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Obyvatelky domu s pečovatelskou službou a pečovatelky děkují 
touto cestou dětem z MŠ a ZUŠ Slatiňany za jejich návštěvu a vy-
stoupení, které se pro ně připravily ku příležitosti dne matek. Bylo 
to příjemné zpestření všedních dní.

Děkuji městu Slatiňany a svazu diabetiků za přání k mému kula-
tému výročí. Chtěla bych také poděkovat těm, kteří ta pěkná přá-
níčka vytvářejí.
 Milena Procházková, Kunčí

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za přání k mým na-
rozeninám. Udělalo mně to velkou radost a velice si toho vážím. 
 Marie Queisnerová

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Jeníkovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.
 Jiří Roztočil

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi MVDr. Je-
níkovi za milé blahopřání k našim narozeninám.
 Jan a Jaroslava Nežádalovi

Poděkování

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 vítá-
ní občánků, zasílání gratulací k životnímu jubileu apod. Pro-
to žádáme občany-rodiče narozených dětí, pokud mají zájem 
o účast na vítání občánků, aby nás informovali pokud možno 
co nejdříve o narození svého dítěte.
Zároveň se omlouváme, pokud by byla městem Slatiňany za-
slána gratulace občanu, který zemřel a my jsme tuto informaci 
neobdrželi.
I my doufáme, že v brzké době bude obnoveno poskytování 
informací o evidenci obyvatel našemu úřadu a tímto bude evi-
dence opět aktualizována. A.P., M.K.

Informace pro občany

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 13. dub-
na 2013 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):
Lávková Tamara Slatiňany, Medunova 710
Kapounová Ella Slatiňany, Škrovád, Svatojánská 70
Horník Jakub Slatiňany, Škrovádská 437
Hrubý Vítězslav Slatiňany, T. G. Masaryka 440
Čepek Matěj Slatiňany, Vrchlického 518
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové a paní učitelky 
Jany Sychrovské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a je-
jich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

V sobotu 22. června 2013 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 7 nových občánků.

Vítání občánků

Ve čtvrtek dne 27. června 2013 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.

Zveme Vás na již tradiční koncert na začátku léta sopranist-
ky Jany Sychrovské. V pestrém programu uslyšíte operetní 
a muzikálové písně i chansony. Z české tvorby se můžete tě-
šit například na písně Slunečnice, Krize nebo Noční motýl. 
Hostem večera je tenorista Aleš Nehněvajsa, na violu bude 
doprovázet Aleš Křivský a na piano zahraje Petr Hostinský, 
varhaník, dirigent a umělecký vedoucí pardubického sboru 
ReBelcanto.
Koncert se koná v neděli 23. června od 18.00 hodin v zámec-
ké knihovně. Vstupné: 100 Kč, rezervace míst na telefonu 
469 681 112 (pokladna zámku).

Ukončení školního roku

Zámecký večer plný písní…

Od 3. 6. 2013 do 21. 6. 2013 se v ZUŠ Sla-
tiňany koná přijímací řízení a zápis nových 
žáků pro školní rok 2013/2014.
Přijímáni mohou být děti od 5 let do Hudeb-
ního, Tanečního a Výtvarného oboru.
Bližší informace jsou na www.zus.slatinany.cz, 
e-mail: zusslat@tiscali.cz, tel. 469 681 415.

Zápis nových žáků do ZUŠ Slatiňany
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 66. schůzi dne 8. 4. 2013
1.  Protokol ze státní kontroly provedené ve Školní jídelně Slatiňa-

ny (RM vzala na vědomí)
2.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském 

domě Národopisnému souboru Formani Slatiňany (schváleno)
3.  Umístění reklamního zařízení na pozemkové parcele č. 793 

v kat. území Slatiňany (neschváleno z důvodů dopravní bez-
pečnosti)

4.  Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby (smlouva mezi 
úřadem práce a městem – schváleno)

5.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (zvý-
šení o dvě pracovní místa na veřejně prospěšné práce dotované 
úřadem práce – schváleno)

6.  Pojištění příslušníků výjezdové jednotky Města Slatiňany 
(schváleno)

7.  Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace na Švýcárnu (část 
investiční dotace bylo převedeno do neinvestiční, celková výše 
dotace zůstává zachována, dodatek schválen)

8.  Program 16. zasedání zastupitelstva města (projednán, schvá-
len)

9.  Dokončení prací na cvičné kuchyni v ZŠ Slatiňany (schválena 
firma Pluto s cenou 104 522,28 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na své 67. schůzi dne 17. 4. 2013

1.  Pronájem budovy č. p. 93 v Trpišově (jde objekt úřadovny. RM 
schválila záměr pronájmu, viz článek o prodejně)

2.  Použití investičního fondu ZŠ (na financování dokončení pra-
cí ve cvičné kuchyni a vybudování venkovní kanalizační pří-
pojky)

3.  Smlouvu o poskytování stravování (RM schválila smlouvu 
o poskytování stravování zaměstnanců města)

4.  Rozšíření programu 16. zasedání zastupitelstva o bod č. 23. Po-
dání žádosti o projednání nepeněžitého vkladu do majetku VaK 
Chrudim, a.s. (RM doporučila zastupitelstvu města rozšířit pro-
gram o tento bod)

Rada města Slatiňany projednala
na své 68. schůzi dne 29. 4. 2013

1.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 

2.  Inventarizaci majetku města Slatiňany za rok 2012 – vyřazení 
majetku (RM vzala na vědomí zprávu o kontrole vyřazeného 
majetku, vzala na vědomí likvidaci neupotřebitelného majetku, 

vyřazená kytara ze ZUŠ darována Junáku)
3.  Výběr dodavatele na stavbu splaškové kanalizace – úsek 

od šachty č. 23–34 ve Slatiňanech – Říště (vybrána firma ABK 
Pardubice a.s. s nejnižší nabídkou 1 189 004 Kč)

4.  Zadání zakázky malého rozsahu na opravu oplocení u pomníku 
obětem a křížku na návsi v Kunčí (RM vzala na vědomí cenovou 
nabídku ve výši 117 043 Kč, pověřila starostu uzavřením smlou-
vy s firmou Pavel Vojáček)

5.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském 
domě (akce pro Státní zámek Slatiňany – schváleno)

6.  Bezplatné zapůjčení části pozemkové parcely č. 613/1 v k.ú. 
Slatiňany (parčík u zdravotního střediska pro společenskou 
akci obecně prospěšné společnosti Momo – schváleno)

Rada města Slatiňany projednala
na své 69. schůzi dne 13. 5. 2013

1.  Smlouvu o poskytnutí dotace pro SDH (dotace od Pardubické-
ho kraje – schváleno)

2.  Poskytnutí finančního příspěvku (Sportovní unie) (schválen 
příspěvek ve výši 3000 Kč na zajištění akce vyhlášení nejlepšího 
sportovce Chrudimska)

3.  Vstupenky na Švýcárnu pro hřebčín (50ks) (schváleno)
4.  Vnitřní směrnice o vyřazování přebytečného a nepotřebného 

majetku (schváleno)
5.  Administraci výběrového řízení na dodavatele samozametacího 

stroje 
6.  Přerušení provozu v MŠ Slatiňany v termínu 15.7.–9.8. 2013 

(schváleno)
7.  Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2013 (vza-

to na vědomí)
8.  Prodej části pískovcové zídky ve Škrovádu (neschváleno)
9.  Úprava usnesení ve věci umístění kontejneru na použité oděvy, 

obuv a hračky (schváleno umístění 1 kontejneru v ulici Vítězství 
u obchodního střediska a 1 kontejneru na Starém náměstí)

10.  Smlouva o spolupráci s vodní záchrannou službou (schváleno)
11.  8. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotací, financování opravy vrat 
hasičské zbrojnice – schváleno)

12.  Výběr dodavatele garážových vrat pro hasičskou zbrojnici 
Slatiňany (schválena firma Hydroenergie Bylany s nejvýhod-
nější nabídkou 141 033,97 Kč)

13.  Ceník na plovárnu města Slatiňany (schváleno)

SK Spartak Slatiňany, o.s. nabízí k pronájmu byt 3+1 volný od 
1. 8. 2013. Bližší informace na tel. č. 776 128 154.

NEBYTOVÉ PROSTORY PRODEJNY V TRPIŠOVĚ
v čp. 93, postavené na st. p. č. 101 o výměře 183 m2 v kat. území 
Trpišov.
Bližší informace na MěÚ Slatiňany u Bc. Petry Víškové č. tel. 
469 660 234

Ochranné očkování psů proti vzteklině se uskuteční dne 1. června 
2013:
- Slatiňany 8.30–9.30 u Městského úřadu
- Škrovád 9.30 před hostincem Půhoných
- Kunčí 10.00 u autobusové čekárny
Poplatek za očkování 1 psa je 100 Kč, lze dohodnout i kombino-
vanou vakcínu.
Očkování je povinné pro psy starší tří měsíců.

Vážení občané, 
v zájmu vyřízení Vašich žádostí a požadavků co nejrychleji 
a nejefektivněji Vás žádáme, abyste k vyřízení Vašich záležitos-
tí na Městském úřadě Slatiňany využívali úředních hodin. Úřed-
ní dny jsou pondělí a středa od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin.
Pokud Vám např. Vaše pracovní doba nedovolí vyřídit své zále-
žitosti v úřední dny, je vhodné zavolat na příslušný odbor a do-
mluvit si schůzku v ostatní dny, protože se může stát, že úředník 
bude např. na nějakém místním šetření. Úterý a čtvrtek je pracovní 
doba na úřadě od 6 do 11 a od 12 do 14.30 hod., pátek od 6 do 11 
a od 12 do 13 hod.
Děkujeme za pochopení a věříme, že Vaše záležitosti budou vždy 
vyřízeny k Vaší plné spokojenosti.

Pronájem bytu

Město Slatiňany nabízí k pronájmu

Očkování psů

Využívání úředních hodin
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Vážení spoluobčané,
město Slatiňany se v posledních měsících snaží vypořádat s nebla-
hou situací, kterou je dlouhodobé uzavření prodejny v místní části 
Trpišov. Značnou nevýhodou Trpišova oproti jiným obcím, kde 
byly prodejny v minulosti zrušeny, je složitá dostupnost nákupních 
středisek. Tento palčivý problém tíží zejména starší a imobilní ob-
čany. Vedení města hledá možnost řešení již od loňského roku, kdy 
byla ukončena dlouholetá všeobecně prospěšná a chválená prodejní 
činnost paní Málkové.
Hledání nového provozovatele se nesetkalo s úspěchem přes opa-
kované výzvy a nabídky pronájmu. Dlouhodobé uzavření budovy 
se navíc může promítat do výrazného zhoršování jejího technické-
ho stavu. S tím je spojeno i užívání části objektu pro obecné účely 
– občasná ordinace praktické lékařky a provozní kancelář – volební 

místnost. Neblahý důsledek uzavření prodejny se projevil při po-
sledních volbách, kdy jsme naštěstí využili rychlou pomoc míst-
ních hasičů.
V této chvíli před námi stojí několik možností, jak situaci řešit. Mů-
žeme dále hledat provozovatele prodejny a nechat objekt uzavřený. 
Druhou variantou by mohlo být přijmout aktuální nabídku zájemce 
o provozování potravinářské výroby – zpracování ovoce s mož-
ností zaměstnat místní občany. Případný prodej objektu jako další 
možnost nese riziko zcela odlišného způsobu využití.
Každopádně je snahou rady města zajistit dostupnost základních 
potřeb pro ty nejpotřebnější a znevýhodněné. Proto je také ve hře 
řešení formou pojízdné prodejny či organizování pravidelných do-
vozů seniorů za nákupy pomocí mikrobusu.

Petr Kolek, zastupitel města

Prodejna v Trpišově

Jak dobře znáte Železné hory? Národní geopark Železné hory 
si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil honbu 
za pokladem. Staňte se lovcem indicií a ulovte si sběratelskou rari-
tu. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které 
se ukrývá v tajence. Soutěž Vás nebude nic stát, pouze čas a někdy 
trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly.
Soutěže se účastní tato Informační centra: Chrudim, Slatiňany, 
Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Chotěboř, Hlinsko, Nasavr-

ky, Skuteč, Chrast, Luže, Proseč a Žďírec nad Doubravou.
Soutěž není časově omezena. Slosování bude probíhat vždy ke kon-
ci kalendářního roku. Konkrétní informace o soutěži, datum slo-
sování a ceny budou zveřejněny v prostorách všech zúčastněných 
informačních center, na jejich webových stránkách a na stránkách 
Národního geoparku Železné hory (www.geoparkzh.cz) a turistické 
oblasti Chrudimsko-Hlinecko (www.navstevnik.cz). Po slosování 
bude na těchto místech k nahlédnutí také seznam výherců.

Quest Národním geoparkem Železné hory

I v letošním roce si pro vás připravila městská knihovna letní sou-
těž, ve které se dozvíte nejen něco zajímavého, ale ještě můžete 
vyhrát. Pokud chcete vědět více, stavte se v knihovně nebo mrk-
něte na http://knihovna.slatinany.cz.

V úterý 4. 6. 2013 se v knihovně zámku Slatiňany koná Koncert 
absolventů Základní umělecké školy Slatiňany. Začátek koncertu 
je v 17.00 hodin. Žáci a učitelé ZUŠ Slatiňany se těší na vaší ná-
vštěvu.Vstupné je dobrovolné.

Soutěžte o prázdninách Pozvání na koncert absolventů
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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 
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 oblí-
bených titulů mezi vámi čtenáři a v každých 
Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Robert Ludlum – Treváyne
Helena Holcová – Přezrálé broskve
Robin Cook – Pojistka smrti

Měsíc s pěknou knihou

 

Nejenom v muzeu Švýcárna, ale i v místním infocentru si mů-
žete zakoupit DVD s filmy, které se promítají v Interaktivním 
muzeu starokladrubského koně. Jedná se o tématiku staroklad-
rubští koně, porod, život, zapřahání, podkování a využití. Další 
část vypovídá o historii i současnosti Švýcárny, Slatiňan a o ži-
votě prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka. Toto DVD je možno 
samozřejmě zakoupit i při návštěvě muzea. Cena za 1 kus je 
99 Kč.

V úterý 11. června tradičně od 19 hodin se ve Společenském 
domě uskuteční 107. LV. Půjde o klasický hudebně poetický po-
řad, neboť přijedou dva mladí pardubičtí básníci a zároveň hu-
debníci.
LUKÁŠ VAVREČKA (1987) je básník i prozaik a také předseda 
Obce východočeských spisovatelů. Je autorem románu Revoluci-
onáři, sbírky experimentální poezie Vyhnanec s křídly, veršované 
novely Idealistický román a knihy vícehlasých básnických skla-
deb Partitura.
Vystudoval kulturní dějiny a živí se jako sazeč a jazzový pianista. 
Za pianem je skvělý improvizátor, o čemž se budete moci pře-
svědčit. Vydává literární čtvrtletník Paronyma.
ANTONÍN HRDÝ (1983) píše básně, ale také si je sám zhudeb-
ňuje a s kytarou zpívá. Sám sebe považuje za alchymistu snaží-
cího se proměnit vzdušný zámek v kámen a naopak. Žije se svou 
milou, psem Ámosem a želvákem Jásonem na vsi, v zimě jim za-
mrzají okna a tvoří se na nich ledové květy, což je pro básníka 
jedinečná inspirace.
Lístky na LV zakoupíte za 50 korun na místě nebo v předprodeji 
v městské knihovně (469 660 239).

T. J. Sokol Slatiňany pořádá v sobotu 22. června 2013 zájezd 
do Prahy spojený s návštěvou výstavy Pod křídly Sokoly, 
ke 150. výročí založení sokolské organizace. Vstupné na tuto 
výstavu je zdarma.
Na programu odpoledne je návštěva výstavy šatů modni návr-
hářky Blanky Matragi, plakátů Alfonse Muchy či Svatováclav-
ské koruny. Všechny tyto výstavy jsou v Obecním době, takže 
jejich výběr bude na zúčastněných. Vstupné si hradí každý sám.
Výstava o faraonu Tutanchamonovi na výstavišti v Holešovi-
cích, nebo i vlastní program, to jsou další možnosti jak strávit 
odpoledne v Praze.
Odjezd v 8.00 hod. od sokolovny ve Slatiňanech. Návrat okolo 
20.00 hodiny. Nečlen Sokola hradí dopravu 100 Kč. Přihlásit 
se můžete u p. Hanušové na tel. 608 970 115.

DVD Švýcárna

107. Laskavý večer

Zájezd do Prahy

Milí „Slatiňáci“!
Je to téměř rok od otevření muzea Švýcárna. Rok utekl jako 
voda. Stromy obnažily své větve a opět se oděly do hávu bohaté 
zeleně. Letošní sezona začala již 6. dubna. A jak bylo pro letošek 
obvyklé, se sněhem. Nyní už nás provázejí opravdu jarní dny 
a tak nezbývá, než Vás opět pozvat k návštěvě muzea, třeba vy-
zkoušet naše novinky.
Pro děti i dospělé máme od letošního roku nového plyšového 
„kladrubáka“, který unese až 100 kg, a kterému hledáme letos 
jméno pomocí návštěvnické ankety. V interaktivním sálku i letos 
děti kreslí obrázky, zkouší s rodiči sedlat a uzdit našeho koníka, 
který již v loňském roce dostal jméno „Švýcárek“. Najdou se zde 
i další aktivity pro děti od 2 let, jako jsou houpací a plyšoví ko-
níci, pexeso z polštářů a jiné. Od června pak venkovní prostory 
ozvláštní „koňská“ houpačka, starodávný žebřinák nebo dětský 
venkovní parkurek pro nejmenší.

V nedávné době jsme měli tu čest pořádat na Švýcárně první 
svatební obřad. Dopadlo to výborně a venkovní prostředí dělalo 
novomanželům i svatebčanům skvělou kulisu. Proto doufáme, 
že se Švýcárna stane svědkem nejednomu páru i do budoucna 
a jako originální místo obřadu si ji zvolí k tomuto životnímu kro-
ku i další páry. Podrobnosti o pořádání a poplatcích naleznete již 
brzo na našich webových stránkách a nově také na Facebooku, 
kam jistě umístíme i několik fotografií.
A protože k nám konečně příroda začíná být přívětivá, počasí 
nám přeje a láká nás k vycházkám, zveme Vás všechny ještě jed-
nou k nám na Švýcárnu. Po spokojených řádcích v naší návštěvní 
knize, mohu snad napsat, že litovat nebudete.

Vstupné:
Dospělý 40 Kč 
Děti, studenti 25 Kč
ZTP, senioři 25 Kč
Skupiny od 10 osob 15 Kč
Rodina 80 Kč
Permanentka: 80 Kč / 5 vstupů, 150 Kč / 10 vstupů

www.slatinany-svycarna.eu
Vendula Tesařová 

Pozvánka
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V tomto areálu je rozmístěno několik drobných roubených 
staveb zemědělského charakteru, které jsou zařazeny k památko-
vě chráněným objektům pod ev. číslem 980/2. Podnětem k jejich 
umístění do parku koncem 80. let 19. st. knížetem Auerspergem 
byla didakticky motivovaná praxe. Ta spočívala v seznámení 
mladých šlechtických potomků s prací na modelovém statku hos-
podářské usedlosti, zaměřené na chov domácího zvířectva, aby 
se pak sami mohli o ně postarat a řídit později jeho chod v reál-
ných podmínkách.

Historické foto z 20. let minulého století zachycuje obyt-
nou část areálu, která se v roce 1945 stala klubovnou skautů 
(obr. č. 1).

Celý rajón malého venkovského statku vidíme na několika 
obrázcích (č. 2, 3, 4, 5, 6). Od konce II. světové války nebylo 
toto hospodářství vůbec ošetřeno a bylo ponecháno svému osudu. 
Je proto dnes zpustlé a zchátralé, oprava vyžaduje značné pro-
středky.

Život na této minifarmě zvířat byl doménou práce dětí ze 
zámku, u nichž každodenní rituál byl časově rozvržen na krme-
ní a ošetřování zvířat a ptáků. Měly proto k dispozici kromě 
obytného domku pro hospodáře i kotce, chlévy, kolnu, malou 
stodolu a seník v oploceném prostoru. Kromě pozitivního vztahu 
ke zvířatům se učily etiketě stolování, pohoštění hostů a dalším 

dovednostem pro praktický život. Voda k napájení zvířat a úklidu 
se odebírala z mělké kašny zapuštěné do země, do níž natékala 
potrubím z odbočky Ferdinandova vodovodu pro zámek.

O záchranu někdejšího dětského edukačního střediska 
po roce 2002 usilovali kasteláni působící v minulosti na zámku 
(Havlíček, Gothardová), zůstalo vždy u zbožného přání. Sou-
časný kastelán p. Bušta svým entuziazmem je zárukou, že se tak 
v blízké budoucnosti stane. Potřebné finanční prostředky dosud 
chybějí a s omezeným rozpočtem zcela vyhrazeném na provoz 

zámku nelze tuto akci zrealizovat. Veškerá povolení, zohledňující 
rekonstrukci těchto auerspergských roubenek jsou připravená 
ve shodě s připomínkami památkářů. Bude tady i zastávka pro-
hlídkové trasy parkem s výkladem průvodce.

V roce 1945, jak bylo výše uvedeno, získali opuštěný dome-
ček do bezplatného pronájmu skauti. Po roce 1948 byl skauting 
likvidován, protože jeho principy nebyly v souladu s komunis-
tickou diktaturou. Totéž se opakovalo v roce 1970, neboť díky 

uvolnění v letech 1968–69 mohlo skautské hnutí na chvíli obno-
vit svou oficiální činnost. Teprve v roce 1989 byla definitivně 
obnovena junácká organizace a skautský domeček v parku ji 
sloužil do roku 2002. Od roku 2000 využívá klubovnu ve Spole-
čenském domě po adaptaci školní jídelny v Tyršově ulici.

Ing. Milan Vorel, spoluautor Mgr. Daniel Vychodil

Areál dětského hospodářství v zámeckém parku čeká na rekonstrukci

obr. č. 3

obr. č. 5

obr. č. 4

obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 6
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První bod našeho výletu do Chrudimě bylo 
Muzeum barokních soch. Toto muzeum vznik-
lo v bývalém kapucínském kostele sv. Josefa. 
Jsou tu vystaveny asi tři desítky dřevěných 
a kamenných soch, které pocházejí ze 17. 
a z první poloviny 18. století. A tak jsme tu vi-
děli např. díla Pavla Čechpauera, Ignáce Rohr-

bacha, Jana Alberta Devotyto, Jiřího Františka Pacáka, Ferdinan-
da Maxmiliana Brokoffa. Expozici doplňuje krátký film o historii 
města, baroku a chrudimských sochařích – konkrétně právě o Če-
chpauerovi a Rohrbachovi. V muzeu jsou i tři sochy z původního 
Božího hrobu, který býval ve sklepení kostela. Jsme už pamětníci 
a tak jsme někteří vzpomínali, že v útlém dětství jsme ty působivé 
scenerie tady viděli.

V podzemí muzea jsme ještě shlédli výstavu Martina – obrazy. Je 
to už 7. výstava Martiny Čapkové, talentované studentky lékařské 
fakulty v Praze. Jedna její výstava byla i u nás, na slatiňanském 
zámku. Po tomto hezkém zážitku jsme se ještě prošli klášterní za-
hradou za areálem, kde je i zachovaná bašta Prachárna – na seve-
rovýchodním nároží středověkého městského opevnění.
Následovala návštěva Vodních zdrojů, kde byla výstava Jaroslava 
Korečka, našeho „skorosouseda“. Vystavené obrazy ukazují jeho 
vztah k přírodě i k rodnému kraji. Moc se nám líbily všechny ty 
malířovy pohledy na naši půvabnou krajinu. Samozřejmě jsme si 
tu prohlédli i výstavu geologie a mineralogie – sbírku hornin a ne-
rostů. Někteří z nás ji už při různých příležitostech viděli, ale rádi 
jsme si to zopakovali.

V Regionálním muzeu byla kromě nám známých stálých expozicí 
výstava Secese ze sbírek R. muzea a výstava úzce s touto sece-
sí související – věnovaná Alfonsu Muchovi. Řadu plakátů tady 
doplňují různé exponáty, grafické listy a informace o jeho životě 
i o jeho osobním vztahu k Chrudimi. Po všech těch procházkách 
jsme si pak odpočinuli u zajímavého filmu a před cestou domů se 
ještě zastavili na tradičním občerstvení.
Po dvou týdnech jsme se vydali na Planetární stezku do Nového 
Hradce Králové. Už jsme tu byli při různých akcích přímo v míst-
ní hvězdárně a teď nás čekala procházka přírodou. Stezka začíná 
modelem Slunce před objektem hvězdárny a v měřítku 1 : 1 mi-

liardě jsou tu znázorněny planety sluneční soustavy. A tak jsme 
kolem Merkuru a Venuše lehce ušli vzdálenost 1 AU od Slunce 
k naší Zemi. Jedna AU (astronomická jednotka) měří 150 milionů 
km. Kolem Marsu pak ke kostelíku sv. Jana, u něj je trpasličí pla-
netka Ceres. K Marsu je to ještě poměrně nedaleko – jen 1,5 AU 
od Slunce. Pak už to přibývá rychleji. Před rybníkem Roudnička 
je Jupiter, potom I Halleyova kometa, která se k nám pravidelně 
vždy po 75 až 76 letech vrací. Lesem kolem dalších rybníků – Dat-
lík, Cikán, Biřička jsme obešli zbývající planety sluneční sousta-
vy. Tady jsou už ty vzdálenosti daleko větší. U rybníku Datlík je 
Saturn – 9,5 AU, v lese Uran už téměř 20 AU a Neptun u zastávky 
MHD je 30 AU od Slunce. A tak jsme tyto vesmírné vzdálenosti 
během naší polodenní procházky v měřítku obešli a přitom jsme si 

je srovnávali nejen s Kuiperovým pásem , který je vzdálen „jen“ 
30 až 50 AU od Slunce, ale i s dalekým Oortovým oblakem vzdá-
leným 50 tis. až 100 tis. AU. Za ním ve vzdálenosti 125 tis. AU 
končí gravitační pole Slunce – to je vzdálenost 2 světelných roků. 
Je to všechno zajímavé, až fascinující. A jak řekli v jednom roz-
hlasovém pořadu Meteor – fascinovaným lidem stoupá hladina 
hormonu štěstí v krvi. A toho není nikdy dost.
Ale ještě na něco se můžeme těšit – po uzávěrce Ozvěn, ale ješ-
tě před jejich vydáním, pojedeme na další výlet – do Svojanova, 
který pro důchodce pořádá město Slatiňany. Je to pro nás vždycky 
velmi zajímavá akce. A tak už předem – velké díky za ni.

M.B. , Klub českých turistů Slatiňany

KČT Slatiňany v Chrudimi a na Planetární stezce
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Vybudování obchvatu silnice I/37 v Chrudimi je jediným mož-
ným řešením pro odlehčení západní poloviny městského komu-
nikačního okruhu (MKO). Obchvat převezme maximální část 
dopravní zátěže ve směru sever–jih a veškerou tranzitní dopravu. 
Napojením předmětné stavby na již vybudovaný úsek silnice I/37 
Jesničánky–Medlešice a připravovaný úsek Medlešice–křiž. I/17 
současně umožní rychlejší a kvalitnější napojení spádové oblasti 
města Chrudim na dálnici D11.
Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov–Jaroměř–Hradec Králové–
Pardubice–Chrudim–Ždírec nad Doubravou–Žďár nad Sázavou. 
Chrudimí je vedena průtahem po západní části městského komuni-
kačního okruhu (MKO ). Na průtahu je několik dopravních závad 
a křižovatek se světelnou signalizací. Intenzita dopravy ve městě 
patří mezi největší v Pardubickém kraji. Dopravní kapacita MKO 
je dána příčným uspořádáním, množstvím křižovatek, obsluhou 
přilehlého území a v neposlední řadě i množstvím chodců v této 
oblasti. Souhrn těchto faktorů řadí MKO v Chrudimi mezi kritické 
úseky na silnici I/37 a jeho vytíženost je na hranici kapacity. 
Vybudování přeložky silnice I/37 významně odlehčí městům 
Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace stavby zajis-
tí podstatné zlepšení životního prostředí ve Slatiňanech. Sníží se 
tam ekvivalentní hladina hluku a emise výfukových plynů. Záro-
veň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se 
možnost střetů automobilů s chodci.
Stavba I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17–Slatiňany 
je druhým úsekem navazujícím na předchozí úsek Medleši-
ce–křiž. I/17 v místě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) sil-
nic I/17 a I /37. Na tento úsek je navrhovaná stavba směrově 
i výškově napojena. Stavba dále pokračuje západně od obce 
Vlčnov, v násypové partii prochází mezi obcí Orel a městem 
Slatiňany, kde křižuje stávající silnici II /358 a železniční trať 

Pardubice–Havlíčkův Brod. Trasa se poté stáčí k jihu a v do-
statečné vzdálenosti podél obytné zástavby Slatiňan se na-
pojuje na stávající silnici I/37 v prostoru Návesního rybníka 
v místní části Kunčí.
Přeložka silnice I/37 je směrově nerozdělená, dvoupruhová ko-
munikace v kategorii S 11,5/80, délky 4563 metrů. Z převážné 
části je trasa přeložky vedena přes zemědělsky obdělávané území. 
Převážná část stavby bude realizována mimo obytnou zástavbu 
a stávající komunikace, takže ji bude možné provádět bez výraz-
nějšího vlivu na okolí. Některé stavební objekty si však vyžádají 
úplné nebo částečné omezení na provozovaných komunikacích. 
Pro úplné uzavírky jsou navrženy možné objízdné trasy po okol-
ních komunikacích.
Z důvodu připravované průmyslové zóny Slatiňany v km 3,32 
vpravo je těleso hlavní trasy rozšířeno pro případné možné vy-
budování napojení na přeložku silnice I/37 stykovou křižovatkou 
s řadicími pruhy a odbočovacím a připojovacím pruhem. Součás-
tí stavby je vybudování tří křižovatek, sedmi mostních objektů, 
protihlukových opatření a vyvolané přeložky inženýrských sítí. 
Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic niž-
ších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dvě vodoteče (Vlčnovský 
a Slatiňanský potok) a železniční trať Pardubice–Havlíčkův Brod.
Postup výstavby jednotlivých stavebních objektů bude závislý 
na zachování veřejného provozu na silnicích spojujících místní 
cíle s případným vyznačením objízdné trasy. Stavba je navržena 
k provedení ve třech na sebe navazujících etapách. V první eta-
pě budou provedeny přeložky inženýrských sítí a příprava území. 
Ve druhé etapě dojde k realizaci mostních objektů a k přípravě 
zemních prací hlavní trasy. Poslední etapa zahrnuje realizaci sil-
ničních objektů a dokončovací práce.
Přeložka komunikace I/37 a navazujících silnic nižších tříd je 
v souladu s územním plánem města Slatiňany. Komunikace bude 
po dobudování předmětného úseku součástí aglomerační osy Hra-
dec Králové–Pardubice–Chrudim-Slatiňany.
Zdroj informací: Studie ŘSD. M.K.

„Konečně se dočkáme“ – obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany

 

 

 Posezení 
s Heligonkami 

 
Kde:  Restaurace Monaco 

Kdy: 14. června od 18.00 hod. 
 

Vstupné je 20,- Kč 
 

Rezervace na tel. 469 681 310 
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V sobotu 27. dubna 2013 se v místní základní škole uskutečnilo první 
oblastní kolo včelařské soutěže Zlatá včela 2013. Hlavním pořadate-
lem je Český svaz včelařů, který tuto soutěž pořádá již několik let, ale 
v Pardubickém kraji se doposud žádná oblastní kola nekonala. Proto 
se náš kroužek rozhodl tuto akci uspořádat poprvé ve Slatiňanech.
A tak se poslední dubnovou sobotu do našeho města sjely čtyři 
včelařské kroužky (pátý kroužek na poslední chvíli z organizač-
ních důvodů odřekl svoji účast) o celkovém počtu 25 soutěžících 
ve věku od 7 do 15 let.
Hlavní soutěž proběhla v budově ZŠ Slatiňany, kde jsme měli při-
pravené výborné zázemí, a tak se děti mohly věnovat 5 soutěž-
ním disciplínám, a to test včelařských znalostí, včelařská praxe, 
pomůcky, mikroskopování a botanika. Zkoušejícími byli členové 
Základní organizace ČSV Chrudim a technické  zázemí  nám za-
jistili rodiče některých dětských členů včelařského kroužku.
Po skončení soutěžního klání se všichni účastníci výborně občer-
stvili v Krčmě krále Artuše a pak následoval přesun přes zámecký 
park do Švýcárny, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsled-
ků, které zahájil zastupitel města pan Daniel Vychodil.
A jak vlastně soutěž dopadla? Jsme rádi, že se můžeme v obou ka-
tegoriích pochlubit prvenstvím zásluhou Štěpána Dorazila, který 
byl i celkovým vítězem soutěže, a první místo v mladší kategorii 
si vybojovala Anička Dorazilová.

Umístění na 1.–3. místě ve starší kategorii znamená zároveň i po-
stup do celostátního  kola, které se uskuteční začátkem června v 
Nasavrkách. Spolu se Štěpánem tam postupují ještě Karel Suchý 
(včel. kroužek Chrast) a Jaroslava Naghi (VKM Bystré). Další 
medailovou pozici za náš kroužek vybojoval ještě třetím místem 
náš nejnovější člen Kuba Letáček. Ani ostatní naši včelaříci nebyli 
pozadu a tak jsme si vybojovali prvenství v hodnocení kroužků, 

druhý byl VKM Bystré, třetí místo obsadil VKM Žamberk a na 
čtvrté pozici skončili mladí včelaři z Chrasti, kteří si vlastně přijeli 
do Slatiňan vyzkoušet, co vlastně tato soutěž znamená, protože 
jejich kroužek působí teprve 1. rokem.
Po slavnostním zakončení hlavní části soutěže a prohlídce muzea 
ve Švýcárně jsme procházkou kolem Kočičího hrádku došli až na 
rozhlednu Bára, kde měly děti možnost změřit síly se členy Armá-
dy ČR, vyzkoušet si svoje schopnosti v překonávání překážek na 
laně a celý den jsme pak zakončili opékáním špekáčků.
Za tento den jsme si vysloužili pochvalu od všech vedoucích 
ostatních zúčastněných kroužků, kteří neskrývali tak trochu svoji 
závist nad tím, jakou má náš kroužek pro svoji činnost podpo-
ru jak ze strany samotných rodičů, tak i od města. Proto bychom 
chtěli ještě touto cestou vyjádřit poděkování všem slatiňanským, 
kteří nám pomohli tuto soutěž finačně nebo materiálně zastřešit.
Jměnovitě jsou to město Slatiňany, Pekárna Jaromír Čavrnoch, 
Potraviny Málek, Svídnická keramika Alena Effenbergerová, paní 
Petra Čejková, Informační centrum Slatiňany, vedení ZŠ Slatiňa-
ny, ZO ČSV Chrudim, muzeum Švýcárna, rodiče a dospělí členo-
vé včelařského kroužku Slatiňany.
Velkou pochvalu si zaslouží samozřejmě i všichni členové našeho 
kroužku ve složení Pavla Malinová, Ondřej a Matěj Půlpánovi, 
Jakub Letáček, Jakub Lukáš a Anna a Štěpán Dorazilovi. Všem 
děkujeme za vzornou přípravu na tuto soutěž a přejeme všem hod-
ně úspěchů ve včelaření.
Na závěr už jen zbývá popřát postupujícím do celostátního kola 
hodně úspěchů i trochu toho soutěžního štěstí při reprezentaci na-
šeho města, ale i celého kraje.

Zuzana a Dušan Dorazilovi, vedoucí kroužku

Zlatá včela poprvé ve Slatiňanech

Tak jako má duha mnoho odstínů, bude i léto v Hlinsku barevné! 
Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na divadelní představe-
ní, letní kina, dny s tématikou medu a dřeva, jarmarky s lidovými 
řemesly, folklorní slavnosti, folkový festival nebo několikadenní 
festival kreativity. Duha bude po celé léto začínat i končit v pa-
mátkové rezervaci Betlém Hlinsko!
Duha je symbolem veselých barev, které k létu neodmyslitelně 
patří. Každá z kulturních akcí bude mít svůj duhový odstín. Záleží 
pouze na návštěvnících, z jakých barev své léto poskládají.
Je připraven tento pestrý program:
• Medobraní (29. 6.)
slavnostní zahájení Duhového léta, celodenní program pro děti 
a dospělé s jarmarkem, soutěž o Řád medové vařečky, medové 
masáže, ochutnávky medů a medovin, perníková chaloupka se ži-
vými ježibabami a spousta dalšího
• Hubertův country & folk festival (13. 7.)
na festivalu se představí tyto kapely: Album (Chomutov), Bez-
Dobra (Havlíčkův Brod), Pražce (Luka nad Jihlavou), Chrpa 
(Chrudim), PonnyExpres (Řetová) a FootRail (Česko/Šlodsko)
• Den dřeva (27. 7.)
sportovní dřevorubectví s vicemistrem světa Martinem Komár-
kem, Mobilní trampské muzeum českých a slovenských trampů, 

divadelní a hudební program, jízda na dřevěném voru po Chru-
dimce, hry a soutěže pro děti i dospělé, jarmark
• Příběh dřevěné panenky (10. 8.)
program pro děti i jejich rodiče, kteří se stanou součástí dobrodružné-
ho příběhu dřevěné Panenky z expozice dřevěných hraček z Hlinecka
• Adámkovy folklórní slavnosti (30. 8.–1. 9.)
tradiční folklorní festival, na kterém vystoupí dětské i dospělé 
folklórní soubory z celé České republiky i z dalekého zahraničí 
(Indonésie, Venezuela atd.), jarmark s lidovými výrobky
• Artsy Fartsy, creativity festival (5.–8. 9.)
mezinárodní festival v ulicích města, studentská divadelní před-
stavení v českém i anglickém jazyce, rockový koncert, v neděli 
8. 9. celodenní program na Betlémě, výtvarné, divadelní, hudební 
a další netradiční workshopy
• Svatováclavský jarmark (28. 9.)
ukončení Duhového léta, ukázky výroby a prodej tradičních lido-
vých výrobků, doprovodný program
Více informací k jednotlivým akcím poskytne:
Turistické informační centrum Hlinsko
Betlém 561, 539 01 Hlinsko
469 312 349, ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz, Facebook – Hlinecko

HLINECKÉ DUHOVÉ LÉTO – Betlémem budou v létě zářit barvy
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Sobota 11. května byla pro tanečníky a tanečnice ZUŠ Slatiňa-
ny šťastným dnem. Na taneční soutěž Poupata jsme letos jeli se 
čtyřmi choreografiemi a získali 4 poháry! Zlato vytančily děti 
nejmladší – vystoupení „Ája a Fík“ – a nejstarší dívky ve scé-
nickém tanci „Duše noci“. Z bronzu se pak radovala skupina dětí 
ve věkové kategorii 9–12 let za „Horehronie“ a opět nejstarší 
děvčata za své vystoupení „All my people“. Tato choreografie 
jim přinesla v březnu na soutěži SUT v Hlinsku i postup na MČR 
do Litoměřic.
18. května „Duše noci“ vybojovaly bronzové medaile na taneč-
ní soutěži v Hronově, kde skončily těsně za polskými tanečníky. 

Gratulujeme!
Letošní školní rok jsme se ve své činnosti opět ani na chvíli ne-
zastavili. Kromě soutěží jsme měli pestrou i zimní sezónu, která 
byla ve znamení plesových předtančení – 11 předtančení na šesti 
plesech ve Slatiňanech i v okolních městech a obcích. 
Srdeční záležitostí je ale každoroční dubnové vystoupení v diva-
dle, kde se představují všechny slatiňanské skupiny, a které dýchá 
svojí nenahraditelnou atmosférou. Rovněž i každoroční závěrečné 
květnové vystoupení nasavrckých žáků našeho tanečního oddělení 
v Nasavrkách má svůj punc neopakovatelnosti.

Jiřina Doušová

Zlato a bronz

3. 6. – ZÁMECKÉ ARBORETUM A ROSARI-
UM OTEVÍRÁ SVOJI BRÁNU
Správa státního zámku Slatiňany společně s Ví-
tězslavem Hauptem ze sdružení Centaurea otevírá 
nově vybudované arboretum a rosarium v prosto-
rách zámeckého zahradnictví.
14. 6. – CHRUDIMSKÁ FILHARMONIE 
NA ZÁMKU VE SLATIŇANECH
Již třetí koncert Chrudimské filharmonie na ná-

dvoří slatiňanského zámku. Rezervace vstupenek na telefonním 
čísle 469 681 112. 
23. 6. – KONCERT MUZIKÁLOVÝCH PÍSNÍ A CHANSONŮ
Tradiční večerní koncert na začátku léta. V zámecké knihovně vy-
stoupí sopranistka Jana Sychrovská. Nutná rezervace na telefon-
ním čísle 469 681 112.
28. 6. – KASTELÁNSKÉ NOKTURNO
Večerní procházka zámkem v doprovodu kastelána. Dozvíte se za-

jímavé informace o stavebním, technickém a uměleckohistorickém 
vývoji zámku, seznámíte se s životními příběhy knížat z Auerspergu 
a jejich působením ve Slatiňanech a okolí. Uslyšíte, jaký byl osud 
původního zámeckého vybavení po roce 1945 a zjistíte, jaké jsou 
plány pro využití zámeckého areálu do budoucna. To vše a mno-
hem více v doprovodu osoby nejpovolanější, kastelána Ing. Jarosla-
va Bušty. Nutná rezervace na telefonním čísle 469 681 112.
29. 6. – ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁMECKÉ VĚŽE
Hlavní událostí letošní zámecké sezóny je bezesporu zpřístupnění 
nové prohlídkové trasy „Zámecká věž“. Historicky poprvé bude 
možno vystoupat na vyhlídkový ochoz velké věže s překrásnými 
pohledy na Slatiňany, Chrudim, Železné a Orlické hory. Prohlíd-
kový okruh bude v provozu do konce září a pouze za nedeštivého 
počasí.
Bližší informace na tel. čísle 469 681 112 a www.zamek-slati-
nany.cz.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Zámek Slatiňany – kalendář kulturních akcí – červen 2013
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Zpráva o činnosti skautského střediska v roce 2012
Středisko Junáka Slatiňany vyvíjelo v roce 2012 aktivní činnost 
jednak na úrovni celostřediskové a jednak na úrovni jednotlivých 
oddílů. Registrováno bylo 204 členů.
Rok 2012 byl rovněž rokem, kdy jsme si připomněli 100. výročí 
založení skautingu v českých zemích a 80. výročí založení skau-
tingu v našem městě.

Celostřediskové akce
- Lyžařský výcvik pro skauty a skautky v Krkonoších
- Soustředění pro rodiny s dětmi o jarních prázdninách v Desné
- Víkendový rádcovský kurz začínající vedoucí
-  Čarodějnice s programem pro děti. Pro děti bylo připraveno 

mnoho her a soutěží
- Vodácká výprava na Sázavu.
-  Setkání v Šiškovicích s kulturním programem u příležitosti 

100. let skautingu v Česku a 80. let ve Slatiňanech
- Velká víkendová výprava oddílů skautů a skautek do Křižánek
- Mikuláš pro veřejnost
- Živý betlém s rozdáváním Betlémského světýlka
- Dvě velké celostřediskové brigády v Šiškovicích
-  Pět táborů – z toho tři čtrnáctidenní dětské, jeden týdenní zamě-

řený na rodinný skauting, jeden týdenní oldskautský

Oddílová činnost
Ve středisku Junáka Slatiňany pracuje devět oddílů – sedm dět-
ských oddílů a dva kluby dospělých – oldskautů. Většina oddílů se 
skládá ze dvou či více družin. Družiny či oddíly se scházejí každý 
týden na své schůzce a zpravidla alespoň jednou měsíčně pořádají 
výpravu, výlet či jinou aktivitu.
Oddíl mladších děvčat – světlušek podnikl řadu výprav do okolí 
(výprava do Pekla, na velikonoční výstavu do Chrasti, do Lout-
kařského muzea v Chrudimi, do krytého bazénu, na rozhlednu 
Báru, údolím Doubravky). Velké víkendové výpravy probíhaly 
do Holic a vánoční do Šiškovic.
Oddíl mladších chlapců – vlčat podnikl rovněž řadu výprav 
do okolí (do údolí Žejbra, na rozhlednu Báru, do muzea v Chru-
dimi, do krytého bazénu, na Doubravku). Mezi velké víkendové 
výpravy patří putování po Českém ráji a vánoční výprava do Šiš-
kovic.
Oddíly vlčat a světlušek se účastnily okresního kola závodů pro 
vlčata a světlušky Boj o totem náčelníka a vlajku náčelní. Světluš-
ky vyhrály okresní kolo a postoupily do kola krajského. 
Oddíl skautů Dúnadan podnikl mnoho akcí, mezi ty nejzajímavěj-
ší patřil zimní zkoumání ledopádů na Doubravce, objevování skal-
ních měst (Hruboskalstko a okolí Suchých skal) na jaře i v zimě 
a městská výprava do Nového Města nad Metují. 

Orelský oddíl podnikl několik denních výprav po okolí a dvě vý-
pravy do Šiškovic. S místní organizací „Bubínek“ se oddíl podí-
lel na přípravě a realizaci dětského dne, lampionového průvodu, 
stopovací hry a obnově místní třešňové aleje, kde oddíl zakoupil 
jeden stromek původní staročeské odrůdy a zasadil ji co by skaut-
ský strom o který se bude starat.
S podzimem rozjel svou činnost roverský kmen (starší chlapci 
a děvčata) a zatím uspořádal několik tvořivých setkání a roveři 
a rangers pomáhali na střediskových brigádách. 

Oldskautský klub Vontové se stará O Tyrolský srub, kde uskuteč-
nil několik brigád. Dále podnikl několik výprav (Horní Bradlo, 
Březiny, Šiškovice). Členové klubu se účastnili oldskautského 
Jamboree v Miletíně i setkání oldskautů v Pardubicích. V létě tá-
bořil klub týden na Březinách.
Oldskautský klub rodinného skautingu Makom pomáhal středisku 
v Šiškovicích. Dále podnikl zimní týdenní lyžařské soustředění 
pro rodiny s dětmi v Desné, jarní sjíždění Jizery a putování po Ma-
loskalsku, letní týdenní táboření v Křivoklátsku a několik pobytů 
v Šiškovicích.

Informace pro rodiče, kteří by chtěli přihlásit od září své dítě 
do našich oddílů:
Nenechávejte to na poslední chvíli, kontaktujte nás již nyní:
Do oddílu mladších děvčat – světlušek se hlásíte u paní Zuzky 
Pleningerové, zuzana.pleningerova@seznam.cz.
Do oddílu mladších chlapců – vlčat se hlásíte u pana Daniela Vy-
chodila, daniel.vychodil@centrum.cz.
Za tým činovníků střediska Junáka Slatiňany

Mgr. Daniel Vychodil, vedoucí střediska

Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko Junáka Slatiňany
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Přiletěly sejkorky na okýnko, 
pojďte se podívat, paňmaminko.
Písničky zpívají, v kole se zatočí, 
až vaše srdéčko radostí posko-
čí.…

V září 2012 se folklórní rodina rozrostla o dalšího člena.
Pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklórní 
soubor Sejkorky.
Ve dvou tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá 
a tančí více než 60 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává pís-
ně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské 
vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská 
muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Velkými po-
mocníky vedoucích jsou dále Zdena Pacholová a Káťa Josífová.
Tak to jsou pouze strohá fakta, ale jak vlastně souborová rodinka 
prožívá svůj první rok života? Soubor úzce spolupracuje s Ná-
rodopisným souborem Formani Slatiňany. Společně s ním také 
premiérově vystoupil na již tradičních Vánočních koncertech 
pro celou rodinu v prosinci ve slatiňanské sokolovně. Premiéra 
to byla opravdu vydařená. Dvě zcela vyprodaná představení byla 
plná andílků, čertíků i vánoční pohody a diváci při nich vytvořili 
dětem i dospělým opravdu skvělou atmosféru.
Hned od ledna nastalo chystání nových vystoupení – tentokrát 
s jarní tématikou. Vrabeček si vzal na taneček sýkorku a na dvor-
ku si spolu pěkně potancovali. Moc jim to spolu slušelo. Březen 
ze sna probudil zemi a oblékl jí jarní šaty. Sejkorky odnesly zimu 
a přinesly nové líto. Buďme všichni veselí – jara jsme se dočka-
li!!! Ale dalo to zabrat. Ještě na prvním jarním soustředění star-
ší skupiny a muziky začátkem dubna nebyla nouze o sníh a led 
a došlo i na pořádnou koulovačku. Začala také výroba figurek ze 
šustí do nového souborového Betléma, který bude zdobit sokolov-
nu během příštích vánočních koncertů. Díky, Zuzko Dorazilová, 
za pomoc, trpělivost a šikovnost. A v dubnu ještě premiérově 
další soustředění – tentokrát mladších dětí spolu s rodiči – 
pokus, který se zdařil. Všichni si to užili a udělali pořádný kus 
práce na novém programu. Velký dík patří Danovi Vychodilovi 
a Milanovi Bartákovi za přípravu her a soutěží pro děti. Dále Kátě 
Josífové za přípravu a průběh večerního rukodělení. Stádo oveček 
už se těší na vánoční vystoupení.

20. 4. 2013 – Přehlídka dětských folklórních souborů v Červe-
ném Kostelci. 
Sejkorky přiletěly do Červeného Kostelce ve zbrusu nových krás-
ných krojích (díky švadlenko, Zdeničko Chalupová!). Soubor také 
musí velmi poděkovat za finanční pomoc T. J. Sokolu Slatiňany, 
městu Slatiňany a samozřejmě všem rodičům, kteří také na výro-
bu nových krojů finančně přispěli. Podívat se na ně můžete na na-
šich internetových stránkách www.sejkorky.cz.
A co se chystá u Sejkorek v květnu a v červnu? Vystoupení 
ve skanzenu v Kouřimi, kde Sejkorky předvedou letnicové obřady 
Otvírání studánek, obchůzku královniček a zatancují si pod májí. 
Samozřejmostí je i účast na již tradičním Slatiňanském pozasta-
vení. Sezónu zakončí v sobotu 8. června na MFF Pardubice – HK. 
Pak si všichni zaslouženě odpočineme přes prázdniny a v září opět 
vykročíme do další sezóny. Doufám, že v listopadu do Slatiňan opět 
vrátíme i Dětský mezinárodní festival Tradice Evropy.
Pokud budete chtít vykročit do nové sezóny s námi, budeme rádi. 
Ve svých řadách tanečníků a zpěváků rádi uvítáme děti od 5ti let 
a i muzikanti všeho věku si s námi mohou přijít zahrát na lidovou 
notu. Hlavně zvesela!

Stáňa Sejkorová, vedoucí souboru

Dětský folklórní soubor Sejkorky



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Josef Prokš, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci 
města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., 
Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 17. června 2013. ZDARMA. 

12


