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Akce ZUŠ v měsíci květnu

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Pálení „čarodějnic“

HUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY

STÁTNÍ SVÁTEK

16. květen – 15,00 hodin – vystoupení žáků HO školy pro seniory 
v Pečovatelském domě 23. květen – 17.00 hodin – Závěrečný žá-
kovský koncert v sále školy. Vstupné dobrovolné.

Na požádání Občanského sdružení DIAKONIE Broumov (ne-
zisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti) byla dne 12. dubna 2012 na dvoře Měst-
ského úřadu Slatiňany uspořádána humanitární sbírka. Zde se 
ukázalo, že ani naši občané nejsou k této problematice lhostejní. 
Všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky, za tuto po-
moc děkujeme.

Středisko Junáka Slatiňany pořádá v pondělí 30. 4. tradiční pá-
lení „čarodějnic“ v areálu za sokolovnou. Od 17.00 hod budou 
probíhat hry a soutěže pro děti, v 19.00 bude zapálena hranice. 
Občerstvení možno zakoupit na místě. 

Město Slatiňany ve spolupráci se Základní uměleckou školu 
ve Slatiňanech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad 
v DPS Slatiňany, dne 16. května 2012 od 15.00 hodin. Účinkovat 
budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany 
přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokoje-
nosti a pohody.

U příležitosti Státního svátku Dne vítězství 8. května 2012, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

Veřejná sbírka na opravu Kočičího hrádku

Na začátku dubna se Kočičí hrádek, oblíbený cíl hlavně malých 
návštěvníků našeho města i dětí ze Slatiňan se stal cílem nájezdu 
bezohledných vandalů. Kuželová stříška hlavní věže je utržená, 
cimbuří a další ozdobné prvky jsou rozbité a nátěr je otlučený 
a počmáraný.
Zatím neznámé pachatele hledá Policie ČR. Případné informace 
prosím předejte telefonicky na číslo 469 660 236, nebo e-mail: 
mesto@slatinany.cz nebo přímo na linku policie č. 158.
Náklady na opravu tohoto vandalského činu jsou odhadovány 
ve výši téměř 100 000 Kč. Rada města na své 42. schůzi rozhod-
la o vyhlášení veřejné sbírky. Své případné finanční příspěvky 
na opravu Kočičího hrádku můžete vložit do sbírkových pokladni-
ček, které jsou umístěné na MěÚ na matrice a v Infocentru. Přispět 
můžete též převodem či vložením peněžního daru přímo na zvlášt-
ní účet č. 35–11 44 13 83 29/0800.
Město Slatiňany chce Kočičí hrádek opravit ještě před prázdnina-
mi a děkuje všem případným dárcům a Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje za vstřícnost při povolení pořádání veřejné sbírky.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Zveme Vás na recitál sopranistky Jany Sychrovské, který se 
uskuteční v sobotu 2. června od 18.00 hodin v knihovně Státního 
zámku ve Slatiňanech. Jarní koncert převážně operetních a muzi-
kálových písní doprovodí Pavel Horák (piano), Jiří Koreček (te-
nor) a Aleš Křivský (viola). Rezervace míst na pokladně zámku 
tel.: 469 681 112, vstupné 80 Kč.

Děkuji touto cestu městu Slatiňany za milé blahopřání a dárek 
k mému životnímu jubileu.

Jaroslava Hájková

1. 5.–31. 8. 2012
Zámecké květy – rostliny zámeckých skleníků a interiérů – živé 
i na fotografiích
5. 5. 2012
Otevřte 13. komnatu – start kostýmovaných prohlídek. Tento 
den je také připraveno několik zábavných vystoupení pro děti 
s kreslířem Honzou Lušovským.
2. 6. 2012
Koncert Sopranistky Jany Sychrovské
19. 5. 2012
Místa a předměty neviděné – během Slatiňanského pozastavení 
prohlídky zámku prodloužené o místa běžně nepřístupná
25. 5. 2012
Zámecké posezení – Jde o zámecké posezení s MUDr. Ladisla-
vem Pecháčkem a swingem.

Pozvání

Poděkování

Květen 2012 na zámku ve Slatiňanech
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 40. schůzi dne 19. 3. 2012

1.  3. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (přijetí dotace pro HSZ a příjmy z přeplat-
ků služeb a energií).

2.  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby se společ-
ností EURO-Šarm spol. s r. o., se sídlem Těšínská 222, Šenov 
(kanalizační přípojka – schváleno).

3.  Poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného 
limitu z rozpočtu města Slatiňany na r. 2012 (bude zveřejněno 
na webu města).

4.  Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě se společností STILT PRO-
TECTS s.r.o., Olomouc – Chválkovice (Jde o splaškovou kana-
lizaci Trpišov. Dodatek řeší zrušení výběru zhotovitele, neboť 
v současné době nelze získat dotaci od SFŽP).

5.  Dohody o ukončení nájmu garáží Staré náměstí ve Slatiňanech 
(z důvodů jejich prodeje – schváleno).

6.  Opravu komunikací ve Slatiňanech (rada města vzala na vědo-
mí dopis občanů části Škrovádu).

7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění závodní preventivní péče 
se společností Esthemed s.r.o., Vrchlického 168, Slatiňany 
(schváleno). 

Rada města Slatiňany projednala
na své 41. schůzi dne 2. 4. 2012

1.  Inventarizace majetku města Slatiňany za rok 2011 – vyřazení 
majetku (schváleno).

2.  Uzavření dodatku – přílohy č. 2 Kupní smlouvy se společností 
Městské lesy Chrudim s.r.o. (dodatek, který konkretizuje čin-
nost v lesích pro příslušný rok – schváleno).

3.  Pronájem občerstvení na plovárně města Slatiňany (odloženo).
4.  Přerušení provozu v MŠ Slatiňany v době prázdnin (schváleno 

přerušení provozu v době od 16. 7. do 10. 8.).
  5.  Jmenování hodnotící komise pro výběr projektanta – nový 

územní plán města Slatiňany (jmenování komise schvá-
leno).

  6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Chod-
ník v ulici Husova, Slatiňany (schválena firma s nejnižší na-
bídnutou cenou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o)

  7.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Chod-
ník v ulici Neumannova, Slatiňany (schválena firma K + N 
stavební společnost s nejnižší nabídnutou cenou).

  8.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Rekon-
strukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany (schvá-
lena firma Dlažba Vysoké Mýto s nejnižší nabídnutou cenou). 

  9.  Návrh projektantů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zhotovení zakázek města malého rozsahu – projektové do-
kumentace (schváleno).

10.  Jmenování komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku 
v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce 
u objektu č. p. 66 Švýcárna, Slatiňany (schváleno).

11.  Kácení dřevin na pozemcích města Slatiňany (rada města 
vzala na vědomí odborné stanovisko ke stavu lípy na Starém 
náměstí (rada města schválila pokácení dvou suchých olší 
ve Škrovádě).

12.  Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 42. schůzi dne 11. 4. 2012

1.  Přijetí věcného daru (rada města schválila přijetí věcného daru 
102 kusů ryb jesena zlatého, ryby jsou umístěny v rybníčku 
„U Modely“).

2.  Veřejnou sbírku (rada města schválila uspořádání veřejné sbír-
ky na opravu vandaly poškozeného Kočičího hrádku).

3.  Přijetí daru na opravu „Kočičího hrádku“ (rada města přijala dar 
ve výši 7000 Kč od soukromé osoby na opravu Kočičího hrádku).

4.  Nový územní plán města Slatiňany – výběr projektanta (zhoto-
vitele) územního plánu (rada města schválila společnost s nej-
výhodnější nabídkou – SURPMO a.s. Hradec Králové).

Zastupitelstvo města Slatiňany
Zastupitelstvo města Slatiňany projednala

na svém 10. zasedání dne 11. 4. 2012
1.  Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
2.  Zprávu o plnění usnesení ZMS.
3.  Pojmenování ulice ve Škrovádě (pro nesouhlas většiny obyvatel 

neschváleno).
4.  Zřízení výboru zastupitelstva města Slatiňany pro územní plán 

města Slatiňany (schváleno zřízení tříčlenného výboru, perso-
nálně bude obsazen v červnu).

5.  Poskytnutí grantů (přidělení grantů schvaluje rada města 
do výše 49 000 Kč. Pokud výše schvalovaného grantu překro-
čí tuto částku, schvaluje ji zastupitelstvo. Zastupitelstvo měs-
ta tedy schválilo grant ve výši 20 000 Kč pro SK Spartak k již 
schválenému grantu radou města).

6.  4. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slati-
ňany na r. 2012 (přijetí dotací, přesuny ve výdajové části rozpočtu).

  7.  Poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (schváleno všem 
třem žadatelům). 

  8.  Záměr prodeje části stavební parcely č. 270/2 v kú. Slatiňany 
(zastavěná plocha – nádvoří – záměr schválen).

  9.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 683/2 v kú. Slatiňany 
(úzký pás podél budovy u cukrovaru – schváleno). 

10.  Záměr prodeje stavební parcely č. 384/11 v kú. Trpišov (pro-
stor pro parkování vozidla – schváleno).

11.  Prodej stavební parcely č. 258 a části pozemkové parcely č 
215 v kú. Škrovád (neschváleno, vznikla by situace, že by po-
zemek vlastnil jiný majitel, než majitel stavby).

12.  Prodej garáže č. 2 v čp. 822–825 na Starém Náměstí ve Slati-
ňanech (schváleno)

13.  Prodej ubytovny využitelné jako rodinný dům na plovárně 
ve Slatiňanech (schváleno žadateli, který podal nejvyšší na-
bídku).

Zápis nových žáků do ZUŠ: literárně-dramatický obor (LDO)
Základní umělecká škola Slatiňany vyhlašuje zápis

nových žáků ve věku 9–12 let do literárně-dramatického oboru (divadlo)
pro školní rok 2012/2013. Zápis probíhá v měsíci květnu v ZUŠ.

Zájemci o hraní divadla musí přijít osobně do ZUŠ v po.–pá. od 12.00–17.00 hod.
Bližší informace získáte na mob.: 603528590.
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Městská knihovna Slatiňany vyhlásila soutěž pro šikovné děti 
k Velikonočním svátkům. Malí i větší, ale také i žáci a žákyně 
ze školní družiny nám během prvních dubnových dní přinesli své 
krásné výrobky v podobě kuřátek zhotovených různými technika-
mi. Sami můžete posoudit z uveřejněné fotografie, co všechno je 
možné vyrobit. Děkujeme za krásně vyzdobenou knihovnu.

Vyhodnocení soutěže
„Nejkrásnější velikonoční kuřátko“

Měsíc s pěknou knihou
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:
Toulavé kamery – díly 1. – 13.
Viewegh, Michal – Mafie v Praze

Anketa
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Par-
dubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních schránek, 
jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své názory 
a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti 
a stavu silnic. Jedná se o snahu co největšího zapojení veřejnosti 
do problematiky údržby silnic a o získávání informací a zkušenos-
tí občanů, kteří dennodenně silnice využívají. 
Formuláře anketních lístků a komunikační schránka jsou stále ješ-
tě umístěny v našem městě v infocentru.

Infocentrum přichází s nabídkou
Můžete u nás zakoupit kromě suvenýrů i film 
Ležáky 42 – Nejdelší den jedné malé vesnice, 
a to na DVD. Film zpracovává nově a objektivně 
tragédii osady Ležáky. Záměrem režiséra Miloše 
Pilaře bylo natočit film pravdivě a přiblížit sku-
tečné historické události, které se odehrávaly ne-
daleko našeho města. Cena DVD je 129 Kč.

Za pověstmi Chrudimska – Hlinecka s Pětilístkem
Letní soutěžení s okolními infocentry při zakoupení Putovní kníž-
ky s pověstmi i otázkami.
Podmínkou jsou návštěvy míst opředených pověstmi, správné od-
povědi a získání razítek infocenter. Pravidla soutěže a kontakty 
naleznete na http://infocentrum.slatinany.cz.

Pardubice zve na cykloexkurzi s odborným výkladem. Trasa za-
vede návštěvníky na přírodovědně zajímavá místa spjatá s činnos-
tí knížecího rodu Auerspergů. Účastníci uvidí mimo jiné i lesní 
rybníček Boušovka ve stejnojmenné Evropsky významné lokalitě 
nebo sad jedlých kaštanů v přírodní památce Kaštanka v Nasa-
vrkách Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO 
Železné hory a krajské středisko.
Akce pořádaná v rámci Evropského dne chráněných území pro-
běhne v sobotu 26. května se srazem účastníků v 9 hodin na parko-
višti u MěÚ Slatiňany. Délka trasy bude přibližně 30 km.

Po stopách Auerspergů v Železných horách

Pozvánka na 96. a 97. Laskavý večer
LASKAVÉ VESELO

Ve čtvrtek 17. 5. bude Laskavý večer ve Společenském domě roz-
hodně veselý. Avšak ani pořadatelé dosud nevědí, co bude vlast-
ně na programu. Ovšem to není důležité. Rozhodující je, že jsou 
známa jména laskavých hostů. Přijedou Přemysl Rut a Markéta 
Potužáková a to je vždy zárukou dobré zábavy. Ve Slatiňanech již 
byli dvakrát. Jednou společně četli z jedné z Přemyslových knížek 
(70. LV 4. 2. 2010), podruhé (85. LV 19. 5. 2011) seděli u piana 
a hráli a zpívali písně lidové, kramářské, hospodské, semaforské 
a mnohé další. A kdyby nemuseli na vlak, tak by hráli až do rána. 
Nechme se tedy překvapit, s čím přejedou tentokrát. Víme jen to, 
že budou číst i hrát.
A s těmi písněmi je spojena i jedna nabídka. Přemysl Rut vydal 
obsáhlý zpěvník, který má 400 stran a obsahuje 300 písní od Če-
lakovského, přes Mošnu, Tyla, Červeného, Basse, Hašlera, Vos-
kovce a Wericha, Kocourkovské učitele, E. F. Buriana, Nezvala, 
Včeličku, Kainara, Jakoubka, Šlitra a Suchého, Skoumala a Vod-
ňanského a ještě další. To vše s nápěvy, harmonickými značka-
mi, komentáři a ilustracemi. V obchodě se tato kniha prodává 
za 600 Kč. Autor je ochoten pár kusů přivézt na Laskavý večer a to 
za 400 Kč. Vzhledem k váze knihy a k cestě vlakem jich ovšem 
přiveze jen tolik kusů, na tolik bude mít objednávku. Objednat si 
ji můžete v knihovně nebo u Zdeňka Jiráska.
LV začíná v 19 hodin.

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
s MUDr. Ladislavem Pecháčkem a swingem

97. LV se uskuteční netradičně v zámecké knihovně a stejně tak 
netradičně v pátek. Přijďte 25. 5. v 19 hodin na příjemné posezení 
s milými hosty. Jedním z nich bude známý spisovatel a scénárista 
MUDr. Ladislav Pecháček, kterého všichni znají hlavně podle 
jeho slavných zfilmovaných básníků. Ale napsal také romány 
Vážení přátelé, ano (rovněž zfilmováno), Osvobozené kino Mír 
a desítky povídek. Autor bude jistě rád odpovídat na dotazy di-
váků, ale sám své povídky číst nebude. To za něj obstará Renata 
Klečková. A o hudbu se postará rovněž z Laskavých večerů dobře 
známá kapela Crazy Saxophones s kapelníkem Pavlem Mertou.
Vstupné je 50 korun. Vstupenky si můžete koupit až na místě, 
budou-li ještě, nebo v předprodeji na zámku, ale také v městské 
knihovně.
Těší se na Vás pořadatelé ze slatiňanského zámku a zdeněk jirásek

P.S. Laskavé večery se i nadále budou konat ve Společenském 
domě, ale občasná změna snad neuškodí.
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Bydliště ve Slatiňanech vyměnila za jiné. Trvale v Praze a přechod-
ně? Tak těch už bylo. Že to není nic výjimečného? To možná není, 
ty mění lidé dost často. Ale můj host ho mění z pracovních důvodů, 
koncertuje v různých městech České republiky, ale je i hostem v za-
hraničí, tudíž hotel je jejím druhým domovem. Třeba tento měsíc 
vystupovala v Manile na Filipínách. O kom že to stále mluvím? 
Tentokrát jsem o rozhovor požádala Noemu Erbu (rozenou Hrbáč-
kovou), která ve Slatiňanech vyrůstala, chodila do školy, měla své 
kamarády a hlavně zpívala a zpívala a zpívala a v současné době je 
z ní, klidně mohu napsat, světoznámá operní pěvkyně...

1. Napsala jsem to správně – operní pěvkyně, pokud ne, opravte 
mě. Že máte hudební nadání se asi projevilo již v dětství, kam 
vedly vaše první kroky – byla to ZUŠ Chrudim, Slatiňany… 
a u koho jste se začínala učit zpívat jako dítě?
Napsala jste to správně – ano. Hodiny u mojí první učitelky zpěvu 
jsem začala navštěvovat asi ve 12 letech. Ona jako velmi vzdělaná 
a kultivovaná lady se mnou začínala cvičit hlas a snažila se mě 
seznámit s hudebním světem. Hodiny byly velmi zajímavé – vždy 
mě uvítala, nabídla čaj a byla vždy velmi milá. S postupem času 
jsem se stala posluchačkou její třídy na ZUŠ Chrudim. Dodnes 
máme velmi hezký vztah – jmenuje se Danuše Marková a je ze 
Slatiňan. Tímto ji srdečně zdravím.

2. Hned jste začala zpěvem nebo jste se učila hrát na nějaký hu-
dební nástroj, či snad oboje?
Začínala jsem na housle – asi v první třídě – a s veškerým vypětím 
sil mé drahé mami jsem odchodila 8 let v ZUŠ.

3. Předpokládám, že máte vystudovanou konzervatoř a co dál? 
Jak je těžké prosadit se v dnešní konkurenci a stát se profesio-
nální zpěvačkou? Jaký je váš názor na soutěže jako je SuperStar, 
Hlas Československa, Česko zpívá atd…?
Ano, Konzervatoř Pardubice, kde jsem studovala u paní 
prof. Jany Hamplové – která mi věnovala hodiny a hodiny času 
nejen ve škole, ale i o víkendech u ní doma. Obdivuji, s jakou 
trpělivostí se mi věnovala, a neúnavně mě trápila různými hlaso-
vými cvičeními. Pak jsem byla přijata na Akademii muzických 
umění v Praze, kde jsem vystudovala pod vedením národní uměl-
kyně Jany Jonášové. Během studií na AMU jsem získala půlroč-
ní stipendium na Hochschule für Music Carl Maria von Weber 

v Drážďanech, kde jsem studovala u prof. Gisely Burkhardt-
-Mühlbach.
Navštívila jsem také pár soutěží – k mým úspěchům patří 2. cena 
na Mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinové v Londýně 
v Anglii, kde jsem se následně prezentovala i několika koncerty 
na České a Slovenské ambasádě, ve foye Royal National Theatre 
a Queen Elizabeth Hall. Stala jsem se finalistkou mezinárodní pě-
vecké soutěže Haricle a Darclée v Rumunsku v Braile, kde bylo 
vice jak 150 účastníků z celého světa.
A co dál? Pak teprve člověk zjistí, o čem to vše je – jak je těžké se 
prosadit, jak je to náročný job, protože člověk potřebuje spoustu 
disciplíny, být plný energie, vášně, musíte na sobě neustále pracovat 
– sledovat hvězdy operního nebe, ale i trendy v módě, make-upu, 
vlasový styling, a pak ještě musíte mít kliku, že budete ve správný 
čas na správném místě, a budete se někomu líbit zrovna VY!
Jak říkáme v koupelně je každý zpěvák – takže tyto soutěže od-
halí, jak velmi důležité je mít nejen talent, ale i nervy stát se zpě-
vákem. Někdy žasnu, kdo se tam vydá a ještě s jakým sebevědo-
mím… Ovšem kdo ví – vše je otázka vývoje a každý může za čas 
velmi překvapit…

4. Jste sopranistkou je tomu tak? Co vlastně nalezneme ve vašem 
repertoáru? 
Ano jsem soprán. Vystudovala jsem klasický zpěv, ovšem již 
na Akademii, jsem dostala možnost zpívat operetu na koncertech 
s Reném Tučkem – čerstvým držitelem ceny Thalie – to bylo, řek-
la bych, moje první seznámení s operetou v praxi – za tu šanci 
mu moc děkuji. Od té doby se věnuji také operetě. Čas od času 
zařadím i nějaký muzikál.

5. Máte nějaký „pěvecký“ sen?
Pěvecký sen mám, a pokud se splní, budu Vás včas informovat…

6. A jaký byl asi největší váš dosavadní úspěch, myslím na pódiu 
a kde? Nebyla to náhodou již zmíněná Manila? Jak je to vůbec 
možné nebo spíše těžké dostat se z pódia v naší sokolovně na pó-
dium v Ásii?
Ano, byl to můj největší dosavadní úspěch. Chtěla jsem se prezen-
tovat v Asii a jsem velmi ráda, že mi to bylo umožněno s velkou 
podporou české ambasády v Manile a s podporou spousty dal-
ších významných sponzorů. Měla jsem úžasnou propagaci celého 
koncertu. Absolvovala jsem před koncertem mimo jiné svá první 
intervia v Ásii anglicky – interview v TV Channel 4 – byla jsem 
hostem Mornigshow s naším panem velvyslancem Josefem Rych-
tářem, následující den jsem měla interview v TV GNN s naším 
konsulem Monikou Kazdovou. Pár minut před samotným koncer-
tem jsem ještě na pódiu dělala interview pro TV Channel 4 a to 
již částečně v tagalogu – základní jazyk filipínských národních 
médií. The Juwels of European Opera – Klenoty evropské opery 
oslovilo téměř 500 lidí, kapacita sálu byla plná již dva dny před 
koncertem. Na programu byla opera a opereta. Přídavky byly mu-

Ptáme se za Vás
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zikálové. Mým hostem byl tenor Condrado Ong3. Koncert měl 
úžasnou atmosféru a byl zakončen bouřlivým potleskem ve stoje. 
Byl to úžasný pocit mého prvního koncertu v Ásii. Několik dní 
po koncertě jsem již na hotelu v další Mornigshow na TV Channel 
4 sledovala reportáž o mém koncertě… Náš pobyt jsme zakončili 
recepcí, na kterou jsem byla s manželem pozvána od pana velvy-
slance Josefa Rychtáře s naším ministrem zahraničních věcí Kar-
lem Schwarzenbergem v hotelu Dusit Thani Manila.

7. Nejsem znalá zázemí umělců, jistě musíte mít nějakého ma-
nažera, který koncert naplánuje a vše kolem vystupování zajistí? 
A nejde jenom o to, jde i o ubytování, stravu, dopravu, reklamu, 
propagaci atd. Našla jste toho spolehlivého a co má vše „kolem“ 
vás na starosti? Nebo to vidím moc jednoduše? Pokud by měl 
někdo ze čtenářů zájem dozvědět se o vás ještě více, je nějaká 
možnost?
No to máte naprostou pravdu. V mém případě mám to štěstí, že je to 
můj manžel, Dan Hostettler, který je švýcarský fotograf, mluví ně-
kolika jazyky a vše toto vyřizuje. Jinak pro Itálii, Španělsko a Švý-
carsko jsem čerstvě smluvně zavázána jedné italské agentuře.
Veškeré mé pěvecké aktivity minulé i budoucí můžete sledovat 
na mých čerstvých stránkách facebooku – a pokud se Vám moje 
stránka bude líbit, tak ji označte prosím „like“. Každý „like“ mě 
moc potěší – je to taková zpětná vazba – vím pak, že to – co dě-
lám, se lidem líbí a fandí mi – a co více si jako umělec přát! Ti, 
kteří navštíví mé koncerty, tak mě tam také můžou pak něco milé-
ho napsat – takže těším se na Vaše psaní!
http://www.facebook.com/NoemaErba
Ti, kteří facebook nemají, můžou mé aktivity shlédnout na mých 
internetových stránkách www.noemaerba.com.

8. S pěvcem Miguelangelem Cavalcantim – brazilským baryto-
nem, velmi charismatickým pěvcem – sólistou Státní opery Praha 
a častým hostem světových pódií jste se představila před časem 
našim krajanům v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě, nyní čas-
to koncertujete s fenomenálním pěvcem Vojtěchem Nalezencem 
– sólistou Komorní opery ve Vídni s programem „Exklusive Ope-
ra-Soirée, na kterých divák může převážně slyšet árie a dueta W. 
A. Mozarta. Je to jistě úžasné spolupracovat, možná pro nás laiky 
s „neznámými“ osobnostmi hudebního světa. Já ale nemohu ne-
zmínit i vaše kolegy, hudebníky ze Slatiňan. Všimla jsem si, že 
jste poměrně často na koncertech doprovázena Jiřím Korečkem 
a Danielem Štulpou. Zpívali a hráli jste společně již od dětství 
a vydrželo vám to všem třem až dosud, to není až tak obvyklé?
Známe se z hudebky, pak jsme společně jezdili na konzervatoř 
mým prvním autem – vždy jsme dojeli pozdě... společně jsme 
jezdili domů… Náš první oficiální koncert jsme začínali v roce 
2009 – dnes máme 2012 a náš program funguje a troufám si říci 
výborně. Společně jezdíme s operetou pravidelně do všech větších 
lázní naší republiky – Léčebné Lázně Jáchymov, Lázně Bělohrad, 
Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně Hotel Vráž, Státní léčebné láz-
ně Karlova Studánka, Léčebné lázně Mariánské Lázně atd. Kaž-
dý náš koncert si užijeme, nasmějeme se, postěžujeme si, je tam 
cítit, že naše přátelství má hluboké kořeny, že se známe dlouho, 
a máme se rádi. Ráda bych ještě zmínila, že Daniel Štulpa je již 
pár měsíců velmi úspěšným profesorem na Mezinárodní Konzer-
vatoři Praha v Praze – mám z něj radost, že dosáhl takového místa 
a míří ještě dál ke hvězdám.

9. Co takhle slovíčko pomoc – charita, je Vám nějak bližší než 
nám čtenářům?
Jistě, máte pravdu. Byla jsem oslovena a vyzvána k účasti na pro-
jektu Art for live, ww.artforlife.cz. Týká se lidí HIV pozitivních, 
a protože mi osud těchto lidí není lhostejný, ráda jsem tento projekt 
podpořila. V loňském roce jsem organizovala charitativní koncert 
Gala Opera na nádvoří Hostačovského zámku – vstupné bylo vě-
nováno na zřízení informační tabule v obci Hostačov, kde stávala 
Kaple sv. Jana Nepomuckého, jež byla v 60. letech na pokyn mini-
sterstva zbourána. Jelikož jsem na tomto zámku trávila své dětství, 

a tak jsem velmi ráda, že se koncert uskutečnil a účast byla tak 
veliká. Pravda všichni mě znali jako malou, když jsem pobíhala 
po okolí… tímto všem ještě jednou děkuji za podporu a doufám, že 
uskutečníme v létě další koncert podobného typu na nádvoří toho 
zámku. Všem doporučuji navštívit tento krásný zámek, kde je nyní 
hotel a restaurace – www.zamek-hostacov.com. V současné době se 
chci zapojit i do dalších charitativních projektů.

10. Mohla byste zmínit další vaše plány v nedaleké budoucnosti? 
Vím, že budete zpívat i někde tady blízko, třeba získáte další po-
sluchače ...pozvete nás?
11. 5. 2012 zpívám v Pardubicích na Radnici koncert s názvem 
Galakoncert opera, opereta, muzikál – tento program jsem připra-
vila společně s operní hvězdou Lucií Juránkovou – mou kama-
rádkou od dob studií na AMU. Premiéru našeho koncertu jsme 
měli v Jihlavě, nyní Pardubice, a pak budou následovat další měs-
ta České republiky – Praha, Poděbrady, Třebíč, Český Krumlov, 
atd...Tímto bych Vás velmi ráda pozvala na náš koncert. Během 
koncertu budeme zpívat v několika šatech módní návrhářky Šár-
ky Moravové. Naše vlasy nám upraví kadeřnice Diana Dospivová 
o make-up se postará kosmetička Iva Boháčová. Manikúru nám 
udělá Jana Stejskalová. Posluchači si budou moci zakoupit během 
koncertu občerstvení ve foye u cateringového baru restaurace Bo-
hemia. O propagaci a fotky se postará můj manžel Dan Hostettler 
– www.danhostettler.com. Všem sponzorům bych tímto velmi 
ráda poděkovala za podporu našeho projektu. Vstupenky v hod-
notě 150 Kč budou k vyzvednutí u všech zmíněných sponzorů, 
i v Městské knihovně a Infocentru Slatiňany. Vzhledem k omeze-
né kapacitě sálu doporučuji zakoupit si lístek co nejdříve. U každé 
vstupenky Vás čeká pár milých bonusů.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů, vyprodané kon-
certní sály a pevné zdraví, aby vám to tak překrásně zpívalo co 
nejdéle…

Ptala se Renata Maryšková
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Letošní zahájení turistické sezóny KČT Par-
dubického kraje se konalo 3l. 3. v Hlinsku. Rádi 
jsme se ho s naším klubem zúčastnili. Nejpr-
ve byl program v Multifunkčním centru. Je to 
rozsáhlý objekt vzniklý přestavbou původního 

učňovského zařízení. Po vlastním zahájení spojeném i s vystou-
pením lidového souboru Vysočánek jsme s průvodkyní absolvo-
vali prohlídku celého areálu. 

Následovala procházka po městě, které má řadu památek 
i dlouhou historii. První zmínka o zdejším osídlení je z roku 
1073, mluví se v ní o osadě Hlína u kostela. Městem kdysi 
procházela stará obchodní cesta spojující Chrudimsko s Mora-
vou. O místní staré tvrzi (bývalé pomezní celnici) se zachovala 
písemná zpráva z roku 1413. Původně v Hlinsku bylo hlavně 
hrnčířství, později se tu provozovalo zpracování lnu, pak průmy-
sl textilní , zpracování kožešin, průmysl eletrotechnický, mléčný 
a pivovar. Narodil se zde sochař Karel Lidický, malíři Jaroslav 
Šmidra a Emanuel Famíra. O město se významně zasloužili 
členové rodu Adámků – např.Karel Adámek (politik, starosta 
okresního zastupitelstva, český spisovatel, národopisec), jeho 
syn JUDr. Karel Václav Adámek (spisovatel , kulturní historik 
a muzejník) nebo jeho bratr Bohumil Adámek (básník, dramatik 
a sběratel lidových tradic). Na návrh Karla Adámka se začaly 
shromažďovat sbírky, které se staly základem k založení muzea. 
Uskutečňují se tu Adámkovy folklorní slavnosti, kterých se 

zúčastňují i soubory ze zahraničí. V Hlinsku učil spisovatel K. V. 
Rais, v okolí působila řada malířů – např. Antonín Slavíček, 
Chittussi, Kaván, Komárek. Protéká tu řeka Chrudimka, kdysi 
nazývaná Kamenice, a potok Drachtinka.

My jsme nejprve byli v budově Husova sboru Církve česko-
slovenské husitské. Náboženská obec této církve měla v Hlinsku 
ustavující schůzi v roce 1924, slavnostní otevření Husova sboru 
bylo 1. srpna 1926. Další náš program byla Tvrz – nejstarší 
budova ve městě, která byla v 70. letech 20. století převedena 
Českobratrské církvi evangelické. Budova byla celkově opravena 
tak, aby se zachovaly všechny historické prvky a slouží církvi 
jako modlitebna. Při dnešní akci byla otevřena, byl tu průvodce, 
a tak jsme si mohli prohlédnout i působivý interiér.

Potom jsme mířili do pivovaru Rychtář. Tady se ale vloudila 
chybička – jeden místní pán nám poradil zkratku. A jak se říká 
– je to dál a o to horší cesta. Horší ani nebyla, byla to i schůdná 
stezička, ale delší určitě. Bylo nám řečeno – hlavně nepřechá-
zejte po mostě, jděte podle kurtů až k lávce. Lávku jsme přešli, 
ale za ní byla dlouhá ohrada pivovaru. Na jednu stranu to nešlo, 
na druhou moc také ne, ale po větší oklice jsme do pivovaru došli 
téměř načas a bylo to nakonec spíš takové humorné zpestření. Při 
prohlídce jsme z okna pivovaru pozorovali i jinou skupinu, která 

šla stejnou cestou, taky dala na stejnou radu. V pivovaře jsme 
s místním pracovníkem prošli celý provoz a byli jsme seznámeni 
s tradičním postupem vaření piva. V sobotu se tu sice nepracova-
lo, ale i tak to bylo zajímavé. 

Vrátili jsme se na náměstí. V jeho dolní části je zajímavý 
rohový Ježdíkův dům z počátku 20. století, původně majetek 
místního lékaře MUDr. Čeňka Ježdíka. I dnes je objekt v sou-
kromém majetku. A tak jsme tady viděli jen exteriér. Na fasádě 
jsou sgrafita podle návrhu Mikoláše Alše, která znázorňují Jiří-
ho z Poděbrad a vítězství Hlineckých nad Švédy. V horní části 
náměstí je pozdně barokní radnice, do dnešní podoby upravená 
v roce 1850. Sídlí tu Městský úřad Hlinsko a je tu i obřadní síň.

Následovala naše návštěva v místní galerii. Tady jsme si pro-
hlíželi řadu obrazů hlavně na stálé výstavě Malíři Hlinecka. Jsou 
tu vystavena díla Blažíčka, Kavána, Macouna, Kuby, Panušky, 
Hanycha, i Jindřicha Hegera aj. Výstava je doplněna i plastikami 
místního rodáka Karla Lidického. 

Z galerie jsme zamířili do protější budovy místního muzea. 
To je zajímavé už svou historií – patří k nejstarším v Čechách 
a svým sběrným programem vzniklo jako první okresní muzeum. 
Jsou tu rozsáhlé sbírky týkající se hlavně regionu, i sbírka hraček 
je vlastně z blízké oblasti – z tvorby Zdeňka Bukáčka z Křižá-
nek. Ten u ní ochotně vysvětloval i to, jak ta půvabná dílka vzni-
kají. Je příjemné pomyšlení, že něco z tradice přece jen dosud 
přetrvává. Ostatně panu Bukáčkovi byl Ministerstvem kultury 
ČR udělen roku 2002 čestný titul „Nositel tradice“. Část prostoru 
je věnována i obnovené turistické stezce malíře Františka Kavá-
na – ta má letos 75. výročí. Dne 20. června 1937 byla slavnostně 
otevřena i za účasti malíře a jeho rodiny. 

Pak jsme se prošli kolem malebných domečků místního Bet-
léma. Je to historická čtvrť roubených domků městských řeme-
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slníků, které byly postaveny v polovině 18. století. Nyní tu jsou 
v rekonstruovaných domech expozice bydlení a dílny tehdejších 
obyvatel. 

Nakonec jsme kolem kostela Narození P. Marie – barokní 
stavby z pol. 18. století – a okolo moderní rozlučkové síně mířili 
k nádraží. Cestou nás stihl slabý deštík, kterým , když už jsme 
seděli ve vlaku, proletoval i sníh. A to jsme se později dozvěděli, 
že tady k večeru sníh opravdu zůstal ležet. Ono je asi skutečně 
pravda, že „v Hlinsku je to o kabát víc“. 

Celý ten den jsme se vlastně věnovali městu a nebylo to 
vůbec špatné. Tu přírodu na Kavánově stezce jsme ostatně už 
při různých příležitostech většinou prošli, ale stejně se sem – až 
bude teplejší počasí – na nějakou novou variantu procházky vrá-
tíme. Celá akce byla zajímavá a účastníkům zpřístupnila objek-
ty, kam bychom se jinak nedostali. A pro město zase bylo toto 
„Zahájení“ i dobrou prezentací. A příště bude v Holicích, v městě 
cestovatele MUDr. Emila Holuba.

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

Nejdříve musím začít společenskou událostí. Místostarosta na-
šeho klubu Míra Alexa obdržel 29. dubna 2012 v rámci fes-
tivalu Athény východních Čech cenu Osobnost města Chru-
dim za rok 2011.Tímto ohodnocením se nemůže pochlubit žádný 
sportovní oddíl, tak jsme na Míru moc hrdí a od srdce mu blaho-
přejeme. I tento plátek pravidelně přináší obrázky z jeho malířské 
kuchyně  a v loňském roce měl ve Slatiňanech výstavu. Málokdo 
se nesetkal s jeho kresbami,kalendáři a pod. Míra Alexa je jednak 
výborný kreslíř a pro náš Klub nepostradatelný funkcionář, praco-
vitý, poctivý a skromný člověk, kterému ocenění právem náleží.
28. března 2012 se konala 273. Malá cena Monaka.
Za příjemného počasí se postavilo na start 147 závodníků.
Pro 22 běžců to byl první start na tomto závodě, což je příjemné 
zjištění o rozrůstání našeho kolektivu.
Jarní počasí a suchá trať pomohly též k vylepšení osobních rekor-
dů, bylo jich překonáno 23.
Vítěz na 10 km Michal Horáček z Iskarexu Česká Třebová pře-
konal traťový rekord kategorie 35–44 let o více jak jednu minutu 
v čase 33,22. V ženách na tuto trať byla první Jitka Kalná Atleti-
ka Chrudim v čase 45,11. Ze Slatiňanských se zúčastnili:10. Ra-
dek Komzák, 14. Václav Rohlík, 15. Lukáš Maier, dále P. Kocek, 
P. Schaffer, R. Brožek, M. Pilař, J. Cach, M. Červinka – 75 start, 
Z. Petržílek, M. Vorel.
Okruh na 3,6 km vyhrál Miloš Kratochvíl v čase 12,02 Hv. Par-

dubice a ženy Veronika Dobruská Slatiňany 17,23 a dále ze sla-
tiňanských účastníků: 7. V. Urválek, 14. J. Košín, H. Karcolová, 
J. Karcol.
Zveme do našich řad všechny zájemce o běžecký sport. Nemějte 
žádné obavy z výsledků, vyhrává každý, kdo zvolenou vzdálenost 
uběhne. Poradíme vám do prvních tréninků. Běžecká atmosféra je 
nakažlivá droga.
275. MCM – JANDEROVSKÁ DESÍTKA ve středu 16. května 
2012 18.00 hodin se startem pod restaurací Monako ve Slatiňa-
nech. V tomto závodě vyhrává každý posvícenský koláč z Mlýnů 
Janderov.
Těším se na běžecké setkání plné radosti a hezkých chvil v zele-
ném ráji na Podhůře.

Vladimír Čumpelík KRB Chrudim

KLUB  REKREAČNÍCH BĚŽCŮ  se hlásí se svou činností:

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

Město Slatiňany pořádá pro důchodce v úterý dne 3. května 2012 
výlet na Zámek Opočno, vstupné 80 Kč. Oběd pro účastníky zá-
jezdu je zajištěn v Restauraci U Slunce v Opočně. Oběd si výlet-
níci platí sami. Dopravu hradí město Slatiňany. Odjezd autobusu 
je v 8.00 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Alena 
Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.

Foto z Chotěboře nejpilnějších běžců. Ze Slatiňan Zdeněk Petrží-
lek (KRB), Milan Vorel a z Nasavrk M. Holinková
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Vracíme se k článkům na toto téma v Ozvěnách zveřejně-
ných. Podobou Švýcárny v publikaci Chrudimsko – Nasavarcko, 
II. díl, 1909 byla veřejnost bohužel mystifikována a dosud se 
čekalo na potvrzení či odmítnutí věrohodnosti fota této horské 
salaše za Švýcar, o níž kolovaly pochybnosti.

Editor zmíněné regionální knihy se dopustil nepochopitelné-
ho opomenutí. Ze stejného pramene proto přetiskujeme znovu 
objekt Švýcárny s původním textem (obr. č. 1). Její vydavatel 

pro množství shromážděného faktografického materiálu a snahu 
o bohatší ilustraci oslovil dvanáct fotografů, přičemž Slatiňany 
a okolí mapoval osmi snímky J. Všetečka, jak plyne ze seznamu 
na konci knihy, což rovněž dokládáme obr. č. 2. V textu uvnitř 
knihy je však pod kontroverzním fotem Švýcárny podepsán 

K. Neudörfel. On sám přispěl podle přehledu do tohoto dílu deví-
ti snímky, avšak v textu jsou pod dvěma podepsáni cizí autoři. 
A tak bychom mohli pokračovat. To svědčí pouze o formálním 

přístupu ke korektuře knihy před vydáním, nedávající autorům 
nejlepší renomé v pečlivosti.

Poslední stránku knihy tvoří výčet oprav (obr. č. 3). Neuvádí 
nic o chybném snímku Švýcárny, přičemž Všetečka fotografo-
val sousední Kočičí hrádek (obr. č. 2). Na tuto záměnu se při-
šlo až v současné době při její rekonstrukci po zveřejnění fota 
od Neudörfla z r. 1909 (Ozvěny, únor 2012) a vyjádření pracov-
níků památkové péče Luďka Štěpána a Bc. Ludmily Novákové 
(Ozvěny, březen 2012). Proč se tak stalo po více než sto letech 
bylo zřejmě očekávání, že na Švýcárnu, která se v posledních 
letech nacházela ve velice zbědovaném stavu, bude dříve vydán 
demoliční výměr.

Švýcárna mýtů zbavená

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 6
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Klíčový archivní dokument, nalezený v depozitáři chrudim-
ského katastrálního úřadu, definitivně označil Švýcárnu z obr. 
č. 1 za cizí objekt, který se nalézá zcela jinde (Choltice). Přetis-
kujeme ho pod obr. č. 4. Podle něho v roce 1907 zasílá majitel 
(kníže F. J. Auersperg) pozemkovému úřadu na vědomé okóto-
vané rozměry půdorysu budovy, související nepochybně s pří-
stavbou, která se konala anebo se bude teprve provádět. Stavební 
parcela má č. 110 (čp. 66) a přetištěný rys tvoří výřez z výkresu 
formátu A4, zabývající se různými stavebními úpravami části 
budov v daném roce včetně u Auersperga.

Na závěr je třeba se zmínit o popisu a líčení osudů Slatiňan 
od historika A. F. Rybičky (Památky archeologické a místo-
pisné, I. díl, 1855, str. 313). V úvodní části píše, v této obci se 
nalézá kostel, lokálie, pivovar, vinopalna, myslivna, ovčín, dvůr 
a na vyvýšenině mezi parkem a lesem švýcarská salaš s kraví-
nem, od knížete Auersperga vkusně a nákladně zúžena.

Jako novostavba obdržela stavební parcela číslo, jež je uve-
deno výše, sloužící také jako vodítko k její identifikaci na starých 
katastrálních mapách.

Autentický popis Švýcárny od Rybičky jsem osobně tlumočil 
do mikrofonu pořadu televize Prima 10. 3. 2011, ještě týž den 
v podvečer vysílaném.

K článku připojujeme ještě dva snímky z doby, kdy byla Švý-
cárna v dobrém technickém stavu, umožňující kulturní bydlení 
nájemcům hřebčína. Její střední část byla patrová se štítem a sed-
lovou střechou, vystupující z líce obou přízemních křídel, z nichž 
pravé bylo rovněž obytné (obr. č. 5). Přístup nahoru byl z opačné 
strany ze dvora po dřevěném schodišti, používaném jedním 
z posledních obyvatelů tohoto bytu F. Zemanem (obr. č. 6).

Ing. Milan Vorel

Zámek Slatiňany společně s Vítězslavem Hauptem připra-
vil pro letošní turistickou sezónu výstavu s názvem „Zámecké 
květy“, která představuje na šedesáti fotografiích i prostřednic-
tvím několika desítek živých ukázek oblíbené i méně známé 
druhy rostlin, které jsou k vidění ve sklenících či interiérech 
nejen našich zámků. 

V interiérech nového prohlídkového okruhu a v zámecké 
galerii mohou návštěvníci spatřit různé zástupce rostlinné říše. 
Jsou jimi například kamélie japonská (Camellia japonica), 
marhaník obecný (Punica granatum), oleandr obecný (Nerium 
oleander), cykas japonský (Cycas revoluta), mračňák zvrhlý 
(Abutilon x hybridum), tupoušek pyšný (Medinilla magnifica), 
tlustice (Crassula ovata), tlustoklasec žlutý (Pachystachys lutea) 
a mnoho dalších. 

Jako zajímavost byly do výstavy zařazeny i takové rostli-
ny, se kterými se lze setkat spíše ve specializovaných sbírkách 
či sklenících českých botanických zahrad – z těch jmenujme 
například prazvláštní rhipsalis bobulnatou (Rhipsalis baccifera), 
welwitschii podivnou (Welwitschia mirabilis) či některé druhy 
áronovitých rostlin. Řadu z vystavených rostlin návštěvník zcela 
jistě pozná, neboť jsou nyní dobře známy i jako rostliny pokojo-
vé. Výstava však ,,opráší” i ty, které jsou už jako pokojové téměř 
zapomenuty. „Jen v málokterém interiéru lze dnes ještě narazit 
na sparmánii neboli ,,pokojovou lipku” (Sparmannia africana) 
nebo neprávem pozapomenutou právenku (Justicia brandege-
ana). Přitom ještě pro generaci našich babiček (mnohdy i mami-
nek) to byly rostliny více než známé“, dodává Vítězslav Haupt, 
dendrolog a spoluautor výstavy.

Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout v rámci prohlídky 
zámecké expozice.
Otevírací doba:
květen: út.–ne.: 10.00–15.00 hod.: o víkendech do 16.00 hod.
červen: út.–ne.: 10.00–16.00 hod.
červenec a srpen: út.–ne.: 10.00–17.00 hod.

Ing. Jaroslav Bušta

Zámecké interiéry ožijí květinami

Obr. č. 5
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130 LET OD ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU VE SLATIŇANECH – DÍL DRUHÝ
V minulém čísle Ozvěn Slatiňan jsme si připomněli činnost 

našeho sboru za období 2003 až 2007 a slíbili jsme, že Vás 
seznámíme s tím, co se v našem sboru událo v letech 2008 až 
2011. 

V roce 2008 měl náš sbor celkem 69 členů, z toho 39 mužů, 
15 žen a15 mladých hasičů. Práce sboru je řízena výborem a ten 
stanovuje v ročním plánu schůze a celkovou činnost. Mimoto se 
každý rok pravidelně shromáždí sbor na zahájení sportovní sezo-
ny 30. 4. a dále pak v polovině listopadu k ukončení sezony sou-
těží v požárním sportu. Sbor měl postaveno 1 družstvo jak mužů, 
tak žen a 2 družstva mladých hasičů rozdělených podle věku. 
Družstva dospělých se zúčastnila 10 ligových soutěží a mimoto 4 
soutěží pořádaných okolními sbory v rámci výročí. Sbor poskytl 
pomoc věcnou, radou i účastí na oslavě 100. Výročí založení 
sboru v Trpišově. 

Pro mladé hasiče byl uspořádán výlet na veletrh hasicí tech. 
Pyros v Brně, dále v létě tábor na Řece u Krucemburku a v pro-
sinci Mikulášská a vánoční besídka. Naše omladina se snažila 
a vylepšovala e-mail stránky SDH jak fotodokumentací, tak 
i články z výjezdů a naší činnosti. Dále jsme v měsíci listopadu 
zorganizovali sběrovou akci ke zlepšení finanční situace. Nejen 
prací, ale i kulturou, poznáním i dobrým mokem je živ hasič 
a proto 11. 10. byl uspořádán zájezd na národní kulturní památku 
do Mikulčic, Hodonína a vinného sklepa do Velkých Pavlovic. 
Tento zájezd byl plně obsazen a měl mezi členy mimořádný 
úspěch. 

Při hodnocení roku 2008 není možné se nezmínit o té nej-
podstatnější práci hasičů, a to je o zásahové jednotce, která čítala 
21 členů. Právě tento rok byl pro jednotku za celou její dosa-
vadní historii našeho sboru rokem s největším počtem zásahů 
a to celkem 52 výjezdů, z toho 32 mimo hranice katastru města 
Slatiňan. Ve Slatiňanech to byl například 16. 5. požár bytového 
domu na Starém náměstí, dále pak souvislý zásah ve Slatiňa-
nech a okolí, který začal 25. 6. a po 4 dny se jednotka podílela 
na likvidaci následků orkánu. Mezi velmi náročný patřil i noční 
zásah 2. 7. v Mladoňovicích při hledání skupiny mladých lidí. 
V očekávání, že v roce 2009 bude městu a tím i jednotce přiděle-
no od Policie ČR starší vozidlo, tak v měsíci listopadu provedla 
jednotka výměnu přední stěny u přístřešku a na tuto stěnu dal 
sbor ze své pokladny 6000kč a město ze svého rozpočtu uhradilo 
automatická vrata. 

Rok 2009 byl pro naši jednotku vyjímečný hned z mnoha 
důvodu a to především tím, že naše jednotka JPO II se začlenila 
do systému pohotovostí na výjezd (držením služeb a výjezdem 
do 5 min. od vyhlášení poplachu). Dále jsme společně s měs-
tem Slatiňany převzali od Policie ČR po bezuplatném převodu 
dodávkové vozidlo VW Transportér na jehož sehnání se velkou 
měrou podílel tehdejší starosta sboru bratr Rulík František st. 
Takže ihned po obdržení vozidla se přistoupilo k jeho přestavbě 
a posléze k uvedení do provozu jak pro jednotku, tak i pro sbor. 
Dále jsme si svépomocí vyrobili nové šatní boxy na zásahové 
oděvy, byly opraveny dětské překážky na soutěž v CTIF a zapo-
čali přípravné práce na připojení kanalizace pro hasičskou zbroj-
nici. 

Co se týče zásahové činnosti jednotky JSDH, tak jsme se 
zúčastnily celkem 39 zásahů, namátkou požár nebezpečné látky 
Lithium na Vrchách, výbuch nádrže v fy. EURO – ŠARM, 
požár skládky Nasavrky a jiné. Nesmím zapomenout na zása-
hovou činnost, na kterou nás nevyslalo KOPIS (krajské ope-
rační a informační středisko) jako např. práce pro město řezání 
dříví na plovárně, Kaštance, čistění studní, protlak kanálu pro 
hřebčín ve Slatiňanech, Šiškovice – protlak odtoku z koupaliště 
a jiné. Podíleli jsme se i na zajištění společenských akcí jako 

jsou Bezpečné prázdniny, výročí okolních sborů a v neposlední 
řadě i školení naší jednotky, jako byl výcvik s pěnou a práškem 
v Paramu Pardubice, slaňování na stanici HZS Chrudim, výcvik 
na vodě nebo návštěva Státního Zámku ve Slatiňanech a Mlýna 
Skály ve Škrovádě.

Toto vše jsou akce jednotky, ale jako sbor jsme také neza-
hálely, protože se uspořádal v měsíci řijnu zájezd do Českých 
Budějovic a okolí, dále samozřejmě soutěž jak pro dospělé, tak 
i pro mládež v požárním útoku, letní dětský tábor na Krucembur-
ku atd. 

Rok 2010 – co k němu dodat. Po společenské stránce se nám 
velice dařilo. Uspořádali jsme zájezd na krokodýlí farmu Velký 
Karlov a s následnou návštěvou vinného sklípku v obci Nový 
Šaldorf (velice zdařilá akce), dále jsme uspořádali pohárovou 
soutěž v požárním útoku, kde se nám na domácí půdě podařilo 
po delší odmlce umístit na pěkném druhém místě. Samozřejmě, 
že jsme se zúčastnily jako každý rok, jak muži tak i ženy Ligy 
Chrudimska v požárním útoku. Tyto soutěže nám zabírají velmi 
mnoho času, vždyť zúčastnit se za rok o víkendech od 12 do 15 
soutěží je dost náročné, ale proč ne, když nás to baví.

Co se týče výjezdů, byl tento rok zatím nejnáročnější, jak 
počtem (58 zásahů), tak typem zásahů. Již v lednu došlo ke sně-
hové kalamitě a následným technickým výjezdům na spadlé 
stromy, následovaly povodně v Hrochově Týnci a hlavně u nás 
ve Slatiňanech, v rámci kterých jsme se podíleli i na evakuaci 
dětského tábora v Šiškovicích. Následovaly popovodňové úkli-
dové práce, jako je čerpání studní a sklepů a jejich čištění. I přes-
to jsme ještě zvládli na hasičské zbrojnici vyměnit vchodové veře 
za plastové, odizolovat celou severní stěnu a mnoho jiných prací. 

No a již jsme v roce 2011, který byl pro nás rokem velkých 
oprav a prací na hasičské zbrojnici. Byla provedena výměna 
oken za plastové, některá okna pocházela z textilu, který se 
nacházel vedle dnešní lékárny ve Slatiňanech a to si mladší gene-
race nemůže již pamatovat. Svépomocí jsme provedli všechny 
zednické práce, montáž nových parapetů, celkové vymalování 
prostorů hasičárny, do velké klubovny se zhotovily nové skříně 
a posléze se venkovní odizolovaná stěna obložila obkladem.

Jako výjezdová jednotka jsme měli vloni celkem 30 výjezdů, 
kde asi nejvážnější byli 17. 2. požár bytového domu Mlýn Jan-
derov, 7. 4. požár rod. domu Sobětuchy, 17. 6. požár sklepních 
kojí v Slatiňanech na Starém Náměstí a DN před obcí Žumberk. 
To je samozřejmě jen stručný výpis událostí naší jednotky, která 
se na takovéto zásahy musí připravovat formou školení, exkurzí 
a ukázek. Jako např. ukázky ve vyprošťování z havarovaných 
vozidel a jejich hašení na dětském dni v Slatiňanech, Zaječicích 
a v Pardubickém Pivovaře v měsíci dubnu a srpnu, kde jsme 
sklidili velký úspěch. Dařilo se nám i při soutěžních kláních, kdy 
jsme se muži umístily v okresním kole v požárním sportu v Otra-
dově na velice pěkném třetím místě. Samozřejmě jsme uspořá-
dali v září již 35. ročník pohárové soutěže v pož. útoku a týden 
na to i dětský pohár a to 10. ročník. Musím zmínit i soutěžní 
družstvo žen, které se pravidelně účastní všech soutěží a omlaze-
ný kádr je příslibem do dalších let. 

V tomto roce zemřel na podzim dlouholetý člen sboru 
a bývalý starosta František Rulík st. Tímto bych rád vzdal hold 
a vzpomenul všech členů, kteří se tohoto výročí nedožili.

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem našim členům 
za jejich práci, sponzorům za jejich jak finanční tak i materiální 
pomoc, kterou nám poskytují a pozvat Vás všechny na naše osla-
vy 130 založení Sboru dobrovolných hasičů v Slatiňanech dne 
9. 6. 2012.

Starostka sboru Dagmar Jeřábková
Velitel JSDH František Rulík
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Zveme všechny na již 6. ročník Slatiňanského pozastavení, kte-
rý se bude konat v areálu zámeckého parku před hřebčínem, a to 
v sobotu 19. května 2012. Je připraven bohatý kulturní program 
i řemeslný jarmark. Už před 9 hodinou  je pro nejmenší připrave-
na pohádka Královna Koloběžka, během dopoledne se na pódiu 
vystřídají děti ze Základní umělecké školy ve Slatiňanech, dět-
ské soubory Formánci a Červánek, Bubeníci Svítání Pardubice 
a klienti Domova sociálních služeb ze Slatiňan. Kolem oběda děti 
přivítá klaun a připraví pro ně balónková zvířátka a toho vystřídá 
iluzionistická show Duo Fernando. Po obědě opět, jako každo-
ročně, přivítáme Dechovku při ZUŠ Chrast, národopisné soubory 
Formani a Nisanka, děti ze ZUŠ Slatiňany a o závěrečnou tečku se 
postará mezi 16–17 hodinou skupina Doklobouku.
Na jarmarku naleznete zboží nejrůznějších prodejců včetně celo-

denního občerstvení. Nabízet budou keramiku, nože, batikované 
i kožené zboží, kabelky, vazby a dekorace ze sušiny, svíčky, ho-
diny, šperky, oříšky, výrobky z proutí, ovčí vlny, z kovu a dřeva. 
Své řemeslo ukáže dráteník, kovář i další trhovci.
Z občerstvení se můžete těšit navíc i na nejrůznější speciality jako 
jsou smažené koblížky, trdelník, cukrová vata a například dobroty 
z pekárny. 
Bude se malovat na obličej, svou nabídku také představí Občan-
ské sdružení Boii z Nasavrk a všichni budou moci využít nabídky 
hřebčína – prohlídky stájí či jízku kočárem. Po celý den vás také 
zveme na zámek, kde jsou připraveny prohlídky i návštěva běžně 
nepřístupných prostor.
Více info bude na www.slatinany.cz, http://infocentrum.slatinany.cz 
či plakátech. RM

Slatiňanské pozastavení

když skupina našich členů odjela do nedalekých Nasavrk, aby se 
vydali Po stopách Keltů. Návštěva keltské expozice v zámku byla 
zajímavá, hlavně díky paní průvodkyni, paní Závorkové. Součástí 
prohlídky byl i hraný dokumentární film Příběh kamene. Potom 
jsme se vydali trochu blátivou cestou do Keltského archeoparku, 
který v Nasavrkách realizuje občanské sdružení BOII. Jedná se 
o unikátní projekt ve střední Evropě.
Nedá mi to, abych se opět nezmínila o našem počítačovém kurzu. 
Každé pondělí a pátek se dvě skupiny scházejí v ZŠ. Nemáme tak 
hbité prsty jako naše vnoučata, chvilku nám to trvá, než klikneme 
myší na to správné místo, ale pomalu, pomaloučku si začínáme 
s tou kouzelnou bedýnkou rozumět. Co nám chybí na rychlosti 
a přesnosti, vynahrazujeme velkou snahou naučit se a pochopit. 
V březnu jsme se zúčastnili kvízu Znáš počítač, který vyhlásila 
městská knihovna. Velká většina z nás se zúčastnila a od děvčat 
z knihovny dostal každý malý diplomek na památku, abychom si 

při pohledu na něj zavzpomínali na příjemně strávený čas v učeb-
nách PC, jak nám to  v milém průvodním dopise napsala p. Renata 
Maryšková. Velký dík nás všech patří našim učitelům, Ritě Cha-
lupníkové a panu Dvořákovi. Mají náš velký obdiv, když po celo-
denní práci s dětmi mají ještě svatou trpělivost s námi.
Další velká akce, kterou pořádal SD byla již tradiční Velikonoč-
ní výstava, která se konala pod názvem JARO ČEKÁ PŘEDE 
DVEŘMI. Ať už to venku vypadalo všelijak a sluníčko ještě defi-
nitivně nezahnalo zimu, ve Společenské domě bylo jaro v plném 
proudu. Stoly připomínaly rozkvetlé záhony i jarní louku. Tolik 
krásy dokázaly vytvořit šikovné ruce našich členů. Každý kdo 
naši výstavu navštívil, odcházel spokojený a s malým dárečkem 
pro své blízké.
Přeji Vám všem konečně pořádné jaro, aby se nám lépe chodilo 
na poznávací vycházky a jezdilo na výlety. Přidejte se k nám.

Bohumila Blažková členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM...
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MĚSTO SLATIŇANY 
 

 
Vás srdečně zve 

 

na tradiční  

K O N C E R T 
 

PĚVECKÉHO SBORU 
 

SLAVOJ 
  

neděle 27. května 2012 
 

v 17.00 hodin 
 

 farní kostel sv. Martina Slatiňany 
 

Vstup zdarma 

Deti Kocicímu hrádku
Ve středu 9. 5. 2012 v 17.00 hodin se na Kočičím hrádku

uskuteční vystoupení dětí ZUŠ Slatiňany
ve prospěch sbírky na opravu poničeného

Kočičího hrádku.
Tuto benefiční akci organizuje ZUŠ Slatiňany

ve spolupráci s městem Slatiňany.
Prosíme, podpořte opravu této jedinečné stavby!

Číslo konta sbírky na opravu „Hrádku“ je:
35–11 44 13 83 29/0800

ˇ ˇ ˇ Český svaz chovatelů Základní organizace Slatiňany
pořádá dne 30. 4. 2012

na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Začátek je od 19 hodin
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé!

ZO ČSCH Slatiňany
pořádá dne 12. 5. 2012 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin,

sadby a okrasných keřů,
prodej keramiky, prodej sušeného ovoce a oříšků.

Výstava bude otevřena dne 12. května 2012 od 7 do 17 hod.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola!!!
Srdečně zvou pořadatelé!


