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Léto už pomalu končí, ale pokud bude přát počasí, přijďte si užít 
jeho poslední dny na plovárnu města Slatiňany.
V případě příznivého počasí bude plovárna v září otevřena ve vše-
dní dny od 15.00 do 19.30 a o víkendech od 9.00 do 19.30.
Aktuální informace najdete na www.slatinany.cz. JH

PoděkováníPlovárna
Děkuji za milé blahopřání k mým narozeninám p. MVDr. Ivanu 
Jeníkovi.

Antonín Pelikán

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání k mým 
narozeninám.

Marie Víšková, Trpišov

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za dárek a blahopřání k mým narozeninám.

Božena Maryšková

S přáním všeho dobrého – hlavně zdraví, chci touto cestou předat 
srdečné díky za milé gratulace k mému životnímu jubileu – městu 
Slatiňany, panu MVDr. Ivanu Jeníkovi, Svazu diabetiků a všem 
přátelům a známým, kteří se připojili – srdečné díky.

Vlasta Šuková

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

Hana Vilímková

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání k mým 
narozeninám, byla jsem potěšena.

Jaroslava Hájková, KunčíDne 15. září 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jaroslava a Miloslav Pavlíkovi.

Dne 22. září 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Zdenka a Jan Procházkovi.

K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlaté svatby

Přijďte se podívat do opravené budovy Švýcárna Slatiňany. Pokud 
jste ještě nestihli navštívit Švýcárnu, máte příležitost ještě celé září 
V nových prostorách najdete Interaktivní muzeum starokladrub-
ského koně. Dospělým udělá radost příjemná expozice a krátké do-
kumenty. Děti potěší koutek s kreslením, kočárový trenažér a box 
s figurínou koně v životní velikosti, kterého si mohou osedlat.
Otevírací doba:
Úterý–Neděle: 10–12 a 13–17 PONDĚLÍ JE ZAVŘENO

Švýcárna Slatiňany
zve k prohlídce svých prostor

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 ná-
zor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učini-
li. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
pro dospělé čtenáře 
Toulavá kamera – již 14. díl
Miroslav Pavelka – Do Egypta na kole 
Petr Jahoda – S horským kolem na dno Afriky
pro mladší čtenáře
další legrační příběhy popsané v Deníku malého poseroutky
Upíří deníky č. 10
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 49. schůzi dne 30. 7. 2012
  1.  Výjimku z ceníku vstupného na plovárnu města (hromadná 

sportovní akce – schváleno)

Rada města Slatiňany projednala
na 50. schůzi dne 20. 8. 2012

  1.  Stanovení ceny za pronájem sálu na Švýcárně (schváleno, ce-
ník bude uveřejněn v Ozvěnách).

  2.  Smlouvu o provozování sociálního zařízení v Domě služeb 
(smlouva o provozu veřejných WC – schváleno).

  3.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 8 v DPS Slatiňany (schváleno).

  4.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 92 na Sta-
rém náměstí ve Slatiňanech (schváleno s podmínkou uhrazení 
všech pohledávek po předchozím nájemníkovi).

  5.  Výpověď z nájmu bytu v domě čp. 92 na Starém náměstí 
ve Slatiňanech (schválena výpověď z důvodu neplacení ná-
jemného).

  6.  Uzavření nájemní smlouvy na byt 1 + 2 s lodžií, č. 9 čp. 823 
na Starém nám. ve Slatiňanech (schváleno).

  7.  Stanovení nájemného z pronájmů pozemků (jde o pozemky 
pod rekreačními chatami na Borku, pozemky pod zahrádkář-
skými chatami, pozemky užívané k sekání trávy, schváleno).

  8.  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 155/2011 o pronájmu po-
zemku (pozemek pro reklamním zařízením – schváleno).

  9.  Výpověď Smlouvy č. 101/2011 o pronájmu pozemku (bude 
projednáván záměr prodeje pozemku).

10.  Zřízení věcného břemena pro stavbu elektrické přípojky 
v Kunčí pro Rybářský svaz (schváleno).

11.  Souhlas se stavbou dřevěného skladu krmiva u rybníka „Ná-
veský“ v Kunčí (schváleno).

12.  Zřízení věcného břemena – plynovodní přípojka k bytovému 
domu č. p. 748–749 v ulici Švermova ve Slatiňanech (schvá-
leno).

13.  Modernizaci pobočky České spořitelny v budově č. p. 771 
(Dům služeb) (schváleno bez finanční spoluúčasti města).

14.  Stavební úpravy v bytě č. 5, čp. 525 Tyršova ulice Slatiňany 
(schváleno).

15.  Elektronické aukce na zakázky města na výběr dodavatelů 
staveb (rada vzala na vědomí a uložila MĚÚ připravit návrh 
vhodných komodit pro tento způsob výběru dodavatelů).

16.  Mandátní smlouvy – ukončení mandátních smluv (rada města 
neschválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem a společ-
nosti Flexum Trade, a.s.)

17.  9. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2012 (přijetí neinvestičních dotací – místa 
podporovaná úřadem práce, dotace na úroky z úvěru na ka-
nalizaci, opatrovník klientů DSS, dotace na stavbu stodoly 
na Švýcárně).

18.  Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na slavnostní školní 
akademii ZUŠ Slatiňany (schváleno).

19.  Smlouvu o právu provedení stavby dřevěného oplocení 
u „Švýcárny“ (schváleno).

20.  Schválení výběru dodavatele pro nákup dětských lehátek MŠ 
Slatiňany (schválena společnost Baribald s.r.o).

21.  Provozní řád vodního zdroje pitné vody Slatiňany – Švýcárna 
(schváleno).

22.  Dodatek ke Smlouvě o dílo – Oplocení Švýcárny ve Slatiňa-
nech (schváleno).

23.  Pověření k uzavírání smluv na zakázky zadávané městem Sla-
tiňany (schváleno).

24.  Veřejné osvětlení ul. Vítězství (rada města vzala na vědomí 
informaci o rekonstrukci kanalizace v ulici Vitězství a s tím 

spojené nákaldy na rekonstrukci veřejného osvětlení).
25.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Zatep-

lení obálky (fasáda, střecha, výměna oken) spojovacího krčku 
mezi pavilóny MŠ Slatiňany – (rada města rozhodla vypsat 
nové výběrové řízení).

26.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Zpraco-
vání projektových dokumentací na místní komunikace ve Sla-
tiňanech a Škrovádu (rada města schválila firmu Ing. Zdeněk 
Kocián).

27.  Návrh části chodníku v ulici Sečská, Slatiňany (rada města 
schválila prodloužení chodníku v ulici Sečská ke stavebni-
nám).

28.  Smlouvu o spolupráci „Cyklistické vítání“ nadace partnerství 
(schváleno).

29.  Smlouvu – dotace na Slatiňanské pozastavení (schváleno).
30.  Úprava ceníku vstupného do muzea Švýcárna (ceník doplněn 

o dva druhy pernamentek – 10 vstupů – 150 Kč a 5 vstupů 
80 Kč, do rodinného vstupného se počítají až 3 děti).

V pátek 21. 9. v zámecké knihovně vystoupí velice ojedinělé 
hudební duo JITKA BAŠTOVÁ a JINDŘICH MACEK. Slati-
ňanští již dobře znají Jindřicha Macka, který několikrát vystoupil 
na Laskavém večeru a vědí tedy, že hraje na LOUTNU. Mož-
ná trochu překvapí spojení s nástrojem Jitky Baštové, kterým je 
AKORDEON.
Budete jistě mile pře-
kvapeni, jak to jde do-
hromady. Oba nástro-
je uslyšíte společně 
i sólově.
Krásnou hudbu doplní 
krásné verše. Zdeněk 
Jirásek přečte prasta-
ré židovské svatební 
básně. Některé jsou 
připisovány králi Ša-
lamounovi, ale o ně-
kterých se odborníci 
domnívají, že jsou ještě starší, snad z 5. až 3. století př. n. l. Tento 
soubor básní je znám pod názvem PÍSEŇ PÍSNÍ a i česky vyšel 
v několika překladech. Vy uslyšíte přebásnění od Jaroslava Sei-
ferta.
Pořad začíná v 19 hodin a vstupné stojí 50 Kč. Vstupenky si můžete 
koupit na místě, rezervace je možná přímo na zámku (469 681 112 
nebo 724 663 680) nebo v městské knihovně (469 660 239).

3. ZÁMECKÉ POSEZENÍ DOTEKY STRUN 
A KOUZLA MĚCHU a PÍSEŇ PÍSNÍ

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 15. 9. 2012
na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel

MÍSTNÍ VÝSTAVU
králíků, drůbeže, holubů a exotů

letos opět proběhne soutěž o pohár starosty města Slatiňany 
v jednotlivých odbornostech

Výstava bude rozšířena o výstavu jiřin,
bude doplněna o prodej výpěstků ze zahradnictví Dubany,

prodej sušeného ovoce a keramiky

Výstava je otevřena v sobotu 15. 9. 2012 od 7.00 do 16.00 hod.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO BOHATÁ TOMBOLA
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Do sokolovny 27. října 2012 přiveze česká travesti skupina HAN-
KY PANKY zábavný pořad Čtvero ročních období. V rámci pod-
zimního turné míří do našeho města, aby během jediného večera 
nabitého známými melodiemi předvedla show, ve které se můžete 
těšit na známou čtveřici Doloros, Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž 
podání uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. V civilním 
životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně promění na prk-
nech kulturních domů a divadel po celé republice v krásné ženy, 
jejichž večerní roby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka 
z publika. Jaro, léto, podzim i zima … jenom se skupinou Hanky 
Panky zvládnete proletět celým kalendářním rokem během dvou 
hodin a zapomenout na všechny starosti. Těšit se na Vás budou 
coby Marie Rottrová, Lucie Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, 
Maxim Turbulenc, Madonna a řada dalších. Nenechte si ujít show, 
která se těší oblibě v řadě vyprodaných divadel kulturních domů 
po celé České i Slovenské republice.
Předprodej vstupenek v Informačním centru ve Slatiňanech 
od 3. září 2012. Vstupné 200 Kč v předprodeji, 230 Kč v den 
konání akce.

Na Bartákovi statku v Obořici u Nasavrk se v sobotu 1. 9. usku-
teční další setkání všech milovníků nekomerční kultury. Akce je 
vhodná pro celé rodiny, občerstvení je na místě zajištěno. 
Letošní program:
14.00  Benediktus – zajímavá skupiny z Modletína, ve které 

hrají i mentálně postižení hudebníci 
14.40  Milan Daniel – autorské čtení fejetonu o Slatiňanech
15.05  Ceciele Boffin – francouzská hudebnice a její africké 

bubny
16.00  Dan Vychodil – autorské čtení
16.30  Lucie Hašková a Josef J. Kopecký (divadlo Exil) – před-

stavení Životy
17.10  Václav Fikrle a Jan Paulík – recitace s kytarou
18.05  Přemysl Rut a Markéta Potužáková – scénické autorské 

čtení
19.00  Oldřich Bubák – recitace s bubnem
19.40  Berberries – irská tradiční hudba
Vstupné je 100 Kč pro jednotlivce a 150 Kč pro rodiny.

Po letní přestávce bude v září opět zahájeno cvičení pro děti s br. 
Buřilem, pro ženy se s. Richterovou, TAI-CHI se s. Lněničkovou, 
začnou tančit členky tanečního souboru Ignis a nově děti z folkor-
ního souboru.
Kdy je možné dle zájmu navštívit kterýkoliv z níže uvedených 
aktiviti?
Děti – základní gymnastika
– každé pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
– zahájení 3. 9. 2012
Ženy – protahování, posilování
– každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod.
– zahájení 3. 9. 2012
TAI-CHI pro začátečníky, zdravotní prvky na ozdravění organizmu
– každou středu od 18.00 do 19.15 hod.
– zahájení 19. 9. 2012
IGNIS – taneční soubor
– každý čtvrtek od 17.30 hod.do 19.00
– zahájení 13.9. 2012
Dětský folklorní soubor
–  každý pátek od 14.45 hod. do 15.45 hod. (mladší), od 16.00 hod. 

do 17.30 hod. (starší)
– zahájení 14. 9. 2012

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

4. ročník hudebně poetického setkání
OBOŘICE JEDNA BÁSEŇ

Po prázdninách sokolovna opět ožije

98. LASKAVÝ VEČER
Kdo v úterý 18. 9. navštíví Laskavý večer ve Společenském 
domě, přesune se do Ameriky 50. a dalších let 20. století. Večer 
bude věnován tzv. beat generation. Připomeneme si hlavní posta-
vy té doby, jako byli Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, 
Gary Snyder, Charles Bukowski, Gregory Corso, Jack Kerou-
ac a další.
Beatnické hnutí vzniklo zhruba v polovině 50. let a vyznačovalo 
se protestem proti konzumnímu životu tehdejší americké společ-
nosti. Mladí lidé se pokoušeli hledat jiný životní styl a pořádali 
různé happeningy, koncerty a veřejná čtení poezie. K jejich životu 
patřily i debaty o filosofii, náboženství – oblíbený byl zejména 
buddhismus, ale také se hodně experimentovalo s drogami. Nej-
oblíbenější hudbou byl jazz a právě jazzové koncerty byly často 
kombinovány se čtením beatnických textů.
Samotné slovo „beat“ se překládá různě, ale převažuje názor, že 
znamená zbitý, zničený, unavený, vyčerpaný, být na dně. Avšak 
např. Ferlinghetti tvrdil, že znamená hlučný. Nakonec je to cel-
kem jedno, důležité je to, že celá tato generace výrazně změnila 
pohled na svět a ovlivnila život generací příštích nejen v Americe.
Tehdejší zkostnatělá Amerika ovšem nedovedla onu drsnou po-
ezii dobře strávit. V roce 1956 byla podána žaloba na Ferlinghe-
ttiho za to, že vydal Ginsbergovu báseň Kvílení. Prý se nejedna-

lo o umění, ale o provokaci neboť báseň 
propagovala drogy, alkohol a nevázaný 
sex. Soud ale nakonec rozhodl, i díky ob-
hájci a beatnickému básníkovi Kennethu 
Rexrothovi, že se jedná o umění a vyda-
vatel i autor vyšli ze sporu jako vítězové. 
A to byl start k velkému rozvoji beatnic-
ké literatury. Lepší reklamu si Ginsberg 
a spol. přát nemohli.

S beatníky vás seznámí Miloslav Kučera z Pardubic. Tento absol-
vent AMU v Praze působil jako divadelní režisér (Divadlo Petra 
Bezruče v Ostravě), dramaturg i ředitel (VČ divadlo v Pardubi-
cích), umělecký vedoucí (Horácké divadlo v Jihlavě), spolupra-
coval s českým rozhlasem Hradec Králové, vyučoval na Pedago-
gické fakultě v Hradci Králové, lidové škole umění v Pardubicích 
a Chotěboři a na Konzervatoři v Pardubicích, dvacet let vedl 
v Pardubicích studio uměleckého přednesu. A také byl osobně 
u toho, když v roce 1997 navštívil Lawrence Ferlinghetti Prahu. 
V současné době učí na katedře mediální a sociální komunikace 
Univerzity J. A. Komenského v Praze.
Spolu s ním některé básně přečte i Zdeněk Jirásek.
A protože k poezii, a k té beatnické obzvláště, patří hudba, celým 
pořadem vás bude provázet elektrická kytara, kterou mistrně 
ovládá Robert Frei z Hlinska, u nás již dobře známý muzikant.
LV začíná v 19 hodin a vstupné je 50 Kč. Vstupenky si může-
te koupit buď na místě nebo v předprodeji v městské knihovně 
(tel.: 469 660 239).

T. J. Sokol Slatiňany zřídí od měsíce září 2012 dětský folklorní 
soubor. V sokolovně ve Slatiňanech přivítáme děti od 5 let, které 
mají zájem tancovat, ale také ty, které hrají na hudební nástroj 
(housle, flétna, viola, klarinet, kontrabas) do muziky souboru.
Soubor povede kvalifikovaná vedoucí se zkušenostmi v tomto 
oboru. Zájemci, zástupci dětí, se mohou dozvědět podrobné infor-
mace na schůzce, která proběhne ve středu 5. září 2012 od 19.00 
hod. v sokolovně ve Slatiňanech, kde bude zároveň možné se 
ihned přihlásit. Také na telefonu 608 970 115 vám budou poskyt-
nuty základní informace.

Výbor T. J. Sokol Slatiňany

Nábor nových členů
do dětského folklorního souboru
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když druhá skupina našich diabetiků vyrazila na rekondiční 
pobyt do Stráže pod Ralskem. Velký zájem o tyto pobyty donutil 
vedení SD k tomu, aby rekondiční pobyty probíhaly ve dvou sku-
pinách. Přes všechny počáteční obavy jak vše dopadne, si obě party 
náramně užily a vrátily se domů spokojené a plné nových zážitků.

Městečko Stráž, poznamenané dlouhodobou těžbou uranu nás 
moc nenadchlo. Je zde stále vidět, že vše bylo podřízené těžbě. 
Stará výstavba zmizela a všude vyrostly paneláky. Některé již 
dostávají novou veselou, barevnou tvář, ostatní čekají na opravu 
a nové obyvatele. Zato okolí nám vše nahradilo. Krásná vycház-
ka okolo rybníku Horký, bylo po dešti a nám se hezky šlapalo 
pěšinkou mezi poli i lesní cestou. Při návratu se nám postavila 
do cesty cukrárna, která lákala devadesáti druhy zmrzliny – 
ochutnali jsme, ale nikdo z nás nenašel odvahu ochutnat nějakou 
exotickou, např. klobásovou.

Samozřejmě, že jsme navštívili všechna místa jako skupina 
před námi, ale nedá mi to, abych se k některým nevrátila. Sklárna 
Lindava – s trochou nostalgie vzpomínám na sklárnu v Tasicích. 
Ta se sice proslavila seriálem o Jakubu skláři, ale je tichá, smutná 
a pomalu se pokrývá prachem zapomnění. A tady? Pece vesele 
svítí a vydávají pekelný žár. Jsme jak na divadle, když z ochozu 
sledujeme jak skláři vdechují život beztvaré skelné hmotě. Je 
úžasné pozorovat ten proces proměny. Tady sklárna žije svůj 
každodenní život-hrneček od kafe, miska třešní, sklenice piva 
a chlapi, kteří jsou tu doma a mají náš obdiv. Jen hrozné horko 
nás odhání od té fascinující podívané. Jdem se ochladit a osvěžit 
do Sklářské krčmy. Sedíme na terase u rybníčka a rázem jsme se 
ocitli ve skleněné pohádce, stromy mají skleněné květy a rákosí 
okolo je k nerozeznání od pravého. 

Dny utíkají jako voda v Ploučnici (Ploučnická průrva, nebo 
také Pekelný jícen byl také cílem jedné naší cesty, úžasné dílo 
lidských rukou) a blíží se konec týdne. Vesele budeme vzpomínat 
na výlet na Ještěd, kdy někteří překonali sami sebe a nastoupili 
do lanovky. Na cestu do Modlivého dolu, kde je poutní místo 
u kapličky, která je vytesaná ve skále. Každou první neděli 
v květnu se tady koná pouť a slouží mše, ale protože je to „tro-

chu“ do kopce, duchovní se nechávali ke kapličce vynést! (taky 
bych tam tuhle službu uvítala). 

Závěrečný večer ten opět neměl chybu!!! Naše poděkování 
patří personálu hotelu a panu vedoucímu, který nám ve všem 
vycházel vstříc a je velkým znalcem a milovníkem tohoto kraje. 
Náš dík patří také nejen Olině a Karlovi Slachovým, ale také 
panu Matějkovi, který v době školních výletů nám na 14dnů 
uvolnil autobus. Dík patří také všem, kteří svou drobnou pomocí 
přispívali ke zdárnému průběhu rekondice. Ten kraj na severu má 
ještě tolik skrytých krás, že bude stát zato, ještě jednou se tam 
vrátit.

Mějte se hezky a na další setkání na akcích SD se těší
Bohumila Blažková členka SD

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
  Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepo-

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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, ko-

berce – z ekologických důvodů
  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem zne-

hodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:  ČTVRTEK 20. září 2012
čas:  od 9.00 HODIN – do 17.00 HODIN
místo:  SLATIŇANY – Městský úřad – DVŮR

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

Dne 24. 6. 2012 se náš dorostenec Jan Vincenci zúčastnil kraj-
ského kola v Mladkově okres Ústí nad Orlicí v požárním sportu, 
v běhu na 100 m a dvojboji. Umístil se na pěkném 3. místě a jel 
náš sbor reprezentovat ve dnech 14. a 15. července na republikové 
kolo do Sokolova. Ze 44 účastníků se umístil na pěkném 21. místě 
s časem 18,73 sec. v běhu 100 m a 16,73 sec. ve dvojboji. Zároveň 
získal stužku třetí výkonnostní třídy. Tímto bych chtěla poděkovat 
za pěkný výsledek a reprezentaci našeho sboru. Do dalších soutěží 
přeji Honzíkovi mnoho úspěchů.

Starostka sboru Jeřábková Dagmar

BYLA JSEM PŘI TOM…

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Zpráva Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany
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Bratři Ebeni zahrají pro Rytmus Chrudim 150 let zemědělské školy Chrudim

Pozvánka na přednášku

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim Vás zve na již 
3. ročník benefičního koncertu, na kterém vystoupí známá sku-
pina bratří Ebenů. Vystoupení se uskuteční ve čtvrtek 4. října 
2012 od 18.30 v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vstu-
penky na koncert jsou v prodeji v divadle Karla Pippicha, in-
formačním centru v Chrudimi a kanceláři Chrudimské besedy 
od 3. září 2012.
Tato skupina se sama popisuje jako nejzvláštnější skupina v historii 
české populární hudby. V jejich skladbách se proplétají vlivy klasiky, 
folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje občany 
z Chrudimského regionu, kteří chtějí získat a udržet si placené 
zaměstnání v běžném pracovním prostředí. „Naše služba je urče-
na lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního 
znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je vhodná i pro lidi 
s mentálním postižením, duševním onemocněním. Pomáháme li-
dem vyhledávat vhodnou práci z inzerátů v novinách, na interne-
tu, od známých, na úřadu práce. Také je učíme, jak správně psát 
životopis, jednat se zaměstnavatelem, telefonovat a další užitečné 
věci pro získání zaměstnání i po jejím získání – poskytujeme pod-
poru přímo na pracovišti nebo třeba doprovod při cestě do prá-
ce.“ uvádí Petr Kuneš, ředitel společnosti Rytmus Chrudim.
Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: Mgr. Eva Sládko-
vá, 777 222 139, Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova 392, Chru-
dim. Více informací na www.rytmuschrudim.cz.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Vedení školy spolu se Spolkem absolventů a přátel zemědělské 
školy v Chrudimi zve všechny absolventy školy i širokou veřej-
nost k účasti na oslavách. Našim přáním je informovat co nej-
větší počet bývalých žáků a společně důstojně oslavit významné 
výročí. Předejte prosím tuto zprávu spolužákům, známým i pří-
buzným, které by mohla zajímat.
Hlavní oslavy 150. Výročí založení školy budou probíhat 
ve dnech 5.–7.října 2012.
Program:
5.10.  v 9.30 celostátní zemědělská konference (Muzeum 

Chrudim)
6.10.  ve 14.00 setkání absolventů školy (Muzeum Chrudim)
7.10.  v 8.30 mše v hlavním kostele
V areálu naší školy a školního statku se bude po celou dobu oslav 
konat výstava hospodářských zvířat, mechanizace, drobného 
zvířectva, ovoce a zeleniny, osiva, obrazů i exponátů připomína-
jících historii školy.
Přesný plán oslav, seznam doprovodných akcí a podrobnosti 
o jejich konání budou postupně uvedeny na webové stránce ško-
ly: www.szes.chrudim.cz.
Současně je připravován obsáhlý almanach, který bude mapovat 
historii i současnost školy.
Pro všechny, kteří chtějí tyto oslavy podpořit finančním darem, 
byl zřízen zvláštní účet č. 243772435/0300. V případě zájmu 
s Vámi sepíšeme darovací smlouvu. Seznam všech sponzorů 
bude uveden v almanachu.
Těšíme se s Vámi na setkání při oslavách.

Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi

Boty pro zdraví, která se koná ve středu 12. 9. 2012 od 17.30 
hodin v sokolovně ve Slatiňanech.
Pan Hanák starší, zakladatel firmy BOTY HANÁK seznámí po-
sluchače s výsledky svého výzkumu v oblasti zdravotní a ortope-
dické obuvi.
Ukáže možnosti zlepšení celkového zdravotního stavu volbou 
vhodné obuvi.
Přednáška je spojená s ukázkami obuvi a stélek pro všechny pohy-
bové aktivity. TJ Sokol Slatiňany

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!!!

P I L A T E S
KOMPELEX ZÁZRAČNÝCH CVIKŮ,

KTERÉ TVARUJÍ TĚLO, ZPEVŇUJÍ a PRODLUŽUJÍ 
VŠECHNY SVALOVÉ SKUPINY A ZAPOJUJÍ
DO CVIČENÍ CELÉ TĚLO, MYSL A DECH.

PONDĚLÍ: 19.30–20.30
ZUŠ SLATIŇANY – ZRCADLOVÝ SÁL

ČTVRTEK: 19.30–20.30
ZUŠ SLATIŇANY – ZRCADLOVÝ SÁL

„Po deseti lekcích rozdíl pocítíte, po dvaceti rozdíl uvidíte
a po třiceti se vaše tělo změní k nepoznání.“

J. H. Pilates
Těší se na Vás Pavlína Dubská, tel: 605 582 686

CVIČÍ SE OD 3. 9. 2012

Zahájení nového školního roku v ZUŠ
V týdnu od 3. 9. do 7.9. 2012 bude v hlavní budově ZUŠ probíhat 
domluva rozvrhu žáků školy se svými třídními učiteli, a to v těch-
to hodinách:
Pondělí: 8.30–16.30 hodin
Úterý–pátek: 11.30–17.00 hodin
Noví zájemci o studium na ZUŠ Slatiňany se mohou v těchto termí-
nech dostavit také (bližší informace o podmínkách přijetí jsou na www 
stránkách školy, nebo na tel. 469 681 415, mob. 603 528 590).
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Monumentální buk prohrává v boji se zákeřným vějířovcem.
Památný strom – červenolistý kultivar buku lesního (Fagus 

sylvatica ´Atropunicea´) rostoucí ve slatiňanském zámeckém parku 
byl napaden vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus). Tato 
houba z řádu chorošotvarých (Polyporales) způsobuje bílou hnilobu 
na bázi kmene a kořenech některých stromů. Vějířovec obrovský 
si vybírá zejména duby, lípy a v neposlední řadě také buky (velmi 
často pak starší jedince). Houba roste jak na živém, tak odumřelém 
dřevě. Její plodnice (tj. to, co kolemjdoucí laik obvykle zaregistru-
je) mohou být značně velké a těžké. U napadených stromů se často 
objevují právě na bázi kmene a kořenových nábězích.

Důsledky napadení bývají velmi vážné. Vlivem poškození 
báze kmene, kořenových náběhů či samotných kořenů vějířov-
cem (potažmo tedy bílou hnilobou) mohou stromy razantně 
chřadnout. Může dojít i ke statickému selhání, tedy pádu celého 
stromu – a to i bez předchozích známek chřadnutí.

Slatiňanský červenolistý buk již nějaký čas s houbou ,,boju-
je“. V letošním roce se však poškození projevilo ve větší míře, 
a to zrychleným prosycháním větví, zatím zejména v polovině 
koruny orientované západním směrem (dále od sochy koně). 
Plodnice vějířovce se na kořenových nábězích a v blízkém okolí 
kmene objevily letos dvakrát, a to ve větším počtu než kdykoliv 
předtím. Osloveným odborníkům z VÚKOZ (Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví) a VÚLHM 
(Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) byla zaslána 
obrazová dokumentace stromu. Podle jejich vyjádření je u sla-
tiňankého buku napadena zhruba polovina kořenového systému 
včetně kořenových náběhů a báze kmene. Podle jejich slov lze 
hovořit o vážném napadení a progresivním chřadnutí stromu.

S vějířovcem obrovským bohužel nejde v podstatě nijak 
bojovat a nezbývá než čekat.

V následujících měsících a letech bude strom pěčlivě sle-
dován a bude průběžně vyhodnocováno také riziko jeho pádu. 
K odstranění buku dojde pouze v případě, bude-li vážně narušena 
jeho statika a začne ohrožovat zdraví a životy návštěvníků parku. 
Zatím lze počítat spíše s průběžným odstraňováním silnějších 
uschlých větví. V blízké době bychom však měli vědět více 
o jeho celkovém stavu a znovu by mělo být zhodnoceno riziko 
statického selhání – může (ale nemusí) se stát, že bude muset být 

zvážován i radikální zásah – tj. pokácení stromu. S jistotou nelze 
říci, jak rychle bude chřadnutí stromu postupovat (letos bohužel 
velmi pokročilo). Co lze však říci s jistotou je, že snad nejoblí-
benější slatiňanský strom má svá nejlepší léta dávno za sebou 
a ,,vážně nemocen“ dožívá.

Vítězslav Haupt, DiS., Ing. Jaroslav Bušta (za SZ Slatiňany)

Než odstartujeme náš 6. ročník Monackého cross country 
maratonu a půlmaratonu v sobotu 15. září 2012 start v 10.00 
hodin pod restaurací Monaco, tak si připomeňme souvislosti 
s touto tratí.

Teď jsme prožili krásné sportovní období v rámci XXX. 
Olympijských her v Londýně. Vzpomněli jsme si také, že v nedě-
li 27. července před 60 lety Emil Zátopek dovršil olympijský 
běžecký hatrick vítězstvím v maratonu na XV. OH v Helsinkách, 
po prvenství na 10 a 5 km. Tento náš legendární běžec nebyl 
v tomto výkonu nikdy překonán.

Proč se běhá maraton 42 195 metrů?
Maraton má svůj původ v řecké pověsti z antické doby 

po vítězné bitvě u Marathonu v roce 490 př.n.l., kdy řecký voják 
běžel zvěstovat do Athén radostnou zprávu o vítězství a po vyř-
čení: „Zvítězili jsme“, padl mrtev.

Obnoviteli novodobých her Coubertinovi se tato pověst 
zalíbila, tak byl vytrvalecký běh Marathon zaveden na I. OH 
v Athenách Trať měřila 40 km a první vítěz byl řecký listonoš 
Spiridon Luis. Délka 40 km byla zachována ještě při OH 1900 
v Paříži a 1904 St. Louis.Teprve při IV. OH v Londýně 1908 
došlo ke změně. Po podrobném měření se zjistilo, že trať měřila 
od startu ve Windsoru až k White-city stadionu 26 mil, t.j. 41 843 
metrů.

Alexandra, manželka krále Eduarda VII., trvala na tom, aby 

start byl ve windsorském zámeckém parku v blízkosti pomníku 
královny Victorie a cíl před královskou lóží, tak se ještě doměřilo 
352 metrů a vzniklo těch 42 195 metrů, které se běhá dodnes.

K této trati máme svoje opodstatnění, protože maraton 
v našem regionu se neběhá a tato vzdálenost v našich aktiivitách 
scházela. Roční objem vytrvalosti z třinácti Malých cen a Velké 
ceny Monaka vyžaduje delší tratě. Ještě když si uvědomíme, že 
v našem Klubu má maraton velkou tradici, většina členů absol-
vuje ročně několik maratonů. Náš bývalí předseda JUDr. Josef 
Poupě měl na svém kontě 85 maratonů a jeho nejlepší čas byl 
2:31:30, což v padesátých letech byl vynikající čas, kterým ještě 
dnes by pyšnil na předních místech.

Monacký cross country maraton má přednost, že vede stinný-
mi zátišími lesa, v čistém ovzduší a s příjemným podkladem cest. 
Vhodné pro začínající maratonce. Jsou to čtyři nebo dva okruhy 
po 10 km, mají dvě občerstvovací stanoviště, tak se dá běh dobře 
rozložit podle výkonnosti každého běžce.

Musíme touto formou poděkovat Městskému úřadu ve Slati-
ňanech za finanční zajištění tohoto závodu.

Těšíme se na setkání na 278. MCM, která se bude konat 
po uzávěrce 29. srpna 2012 a potom již vás rádi uvítáme 
na monacké maratonské trati v sobotu 15. září 2012 start v 10.00 
hodin pod restaurací Monaco ve Slatiňanech.

V. Čumpelík KRB Chrudim

Klub rekreačních běžců pořádají na Monaku 6. ročník Cross country maraton a půlmaraton

SLATIŇANSKÝ UNIKÁT UMÍRÁ

Plodnice vějířovce obrovského na kořenových nábězích slatiňan-
ského červenolistého buku

Pohled na stále výrazněji řídnoucí korunu stromu



7

Byl nazýván knížetem české poezie a v letošním roce 9. září 
uplyne celé století od jeho skonu. Zemřel předčasně ve věku 59 
let na následky ochrnutí po mozkové příhodě (1908), uprostřed 
plného tvůrčího nasazení, která mu znemožnila další duševní čin-
nost. Obr. č.1 zachycuje jeho podobiznu z posledních let života 
s vizáží velebného kmeta, jak byl oslavován v seniorském věku.

Za 35 let literární práce 
vydal 270 svazků knih, 
z tohoto počtu dominují bás-
nická díla. To jej katapul-
tovalo na piedestal básníků 
lumírovské školy a vůdčí 
osobnost  české poezie 
19. století. 

Měl  mimořádný dar 
ducha, sloky básní velice 
lehce tvořil, verše mu samy 
z pera plynuly, a zároveň jej 
ctila úžasná pracovitost.

Vrchlického tvorba zahr-
nuje lyrickou a epickou poe-
zii, dramata, překlady (z 18 
jazyků), literární kritiku 
a esejistiku. Lyrické básnictví 

kolísá podle subjektivních stavů básníka a osciluje mezi radostí 
a bolestí, nadějí a skepsí nad vlastním životem a dílem. Vzdor 
těmto psychickým údobím života vyzařuje z jeho veršů optimis-
mus a radost, národní a všelidská družnost, láska k národu a vlasti, 
k umění, přírodě i víra v neustálý pokrok a zdokonalování lidstva.

Z intimní lyriky si připomeneme procítěné verše básně 
Za trochu lásky ze sbírky Okna v bouři (1895). Reaguje v nich 
na manželské neshody, způsobené nevěrou své ženy Ludmily 
(Mimi). Je to ukázka emocí mistra, verš je zvýrazněn intonací 
a druhem rýmu.

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,

šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj jak ten,
kdo zpívá u dveří a prosí.

U příležitosti tohoto jubilea nás zajímá, jaký měl Vrchlický 
vztah k našemu městu. Připomínají to názvy ulice a skalnatého 
návrší pod Monakem, na němž je umístěna kovová deska s por-
trétem básníka (obr. č. 2). Je na ni uvedeno, že ve Slatiňanech 
pobýval v letech 1890–1909. K letnímu pobytu v roce 1904 volil 
změnu a odjel s rodinou k nejstarší dceři Miladě, provdané v obci 
Bystré u Poličky.

Od jeho úmrtí bylo napsáno snad stovky různých medailonků 
v tisku a časopisech k jednotlivým výročím. Kromě těchto člán-
ků byly o něm vydány monografie, memoáry, korespondence atd. 
Také o pobytu Vrchlického ve Slatiňanech existuje bohatý zdroj 
informací, shrneme nejdůležitější odkazy z přehledu bibliografie.

MUDr. J. Kramář byl jeho osobní lékař a seznámil se s ním 
v roce 1896. Své vzpomínky sepsal do Vlastivědného sborníku 
východočeského (sv. 4, 1926). Byl to také on, který se spolu 
s poštmistrem Schallerem naposledy rozloučil s chorým Vrchlic-
kým při jeho odjezdu ze Slatiňan v září 1909.

Obsáhlá práce M. Švimberské pod názvem Jaroslav Vrchlic-
ký v Slatiňanech u Chrudimě byla otištěna ve Sborníku společ-
nosti Jaroslava Vrchlického 1921–23.

Fejeton A. Blažka nese titulek Letní sídlo Jaroslava Vrchlic-
kého a otiskla ho v roce 1930 Čsl. Republika. Připomíná jeho pobyt 
ve Slatiňanech a vycházky do okolí, které ho doslova učarovalo.

Amatérský slatiňanský filmař M. Kroufek natočil v letech 
1948–49 film, jehož název je Jaroslav Vrchlický a jeho milé 

Slatiňany. Byl již několikrát promítán a protože je němý, dopro-
vází jej hudba.

Slatiňanský rodák Z. A. Cinkán napsal do okresního tisku  
(Budovatel 1972) čtyřdílný seriál k 60. výročí úmrtí básníka se 
stejným názvem, jaký měl Kroufkův film.

Z několika článků v Chrudimských vlastivědných listech 
vybíráme dva. První byl napsán k 75 letům odhalení pamětní 
desky Jaroslava Vrchlického (M. Vorel 10. 3. 2001) a druhý pod 
titulem Jaroslav Vrchlický ve Slatiňanech k 150. Výročí spiso-
vatelova narození (M. Bastl 12. 3. 2003).

V roce 1972 byl v Ozvěnách otištěn článek z pera Gabriely 
Čuříkové s názvem Léto s Vrchlickým v roce 1902. Popisu-
je v něm setkání občanů s Vrchlickým před kostelem, u nichž 
u nichž se krátce zastavil na pár slov, aby pokračoval v cestě 
přes park ke svému oblíbenému místu, které bylo později po něm 
nazváno. Ještě připomíná, že Vrchlický byl u obyvatel obce veli-
ce vážen (Gabriele bylo tehdy 13 let).

Na závěr nebudeme citovat básně, v nichž Vrchlický opě-
voval přírodní krásy Slatiňan a okolí. Najdeme je ve sbírce Má 
vlast (1902), v níž se vyznává k lásce k české krajině, a to nejen 

inspirující, ale uklidňující jeho neklidnou duši génia.
Autora článku zaujaly jiné skvostné verše poety, čišící evi-

dentně jasnozřivostí. Jedná se v tomto případě o lyriku společen-
skou resp. politickou. 

V doporučeném textu pro žáky 6. až 8. třídy základních škol 
ze 70. let minulého století se uvádějí verše z básně Co chceme, 
zahrnuté do sbírky Hlasy v poušti (1897). Zmíněná metodická 
příručka nabádá, že báseň je vhodná k recitaci, neboť odhodlaně 
vyjadřuje právo a tužby nesvobodného lidu probuzeného z letar-
gie a ponížení. 

Verše zní:
My chceme s každým v svatém žíti míru,
Jen každý, co nám svato jest, ať nechá,

Za vlastním pluhem ať jen každý spěchá, 
Ing. Milan Vorel

 Před sto lety se uzavřel život básníka Jaroslava Vrchlického

Obr. č. 1
Obr. č. 2
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Individuální výuka angličtiny
Chcete se domluvit anglicky na dovolené? Chcete, aby se Vaše 
dítko zlepšilo v angličtině? Začněte právě teď. Doučování 
angličtiny pro školáky, studenty, ale také výuka pro dospělé 
od začátečníků po pokročilé. Doučování školáků je zábavnou 
formou podle věku. Vlastním certifikát FCE a CAE, mám 
za sebou 2 roky pobytu ve Velké Británii a 8 let praxe s anglič-
tinou v zaměstnání. Místo výuky Nasavrky. Tel. 724 252 080, 
e-mail: lucie.v@seznam.cz.

Pronájem nebytových prostor
Pronajmeme nebytové prostory na Zdravotním středisku ve Sla-
tiňanech. Jedná se o cca 46m2 v prvním patře. Prostor je členěn 
na dvě místnosti. Větší má rozměr 28m2. Vhodné na ordinaci, 
kancelář, a pod. Volné od 1. 1. 2013. tel. 606 320 919.

AUTOŠKOLA
JAROSLAV VÍZNER

Slatiňany 801
• výcvik řidičů sk. A,B

• kondiční jízdy
• školení řidičů

Info na tel.: 603 888 992 nebo v prodejně „Koupelny“

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

TRUHLÁŘSTVÍ ŠOLC
nabízí

■ nařezávání a olepování laminových desek
■ pracovní desky na kuchyňské linky
■ vybrané dekory skladem, mnohé další na objednání
■ vybrané dekory prodej na m2 

Mobil: 603 847 530 Adresa: Kunčí 44, Slatiňany

SEKÁČ
-  krejčovské úpravy (výměna zipu, zkracování, úžení, rozšiřo-

vání,včetně opravy pracovního oblečení)
-  oprava obuvi (výměna podpadku, plátku a zipu)
-  chemická čistírna
-  praní prádla
-  mandlování
-  čištění peří (šití dek a polštářů)
Sběrna sazky – kurzové sázky – dobíjení telefonu
Telefon 605 582 686, T. G. Masaryka, Slatiňany
Naproti autobazaru směr Staré náměstí

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI
Prodejnu OBUV–DROGERIE již nemám,

ale jsem tu stále pro VÁS!

Nabízím Vám kosmetiku RYOR,
úklidové prostředky značky FROSCH (žabička)

Dět. bačkůrky (vel. 14–27 cm),
obuv PRESTIGE

a další zboží – doprodej obuvi, kosmetiky atd.

Volejte mi kdykoliv na tel. 737 734 445
prodej po domluvě na adrese:

Družstevní 724, SLATIŇANY

Můžete psát na email: jana-sa@seznam.cz

Těším se na Vás Jana Šárová

Soukromá inzerce


