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Jan Spálený Trio
106. Laskavý večer

se uskuteční v úterý 14. května od 19 hodin ve Společenském 
domě. Se svým triem vystoupí legenda české a československé 
hudby Jan Spálený.
Lístky za 50 Kč si můžete zakoupit na místě (budou-li ještě) anebo 
předem v městské knihovně (469 660 239).

Zámecké posezení
V sobotu 25. 5. od 19 hodin v zámecké knihovně vystoupí Jana 
Bauerová, která zahraje na harfu a lyru, případně i na jiné ná-
stroje. Jana Bauerová již dvakrát hrála na Laskavém večeru a jed-
nou byla k vidění a slyšení i na festivalu Obořice jedna báseň. 
Její hru doplní četba ze vzpomínkové knihy Jaroslava Seiferta 
Všecky krásy světa.
Vstupenky za 50 Kč budou k dostání v pokladně na zámku. Zamluvit 
si je můžete dopředu i v městské knihovně. z.j.

Pozvánky

Děkujeme městu Slatiňany, které uspořádalo krásnou oslavu naší 
zlaté svatby. Chvíle prožité v obřadní síni města Slatiňany jsou pro 
nás a naše blízké nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme městu 
Slatiňany, že občanským záležitostem věnuje takovou pozornost.

Manželé Škvrňákovi, Trpišov

Srdečný dík městu Slatiňany za přání k mým narozeninám. I já 
Vám přeji hodně zdraví a úspěch v práci.

V. Šnoplová

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Pavlišové 
a Kolouchové za důstojný a milý průběh naší zlaté svatby, dárek 
a krásnou květinu.

Voršila a Jaroslav Košťálovi

Děkuji touto cestou MUDr. Milotínskému a jeho manželce za po-
moc a starostlivost při úrazu, který jsem utrpěla.

Alena Pecinová, Slatiňany 617

Poděkování

Město Slatiňany ve spolupráci s Mateřskou školou ve Slatiňa-
nech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad v DPS 
Slatiňany, dne 16. května 2013 od 13.00 hodin. Účinkovat 
budou žáci Mateřské školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje 
touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti 
a pohody.

HUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 16. února 
2013 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fot. 
zleva):
Herzog Šimon Slatiňany, Trpišov 57
Šaroun Richard Slatiňany, Staré náměstí 835
Formánková Tereza Slatiňany, Tyršova 551
Peterová Ema Slatiňany, Tyršova 537
Čechalová Barbora Slatiňany, Staré náměstí 823
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a pana učitele 
Jurije Artjuščenka. Všichni přítomní popřáli novým občánkům 
a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Od 1. 7. 2012 nám nejsou předávány úřadem s rozšířenou pů-
sobností informace o změnách v evidenci obyvatel, tzn. naro-
zení, úmrtí, uzavření manželství, odhlášení z trvalého pobytu 
apod. Z uvedeného důvodu není naše evidence aktualizována 
a o těchto událostech se většinou nedozvíme. Údaje jsou pro 
nás mimo jiné, také důležité pro organizování slavnosti vítání 
občánků, zasílání gratulací k životnímu jubileu apod. Proto žá-
dáme občany-rodiče narozených dětí, pokud mají zájem o účast 
na vítání občánků, aby nás informovali pokud možno co nejdří-
ve o narození svého dítěte. Zároveň se omlouváme, pokud by byla 
městem Slatiňany zaslána gratulace občanu, který zemřel a my jsme 
tuto informaci neobdrželi.
I my doufáme, že v brzké době bude obnoveno poskytování in-
formací o evidenci obyvatel našemu úřadu a tímto bude evidence 
opět aktualizována. A.P., M.K.

Informace pro občany

U příležitosti Státního svátku Dne vítězství 8. května 2013, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

STÁTNÍ SVÁTEK

Město Slatiňany pořádá v neděli 2. 6. 2013 od 16 hodin tradiční 
koncert pěveckého sboru Slavoj, který se uskuteční od 16 hodin 
v kostele sv. Martina. Vstup zdarma.

Slavoj
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
dne 25. 3. 2013 na své 65. schůzi

1.  5. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotací ÚP, schváleno dofinancování 
veřejného osvětlení v ulici Vítězství).

2.  Změnu redakční rady Ozvěn Slatiňan (RM odvolala Ing. Jiřího 
Hodice a Mgr. Jiřího Kváše a jmenovala do redakční rady no-
vého tajemníka Ing. Josefa Prokše).

3.  Ukončení Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komu-
nálním odpadem (RM schválila ukončení smlouvy s firmou Fe-
nix Bottling na základě žádosti této firmy).

4.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v DPS (RM schválila).
5.  Inspekční zprávu MŠ Slatiňany (RM vzala na vědomí).
6.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012 

(RM schválila uzávěrky příspěvkových organizací).
7.  Zadání zakázky malého rozsahu na restaurování památky 

„Ukřižování Ježíše Krista I“ nad Škrovádem (RM rozhodla 
o uzavření smlouvy s firmou ak. Soch. Restaurátor Karel Krátký 
s cenovou nabídkou 90 850 Kč).

8.  Udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ Slatiňany (RM vzala 
na vědomí).

9.  Návrh řešení zelené plochy mezi budovou ZŠ Slatiňany a ul. T. 
G. M. Slatiňany (RM vzala na vědomí návrh vedení školy a ulo-
žila řediteli návrh financování a časového harmonogramu).

10.  Novelizaci „Povodňového plánu města Slatiňany“ (schvále-
no).

11.  Pojištění přístřešku pro kola u objektu Švýcárna. Dodatek 
č. 23 k pojistné smlouvě číslo 8602625396 původní číslo 
251004044 ze dne 1. 3. 2000 (schváleno).

12.  12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování nového 
územního planu Slatiňany (Dodatek schválen – dle změny zá-
kona se nemusí vytvářet koncept, dále došlo ke změně DPH).

13.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2012 
(RM vzala na vědomí).

14.  Výběr dodavatele na dodávku světelných bodů veřejného 
osvětlení v ulici Vítězství ve Slatiňanech a výměnu světelných 
bodů veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech 
(RM schválila nabídku firmy ELPO ve výši 1 700 276 Kč).

15.  Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí (jde 
o dotaci na činnost sociálních služeb DPS – schváleno).

Na požádání Občanského sdružení DIAKONIE Broumov (ne-
zisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti) byla dne 4. dubna 2013 na dvoře Městského 
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 pomoc 
děkujeme.

Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek dne 23. května 
2013 výlet na hrad Svojanov, vstupné 70 Kč. Oběd pro účastní-
ky zájezdu je zajištěn v restauraci, na hradě Svojanov. Oběd si 
výletníci platí sami. Dopravu hradí město Slatiňany. Odjezd au-
tobusu je v 8.00 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní 
Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

Pozvánky ZO ČSCH Slatiňany

Český svaz chovatelů
Základní organizace Slatiňany

pořádá dne 30. 4. 2013
na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel

PÁLNÍ ČARODĚJNIC
Začátek je od 19 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Srdečně zvou pořadatelé!

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 18. 5. 2013
v areálu ZO ČSCH Slatiňany

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

a okrasných keřů ze zahradnictví Dubany,
prodej keramiky, sušeného ovoce a oříšků.

Ve 13 hodin a v 15 hodin bude provedena ukázka
„Králičího hopu“

(tj. skákání králíků přes překážky)
Výstava bude otevřena

v sobotu dne 18. května 2013 od 7 hod do 17 hod.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

 
Májové 

posezení 
s Heligonkami 

 
Kde:  Restaurace Monaco 

Kdy: 10. května od 18.00 hod. 
 

Vstupné je 20,- Kč 
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Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ješ-
tě 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 chtěly nabídnout:
Knižní tituly pro dospělé čtenáře:
James E. L. – Padesát odstínů šedi 1. díl, Padesát odstínů temnoty 
2. díl
Gulbranssen T. – Věčně zpívají lesy, Vane vítr z hor, Není jiné 
cesty (3. díly)
Hayden T. – Spratek (Příběh dítěte, které nikdo 
nemiloval)
Knižní tituly pro mládež:
Goodman A. – Eon 1. díl, Eona 2. díl
Nesbo Jo – Doktor Prostor a vana času
Pro naše nejmenší:
Pospíšilová Z. – Hravá písmenková škola
Rožkovská L. – Školačka Kristýnka

Měsíc s pěknou knihou

 

Infocentrum Slatiňany nabízí k prodeji DVD s filmy, které se pro-
mítají v Interaktivním muzeu starokladrubského koně. Jedná se 
o tématiku starokladrubští koně, porod, život, zapřahání, podková-
ní a využití. Další část vypovídá o historii i současnosti Švýcárny, 
Slatiňan a o životě prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka. Toto DVD 
je možno zakoupit i při návštěvě muzea. Cena za 1 kus je 99 Kč.

V úterý 30. 4. bude pořádat středisko Junáka Slatiňany ve spolu-
práci se Sokolem Slatiňany tradiční Pálení čarodějnic. Akce pro-
běhne za sokolovnou. V 17.00 hod zde začnou hry a soutěže pro 
děti, v 19.00 hod bude zapálena hranice. Občerstvení včetně mož-
nosti zakoupení špekáčků zajištěno.

V sobotu 18. května 2013 se v areálu Sokola Slatiňany se-
jdou současní a bývalí zpěváčci pěveckých souborů Klíček 
a Klíčenky, jejich rodiče, kamarádi a řada hostů, kteří jim 
přijdou popřát ke krásným třicátým narozeninám. Oblast-
ní spolek Českého červeného kříže Chrudim pořádá toto 
zábavné odpoledne na oslavu třiceti let společného zpívá-
ní. Program bude opravdu pestrý, kromě domácích Klíče-
nek vystoupí nejmenší děti s maminkami a babičkami ze 
souboru Mamaklíček chrudimského Mamaklubu, zpěváčci 
z mateřských škol, přátelé z kroužků Domova sociálních 
služeb ve Slatiňanech, národopisný soubor Kuřátka Chru-
dim a mnoho bývalých členů souboru, kteří semínko lásky 
k hudbě, které do nich bylo zaseto, nechali vyrůst a pěstují 
je dál. Soubor Kvítko Mladoňovice zahraje pro malé i velké 
pohádku Královna Koloběžka První.
Po celou dobu festivalu je zajištěno bohaté občerstvení a hodně 
zábavy pro děti. Samozřejmě můžete navštívit stánek ČČK a ha-
sičů, zkrátka nuda vás na Festiválku na klíček určitě nepotká. Ne-
přijde kouzelník, ale plno vzácných hostů a gratulantů. Vstupné 
na akci je dobrovolné a výtěžek ze vstupného je věnován na po-
řízení elektrického invalidního vozíku pro osmiletou Klíčenku 
Lucinku Švecovou.

Klíčenky Chrudim

DVD Švýcárna

Čarodějnice

Festiválek na klíček Letošní chladné a chmurné jarní počasí a náladu z něj vyplývají-
cí pozvedla ve Slatiňanech bývalá rodačka Lucie Tichá. Uspořá-
dala ve Společenském domě výstavu svých obrázků pod názvem 
„Energetická místa Slatiňan“. Při slavnostním zahájení, přivítal 
autorku i hosty starosta města MVDr. Ivan Jeník a za hudebního 
vystoupení žáků a žákyň ZUŠ byla výstava zahájena. Příjemná 
atmosféra, panely plné krásných barevných obrazů a popisek 
ihned našly své obdivovatele, kteří se neměli vůbec k odcho-
du. V dopoledních hodinách následujících dní byl samotnou 
autorkou připraven program pro děti, který se setkal s velkým 
zájmem a obdivem, ale i v odpoledne si výstava našla mnoho 
a mnoho zájemců.
Hodně takto milých a upřímných lidí, kteří s láskou a porozumě-
ním udělají něco pro druhé…díky Lucko!!!

Energetická místa Slatiňan

 

Realitní kancelář 
Tel.: 723350181 
intus.rk@seznam.cz 

se sídlem 
Klášterní 601, 538 21 Slatiňany 

 
Na trhu s nemovitostmi jsme od roku 1992. 

Zajišťujeme prodej, koupi, pronájem, směnu 
nemovitostí, vč. právních služeb, 

štítky energ. náročnosti budov a bytů. 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. 
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S Klubem českých turistů Slatiňany do Holic a Rabštejnské Lhoty
To byly další akce našeho klubu. V sobotu 

23. března byl výlet do Holic, kde se konalo 
zahájení turistické sezóny Pardubického kraje. 
Oficiální zahájení bylo v místním Kulturním 
domě, součástí toho bylo i vystoupení míst-
ních tanečních kroužků. 

My jsme potom měli na programu vycház-
ku do okolí. Využili jsme možnosti dojet autobusem k rybníku 
Hluboký a tam se šli projít přírodou. Lesem kolem rybníku, 
k místu zvanému Viselce. Je to rozcestí turistických cestiček 
nazvané podle pochmurné události, kdy vojáci Diviše Bořka 
z Miletínka pobili zbytek obyvatelstva Vysokého Chvojna. Obě-
sili je tady a odtud ten název. Polední procházka za slunečného 
počasí byla příjemná. Pak jsme se vrátili do města a tam jsme 
samozřejmě navštívili Muzeum Emila Holuba, které je zde 
na památku tohoto významného místního rodáka.

MUDr. Emil Holub se v Holicích narodil v roce 1847. 
Už v dětství si vysnil cesty do Afriky. Ovlivnil ho především 
Livingstonův cestopis, který rád četl a kromě toho také pří-
rodovědec a cestovatel Benedikt Roezl. Po maturitě studoval 
na pražské lékařské fakultě. Na své první cestě na černý kon-
tinent měl zpočátku lékařskou praxi nedaleko jihoafrického 
Kimberley. Při svých cestách získal velice rozsáhlou sbírku 
a tu chtěl darovat pražskému Národnímu muzeu, ale byl 
odmítnut. Vystavoval tedy ve Vídni a tady mu začala pomá-
hat Rosa Hofová, dcera inspektora správních budov Prátru. 
Po několika letech došlo k jejich sňatku a oni potom za necelý 

měsíc vyjeli spolu na další Holubovu cestu do Afriky. Paní 
Růžena Holubová byla jeho velkou podporou a pomocnicí. 
Projevovala i nesmírnou statečnost. Velkým podporovatelem 
i mecenášem mu byl také Vojta Náprstek. Na konci 19. století 
se v Praze přece jen uskutečnila výstava jeho sbírek. Z Vídně 
tam tehdy jelo 82 železničních vagonů plných věcí, kterými 
chtěl představit Afriku. Vystavoval ale i např. v Americe.

Z poslední cesty po Africe se Dr. Holub vrátil s podlome-
ným zdravím a v roce 1902 zemřel. Jeho manželka se o něho 
obětavě starala a přežila ho o 56 let. Protože měla i hezký vztah 
k Holicím, odkázala městu ve své závěti vybavení bytu a torzo 
afrických sbírek. Pro tyto sbírky byl zde před lety v akci Z posta-
ven objekt muzea a ten slouží dosud. Jenom je od loňského roku 
ze sbírek instalována nová expozice, jejímž autorem je architekt 
David Vávra. Jsou tu vystavována vycpaná zvířata včetně Holu-
bova oblíbeného lva Prince. K vidění je i krátký životopisný 
film, africká domorodá vesnička atd. V několika kojích jsou 
představovány jednotlivé etapy cest a života cestovatele. Je tu 

i expozice věnovaná jeho manželce. V dalších je zase vidět Holu-
bovy následovníky – i Hanzelku a Zikmunda a kanárkově žlutý 
expediční trabant. Prostě – stojí to tam za návštěvu. 

Další náš výlet byl v první hezký, opravdu už konečně úplně 
jarní den – v neděli 14. dubna. Tentokrát jsme nikam nejeli, ale 
šli parkem, kolem Švýcárny ke Kočičímu hrádku, pak na roz-
hlednu Bára. Už jsme tu byli několikrát, ale přesto jsme někteří 
neodolali , vystoupali na ni a pokochali se výhledy. Ostatní si 
zatím na chvíli sedli a odpočívali. Potom jsme pokračovali kolem 
Kosovy hájenky k Rabštejnské Lhotě. Nejdříve lokalita Na ska-
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Patříte k pamětníkům, kteří pamatují kurzy tance a společen-
ské výchovy konané v „kulturním domě“ – restauraci U zámku 
ve Slatiňanech? Navštěvovaly jste taneční v sokolovně ve Sla-
tiňanech? Pak vám nejsou cizí jména tanečních mistrů paní 
Součkové, manželů Pazderových, Radka Smejkala nebo Luboše 
Falhaura s Pavlínou Hrádkovou. Všichni jmenovaní učitelé tance 
naučili, nebo alespoň se snažili naučit účastníky kurzů základům 
tance, s některými naučené taneční kroky zdokonalovali v pokra-
čovacích kurzech. Seznam absolventů, kteří prošli slatiňanskými 
tanečními je dlouhý, stejně jako tradice tanečních ve Slatiňanech. 
Konají se vždy od září do začátku prosince každý pátek a stále 
se těší oblibě účastníků ze Slatiňan a místních částí, ale i přileh-
lého okolí. Taneční ve Slatiňanech navštěvují slečny a mládenci 
z Nasavrk, Bojanova, Trhové Kamenice, Křižanovic, Smrkového 
Týnce a dalších obcí, ale i z Chrudimi, přestože sokolovna nemů-
že svým prostředím konkurovat sálu chrudimského muzea, kde 
se taneční také konají.

Od letošního září čekají kurzisty a návštěvníky tanečních 
některé změny. Vyučující pár Luboše Falhaura a Pavlínu Hrád-

kovou, kteří odchází vyučovat do Pardubic, nahradí lektoři Pavel 
Stejskal a Miroslava Hrstková. Stejně jako jejich předchůdci mají 
bohaté zkušenosti s vedením kurzů, jsou aktivními tanečníky 
v kategorii seniorských párů, účastníky Mistrovství ČR v Ústí 
nad Labem i mezinárodních soutěží. V kurzu naučí mladé lidi 16 
tanců a seznámí je s pravidly chování a pohybu ve společnosti. 
Zpestřením kurzu bude zajisté Černobílý večer, kde bude obleče-
ní všech laděno výlučně do těchto dvou barev, dále Disko večer, 
nebo Kloboukový večer. Nebude chybět závěrečný Věneček.

Každoroční zájem absolvovat taneční ve Slatiňanech svědčí 
o jejich dobré pověsti spočívající v pečlivém přístupu taneč-
ních mistrů a téměř domácímu prostředí slatiňanské sokolovny, 
o které se snaží pořadatel tanečních kurzů Tělocvičná jednota 
Sokol Slatiňany.

Jednotlivé lekce jsou přístupné veřejnosti a proto v září 
přivítáme rádi každého, kdo přijde doprovodit syna, dceru, či 
vnouče nebo kamaráda a bude svědkem jejich prvního seznámení 
s tanečním parketem, či sám zavzpomíná na své taneční začátky.

Hana Hanušová, Sokol Slatiňany

lách, kde jsme si prohlédli, jak na prvohorní křemencové skalky 
„našplouchal“ ve vlnách na břehu křídového moře písek – a z něj 
je tady ta druhá vrstva skal – pískovec. Pozoruhodná tu je spous-
ta janovců a řada jalovců. 

 Pak jsme za vesnicí šli do lesa, kde teď kvete množství 
půvabných kvítků – je to jaterník podléška. Byl to opravdu hezký 
pohled, jak se to v lese modrá. 

Zpět domů jsme se vraceli kolem Kochánovických rybníků. 
Nejprve k lesu a tam jsme se ještě zastavili u Korečkovy hájen-
ky, která je nyní adaptována na penzion a restauraci. Už teď je 
na celý areál pěkný pohled. Měli jsme i možnost nahlédnout 
dovnitř. A tak budeme brzy mít další cíl některého našeho výletu. 

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

Taneční ve Slatiňanech mají tradici

  
 
 
 
 

                   
                  
            
                
            
                
 
 
 
 
           
            
               
 
                
 
 
 
 
 
 

TRASY PRO PĚŠÍ:    ZÁKLADNÍ TRASA 6,5 km 

       PRODLOUŽENÁ TRASA, CELKEM 10 km 

START 
CÍL 

KOČIČÍ 
HRÁDEK 

BÁRA 
 

OBČERST. 
STANICE 

MLÝN SKÁLY 

MLÝN SKÁLY 
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soKOLNÍ VÝLET KOLEM 

25. kvìtna 2013 Ve SLATIÒANECH

Poøádají V. roèník akce

tentokrát krajem knízete Auersperga

sTART U sOKOLOVNY A CÍL V ZÁMECKÉM PARKU
PREZENTACE OD 8:00 HOD. - START V 9:00 HOD.

TRASY PRO PÌŠÍ 6,5 KM A 11 KM
TRASY CYKLO 24 KM A 56 KM

STARTOVNÉ 50 Kè

každý úèastník obdrží diplom a pamìtní placku

Doprovodné programy:

akce pro všechny bez rozdílu vìku

sOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOÈESKÁ - PIPPICHOVA
A t. j. SLATIÒANY

24.5.

pøijïte pobejt

- odpolední a veèerní program sokolovna - formani,

  táborák, opékání èuníka, spoleèná zábava

- zdolávání tras, venkovní tìlocvièny, horolezci, prohlídka

  mlýna, skály a švýcárny, koèièí hrádek, rozhledna bára,

  zámecký park, , historické

  drezúry koní, jízdy v koèáøe, prohlídka høebèína,

  dobový jarmark, pódiová vystoupení, naveèer pokraèování

  programu v sokolovnì

- po snídani zhodnocení akce a odjezd domù

7. slatiòanské pozastavení

25.5.

26.5.
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Oba pomníčky při okraji cesty, doda-
tečně osazenými replikami křížů, pochá-
zejí z 18.století. Na fotu č. 1 vidíme jejich 
stav z loňského roku.

Bližší kříž v terénní vlně níže umís-
těný, byl ozdobou krajiny jako typická 
boží muka do poloviny minulého století. 
Původní pískovcový kříž měl na před-
ní straně plastiku ukřižovaného Kris-
ta, na rozdíl od plechového provizoria 
na jeho místě (od r. 2003), uvádějící věřící 
do rozpaků, protože se z pomníku vytrácí 
jeho záměr, poskytnout poctu zakladateli 
křesťanství adorací.

Na přední straně tohoto podstavce je 
bohatě zdobená kartuš vystupující z plo-
chy, v jejichž vypouklém poli je německý 
text. Přestože je dnes obtížně čitelný, je 
zaznamenán a uvádí se v něm, že tento 
sloupek nechal vyzdvihnout papírenský 
mistr ze Svídnice H. P. Seifrt v roce 1735 
ke cti a chvále boží.

Papírník jako věřící člověk byl doná-
torem tohoto pašijového památníku kato-
lické církvi.

Zajímavá je ještě hlavice sloupu, která 
je usazená na rozšířeném podstavci se 
zmíněnou kartuší, ve spodní části kanelu-
rou zvýrazněnou a tvarovanou do oblouč-
ku, na níž jsou umístěny oblé kameny, 
dovedně vytesané z pískovcového bloku. 
V křesťanské symbolice představují skal-
natý vrch Golgotu u Jeruzaléma, na jejímž 
temeni byl podle biblického podání ukři-
žován Ježíš Kristus.

Druhý pomník v pozadí na obr. č. 1 
je věnován památce osobnosti a v původ-
ním stavu se nalézal do zimy roku 2000, 
z něhož byl pak odcizen kříž (obr. č. 2). 
Byl to vděk otci od tří synů, jehož zaměst-

nání bylo válečnické řemeslo. Nechali 
jej umístit v tomto místě patrně proto, že 
odtud pocházel.

Podle zápisu ve farní kronice z roku 
1836 šlo o důstojníka šlechtice v hod-
nosti kapitána, působícího v královských 
službách. Podle zjištění ředitele chrudim-
ského archivu byl dislokován v Uhrách 
a za vlády císařovny Marie Terezie se 
účastnil četných střetů s nepřítelem. Zápis 
z kroniky byl přetištěn do Ozvěn (prosinec 
2011) a více by k tomu dodal vojenský 
historik a vyjádřil se k označení jednotky 
v níž sloužil (jízda, pěší vojsko atd.), které 
je zašifrováno. Přední strana podstavce 
má také reliéfní kartuš s vypouklým kru-
hovým štítem, nahoře uzavřeném šlech-

tickou korunou. Při bedlivém ohledání 
restaurátorem byla na štítu rozpoznána 
heraldická figura paže s mečem, což je 
znamení pro bojovníka. Je tam vyryto 
i jméno onoho válečníka a text pokračuje 
i pod kartuší a končí na spodní rozšířené 
části pískovcového bloku. Je stářím velmi 
sešlý a špatně čitelný (obr. č. 3)

Pardubický sochař Karel Krátký se 
bude v letošním roce zabývat restaurací 
obou pomníčků. Při ohledání a posouzení 
jejich technického stavu pouze konstato-
val havarijní stav. Ten má hlavně na svě-
domí zub času a bohužel též lidská hamiž-
nost a vandalství. Musí se proto na místě 
rozebrat a odvézt do ateliéru k opravě 
poškozených míst a petrifikaci k zamezení 
rozpadu pískovce. Počítá se také s výmě-

nou maket křížů za původní, ovšem nově 
připravené kameníkem ze škrovádského 
pískovce. Základy obou křížů budou zpev-
něny betonáží.

Předběžná cena za restauraci jednoho 
pomníku byla sochařem vyčíslena částkou 
dosahující 80 tisíc Kč bez DPH. MěÚ 
Slatiňany žádá o grant z rozpočtu Pardu-
bického kraje pro tento účel.

Ing. Milan Vorel

obr. č. 3

obr. č. 1

obr. č. 2

Pískovcové sloupky památných křížů nad Škrovádem budou restaurovány

Každý, kdo má chuť zúčastnit se naší sou-
těže, která má již letitou tradici, navštiv-
te naše infocentrum a zakupte si Putovní 
knížku. V ní je 16 krátkých pověstí a 16 
konkrétních soutěžních otázek z míst, 
kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy 
a děly podivné věci.
Úkolem soutěžícího je navštívit nejméně 8 
míst, o kterých hovoří jednotlivé pověsti, 
najít tam odpovědi na 8 otázek a získat ale-
spoň 4 razítka pořádajících informačních 
center. V jednom z nich obdrží soutěžící 
puzzle s kreslenou mapou Chrudimska-
-Hlinecka. Na závěr je nutné vyplnit slo-
sovací lístek, a ten odevzdat v jednom ze 
zúčastněných infocenter nebo ho zaslat 
poštou nejpozději do 15. září 2013 na jed-
nu z jejich adres.
Z odevzdaných slosovacích lístků se správ-
nými odpověďmi bude vylosována hlavní 
cena a 7 cen vedlejších. Výsledky losování 
budou soutěžícím oznámeny na kontak-
tech, které uvedli na slosovacím lístku.
Po slosování budou seznamy výherců k na-
hlédnutí v prostorách i na webových strán-
kách zúčastněných infocenter.

Putujte za pověstmi
Chrudimska – Hlinecka a vyhrajte!
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