Hluk v této 
době a rušení nočního klidu je možné postihnout podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde je konkrétně v § 47 odst. 1 
písm. b) uvedeno, že přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční 
klid. Jedná se o situaci vybočující z obvyklého stavu, např. pouš-
těním hlasité hudby, příliš rušnou zábavou a vším, co mohou jiní 
vnímat jako obtěžující. Jedná-li se o situaci neúnosnou, je třeba 
přivolat městskou policii, nebo Policii ČR, která se ve většině pří-
padů snaží vyřešit vše napomenutím. Pokud ale nedojde k nápra-

vě, je možné udělení pokuty na místě nebo zahájit přestupkové 
řízení. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.
Proč se ale touto problematikou zabýváme? Chtěli bychom touto 
cestou informovat občany, že není v kompetenci městského úřadu, 
aby povolil prodloužení doby nočního klidu. Nemůže ani zakázat 
konání různých rodinných oslav, večírků, které se protáhne až do 
pozdních nočních hodin. Lze jen apelovat na to, aby intenzita ob-
těžujících vlivů nepřesáhla hranici, která by znamenala porušení 
právních předpisů a narušení dobrých sousedských vztahů.

H.H./HSO

Problematika nočního klidu
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V úterý 21. června se děti z Dětského folklórního souboru For-
mánci ze ZUŠ Slatiňany poprvé chystaly do zahraničí. Slovenský 
soubor Železiarik z Košic pozval Formánky na Cassovia folkfest 
2011. Slovenský soubor byl naším hostem na našem DMFF Tra-
dice 2010 a vidět ho mohli diváci v Pardubicích, Chrudimi i Slati-
ňanech. Už během listopadového festivalu se děti z obou souborů 
skamarádily a těšily se na další setkání. Když v lednu přišlo od 
Železiariku pozvání na tento prestižní festival začaly velké pří-
pravy, těšení a hlavně shánění financí na cestu. Cassovia folkfest 
patří k největším folklórním festivalům na Slovensku. Formánci 

zde vystupovali po boku nejen košických souborů, ale i soubo-
rů z Turecka, Palestiny, Maďarska a Ukrajiny. Písničky a tance 
z východních Čech měly u košických diváků velký ohlas a každé 
vystoupení bylo doprovázeno velkým potleskem. Děti se vracely 
plné zážitků. K největším patřil noční průvod s pochodněmi a pak 
společné vystoupení se souborem Železiarik ve Státním košic-
kém divadle, které svou historickou budovou a bohatou výzdobou 
hodně připomíná naše Národní divadlo. Celý festival byl skvěle 
organizačně připraven, vedoucí souborů bydleli v krásném hotelu 
Golden Royal a děti byly ubytované v rodinách dětí ze Železiari-
ku. A vznikla zde opravdu velká přátelství. Rodiny se o nás staraly 

jako o vlastní. Mimo festivalová vystoupení na Formánky čekala 
i prohlídka historických památek, bobová dráha, procházka zoo-
logickou zahradou i návštěva botanické zahrady, kde se právě líh-
nuli tropičtí motýli. Vedoucí všech účastnických souborů byli také 
vřele přijati primátorem města Košice. Kačka Chalupová a Ondra 
Sejkora měli i čest panu primátorovi zazpívat.
Týden v Košicích nám utekl jako voda. Loučení bylo dlouhé 
a plné slz a objetí. Zpáteční cestu a smutek z rozloučení si For-
mánci krátili hraním a zpěvem nejen českých a moravských, ale 
i slovenských písniček, které se naučili od Železiariku. 
Závěrem mi nezbývá nic jiného než velké poděkování Formán-
kům za vzornou reprezentaci našeho města, školy a souboru. Také 
městům Slatiňany a Nasavrky a všem rodičům za finanční podpo-
ru. Bez jejich sponzorských darů by se zájezd nemohl uskutečnit. 
Samozřejmě děkuji také našim košickým přátelům za vzornou 
péči a starostlivost. Budeme všichni určitě na tento festival dlou-
ho vzpomínat.

Stanislava Sejkorová, vedoucí souboru Formánci

Formánci reprezentovali Slatiňany a Českou republiku
na Mezinárodním folklórním festivalu v Košicích
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Už čtvrtým rokem v Kulturním klubu Skuteč uvádíme každý mě-
síc jedno divadelní představení. Jezdí sem soubory profesionálních 
herců z Prahy i z těch nejlepších krajských scén. Každé představe-
ní pořadatelé předem vidí – vybíráme pro Vás jen to nejlepší!

Abonentku na 5 divadelních předsta-
vení koupíte za zvýhodněnou cenu 980 
Kč (tzn., cena za jedno pouze cca 190 
Kč, zatímco v Praze a větších městech se 
cena vstupenky pohybuje kolem 300 Kč).

Zajistěte si stále místo v hledišti, abonentka je přenosná (tzn. ne-
můžete-li jít do divadla Vy, může jít někdo za Vás). Nemusíte jez-
dit do Prahy ani do jiných vzdálených měst, přivážíme kvalitní 
divadelní kusy k Vám – ušetříte čas i peníze. 
Abonentka je i vhodným dárkem pro Vaše blízké. V případě zá-
jmu nás kontaktujte co nejdříve, první představení nového cyklu 
uvedeme již v září 2011.

Podzimní divadelní abonmá v Kulturním klubu Skuteč nabídne 
tyto tituly:
 15. 9. 2011  Otevřené manželství (vynikající komedie s Kar-

lem Rodenem a Janou Krausovou)
 11. 10. 2011  Dveře aneb pane, vy jste náhoda (sólo pro výbor-

ného Jana Hartla a Jitku Smutnou)¨
 24. 11. 2011  Muž z kraje La Mancha (mistrně provedený mu-

zikál pardubického divadla)
 1. 12. 2011  Ostře sledované vlaky (poetické představení podle 

předlohy Bohumila Hrabala)
 leden 2012   Každý den, šťastný den (Bára Hrzánová v další 

podařené komedii)

Prodej abonentek – odbor kultury MěÚ Skuteč
Lenka Balounová,
tel.: 731 557 477, 469 326 487 
Pavel Mokrý,
tel.: 731 557 422, 469 326 486

Slyšeli jste už o divadle ve Skutči? 

Stavebníkem tohoto mostu byla v roce 1834 zdejší vrchnost 
a v jejím čele byl kníže V. A. Auersperg (1812–1867). Přízniv-
ci historických památek jej více znají z romantické přestavby 
zámku ve Žlebech než z pobytu ve Slatiňanech.

Stavbu mostu realizoval stavitel B. Škvor po vytyčení a zpev-
nění plánované trasy nové silnice z Chrudimi do Nasavrk v letech 
1829–30. Původní most přes řeku byl dřevěný a stával o něco 
severněji ve směru toku. Odstranil se v roce 1835.

Zastupitelstvo města na svém zasedání 14. 12. 2010 odsou-
hlasilo pojmenování této technické stavby na „Most knížete 
Auersperga“ a most byl 17. 6. 2011 opatřen cedulkou s tímto 
názvem.

Podnětem k tomuto doporučení byl článek v Ozvěnách ze 
října 2010, referující o tomto přemostění Chrudimky v polovině 
19. století. Materiálová dostupnost kvalitního kamene z lomu ve 
Škrovádě je příčinou toho, že jeho technický i estetický stav je 
v současné době dobrý. Silniční dopravou je využíván téměř 180 
let a jeho životnost bude ještě o mnoho delší.

Ing. Milan Vorel

Kamenný most obdržel  název po zámeckém pánovi

Paralelní lávka pro pěší z roku 1987

Most s novým označením

Pohled na most z ptačí perspektivy – foto J. Hodic
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To byly výlety našeho Klubu českých 
turistů koncem června a začátkem čer-
vence. Ten v červnu začal ve Vrbatově 
Kostelci, vesnici s dlouhou historií, která 
patří mezi nejstarší obce na Chrudimsku. 
První zmínka o ní je už z 11. století, kdy 
byla v majetku podlažického kláštera. Její 
název pochází od vladyky Vrbaty z Kos-

telce. Ten podle pověsti dal pozemky i na stavbu kláštera. 

Z Kostelce jsme vycházeli už dříve při různých výletech – ať 
už směrem ke „Středu Evropy“ nebo přes Venclovku, Koste-
leckou hůrou do Skutče nebo i do Luže. Je tu kostel sv. Havla 
a na návsi zajímavé kovářské práce sestavené ze zemědělského 
nářadí. Zajímavé je, že v okolí byly v l9. století pokusy o dolo-
vání uhlí.

Došli jsme na Podskalu, do romantického místa pod opu-
kovou skálou a bývalých lázní. Tady jsme byli na prohlídce 
kostela sv. Jana Křtitele, jehož základy pocházejí ještě z doby 
podlažického kláštera. Kostel byl vysvěcen královéhradeckým 
biskupem Janem z Talmberka v r. l692. Jsou v něm dva obra-
zy od podlažického rodáka – malíře Antonína Machka – sv. 

Václav a sv. Florián. Podskala je dějištěm několika pověstí, 
vesměs s tragickým koncem – např. Pro palmovou ratolest 
a Smrt pro lásku. Hrdinové té druhé jsou prý pohřbeni tam, 
kde stojí kostel.

Naše cesta vedla v okolí potoka Žebro. I u jeho pramene jsme 

byli kdysi na výletě. Teď jsme se zastavili u tůně, zvané U Vany. 
Je tu i připomínka setkání kněžny Poniatovské s biskupem Janem 
Leopoldem z Haye v r. l78l. Byla to manželka bratra posledního 
polského krále, Stanislava Poniatovského. Biskupa navštívila při 
pobytu u svého bratra hraběte Filipa Kinského v Chroustovicích.

Kolem Horeckého rybníku jsme došli do Podlažic, do místa 
Na Klášterách. Tady byla dojednána návštěva kostela sv. Mar-
kéty. Prováděl nás místní varhaník a tak jsme k prohlídce měli 
ještě varhanní koncert. Potvrdil nám i správnost naší domněnky, 
že kostel v této velikosti byl postaven v malé vesnici proto, že 
tu měl být znovu klášter. Ten původní, který byl místem vzniku 
největší ručně psané knihy světa – Kodexu gigas – Ďáblovy 
bible, byl zbořen husity. Ale už předtím byla bible zastavena 
sedleckému klášteru, později v období husitských bouří byla pře-
vezena do kláštera v Broumově a odtud přešla do sbírky Rudolfa 
II. V třicetileté válce byla celá sbírka uloupena Švédy. Dochovala 

se však cínová křtitelnice, která se nachází v chrámu sv. Ducha 
v Hradci Králové. I tu jsme tam při jednom našem výletě vidě-
li. Také k Podlažicím se váže řada pověstí – třeba ta o Ďáblově 
bibli, o tajné chodbě na Chlumek, o obraze Umírajícího Krista. 

Pak jsme kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého a Velkou 
Lipkou došli do příjemného parku u chrasteckého zámku, který 
býval sídlem a později letním sídlem královéhradeckých biskupů. 
A to už byl konec našeho výletu. 

Na druhém výletě jsme jeli za Ústí nad Orlicí, do Černoví-
ru. Před několika lety jsme odtud šli do Údolí Sejfů, podívat se 
na bledulky. Tentokrát jsme šli na opačnou stranu – převážně 
lesem jsme mířili na hrad Lanšperk. Cestou jsme si udělali ještě 
odbočku k Horákově kapli, půvabnému poutnímu místu, s kaplí 

Naučná stezka Chrastecka a hrad Lanšperk
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P. Marie, Matky ustavičné pomoci a pramenem údajně zázračné 
„Léčivé vody v Hůře“. Tady jsme poseděli na lavičkách, odpoči-
nuli si a osvěžili se chladnou vodou z pramene. A odtud jsme už 
šli do Lanšperku a tam na zříceninu hradu.

Zdejší místo ještě před existencí sídla mělo jméno Lan-
desberg, tj. zemská hora neboli hora patřící ke královským 
majetkům. Hrad vznikl při kolonizaci oblasti za krále Přemysla 
Otakara II. Byl založen příslušníkem rodu z Drnholce, který 
osídlování ve východních Čechách prováděl, jako vojenské 
a správní centrum panství. V roce l285 postoupil král Václav II. 
zdejší panství i Lanšperk manželovi své matky, Závišovi z Fal-
kenštejna. Po jeho popravě to vše předal nově založenému Zbra-

slavskému klášteru. V průběhu doby se tu střídali různí majitelé, 
byli tu např. i Pernštejnové. Po přesídlení majitelů na zámek 
v Lanškrouně však hrad pustl a dokonce později jeho zdivo slou-
žilo jako stavební materiál pro podhradní ves. Výstavbou nových 
obydlí se také zcela porušila původní přístupová cesta k hradu. 
Nyní je tu romantická zřícenina a u ní nová kovová rozhledna. Ta 
sice není až tak krásná, připomíná spíše lešení, ale je z ní pěkný 
rozhled po kraji. A odtud jsme už šli jen na malé občerstvení 
a vlakem domů.

Marie Boušková, Klub českých turistů Slatiňany

Klub rekreačních běžců Chrudim pořádal ve středu 13. červen-
ce 2011 již 265. MALOU CENU MONAKA. Při teplotě 26 °C 
v dusném počasí se sešlo na startu celkem 118 běžců
i když nebylo ideální počasí, tak bylo překonáno 13 osobních re-
kordů.
Milan Vorel ze Slatiňan 150×, Petr Schaffer – Mlýn Janderov 
a Stanislav Doležal – BK Pardubice 130× zapsali se do výsledko-
vých listin na 10 km.

Hlavní závod na 10 km muži:
1. Jansa Jiří SK OB Chrast 36:54
2. Uchytil Milan  KPA Pardubice 37:05
3. Konůpek David TURBO Chotěboř 37:17
dále 7. Komzák Radek HO Škrovád 40:49, 13. Schaffer Petr Ml. 
Janderov 42:07, 20. Hroch J. 44:20, 28. Jelínek František 47:12, 
33. Moučka Marek 47:51, 54. Červinka Milan 53:12, všichni HO 
Škrovád, 68. Vorel Milan Slatiňany 63:12
KRBÁCI ze SLATIŇAN 8. Maier Lukáš 40:53, 24. Brožek Rad-
mil 45:33, 74. Petržílek Zdeněk 70:23

10 km ženy:
1. Čejková Věra KRB Chrudim  47:21
2. Vejrostová Hana Pardubice  47:27
3. Kalná Jitka Atl. Chrudim  48:25

Malý okruh 3,6 km:
1. Vodehnal Jan Hv. Pardubice  13:08
2. Hladík Pavel ROB Pardubice 13:30
3. Nováková Lada Jiskra Havl. Brod 13:55
Na Malé ceně Monaka stále stoupá počet nových běžců v tomto 
běhu se rozšířil počet o11, tak celkem za dobu konání to je 15 571 
účastníků.
Je to příjemné konstatování, že popularita tohoto běhu stále stoupá.

KRB Chrudim vás zve na 266. MCM, která se koná ve středu 31. 
srpna 2011 v 18 hodin.

Dále je připraven pro vytrvalejší běžce 5. CROSS COUNTRY 
MONACKÝ MARATON A PŮLMARATON, který se koná 
v sobotu 17. září 2011 se startem v 10 hodin a jako vždy pod 
restaurací MONAKO ve Slatiňanech.
267. Malá cena Monaka Svatováclavská se koná ve středu 
28. září 2011 v 16 hodin – přihlášky do 15.45 h. v restauraci Mo-
nako.
Zveme všechny příznivce běhu, aby s námi vyběhli do krásného, 
lesního běžeckého prostředí.

KRB Chrudim VLADIMÍR Čumpelík

MALÁ CENA MONAKA

Poděkování

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání k mému život-
nímu jubileu.

Jindřich Boháč

Děkuji srdečně touto cestou paní Pavlišové za milou návště-
vu k mým kulatým narozeninám, za dárek a květiny. Gratu-
lací jsem byl moc potěšen.

Josef Horník 

Děkuji městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci 
u příležitosti oslavy mých narozenin.

Anna Tomišková

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání 
u příležitosti výročí mých narozenin.

Jiřina Šinkorová
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CODEX GIGAS
TAJEMSTVÍ PODLAŽICKÉHO KLÁŠTERA

Část 1.
Dnešní literární okénko bude o jediné knize. O knize, kterou 

nikdo z vás nečetl a pravděpodobně ani neviděl, ale přeci každý 
o její existenci ví. Je to největší kniha na světě, Codex gigas, 

Codex giganteus, Liber per-
grandis, Giga librorum, ale 
nejvíce známa pod názvem 
„ďáblova bible! Pro nás je 
kniha o to zajímavější, že 
vznikla nějakých 10 km od 
Slatiňan, v tehdejším podla-
žickém klášteře.

Psal se rok 1648 a třicetiletá válka už počítala své poslední 
dny, ale švédská vojska ještě stihla vydrancovat, co se dalo. Na 
Pražském hradě se však nedrancovalo. Na přímý rozkaz švédské 
královny Kristiny vojáci velice citlivě prohledávali každý kout 
a opatrně vynášeli nejcennější kusy velkolepé umělecké sbírky, 
kterou shromáždil v letech 1583–1612 Rudolf II. Habsburský. 
Nejvzácnější trofej, kterou si odvezli do Stockholmu, bylo „dílo 
hříšného mnicha“, které známe jako ďáblovu bibli. Dodnes je 
velkou záhadou, kdo a proč tuto gigantickou knihu napsal. Podí-
vejme se, co o jejím vzniku říká pověst.
Kdysi dávno v 11. století žil v klášteře v Podlažicích hříšný 
mnich, který měl být za své hříchy, snad i nějaký opravdu těžký 
zločin, zaživa zazděn. Mnich soudu nabídl, že za svou milost 
napíše největší knihu, jakou svět viděl, čímž proslaví podlažické 
bratrstvo. I dostal kůže, brka a inkoust a dal se do opisování 
bible. Avšak záhy zjistil, že úkol to je nadlidský, a tak si zavolal 
na pomoc ďábla. Ďábel se zjevil a mnich mu za napsání knihy 
zaprodal svou duši. Pro ďábla to bylo též obtížné, vždyť musel 
opisovat bibli! Ale zvládl to za jedinou noc a za svítání byl 
s prací hotov. Ovšem za dřinu se sám odměnil tím, že do bible 
nakreslil i svůj portrét. Mnich sice neskončil za zdí, ale prožíval 
peklo na zemi. Výčitky svědomí ho hnaly z místa na místo, až 
jednou zcela vyčerpán a na pokraji šílenství padl před sochou 
Panny Marie a poprosil za spásu své duše. Marie poslala své 
anděly, aby ďábla přemohli. Těm se to nakonec v těžkém boji 
povedlo. Bylo to ale na poslední chvílí, jelikož mnich právě 
umíral. Jeho duše, tak nakonec neskončila v pekle, ale andělé ji 
vynesli do nebe.
Tolik tedy pověst. Nutno říci, že podobných pověstí bylo ve 
středověké Evropě více, ale tato se od ostatních výrazně liší – ta 
bible skutečně existuje.

Je to kniha obřích rozměrů. Dřevěné desky potažené kůží 
měří 920×505×22 mm. Má 312 pergamenových folií (listů) 
oboustranně popsaných. Původně jich bylo 320, ale osm jich 
zmizelo neznámo jak, kdy a proč. Každý list má rozměry 890 
x 490 mm. Hmotnost knihy činí úctyhodných 75 kg. Četba v ní 
tedy není jednoduchá, člověk při ní musí na knize doslova 
ležet. Na výrobu knihy bylo potřeba kůže ze 120 oslů. Desky 
byly původně asi také z kůže, ale byly při velkém požáru ve 
Stockholmu poškozeny a vyměněny za nové dřevěné o síle 
22 mm.

A co kniha obsahuje? Je toho mnoho. Zalistujme tedy těmi 
velkými foliemi.
Na první pohled zaujme bohatá výzdoba (iluminace). Písmena 
jsou jedno jako druhé, sama o sobě jsou vlastně uměleckým 

dílem. Jsou kreslena různými barvami, často je používána zlatá. 
Soulad písma a iniciál, celková kompozice a harmonie jednot-
livých detailů, to vše nasvědčuje tomu, že knihu musel vytvořit 
mistr nad mistry, skutečný středověký umělec. Byl to nejen 
skvělý písař, ale zároveň výtvarník a grafik. Že je kniha napsá-
na z velké části jediným člověkem vědci nepochybují, je celá 
absolutně jednotná, ráz písma je v knize bez sebemenší změny. 
Ač kniha musela vznikat dlouhá léta, na písmu a ilustracích to 
vůbec není znát. Jakoby autor vůbec nestárnul, jakoby kniha byla 
skutečně vytvořena najednou. Je až s podivem, že kniha přežila 
inkvizici, vždyť v ní byl zobrazen ďábel. Naopak vždy se těšila 
velkému zájmu učenců.
První pergamenová folie je přilepena k vnitřní straně desky, 
jakoby měla něco skrývat. Na této folii jsou záznamy tří abe-
ced – hebrejské, řecké a latinské. Ve 14. století k nim byla při-
psána ještě hlaholice a cyrilice (na příkaz břevnovského opata 
Diviše). Dále je tam zápis opata Bavora o původu a osudech 
knihy. Pak už následuje vlastní text z pera onoho neznámého 
mistra.

Začíná latinsky zapsanou biblí, konkrétně Starým zákonem 
s použitím 500 let starého překladu otce Jeronýma zvaným Vul-
gata. Starý zákon končí listem 118, ale listy 2 a 8 chybí. Nikdo 
neví, kdo a proč je vyřízl.
Na listech 118–200 jsou dvě historické práce židovského spiso-
vatele Josepha Flavia (žil v letech 37–95).
Následuje tzv. Origines (listy 201–239), což je dvacet knih 
etymologií od sevillského biskupa Isidora. Tyto knihy byly ve 
své době používány k výuce o světě, přírodě, historii, kultuře, 
rétorice, dialektice, aritmetice, lékařství atd. V této části je písmo 
o něco menší a zhuštěnější, ale rukopis velkého písaře je nezpo-
chybnitelný.

Literární okénko
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Zásadní změna je na listech 216–224, kde z neznámého důvo-
du nastoupil jiný písař, který se pak na dalších listech již nikdy 
neobjevil. Jestli velký písař onemocněl, někam odjel nebo si 
potřeboval odpočinout, to se už nikdy nedozvíme. V každém 
případě od listu 225 už zase pokračoval dílem O člověku a jeho 
částech, O obdobích lidského života a O nápravě zrůdností.
Listy 240–252 obsahují vzácná vědecká pojednání, Úvod do 
fyziologie od Johannicia Johanna Alexandrijského, žáka Tegna 
Galliena. Je to v podstatě výtah Galénových rozprav o lidském 
těle a nemocech. Druhým textem této části jsou Rozpravy o oku.
Po těchto vědeckých textech pokračuje bible, na listech 253–286 
je opsán celý Nový zákon.
Další tři listy chybí a opět nevíme proč. A pak následuje velká 
změna. Další stránky mají úplně jiný odstín. Jsou potaženy 
tmavohnědou pytlovinou a posypány popelem. Na zčernalém 
podkladu je písmo střídavě červené a žluté. Celé to působí velmi 
ponuře. Zde je napsán Penitenciál, což je návod pro zpovědníka, 
jak velké pokání má být uloženo hříšníkovi za jednotlivé přečiny. 
Každá část zde začíná slovy „hřešil jsem…“ a končí „…v tom 
vyznávám svoji vinu“.
Podobných návodů bylo ve středověku mnoho, ale ten podlažic-
ký je oproti jiným mnohem podrobnější a obšírnější. A hlavně 
je určen pouze pro kněží. A co vše bylo tehdy považováno za 
odsouzeníhodný čin? Třeba zanedbání církevní povinnosti, lež, 
hříšné myšlenky, hněv, tupost, přemíra požívání masa a nápojů, 
ale i smilstvo se zvířaty s výjimkou psů. Avšak zabití, cizoložství 
a incest v textu zmíněny vůbec nejsou.
Právě v této části je nejspíš původ pověsti o hříšném mnichovi. 
Vypadá to, jako by se písař sám obviňoval z různých úchylek 
a špatných činů. Navíc v té době bylo běžné, že se kněží za trest 

posílali do klášterů. Nebyl tedy onen hříšný mnich potrestaným 
knězem a nedostal napsání tak velké knihy jako trest? Ta možnost 
se zde přímo nabízí, ale má to jeden velký háček. Právě tato část 
knihy je psána jiným písmem a zřejmě tedy i jiným písařem. Ujal 
se psaní již třetí písař? Těch nezodpovězených otázek je skutečně 
mnoho. Ale největší záhadou zůstává obrázek ďábla namalovaný 
právě v této ponuré části. 
Půl metru vysoký ďábel je na listu 290. Že obrázek skutečně 
namaloval sám ďábel, tomu asi nelze věřit. Ale proč ho tedy 
mnich do bible umístil? Hned na protější straně je obrázek 
jakéhosi města. Obrázek je pozoruhodný tím, že je naprosto 
symetrický, co je v pravé části, je zrcadlově zobrazené i v levé. 
Odborníci se domnívají, že by město mohlo být nebeský Jeruza-
lém, tedy město boží, čili říše dobra. A onen ďábel je pak protipól 
toho dobra, tedy říše zla. Z čelního pohledu namalovaný ďábel, 
mimochodem také zcela symetrický, sedí na bobku mezi dvěma 
věžemi, tedy v prázdném prostoru. A prázdnota – nihil – byla ve 
středověku principem zla. Ďábel má zvednuté ruce, které mají, 
stejně jako nohy pouze čtyři prsty. Na hlavě má rohy a obličej 
má zelený (závist) a z úst vyplazuje dva jazyky (dvojsmyslnost 
jeho mluvy). Oba obrázky umístěné proti sobě tedy představují 
neustálý boj dobra se zlem. Ovšem záhadou je, kdo je autorem 
těchto obrázků. Zřejmě to nebude náš velký písař. Už u Flaviova 
textu totiž umístil do knihy obrázek židovského mudrce a je zře-
telné, že ďábel a nebeské město jsou malovány jinou rukou.
Pokračování příště

(s použitím knihy Ďáblova bible autorů Stanislava Bártla a Jiřího 
Kosteleckého)

zdeněk jirásek

Muži si v KP družstev zatím vedou velmi slušně. Po třech kolech 
drží 2. místo a mají slušný náskok na 3. Poličku. Soutěž je ve-
lice vyrovnaná a o třídu kvalitnější než minulé roky. Moravská 
Třebová, jako nováček soutěže, je asi pro ostatní oddíly nedo-
sažitelná (byť jsme ji v 1. kole porazili!) a zřejmě si v posled-
ních dvou kolech vítězství a účast v kvalifikaci o 2. ligu pohlídá. 
Naším cílem bude udržet 2. místo a případně to ještě Třebové 
zkomplikovat.
V našem družstvu se během tří kol představilo 19 závodníků. Nej-
více bodují sprinter Tomáš Pilař, překážkář Ondra Češík, dálkař 
a překážkář Martin Douša, vytrvalec Ruda Jun a také veteránský 
výškař Martin Dalecký. A velmi dobře do družstva zapadli i mla-
díci Martin Pilař a Kuba Venzara.

4. kolo nás čeká 28. 8. v Nové Pace. 

Tabulka po třech kolech:
1. AK Mor. Třebová 543,5 29
2. AK Spartak Slatiňany 396,0 28
3 Atletika Polička 301,5 22
4. Hvězda Pardubice C 263,5 18
5 Lokomotiva Trutnov 262,5 17
6. TJ Svitavy 220,5 15
7. AC Vysoké Mýto 224,0 13
8. Sokol Hradec Král. B 188,5 11
9. SK Týniště nad Orlicí 147,5 5
10. Sokol Nová Paka 132,5 5

VELKÁ CENA SLATIŇAN

ATLETIKA

Ve Slatiňanech nyní nemáme moc možností vidět naše atlety 
závodit. I KP se už pořádá výhradně na umělé dráze a tu z de-
seti účastníků nemáme pouze my a Polička (ale tam je alespoň 
krátký tréninkový ovál). Letos pořádáme (kromě běžecké hodi-
novky) jediný atletický mítink a to tradiční VELKOU CENU 
MĚSTA SLATIŇANY. Ta se uskuteční v pátek 26. 8. od 16.15 
hodin.
Skladba disciplín bude stejná jako vloni. Z důvodu škvárové drá-
hy a ručního měření časů jsme museli přenést těžiště mítinku na 
technické disciplíny. Z běhů se poběží pouze VC na 800 m, málo 
vypisovaných 10 km a 400 m překážek.
Na slavné Velké ceny z 80. a 90. let můžeme už jenom vzpomínat, 
ale věříme, že i letos přijede slušná konkurence a diváci uvidí hod-
notné výkony. Všichni jste srdečně zváni.

Časový program:

16.15 400 m př. Ž Výška Ž Dálka M Oštěp M 
16.30 400 m př. M
16.50 800 m Ž
17.00 800 m M Výška M Dálka Ž Oštěp Ž Koule M
17.25 10 km M
17.45   Trojskok M Koule Ž

P.S.
Nová dráha by stále nějakých 12 milionů. Mnozí z vás tyto peníze 
máte doma. Nechtěli byste udělat dobrý skutek? A stadion by se 
pak mohl nést vaše jméno.

zdeněk jirásek
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Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Od nového školního roku nabízím kurzy angličtiny pro děti 
(od 1.–9. tř.) v malých skupinkách (4 až 5 žáků), přípravu ke 
složení maturitní zkoušky z Aj a dále individuální výuku pro 
dospělé a děti.
Pro bližší informace volejte na mob. 777 969 919 nebo piště na 
e-mail: skalnicka@chrudim.cz 

Smějeme se s panem Luďkem Zdražilem


