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V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. červ-
na 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně při-
vítání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fot. zleva):
Novotný Eliáš  Slatiňany, Staré náměstí 825
Pavliš Vojtěch  Slatiňany, Škrovád, Souběžná 171
Filipi Emma  Slatiňany, T. G. Masaryka 78
Pleninger Tomáš  Slatiňany, Škrovád 98
Pešata Michal  Slatiňany, Tyršova 537

Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a Jiřiny Hrubé. 
Všichni přítomní popřáli novým občánkům a  jejich  rodičům do 
dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

87. LASKAVÝ VEČER

70 LET ATLETIKY VE SLATIŇANECH

Taneční

Rada města Slatiňany

Na 87. Laskavém večeru ve Společenském domě 27. 9. vystoupí 
legendy českého undergroundu písničkářka Dáša Vokatá a básník 
Ivan Martin Jirous. Pořad začíná v 19 hodin. Vstupenky je možno 
zakoupit na místě nebo v předprodeji v infocentru.  z.j.

Atleti Spartaku Slatiňany zvou všechny své současné a bývalé čle-
ny a fanoušky na oslavu oddílových sedmdesátin. Slavit se bude 
v sobotu 1. října od 9.30 hodin na stadioně a od 17 hodin v re-
stauraci Pod Zámkem.

zdeněk jirásek

V pátek 2.  září  2011 zahájíme v  sokolovně ve 20 hodin  letošní 
kurz společenské výchovy a tance. Přihlášeno je 24 párů, ale na 
1. lekci přivítáme i nerozhodné opozdilce, kteří dosud váhali s při-
hlášením. Taneční jsou přístupné věřejnosti, u které bychom uvíta-
li společenské oblečení. Netrváme na dlouhých robách a oblecích, 
ale rifle, mikiny, ani jiné sportovní oblečení tolerovat nebudeme. 
Také děti do 10 let bez doprovodu staršího návštěvníka nebudou 
vpuštěni,  neboť  se  stává,  že  se  v  prostorách  sokolovny  chovají 
nevhodně.
Po celou dobu tanečních je možné se občerstvit. Těšíme se na bu-
doucí tanečníky a jejich doprovod.  HH

Rada města Slatiňany projednala
na 22. schůzi dne 18. 7. 2011

12.  rozpočtové  opatření  –  změnu  schváleného  rozpočtu  města 
Slatiňany na r. 2011 – přijetí zálohy (120 000 Kč) od pojišťovny 
na sanaci po požáru čp. 833, 834 a dofinancování opravy místní 
komunikace v Kunčí.

Výzva!

Zahájení školního roku v ZUŠ

Informace občanům e-mailem

Město  Slatiňany  připravuje  projekt  týkající  se  renovace  křížků 
v okolí našeho města. Prosíme občany, kteří by měli jakékoliv in-
formace či fotografie k těmto sakrálním stavbám na území našeho 
města či v jeho okolí, aby kontaktovali vedení radnice na telefonu 
469 660 236 nebo paní Renatu Maryškovou v Městské knihovně, 
a to buď telefonicky: 469 660 239, emailem: knihovna@slatinany.
cz nebo osobně. Budeme rádi za jakékoliv informace, které napo-
mohou k renovaci zmíněných památníčků.  RD

Zápis žáků a domluva rozvrhů s učiteli je v hlavní budově ZUŠ: 
1. 9. od 9.00 do 16.30 hod.
2. 9. od 12.00 do 16.30 hod.
5. 9. od 12.00 do 16.30 hod.
6. 9. od 12.00 do 16.30 hod.
7. 9. od 12.00 do 16.30 hod.

Výuka začne 8. 9. 2011.
Bližší informace: 469681415, 603528590, 731587813,
e-mail: zusslat@tiscali.cz, www.zus.slatinany.cz

Petr Šotta

Městský úřad Slatiňany nabízí zájemcům zasílání aktuálních  in-
formací elektronickou poštou. V první fázi bychom posílali Ozvě-
ny Slatiňan, hlášení místního rozhlasu, pozvánky na zasedání za-
stupitelstva města a kulturní akce pořádané městem.
V případě svého zájmu pošlete svůj požadavek na adresu:
pesek@slatinany.cz
v následujícím znění: „Žádám o posílání Ozvěn Slatiňan, hlá-
šení místního rozhlasu, pozvánek na zasedání zastupitelstva 
města a kulturní akce pořádané městem elektronickou poš-
tou“. Jméno a příjmení žadatele.
V případě, že některé z těchto informací posílat nechcete, text žá-
dosti upravte. Je nezbytně nutné poslat tento požadavek z adresy, 
na kterou chcete informace posílat.
Pokud se tato služba osvědčí, uvažujeme o jejím rozšíření.

JH
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Vzpomínka

Cvičení v sokolovně 

OBOŘICE JEDNA BÁSEŇ

ZLATÉ SVATBY

Cvičení pilates pokračuje od 1. září

Výstava

SBÍRKU  POUŽITÉHO OŠACENÍ

Poděkování

S  bolestí  vzpomínáme  1.  výročí  úmrtí  pana  Pavla  Pechače,  za-
městnance Strojírny Potůček Slatiňany, který zemřel 30. 9. 2010.

manželka

19. září 2011 a dále každé pondělí od 18.00 hod. cvičení pro ženy 
s Ing. Věrou Richterovou
21. září 2011 a dále každou středu od 18.15 hod. Tai – Chi pro 
začátečníky i pokročilé s Milčou Lněničkovou
S sebou vezměte obuv na přezutí, podložku na  ležení. Poplatek 
za hodinu vybírají cvičitelky před začátkem hodiny. Členové So-
kola 20 Kč (pondělí) a 30 Kč(středy), nečlenové 30 Kč (pondělí) 
a 40 Kč (středy).  HH

3. ročník hudebně poetického setkání
Ve stodole u Bartáků v Obořici u Nasavrk se v sobotu 10. 9. usku-
teční  třetí  ročník  setkání milovníků hudby,  poezie  a  hlavně pří-
jemné pohody.
Od 13 hodin postupně vystoupí brněnský Biorchestr, šansoniérky 
z Ledče nad Sázavou Petra Ochová a Soňa Brabcová, slatiňanští 
zpěváci Jana Sychrovská a Jiří Koreček, známý cestovatel a po-
lárník Oldřich Bubák se svou poezií z cest, hudební soubor posti-
žených BeneBend z Modletína, pardubický básník Tomáš Kláš-
terecký, pianista Petr Pilný, Zdeněk  Jirásek nabídne  svou pezii, 
Jana Bauerová z Hradce Králové zahraje na harfu, lyru a cimbál, 
autorským čtením se představí Dan Vychodil a v závěrečném hu-
debním  bloku  zahrají  a  zazpívají  slovenská  písničkářka  Ľubica 
Christophory a Jan Matěj Rak. Předpokládaný konec bude kolem 
21. hodiny. Dále se ale počítá ještě s posezením u ohně. O výtvar-
nou výzdobu stodoly se postará Eva Mašínová ze Slatiňan.
Kromě  umění  bude  k  dispozici  i  dobré  jídlo  a  pití. V  táborové 
kuchyni se bude vařit výborný guláš, čajovna Luna vám připraví 
lahodný čaj a vinotéka Na cestě nabídne krásná vína. Samozřejmě 
chybět nebude ani pivo a nealko.
Akce je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, děti nejsou na pře-
kážku, neboť venku je na běhání místa dost. Všichni jste srdečně 
zváni.  zdeněk jirásek

Dne 2. září 2011 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby man-
želé Jaroslava a Milan Kudláčkovi. 
Dne 3. září 2011 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany 
výročí zlaté svatby manželé Emílie a Jiří Procházkovi.
K  tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Pondělí a čtvrtek od 19.30 do 20.30 h.
ZUŠ Slatiňany, zrcadlový sál (vchod školní jídelna).
Těší se na Vás Pavlína Dubská, tel. 605 582 686.

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 10. 9. 2011 na výstavišti za želez-
ničním přejezdem, směr Orel

OKRESNÍ VÝSTAVU 
drůbeže

a
MÍSTNÍ VÝSTAVU

králíků, holubů a exotů
výstava  bude  rozšířena  o  výstavu  jiřin,  bude doplněna o  prodej 
chryzantém, okrasných keřů, zahradnických doplňků, prodej su-
šeného ovoce a keramiky.
Výstava je otevřena v sobotu dne 10. 9. 2011 od 7.00 do 16.00 hod.

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠĚNO BOHATÁ TOMBOLA

Občanské  sdružení Diakonie Broumov  je nezisková organizace, 
která poskytuje  sociální  služby pro občany  z okraje  společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost.Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

  Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbyt-
ky látek)

  Domácí potřeby – nádobí bílé  i  černé,  skleničky – vše nepo-
škozené

  Vatované přikrývky, polštáře a deky
  Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce – z ekologických důvodů

  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem zne-
hodnotí

  znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

dne: ČTVRTEK 22. září 2011, čas: od 9.00 do 17.00 hod.
místo: SLATIŇANY – Městský úřad – DVŮR

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se ne-
poškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203

Děkuji městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci u příle-
žitosti oslavy mých narozenin. Děkuji i všem přátelům, kteří mně 
přišli k mému životnímu jubileu pogratulovat.

Bohuslav Joska

Děkuji  tímto městu Slatiňany, panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Je-
níkovi  a  paní  Pavlišové  za milé  blahopřání  k mému  životnímu 
jubileu.

Helena Kudrnková

Děkuji městu  Slatiňany  za  gratulaci  a  dárek  k mému  kulatému 
životnímu jubileu a dále také Svazu diabetiků Slatiňany za milé 
blahopřání k mému výročí. Velice mě to potěšilo.

Miloslava Tichá

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 ná-
zor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně nebo pro-
střednictvím 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:
Petr Šabach – S jedním uchem naveselo
Vlastimil Vondruška – Klášterní madrigal

Měsíc s pěknou knihou
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TŘEŠŇOVKA VE SLATIŇANECH ROZKVETE
Oblíbený  třešňový  sad  v  blízkosti  Slatiňan  se  dočkal. Do  loňského 
roku se kosila pravidelně jen asi jedna čtvrtina celé Třešňovky a ostat-
ní plochy sice pasené, leč neuklízené, postupně zarůstaly. V odlehlých 
koutech  se  rozrůstal  akát  a  v  ploše  přibývalo  ostružinových  poros-
tů. Řada  dobrovolníků  se  pustila  do  obnovy  sadu  a  cest  na  vlastní 
pěst a město na tuto aktivitu a zájem reagovalo – byl připraven záměr 
a posléze i získány finanční prostředky na obnovu sadu z Operačního 
programu Životní prostředí. 
V současnosti zde probíhají práce, které mají za cíl, zpřístupnit sad 
a vytvořit příjemný přírodní prostor. V zimě vše začalo likvidací po-
rostů akátu, křídlatky a ostružiníku a nadále bude pokračovat dosad-
bami nových ovocných i neovocných stromů (celkem jich bude vysa-
zeno 174) a péčí o trávníky. S tradičním vysokokmenným ovocným 
sadem jsou nerozlučně spjaty květnaté, druhově bohaté louky. V Třeš-
ňovce se udržely části těchto porostů díky péči města i pastvě koní. 
Obnovný zásah byl připraven tak, že umožní planě rostoucím druhům 
rostlin,  aby  se z  těchto zachovaných ploch  rozšířily  i na plochy po 
odstraněných porostech.
Akce je rozložena do tří let a práce probíhají postupně podle předem 
stanoveného harmonogramu, jednotlivé fáze na sebe navazují a prů-
běh sezony se mírně liší od předchozích let. 
„Proč není posekáno?“ Ptali se pozorní návštěvníci Třešňovky v prů-
běhu letošního května. Odpovídá Záboj Hrázský z DAPHNE ČR, kte-
rý práce v třešňovce plánoval: „Máme dva důvody, proč jsme první 
kosení naplánovali na přelom května a června. Snížili jsme celkový 
počet sekání, abychom mohli rozšířit péči i o další plochy v Třešňov-
ce, proto posekáme poprvé později. Druhým neméně důležitým dů-
vodem  je  právě obnova druhově bohatých  luk. Pro  jejich  rozvoj  je 
v daném místě optimální právě jedno až dvousečné hospodaření.“ 
Obnova  druhově  pestrých  luk  je  ale  ještě  složitější.  Na  vyklučené 
plochy, které budou v počátku  sečeny 4x  ročně,  abychom zabránili 
rozvoji plevelů, bude  rozprostíráno seno  respektive hmota, která  se 
pokosí na druhově pestrých plochách. Usuší se až na místě k zatravně-
ní, abychom zajistili výdrol semen na cílovou plochu. Maximální zisk 
semen však dosáhneme, pokud stihnou ve stojícím porostu odkvést 

jak druhy časně kvetoucí tak druhy kvetoucí později. To znamená, že 
na přelomu května a června nebyla posekaná celá plocha určená ke 
kosení ale asi jen 2/3. Zbytek byl posekán a použit přibližně o měsíc 
později k rozprostření na nově zatravňované plochy.
„To je dobré pro motýly.“ Upřesnil pro náš článek Ondřej Martínek, 
který má na starosti péči o druhově bohaté lokality v DAPHNE ČR. 
„Během měsíce stihnou na posekaných plochách rozkvést první květy 
a motýli i další druhy hmyzu mohou potom nalézt dostatek potravy 
i úkrytu. Děláme postupnou seč na všech našich lokalitách a někdy 
necháváme porosty do další sezony, aby v nich mohli přezimovat kuk-
ly a vajíčka na listech. Můžete to vidět i na těch hezčích zahradách, 
kde si lidé nechávají odkvést kopretiny a zvonky a kosí tyto části až 
později, protože se jim prostě libí mít rozkvetlou zahradu.“ 
Kromě obnovy porostů a výsadby stromů je součástí podpory z OP 
ŽP i údržba pastvin po koních, kdy je třeba odklízet nežádoucí pas-
tevní plevele a ošetření stávajících stromů udržovacím a zdravotním 
řezem. Řada z čtenářů si jistě všimla, že při ošetření odumřelých stro-
mů nebyly odstraněny samotné kmeny. Proběhla torzifikace – odstra-
nění odumřelých větví, které by mohly pádem ohrožovat bezpečnost 
návštěvníků a byly ponechány pahýly. Dobří pozorovatelé mohou již 
nyní na těchto torzech pozorovat práci strakapoudů a vletové otvo-
ry dřevokazného hmyzu a právě pro tyto skupiny organismů (a řadu 
dalších)  jsme  torza  v Třešňovce ponechali. Kdo nemá dobrý pocit 
z pahýlů,  jistě  jej přehodnotí, pokud si představí, že máme v Třeš-
ňovce vlastně ponechané ptačí budky,  inkubátory vzácných brouků 
a budoucí mrakodrapy hmyzí  říše, protože mrtvé dřevo ponechané 
v Třešňovce bude během několika  let více živé, než  to v zelených 
stromech.
Práce  v  Třešňovce  budou  pokračovat  v  letech  2011,  2012  a  2013. 
Jedná se o počáteční podporu druhově bohatých  trávníků a  investi-
ci do výsadby nových stromků a obnovu sadu. Podmínkou přiznání 
podpory byl závazek města minimálně dalších deset let po ukončení 
realizace zajistit existenci vytvořených hodnot. Můžeme se tak těšit 
z květnatých luk a vonících třešní i po řadu následujících let.

Mgr. Záboj Hrázský

Co se děje v Třešňovce?
Vážení  spoluobčané,  v  současné  době  probíhá  realizace  projektu 
Obnova  příměstské  zeleně  –  Třešňovka  ve  Slatiňanech.  Vzhledem 
k  tomu, že  se k  samotné  realizaci vyskytly některé otázky, požádal 
jsem o  přiblížení  problematiky  pana Záboje Hrázského,  odborného 
pracovníka Daphne – Institutu aplikované ekologie, který zpracová-
val projekt  a vykonává dohled nad  jeho  realizací.  Jeho článek  tedy 
nacházíte v tomto čísle Ozvěn.
Obdrželi  jsme  rovněž  připomínky  k  červencovému  zásahu.  Situaci 
jsme konzultovali se dvěma odborníky – sadařem a ekologem. I když 
to může vypadat tvrdě, zásah byl v souladu se sadařskými i ochranář-

skými pravidly i projektem na obnovu sadu. Peckoviny se prořezávají 
(i  radikálně) v době sklizně,  tedy v  tomto období.   Několik stromů 
bylo tzv. torzifikováno, čili ořezáno na holý kmen. Šlo o stromy v tak 
špatném zdravotním stavu, že by se podle zásad sadařů měly skácet. 
Nicméně na návrh ochranářů (v souladu s projektem) tam byla pone-
chána jejich torza tak, aby sloužila jako domov pro hmyz.
Vítáme každý zájem o dění v Třešňovce. Pokud byste měli pocit, že 
se děje něco nepřístojného, obraťte se bez prodlení na městský úřad. 
Všechny připomínky k průběhu akce a práci dodavatelské firmy řeší-
me.  Mgr. Daniel Vychodil

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? 
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Je až s podivem, že v tak malém místě se 4 tisíci obyvateli se podařilo 
udržet atletiku v soutěžích oddílů velkých měst.
Trochu se zmíním o historii atletiky Chrudimska. Za 1.republiky se 
občas v Chrudimi uspořádaly závody v jednoduchých disciplinách – 
bězích a skocích. Soutěžícími bývali hráči kopané a členové a členky 
Sokola.
Skutečnou organizovanou činnosti bylo založení atletického oddílu až 
ve Slatiňanech v r. 1941. Zakladatelem byl tělocvikář místní základní 
školy Rudolf Mísař. Po jeho odchodu do Chrudimě došlo k založení 
atletiky mládeže TJ  Jiskra pod Elitkou na hřišti  za vodojemem. Ve 
Skutči byl vybudován nový stadion s atletickou dráhou kolem r. 1960. 
Byla snaha založit atletickou činnost. Toho úkolu se ujal JUDr. Moj-
mír Blažejovský. Rivalské Hlinsko nechtělo zůstat pozadu, tak učinilo 
nesmělé pokusy. Později i Třemošnice začala se žákovskou atletikou. 
Všechny tyto snahy skončily neúspěchem.
V Chrudimi došlo ke změně. TJ Spartak Transporta Chrudim zásluhou 
ekonoma pana Fr. Svobody převzala atletickou mládež s trenérem Ru-
dolfem Mísařem. Podařilo se posílit trenérský kolektiv o prof. Miloše 
Fejtka, později tělocvikáře Rybu, Korečkovou, Navrátilovou, trenéra 
z povolání Karla Fiedlera a další – Kábeleho, Korečka. Přínosem bylo 
založení atletické školy pro talentovanou mládež od 10 let. Cílevědo-
má činnost finančně zajištěného oddílu se projevila vzrůstem výkon-
nosti, která dosáhla ligové úrovně mužů i žen.
Za  hranicí  okresu  v  Chotěboři  naši  odchovanci  Jindra  Danihelka 
a  tělocvikář  gymnazia  Pavel Krejčí  úspěšně  začali  s  atletikou.  Byl 
jsem požádán, abych provedl u nich školení trenérů základní 4. třídy. 
Žasnul jsem nad mohutnou účastí a zájmem. Pavel Krejčí tělocvikář 
a češtinář gymnázia mi  to objasnil. Řekl  jsem svým žákům, že kdo 
chce odmaturovat z češtiny musí vstoupit do LA oddílu a absolvovat 
trenérské  školení. To  zabralo –  téměř  celý maturitní  ročník uposle-
chl. Ještě letos máme v družstvu odchovance z chotěbořské atletiky 
– MUDr. Ondru Piskače a Rudu Juna (maraton 2:16).
Nyní se vrátím k slatiňanské atletice. Po založení oddílu v r. 1941 se 
převážně studenti Jos. Smola, Zd. Hájek, Boh. Málek a další pustili 
do trénování a závodění na travnatém hřišti za sokolovnou. Pouze na 

rovince byly 4 dráhy upravené škvárou. Významné úspěchy jednotliv-
ců zaznamenali ml. dorostenci Jiří Kouřílek v hodu oštěpem 53,45 m, 
čímž vytvořil rekord Čech a Moravy. Pepa Modráček zazářil výkony 
na 60m 7,1 s, ve skoku dalekém 645 cm. V kategorii mužů Josef Smo-
la uměl 100 m za 11,2  s. Při  studiích  závodil  za Slávií Praha. Svý-
mi kontakty pak získal závodníky z Prahy, že přijeli udělat kvalitní 
soupeře pro početné diváky, kteří navštěvovali nadějně se rozvíjející 
sport v místě. Pražským závodníkům pak slíbil šišku sekané z králíků. 
V době války s nedostatkem masa to bylo opravdu motivující. Nebylo 
lehké dostát slibu a tak byla obava, aby ti co si na sekané pochutnali, 

neměli chuť si trochu zamňoukat či zaštěkat!
V roce 1943 se dostavil úspěch pro družstvo mužů doplněné dorosten-
ci, když postoupilo z kvalifikace do divize. Soupeřem mu byly atrak-
tivní celky východočeské župy SK Pardubice, Slavoj Pardubice, SK 
Choceň.
Po skončení druhé světové války se původní parta zakladatelů částeč-
ně rozpadla. Motorem činnosti se postupně stávali Fr. Klouček, Luboš 
Čermák, M. Horčička, St. Štěpánek, později Otta Rybišár, Fr. Jeníček 
a St. Pavel.
V  letech  1948–49  byla  vybudována  za  sokolovnou  250 m  dlouhá 
škvárová dráha.

Díky nadšení a velkému úsilí organizátorů a brigádníků v jejichž čele 
stáli Miroslav Horčička  a Miroslav Marvan  se  podařilo  v  polovině 
padesátých let vybudovat moderní, krásný stadion u plovárny.
Po několik let se rozvíjela ve Slatiňanech atletická škola dorostu – tím 
se Slatiňany zviditelnily v okrese a kraji.
Nejvíce se o Slatiňanech vědělo ve sportovním světě, když zásluhou 
našeho odchovance Jana Poppera přijížděli na rámcové závody Velké 
ceny Slatiňan v běhu na 80 m př. závodníci zvučných jmen – světoví 
rekordmani a olmpijští vítězové. Na příklad Robert Šavlakadze (výš-
ka), Bulatov (tyč), Galina Bystrovová  (80 m př.) – všichni z SSSR. 
Diskařka Schuchová (NDR) zde vytvořila celoněmecký rekord výko-
nem 55,01 m. Dále zde startovali v šedesátých letech závodníci z Pol-
ska, Bulharska, Řecka. Z Asie pak atleti Z Indie a Číny.
Úspěšně si vedla zejména mládežnická družstva, družstvo mužů i žen. 
To si vybojovalo účast v II. lize a za soupeře jim byla družstva vel-
kých měst i ze Slovenska.
Z jednotlivců té doby nejvíce zazářili Karel Jelínek ve skoku o tyči 
–  byl  přeborníkem ČSSR  i  rekordmanem výkonem 505 cm  a Anna 
Linhartová, která v roce 1962 zvítězila v Ostravě v oštěpu výkonem 
48,96 m na přeborech ČSSR. Později překonala i 50 m hranici.
V dorosteneckých kategoriích na nejvyšší místa dosáhli Vasil Biben 
v běhu na 90 m př. – přeborník a rekordman ČSSR.
Několika přebornickými  tituly se mohla pochlubit  i oštěpařka Soňa 
Mašínová. V Považské Bystrici dosáhla titulu přebornice ČSSR ml. 
dorostenek výkonem 41,84 m. Na oštěpařské  tituly ČSSR v dorostu 
navázal i Dan Matěcha.
V sprintu v žák. kategorii i ml. dorostu byla v celostátní špičce Mar-
cela Havrdová 60m 7,7 s a 100 m 10,9 s.
Výkony  Zd.  Jiráska  na  400 m  50,7,  800 m  1:57,  9,  1000 m  2:32,2 
a 1500 m 4:05,4 mají dodnes velkou hodnotu. Jeho svěřenec Luboš 
Růžička zaběhl časy, které by i nyní patřily k nejlepším v republice – 
800 m 1:51,67 a 1500 m 3:54,37. Na vojně v Dukle Banská Bystrica 
dokonce zaběhl 1500 m za 3:47 a stal  se mistrem Slovenska. Vyso-
ko by i v současných tabulkách byly výkony Slávka Pavla 11,21 na 
100 m a 22,6 na 200 m, Libora Koláře 14,22 v trojskoku, Honzy Rýdla 
na 10 km 32:41,0 nebo Karla Kudrnky v oštěpu 58,58 m.

70 let nepřetržité činnosti oddílu atletiky ve Slatiňanech

Jarní přespolní běh – Karel Jelínek (č.43) v dospělosti pak rekord-
manem ČSSR ve skoku o tyči výkonem 505 cm

Trénink startu v tělocvičně – zleva Vasil Biben – dorostenecký 
rekordman v běhu na 90 m př. následován svým bratrem Michalem 
(uprostřed).
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Odchovankyně  našeho  oddílu  Lenka  Ficková  reprezentovala  naši 
vlast na olympiádě v Sydney – Austrálii ve štafetě žen 4x400 m.
O  propagaci  Slatiňan  se  zasloužilo  i  vysílání Čs.  Rozhlasu  tím,  že 
ze stadionu přímo vysílalo reportáž z kraj. kola „Poháru čs. rozhlasu 
žactva.“ V těchto soutěžích žáci naší devítiletky často zvítězili.
V populární soutěži v disciplinách Odznaku zdatnosti byly naše žačky 
Eva Víšková a Soňa Mašínová. Mezi prvními v ČSSR, které získaly 
„Zlatý odznak OZ“.
V roce 1963 při vysílání televize z I. Čs. sport. her v Bratislavě jsme 
se radovali, když jsme na 1. místě stupňů vítězů viděli naši doroste-
neckou diskařku Jarku Götzovou.
Z iniciativy Zd. Jiráska se od roku 1984 pořádá běžecká hodinovka 
a od roku 1987 Velká cena města Slatiňany v běhu na 800 m a řadě 
rámcových disciplín.
V minulosti ve Slatińanech startovala celá řada reprezentantů, mimo 
jiné třeba mistr světa v hodu diskem Imrich Bugár. V současné době 
mítink dosti trpí skutečností, že naše dráha je jako jedna z posledních 
v republice pouze škvárová.
Dobrá práce našich organizátorů a rozhodčích byla vždy ceněna. Měli 
jsme  rozhodčí  ústřední,  první  třídy. Vyjmenujeme  jen  některé:  ZD. 
Plíšek, St. Pavel, M.Horčička, Ota Rybišár, H. Rohanová, Jar. Myš-
ková, J. Jelínková., J. Korečková, Fr. Myška, Zd. Schejbal, P. Drápa-
lík, MUDr. Krunert, J. Dimter, Fr. Jeníček, P. Holubek, St. Štěpánek, 
J. Krajíček  a  z mladší  generace  zejména Zd.  Jirásek,  J. Hanuš, M. 
Douša, Ing. Mašín aj.
Na poli novinářském, reportérském a spisovatelském nejvíce vynikli 
Jan Popper, Josef Prošek – knížkou o hochovi v  tretrách, neúnavný 
Zdeněk  Jirásek  knížkou  „černá  škvára  aneb  sklerotik  vzpomíná“. 
Nejdéle sloužícími předsedy oddílu byli Mir. Horčička, St. Pavel, Fr. 
Myška, a Zd. Jirásek. V současné době  je předsedou oddílu Ondřej 
Češík.
V roli  trenérů se vystřídalo mnoho obětavých pracovníků za  to  jim 
patří dík. Alespoň některé vyjmenuji: Mísař, Modráček, Rybišár, Ště-
pánek, Myška, Schejbal, Drápalík, Krajíček, Holubek, Rýdlo, Krejčí 
– z mladší generace Zd. Jirásek, Jan Hanuš, M. Douša, Ing. Mašín, 
Zd. Chalupová, P. Čejková aj.
V  investiční  činnosti  byla  vybudována  sportovní  hala  rozšířeno 
ubytovací  zařízení,  které  sloužilo  jako  finanční  přínos TJ  Spartaku 
Slatiňany.  Byla  rekonstruována  atletická  dráha  a  sportovní  sektory 
s umělohmotným povrchem. Největší zásluhu na  tom měl předseda 
Ladislav Zach.

Máme úspěšné i veterány: Fr. Jeníček v disku a Zd. Schejbal v oštěpu 
na  celostátních přeborech obsazují místa  na  stupních vítězů. Velice 
úspěšný je i Martin Dalecký ve skoku vysokém a umísťuje se i v me-
zinárodní konkurenci. Nelze nevzpomenout, že nyní ve svých padesáti 
letech ještě boduje v našem družstvu mužů výkony 170 cm.
Řadu let si úspěšně vede naše družstvo mužů, kde při účasti deseti 
družstev kraj. přeboru si udržuje druhé místo. Jednou dokonce zví-
tězilo a bojovalo o kvalifikaci o II. ligu. Nejvíce bodují Tomáš Pilař 
– sprintér, Ondra Češík – překážkář, Martin Douša – dálkař a pře-
kážkář.
Našim oddílem prošlo více než tisíc atletů – mládeže a dospělých, pro-

to nelze na všechny vzpomenout. Prosím tedy o pochopení a omluvu 
od těch, o kterých jsme se nezmínil.
Našim cílem bylo dosažení sportovní výkonnosti regulérní cestou – 
z čehož jsme měli radost – ale hlavně jsme si přáli, aby naši svěřenci 
byli potom v životě charakterními a čestnými lidmi.

Foto a text Jiří Krajíček

Okresní kolo přespolního běhu – dvojčata Martin (č. 1) a Aleš (č. 2) 
Dalecký, hned po startu se prodrali do čela závodního pole a zvítězili.

Slatiňanská oštěpařka Anna Linhartová se stala přebornicí ČSSR 
kat. žen na mistrovství v Ostravě v r. 1962 – 48,96 m.

V sobotu 24.září 2011 proběhnou oslavy 140 let zahájení provozu na 
železnici vedoucí z Pardubic přes Chrudim a Hlinsko do Havlíčkova 
Brodu. 
Je  připraven  program,  kde  budou  účinkovat  3  parní  lokomotivy  se 
soupravami  historických  vozů. Ty  pojedou  z Havlíčkova Brodu  do 
Chrudimi a také dvakrát z Pardubic do Hlinska a zpět. Třetí parní vlak 
bude vozit cestující mezi Pardubicemi a Chrudimí.
Hlavní doprovodný program se uskuteční v Chrudimi, příjemný pro-
gram je připraven také na nádraží v Hlinsku v Čechách.
V Chrudimi bude pro návštěvníky připravena miniželeznice s mož-
ností svezení dětí, dále expozice zahradní železnice LGB a budou zde 
mnohé soutěže se železniční tématikou pro děti. Nebude chybět ani 
výstava železničních modelů a kolejišť.
Pro návštěvníky oslav jsou připraveny krátké výlety za zdejšími zají-
mavostmi; pro cestující z parních vlaků zdarma. Ostatní se mohou na 
výlet vydat také po zaplacení 20 Kč. A kam že se to pojede?
•  historickým autobusem RTO na prohlídku do muzea loutek na chru-
dimské náměstí;

•  historickým motoráčkem „Hurvínek“ do staré vodárny v sousedních 
Slatiňanech;

•  autobusem do sousední obce Kočí, na prohlídku dřevěného koste-
líka.

Občerstvení na nádraží v Chrudimi i Hlinsku je zajištěno rovněž. Tě-
šíme se na setkání!
Jízdenky jsou v prodeji na nádražích ČD již nyní, zbytek volných míst 
bude prodáván přímo u vlaku.

Michal Štěpán, České dráhy

Parním vlakem za poznáním i na výlet
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Ohrada v zámeckém parku s rodinkou těchto koní na jaře osiřela. 
Z rozhodnutí garanta chovu, pražské zoologické zahrady, byli odtud 
trvale přemístěni, přičemž čtyřletou Limu a o rok mladšího Matyáše 
spolu  s  dalšími dvěma pětiletými klisničkami  z  jiné  chovné  stanice 
čekal daleký transport do Mongolska, země jejich původní domoviny.

Převoz koní se uskutečnil letecky a byli vysazeni v aklimatizač-

ním centru  kvůli  přizpůsobení  na  drsnější místní  klima,  ztrátě  pla-
chosti a chybějícího cválavého pohybu z našeho zajetí. Domestikací 
původně divocí koně mění své chování a péče ošetřovatelů jim plně 
vyhovovala.

Oba převalští koně (hřebeček a klisnička) se narodili ve Slatiňanech 
a  jejich přítomnost v novém prostředí má oživit krev  tří malých stád 
týchž koní v počtu 24 jedinců, pohybujících se ve volné přírodě národ-
ního parku Komiin Tal v západní části Mongolska.

Do pokračujícího programu  reintrodukce,  zahájeného počátkem 
90.let minulého  století,  byla poprvé  začleněna  slatiňanská hříbátka. 
V oblasti rozsáhlé stepi, v níž tito divocí lichokopytníci po staletích 
žili  a před čtyřiceti  lety byli vyhubeni,  se očekává přirozená  repro-

dukce  a  zvýšení  populace  na  stav,  který  bude  akceptovatelný  zoo-
logy. Podle nich mají stáda vytvořit životaschopné komunity hříbat, 
jež budou schopny přežívat v dané  lokalitě,  jejíž  rozlohu  tvoří  část 
polopouště a suché stepi Gobi.

Převalského koně mohli návštěvníci parku prvně spatřit v ohra-
zeném  výběhu  za  betonovým  pódiem  nad  hřebčínem  8.  6.  1993. 
Byli sem deponováni ZOO Praha jako živé exponáty hipologického 
muzea. Ve  výběhu  bylo  trio  těchto  koní  (Simon, Xendy  a Xeron), 
z nichž zasluhuje pozornost 24 let starý plemeník Simon, který zane-
chal po sobě 64 potomků a tady dožil. Jeho vypreparovaná hlava je 
exponátem vědecké části muzea na zámku. Byla  to posmrtná pocta 
za  jeho  plodný  život  a  vitalitu.  Protože  zmíněná  ohrada  se musela 
vyklidit  pro  vraníky,  byli  oba  převalští  koně Xendy  a Chrudimka 
odtud v lednu 2002 odvezeni do chovné stanice u Benešova.

Do nového  výběhu  s  krytým přístřeškem u  zámku  se  po  dvou 
a  půl  roce  vrátila  Chrudimka,  ale  s mladým  hřebcem  Fučíkem. 
Oběma koním žehnal místní farář B. Směšný.

Protože  sympatická  klisnička Chrudimka  uhynula  na  otravu 
tisem v  březnu  2005,  podaném  zvířeti  nezodpovědným člověkem, 
nahradila  ji matka Xendy,  přivezená  z  klimatizační  farmy v Dolní 
Dobrouči.

Prvním potomkem  těchto hiporodičů bylo hříbátko Karel, které 
dostalo přídomek  I. Slatiňanský  (nar.  15.  4.  2006).  a bylo v pořadí 
čtvrtým u nás narozeným. Kmotrem při jeho křtu byl herec a milov-
ník koní Václav Vydra. Jeho osud byl předem dohodnut a po převozu 

Převalští koně z našeho výběhu běhají  po mongolské stepi

Zleva Nepomuk, Xendy, Lima a Matyáš

Zleva Lima, Nepomuk, Xendy

Hřebeček Nepomuk

Klisna Xendy
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do  zoologické  zahrady  v  italské Veroně  šíří  slávu  našeho města, 
podílejícího se  také na jeho záchraně. Stejné poslání měl  i poslední 
hřebeček Nepomuk  (nar.  15.  5.  2009)  na  rozdíl  od  starších  souro-
zenců,  ročního Matyáše a dvouleté Limy, o nichž byla řeč v úvodu 
článku.

Převalští  koně  nyní  ve  výběhu  chybějí,  nejvíce  však  přitaho-
vali dětské návštěvníky, neboť jim připomínali poníky, na nichž se 
vozily.

Vše  odvisí  na  rozhodnutí  pražské  zoo,  kdy  umístí  do  výběhu 
nový pár. Požaduje úpravu plochy a drobné opravy areálu.

Na fotografiích L. Klouboučníkové si připomeneme rodinu pře-
valských koní a dva její příslušníky sólo.

Ing. Milan Vorel Typická polostep v Mongolsku s malým stádem koní při pastvě

Vlasta Redl zahraje pro Rytmus Chrudim
zpěvák, textař, skladatel Vlasta Redl vystoupí v rámci benefiční-
ho koncertu pořádaného obecně prospěšnou společností Rytmus 
Chrudim. Vystoupení se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 od 18:30 
v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vstupenky na koncert budou 
v prodeji v divadle Karla Pippicha, informačním centru v Chrudi-
mi a kanceláři Chrudimské besedy od poloviny září 2011.

Vlastu Redla není třeba dlouze představovat, jeho písničky se 
hrají v rádiích, učí se je děti v hudební výchově, zpívají se s kyta-
rou snad u každého táborového ohně. Zpěvák, textař a skladatel, 
kterému se povedlo propojit bigbít, rock a lidové balady s výji-
mečnou osobitostí. Multiinstrumentalista, pro kterého prý není 
problém ovládnout každý nástroj, který dostane do ruky.

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje obča-

ny z Chrudimského regionu, kteří chtějí získat a udržet si pla-
cené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. „Naše služba je 
určena lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního 
znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je vhodná i pro lidi 
s mentálním postižením. Pomáháme lidem vyhledávat vhodnou práci 
z inzerátů v novinách, na internetu, od známých, na úřadu práce. 
Také je učíme, jak správně psát životopis, jednat se zaměstnavate-
lem, telefonovat a další užitečné věci pro získání zaměstnání i po je-
jím získání – poskytujeme podporu přímo na pracovišti nebo třeba 
doprovod při cestě do práce.“ uvádí Petr Kuneš, ředitel společnosti 
Rytmus Chrudim.

Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: Mgr. Eva Sládková, 
777  222  139,  Rytmus  Chrudim,  o.p.s.,  Heydukova  392,  Chrudim. 
Více informací na www.rytmuschrudim.cz.

Mgr. Petr Kuneš

POZVÁNKA I NABÍDKA

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v mezi-
městské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území 
Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního 
systému budou nově  zapojení  všichni  dopravci  zajišťující  přepravu 
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřej-
né dopravě pod organizátora veřejné dopravy – společnost OREDO, 
která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní 
dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových 
a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připra-
vuje  pro Pardubický  kraj  projekt  optimalizace  a  integrace  dopravy, 
který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její za-
vedení přináší pro občany Pardubického kraje.
Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v  tom, že společ-
nost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region 
obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu 
doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění 
přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale 
přepravuje méně cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapa-
citou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří pro-
středky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách 
nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, ča-
sové a tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. 
Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá 
v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteř-
ních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. 
taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro 
cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém úze-
mí Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích 
na území regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě odjez-
du si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, 

zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systé-
mu IREDO budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako 
jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je úze-
mí  rozděleno  na  větší  počet  poměrně malých  zón. Zóna  je  tvořena 
jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného 
je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá ki-
lometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné 
zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším 
městem, může  být  cena  vyšší,  tak  aby  např.  odpovídala  dosavadní 
ceně městské dopravy. Zónově relační  tarif  je pro uživatele veřejné 
dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si 
zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, 
která je umístěna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních 
řádů s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých 
občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády pro-
jednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně 
od 5. 8. do 30. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních řádů 
zveřejněny  na  internetových  stránkách  www.oredo.cz.  První  návrh 
vlakových  jízdních  řádů bude zveřejněn v  týdnu od 13. 6. do 20.6. 
Občané  budou mít možnost  vznést  připomínky  písemně  nebo  pro-
střednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na inter-
netových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte 
připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém 
projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.

Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi ne-
vyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální 
doprava Pardubického kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit ces-
tujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými 
dopravními prostředky.

Pardubický kraj

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji
budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO
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OSOBNÍ ASISTENCE

Co je osobní asistence
Osobní  asistence  je  terénní  služba  poskytovaná  osobám,  které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního po-
stižení,  jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné  fyzické  osoby,  aby 
mohly i nadále zůstávat ve svém domácím prostředí.

Komu službu poskytujeme
Tuto službu poskytujeme obyvatelům Chrudimi a okolí.

Osobní asistence nabízí
  pomoc při zajištění chodu domácnosti – nákupy, vaření, praní, 
úklid
  pomoc s hygienou, oblékáním, úpravou zevnějšku
  pomoc  při  rehabilitačním  cvičení,  polohování,  ukládání,  vstá-
vání
  kontakt s vnějším prostředím – pomoc při návštěvě kulturních 
akcí, při cestě na úřady, k lékaři, sportovní akce

  pomoc  při  prosazování  oprávněných  práv  a  zájmů  –  jednání 
s úřady, vyplňování formulářů
  dohled nad dlouhodobě nemocným dospělým

Cíl osobní asistence
Cílem  je  poskytnout  každému  kli-
entovi dle jeho přání a možností (na 
základě  písemné  smlouvy)  tako-
vé služby, které vedou ke zlepšení 
kvality  života,  setrvání  v  přiroze-
ném prostředí a zachování vlastního 
životního stylu.

Osobní asistenci provádějí
Osobní  asistenti  s  akreditovaným 
kurzem.
Kontakt: 469 622 953, 731 619 782.
Více informaci: www.chrudim.charita.cz.
e-mail: farni.charitacr@tiscali.cz.

FARNÍ CHARITA CHRUDIM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY

Prázdniny uběhly jako voda a já doufám, že jsme se všichni 
ve zdraví a v pořádku ze svých prázdninových toulek vrátili. 

Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky ze společné dovolené 
se Slatiňanskými diabetiky. Do Kačenčiny říše se vydalo dvěma 
autobusy  65  našich  členů. Všichni  víme,  že Kačenčina  říše  je 
zemí  pohádkovou,  a  že  každý  „kdo  škorně  své  prachem  hor 
Orlických pokryje, šťasten a vesel je…“ V našem případě se toto 
rčení naplnilo. Nepřeberné množství zážitků z výletů autobusem 
z procházek po okolí a společenských večerů. 

V  letošním  roce byl  pobyt    trochu netradiční. Probíhal  totiž 
pod  heslem  „Zimní  sporty  to  je  naše  hoby,  proto máme  rádi 
sáňky, lyže, boby. “ Tradiční dárkový večer se najednou proměnil 
ve  večer mikulášský. Andělé  a  veselí  čertíci  zpívali,  recitovali, 
vyprávěli vtipy a Mikuláš jim za odměnu rozdával dárky. 

Tentokrát naše kufry neskrývaly žádné klobouky, ani plavky, 
ale poctivé zimní oblečení – bundy, kulichy a šály. Všechny nás 
nadchla  paní Miluška Švadlenková,  která  sebou  přinesla  ručně 
šité lyžařské boty, které pro ni ušil neznámý švec z Rabštejnské 
Lhoty  –  byly  úžasné,  byly  jako  nové  a  vzbuzovaly  náš  obdiv. 
Také  sportovní  hry  probíhaly  v  zimním  duchu  –  jen  sněhové 
koule nahradil polystyren. 

Dva  večery  proběhly  v  režii  pana Hejzlara  –  všichni  jsme 
se na ně těšili a kuchaři nezklamali. Selátko bylo ňam ňam a při 
večerním  táboráku  jsme  si  pochutnali  na  libových  klobáskách. 
Večera  s  tombolou  se  zůčastnili  všichni  a  přes  200  cen  našli 
svého majitele. Na  závěrečném večeru  jsme  se  vesele  pobavili 
při hře „Hádej kdo jsem“. 

Nyní mi dovolte, abych za nás za všechny poděkovala panu 
Matějkovi. Díky  jeho pochopení  jsme měli  k  dispozici  po  celý 
týden autobus i s řidičem. Každý den vyjížděl veselý žlutý auto-
bus za krásami Kačenčiných hor. 

Neratov  –  tam  vedla  naše  první  cesta,  jsme  zvědaví  jak 
pokročili  práce  na  kostele,  který  vyrůstal  z  trosek  a  nyní  se 
honosně  tyčí  nad údolím Divoké Orlice. Kostel  je  již  opravený 
a opravdu  stojí  za podívanou. Díky unikátní prosklené  střeše  je 
možné  pozorovat  nádhernou  hru  světla,  které  dopadá  na  stěny 
a podlahu kostela. Poutavé vyprávění pana faráře jen umocňova-
lo tyto okamžiky. 

Sedloňov? Kde  to  je  a  co  tam? Dobře  jsme udělali  že  jsme 
tam jeli. Projíždíme malebnou lesnatou krajiou a v táhlém údolí 
Zlatého potoka leží Sedloňov. Vcházíme do staré školy, která se 
změnila v malé muzeum, kde  jsou nejen staré učební pomůcky, 

ale  hlavně  vyřezávané  loutky  a malované  obrázky. To  všechno 
z  lipových špalků a  špalíčků vyřezala a omalovala paní  Jarmila 
Haldová  (to  je  ta  paní  co  ilustrovala  pohádky  z Orlických  hor 
Josefa Lukáška). Kus  obyčejného  dřeva  se  pod  jejíma  rukama 
promění v pověst, vypráví příběh, oslaví život, lásku, přírodu. 

Ve  spodní  části  obce  navštěvujeme  významný  soukromý 
přírodní areál se skalkami. To co vytvořili  lidské ruce uprostřed 
divoké přírody se nedá popsat, musí se  to vidět. Každá kytička, 
tráva  a  stromek má  svůj  příběh.  Jsou  zde  totiž  shromážděné  ze 
všech  koutů  světa.  Poutavě  o  nich  dokáže  vyprávět  paní Gru-
lichová, která  se po  smrti manžela  stará o všechno  sama. Když 
budete mít cestu okolo, zastavte se tam. 

Nemohu vypsat všechno. O Šerliském Mlýnu, o Masarykově 
chatě, o lanovém centru a o všech vycházkách. O Novém Městě 
nad Metují  by  se  dalo  napsat  hodně. Tohle město  nám nabídlo 
vše co  jsme si  jen mohli přát.  Jan Neruda  to vyjádřil výstižně:-
Malebným  zcela  zvláštním hnízdečkem  je  to Nové Město. Na 
posledním výletu  si  užívali  naši  „páni  kluci“. Muzeum  staveb-
nice Merkur  je vrátilo o hodně roků zpět. Fascinující pohled na 
Ocelové město,  které  zabírá  téměř  celou místnost,  od mašinek, 
kolejí,  lodí  ,  letadel, motorek a aut se nemůžeme odtrhnout a  to 
vše  je  sestavené  z  těch malých  drobných  kousíčků  stavebnice 
Merkur. A poté nám v letním parnu poskytuje příjemné ochlazení 
skalní město „Broumovské stěny“. Na hřebeni nás vítá nejen pří-
jemný vánek, ale  i vyhledávané místo chata Hvězda. Z verandy 
je úchvatný pohled do Broumovské kotliny se vzdálenou kulisou 
Kamenných,  Javořích a Sovích hor. A potom už  jenom na skok 
do Polska, večer velké loučení a hurá domu. 

Poslední den  školního  roku  jsme  si  udělali  ještě  jeden výlet 
před  prázdninami. Autobusem  jedeme  na  Perk  a  odtud  cestou 
necestou na Žumberk. Odtud jsme chtěli jet autobusem na oběd. 
Ale všechno bylo jinak. Statečně jsme všichni došli až do Luka-
vice,  ale  žádná hospoda  se  nekonala. Velké překvapení  pro nás 
připravila naše členka Lída Makešová. Pozvala nás domů na opé-
kané klobásky, na kafíčko a také ovocné koláčky se našli. Takže 
děkujem. 

A protože jsme si zvykli na tyhle společné vycházky, těšíme 
se že opět vyrazíme ke konci prázdnin a to do Trpišova. Projde-
me  se  oborou  a  navštívíme hřebčín. Připojte  se  k  nám. Těšíme 
se na vás na všechny na dalších akcích, které pro vás výbor SD 
chystá. 

Blažková Bohumila, členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM…
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Část 2.
I  další  listy  knihy,  už  opět  psané  velkým  písařem,  jsou  potemnělé 
a obsahují zaklínací formule. Třeba proti padoucí nemoci nebo proti 
zimnici. Ale i zaklínadlo proti zlodějům. Můžete zkusit, jestli opravdu 
funguje. Zde  je: Nejprve vezmi chlapce panického neposkvrněného 
a postav ho v temném domě tváří k západu. Postavíš se proti němu 
obrácený k východu a omočíš jeho nehet třemi kapkami oleje.
Zaklínadla jsou na listech 290 a 291. Další tři strany jsou prázdné (?).
Ovšem pak velký písař věnoval  listy 294–304 nejcennějšímu doku-

mentu – Chronice Bohemorum, ne-
boli  Kronice  Čechů,  kterou  známe 
podle  jejího  autora  jako  Kosmovu 
kroniku  (Kosmas,  děkan  kapituly 
pražské,  1045–1125).  Podlažický 
opis Kroniky  se  za Rudolfa  II.  stal 
podkladem  k  prvnímu  veřejnému 
vydání kroniky.
Následující tři folie jsou opět odstra-

něny. Pravděpodobně na nich byla řeholní pravidla benediktinského 
řádu (soudě podle zápisu opata Bavora na začátku kodexu). Ví se jen 
to, že listy musely zmizet před rokem 1561, protože tehdy dělali mniši 
v Broumově číslování listů a tyto tam již chyběly.
To už se blížíme k závěru kodexu. Ten tvoří seznam členů podlažic-
kého bratrstva, který však již sepsal jiný písař. Stejně jako následující 
benediktinský kalendář a podlažický nekrolog. Každý měsíc zde má 
jednu stranu a u každého dne je uvedeno jméno jednoho až tří svatých 
a  také  jména  významných  nebožtíků.  Dohromady  je  tam  uvedeno 
1635 osob. Tato závěrečná část knihy vznikla pravděpodobně v roce 
1227, možná ale i v letech 1228–1229. 
U 10.  listopadu  je napsáno, vedle patronky sv. Ludmily,  i „zavřený 
mnich Heřman“. To je jediný náznak možné totožnosti velkého písaře. 
Ale jedná se skutečně pouze o domněnku.
V kodexu jsou i záznamy o různých peripetiích, kterými kniha prošla. 
Celé dílo ale působí jako neukončené. Chybí jakýkoliv závěr, nikde 
není zmínky o tom, proč byla kniha napsána a k čemu měla sloužit. 
Že by velký písař zemřel dříve, než stačil své dílo dokončit? Nebo do-
šly klášteru peníze na další pokračování? Kdo ví. A proč Nový zákon 
nenásleduje hned po Starém a  jsou mezi nimi  jiné  texty? Proč byly 
použity staré  latinské překlady, když už v  té době byly k dispozice 
novější? Příliš mnoho otázek zůstává stále bez odpovědi. Pokud jde 
o účel knihy, pak nejspíš sloužila jako „knihovna“ klášterní vzděla-
nosti. Asi těžko ale k hlasitému předčítání pro celé klášterní bratrstvo. 
Z čistě technických důvodů si to lze jen těžko představit.
Podívejme se ještě trochu do časů, kdy ďáblova bible vznikla.
Klášter v Podlažicích (staročeské slovo láz znamená pole získané vy-
mýcením lesa) založil roku 1159 šlechtic Vrbata a věnoval ho bene-
diktínům. Podlažický klášter patřil k nejchudším a nejméně známým 
v Čechách. Archeolog dr. Charvát ale tvrdí, že byl rozsáhlejší, než je 
běžně uváděno. Patrně v 1. století své existence v jeho zdech vznikla 
ona obří kniha. Archeolog a historik umění prof. Riedl (1890–1975) 
upřesňuje vznik na období 1204–1227. Jak již bylo řečeno, knihu na-
psal, s několika malými výjimkami, jediný člověk, ale jistě byla zále-
žitostí celého bratrstva. Otázkou ovšem stále zůstává, proč se chudý 
klášter pustil do tak gigantického díla.
 Nakonec ale bylo podlažické bratrstvo nuceno knihu dát do zástavy 
cisterciánským bratřím v Sedlci  u Kutné Hory,  odkud  ji  roku 1295 
vykoupil  (se  souhlasem  podlažických)  opat  břevnovského  kláštera 
Bavor z Nečtin. Zde kniha  ležela až do roku 1648, kdy  ji ukořistili 
Švédové. Ovšem mezí tím ještě kodex pobyl v Broumově.
Klášter v Podlažicích stál až do roku 1421, kdy byl zničen husity (ob-
noven už nikdy nebyl a na jeho místě byl roku 1696 postaven kostel 
Sv. Markéty, který tam stojí dodnes).
Bylo velkým štěstím, že v době vypálení již kniha v klášteře nebyla. 
Ta měla štěstí vícekrát. 
I Břevnovský klášter  byl  husity  napaden  a  zničen,  ale mniši  stačili 
nejcennější věci odvézt do kláštera v Broumově. Ale také ten byl hu-
sity několikrát obléhán, naštěstí však nikdy nebyl dobyt. Jak vidno, 
i mniši se uměli bránit.
V Broumově si knihu mohli prohlížet pouze vybrané osoby. Tak si ji 
prohlédl i císař 

František I., když v roce 1527 v klášteře přenocoval. Ten o knize poz-
ději vyprávěl svému vnukovi a pozdějšímu císaři Rudolfovi II., který 
ji pak nechal převézt na Pražský hrad, kde se stala součástí jeho sbírek. 
Jejich součástí byla až do zmíněného roku 1648. A to opět stálo při 
kodexu štěstí. Švédové ukořistěné cennosti uložili do sudů a vystlali 
je slámou. Pak je odvezli na vozech k moři a posléze byly sudy lodí 
přepraveny do Švédska. Ovšem několik lodí se potopilo i se vzácným 
nákladem. Loď přepravující kodex však dorazila v pořádku.
Ale v životopise kodexu jsou stále hluchá místa. Po roce 1350 mizí 
veškeré stopy a nikdo o osudu knihy nic neví. Nejbližší záznam se 
potom objevil až roku 1477 v Broumově. Vědci se domnívají, že zde 
byl kodex ukryt asi od roku 1420. 
V Broumově ale kodex sloužil i jako jakási pamětní kniha a na perga-
menové stránky se zapisovali návštěvníci kláštera. A zdaleka ne vždy 
šlo o zápisy, které by zvýšily historickou hodnotu knihy.
V roce 1648 tedy Švédové převezli knihu do Stockholmu a odtud se 
už nikdy nestěhovala, ač samozřejmě byly učiněny pokusy o její vrá-
cení, ovšem úspěšné nebyly. Neuspěla ani obec Chrast v 50. letech, 
ani prezident Havel v 90. letech minulého století. V Městském muzeu 
v Chrasti je alespoň maketa knihy. Ale ani ve Stockholmu její osud 
nebyl jednoduchý. Roku 1702 zachvátil město veliký požár a shoře-
la i část královských uměleckých sbírek. Ďáblovu bibli zachránili na 
poslední chvílí, když ji vyhodili z okna. Potom ji s rozbitými deska-
mi uložili do depozitáře, kde zapomenuta ležela bezmála sto let. Až 
v roce 1796 navštívil Stockholm český kněz a učenec Josef Dobrov-
ský a přesvědčil švédské historiky, aby se knihou začali zabývat. Ďáb-
lova bible byla nejen opravena, ale také studována. Je pozoruhodné, 
že všechny texty jsou i dnes čitelné, byť místy s obtížemi. Rozhodně 
náleží podlažická kniha k unikátním středověkým památkám. 
Prof. Friedl říká: Dějiny nezanechaly jí podobné a ty jež se jí blíží, 
nepřekonaly  její  kvality.  Je  památníkem  anonyma,  jehož  ingenium 
vnuklo mu odvahu a vůli zmoci problém, který nebyl již nikde jinde 
řešen v takovém rozsahu a s takovým úspěchem.

Dnes  již  z  podlažického  kláštera  nezbylo  téměř  nic.  Je  ten,  kdo  se 
dobře podívá, uvidí malé zbytečky původního zdiva. Mnoho okolních 
domků je pak postaveno z kamene z rozebraných zdí. Možná má ně-
kdo kolem sebe stejné zdi, jako měl onen velký písař. Samotné místo 
ale dodnes působí silným dojmem. Zřejmě nebylo ke stavbě kláštera 
vybráno náhodou.
(s použitím knihy Ďáblova bible autorů Stanislava Bártla a  Jiřího 
Kosteleckého) zdeněk jirásek

Literární okénko
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Soukromá inzerce

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. 

 
 

                      

zdraví čtenáře „OZVĚN“ i když v tak zvané „okurkové sezoně“ čin-
nost poklesla a 266. Malá cena Monaka  je až poslední den v srpnu 
tedy ve středu 31. v 18 hodin se startem na známém místě pod restau-
rací Monako. Ve výsledcích se můžeme zmínit jen o členech KRBu 
Věře a Bořkovi Čejkových, kteří  si vyjeli k přátelům na Slovensko 
a zúčastnili se vrchařského závodu Nová Lesná – Hrebienok na 9,6 
km. Z celkového počtu 180 závodníků se Věra Čejková umístila na 4. 
místě v čase 50:31 a Bořek Čejka byl na 20. místě v čase 49:07, tak 
oba dobře reprezentovali náš KRB Chrudim. 
Naše činnost se nyní zaměřuje na organizaci 5. ročníku Cross country 
Monackého maratonu a půlmaratonu, který se koná v sobotu 17. září 
2011 se  startem v 10 hodin pod  restaurací Monako ve Slatiňanech. 
Touto formou děkujeme Městskému úřadu ve Slatiňanech přispěním 
finančních prostředků – grantů na zdárné uspořádání  tohoto nejdel-
šího olympijského běžeckého závodu, konaný jediný v našem kraji. 
Běží se čtyři lesní okruhy Malé ceny Monaka a po startu s doměřením 
na vzdálenost 42,2 km a 21,1 km. Milovníci vytrvalostních běhů uví-
tají příjemnou trať v lesním prostředí. 
Musíme se zmínit o pořádaných Malých cenách Monaka, která kon-
cem letošního roku dosáhne 270 závodu na trati 10 km a 3,6 km. Ta-
kový závod nemá u nás obdoby, pro svou neopakovatelnou atmosféru, 
při konání v každém ročním období. Působí  jak po stránce fyzické, 
psychické, tak po stránce výtvarné a poetické inspirace. To je důkazem 
malířská  tvorba Mirka Alexy, který  svými kalendáři, pohlednicemi, 
propaguje spojitost běhání přírodou s jeho individuelním přístupem. 
Dovolíme  si  předložit  ukázku  poezie  z  tréninkového  deníků  člena 
KRB Chrudim. 

Monako čeká na vojáky  Energetické napětí se třese
začne velké obležení  Lehký běh kradou kopce
Radost svléká tepláky  Koupel potu čeká v lese
Cesty během obdařeny  Aplaus k cíli tělo nese

Monako běhu srdce
Monako kouzlo lesa
Z pohybu tělo plesá
velká radost zase

Kdo se upsal Monaku
krásnou lásku má

kterou mu nikdo nevezme
novou sílu dostává

Tímto  zveme  všechny  přátele  běhání  na  naše  další  běžecké  aktivity. 
Všechny odpověďi, proč běháme najdete při svém vyběhnutí do přírody. 
Těšíme se na setkání dalších Malých cenách Monaka ve Slatiňanech. 

KRB Chrudim Vl. Čumpelík

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ


