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88. LASKAVÝ VEČER

ve Společenském domě bude mít tradičně hudební a literární část. 
Přijede  brněnská  kapela BIORCHESTR.  Jak  už  napovídá  ná-
zev, jedna se o hudební dvojici, kterou tvoři multiinstrumentalista 
Aleš Pilgr, známý hlavně jako bubeník a perkusista kapel Květy 
a Tysyčáci a  jeho hudební partnerkou  je zpěvačka a klávesistka 
Jana Koukalová. Písně Biorchestru jsou většinou veselé a sviž-
né s pěknými poetickými texty. Ostatně na internetu si je můžete 
poslechnout.
Hudbu proloží  svými básněmi mladý pardubický básník Tomáš 
Klášterecký,  který 10.  září vystupoval  i  na hudebně poetickém 
setkání Jedna báseň v Obořici u Nasavrk. Tam vystoupil sólově 
i Aleš Pilgr.
Laskavý večer začíná v 19 hodin. Lístky za 50 korun si můžete 
zakoupit na místě nebo předem v infocentru. Malé pohoštění, kte-
ré  k  Laskavým  večerům  neodmyslitelně  patří  věnují  pořadatelé 
a čajovna Luna.  z.j.

Oslava stříbrných svateb

Zástupci Slatiňan ve Švýcarsku

Vítání občánků

V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 12 manželských 
párů výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspořádá 
město Slatiňany malou oslavu pro naše jubilanty dne 11. listopa-
du 2011 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech od 18.00 
hodin.

Již řadu let se rozvíjí partnerství mezi naším městem a obcemi 
Rorbas  Freienstein-Teufen  ve  Švýcarsku.  Koncem  září  přijali 
zástupci rady našeho města pozvání švýcarských přátel na ná-
vštěvu.  Důležitými  prvky  návštěvy  byla  výměna  zkušeností 
v oblasti komunální sféry a diskuze o možnosti další spoluprá-
ce. Jednou z možností  je realizace interaktivního muzea v ob-
novené Švýcárně. 
Nadále  se  úspěšně  rozvíjí  spolupráce  základních  škol,  kterou 
podporuje samospráva obou zemí. Žáci ze slatiňanské školy mají 
možnost se účastnit výměnných pobytů. Úzce spolupracují i uči-
telé v oblasti metod výuky.  D. Vychodil

V sobotu 26.  listopadu 2011 v 10.00 hodin bude v obřadní  síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spo-
lečenství našeho města 9 nových občánků.

S plachetnicí do Antarktidy
Na  další  cestovatelský  večer  v  úterý  29.  11.  do  Slatiňan  zavítá 
cestovatel Karel Wolf,  který  nám  bude  vyprávět  o  své  plavbě 
historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země podél břehů 
Antarktidy až do Jižní Afriky.
Sám  o  ní  říká:  „Vysněná  plavba  trvající  53  dní  začala  drsnou 
zkouškou  v  Drakeově  průlivu,  kde  jsme  nemilosrdně  bojovali 
s mořskou nemocí, a pokračovala krajinou jako vystřiženou z ob-
razů Salvadora Dalího. Mezi  ledovými krami  se  tísnily  skupiny 
rypoušů sloních a nebo statisícová hejna fotogenických tučňáků. 
Divokost krajiny vrcholila na subantarktickém ostrově Jižní Ge-
orgia, kde jsme navštívili mnoho opuštěných velrybářských stanic 
z počátku minulého století.“
Přednáška doplněná promítáním dech beroucích  snímků začíná 
v  19.00  hod.  ve  Společenském domě. Vice  informací  na www.
kolemsveta.cz.  JH

Upozornění na riziko
používání nevhodného paliva

S nastávající  topnou sezonou budeme řešit  jako každoročně při-
pomínky občanů  týkající  se  spalování nevhodného paliva, které 
znečišťuje ovzduší a otravuje sousedy. Apelujeme tedy na všech-
ny spoluobčany, aby se vyhnuli nepříjemnostem a netopili rámy 
starých oken, pet lahvemi a dalšími věcmi, které do kotle nepatří. 
Použitím  nevhodného  paliva  vznikají  často  toxické  látky,  které 
mají kromě nepříjemného zápachu negativní vliv na zdraví. Pro-
testy sousedů jsou logickou reakcí. Pokud tedy nastane taková si-
tuace, kterou se nepodaří vyřešit sousedskou domluvou, můžete se 
obrátit na městskou policii tel. č. 156.  D. Vychodil
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 25. schůzi dne 19. 9. 2011

 1.  Smlouvu o poskytování stravování (pro zaměstnance městské-
ho úřadu – schváleno).

 2.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 2 v DPS Slatiňany (schváleno).

 3.  Zřízení věcného břemena pro kanalizační potrubí na pozemko-
vé parc. č. 276/2 v kat. území Slatiňany (lokalita Ke Garážím 
– schváleno).

 4.  Zřízení věcného břemena pro stavbu „Slatiňany 5. května – pří-
pojky knn (schváleno).

 5.  Zřízení věcného břemena pro stavbu „Prodloužení plynovodu 
v  lokalitě  Slatiňany  –  Sever“  (v lokalitě plánované výstavby 
podél hlavní silnice při výjezdu na Chrudim – schváleno).

 6.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany.
 7.  Podání  žádostí  o  pokácení  stromů  (lokalita vedle rybníčku 

u „Modely“ – poškozené či napadené stromy s rámci plánova-
né revitalizace – schváleno).

 8.  Koupi osobního motorového vozidla (rada města vzala na vě-
domí nabídky společností a rozhodla o uzavření kupní smlouvy 
se společností Autosalon Louda s.r.o. – nejvýhodnější nabídka).

 9.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 2 v domě č. p. 834 Staré náměstí, Slatiňany.

      Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 4 v domě č. p. 835 Staré náměstí, Slatiňany (schváleno).

10.  Stavitelství KRRO – nepodání určovací žaloby (firma je v in-
solvenčním řízení, schváleno).

11.  Přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 26. schůzi dne 21. 9. 2011

1.  Petici – „Pomník padlým ve světových válkách a jeho obnova 
Škrovád“ (Jde o nesouhlas signatářů petice se způsobem opra-
vy oplocení pomníku – kovový plot místo dřevěného. Dále jde 
o připomínky ke vzájemné komunikaci mezi městem a Okrašlo-
vacím spolkem Škrovád. Rada vzala na vědomí názor občanů, 
navrhuje uspořádat vzájemnou schůzku zástupců spolku, petič-
ního výboru a členů rady města. Rada rozhodla o dokončení již 
zadané zakázky – kovového kovaného plotu).

Rada města Slatiňany projednala
na své 27. schůzi dne 26. 9. 2011

 1.  Opravu oplocení u pomníku obětem válek na návsi ve Škrová-
du (rada projednala stav opravy oplocení pomníku).

 2.  Pořízení  motorového  vozidla.  (Rada zrušila své rozhodnutí 
o pořízení motorového vozidla z důvodu nedodržení nabízené 
ceny firmou).

Změna způsobu nabírání žádostí
a výdeji vyhotovených občanských průkazů

Dne 1. 1. 2012 nabývají účinnosti novely zákona č. 32//1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 
zákony č. 227/2009 Sb. A č. 424/2010 Sb.
Od 1. 1. 2012 budou moci občané žádat o občanský průkaz, 
stejně jako o cestovní pas, pouze na úřadech obcí s rozšířenou 
působností, na matričních úřadech již  tato možnost nebude. 
V  rámci  správního obvodu bude proto možno podat  žádost 
o uvedené osobní doklady pouze na Městském úřadě Chru-
dim a působnost matričních úřadů ve vztahu k těmto dokla-
dům zaniká.
Základní změnou, kterou novely zákona přináší při příjmu žá-
dostí o občanské průkazy je pořizování biometrických údajů, 
tj.  fotografie  a  podpisu  občana přímo na úřadě při  podává-
ní  žádosti  o  občanský  průkaz. Z finančních  důvodů  nebylo 
ale možné  všechny matriční  úřady  vybavit  technologií  pro 
pořizování  žádostí  o  doklady  a  tato  byla  soustředěna  pou-
ze na úřady obcí s rozšířenou působností. Bohužel se jedná 
nejen o podání žádostí o občanské průkazy, ale i o vydávání 
vystavených dokladů občanům. Jedná se o obdobu přesunu 
podávání žádostí a předávání dokladů, ke které došlo v roce 
2006 u cestovních dokladů. Změna organizace žádostí o do-
klady s sebou přinese  i celostátní odstávku systému výroby 
dokladů, díky které bude nabírání žádostí o občanské průkazy 
matričními úřady ukončeno  již ke 30. 11. 2011,  toto datum 
je  poslední  možný  termín  dodání  žádostí  o  občanské  prů-
kazy přijatých od občanů matričními úřady na Mětský úřad 
Chrudim. Matriční úřad Městského úřadu Slatiňany bude 
z uvedených důvodů naposledy přijímat žádosti o občan-
ské průkazy v pondělí 29. 11. 2011.
Před provedením změny systému dokladů budou moci 
občané, nikoli již prostřednictvím matričních úřadů, 
poslední žádosti o občanské průkazy v roce 2011 podat 
na Městském úřade Chrudim nejpozději do 14. 12. 2011 
a o cestovní doklady do 19. 12. 2011. Poté bude následovat 
celostátní odstávka systému v době od 23. 12. 2011 do 2. 1. 
2012.
Pravomoc  k  vydávání  občanských  průkazů  matričním  úřa-
dům zaniká 31. 12. 2011. Občanské průkazy, které nebudou 
vyzvednuty do konce roku 2011, bude Městský úřad Chrudim 
přebírat  od matričních úřadů nejpozději  ke dni  31.  1.  2012 
a občané pak budou povinni se k vyzvednutí dokladu dostavit 
na Městský úřad Chrudim.  M.K.

Humanitární sbírka

Na  požádání  Občanského  sdružení  DIAKONIE  Broumov  (ne-
zisková  organizace,  která  poskytuje  sociální  služby  pro  občany 
z okraje společnosti) byla dne 22. září 2011 na dvoře Městského 
úřadu Slatiňany uspořádána humanitární sbírka. Zde se ukázalo, 
že ani naši občané nejsou k této problematice lhostejní. Všem ob-
čanům, kteří přispěli do humanitární sbírky, za tuto pomoc děku-
jeme.

Děkujeme  Všem  kteří  nás  podporují  v  naší  činnosti,  abychom 
mohli dopřát našim členům výlety, posezení a jiné akce. V letoš-
ním roce jsme absolvovali ozdravný pobyt ve Stráži pod Ralskem, 
pod  vedením  Bc.  Oldřicha  Berného  ředitele  hotelu  KOVBER 
s.r.o. DIAMO, kde jsme byli velice spokojeni. Za příznivou cenu 
jsme prožili týden v krásném prostředí s plnou penzí, vlídným per-
sonálem a výběrem obědů z 10 chodů a večeří z 5 chodů. Okolí 
Stráže skýtá krásnou přírodu, která vybízí k procházkám. Je zde 
možné koupání jak v krytém bazénu tak při pěkném počasí kou-
pání v přírodě.
Děkujeme a věříme ve Vaší přízeň, abychom dávali našim členům 
radost z prožitého dne. Informace o ozdravném pobytu je možné 
získat na telefonním čísle 604 362 823.

Výbor tělesně postižených Slatiňany

Svaz tělesně postižených v České republice O.S. 
místní organizace Slatiňany 538 21

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu 
Jeníkovi za milou gratulaci k mým narozeninám.

František Hromek

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání u příleži-
tosti výročí mých narozenin.

František Kouba
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Brněnští Poutníci na Slatiňanském vrabčáku

V sobotu 19. 11. 2011 se od 15.00 hodin ve Slatiňanské sokolov-
ně uskuteční 7.  ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák. 
Letos  je  program  velice  pestrý  a  hodnotný.  Přijede  legendární 
bluegrassová kapela Poutníci, která letos slaví 40 let své aktivní 
činnosti, z Bíliny další výborná country kapela Křáp – ta pro změ-
nu oslavila  20  let  svého vzniku,  takže  fandové kvalitní  country 
hudby si mohou přijít na své. Po roce se nám představí v rozšířené 
formaci českobudějo-vická skupina Epy de mye, která loni u nás 
sklidila zasloužený ohlas a uznání, z Prahy přijede vynikající pís-
ničkářka a herečka divadla Ypsilon Jana Šteflíčková, svou premi-
éru zde bude mít slatiňanská skupina Strunovrat a přijedou také 
držitelé dvou prestižních hudebních cen Anděl, skupina Žamboši.

Nově  otevřené  tetovací  studio ARTCORETATTOO, Čechova 
590, Slatiňany, si Vás dovoluje pozvat k využití našich profesi-
onálních služeb, mezi které patří: Klasické, černobílé i barevné 
tetování, aplikace šperků z chirurgické oceli. Dále pak návrhy 
tetování a předělávky starých tetování. Těšíme se na Vaší objed-
návku, Matěj a Irena Klempířovi. Tel. 603 727 347, 728 711 260.

Koupím  poštovní  známky,  pohledy,  obálky,  staré  bankovky, 
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky – větší množství – po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92

Program:
15.00–15.50  Epy de mye
15.50–16.30  Jana Šteflíčková
16.30–17.20  Strunovrat
17.20–18.10  Křáp
18.10–19.00  Žamboši
19.00–20.00  Poutníci

Od 20.15 začne country bál,
kde budou hrát Bíbři + Křáp.

Předprodej vstupenek je od
31. 10. 2011 v obchodě paní Šárové.
Vstupné:
100 Kč (s country bálem)
60 Kč jen country bál
50 Kč děti, studenti
Velký dík patří všem sponzorům, bez kterých by se tato akce ne-
mohla uskutečnit.
Přijďte se pobavit, těšíme se na vaší návštěvu!

Petr Šotta

Epy de mye

Výzva!
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.
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Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili  k přečtení  i  ostatním. Ty, kteří  nám svůj 
názor  a  odkaz  na  zajímavou  a  poutavou  knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně nebo 
prostřednictvím  e-mailu  (knihovna@slatinany.cz)  tak  kdykoliv 
učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů 
mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřej-
níme.
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout knihy:
Joy Fieldidngová – Zachráníš mě ráno
Lisa Moosová – Poprvé a pořád znovu

Měsíc s pěknou knihou

Soukromá inzerce

Uzavření městské knihovny a infocentra!
Od  31.  října  do  14.  listopadu  bude  probíhat  po-
vinná revize knižního fondu v městské knihovně. 
Z tohoto důvodu budou v uvedené době prostory 
jak  knihovny,  tak  infocentra  uzavřeny.  Prosíme 
čtenáře,  aby  s  uzavírkou  počítali  a  vypůjčili  si 
s  předstihem  potřebnou  literaturu,  ale  také  včas 
vrátili knížky, u kterých  již uběhla výpůjční doba. Čtenáři  i ná-
vštěvníci  nás  mohou  opět  navštívit  v  úterý  15.  listopadu  2011 
v nezměněné otevírací době.
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V letošním roce slaví Chráněná krajinná oblast Železné hory 20. vý-
ročí jejího vyhlášení, a to už je důvod k tomu, abychom si o příro-
dě a životě okolo nás trošičku popovídali a dozvěděli se třeba ještě 
něco neznámého… Protože se snažím, pokud se tedy dá, k tématu 
oslovím nejčastěji hosty ze Slatiňan, i tentokrát se mě podařilo oslo-
vit člověka, který má k přírodě blízko a je z našeho města. Je jím 
Mgr. Vlastimil Peřina, vedoucí Správy CHKO Železné hory a Kraj-
ského  střediska  Pardubice,  což  je  regionální  pracoviště Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR. Byl také spoluorganizátorem výsta-
vy, která proběhla v říjnu ve Společenském domě a přednášejícím 
na přednášce, která byla uskutečněna v rámci zmíněné výstavy. 
1. V roce 1991 byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí 
ustanovena oblast Železných hor jako chráněná krajinná oblast. 
Můžete nám něco říci o jednotlivých částech, jejich charakteris-
tice a výjimečnosti?
Zcela unikátní je geologická pestrost oblasti. Nikde jinde ve střední 
Evropě se na tak malé ploše nevyskytuje tolik geologických jedno-
tek. V návaznosti na to jsou v naší CHKO různorodé i živé složky 
krajiny. V současné době je posuzována kandidatura širšího regionu 
Železných hor na Národní geopark.
Železné hory charakterizuje hřbet táhnoucí se severozápadním smě-
rem podél prastaré tektonické linie od Ždírce nad Doubravou k Pod-
hořanům u Ronova. Nad městem Třemošnice je korunován roman-
tickou zříceninou hradu Lichnice. Při úpatí tohoto hřbetu se nachází 
oblast tzv. Dlouhé meze. Jedná se o pás usazenin druhohorního moře 
se zásobami kvalitní pitné podzemní vody a místy s výskytem zají-
mavých zkamenělin.
V centrální části oblasti tvořené žulami a rulami nelze nezmínit údo-
lí  řeky  Chrudimky,  které  krajinu  harmonicky  rozčleňuje.  Osobitý 
charakter mají rozsáhlejší lesní porosty na východě oblasti u Včelá-
kova. Výjimečný je vysoký počet velmi starých památných stromů. 
Tisíciletá Klokočovská lípa se řadí mezi vůbec nejstarší  lípy v re-
publice. Z vzácných druhů rostlin vyskytujících se v CHKO bych 
jmenoval „přírodní gladiol“ mečík střechovitý, pozůstatek ledových 
dob vrbu borůvkovitou, orchideje prstnatec bezový a Fuchsův. Po-
kud jde v tomto ohledu o živočichy, v mnoha potocích dosud žijí raci 
říční, mihule potoční, v lesích hnízdí černí čápi nebo krkavci a nad 
loukami poletují otakárci fenykloví a v korunách stromů skřehotají 
rosničky zelené.
2. Mohl byste přiblížit čtenářům hranice Železných hor, odkud 
až kam sahají a jaká je rozloha oblasti?
Hranice oblasti je vedena převážně po komunikacích, na jihu je to 
spojnice  Ždírce  nad  Doubravou  a  Chotěboře,  dále  pak  vede  přes 
Maleč k Třemošnici k Podhořanům u Ronova. Zde se hranice stáčí 
k  jihovýchodu  až  k Bojanovu. Dále  vede  přes Křižanovice,  Smr-
kový Týnec, Rabštejnskou Lhotu ke Slatiňanům. Zde vede hranice 
po  silnici Kaštankou kolem zámeckého parku k Monaku a na Tr-
pišov.  Kochánovické  rybníky  tak  jsou  například  součástí  CHKO, 
slatiňanská Třešňovka už nikoli. Dále hranice pokračuje ke Svídnici 
k Nasavrkům, kde je i sídlo Správy CHKO. Odtud směřuje hranice 
po silnici k Nové Vsi, kde uhýbá na východ do Včelákova a odtud 
do Trhové Kamenice a potom už do Ždírce nad Doubravou. Rozloha 
CHKO je 284 km2.
3. Nejvyššími vrcholy oblasti jsou Vestec a Spálava. Kde se na-
lézají, a jaká je jejich dostupnost pro návštěvníky této oblasti?
Nacházejí se v jižní části Železnohorského hřbetu v blízkosti stejno-
jmenných osad. Jejich nadmořská výška dosahuje 668, resp. 663 m. 
Dostupné  jsou  bez  problémů  po  značených  turistických  trasách 
a každého příchozího udiví dalekými rozhledy do kraje.
4. Mezi největší a nejkrásnější rokle patří Lovětínská a Hedví-
kovská. Co zde mohou turisté vidět? 
Nádherné lesní porosty a skalní výchozy roklí byly hlavním důvo-
dem, proč bylo území zařazeno do Národní přírodní rezervace Lich-
nice-Kaňkovy hory. V  roce  2007 bylo  dohodou  s  podnikem Lesy 
ČR v tomto prostoru ponecháno 85 ha lesních porostů samovolnému 
vývoji a tak zde můžeme pozorovat přírodní procesy jen málo ovliv-
něné činností člověka. Vzniká tu tak jedinečný ostrůvek nefalšova-
né divočiny vytvářející  příznivé  životní  podmínky pro  celou  řadu 
vzácných druhů  rostlin a živočichů. Hnízdí zde například největší 
evropská sova, výr velký, kterého má CHKO i ve svém logu.

5. Jaké přírodní zajímavosti byste vyzdvihl v severní části 
CHKO u Slatiňan?
Klenotem  je  jistě  Slavická  obora  s  prastarými  duby,  rybníčkem 
Boušovkou a kaňonovitým údolím Chrudimky. Zachovalost příro-
dy v oboře dokládá i výskyt několika druhů, které jsou předmětem 
ochrany v rámci celé Evropské unie. V dutinách starých stromů se 
vyvyjí larvy brouka páchníka hnědého, podél břehů rybníků prolétá 
vážka  jasnoskvrnná  a  v  řece  pod kameny  žije  tajemně vyhlížející 
drobná ryba vranka obecná. 
Za to, že je zde příroda takto rozmanitá vlastně vděčíme i slavnému 
šlechtickému rodu Auerspergů, jenž oboru založil a který je nerozluč-
ně spjat s městem Slatiňany. A není to případ v CHKO jediný, Auer-
spergové stáli u zrodu sadu kaštanovníku setého v Nasavrkách, dnes 
přírodní památka Kaštanka nebo u začátku ochrany pralesovitého lesa 
u Horního Bradla, dnes přírodní rezervace Polom.
6. Chrudimka byla již zmíněna, ale přeci jenom ještě jedna otáz-
ka. Její součástí je i přehradní nádrž Seč, co byste rád v souvis-
losti s přehradou zmínil? 
Musím ale připomenout i Doubravu, co k této krásné říčce po-
znamenáte? Vlastně, ony dvě řeky byly v názvu přenášky, kte-
rou mohli zájemci vyposlechnout.
Málokdo  možná  ví,  že  kámen  na  stavbu  hráze  se  dopravoval  až 
z 9 km vzdáleného kamenolomu u obce Libkov. Bylo to z důvodu 
snahy o zajištění co možná nejkvalitnější  suroviny. Pro  tento účel 
byla zřízena lanovka, zbytky jejích pilířů lze na některých místech 
objevit ještě dnes. Traduje se, že když potřebovali zednící při vyzdí-
vání kyklopského zdiva hráze obzvlášť složitě tvarovaný kámen, vy-
tvořili z drátu jeho model a ten lanovkou „odeslali“ do libkovského 
lomu. Tamní kameníci jej „převedli“ do žuly a lanovka ho doručila 
zpět do rukou zedníků…
Na řece Doubravě se v CHKO nacházejí dvě přírodní rezervace. PR 
Údolí Doubravy chrání skalnatý kaňon řeky u Chotěboře, PR Svato-
mariánské údolí pak meandrující úsek Doubravy u obce Libice nad 
Doubravou.
7. Zmínil jste termíny přírodní rezervace, přírodní památka. Co 
je to za území a čím se vyznačují? 
Jsou  to  tak  zvaná maloplošná  zvláště  chráněná  území,  která mají 
díky ochranným podmínkám v zákoně o ochraně přírody a krajiny 
vyšší ochranný statut. Každé toto území má svůj plán péče a ve vy-
hlašovacím předpisu definovaný předmět ochrany. Víme tedy u kaž-
dého území co a jak chránit. Právě zajišťování vhodné péče o tato 
nejcennější místa v CHKO je jednou z hlavních pracovních náplní 
naší  organizace.  Na  mokřadních  loukách  dotujeme  jejich  kosení, 
abychom se mohli všichni těšit z krásy rozkvetlých orchidejí. Bez 
pravidelného kosení by tyto louky o jejichž kosení už většinou vlast-
níci nemají zájem brzy zarostly olšovým lesem. V lesích zase pod-
porujeme výsadbu původních dřevin, zejména buků, jedlí a javorů 
klenů. Nemalá  část  prostředků  směřuje  i  k  zajištění  návštěvnické 
infrastruktury.
8. Chráněná oblast Železných hor je protkána řadou naučných 
stezek. Které to jsou a co zajímavého na nich potkáme a uvidí-
me?
Síť naučných stezek v oblasti je rozsáhlá. Unikátní je geologická na-
učná cyklostezka MAGMA procházející i městem Slatiňany kolem 
škrovádských pískovcových lomů. Vlastivědná stezka krajem Chru-
dimky je nejstarší, ale svým pojetím a obsahem je nadčasová. Neo-
mluvitelné, zejména v očích malých dětí, by bylo nezmínit naučnou 
stezku ke Kočičímu hrádku. Z novějších naučných stezek stojí jistě 
za návštěvu Keltská stezka Železnými horami v prostoru kolem obce 
Hradiště.
9. A jak se máme my, návštěvníci k přírodě Železných hor cho-
vat nebo mám spíše říci „nechovat“?
Daleko více než turisté a návštěvníci ovlivňují přírodu CHKO lidé, 
kteří v ní hospodaří. Proto se při své práci často setkáváme a jed-
náme se zemědělci, lesníky a vodohospodáři. Nalézat shodu v pří-
stupech ke krajině bývá někdy složité,  ale v mnoha případech se 
to daří.
Běžnému návštěvníku bych doporučil nikam nespěchat a občas se 
vracet na místa, která už si myslí, že zná. Bude-li vnímavý, možná 
mu Železné hory připraví nejedno překvapení…

Ptáme se za vás…
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Už  jsme  si  několikrát  ověřili,  že  za  zajíma-
vostmi není vždy nutno jezdit daleko. V neděli 
2.  10.  se  řada  z  nás  zúčastnila  v  okolních  le-
sích  mykologické  vycházky,  která  navazova-
la  na  Výstavu  hub  v  místním  Společenském 
domě.  Výklady  Pavla  Brůžka  a  Ing.  Václava 
Kobery  nad  nalezenými  houbami  byly  velmi 

zajímavé. Obě akce se nám líbily.

V sobotu l5. října jsme jeli vlakem do Chrasti. Odtud následovala 
procházka  do Rosic. Ty  zahrnují  dvě  původně  samostatné  obce  – 
Rosice a Seslávky. Seslávky jsou starší, už v r. 113l je o nich záznam 
jako o statku olomouckého biskupství. Rosice jsou poprvé připomí-
nány jako vladycké sídlo až o téměř 200 let později. Zajímavé je, že 
ještě v  roce 1970 se zdejší železniční zastávka  jmenovala Rosice-
Seslávky.
V Rosicích jsme nejprve šli do bývalé cihelny – na výstavy Fanta-
zie umění a expozici Vesnice žije. Na ní je část věnovaná hasičství 
a pak  různé, dnes už nepoužívané předměty. Ale my pamětníci  si 
na některé dobře pamatujeme. Připomenulo nám to  i naše dřívější 
výlety do skanzenů – např. Veselý Kopec, Krňovice, nebo muzeum 
v Dvakačovicích a Svitavách. Samozřejmě jsme trochu prošli i míst-
ní trhy. Hlavní náš zájem však byl o soubor obrazů paní Jaroslavy 
Tomiškové. Ty nás vždycky okouzlí a potěší. Však jsme se tam s au-
torkou setkali a měli jsme z toho radost my i ona.
Ve vesnici jsme se zastavili u hřbitovního kostela sv. Václava a zvo-
nice. Podle hasičské zbrojnice s reliéfem sv. Floriána, hasícího oheň 
jsme došli k malému parčíku s historickým křížem. Tady se stýkají 
silnice  do  Seslávek  a  do  okraje  obce  zvané  v Ráji. Tam  je  velká 
pozdně barokní sýpka.
Kolem stadionu a potoku Žejbro (u  jeho pramenu jsme byli kdysi 
na výletě)  jsme došli k citlivě zrekonstruovanému domu zvanému 
Labouň – údajně původně tvrz. Pak po lávce za potok k rozsáhlé-
mu areálu,  v  jehož  středu  je původní obytné  stavení –  renesanční 
zámeček, obklopený různými budovami – původně barokní zámek 
s navazující kaplí Nejsvětější svátosti oltářní a několik dalších hos-

podářských budov (původně barokní nebo klasicistní). Celý areál je 
však bohužel dost zchátralý. A stejně tak i vedlejší zajímavý objekt 
bývalého pivovaru.
Kolem zmíněné barokní sýpky vede polní cesta k místu zv. U mrt-
vých, hromadnému hrobu z napoleonských válek. Místní sedlák pan 
Dočkal tady nechal v roce 1813 postavit pomník na památku pad-
lých Francouzů, kteří byli ošetřováni v bývalé jízdárně v Rosicích. 
Podle vyprávění  se  jeden domněle mrtvý v otevřené  jámě probral 
a dostal se zpět kdo vsi, kde potom dožil. V 70. letech 20. století se 

o něj zajímala francouzská ambasáda. Jednou sem prý přijel i auto-
bus s francouzskými turisty. V současnosti je prostor v poli u památ-
níku oplocený a upravený –  je  tam  takový malý hájek. Na našem 
výletě  jsme až k němu nedošli,  ale ono nakonec není  snad špatné 
nechat si něco napříště. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Říjen v Klubu českých turistů Slatiňany

10. A vůbec jaký máte pocit v dnešní rychlé době plné techniky; 
mají lidé ještě vůbec zájem o přírodu a záleží jim na tom, aby-
chom ji, i si ji chránili?
Je asi pravda, že hlavně díky počítačům a televizi zejména nejmlad-
ší generace tráví v bezprostředním kontaktu s živou přírodou méně 
času než tomu bylo dříve. Jsem ale v tomto optimista a myslím, že 
příroda si cestu k lidem bude vždy nacházet a stejně tak i lidé cestu 
k  přírodě. Už  jen  kolik mezi  sebou máme nadšených  zahrádkářů, 
houbařů nebo rybářů. Fenoménem posledních let je cyklistika.
11. Jaká je spolupráce CHKO s neziskovými občanskými sdru-
ženími? 
V  našem  regionu  existuje  několik  aktivních  občanských  sdruže-
ní, která se ochranou přírody a péčí o ní zabývají. Úzce například 
spolupracujeme  s  občanským  sdružením Centaurea. S  občanským 
sdružením Daphne jsme například konzultovali jejich projekt revita-
lizace slatiňanské třešňovky. V případě úspěchu v kandidatuře o titul 
Národní geopark Železné hory předpokládám i rozvinutí spolupráce 

s občanským sdružením Společnost přátel Železných hor, které se 
na přípravě kandidatury podílelo.
12. Co připravujete do dalších let, plánujete nějaké projekty či 
změny?
Pravděpodobně stále složitější bude zajištění finančních prostředků 
pro péči o nejcennější luční porosty. Šancí na zlepšení v tomto ohle-
du je postupné rozšiřování pastvy hospodářských zvířat.
Rádi bychom pokračovali v letos započaté postupné přeměně smr-
kových monokultur  o  okolí  pralesní  rezervace  Polom  ve  smíšený 
les. Další oblastí kam bychom chtěli směřovat aktivity je revitaliza-
ce drobných vodotečí. 

Přeji Vám, ale i nám hodně lidí, kterým není lhostejné, jak naše pří-
roda vypadá a bude vypadat pro další generace, a tak k ní i přistupují 
a chovají se k ní… 
Děkuji za rozhovor.

Ptala se Renata Maryšková
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Na škrovádské návsi byla v září dokončena renovace památ-
níku  obětí  válek. Na  pomníku  je  uveden  jmenovitý  seznam 17 
padlých  vojínů  v  I.  světové  válce  včetně  vzorku  prsti  z  bojišť, 
vloženého do jeho nitra. Dodatečně byla připsána jména 2 hrdi-
nů,  kteří  se  stali  obětí  revoluce  v  roce  1945. V  horní  části  je 
umístěna plaketa prvního prezidenta T. G. Masaryka.

Místní okrašlovací spolek avizoval potřebu restaurace pomní-
ku,  ale  rozsah  a  provedení  bylo  v  kompetenci města.  Radní 
na svém jednání 25. Května rozhodli o vznešeném oplocení toho-
to posvátného místa a zadali jej uměleckému kováři J. Vojáčkovi. 
Nahrazeno bylo tak staré, nikoliv však původní dřevěné oplocení. 

Celkové náklady na ošetření  části  pomníku  a  výměnu plotu 
dosáhly  88  392 Kč  a  zahrnovaly  kamenicko  –  zednické  práce, 
spočívající  v  dospárování mezer  v  pískovcové  zídce,  případně 
doplnění  odpadlého kamene v  zadní  části,  a  stabilizaci  kamen-
ných  sloupů, mezi  nimiž  bylo  instalováno  kovové  zábradlí  (5 
polí a 2 branky).

Je  třeba  dodat,  že  se  jednalo  o  první  konzervační  zásah 
v tomto rozsahu po téměř 90 letech, uplynuvších od jeho odhale-
ní v tehdy ještě samostatné kamenické obci.

Výše  uvedená  částka  za  realizaci  uvedeného  záměru MěÚ 
byla z větší části kryta dotací (grantem).

Škrovádským  kameníkům  se  podařilo  vytvořit  důstojný 
památník symbolického rovu obětem války, který přetrval prak-
ticky neporušen dodnes. Účet za jeho zhotovení z pískovce obná-
šel 7650 Kčs, která byla uhrazena sbírkou v obci. Sbor dobrovol-
ných hasičů,  jenž v  I.  světové válce  ztratil  5  členů usmrcených 
v poli, věnoval 200 Kčs na vybudování pomníku.

Jeho odhalení se konalo ve středu 8. srpna 1923 a pro malou 
obec to byla velká událost. Vystoupilo na ní pěvecké sdružení ze 
slatiňanské  školy  za  účasti  učitelů  a  dva  žáci  recitovali  básně. 
Přítomno bylo 80 legionářů, z nichž p. Vávra z Chrudimi vystou-
pil s procítěným a obsažným projevem.

Ze  slavnostního  fondu  daroval  pořizovací  výbor  v  čele 
s  předsedou K.  Pejchou  100 Kčs měšťanské  škole  na  učeb-
ní  pomůcky  a  1000 Kčs  deseti  pozůstalým  po  zahynuvších 

Pietu ctí nové oplocení pomníku padlých ve Škrokvádě

Stav v roce odhalení 1923

Stav v roce odhalení 1923 Tentýž obrázek z roku 2006

Pomník před restaurací (srpen 2011)

Tentýž snímek po restauraci (září 2011)

Pohled na obnovený památník z boku
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Záběr na delší pole kovového oplocení Vstupní branky

mužích  na  frontě.  Jejich  ženy  byly  také  přítomny  vyzdvižení 
pomníku v černých  šatech a  šátcích  se  svými dětmi –  sirotky. 
U  příležitosti  státního  svátku  vzniku  samostatné  českosloven-

ské republiky bude k tomuto pomníku padlých položena kytice 
květů.

Ing. Milan Vorel

Petr Pilný byl výborný muzikant a člověk. Několikrát hrál na Las-
kavém večeru, vždy přijel velice ochotně a vždy podal špičkový 
výkon. A když jsem mu říkal svoji obligátní větu: „ …víš, ale pe-
níze na to nemám“, pokaždé mi s úsměvěm odpověděl: „Na tako-
vých akcích se hraje pro radost“. 
Domluvili jsme si společné vystoupení na Jedné básni v Obořici 
10. září. Já měl číst a on mi měl verše podbarvovat hudbou. Jen-
že Petr nepřijel ani nezavolal. Věděl  jsem, že  je  těžce nemocný 
a tak jsem něco tušil. Už šel nakládat piano do auta, když začal 
silně krvácet a musel  rychle do nemocnice do Brna. Za pár dní 
ho pustili, ale už nevypal dobře. Poslední zářiový pátek měl hrát 
v chrudimské čajovně Luna. Říkal mi, že to zvládne, ale opět se 

nedostavil. Když jsem mu potom volal, i po telefonu jsem poznal, 
že je mu zle.
Zemřel ve věku 43 let. 

Polský básník, laureát Nobelovy ceny za literaturu, Czeslaw Mi-
losz napsal krásnou báseň:

O VYSVOBOZENÍ
Vysvobozen od statků a poct,

vysvobozen od štěstí a od starosti,
vysvobozen od života a od trvání,

vysvobozen
zdeněk jirásek

Zemřel pianista Petr Pilný

Prodej nemovitostí ve Slatiňanech
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji jako celek:
4)  bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou by-
tovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely 
č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové za-
stavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2, v kat. 
území Slatiňany a

5)  část st. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2 v kat. území Slatiňany a
6)  část pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2 v kat. území 
Slatiňany 

Podmínky prodeje: 
 Kauci ve výši 150 000 Kč je třeba složit v hotovosti na účet 
města Slatiňany č.: 000019-1144138329/0800,  a  to  nejpozději 
do 21. 11. 2011.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet 
do výše uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za slo-
žené podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.
 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „RD 
PLOVÁRNA – PRODEJ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stano-
ven na 28. 11. 2011 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po sta-
noveném  termínu  nebude  přihlíženo,  nepovažují  se  za  nabídky 
doručené podle podmínek pro účast v obálkové metodě,  to platí 
i  pro  nabídky  doručené  prostřednictvím  pošty.  Obálky  doručte 
na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36), nebo 
osobně na sekretariát městského úřadu.

 Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele(ů) včetně adre-
sy, tel. kontakt, nabízenou cenu za všechny nabízené nemovitosti 
jako celek, kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací žadatele, 
číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu.
V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze 
strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce 
je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci 
s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že  takový zájemce ne-
bude, budou nemovitosti nabídnuty v následné obálkové metodě.
 Termín otevírání obálek je stanoven na 30. 11. 2011 v 15.30 
hod. v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.
Otevírání obálek je veřejné.
 Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitostí  (daň  z  převodu  nemovitostí,  geometrické  rozdělení 
pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí),
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovi-
tosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.
 Město Slatiňany  si  vyhrazuje právo zrušit  prodej nabízených 
nemovitostí až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz

Ve Slatiňanech dne 20. září 2011.



8

PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ garáží na Starém náměstí ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji:
1)  tři garáže (čp. 822-825, číslo garáže 1, 2, 3) jednotlivě, stojících 
na částech stavebních parcel č. 1345 a č. 1347 o celkové zastavěné 
ploše a 63 m2, v katastrálním území Slatiňany za minimální cenu 
80 000 Kč za jednu garáž /dle geometrického plánu byly ze sta-
vebních parcel č. 1345 a 1347 odděleny stavební parcely č. 1347/3 
a 1345/3 (celkem garáž č. 1 čp. 822–825 21m2), 1347/4 a 1345/4 
(celkem garáž č. 2 čp. 822–825 21m2), 1347/5 a 1345/5 (celkem 
garáž č. 3 čp. 822–825 21m2) pod jednotlivmi garážemi.

2)  tři garáže (čp. 832–835, číslo garáže 1,2,3) jednotlivě, stojících 
na částech stavební parcely č. 1362 o celkové zastavěné ploše  64 
m2, v katastrálním území Slatiňany za minimální cenu 80 000 Kč 
za jednu garáž /dle geometrického plánu byly ze stavební parcely 
č. 1362 odděleny stavební parcely č. 1469 (garáž č. 1 čp. 832–
835 22m2), 1468 (garáž č. 2 čp. 832–835 20m2) a 1467(garáž č. 
3 čp. 832–835 22m2) pod jednotlivými garážemi/

3)  části stavebních parcel uvedených v bodě 1 a 2 

Podmínky prodeje:
 Kauci ve výši 20 000 Kč je třeba převést na účet města Slati-
ňany č.: 000019-1144138329/0800, a to nejpozději do 21. 11. 2011.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet 
do uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za složené 
podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.
 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „PRO-
DEJ GARÁŽÍ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“  je  stanoven 
na 28. 11. 2011 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po stano-
veném termínu nebude přihlíženo, nepovažují se za nabídky doru-
čené podle podmínek pro účast v obálkové metodě, to platí i pro 
nabídky doručené prostřednictvím pošty. Nabídky zašlete na ad-
resu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36, Slatiňany), 
nebo osobně na sekretariát MěÚ.
 Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele (ů) včetně adre-
sy, tel. kontakt, nabízenou cenu za 1 m2 u pozemků a cenu za ga-
ráž, číslo garáže (eventuálně čísla dalších garáží pro případ  jiné 
vyšší nabídky), kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací ža-
datele, číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu.
V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze 
strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce 
je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci 
s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový zájemce nebu-
de, budou nabídnuty v následné obálkové metodě.
 Termín otevírání obálek je stanoven na 30. 11. 2011 v 15.00 
hod. v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.
Otevírání obálek je veřejné.
 Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitostí  (daň  z  převodu  nemovitostí,  geometrické  rozdělení 
pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí,
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné ne-
movitosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou,
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej jednotlivých ga-
ráží až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města Slatiňany.
Upozornění: Nabídka musí obsahovat zvlášť cenu za garáž 
a zvlášť cenu na 1m2 stavební parcely pod garáží.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz

Ve Slatiňanech dne 20. září 2011.

Prodej garáží ve Slatiňanech

Most nad splavem

Most nad splavem, který nahradil provizorní dřevěnou lávku, už 
mnoho let dobře slouží svému účelu.
Letos dostal nový nátěr, který zlepšil jeho estetický vzhled a pro-
dloužil životnost jeho ocelové konstrukce.

Foto a text Jiří Krajíček



9

Po prvním kole, kdy jsme skončili téměř na třetím místě, jsme měli 
velkou šanci dostat se na konečné druhé místo, zvláště, kdy nás jelo 
o tři závodníky víc než v kole prvním. Ale po příjezdu na stadion při 
prezentaci jsme zjistili, že i náš nejbližší soused AC Pardubice přijel 
v maximálním počtu závodníků. Ani  tento  fakt nás nezlomil  a naši 
kluci  se o výsledek doslova poprali. V některých disciplínách  jsme 
dominovali, ale někde  jsme měli  i výpadky. Nakonec  jsme obsadili 
jako v prvním kole třetí místo a celkově jsme v této soutěži vybojovali 
bronzovou medaili. Zvláště bychom chtěli ocenit přístup Jakuba Ha-
nuše,  který tři měsíce kvůli zranění netrénoval, i Michala Zikmundy, 
který měl  také velké zdravotní problémy a přesto nás přijeli posílit!!!
Největším tahounem družstva se stává Jakub Venzara, který nasbíral 
nejvíce  bodů  (57),  což  je  dáno  jeho  tréninkovou pílí. Dalšími,  kdo 
rozhodně bodovali jsou Rulík Martin (43 b.) a Pilař Martin  (41 b.), 
rovněž to jsou borci, kteří poctivě trénují.

Výsledky:
100 m – Ďuriač Michal – 12,8 s  (nový osobní rekord) 4. místo
200 m – Ďuriač Michal – 27,4 s  6. místo
400 m – Hospodka Milan – 69,98 s   4. místo
400 m př. – Hanuš Jakub – 67,19 s   2. místo
Pilař Martin – 73,44 s   4. místo
Rulík Martin – 81,47 s   5. místo

800 m – Hanuš Jakub – 2:19,23 min  5. místo
1500 m – Pilař Martin – 4:53,86 min  4. místo
                Andr Michal – 5:24,81 min  6. místo
Výška – Venzara Jakub – 1,69 m  2. místo
               Rulík Martin – 1,63 m  3. místo
Tyč – Pluhař Marek – 0 m  (byla tam tahanice o tyč
                                            a nakonec neskočil základ)
Dálka – Venzara Jakub – 5,51 m  2. místo
              Rulík Martin – 4,74 m  6. místo
Trojskok – Venzara Jakub – 12,24 m  1. místo
                   (Jakub si vytvořil nový osobní rekord)
Pluhař Marek – 10,13 m  2. místo
Koule – Zikmunda Michal – 10,87 m  8. místo
Disk – Pluhař Marek – 27,72 m (nový osobní rekord)  9. místo
           Zikmunda Michal – 25,75 m  (nový osobní rekord)
  10. místo
Kladivo – Zikmunda Michal – 32,84 m  (nový osobní rekord)
  l. místo
Neobsadili jsme: 110 m př., oštěp, 4x400 m
Konečné pořadí:
1. Hvězda Pardubice, 2. AC Pardubice, 3. AK Spartak Slatiňany,
4. SK Nové Město nad Metují
 Mgr. Jan Hanuš

2. kolo KP družstev – junioři, 3. 9. 2011 – Hvězda Pardubice

Na 1. října si atleti naplánovali oslavy 70 let trvání oddílu. Tradičně 
se mělo slavit nadvakrát – dopoledne na stadionu večer v hospodě. 
Bohužel kvůli kolizi s cyklistickou megaakcí dopolední program mu-
sel  být  zrušen  a  tak  se  konal  pouze 28.  ročník běžecké hodinovky, 
když se cyklisté smilovali a na posledních 20 minut závodu se jejich 
hlasatel odmlčel.
Samotný závod se běžel snad v nejteplejším počasí své historie. Po-
prvé si v něm vybojoval vítězství hlinecký běžec Jiří Musil. Ten už 
byl na hodinovce v minulosti čtyřikrát druhý a  čtyřikrát třetí. Vloni 
měl závod skvěle rozběhnutý a vedl s velkým náskokem ještě deset 
minut před konce, ale pak musel odstoupit pro zranění. Konečně se 
tedy dočkal letos.
1. Jiří Musil  MK Hlinsko  15.600 m
2. Karel Šourek  Running Sport Nasavrky  15.562
3. Lukáš Maier  KRB Chrudim  14.680
5. Radmil Brožek  KRB Chrudim  14.150
7. Martin Pilař  Spartak Slatiňany  13.850
8. Václav Drbal  Spartak Slatiňany  13.750

V závodě běžela  jediná žena – Marcela Holinková (KRB) a uběhla 
9.330 m.

Večerní část oslav už nikdo nenarušil a Pod Zámkem se nejen hodně 
vzpomínalo, ale také tančilo. Vrcholem bylo vystoupení taneční sku-
piny Toporní oligofrenici pod vedením zkušené choreografky Zdeny 
Chalupové.  z.j.

HODINOVKA a 70 let atletiky ve Slatiňanech

MUŽI DRUZÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU
Naši atleti vybojovali pěkné druhé místo v silně obsazeném KP druž-
stev. Konečná tabulka:
  1. AK Moravská Třebová  865,0  49
  2. Spartak Slatiňany  629,5  44
  3. Atletika Polička  521,0  38
  4. TJ Svitavy  443,0  31
  5. Hvězda Pardubice C  370,5  25
  6. Lokomotiva Trutnov  376,5  24
  7. AC Vysoké Mýto  296,0  17
  8. Sokol Nová Paka  276,0  16
  9. SK Týniště nad Orlicí  257,0  15
10. Sokol Hradec Králové B  232,5  14
Nejvíce  bodů  nasbírali Tomáš Pilař  (110,5), Martin Douša  (70,75), 
Ondřej Češík  (49), Ruda  Jun  (48), Martin Dalecký  (43,75), Ondřej 
Piskač (42), Jakub Košín (39,75), Jakub Venzara (38,25),
Celkem se v družstvu představilo 19 atletů.  z.j.

Skupinka atletů u stolu v restauraci Pod zámkem. S atletikou začínali téměř 
před padesáti lety a brzy se prpracovali mezi přední závodníky v kraji 
a v ČSSR dorostu. Zleva: Korečková-Götzová /disk/, Kábele /koule/, Holubek 
/vícebojař/, Hanušová-Šnoplová /koule/, Marek /výška/, Turková-Ročňáková  
/oštěp/, Pilná-Hromádková /štreky/, Pilný /sprint, dálka/.
Foto a text k fotografiím: Jiří Krajíček.

Stupně vítězů „Hodinovky“: 1. Jiří Musil MK Hlinsko – 15 000 m, 2. Karel 
Šourek, Running Sport Nasavrky – 15 562 m, 3. Lukáš Maier, KRB Chrudim 
– 14 680 m
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Filmový festival zimních sportů  je čtyřhodinové pásmo špičko-
vých filmů,  úspěšných na mezinárodních filmových  festivalech. 
Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké vý-
stupy, snowboarding, skialpinismus, plavání v ledové vodě a další 
aktivity v zimní přírodě.
Festival zimních sportů proběhne od 15.10.–30.11. 2011 ve více 
jak 77 městech ČR. Jedním z nich jsou i Slatiňany, a to v sobotu 
12. 11. od 14.30 hodin ve Společenském domě. Vstupné na celý 
program 50 Kč. Vstupenky budou v závěru slosovány o hodnotné 
věcné ceny. Předpokládaný konec v 18.30 hod.
Mimo jiné uvidíte tyto filmy:
MONT BLANC – SPEED FLYING (Francie)
Šest  špičkových  lyžařů  s křídly nad hlavou křižuje  svahy Mont 
Blancu. 
HUNLEN (Kanada)
Co se stane, když špičkoví kanadští horolezci objeví jeden z nej-
větších zmrzlých vodopádů v zemi? Ale co když není ten zmrzlý 
vodopád  úplně  celý  zmrzlý?  Padající  led,  burácení  vody,  velký 
strach ... prostě velká zábava!
RE: SESSION (USA)
Seznamte  se  s  nejtalentovanějšími  snowboardisty  a  freeridisty 
dneška. Skvělá hudba a krásná scenérie hor nejen ze vzdálených 
míst Utahu nebo Aljašky, ale také Itálie nebo Slovenska.
AZADI: FREEDOM (Kanada)
Jak se lyžuje v Kašmíru, o který Indie a Pákistán vedou už desítky 
let tichou válku? Objevte ráj na zemi, kam se vypraví jen málokdo 
a s lyžemi či snowboardem jen opravdoví dobrodruhové. 

HOME SWISS HOME (Švýcarsko)
Nejlepší  freerider  století, Dominique Perret, na strmých svazích 
švýcarských Alp opět přesvědčuje o svém jedinečném lyžařském 
umění. 
ZIMNÍ PLAVÁNÍ (ČR)
Otužilci na Vltavě.

Celý program a trailery filmů najdete na www.zimnifestival.cz.
JH

Filmový festival zimních sportů
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Předprodej vstupenek na Zahajovací galakoncert ve Slatiňanech bude zahájen v pondělí 31. října v Galanterii pani Petrové na ulici TGM 
ve Slatiňanech. Vstupné: dospělí 60Kč, děti 30Kč. Srdečně zve Dětský folklórní soubor Formánci ZUŠ Slatiňany



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří Hodic, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Mgr. Jiří Kváš, člen ZM Slatiňany, Marta Kolouchová, 
Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, 
tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 21. listopadu 2011. ZDARMA. 
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Ve čtvrtek 6. října 2011 proběhl v chrudimském Centru od 9.00 
do 16.00 hodin Den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme měly 
připravený nejen bohatý program ale i velmi chutné občerstvení. 
Představily  jsme naše  služby,  ukázaly  zrekonstruované prostory 
Centra i rehabilitační pomůcky, které si v případě potřeby mohou 
zapůjčit. Jako doprovodný program byla lidem představena Canis-
terapie, prostřednictvím které získali nové informace o jejím prů-
běhu a podmínkách, za jakých ji je možné poskytovat. Pejskem, 
který se na přednášce podílel, byl Miky plemene Čivava. Pro ná-
vštěvníky byla též přínosná přednáška o všeobecné bezpečnosti, 
kterou  vedl  strážmistr  městské  policie  Petr  Zlesák  a  přednáška 
o požární bezpečnosti, kterou prezentoval podpraporčík Vladislav 
Tomiška, hasič Hasičského záchranného sboru Pardubického kra-
je. Po přednáškách vždy probíhala živá diskuze o problémech, se 
kterými se návštěvníci našeho Centra setkali. Všichni zúčastnění 
měli možnost si nechat vyšetřit zrak pí. Kadlecovou, která provádí 
screening zraku u dětí.
Po celý den se mohli všichni návštěvníci občerstvit různými dob-
rotami. Připravené jsme měly listové záviny, různé druhy jedno-
hubek, zákusky, obloženou mísu a ovoce. Těchto dobrot se nám 
dostalo  mimo  jiné  i  díky  přispění  sponzorů.  Zákusky  pro  nás 
sponzorským darem připravily žákyně ze SOŠ a SOU obchodu 
a služeb v Chrudimi, obloženou mísou nás obdaroval bufet Eva 
a  uzeninu  nám  zdarma  poskytlo uzenářství Švanda. Velký  dík 
patří také firmě Sachatrade, která nám poskytla aquabar se zásob-
níky pitné vody. Všem sponzorům moc děkujeme.
Velkým potěšením pro nás bylo zjištění, že nás navštívilo během 
dne celkem 68 lidiček, mezi kterými byli nejen naši klienti a další 
veřejnost ale také místostarostové města Chrudimě pan JUDr. Mi-
roslav Tejkl a Roman Málek, poslanec pan Ing. Miroslav Váňa, 
dále zástupci Sociálního odboru a komunálního plánování, zástup-
ci organizací Jitřenka, Centrum J. J. Pestalozzi, Amalthea, Tyflo-
centrum, Střední  zdravotnické  školy v Chrudimi, Centra  sociál-
ních služeb a pomoci, dále pan Švadlenka, pí. Koukalová a pan 
Mgr. Miloš Sládek.
Děkujeme  všem  návštěvníkům  za  jejich  účast  a  sponzorům 
za podporu, neboť jen tak jsme mohli všichni strávit krásný slu-
nečný den ve skvělé atmosféře, o čem svědčí i úsměvy návštěv-

níků zachycené na fotografiích. Věříme, že i Vám se u nás líbilo 
a těšíme se na další setkání s Vámi.
Pracovnice centra Ing. Markéta Divišová a Mgr. Eva Tomišková

Den otevřených dveří v Centru v Chrudimi



BYLA JSEM PŘI TOM ...

Nastalo září pro mě nejkrásnější měsíc v roce. Je to 

měsíc sklizně, všude okolo je plno barev, není už horko, ale také 

není zima-je prostě příjemně. A to je ten správný čas, aby naši 

diabetici po tom prapodivném létě vyrazili za dalším poznáváním 

naší země.

I když v prvním případě to není tak úplně pravda. Odjeli totiž na 

Slovensko do Podhajské, kde si již několik let, dvakrát do roka, 

užívají termálních pramenů.

Ten další výlet, který se konal v prosluněném zářijovém 

dni si užili všichni. Musím se však přiznat, že já určitě nejvíc. 

Jedeme tam, kde mám zapuštěné kořeny nejhlubší, do mého 

rodného kraje. Projíždíme Čáslav, Červené Janovice a vesničky, 

které mají pro mě tak známá a  milá jména. Vzpomínky se ženou 

hlavou, až se uprostřed hlubokých sázavských lesů objeví 

dřevěné rozsáhlé stavení-sklárna Jakub v Tasicích. Všichni ji 

dobře známe, protože osudy Jakuba skláře v podání Luďka 

Munzara máme stále v živé paměti z televizního seriálu „Synové a 

dcery Jakuba skláře“. Sklárny vznikaly tam, kde okolní lesy 

poskytovaly dostatek dřeva. Nebylo tomu jinak ani ve sklárně 

Jakub v Tasicích, která navíc byla postavena v místech

s dostatkem kvalitního křemene. Nyní po 200 letech provozu je 

sklárna uzavřena. Ale naše skvělá paní průvodkyně nám

s takovým nadšením a zaujetím přiblížila život sklářů a výrobu 

skla, že se každému před očima promítali scénky ze seriálu. Teplo 

vyhaslých pecí  nahrazovaly sluneční paprsky, které se snaživě 

draly dovnitř a iluze byla dokonalá. U pecí jme si mohli osahat 

všechna udělátka, která skláři ke své práci potřebovali-cvokajzny,  

šoršány,  burgulce,  nopl a už si nepamatuji,  jak se to všechno 

nářadí v hutích jmenovalo. Tenkrát (a určitě jsou i dnes) byli skláři 

opravdu umělci. Mnozí mistři neuměli ani číst a přece podle 

papírových „mustrů“ dokázali vytvořit díla nevídané krásy.

O jednom z nich, Janu Plešingerovi z Tasic se traduje, že dokázal 

vyrobit skleněný džbánek se zavázanýma očima.  Neradi 

opouštíme starou huť a věříme,  že se splní přání naší paní 

průvodkyně a najde se někdo, kdo vrátí pecím oheň a obnoví 

zašlou slávu sklárny Jakub. Potom si jdeme provětrat peněženky 

do podnikové prodejny. "Jen se podívám, nic nebudu kupovat", 

říkali si mnozí z nás, ale té křehké skleněné kráse nešlo odolat.  

Jenom maličkost,  drobnost,  mističku,  vázičku,  svícínek pro 

přátele pro vzpomínku.

A potom už se kola autobusu stáčejí k jednomu vodáky a 

turisty nejvyhledávanějšímu místu Vrchoviny k řece Sázavě. Ta 

vytváří svými peřejemi, vystupujícími balvany, příkrými břehy, 

místy rychlým proudem kouzelná místa mezi Světlou a Ledčí nad 

Sázavou. A  právě Ledeč je naším dalším cílem. Na vápencovém 

ostrohu nad řekou se vypíná gotický hrad. V prostorách hradu je 

umístěno městské muzeum. Hrad, který v roce 1879 zachvátil 

požár, který se podařilo uhasit až po třech dnech, nebyl nikdy 

uveden do původní podoby. Exponáty muzea připomínají historii 

města. Nejvíc nás zaujala sbírka mincí a papírových platidel. Jak 

je to dlouho, co jsme s nimi platili a už je to historie? 

Středoevropským unikátem je renesanční sál se sgrafitovou 

výzdobou stropu. Opouštíme město, které se rozkládá na obou 

březích Sázavy a vracím se domů. Já s trochou smutku v srdci

opouštím tento kraj a těším se tam, kde jsem už tolik let doma, kde 

mám rodinu, dobré přátele, tam kde mě bude vítat kraj schovaný 

pod Železnými horami. 

Není pochyb o tom, že každá roční doba je krásná, ale 

slunečné dny podzimní jsou nejkrásnější. A protože si chceme 

těch podzimních chvil užít co nejvíce, vydáváme se poslední 

zářijový den do Slavické obory, než nad ní svoji vládu převezmou 

jeleni. Autobusem na Práčov a už se noříme do ztichlého, 

klidného lesa. Ticho jen tu a tam naruší padající list, kaštan , žalud.  

Je s podivem,  co hluku nadělá malý padající list v tichém lese. 

Couráme se lesem, sbíráme houby podél cesty, listnaté stromy 

nám nabízejí podivuhodnou hru barev a velká rodina malých 

pavoučků poutníčků nás zamotává do svých stříbrných vláken 

babího léta. Docházíme do Slavic, posbíráme lesklé kaštánky, 

zastavíme se u ohrad s koňmi a pokračujeme přes Trpišov na 

Monako. Po zaslouženém občerstvení si jdeme rádi odpočinout 

domů. Byl to dlouhý, ale krásný den. Je krásný podzim, budiž 

pochválen.

Členka SD Bohumila Blažková

DEN ZDRAVÍ
Proboha radujte se víc

je to jediný a nejspolehlivější

lék na vaše nemoci.

N.V. Gogol

Svaz diabetiků ve Slatiňanech pro vás ve spolupráci s VZP, 

Sokolem a MěÚ Slatiňany tak jako každým rokem připravil

DEN ZDRAVÍ

5. listopadu 2011 na Vás od 9:00 do 15:00 hodin budou čekat 

v sokolovně zdravotní sestry, aby vám změřily KT, hladinu 

cukru, cholesterolu, tuku.

Drobní prodejci vám nabídnou vše co prospěje vašemu zdraví: 

tvaroh, sýry, oříšky, sušené ovoce, čaje, med a také medovinu, 

přírodní kosmetiku a výrobky z přírodních materiálů a mnoho 

dalšího.

Nezapomeňte se v sobotu 5. listopadu zastavit v Sokolovně !

Budeme se na vás těšit.

Výbor SD Slatiňany

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE VE SLATIŇANECH

00 00 Pondělí od 18  do 19 hodin
Step-aerobic pro začátečníky a mírně pokročilé
(aerobní sestava na bedýnkách, posilování a strečink)

00 00  Středa od 18  do 19 hodin
Aerobic pro začátečníky a mírně pokročilé
(aerobní sestava, posilování a strečink)

00 00  Středa od 19  do 20 hodin
Cvičení zaměřené na posilování a protahování s využitím velkých gymnastických míčů
(určeno pro všechny, kteří chtějí posílit a zpevnit svoje tělo)

00 00  Čtvrtek od 18  do 19 hodin
Step-aerobic pro pokročilé
(aerobní sestava na bedýnkách, posilování, strečink)

Už cvičíme, tak se pojďte přidat, těšíme se na Vás !



Plavba historickou trojstěžňovou plachetnicí
z Ohňové země podél břehů Antarktidy

až do Jižní Afriky.
Drakeův průliv, rypouši sloní, ledové kry,

statisícová hejna tučňáků a ostrov Jižní Georgia.

5454

S plachetnicí do AntarktidyS plachetnicí do Antarktidy

MĚSTO SLATIŇANYMĚSTO SLATIŇANY

cestovatelské večerycestovatelské večery

Karel WolfKarel Wolf

KDE: Společenský dům v Tyršově ulici, Slatiňany

00KDY: úterý 29. listopadu 2011 v 19  hodin
00KDY: úterý 29. listopadu 2011 v 19  hodinúterý

vstupné dobrovolné

Rekonstrukce Švýcárny

Rekonstrukce Švýcárny .
Na snímcích vidíte aktuální stav z konce října. V interiérech 
se provádí instalace podlahového topení.

pokračuje dle harmonogramu

Přijďte společně se zástupci ZOO Praha a 
Národního památkového ústavu přivítat nové 

obyvatele ohrady v zámeckém parku.
V tento den také uzavřeme brány zámku a 

naposledy se letos můžete podívat do prostor 
hipologické i zámecké expozice.

Vstupné do zámku v podobě 1 + 1 zdarma
Na obou prohlídkových okruzích jsme pro Vás 

připravili ukázku předmětů schovaných po desítky 
let v depozitářích zámku a podíváte se i na běžně 

nepřístupná místa.




