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Taneční

Ukončení školního roku

Vítání občánků

Do tanečních, které budou zahájeny v pátek 14. září 2012 v soko-
lovně ve Slatiňanech jsou stále volná místa pro chlapce. Přihlásit 
se mohou na emailové adrese tanecni.slatinany@seznam.cz nebo 
na tel. 608 970 115. Sokol Slatiňany

Ve čtvrtek dne 28. června 2012 se v obřadní síni Městského úřa-
du Slatiňany uskuteční slavnostní ukončení školní docházky pro 
vycházející žáky ZŠ Slatiňany. Součástí oslavy je malý kulturní 
program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
 A.P. 

V sobotu 23. června 2012 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 9 nových občánků.

Plovárna města Slatiňany

Ve čtvrtek 31. května v 16.00 hod. se sejdeme na dětském dnu na 
Plovárně města Slatiňan. Tato akce již tradičně zahájí plaveckou 
sezónu.
Plovárna bude otevřena v případě příznivého počasí v červnu ve 
všední den od 14.00 do 19.30 a v sobotu i v neděli od 9.00 do 
19.30 hod.
Ceník vstupného na plovárnu zůstává v nezměněné podobě a na-
jdete ho na straně 2. JH

Obyvatelé a pracovnice domu s pečovatelskou službou děkují Ma-
teřské škole ve Slatiňanech a Základní umělecké škole Slatiňany 
za spolupráci. Děti, pod vedením svých pedagogů, zpříjemnily 
během celého školního roku svým pravidelným vystoupením naše 
společné oslavy svátků a narozenin. Děkujeme všem, kteří nám 
svůj volný čas věnovali a přispěli tak k radostné atmosféře v na-
šem domově. Pečovatelská služba města Slatiňany

Na začátku dubna se Kočičí hrádek, oblíbený cíl hlavně malých ná-
vštěvníků našeho města i dětí ze Slatiňan se stal cílem nájezdu bez-
ohledných vandalů. Kuželová stříška hlavní věže je utržená, cimbuří 
a další ozdobné prvky jsou rozbité a nátěr je otlučený a počmáraný.
Náklady na opravu tohoto vandalského činu jsou odhadovány ve výši 
téměř 100 000 Kč. Rada města na své 42. schůzi rozhodla o vyhlá-
šení veřejné sbírky. Své případné finanční příspěvky na opravu 
Kočičího hrádku můžete vložit do sbírkových pokladniček, které 
jsou umístěné na MěÚ na matrice a v Infocentru. Přispět můžete 
též převodem či vložením peněžního daru přímo na zvláštní účet 
č. 35–1144138329/0800. MVDr. Ivan Jeník, starosta

Poděkování dětem

Veřejná sbírka na opravu Kočičího hrádku„Lesní koncert“ dětí na Kočičím hrádku

Ve středu 9.5. 2012 se v 17.00 hodin uskutečnilo na Kočičím 
hrádku benefiční vystoupení dětí Základní umělecké školy Sla-
tiňany ve prospěch opravy této stavby, nedávno poničené řádě-
ním bezohledných vandalů. Počasí akci přálo. Děti společně se 
svými učiteli zahráli staré tance a písničky z pohádek na zobcové 
flétny a housle. Na závěr dětský pěvecký sbor pod vedením Jany 
Sychrovské zahrál a zazpíval dětskou operu o Budulínkovi, auto-
rů Uhlíř-Svěrák. Celé vystoupení skvěle zapadlo do pohádkového 
prostředí Kočičího hrádku. Přímo na místě se ve prospěch opravy 
poničeného Kočičího hrádku vybralo téměř pět tisíc korun! Další 
tři tisíce přispěje i výbor SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany.
Děti si užily nevšední vystoupení v krásném prostředí před vníma-
vým publikem. Všem účastníkům této benefiční akce je třeba moc 
poděkovat a věřit, že se v krátké době zajistí dostatek finančních 
prostředků na brzkou opravu Kočičího hrádku. 
Kdo by chtěl přispět na opravu, může tak učinit, a to buď přímo 
do pokladniček umístěných na MěÚ Slatiňany (matrika, infocent-
rum), nebo převodem na zvláštní účet č. 35–11 44 13 83 29/0800.

Petr Šotta
Město Slatiňany děkuje ZUŠ Slatiňany za uspořádání benefič-
ní akce ve prospěch Kočičího Hrádku.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 43. schůzi dne 23. 4. 2012 
1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (rozdělení dotace 

na investiční a neinvestiční prostředky – schváleno).
3.  Pronájem občerstvení na plovárně ve Slatiňanech (paní Liběně 

Jeníčkové)
4.  Zrušení usnesení ve věci schválení zřízení věcného břemena 

pro společnost LEROS, s. r. o. (firma ustoupila od záměru vý-
stavba plynovodu)

5.  Opravu Kočičího hrádku (RM vzala na vědomí souhlasné roz-
hodnutí Krajského úřadu PK o konání veřejné sbírky a nabídku 
firmy K.S.I.,s.r.o., Chomutov na opravu Kočičího hrádku).

6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázky města malého rozsahu – Oprava „Kočičí-
ho hrádku“ (RM schválila způsob zadání a seznam společností, 
které budou obeslány).

7.  Jmenování komise pro otevírání obálek pro zakázku města ma-
lého rozsahu na akci –  Obnova původního objektu stodoly u č. 
p. 66 Slatiňany (Švýcárna) (RM jmenovala komisi pro otevírání 
obálek).

Poděkování
Děkuji touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi za blaho-
přání k mým osmdesátým narozeninám, které mě velmi potěšilo 
a jsem ráda, že i při náročné práci myslí na své staré spoluobčany.
 Božena Jeníčková

Děkuji panu městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jení-
kovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Bohuslav Skala

Děkujeme městu Slatiňany a paní Pavlišové za dárek a milé blaho-
přání k našemu životnímu jubileu.
 Jiří a Míla Boháčovi

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k narozeninám.
 Jaroslava Šrůtová

Děkujeme touto cestu městu Slatiňany za milé blahopřání a dárek 
k výročí naší zlaté svatby.
 Josef a Hana Hospodkovi

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Ladislav Blažek

Děkuji městu Slatiňany za možnost realizace výstavy mých ob-
razů ve Společenském domě. Zvlášť bych chtěla poděkovat pra-
covnicím informačního centra za vstřícnost a spolupráci a ZUŠ 
Slatiňany za doprovodný program při zahajovací vernisáži.
 Jaroslava Tomišková

Děkujeme městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci 
u příležitosti oslavy výročí naší diamantové svatby.
 Manželé Marie a Miroslav Jehličkovi

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a květino-
vé dary při posledním rozloučení s panem Františkem Štěpánkem.
 Zarmoucená rodina

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:
Mlhy Őlandu – Johan Theorin
Nemesis – Jo Nesbo
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Hrádek
Kočičí hrádek -

v mých vzpomínkách,
jak princezny
u něj v lese

jsme si hrály
na hradbách.

A do dneška
mne hrádek okouzluje

a navždycky mne
utvrzuje,

že musíme
ho chránit stále,

pro další
dětské princezny

a krále!
napsala Jarmila Vaňková

Město Slatiňany děkuje paní Jarmile Vaňkové z Brandýsa nad La-
bem-Staré Boleslavi na finanční dar ve výši 7 000 Kč na opravu 
Kočičího Hrádku.

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.

Dívka s koblížky

Anketa

Možná jste někteří z Vás v minulém roce zaznamenali článek 
o tom, že slatiňanský občan, ale mimo jiné i básník Zdeněk Ji-
rásek zvítězil v soutěži O českou báseň roku. Jedna z vítězných 
básní – Dívka s koblížky inspirovala autora ke zpracování sbír-
ky básniček. Ta vyšla v nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí. Jde 
o většinou krátké a vtipné básničky, ale jsou v ní zařazeny i pocty 
některým předním básníkům. Knížku doplňují obrázky Ivy Měko-
tové ze Světlé nad Sázavou. Stojí 119 Kč a je možno si ji zakou-
pit v chrudimských knihkupectvích, ve slatiňanské vinotéce nebo 
přímo u autora.

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.

Potřebujete si zapůjčit kompenzační pomůcku? CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO kraje jich nabízí 
širokou škálu.
Půjčovna je určena především osobám se zdravotním postižením, 
osobám po úrazu, seniorům nebo jejich rodinným příslušníkům či 
pečujícím osobám. Pracovník vám zapůjčí pomůcku za poplatek 
na dobu časově neomezenou. 
Mezi sortiment, který Centrum nabízí, patří například různé typy 
chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, 
schodolezy, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, 
servírovací stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla.
Mezi další služby Centra patří odborné sociální poradenství, inter-
netová učebna a prodej pomůcek a baterií pro osoby se sluchovým 
postižením.
Pokud si chcete zapůjčit pomůcky nebo vás zaujaly nabízené 
služby, přijďte se k nám podívat. Centrum je otevřené od pondělí 
do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční uli-
ci č. p. 594. Můžete také zavolat na telefonní čísla 775 693 982, 
469 620 320. Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovnice)

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek v Chrudimi

POZVÁNKY NA LASKAVÝ VEČER
A ZÁMECKÉ POSEZENÍ

VĚTVIČKA a ČÍŽEK
KABRNA a DÍVKA S KOBLÍŽKY
97. Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 14. června ve Spo-
lečenském domě. Přijede známý botanik, spisovatel a vypravěč 
Václav Větvička. Návštěvníci LV si ho jistě dobře pamatují z 50. 
pořadu v dubnu 2008. Ti ostatní ho asi znají z knížek a z Českého 
rozhlasu. Jistě zajímavé a vtipné povídání proloží svými písnič-
kami Jarda Čížek, který k nám zavítá po třetí. Hrál na 51. a 60. 
LV, ale někteří si ho možná pamatují i ze Slatiňanského vrabčáka.

Další posezení v překrásné zámecké knihovně bude v pátek 
29. června. Přijede skutečný klavírní virtuos a jazmann Ondřej 
Kabrna. Komu to jméno nic neříká, nechť si vzpomene na zpěvač-
ku Janu Koubkovou, kterou již dvakrát doprovázel na LV. A pro-
tože byl vždy trochu (a neprávem) v jejím stínu, přijede tentokrát 
sám a naplno předvede své umění. Mezi hudebními skladbami pak 
představí Zdeněk Jirásek svou básnickou sbírku Dívka s koblížky.

Oba pořady začínají v 19 hodin a na oba je vstupné 50 Kč. Lístky 
můžete koupit vždy na místě. U LV pak i v předprodeji v knihov-
ně, u zámeckého posezení si je můžete v knihovně nebo na zámku 
závazně zamluvit. Budou vám ale rezervovány max. do 18.45. 

z.j.

Pozvání na pátek 1.června – Noc kostelů
Dovolte, milí čtenáři Ozvěn, abych vás podruhé pozval na akci 
„Noc kostelů“, která se letos uskuteční v pátek 1.června. Po prv-
ních loňských zkušenostech s tímto evropským projektem ve Sla-
tiňanech, kdy si i pro nepřízeň počasí našlo čas asi 140 zájemců, 
budou i letos otevřeny prostory běžně nepřístupné. Jako dopro-
vodný program budou mít i letos návštěvníci možnost vyslech-
nout několik hudebních produkcí různých žánrů.A to do těch nej-
menších školáčků až po chrámový sbor a profesionální hudebníky. 
A k tomu snad i s dobrým pocitem, že se po třech letech podařilo 
dokončit plánované opravy střechy a opadané fasády na průče-
lí kostela. Program bude uveřejněn na plakátech i na webových 
stránkách farnosti (www.farnost-slatinany.wz.cz). Z informací 
od ředitele státního zámku ve Slatiňanech se paralelně plánuje 
i otevření muzea, včetně oratoře,takže se můžete potěšit i prodlou-
ženou prohlídkou v těchto prostorách.
Program začne obvyklou páteční mší sv. pro děti od 18.30 hod., 
návazný program pak je plánován zhruba od 19.15 do 22.00 hodin.
Za Římskokatolickou církev vás zve

Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., administrátor.

Očkování psů proti vzteklině
Dne 23. června 2012 se ve Slatiňanech před městským úřadem 
od 9.00 do 10.00 hod. uskuteční očkování psů proti vzteklině. 
Stejný den od 10.00 do 10.30 hod. si můžete nechat očkovat psa 
ve Škrovádě před hostincem a v Kunčí u autobusové zastávky 
od 10.30 hod. Očkování 1 psa za 100 Kč. H.H.
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Blíží se léto a s ním jsou nerozdílně spojeny vodní sporty, zejmé-
na koupání či splouvání řek. O případných nebezpečích, které na 
„vodomily“ mohou číhat, jsem si dnes povídal s osobou nanejvýš 
povolanou, Petrem Ptáčkem z Nového Města nad Metují, který 
provozuje Vodáckou školu záchrany. Mimo jiné spolupracuje se 
sekcí vodní turistiky Českého svazu kanoistů při zvyšování bez-
pečnosti na našich řekách.

Petře, řekni nám něco o sobě, jak ses k této profesi dostal?
Jelikož na vodu jezdím už od svých 8 let a mám k ní kladný vztah 
už jen tím, že bydlím přímo u řeky. Bylo jen otázkou času, kdy 
mě „řeka“ začne živit. Hlavní předěl byl v roce 1999, kdy jsem 
založil web raft.cz.

Mnozí lidé využívají letního příznivého počasí a vydají se na do-
volenou na některou z našich řek. Co bys poradil těmto příleži-
tostným vodákům, na co nemají při balení svých věcí zapome-
nout?
Důležité je mít vhodnou obuv – nejlépe kotníčkové tenisky s pev-
nou patou a špičkou se zavazováním na tkaničku. Neberte si 
do lodě žádné žabky, holínky ani jiné „plážové“ boty. Při prvním 
převržení vám spolehlivě z nohou uplavou. Vezměte sebou vestu 
nebo i helmu. Pokud nechcete mít toto vybavení, které vás chrání, 
po celou dobu splutí na sobě, použijte je alespoň na jezech. Vesta 
plní i další ochranné funkce a při škaredém počasí je to dobrá izo-
lační vrstva. Určitě se též hodí prádlo z nesáknoucího materiálu, 
pak samozřejmě opalovací krémy, šusťáky, náhradní oblečení…

Co samotné splouvání řeky, jaká nebezpečí na turistické řece 
hrozí?
Na našich letních řekách nás nejvíce ohrožují jezy. Těch máme 
poměrně hodně a některé z nich jsou vysoce nebezpečné. Pod je-
zem se může tvořit tzv. válec, což je voda, která neodtéká od jezu 
pryč, ale vrací se zpět pod jez. Pokud někdo do tohoto místa spad-
ne, nemůže se obvykle z něho sám dostat. Hrozí zde až utonutí. 
Právě tonutí pod jezy je nejčastější příčinou nehod českých vo-
dáků. Zrádnost tohoto místa je navíc dána i aktuálním průtokem. 
Za nižšího stavu se lze v jezu koupat, ale přes noc zaprší, voda 
stoupne a rázem se už z jezu nelze dostat a začíná boj o život. 
(poznámka – typickým příkladem nedaleko Slatiňan je jez Velryba 
v Janderově).
Právě aktuální nebezpečnost jezu nedokážou začínající vodáci 
dobře odhadnout. Může se třeba jednat o pouhého půl metru vyso-
ký skok, který se lehko podcení, přitom důležité je, co se tvoří pod 
ním. Proto každý jez, kde se voda vrací zpět, raději přeneste, než 
zbytečně riskovat. Seznam těch nejnebezpečnějších je na www.
nebezpecnejezy.cz.

Pokud už k nějaké nehodě dojde, jak bychom měli postupovat?
Když se bude jednat o nehodu na jezu, určitě neskákat za topícím 
se! Tím mu nepomůžete, naopak situaci jen zhoršíte. Nejprve při-
volejte pomoc, a pak zkuste plaváčkovi hodit třeba nějaké lano 
s navázanou vestou, za které ho pak přitáhnete ke břehu. Pokud 
nemáte lano, zkuste navázat třeba „koníčkovací“ lana (provaz 
sloužící k upevnění lodě ke břehu) a na konec dát opět něco plo-
voucího. 
Vodáci používají pro záchranu tzv. házecí pytlík, což je plovoucí 
lano smotané v pytlíku a v případě nehody se dá hodit plavající-
mu. Doporučuji si ho určitě pořídit a vozit sebou. Předem si ale 
vyzkoušejte, jak ho používat, abyste pak neztráceli drahocenný 
čas. Ve válci totiž vydrží síly jen zhruba 5 minut.

Stále myslím panují nejasnosti, na jaké telefonní číslo při vážné 
nehodě volat.

Na řece bych použil číslo 112, pokud neznám svoji přesnou polo-
hu. Výhoda čísla 112 je, že vás dokážou lokalizovat, což na opuš-
těném místě někde uprostřed luk se docela hodí. Jinak budete jen 
těžko popisovat, kde že se vlastně nehoda stala a kam mají přijet. 
Pokud místo znáte a potřebujete jen pomoc lékaře, tedy že už máte 
postiženého na břehu, volal bych přímo 155.

Co dělat při laické první pomoci, než na místo dorazí profesio-
nální tým?
Nejprve je nutné dostat plaváčka na bezpečné místo, kde nebude 
hrozit další pád do vody. Vyberte co nejvíce rovné a suché místo. 
Pak mu zakloňte hlavu a zkuste zjistit, jestli dýchá, tedy přiložte 
ucho k ústům a očima pozorujte, jestli se nezvedá hrudník. Záro-
veň na uchu můžete cítit i slyšet proud vydechovaného vzduchu 
(slyším-vidím-cítím). Tato kontrola by měla trvat 10 s. Pokud ne-
dýchá, je nutné mu sundat helmu a vestu (nestačí jen rozepnout) 
a zkusit zahájit umělé dýchání s nepřímou masáží srdce. To dýchá-
ní je u člověka, který se topil, velmi důležité.

Co rafting? Určitě je typická situace, že skupina kamarádů ab-
solvuje zájezd se specializovanou cestovní kanceláří na raftech 
a nabudou dojmu, že o nic nejde a že podobnou akci zvládnou 
sami a vydají se s vypůjčeným vybavením do Alp nebo na Bal-
kán. Co bys jim poradil?
Určitě sbírat zkušenosti postupně. Nelze si vyhlédnout náročnou 
řeku a říci si, že to nějak zvládnu. Zahraniční řeky jsou diametrál-

Ptáme se za Vás

Vodní válec
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ně odlišné od našich a tam už není čas se něco učit. Proto už by 
měli vodáci začínat spíše na těch jednodušších, a i když to chvíli 
trvá, sbírat zkušenosti postupně. Nic nejde hned a vjet do těžké 
soutěsky může znamenat rozsudek smrti. Nebyli by první ani po-
slední. Když si přečtou příběhy vodáků z naší knihy Cena adrena-
linu, jistě brzo pochopí, že přecenění svých sil se nemusí vyplatit. 
Pokud tedy vybírat nějakou řeku v zahraničí, spíše začínat na těch 
jednodušších a učit se „číst“ vodu, a pak postupně obtížnost navy-
šovat. Je též vhodné mít sebou někoho zkušeného, kdo řeku zná.

Jaké by měli mít vybavení a oblečení?
Pokud pojedete třeba na krasové řeky Chorvatska, může teplota 
vzduchu dosahovat 30–40 stupňů, ale teplota vody může být pou-
hých 7 stupňů. V případě převržení nastává výrazný teplotní šok, 
který stáhne mezižeberní svaly a plavající člověk se v podstatě 
nemůže vůbec nadechnout. Proto používáme neopreny, které nám 
pomohou tento teplotní šok snížit. Dále je nutné používat jak ves-
ty, tak i helmy. Vesta pomáhá nejen při plavání, ale zmírňuje spolu 
s neoprenem teplotní šok a v neposlední řadě jste ve vestě lépe 
vidět, než v šedých barvách šusťákové bundy.

Jak je to vůbec s raftováním v zahraničí, je nějak regulováno?
V zahraničí, hlavně na západ od nás, je rafting výrazně limitován. 
Např. v Rakousku je raft považován za prostředek hromadné do-
pravy, kdy je nutné mít nejenom SPZ raftu, jako má auto, a pravi-
delné 2leté servisní kontroly, ale každý vůdce raftu musí mít ještě 
místní licenci a společnost musí mít smluvně zajištěna nástupní 
a výstupní místa, aby neničila soukromý majetek. Proto je dobré si 
dopředu zjistit, v jaké zemi je vodáctví limitováno. Zjistíte to např. 
na www.raft.cz – omezení v cizině a zahraničí.

Určitě mnozí z nás podceňují i „obyčejné“ koupání ve volné pří-
rodě, vždyť při plavání na klidné hladině jezera se nemůže nic 
stát. 

Teoreticky se opravdu nic stát nemůže. Jenže voda je studená, lidé 
neumějí moc plavat a neštěstí se může stát velmi rychle. Obecně 
vodáctví nebo i plavání by si neměli vybírat lidé se záchvatovitý-
mi stavy (např. epilepsie) nebo s nemocným srdcem. Též neplavci 
by neměli sedat vůbec do lodě.
Plavání v tekoucí vodě je daleko více stresové, než někde na ryb-
níku, a pokud někdo nesnáší potopení hlavy pod vodu, tak těžko 
ovlivní, že si po převržení lodě nenamočí hlavu.

Opusťme tyto nepříjemné záležitosti. Kterou řeku bys poradil 
případným zájemcům o letní vodní turistiku?
U nás není přes léto moc řek na výběr. Můžete si zvolit Vltavu, 
která pod Vyšším Brodem má vždy garantován minimální průtok 
pro splutí, ale davy lidí již poněkud odrazují. Dále jsou tu řeky 
Ohře, Sázava, Berounka, Lužnice, Otava nebo méně navštěvova-
né řeky Morava a Orlice. Aktuální stavy sjízdnosti lze sledovat 
na serveru www.raft.cz.

Děkuji za rozhovor a fundované rady a vám čtenářům přeji hezké 
léto plné sluníčka a pokud si budete chtít přečíst zmiňovanou kni-
hu Cena adrenalinu, můžete si ji půjčit v naší knihovně.

JH

Vážení spoluobčané!
Rádi bychom tímto článkem shrnuli akce, které pro vás – naše 
spoluobčany, každoročně připravuje Český svaz chovatelů ve Sla-
tiňanech nad rámec vlastní odborné činnosti.
Tradičně zahajujeme plesovou sezónu 1. plesem v lednu, v místní 
sokolovně. Nikdy nezklameme rozsáhlou tombolou. Vzhledem 
k neklesající návštěvnosti věříme, že i vy jste si tento ples oblíbili.
Začátkem jara nezapomínáme na děti. Nabízených akcí „pálení 
čarodějnic“ je v místě několik, ale nám se daří zaujmout děti ča-
rodějnicemi opravdu létajícími nad velkým ohněm. Současně na-
bízíme klasické opékání špekáčků nad malým zkroceným ohněm. 
Pro dospělé je vždy připraveno občerstvení.
Dvakrát do roka pořádáme výstavy drobného zvířectva a velmi 
se nám osvědčilo doplnit je o prodej zahradních rostlin, kerami-
ky, lahůdkových semen a košíkářského zboží, což si pochvalují 
zvláště ženy, leckdy k nelibosti manželů. I na děti je pamatováno 
tombolou drobných dárků.

V tomto bodě je třeba připomenout, že jsme rádi, že naše státní 
orgány přehodnotily zdaňovací poplatky tombol a nevýdělečné 
organizace mohou tombolami zpestřovat svoje akce.
Všechny tyto akce pořádáme ve vlastním areálu za železničním 
přejezdem směrem na Orel. O tento areál celoročně pečujeme 
a stále ho zvelebujeme.
Naše místní organizace má přes 40 členů, (bohužel, většina je star-
ší 50 let), už jsme si zvykli na označení „bobkaři“. Naší hlavní 
činností je chovatelství drobného domácího zvířectva. Rádi mezi 
sebou přivítáme každého zájemce, který se rozhodne nahradit po-
traviny zpracované novou technologii za čerstvé produkty (vejce, 
maso) z vlastního chovu. Zvláště uvítáme mladé chovatele, kteří 
se přidají k naší mládeži. Výbor ZO ČSCH

Akce Českého svazu chovatelů ve Slatiňanech
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V sobotu 28. 4. si členové včelařského kroužku Slatiňany přivstali 
aby se zúčastnili oblastního kola soutěže ,,ZLATÁ VČELA“ pořá-
dané ZO ČSV Nové Město na Moravě.
V sestavě: Anna Dorazilová, Ondřej Půlpán, Matěj Půlpán, Jakub 
Lukáš, Šimon Mandys a Štěpán Dorazil za doprovodu vedou-
cích Zuzany a Dušana Dorazilových jsme přijeli do krásné školy 
v Bobrové, kde pro nás připravili bohatý program.
Za účasti 46 soutěžících z 9 kroužků začalo klání v disciplínách: bota-
nika, poznávání a popis včelařských pomůcek, mikroskopování včely, 
praktická práce ve včelstvu a písemný test včelařských vědomostí.

Po vyčerpávajícím dopoledni nás čekal výtečný oběd, vyhlášení 
výsledků a odměna ve formě výletu do lanového centra Jungle 
park v Brně Pisárkách.
Úspěch našeho týmu byl pečetěn postupem Štěpána Dorazila 
do celostátního kola soutěže ,,ZLATÁ VČELA“, které se uskuteč-
ní 1.–3. června v Nasavrkách.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města 
v oblasti, která je veřejností tak trochu opomíjená a přitom pro nás 
všechny tak důležitá.
Za podporu a pomoc děkujeme rodičům, ZŠ Slatiňany, ZO ČSV 
Chrudim a městu Slatiňany, které nám poskytlo grant na včelařské 
pomůcky a provoz kroužku. Velký dík patří také příteli Vobejdovi 
za dar nejcennější. VKM od něj dostal včelstvo i s úlem a 3 oddělky.
V současné době začínají přípravy na další ročník ,,ZLATÉ VČE-
LY“, který chceme pořádat ve Slatiňanech. Za jakoukoliv pomoc 
občanů i podnikatelů budeme vděčni.
Kontakt: Dušan Dorazil, Škrovád 26, 538 21 Slatiňany
dusan.dorazil@seznam.cz, tel. 603 595 025

Na Švýcárně se finišuje a to do slova a do písmene. Nově vzni-
kající Interaktivní muzeum starokladrubského koně jde do finá-
le. Dnešním dnem, tedy 31. květnem byla dokončena a předána 

stavba městu Slatiňany, a teď již se její prostory začnou zaplňovat 
exponáty, technikou a dekoracemi tak, abyste mohli být koncem 
června do naší „nové“Švýcárny pozváni k prohlídce… RM

Včelařský kroužek 

Jako každoročně i v letošním roce se naše organizace rozrostla 
o nové mladé členy. Naši školitelé Bohuslav Koreček a Radek 
Žemlička vybavili základními informacemi a pravidly rybolovu 
rekordní počet dětí – 11. Rybářský kroužek děti zakončily zku-
šebním testem a rybářskými závody, které se konaly v neděli 
20. května na rybníku v Kunčí. Přálo počasí a hlavně ryby braly 
– celkem bylo uloveno 62 ryb. Vítězným rybářem byl Jakub Dale-

šický, který nachytal celkem 14 ryb. 2. místo si ze závodů odvezl 
Štěpán Novák a 3. místo získala Kristýna Koubová, která součas-
ně obdržela též diplom za největší ulovenou rybu. Všem novým 
rybářům přejeme hodně dalších rybářských úspěchů.

Hana Žemličková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Švýcárna
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 Klub filatelistů ve Slatiňanech
Náš klub byl založen v roce 1936 jako Národní spolek sběra-

telů poštovních známek. V tomto období a zejména za 2. světové 
války byl o každou zájmovou činnost velký zájem, protože jiné 
možnosti občanské aktivity v této době nebyly. Svědčí o tom 
i počet členů, který byl v té době kolem 46. O velké aktivitě 
našich tehdejších členů svědčí i výstavy známek: r. 1938 domácí 
a r. 1941 I. Krajinská výstava. O rozvoj filatelie ve Slatiňanech 
se přičinili zakladatelé spolku zejména J. Štok, V. Dalecký, J. 
Tichý, Fr. Tlapák, Č. Jirásek a O. Jeníček, Velkou zásluhu o pod-
poru našeho spolku měl Karel Basika, významný celonárodni 
filatelistický činitel.

O další činnosti našeho klubu však bohužel není příliš zpráv. 
Veškerá další činnost byla zaznamenáná v klubové kronice, která 
zatím nebyla nalezena. Nevzdáváme se však a pokusíme se ji 
dohledat.

Činnost klubu po válce samozřejmě pokračovala a po r. 1948 
se v duchu tehdejší doby stal klub součástí ZV ROH – Továrna 
hasicích zařízení (THZ Slatiňany) a počet členů byl víceméně 
stále vysoký. Ještě v r. 1989 byl stav členů 26 dospělých a 22 
členů Klubu mladých filatelistů .

O mládež se vzorně starali Standa Štěpánek a Zdeňek Pavliš-
ta. Později v dalších letech převzal řízení mládeže Antonín 
Odvárka a po období delší přestávky, začala etapa nových výstav. 
Byly to některé propagační výstavy s cílem získat nové členy 
do našich řad, z nichž je třeba jmenovat zejména Oblastní výsta-
vu mladých filatelistů v r. 1991. Další výstava nenechala na sebe 
dlouho čekat. V roce 1994 pořádal Klub mladých filatelistů 
výstavu při oslavách 700 let města Slatiňan. Další výstava byla 
již o dva roky později a to k výročí 60 let organizované filatelie 
ve Slatiňanech. Zde je nutné se zmínit o velkém úspěchu Klubu 

mladých filatelistů. Ondra Odvárka na národních kvalifikačních 
výstavách získal vynikající bodové ocenění a byl pozván na Svě-
tovou výstavu Praga 2008 – salon české mládeže Jeho exponát 
„Hippos – Kůň„ získal nejvyšší ocenění – pozlacenou medaili. 
Výborně tak representoval a propagoval město Slatiňany.

S lítosti je však třeba konstatovat, že klub má dnes pouze 
12 členů. Klub mladých filatelistů zanikl zcela. Úbytek filatelistů 
se v dnešní době bohužel projevuje na celém světě. Moderní svět 
se mění. Dopisy a pohledy opatřené známkou nahrazují E-maily 
zprávy SMS či firemní dopisy bez známky. Filatelie ovšem není 
pouze sbírání známek a jejich ukládání do alb. Poštovní známka 
jakožto miniaturní umělecké dílo, někdy více, někdy méně pove-
dené, má svou vypovídací hodnotu. Mladý filatelista může skrze 
ní získat mnoho poznatků ze všech možných oborů: zeměpisu, 
historie, přírody, politiky, výtvarného umění, sportu a mnoha 
dalších.

Ze své dlouholeté filatelistické aktivity bych se též chtěl 
pochlubit některými zajímavostmi, které jsem získal. Již dlouhou 
dobu si dopisuji se sběratelkou z Nového Zélandu. Ta žije na již-
ním ostrově této země, kde byla koncem roku 2010 a začátkem 
roku 2011 dvě velká zemětřeseni. Epicentrum těchto obou země-

třesení byla v největším městě ostrova Christchurch (310 000 
obyv.). Píše o lidech v šoku, když během několika vteřin přišli 
o všechno. Dominantou města, nádherná katedrála z 19. století, 
krátce poté, když vyšla na známce, se zřítila a přestala existovat. 
Jiný příběh: při získání několika starších dopisů jsem našel jeden 
potrhaný, ale pečlivě přelepený a opatřený nálepkou, že pochází 
z letadla, které letělo z Iránu a zřítilo se při leteckém neštěstí 
v roce 1966 u Bratislavy. Mohl bych uvést ještě několik dalších 
zajímavých příkladů z filatelistických žánrů, kde hlavní slovo má 
známka, ale o tom až zase někdy příště.

Pokud by měl někdo zájem rozšířit naše řady, může se kon-
taktovat na těchto telefoních číslech:
Petr Hájek : 776 800 096
Antonín Švec : 737 753 245

Ing. Jiří Pešek



8

Ta nahradila dřevěnou lávku, která dosloužila, neboť její stav 
byl natolik špatný, že ohrožovala bezpečnost po ní přecházejících 
chodců. Ustoupila modernímu provedení mostku z oceli v soula-
du s pokrokem mostního stavitelství ve 20. století (obr. č. 1, 2).

Pamětníkům připomeneme původní lávku na několika obráz-
cích (obr. č. 3, 4, 5). Je to nostalgická vzpomínka na staré Slati-
ňany, která patří nenávratně minulosti.

Často opakovaným sloganem už potřebné rekonstrukce staré 
lávky, využívané zdejšími občany po tolik desítek let, byl zchát-
ralý stav mostovky z dřevěných trámů včetně zábradlí. Velké 
obavy však vyvolávaly zkorodované železné nosníky, způsobu-
jící při chůzi po lávce pružné průhyby. Proto se nemohlo déle 
čekat a obec začala konat, aby předešla úrazům či riziku zřizení 
části lávky do řeky.

Projekt nové lávky z ocelové konstrukce byl zpracován 
v letech 1968–69 s rozpočtem 186 300 Kč. Investiční výdaje 
v roce 1969 se promítaly do nákladů obce, doložené vykázanými 
účty z nákupu hutního materiálu (ocel. trubek a profilů) a z pří-
pravy jednotlivých segmentů lávky dle projektu v n.p. Transporta 
Chrudim.

Pro rok 1970 byla předběžná kalkulace výdajů ve výši 
98 300 Kč přehodnocena, neboť se zohlednila při osazová-
ní částí lávky na místě brigádnická pomoc občanů v rámci 

akce Z a vypočtená nižší částka (56 000 Kč) nebyla na konci roku 
ani vyčerpána.

Kolaudace nově postavené ocelové lávky se konala 25. 11. 
1970 a komise ji posoudila za způsobilou a předala k trvalému 
užívání veřejnosti se stejnými parametry, jaké měla předchozí, 
určená pouze pro pěší, chodce s kočárky, cyklisty apod.

Ocelová lávka pod zámkem se klene nad řekou od roku 1970

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6
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V kolaudačním zápisu jsou také uvedeny celkové finanční 
náklady na tuto lávku (118 974 Kč), z čehož v roce 1969 je vyká-
záno na výdajích 66 813 Kč. U této položky chybí účetní audit.

V dopise obce adresovaném ONV Chrudim o průběhu této 
investiční akce z února 1970 je vykazován ekvivalent vykonané 
práce v korunách za rok 1969, jenž činí 90 000 Kč.

Při montáži lávky v létě 70 byly využity čtyři podpůrné 
pilíře z pískovcových kvádrů, ukotvených v korytě řeky. Jejich 
horní část byla opatřena betonovou deskou s úchyty pro nosníky, 
na nichž spočívá vyztužený plech s hrubozrnným asfaltovým 
povrchem, tvořící nesmýkavou mostovku.

Veškeré odborné práce např. svařování zajišťovali zaměst-

nanci n.p. Tramontáže a Transporty, k čemuž měli k dispozici 
těžkou techniku (obr. č. 6). Organizaci práce řídil tajemník E. 
Dušek ve spolupráci s předsedou stavební komise J. Kloppe-
rem.

V současné době ocelová lávka slouží svému účelu více než 
čtyřicet let k plné spokojenosti občanů a bude tomu tak nadále 
i u dalších generací Slatiňáků, a to nejen v tomto století.

Lávku je třeba každý rok odborně prohlédnout, zvláště stav 
pilířů po zimě, a prověřit neporušenost ochranných nátěrů jako 
prevence vůči korozi, která časem prostupuje na povrch.

Foto č. 1 a 2 J. Hodic, č. 3 F. Zářecký a zbývající archiv
Ing. Milan Vorel

V měsíci dubnu a květnu se konala 274. a 275. Malá cena Monaka 
(MCM).
Na těchto cenách dominovala Lada Nováková, která na trati 
3,6 km dvakrát za s sebou překonala traťový rekord. Co start to re-
kord. Tím dala na vědomí, že z ní roste nadějná juniorka a to jistě 
potvrdí i na dráze. Vítáme, že na Monaku vyrůstají nové běžecké 
naděje a především máme radost z toho, že počty běžců se rozrůs-
tají. To je smysl naší činnosti, co nejvíce lidí dovést k pohybové 
aktivitě.
18. 4. 2012 274. MCM 119 závodníků, 33 osob. rekordů.
16.5.2012 275. MCM 175 závodníků, 39 osob. rekordů
Musím konstatovat, že velká účast běžců je z města Slatiňan. 
Poslední MCM byla sponzorována Mlýny Janderov, která měla 
velký úspěch, co do počtu účastníků, tak i do kvalitních cen pro 
vítěze.
Byl zvolen král Monaka, který běžel 10 km MCM 160 × ing. Mi-
lan Vorel /foto/ ze Slatiňan, blahopřejeme k jeho věrnostnímu vý-
konu. Jedná se o velmi skromného sedmdesátilého běžce, který 
reprezentuje své město ve Východních Čechách a jistě by si za-
sloužil dres s nápisem SLATIŇANY.
Srdečně vás zveme k proběhnutí na 276. MCM, která se koná 
20. 6. 2012 jako BĚH OLYMPISKÉHO DNE, start v 18.00 hodin 
pod restaurací Monako. 

Ještě 5. 6. 2012 se koná prověrka KRBu na dráze na 5 km start 
v 19 hodin na stadionu AFK Chrudim.

Vladimír Čumpelík

Klub rekreačních běžců (dále KRB)

Základní škola ve Slatiňanech je jednou z partnerských škol v pro-
jektu „Život nejen ve tmě“, jehož realizátorem je ZŠ v Seči, která 
na projekt získala finanční prostředky z ESF prostřednictvím OP 
VK. Mezi další partnerské školy v projektu patří ZŠ Rosice, ZŠ 
U stadionu Chrudim a ZŠ Lanškroun Dobrovského. Vedle škol 
základních na projektu spolupracuje i Střední zdravotnická ško-
la Chrudim a Tyflocentrum Pardubice. Projekt je realizován již 
od roku 2010 a při naplňování jeho výstupů projektový tým úzce 
spolupracuje s katedrou fyziky na přírodovědecké fakultě Univer-
zity Hradec Králové. 
V rámci uvedeného projektu učitelé zapojených škol vytvořili 
výukové CD se zaměřením na téma optiky v předmětech fyzika, 
přírodopis a výchova k občanství. Zároveň školy získaly interak-
tivní tabule a další pomůcky, které umožňují zefektivnit vyučová-
ní. Jednou z posledních aktivit v projektu, které se účastnili žáci 
i učitelé, je uskutečnění projektové výuky ve spolupráci s Tyflo-
centrem Pardubice, kdy do školy přijel zrakově postižený člověk 
společně se svým asistenčním psem. Žáci tak absolvovali zážitko-
vý program, při kterém si vyzkoušeli poslepu různé činnosti a se-
známili se s problematikou života s očním handicapem.

Věříme, že takovýto způsob práce má ve škole své místo a umož-
ňuje žákům vedle znalostí získat i praktický pohled na svět kolem 
sebe a nebýt ke svému okolí lhostejní. K tomuto závěru nás vedou 
i zpětné vazby od žáků, které byly velmi pozitivní a inspirují nás 
do dalšího „projektového“ snažení.

Milan Chalupník, ředitel ZŠ Seč

Spolupráce základních škol přináší své ovoce
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V úterý 22. května se žáci 8. a 9. ročníků ze základních škol Rosi-
ce, Seč a Slatiňany zúčastnili vědecké show v místní Sokolovně. 
Přednášel Michael Londesborough, český vědec britského půvo-
du, který pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR 
a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na zpřístupňování vědy 
široké veřejnosti. Michael je známý především svým pořadem 
PORT v České televizi, kde tento pořad přináší novinky a zajíma-
vosti z různých oblastí vědy a nových technologií. 
Poutavě, vtipně a hlavně s obrovským elánem nám Michael od-
haloval tajemství energie. Vystoupení bylo doprovázeno několika 
experimenty, balónky explodovaly, PET lahve lítaly vzduchem. 
Vdechovaný plyn změnil Michaela v mluvícího robota a v závěru 
explodovala i jarová pěna na rukách jedné ze žákyň, která měla 
odvahu při pokusu asistovat. 
Žáci byli vtaženi do vědeckého příběhu, kdy Michael vysvětlo-
val vznik a koloběh oxidu uhličitého, budoucnost využití energie 
a mnoho dalších věcí. Michael nám ukázal, že věda není vůbec tak 
nudná, jak ji občas žáci vnímají. 
Za velmi důležité považujeme poselství, které Michael předával 
žákům, že právě oni (jejich generace, zvaná generace Y) budou 
muset hledat alternativní zdroje energie. Zdůrazňoval, že blaho-
byt, který dnes všichni z nás v různých formách užívají, záleží 
na dostupnosti energií. Přitom zásoby uhlí i ropy se zmenšují. Pro-
to musíme vymýšlet, jak energii získat jinak. 
Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měli 
žáci tuto neotřelou show zcela zdarma. Doufáme, že tato show 
motivovala ke studiu chemie či fyziky nejednoho žáka, a tak se 
zanedlouho dočkáme nových objevů. Zda s novými objevy přijde 
i zlevnění energií a růst blahobytu necháme raději jako nezodpo-
vězenou otázku.

Za organizátory Rita Chalupníková

Michael Londesborough ve Slatiňanech aneb fyzika a chemie opustila školní lavice
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V sobotu 19. 5. úspěšně proběhla tradiční akce, Slatiňanské poza-
stavení. Stovky spokojených diváků v příjemném prostředí shléd-
lo pestrý kulturní program, doplněný nabídkou lidových výrobců 
a bohatým občerstvením.
V letošním roce se ale přes veškerou snahu města bohužel Poza-
stavení neúčastnil místní Hřebčín, a tak prohlídka stájí byla možná 
pouze za poplatek a nebyly pro veřejnost k dispozici WC v budově 

hřebčína. Tolik oblíbené vyjížďky kočárem byly značně omezeny. 
Věříme, že tato okolnost příliš nepokazila zážitek účastníkům této 
akce. Město Slatiňany se ještě jednou omlouvá za tento nedostatek, 
ale stalo se tak zcela a pouze z rozhodnutí vedení Národního hřebčí-
na Kladruby nad Labem. Národní hřebčín dle vlastního sdělení pro 
veřejnost připravuje svoje akce.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

VI. ročník „Slatiňanského pozastavení“ je za námi a myslím si, že 
se opět vydařil. Samozřejmě tomu napomohlo krásné počasí, ale 
hlavně pestrý program, z jehož nabídky si jistě každý našel ten svůj 
„šálek čaje“. Neméně zajímavý sortiment připravili pro zájemce 
řemeslníci a trhovci, kteří dotvářeli tu správnou atmosféru akce. 
Za město Slatiňany bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, 
kteří pomohli s organizací celého dne a i těm, kteří se jí zúčastnili 
jako účinkující. Především bychom chtěli poděkovat Národopis-
nému souboru Formani za jejich obětavou spolupráci při přípra-
vě celé akce, ale i za jejich vystoupení. Díky patří všem učitelům 

a vedoucím jednotlivých oddělení ZUŠ Slatiňany, DSS Slatiňany 
a Bubeníci Svítání z Pardubic, kteří se svými svěřenci připravili 
jednotlivá vystoupení. Nemůžeme opomenout ani hostující sou-
bory Nisanka z Jablonce nad Nisou, Červánek z Hradce Králové 
i dechovku při ZUŠ Chrast. Nejednoho návštěvníka potěšily na zá-
věr pěkného většinou slunečného dne písničky country kapelky 
Doklobouku. Když přimyslím krásnou přírodu zámeckého parku 
a jeho okolí, a vzpomenu na sobotní návštěvnost a spokojenost jak 
místních, tak „přespolních“ účastníků, nemohu nenapsat, že další 
ročník se již připravuje… Renata Maryšková

Poznámka k šestému Slatiňanskému pozastavení

Poděkování
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Významnou složkou činnosti základních 
uměleckých škol („zušek“) jsou soutěže, 
neboť školy mohou aspoň částečně porov-
nat výsledky své práce a činnosti. 
Svůj vlastní systém soutěží mají zušky již 
více než čtyřicet let. Soutěže „zušek“ vypi-
suje MŠMT, a to tak, že se každý nástroj, 
nebo obor opakuje po třech letech. Takže 
pro soutěžící děti to má téměř charakter 
olympijského cyklu.
Soutěž je minimálně tříkolová – vítězo-
vé okresních kol postupují do krajského 
(oblastního) kola a ti nejlepší z nejlepších 
jsou nominováni do ústředního kola, což je 
sportovní terminologií vlastně mistrovství 
republiky. V letošním roce se do ústřední-
ho kola, které se konalo 5. 5. 2012 v Klad-
ně, probojovaly ve hře na hoboj Barbora 
Marešová (vyučující Jiřina Hrubá) a ve hře 
na příčnou flétnu Barbora Sejkorová (vy-
učující J. Forman). Děvčata skvěle zabo-
jovala a získala medailová umístění. Bára 
Marešová obsadila ve své kategorii třetí 
místo a Bára Sejkorová dokonce místo 
druhé!
Necelý týden poté (11. 5. 2012), se účastni-
la muzika DFS Formánci, pod vedením Ji-
řího Formana a Jiřiny Pražanové, českého 
finále folklórních dětských kapel, které se 
konalo v Mikulově. Zde naši mladí muzi-
kanti završili letošní mimořádné úspěchy 
svých mladých kolegyň a kolegů vítěz-
stvím! Ondra Sejkora také získal ocenění 
poroty za hru na kontrabas a zpěv. Je to 
osobní úspěch soutěžících dětí, jejich uči-
telů a naší školy.
Své významné soutěže mají i tanečníci. 
Náš taneční obor pod vedením Jiřiny Dou-
šové se účastnil letos na jaře dvou, svým 
významem a tradicí, nadregionálních sou-
těží – „Hronovské jablíčko“, kde v soutěži 
v moderním tanci naše děvčata získala 1. 
místo v plesových formacích a silně obsa-
zované soutěže „Poupata“, která se koná 
každoročně v Heřmanově Městci, kde děti 
z přípravky získaly druhou cenu za choreo-
grafii „Loupežníci“ a nejstarší děvčata si 
přivezla bronzový pohár za scénický tanec 
„Dvojí tvář“.
Děkuji všem našim soutěžícím za výborné 
výsledky v jejich snažení a za skvělou re-
prezentaci našeho města a školy, jejich uči-
telům za přípravu a rodičům za podporu. 

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Úspěchy ZUŠ Slatiňany v soutěžích

Soukromá inzerce

Příjmu účetní na vedlejší pracovní po-
měr. Informace na tel. 773 204 613

Ve Slatiňanech byla otevřena klempířská 
dílna v První stavební (zakázková výro-
ba, montáž, kompletní realizace střech).
Tel. 774 943 648.

Vítězi celostátního kola v Mikulově – muzika DFS Formánci

Naši malí „Loupežníci“ získali v Heřmanově Měsci stříbrný pohár

Úspěšné muzikantky Bára Sejkorová a Bára Marešová
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Hudební obor
Okresní kola
Hra na zobcovou flétnu
Tlustá Kristýna I. kategorie 1. cena s postupem do Kraj. k.
 (vyuč. J. Artjuščenko)
Šárová Klára IV. kategorie 2. cena
 (vyuč. J. Artjuščenko)
Hnízdilová Zdislava VI. Kategorie 3. cena
 (vyuč. J. Artjuščenko)
Hra na příčnou flétnu
Jurová Adéla I. kategorie 3. cena (vyuč. J. Forman)
Drápalíková Pavlína IV. kategorie 3. cena (vyuč. J. Forman)
Sejkorová Barbora VII. Kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. J. Forman)
Hra na hoboj
Marešová Barbora VI. Kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. J. Hrubá)
Hra na klarinet
Dorazil Štěpán II. kategorie 3. cena
 (vyuč. J. Kotal)
Vaněk Vojtěch III. Kategorie 3. cena
 (vyuč. J. Kotal)
Hra na trubku
Lukáš Jakub I. kategorie 2. Cena
 (vyuč. M. Líska)
Hra na tenor
Jura David IV. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. M. Líska)
Hra na pozoun
Hájek David I. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. M. Líska)
Jura David IV. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. M. Líska)
Sólový a komorní zpěv
Vychodilová Anežka 0. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. J. Sychrovská)
Klimešová Lenka 0. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. J. Sychrovská)
Přepechalová Lucie 0. kategorie 1. cena
 (vyuč. J. Koreček)
Šupíková Viktorie 0. Kategorie 2. cena
  (vyuč. J. Koreček)
Sýkora Pavel III. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. J. Sychrovská)
Linhartová Kateřina III. kategorie 2. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)
Chalupová Kateřina III. kategorie 2. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)
Fant Jiří Vb. kategorie 2. cena
 (vyuč. J. Koreček)
Víšková Marie VIIa. kategorie 2. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)
Marešová Barbora VIIa. kategorie 3. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)
Horáková Iveta IXa. kategorie 2. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)

Trio III. kategorie 1. cena s postupem do KK
 (vyuč. S. Sejkorová)
Horáková Iveta
Hejzlarová Ester
Marešová Barbora

Krajská kola
Hra na zobcovou flétnu
Tlustá Kristýna I. kategorie 2. cena
 (vyuč. J. Artjuščenko)
Hra na příčnou flétnu
Sejkorová Barbora VII. Kategorie 1. cena s postupem do ÚK
 (vyuč. J. Forman)
Hra na hoboj
Marešová Barbora VI. Kategorie 1. cena s postupem do ÚK
 (vyuč. J. Hrubá)
Hra na tenor
Jura David IV. kategorie 1. cena
 (vyuč. M. Líska)
Hra na pozoun
Hájek David I. kategorie 1. cena
 (vyuč. M. Líska)
Jura David IV. kategorie 1. cena
 (vyuč. M. Líska)
Sólový a komorní zpěv
Vychodilová Anežka 0. kategorie 3. cena
 (vyuč. J. Sychrovská)
Klimešová Lenka 0. kategorie 3. cena
 (vyuč. J. Sychrovská)
Sýkora Pavel III. kategorie 2. cena
 (vyuč. J. Sychrovská)
Trio III. kategorie 3. cena
 (vyuč. S. Sejkorová)
Horáková Iveta
Hejzlarová Ester
Marešová Barbora
Souborová hra lidových nástrojů
Muzika DFS Formánci III. kategorie 1. cena s postupem do ÚK
 (vyuč. J. Forman, J. Pražanová)

Taneční obor – Okresní kolo soutěže ZUŠ
Kateřina Salfická, Ondřej Sejkora lidový tanec 2. cena
Tanečníkovi udělena cena za interpretaci.
 (vyučující S. Sejkorová)

Ústřední kola soutěže ZUŠ
Hra na hoboj
Marešová Barbora VI. Kategorie 3. Cena
 (vyuč. J. Hrubá)
Hra na příčnou flétnu
Sejkorová Barbora VII. Kategorie 2. Cena
 (vyuč. J. Forman)
Souborová hra lidových nástrojů
Muzika DFS Formánci III. kategorie 1. Cena
(vyuč. J. Forman, J. Pražanová)

Petr Šotta

Přehled účasti žáků ZUŠ Slatiňany na soutěžích v roce 2011/12

Kulturní přehled – zámek Slatiňany – červen
  1. 6.  Noc kostelů – klasická prohlídka zámku zakončená v pan-

ské oratoři kostela sv. Martina, to vše pod rouškou noci
  2. 6.  Koncert Sopranistky Jany Sychrovské
10. 6.  Den otevřených parků a zahrad  

• komentovaná prohlídka zámeckého parku – 11.00 h  
•  exkurze do zámeckého arboreta – 14.00 h – za finančního 

přispění města Chrudim

22. 6.  Koncert Chrudimské komorní filharmonie – na nádvoří 
zámku, pouze za příznivého počasí („mokrá“ alternativa není)

29. 6.  Zámecké posezení s pianistou Ondřejem Kabrnou

Dále do konce srpna probíhá v interiérech zámku doprovodná vý-
stava „Zámecké květy“.

Ing. Jaroslav Bušta
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