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Ve čtvrtek 21. listopadu bude na programu Laskavého večera 
recitál hudebníka Slávka Klecandra. Ten není ve Slatiňanech ne-
známý, bude to již jeho třetí vystoupení.
Čerstvý šedesátník Slávek Klecandr je znám jako frontman skupi-
ny Oboroh, ale často vystupuje i coby sólový písničkář. V minu-
losti prošel mnoha skupinami a protože se v 70. letech pohyboval 
i v undergroundových vodách, byl, hlavně pro své členství ve sku-
pině Bílé světlo, sledován StB.
Oboroh vznikl v roce 1989, ale to Slávek Klecandr pouze dal ná-
zev již existují, ale bezejmenné kapele. Od roku 1985 toto hu-
dební sdružení, bez státního souhlasu, tedy ilegálně, koncertovalo 
na evangelických farách. Skupina se od začátku věnovala hlavně 
folk-rockové hudbě. Většina písní je z autorské dílny právě Slávka 
Klecandra. Oboroh je hodně spojován se zhudebňováním biblic-
kých žalmů, ale není to zdaleka stěžejní část jeho repertoáru.
Při svých předešlých slatiňanských recitálech (8. 11. 2007 a 18. 10. 
2011) se Slávek Klecandr představil nejen jako skvělý hudebník, 
ale také jako neobyčejně milý a příjemný společník. Kdo na LV 
přijde, určitě nebude litovat. A k zakoupení budou i CD.
Pořad začíná v 19 hodin a vstupné je 50 korun. z.j.

110. LASKAVÝ VEČER SE SLÁVKEM KLECANDREM

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 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:
Körnerová H. M. – Prosím sestřičko, Děkuji sestřičko
Keleová – Vasilková Táňa – Nikdy
James Rollins – Rodokmen smrti

Měsíc s pěknou knihou

Začátkem měsíce října byla naistalována nová pamětní deska 
na pomník v parčíku v ulici Vrchlického ve Slatiňanech. Deska 
je odlitá do laminátu a vyrobila ji společnost HVH z Horní Kalné 
u Hostinného. Pořizovací cena je 26 620 Kč.
Dne 11.listopadu 2013 v 11 hodin bude u této desky při příležitosti 
Dne veteránů připomenuto obětí válek.

Nová pamětní deska na pomníku
v parčíku v ulici Vrchlického ve Slatiňanech

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
přijďte si pro pár zdraví prospěšných dobrůtek, které pro Vás při-
pravil Svaz diabetiků ze Slatiňan pod záštitou VZP, Sokola a MěÚ 
Slatiňany na 

DEN ZDRAVÍ
který se bude již tradičně konat v místní SOKOLOVNĚ 

V SOBOTU 23. 11. 2013 od 9.00 do 15.00 hodin
Čekat na vás budou naše zdravotní sestry, aby vám změřily krev-
ní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Drobní prodejci pro 
vás mají připravené své výrobky – sýry, ořechy a oříšky, sušené 
ovoce, med i medovinu. No a ještě jedna lahůdka na závěr. Pozná-
te všestranně užitečnou bylinku STÉVII – SLADKOU TRÁVU 
a výrobky z ní. Více se dozvíte od odborníka. Tato bylinka by 
neměla chybět tomu, kdo má cukrovku, nadváhu, vysoký KT.
Těšíme se na Vás.  Výbor SD Slatiňany.

„ZDRAVÍ POCHÁZÍ
JEN ZE ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA“

Tradiční vánoční trhy v sokolovně ve Slatiňanech se konají v so-
botu 30. listopadu 2013 od 8.30 hod. do 15.00 hod. Navštivte pří-
jemné prostředí zdejší sokolovny a vyberte si drobný dárek pro 
své nejbližší. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé i prodejci.

Vánoční trhy
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 77. schůzi dne 7. 10. 2013
  1.  Uzavření dodatku a smlouvy o poskytnutí neinvestiční v po-

žární ochraně (RM schválila přijetí navýšené dotace od Pardu-
bického kraje o 21 000 Kč).

  2.  Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistické-
ho informačního centra 21 č. OR/13/23068 s Pardubickým 
krajem (RM schválila přijetí dotace od Pardubického kraje 
ve výši 32 297 Kč). 

  3.  Přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany (RM schválila při-
jetí sponzorského daru pro školu ve výši 75 810 Kč).

  4.  Úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní 
školy Slatiňany na r. 2013 (RM schválila).

  5.  Použití investičního fondu Mateřské školy Slatiňany (RM 
schválila použití investičního fondu MŠ ve výši 29 975 Kč 
na žaluzie).

  6.  Zajištění prostor na volnočasové aktivity pro děti (RM vzala 
na vědomí žádost občanského sdružení Jiskřička).

  7.  Vyřazení majetku (RM schválila vyřazení nepotřebného majet-
ku dle seznamu – k nahlédnutí na MěÚ).

  8.  Poskytnutí finančních příspěvků (RM schválila poskytnutí fi-
nančních příspěvků v 2. kole grantů – seznam na webových 
stránkách města).

  9.  Uzavírání dodatků k nájemním smlouvám na byty ve vlastnic-
tví města (řešení problému neoficiálního poskytnutí městského 
bytu třetí osobě).

10.  Řešení pohledávky (pohledávka týkající se prodejny v Trpišo-
vě řešena dohodou mezi městem a bývalým nájemcem).

11.  Použití rezervního fondu ŠJ (na zajištění dozorů v jídelně – 
schváleno).

12.  Zadání zakázky na zajištění svozu, využití případně odstraně-
ní směsného komunálního odpadu v roce 2014 (RM schválila 
způsob zadání, členy hodnotící komise, seznam společností, 
které budou obeslány).

13.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském 
domě (Formani a TJ Sokol Slatiňany) (na festival Tradice – 
schváleno).

14.  Pronájem zahrádek na sídlišti v ul. Boženy Němcové (změny, 
výpovědi, ukončení smlouvy – schváleno).

15.  Rozšíření míst ke sběru použitých oděvů, obuvi, hraček a bytové-
ho textilu (rozšíření o sběrný dvůr ve Slatiňanech – schváleno).

16.  Kácení dřevin a odsouhlasení návrhu na revitalizaci veřejné 
plochy (schváleno skácení jednoho javoru v ulici Jungma-
nnova, dvou tújí na hřbitově, některých olší na Škrovádském 
nábřeží dle doporučení znalce, tří borovic v ulici Švermova 
z důvodů rekonstrukce domu).

17.  16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (granty, dataprojektory do školy).

Dne 14. září 2013 se konala podzimní výstava drobného zvířectva 
a exotů. Tradičně byla doplněna o výstavu jiřin s možností objed-
návek hlíz na příští sezónu, současně zde probíhal prodej květin, 
ořechů, sušeného ovoce, keramiky a suchých květinových sazeb.
Pohár starosty města Slatiňan v drůbeži získal Ivan Pytlík, v krá-
lících Radmila Smyslová, v holubech Pavel Kopecký. Počasí ne-
přálo, přesto výstavu shlédlo přes 200 návštěvníků.
Dne 5. 10. 2013 30 členů naší organizace navštívilo krajskou vý-
stavu vysočiny drob. zvířectva v Bohdalově. Odpoledně potom 
„Novoměstskou andulku“. Cestou jsme se zastavili v domě kultu-
ry ve Žďáře nad Sázavou, kde funguje obří model železnice tak, 
jak vypadala v 80.letech. Na 600 m tratí se pohybuje 70 souprav 
a 180 výhybek. Návštěvu vřele doporučujeme.

Za ZO ČSCH J. Korečková

Slatiňanští chovatelé nezahálejí…

Pálení biologicky rozložitelných odpadů

Nový kontejner na sběr oděvů, obuvi, hraček a bytového 
textilu
Ve sběrném dvoře města Slatiňany přibyl další kontejner na sběr 
použitých oděvů, obuvi, hraček a bytového textilu. 
Uvedené komodity prosím odkládejte do tohoto kontejneru pokud 
možno čisté (v žádném případě znečištěné od mastných olejů, naf-
ty, benzínu apod.) a nejlépe zabalené, např. v igelitových pytlích 
k snadnějšímu vyprazdňování kontejneru.
Svoz a využití komodit z tohoto kontejneru jsou zajištěny bez-
platně, náklady tedy nebudou promítnuty do nákladů, ze kterých 
každoročně vycházíme při stanovení místního poplatku 
za komunální odpad.

Umístění nádob na upotřebené potravinářské oleje a tuky
Nádoby (zelené popelnice) na upotřebené potravinářské oleje 
a tuky jsou umístěny na těchto místech:

1. v ulici Tyršova (sídliště)
2. v ulici Boženy Němcové (sídliště)
3. v ulici Nádražní (u domků chráněného bydlení)
4. v ulici Staré náměstí (u základní školy)

Upotřebený potravinářský olej a tuk (např. ze smažení a peče-
ní) odkládejte do těchto nádob v uzavřených plastových oba-
lech, nejlépe v pet lahvích.
Upotřebené oleje a tuky budou dále materiálově využity.
Svoz a využití oleje a tuku jsou zajištěny bezplatně, náklady tedy 
nebudou promítnuty do nákladů, ze kterých každoročně vychází-
me při stanovení místního poplatku za komunální odpad.

Připomínky a podněty k systému nakládání s komunálním 
odpadem
Své připomínky nebo podněty k systému nakládání s komunálním 
odpadem ve městě posílejte na emailovou adresu: p.viskova@sla-
tinany.cz nebo přímo kontaktujte paní Bc. Petru Víškovou, osobně 
nebo na tel. č.: 469 660 234.

Bc. Petra Víšková

Pálit listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného půvo-
du v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto pod-
mínek: 
-  dle § 16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je mož-

né v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s § 
16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští 
přestupku podle § 23 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší

-  pálit odpad rostlinného původu je možné pouze v případě, 
jsou-li k tomu vhodné klimatické podmínky (zejména bezvě-
tří, nepálit v období dlouhotrvajícího sucha)

-  v zastavěném území prosím berte při pálení rostlinného ma-
teriálu ohled na sousední nemovitosti, aby nedocházelo k pří-
lišnému obtěžování okolí a osob zápachem či kouřem 

Dále upozorňujeme občany města Slatiňany, že je zakázáno 
spalovat ve spalovacích zařízeních jiné palivo než to, které pře-
depisuje výrobce. Každý občan má povinnost nakládat s odpa-
dy v souladu s §12 odst. 1) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a dále v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Slatiňany 
č. 3/2012. Pálit odpad (např. plastové obaly, materiály obsa-
hující chemické látky apod.) v domácnostech a venkovních 
topeništích je zakázáno!!

Bc. Aneta Lichtenbergová, OVŽP

Informace z odpadového hospodářství
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Děkujeme touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k naší zlaté svatbě.

Ladislav a Jarmila Beránkovi

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání a milou vzpomínku, 
k příležitosti mých narozenin.

Václava Boháčová

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

František Hromek

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

Ludmila Řídká

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

Ing. Milan Vorel

Srdečný dík městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jení-
kovi za přání k našim narozeninám.

Manželé Korečkovi

Za milé blahopřání k mým narozeninám, které mě velice potěšilo, 
děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi.

Ladislav Spilka

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen za sebe, ale i ostatní 
turisty Slatiňan paní Marušce Bouškové, za její obětavou prá-
ci s vymýšlením výletů a s tím spojených dalších nápadů. Má 
vždy vše výborně promyšlené do posledních detailů.Asi všichni 
si dovedou představit tu práci, vše vyhledat, něco přečíst, aby 
nám o všech památkách mohla říci svojí „pohádku“. Obdivuji 
její úžasnou vitalitu a ochotu pro nás pořád něco vymyslet, aby 
se procházky ani výlety neopakovaly. A ty společné dovolené, 
ty jsou přeci úžasné. Ti co se zúčastňují o tom vědí své a dají mi 
jistě za pravdu.
Milá Maruško, přeji Ti za sebe i ostatní hodně dalších sil a mnoho 
dalších nápadů. Mrkvičková Alena

Dne 23. listopadu 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Helena a Josef Vrbovští.

Dne 30. listopadu 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Jaroslava a Zdeněk Novákovi.

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

V sobotu 23. listopadu 2013 v 10.00 hodin bude v obřadní síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spo-
lečenství našeho města 10 nových občánků.

V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 11 manželských 
párů výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspo-
řádá město Slatiňany malou oslavu pro naše jubilanty dne 15. 
listopadu 2013 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech 
od 18.00 hodin.

Dne 15. listopadu 2013 se dožívá významného životního jubi-
lea 100 let nejstarší občan Slatiňan pan Josef Němeček. K to-
muto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Poděkování

Zlaté svatby

Vítání občánků

Oslava stříbrných svateb

Jubileum

Život to vzal zase zkrátka, 
už je tu devadesátka.

Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,

a život umí užívat.
Ať tě všechno stále baví,
Přejeme Ti hodně zdraví.

Paní Milušce Švadlenkové ke krásným narozeninám
přejí vše, co se vůbec dá přát přátelé ze

Svazu diabetiků ve Slatiňanech

Každoročně pořádá tuto soutěž Infocentrum Slatiňany ve spoluprá-
ci s „íčky“ turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a v září probíhá 
losování výherců. Tento rok proběhlo 30. září v Heřamanově Měst-
ci, a opět byli vylosováni výherci jak hlavní, tak vedlejších cen. 
S první ceny se radovala paní Boháčová z Vysokého Mýta, která 
vyhrála čtyři šestihodinové skipasy do lyžařského areálu v Hlin-
sku. O dalších 7 cen se většinou rozdělili turisté z našeho okolí.

Vyhodnocení soutěže Putování za pověstmi
Chrudimska-Hlinecka

Stále trvá soutěž, stále se můžete zapojit, stále můžete něco vy-
hrát…
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

Fotbalisté SK Spartak Slatiňany pořádají v sobotu 9. 11. od 
20.00 hod. ve slatiňanské sokolovně tradiční „Posvícenskou 
Martinskou taneční zábavu“. K tanci i poslechu hraje hudeb-
ní skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ. Srdečně zvou pořadatelé. 
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Jelikož je podzim, všichni se pomalu začínáme připravovat na zimní 
období, opouštíme zahrádky, chaty a chalupy, a na místo výletů vy-
hledáváme stále častěji aktivity v teple. K nim jistě patří i návštěvy 
divadel, koncertů či různých vystoupení. A to bylo vlastně impulzem 
k mému dalšímu rozhovoru. Možná někdo ví, ale spíše bych si troufla 
napsat, že neví, že pro většinu známí Slatiňáci jsou mimo svou práci 
také známými hudebníky. O kom že to mluvím? Manželé Petr a Jitka 
Šottovi, on ředitel místní ZUŠky a ona paní učitelka tamtéž založili 
hudební skupinu STRUNOVRAT, a protože si myslím, že by je mohli 
znát čtenáři i z té jejich druhé „zájmové a umělecké“ stránky, požáda-
la jsem jejich „vedoucího“ Petra Šottu o rozhovor.
1. Zmínila jsem již skupinu STRUNOVRAT, můžete nám ji před-
stavit?
Jsme kapela, která se žánrově pohybuje v oblasti folku – dva pánové 
a dvě dámy. Manželka Jitka hraje na housle, zobcovou flétnu a po-
máhá i s vokály. Další ženou v kapele je zpěvačka Zita Petříčková. 
Na bezpražcovou baskytaru hraje Saša Frei. Na mě je zpěv a kytara.
2. Není to první kapela, které jste členem – členy (kterou založil), 
jaká byla cesta až k tomuto seskupení?
Co se týká kapely koncertního typu, tak to nejdříve bylo Nový koření. 
Základem repertoáru byly upravené lidové texty na nově vymyšlené 
melodie. Pak jsem hrál dva roky v kapele Gala-tea, o které by se již 
dalo říct, že hrála „klasický folk“. To bylo v letech 2006–2007. V dal-
ším roce jsem vystupoval pouze jako osamělý písničkář. V průběhu 
roku 2009 se ke mně konečně přidala s houslemi moje žena Jitka. Když 
nás slyšel na 6. ročníku Slatiňanského vrabčáka baskytarista hlinecké 
Jazzibaby Saša Frei, tak se mu naše vystoupení líbilo s tou výhradou, 
že tam chyběla bezpražcová basa. Během příštího jara jsme se domlu-
vili a premiéru již jako kapela Strunovrat jsme měli v roce 2011 na ná-
rodním finále Porty v Řevnicích. Na podzim minulého roku se k nám 
přidala výborná zpěvačka Zita Petříčková. Premiéru v tomto, věřím že, 
konečném složení, jsme měli v loňském roce na 8. ročníku Slatiňan-
ského vrabčáka.
3. Jak dlouho kapela vystupuje, jelikož vím, že jen část skupiny tvoří 
Slatiňáci, kde zkoušíte, jak často, a vůbec jak je to časově náročné 
skloubit práci se „zábavou“?
Strunovrat je mladá kapela složená ze zkušených muzikantů. Výho-
dou je, že nebydlíme daleko od sebe. Zita a Saša jsou z hlinecka, proto 
domluva zkoušek pro nás není problém. Je to pro nás především zába-
va, lidsky to mezi námi velice dobře funguje, takže většina zkoušek se 
odehrává v nepravidelném střídání v našich domácnostech.
4. Jaký máte repertoár? Máte své vlastní písničky a v případě, že 
ano, kdo je jejich autorem – hudba, slova? Kdo je vlastně hlavou 
a kdo krkem skupiny? Asi i v takovéto formaci musí mít někdo po-
slední slovo nebo je tomu jinak?
Osou našeho repertoáru je vlastní tvorba. Hudbu a texty píšu já. Když 
do kapely přinesu novou píseň, tak se v prvé řadě zajímám o názor 
na text. Ve folku je na kvalitu textu všeobecně kladen velký důraz. 
Dobrý text má svá nepsaná i psaná pravidla. Píšu písně o úplně oby-
čejných tématech a situacích, které přináší život. Možná zdánlivě 
nevýznamných a nenápadných. Většina lidí touží po klidu, pohodě, 
lásce a troše romantiky. A to mě zajímá víc, než nějaké morbidní pří-
běhy, či rádoby politická satira. Co se týká hudby, tak to je snadné. 
Představím náčrt aranže a na zkoušce to dotvoříme. V kapele panuje 
vzájemný respekt a úcta. Základním pravidlem je, když se někomu 
nelíbí nějaká píseň, nebo její podstatná část, tak se přepracuje, nebo se 
nehraje. Pokud si pamatuji, tak se to stalo jednou – dvakrát.
5. Mohl byste se trošičku pochlubit úspěchy a možná i oslnit čtená-
ře? Myslím, že je čím… Jakého ocenění si nejvíce vážíte? Víme, že 
jste několikrát vyhráli oblastní Portu, sbíráte ceny za skladbu, inter-
pretaci… Vaši folkoví příznivci vás slyšeli v rádiu…
Folk je žánr, který nemá v médiích tolik prostoru, jako třeba středně-
proudé popové písně. Všeobecně známá folková špička je mnohem 
méně početná, než třeba v rockové hudbě, či popíku.
Přitom jsou v Čechách stovky kapel, které hrají folk. Jedna z možnos-
tí, jak se taková kapela může zviditelnit a upozornit na sebe, je třeba 
uspět na Portě a podobných hudebních soutěžích a přehlídkách. Já ne-
mám soutěžení v muzice zrovna moc rád, ale musím říct, že na těchto 
akcích panuje veskrze pohodová a přátelská atmosféra, takže se to dá 
přežít. Podařilo se nám několikrát vyhrát v oblastních kolech interpre-
tační a autorské Porty a zahrát si v národních finále. V mezinárodních 

finále Porty v Ústí nad Labem v roce 2009 získala má píseň „Pospí-
chej, koníčku“ druhé místo. Na základě úspěchu v soutěži Notování 
v roce 2009, jsme byli s Jitkou pozváni do brněnského rozhlasu rádia 
Proglas, a to do pořadu „Jak se vám líbí“. V dalším období jsme dosta-
li s Jitkou pozvání k rozhovoru do českého rozhlasu Hradec Králové 
a ČR Pardubice. V minulém roce byl na rádiu Folk vysílán záznam 
našeho koncertu (již se Strunovratem), který jsme měli v září v Láz-
ních Bělohrad. Asi největší radost jsme měli, když nám přišla zpráva 
od Milana Tesaře z radia Proglas, že naše píseň „Chlapec a moře“ byla 
v prosinci 2012 nejhranější píseň měsíce. Hraní je pro nás především 
relax a zábava. Jsme amatérská kapela, která se však snaží svou čin-
nost provozovat s profesionálním přístupem a nezbytnou důsledností 
v zdánlivých detailech. Největší radost nám činí dobře odehraný kon-
cert s kvalitním zvukem, a když se nám podaří zaujmout posluchače.
6. Uvažujete o vydání CD nebo snad už je na světě?
V roce 2010 jsme natočili CD „Bude líp“. Na této desce je 13 písní. 
Deska má spíše písničkářský charakter, neboť jsem ho natočil pouze 
s manželkou Jitkou. Strunovrat vznikl až o rok později. 
Moc nás potěšilo, když nám letos v zimě byla v rámci projektu „Folk 
žije!“ nabídnuta možnost natočit vlastní píseň na kompilační CD, je-
hož patronem se stal Pavel Žalman Lohonka a který má na této desce 
také se svou kapelou jednu píseň. Kromě Strunovratu a Žalmana, jsou 
na desce písně kapel Epy de mye, Marien, Žamboši, Monty aj. Nato-
čení nového CD plánujeme. Nechceme však nic uspěchat. A není to 
také zrovna levná záležitost. Tři písně již máme natočené, tak snad 
do léta příštího roku zvládneme zbytek. 
7. Kde STRUNOVRAT v nejbližší době vystupuje, vím, že jste orga-
nizátorem akce, která se koná každoročně v místní sokolovně „Sla-
tiňanská vrabčák“, jejíž termín se pomalu blíží. Jestli se nepletu, 
tato akce je plánována na sobotu 16. listopadu. Mohl byste prosím 
pozvat zájemce, nastínit hosty a asi je zbytečná otázka, jestli se mo-
hou těšit i na STRUNOVRAT…
V listopadu a prosinci naší kapelu čekají nejdůležitější akce celého 
roku. 16. listopadu 2013 se v slatiňanské sokolovně uskuteční IX. roč-
ník Slatiňanského vrabčáka. Pozvání přijali např. pardubická kapela 
Marien, moravská kapela Žalozpěv s Petrem Novotným (basista Žal-
manova Spolu), výborný písničkář a bavič Pepa Štross. Hlavní hvěz-
dou festivalu bude letos Věra Martinová s kapelou. 
Další akcí roku pro naši kapelu bude společné vystoupení Strunovratu 
a Žalman a spol. které se uskuteční 19. prosince 2013 v Chotěboři. 
Na obě tyto akce vás se Strunovratem srdečně zvu. 
 
Přeji Vám i ostatní členům hodně dalších úspěchů, elánu a nápadů 
k další tvorbě, zkouškám i vystoupením a vlastně také nemálo příz-
nivců a posluchačů a jistě někdy na slyšenou!!

Ptala se Renata Maryšková

Ptáme se za Vás
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V sobotu 16. listopadu 2013 se v slatiňanské 
sokolovně opět po roce rozezní sladké tóny 
kytar a zpěv melodických písní. Koná se 
již IX.ročník folk&country festivalu – Sla-
tiňanský vrabčák. V posledních ročnících 
se stalo dobrým zvykem pozvat některou 
z hvězd těchto hudebních žánrů. V loňském 
roce to byl Pavel Žalman Lohonka. Letos 
ve Slatiňanech přivítáme první dámu české 

country hudby, paní Věru Martinovou. Věra Martinová přijede 
i se svou doprovodnou kapelou, mj. i s vynikajícím americkým 
hudebníkem Jamie Marshallem, s kterým již mnoho let spolu-
pracuje. Takže posluchači si budou moci naživo zazpívat některý 
z jejich mnoha hitů, jako např. Až na vrcholky hor, Malý dům, 
Mý blues, Nebe, peklo, ráj aj. V letošním zajímavém programu 
mohou posluchači kromě Věry Martinové vidět a slyšet skupinu 
Kofe&Vlna – dvojice mladých mužů – Martin Neumann a Lubo-
mír Vaňka a spolu s nimi flétnistka Marie Jihlavcová. Jejich tvorba 
se vyznačuje silnými melodiemi, kytarovou dovedností a výraz-
ným zpěvem Lubomíra Vaňky. Jejich vystoupení jsou vždy pestrá, 
originální, s hereckými projevy a komunikativností. Jsou zárukou 
dobré zábavy a pohody. Proto si je například vybral Tomáš Klus 
na své turné „Ani si nesedejte“.
Kapela Žalozpěv – to jsou koláže barev a nálad, pramenící se 
souzněním s přírodou, především moravských kopců a lesů. Pro 
toto čtyřčlenné uskupení tvoří repertoár jejich kapelník Jiří Nohel. 
Jeho výrazný, až expresivní zpěv skvěle doplňuje bezpražcová 
baskytara Petra Novotného (mj. Žalman a spol.).
Pepa Štross již několik desítek let objíždí naší republiku se svými 
swingovými písničkami, které jsou o lásce, o rodině, o životě, a to 
převážně nevážně. Texty jeho písní mají nadhled a lehkou ironii. 
Pro svou výjimečnou kreativitu a okamžité navázání kontaktu 
mezi jevištěm a hledištěm, je Pepa Štross vyhledávaným mode-
rátorem celé řady folkových festivalů. Proslulé se již stali i jeho 
anekdoty, které ze sebe dokáže sypat.
Stráníci se poprvé představili na Slatiňanském vrabčáku v minu-
lém roce. Manželskou dvojici Veroniku a Luboše Stráníkovi skvě-
le doplňuje uznávaný muzikant a moderátor Mirek Ošanec. Vloni 
se zhostil také moderování festivalu a stejně tak tomu bude i letos. 
Stráníci – to jsou krásné a výrazné melodie a písně Simona&Gar-
funkela, Boba Dylana, Johna Denvera aj. 
Kapela Marien se pozvolna (a zaslouženě) stává klíčovou kape-
lou současného folku u nás. Dá se říct, že se již bez ní neobejde 
žádný slušný festival u nás. Jsem rád, že můžeme po letech Marien 

opět přivítat na Slatiňanském Vrabčáku.
Domácí kapela Strunovrat letošní festival zakončí. Tato čtyřčlen-
ná formace (Petr Šotta, Jitka Šottová, Zita Petříčková a Saša Frei) 
má na svých bedrech organizaci tohoto festivalu, na který vás sr-
dečně zve a těší se na vás. 
Děkuji všem sponzorům za podporu, bez které by se tento festival 
nemohl uskutečnit.  Petr Šotta

Program:
15.00–15.40 Kofe&Vlna
15.40–16.30 Žalozpěv
16.30–17.20 Pepa Štross
17.20–18.15 Stráníci
18.15–19.20 Věra Martinová 
19.20–20.20 Marien
20.20–21.20 Strunovrat
Vstupné:
150 Kč v předprodeji –  Informační centrum – knihovna  

MěÚ Slatiňany
180 Kč na místě
80 Kč děti nad 6 let, studenti
400 Kč rodinné vstupné (2 dospělí dítě, děti)

Na Slatiňanském vrabčáku zahraje Věra Martinová

Rytmus Chrudim o.p.s. připravuje benefiční internetovou aukci, 
která se ponese v duchu netradiční čertovské nadílky. Účastníci 
dražby se však nemusí obávat žádných brambor ani uhlí. Dražit se 
budou netradiční zážitky, jako například vstup do lanového parku 
nebo let balónem, ale také zajímavé předměty a hodnotné pouka-
zy. Do dražby se mohou lidé zapojit od 1. 12.–5. 12. 2013. 
 „Naším cílem je podporovat lidi se zdravotním znevýhodněním 
při hledání a udržení práce v běžných podmínkách. Naše služby 
jsou dostupné na Chrudimsku, Svitavsku a Orlickoústecku. Inter-
netová aukce je vhodná příležitost, jak představit naší organizaci 
široké veřejnosti a zároveň získat finanční prostředky potřebné 
pro zajištění naší služby“, vysvětluje koordinátorka aukce Tereza 
Marková.
Do aukce se může zapojit úplně každý, kdo má přístup k inter-
netu a hravého ducha. Benefiční dražbu mohou podpořit také fir-
my a živnostníci sponzorským darem nebo dárci z řad fyzických 
osob. Více informací na www.rytmuschrudim.cz nebo na telefonu 
777 672 139 (Tereza Marková).

Milí slatiňáci.
Sezóna nám pomalu končí a s ní uzavíráme i náš první rok v mu-
zeu Švýcárna, který se vydařil na jedničku. Zavítalo k nám dopo-
sud letos téměř 5200 návštěvníků a ani v sychravých dnech, které 
nás letos již potrápily, nezůstalo muzeum prázdné. Máme velkou 
radost, že si k nám cestu našly školky i školy ze širokého okolí, 
pro které máme v muzeu připravené úkoly i pracovní listy. Děti se 
nenudily a nebudou se nudit ani příští rok. Určitě si pro ně opět 
něco připravíme. A aby to dospělákům nebylo líto, již nyní víme 
o několika zajímavých přednáškách, které se na Švýcárně v roce 
2014 uskuteční. Ale zpět k letošnímu roku, kdy jsme si sezónu pro-
táhli až do soboty 2. listopadu. Otevřeno bude jako vždy od 10.00 
do 17.00, ale od 16.00 nám tento den zpříjemní milá paní, Jana 
Stehlíková, se svým úžasným povídáním AUERSPERGSKÁ 
KRAJINA – krajinné úpravy na nasavrckém panství. Udělejte si 
pěknou vycházku a přijďte si ji poslechnout. Budeme se na Vás 
těšit a snad v hojném počtu zakončíme letošní sezónu.

Za muzeum Švýcárna, Vendula Tesařová

Čertovská dražba aneb letos žádné uhlí Muzeum Švýcárna
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To byly další akce Klubu 
českých turistů Slatiňany. 
Ve čtvrtek 19. září začal náš 
čtyřdenní pobyt turistů – seni-
orů. Ubytováni jsme byli v pří-

jemném Pensionu Radvanice.
Jeli jsme osobními auty, a tak jsme už 

první den mohli pohodlně mířit do Adršpa-
chu a tam si užít procházku skalním okru-
hem. Druhý den jsme navštívili Teplické 
skalní město a po tamní procházce ještě pře-
jeli do Broumova. Tam jsme prošli kláš-
terní zahradu, v klášteře byli na prohlíd-
ce muzea. V něm byla kromě regionálních 
expozicí velice zajímavá výstava věnovaná 
benediktinským klášterům. Viděli jsme tam 
třeba připomínku kostelíka sv. Jana Křtitele 
na Podskale nebo kláštera v Podlažicích, kde 
byl vytvořen proslulý Codex gigas. A to nám 
samozřejmě připomnělo naše dřívější výlety. 
V Broumově jsme si ještě prohlédli zajíma-
vý historický dřevěný kostel P. Marie, který 
je údajně nejstarší celodřevěnou sakrální 
stavbou ve střední Evropě.

Protože Radvanice jsou na úpatí Jestře-

bích hor, vyšli jsme si další den tam. Přes 
Jestřebí boudu na Žaltman a pak do Malých 
Svatoňovic. Odtud jsme se „domů“ vrátili 
vlakem. Ten den jsme měli ještě společen-
ský večer při hudbě, kterého se zúčastnili 
také místní senioři. I předchozí večery pře-
trvávala přátelská pohoda z našich výletů 
ještě po večeři, kdy jsme se všichni společně 
navzájem bavili vtipy a vyprávěním. A tak 
se dá říci, že atmosféra celého pobytu byla 
opravdu skvělá. 

Čtvrtý den už byl odjezd. Ovšem 
i poslední den jsme využili. Nejprve pro-
cházka Radvanicemi k lyžařským vlekům 
u lesa, pak jsme dojeli na Ostaš, tam obe-
šli další okruh a skončili v Novém Městě 
n. Metují. Tady jsme kromě občerstvení 
a odpočinku byli na farmářském jarmarku 
a zhlédli vystoupení polského tanečního sou-
boru. Pak už jen pohled dolů na Metuji a jeli 
jsme opravdu domů.

K tomuto pobytu nám opět pomohl náš 
dobrý známý pedagog Mgr. Miroslav Čme-
lík , který se akce zúčastnil s námi. Ten také 
zajistil další dotaci od a.s. ČEPS. Takže zase 
velké díky. Náš vděk si zaslouží i všichni 
řidiči osobních aut. Díky nim jsme toho 
viděli daleko víc, než kdybychom se museli 
přesunovat veřejnou dopravou. A že v této 
oblasti je toho k vidění opravdu spousta! 
Nebylo by vůbec špatné se sem zase znovu 
vypravit. 

Dne 28. září – u příležitosti státního svát-
ku – byly v Praze zpřístupněny reprezentační 
sály a prostory Pražského hradu, a tak jsme 
toho rádi využili. Viděli jsme tu např. Picassi-

ho schodiště, Sloupovou síň, Širokou chod-
bu s Novými salóny, Trůnní sál, Brožíkův 
salón, Habsburský salón, Zrcadlový salón aj. 
A samozřejmě i ty nejznámější – Rudolfovu 
galerii a Španělský sál. Ten se nachází nad 
bývalými konírnami, v nichž císař Rudolf II. 
choval koně vzácného španělského plemena, 
a odtud je odvozen název sálu. V jednom sále 
byl vystaveni i soubor zbraní připisovaný sv. 
Václavovi, a to jeho přilba, zbroj a meč.

Kolem Klárova jsme šli směrem ke Kar-
lovu mostu, ale ještě předtím jsme zašli 
do pražské nejužší uličky, mířící k Vltavě. 
Ta je opravdu jen sotva na projití, a proto 
je tam dokonce semafor. Potom jsme došli 
ještě ke Klementinu a tam si prohlédli roz-
sáhlou výstavu Kralická bible.

Další náš výlet byl 12. října, a to objed-
naným autobusem do Třebíče. V tomto 
městě jsou zajímavé křesťanské a židovské 
památky, které jsou od roku 2003 v seznamu 
UNESCO. Nejprve jsme byli na prohlídce 
židovské čtvrti. První záznam o židovském 
obyvatelstvu je z roku 1410, tehdy ale oni 
žili v různých místech města. Gheto vznik-
lo až roku 1723. Židovská čtvrť byla mezi 
řekou Jihlavou a skalním masivem kopce 
Hrádek. Tehdy tu ještě žádné represe neby-
ly. Ovšem za 2. světové války byli všichni 
deportováni do koncentráčních táborů. Vrá-
tilo se pouze 11 osob. Teď tu ale nežijí. Naše 
prohlídka začala v Zadní synagoze a pokra-
čovala v domě Seligmanna Bauera, kde je 
židovské muzeum. V něm jsme se dozvěděli 
řadu zajímavostí o kultuře i běžném živo-
tě Židů. Následovala procházka ve čtvrti 
s řadou zajímavých objektů. A tak jsme cho-
dili úzkými uličkami, ze kterých odbočovaly 
uličky ještě užší – např. ta s prampouchy 
– rozpínacími oblouky. Cestou jsme vidělí 
druhou synagogu, která nyní slouží Česko-
slovené církvi husitské, bývalý chudobinec 
složený z několika domků, do kterého jsou 

vstupy z několika výškových úrovní, býva-
lou koželužnu aj. 

Na Karlově náměstí – jednom z našich 
největších náměstí – jsou zajímavé objekty 
zdobené sgrafity – Černý dům a Malovaný 
dům. Ten druhý si nechal postavit koncem 
16. století benátský kupec Francesco Calli-
gardi, který se ve městě usadil. To a řadu 
dalších historických zajímavostí o městě 
jsme se dozvěděli na výstavě Cesty časem, 
na které jsme potom byli v nově zrekonstru-
ovaném křídle místního zámku. Kromě řady 
expozicí je na ní promítán film, v kterém 
místní rodáci – herci Miloš Mejzlík a Old-
řich Navrátil – nám tuto historii přiblížili. 

V Třebíči jsme nakonec byli na prohlíd-
ce další památky UNESCO – baziliky sv. 
Prokopa. Původně tu byl klášterní kostelík 
sv. Benedikta, postavený krátce po vzniku 
kláštera v roce 1101. Se stavbou baziliky 
se začalo v polovině 13. století. V průběhu 
doby byla ovšem i přestavována. Jedním 
z těch, kteří se na pozdějších pracích na ní 
podíleli, byl Kamil Hilbert – nám známý 

z přestavby chrámu sv. Víta. A právě při té 
úpravě byla odstraněna nanesená omítka 
a tím vynikla působivá prostá krása kamene. 
V opatské kapli jsou dosud zachovány fres-
ky z poloviny 13. století. Ty jsou po freskách 
v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě nejstarší-
mi na Moravě. Upoutala nás i krásná kamen-
ná roseta, krypta a záhonky s léčivkami – 
a to byl konec prohlídky Třebíče.

Na závěr výletu byla ale ještě procházka 
přírodou. Přejeli jsme do obce Štěměchy, pak 
do osady Dašov, kde jsme šli kolem histo-
rického mlýna a odtud lesem na rozhlednu 
Mařenka. Cesta je částí naučné stezky stej-
ného jména . Ta i rozhledna má jméno podle 
dívky Mariany, kterou tady kdysi u Dašo-
va zabil vrah. Její otec tu na památku dal 
kámen a po letech byla postavena rozhledna. 
Ta původní dřevěná v roce 1957 vyhoře-
la při zásahu blesku. A nyní je zde pěkná 
nová. Zpět lesem k autobusu a pak už oprav-
du domů. Po odjezdu nás začal doprovázet 
velký liják, a tak jsme byli rádi, že jsme 
v suchu a vidíme ho jen okny. Tento výlet byl 
také dotován, a to městem Slatiňany. A tak 
velké, velké díky. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Radvanice, Praha a Třebíč
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Ten letošní podzim nezačínal ani troch dobře. Žádné babí 
léto, jen zima a déšť. Stojím nad otevřeným kufrem a přemýšlím 
co na sebe. Odjíždím s našimi diabetiky na rekondiční pobyt 
do Stráže pod Ralskem. Ale sv. Václav to vyřešil a začaly krásné 
svatováclavské dny. 

Jedeme do známého prostředí a těšíme se, že v plné míře napl-
níme heslo týdne „BREČ A NEBO SE SMĚJ, ALE HLAVNĚ ŽIJ 
A UŽÍVEJ!“ Nebudu se rozepisovat o všech akcích. To už udělali 
jiní, ale rozdělím se s vámi o několik postřehů a vzpomínek. 

V sobotu odpoledne využíváme hezkého počasí a jdeme 
do městečka, kde mají Hasiči velkou slávu a večer je seznamova-
cí dárkový večer. Protože v neděli odpoledne jedeme do Mnicho-
va Hradiště, dopoledne se jdeme projít k rybníku Horký. Kdepak 
jsme asi skončili,když bylo po kontrole cukru? Hádáte dobře 
v cukrárně u stovky druhů zmrzlin. 

Pondělní sportovní dovádění v tělocvičně nemělo chybu. 
Smíchem jsme si prodloužili život o mnoho let (v duchu jsem 
viděla odsuzující pohledy svých vnoučat a slyšela poznámky 
typu „nooo babičko“). Odpoledne se jen těžko soustřeďujeme 
na test Umíte první pomoc, který byl součástí přednášky sestry 
Slachové Jak si pomoci od bolesti. 

V úterý oslavujeme Mezinárodní den seniorů a obdržíme 
drobný dáreček. Jdeme na hřiště k rybníku, odkládáme berle 
a hůlky a pokračujeme v započatých hrách. Odpoledne v nádher-
ném podzimním dni navštěvujeme Kryštofovo údolí. 

Dnes se jede na výlet! Na celý den odjíždíme do sousedního 
Německa. Doprovází nás p. Berný, velký znalec a milovník toho-
to kraje. Probouzíme se do slunečného rána, odkládáme připrave-
né teplé svetry a bundy a hurá do autobusu. Po pár kilometrech 
vjíždíme do mlhy, místy mrholí, fouká severák. Ale město Žitava 
nám vše vynahrazuje. Prohlídku města začínáme na Zeleném 
okruhu, kde kdysi stály městské hradby. K odpočinku zve zvon-
kohra z míšeňského porcelánu spolu s hodinami,jejichž ciferník 
je celý z květin. Poutavé vyprávění našeho průvodce dává zapo-
menout na zimu a v infocentru se zdržíme o trochu déle mají tu 
krásné teploučko. Procházíme tržnicí na náměstí, obdivujeme 
kostel sv. Jana. Krom jiného se dovídáme, že lehátka před koste-
lem nejsou určena k odpočinku, ale slouží fotografům aby z této 
polohy mohli udělat ty nejkrásnější záběry věží kostela.

Sluníčko se umoudřilo a začalo svítit a mlha se rozplynula. Je 
to dobře, protože odjíždíme na prohlídku zříceniny hradu a kláš-
tera Oybín. Majestátný hrad na vrcholu pískovcových skal nám 
nachystal nejedno překvapení, ale také různé pasti a pastičky.

Přes veškeré ujišťování našeho průvodce, že tenhle kopeček 
a těchto pár schůdečků jsou jediné co musíme překonat a pak už 
nás čeká jenom pohodová procházka po rovině se změnilo jako 
mávnutím kouzelného proutku. Schodů a kopečků přibývalo 
a navíc se nám do cesty postavily úzké průrvy mezi pískovco-
vými velikány. Ti z nás,kteří mají nějaké to kilo NAD jen těžko 
hledali způsob jak se tou škvírou procpat. Za pomoci přátel jsme 
si mohli na konci cesty oddychnout „prošli jsme“! Ale ta námaha 
stála za to. Krásné výhledy do kraje, lemované barevnými stráně-
mi jsou nezapomenutelné.

A už je tady čtvrtek a naše báječná dovolená se pomalu kutálí 
ke konci.Ještě na skok do muzea v České Lípě,přednáška p. Ber-
ného o historii a současnosti Stráže a je tu pátek večer. Zhodno-
tíme rekondiční pobyt, paní předsedkyně poděkuje všem, kteří 
se podíleli na bezchybném průběhu rekondice a rozdá diplomy 
a ceny za sportovní hry a soutěže.

Je poslední společný večer spojený s „country bálem“, 
na který přišel sám velký šerif a přivedl si sebou kulhavého 
koníka i s kulhavým jezdcem. Pár písniček na rozloučenou a už 
na nás čekají kufry, do kterých přibalíme i krásné vzpomínky.

Ráno opouštíme krásný máchův kraj, zastavíme se na zámku 
Sychrov a teď už opravdu domů, do kraje, kde protéká řeka 
Chrudimka a který v sobě skrývá ještě tolik nepoznaných krás.

A kam příští rok? Přeci do Sezimova Ústí.
Na všechny z Vás se budu těšit B. Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM…

Podzimní atletická sezóna
Junioři – celkově skončili na třetím místě v krajském přeboru 
Pardubického kraje.
V posledním třetím kole se nejvíce dařilo Venzarovi (400 m př. 
71,69 s – 1., oštěp 41,22 m – 2., trojskok 11,45m – 3.), Rulíkovi 
(400 m př. 72,03 s – 2., výška 170 cm – 3., trojskok10,60 m – 4.), 
Vincencimu (100 m 11,83 s – 2. = nejkvalitnější výkon z našich 
závodníků, 200 m 23,72 s – 4.) a Zikmundovi (koule 11,40 m – 
3., kladivo 27,72 m – 5., disk 27,67 m – 6.). Prosadili se i věkově 
starší žáci Marek Lukáš (400 m 65,75 s – 5.) a Zitko Josef (100 
m 13,84 s – 9.). Bodoval i Zástěra Patrik (2 × 6. 800m 2:21,63 
a ve výšce 1,55 m) a Netolický (400 m př. 72,10 s – 2.místo).
Dorostenky – do posledního kola bojovaly o postupové druhé místo, 
ale to jim nakonec nepodařilo a skončily stejně jako chlapci na tře-
tím místě (!!!) krajského přeboru Pardubického kraje. Medaile těší 
o to více, neboť je to po mnoha letech první v této věkové kategorii. 
Dlouho se nám nedařilo udržet tolik dívek na soutěž družstev.
Z některých výsledků: Rulíková (koule 9,59 m – 5. kladivo 40,28 
m – 5. Velmi pěkný výkon, Niščáková (200 m 29,17 s – 6.), 
Dobruská (800 m 2:43,80 – 5.), Čermáková (800 m 2:46,10 – 
6.), Rýdlová (400 m 79,56 s – 6.). Největším překvapením byla 
žákyně Špásová, která vybojovala na 300 m př. 4. místo (58,41 s) 
a na 400m 5. (76,90 s)!!!
Mladší žákyně –obsadily ve čtvrtém kole 4. místo a ti i v celko-

vém hodnocení skončily rovněž čtvrté v krajském přeboru Pardu-
bického kraje. Nejlépe si vedla Chalupová (60 m 8,9 s – 4., 300 
m 47,6 s – 1.!!!, míček 40,01 m – 4.), Coufalová (60 m 9,1 s – 7., 
dálka 4,11 m – 4.), Jirásková (300 m 52,1 s – 6.-7., 800m 2:48,5 
– 8.), 4 × 300m (Urbánková, Jurová, Šedová, Benešová – 6.)
Nejmladší žáci – obsadili celkové 6. místo ve skupině. V posled-
ním kole si nejlépe vedl Khür Aleš, který obsadil z 30 závodníků 
14. místo ve čtyřboji. Nejlépe si vedl v míčku, kde byl celkově 7. 
(33,99 m). 23. byl Pavliš Filip a 24. Pavliš Tomáš. Oba jsou o 3 a 6 
let mladší než nejstarší závodníci!!!
Nejmladší žákyně – tato kategorie si vedla velmi dobře, neboť 
ve čtvrtém kole obsadila děvčata druhé místo ve skupině a dostala 
se do krajského finále!!! Nejlépe si ve čtyřboji vedla Šimonová Te-
reza na celkovém 3. místě!! (dálka 3,74 m – 2., 60 m 9,2 s – 3.), dále 
Sokolová Lenka na 7. místě (dálka 3,42 m – 7., 600 m 2:15,2 – 7.), 
Kučerová Stanislava na 13. místě (60 m 9,9 s – 11.), na 18. místě 
pak skončila Slanařová Nicol a na 24. místě Šimonová Michaela. 
Ve finále se děvčatům tak nedařilo a nakonec obsadila v kraji cel-
kové 6. místo.
A co říci na závěr? Z tohoto pohledu lze jednoznačně konstatovat, 
že v současné době táhnou slatiňanskou atletiku hlavně děvčata, 
což je ostuda pro kluky, kteří do této doby jasně vévodili co do po-
čtu, ale i výsledků!!! Mgr. Jan Hanuš

T. J. Sokol Slatiňany nabízí v tomto nastávajícím zimním období 
možnost hry badmintonu. V průběhu dne je možná hra od 9.00 
hod. omezeně v některých časech a ve večerních časech vždy 
od 20.00 do 22.00 hod. Z důvodu různých aktivit v sokolovně je 
nutné si hřiště (kurt) předem rezervovat na tel. 723 037 314. 
Cena za pronájem kurtu na 1 hodinu 180 Kč, v případě dlouho-
dobějšího zájmu o hru doporučujeme zakoupení permanentky 
za 1 600 Kč na 10 hodin hry na tel. 608 970 115.

Badminton
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Stále vice oblíbená soutěž Skutečský slavík se uskutečnila 
10. 6. 2013 v budově ZUŠ V. Nováka ve Skutči. Výběrového kola 
se zúčastnilo téměř 100 soutěžících.
Ze ZUŠ Slatiňany pod vedením paní učitelky Jany Sychrovské 
odjelo soutěžit 8 soutěžících a všichni byli velmi úspěšní.
Získali jsme 6 prvních míst a 2 druhá místa. 
První místo získala:
Eliška Strouhalová, Anežka Vychodilová, Lenka Klimešová, Ma-
rie Víšková, Adéla Vojtíšková, Iveta Horáková.
Druhé místo vybojovali:
Pavel Sýkora, Stanislava Kučerová,
Velký dík patří panu korepetitorovi MgA. Petru Hostinskému, kte-

rý všechny naše soutěžící výborně doprovodil a byl jim oporou.
26. 9. 2013 se uskutečnil Koncert vítězů na kterém si zazpíva-
la Eliška Strouhalová, Anežka Vychodilová, Lenka Klimešová 
a Adéla Vojtíšková. Holky si to opravdu užily, protože si zazpívaly 
ve velkém sále Kulturního klubu ve Skutči za doprovodu profesio-
nální kapely složené ze členů skupin Sto zvířat a Golem.
Celá akce se konala za podpory Pardubického kraje a Města Sku-
teč.
Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům soutěžících za pomoc při 
přípravě dětí na soutěž.

Jana Sychrovská, dipl.spec.
učitelka sólového a sborového zpěvu ZUŠ Slatiňany

Úspěchy slatiňanských zpěváků na soutěži Skutečský slavík

V neděli 15. září uspořádala naše organizace historicky první 
rybářské závody. Účast překonala našem očekávání – na připra-
vená místa nakonec usedlo celkem 92 závodníků. K dobré atmo-
sféře jistě přispělo příznivé počasí a tým, který během závodů 
zajišťoval občerstvení. Organizačně vše dobře klaplo i díky po-
hotovým úsekovým rozhodčím, kteří však do startovacích lístků 
zapisovali převážně bílou rybu a jen velmi málo kaprů. Uloveno 
bylo víc než 900 ryb různých druhů. Největším byl kapr o dél-
ce 79 cm. Prvenství o pohár starosty města si ze závodů odvezl 
domácí borec Petr Novák, kterému tímto ještě jednou gratuluje-
me a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů. Při pohledu 
na startovací listinu zamrazí, že se závodů zúčastnilo jen velmi 
málo místních rybářů. Na závěr chceme poděkovat všem, kteří 
svým dílem přispěli k dobré organizaci této velké akce.

MO ČRS Slatiňany

Rybářské závody
Srdečně Vás zveme netradičně v prosinci na filmový festival. Se-
jdeme se 7. 12. 2013 ve 13.30 ve Společenském domě v Tyršově 
ulici. Bližší informace v příštím vydání ozvěn.

Vendula Tesařová, pořadatel

SNOW FILM FEST 2013
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Tento festival vznikl v roce 1999 a jeho cílem 
je podporovat uchování tradičních evropských 
kulturních hodnot a prezentovat je zejména dě-
tem a mládeži. Od počátku je festival koncipo-

ván jako akce konající se především formou školních koncertů 
v různých městech našeho kraje. Každoročně shlédne festiva-
lové koncerty přes 2000 lidí. V letošním roce, 5.–9. listopadu 
2013, se festivalu účastní soubory a taneční páry ze Slovenska, 
Polska, Indie, Estonska a Rumunska. Z českých hostitelských 
souborů se vám představí Perníček a Radost Pardubice, Kuřát-
ka Chrudim a Sejkorky ze Slatiňan. Festival ve slatiňanské 
sokolovně se představí ve čtvrtek 7. listopadu dopoledními 
výchovnými koncerty pro děti a od 17,30 hodin proběhne ga-
lakoncert hostitelského souboru Sejkorky ze Sokola Slatiňany 
a všech zahraničních souborů pro veřejnost. 
Vstupné 70 Kč dospělí, 30 Kč děti.
Předprodej vstupenek v galanterii paní Petrové.

Stanislava Sejkorová

Dívčí taneční skupina IGNIS pod vedením ses. Petry Hrocho-
vé ze Sokola Slatiňany má za sebou už 8 sezonu a je ověnčena 
mnohými úspěchy. Zúčastňuje se pravidelně krajských soutěží 
a Mistrovství republiky pod tanečními organizacemi Czech dan-
ce organisation a Taneční skupina roku. Téměř vždy se mů-
žou pochlubit s umístěním na předních místech. Poslední úspěchy 
děvčata z tanečního souboru zaznamenala s vystoupením „Cuba“ 
a umístila se v pohárové soutěži na 1. místě, poté na Mistrov-
ství ČR na 4. místě. Děvčata se pravidelně připravují ve slatiňan-
ské Sokolovně, kde zároveň pořádají nábor nových členek. V le-
tošním roce připravují novou sestavu v duchu Latino show. Mimo 
soutěžích děvčata předvádějí své umění na kulturních, společen-
ských a tanečních akcích v a to ne jen v rámci rámci kraje. Jejich 
snažení je obdivuhodné už protože se jedná o čistě amatérský sou-
bor a od nás lze jen popřát mnoho úspěchu v dalších sezónách.

Mir. Lebduška

Taneční skupina IGNIS v roce 2013Dětský folklorní soubor Sejkorky ze Sokola 
Slatiňany hostí

Dětský mezinárodní folklórní festival 
Tradice Evropy

Každým rokem na podzim uskuteční dobrovolníci ze Základní 
organizace ČSOP Nasavrky ve spolupráci s CHKO Železné hory 
a městem Slatiňany výstavu hub ve Společenském domě. Sice 
jsme o akci neslyšeli v žádné televizi ani rádiu, kde zmiňovali 
výstavy s největším počtem exemplářů v České republice, a ně-
kolikrát padlo číslo 220. „Naši houbaři“ pro nás připravili na 350 
druhů hub, číslo tedy daleko vyšší než zmiňované v médiích, a tak 
dle mého názoru patřila „naše“ výstava opravdu na špičku v celé 
republice. Za to patří velký dík všem, kteří se na její instalaci 
i průběhu podíleli. A že je o výstavu zájem svědčí nejen účast do-
spělých, ale i dětí od mateřských po střední školy, a to ze Slatiňan, 
ale i širokého dalekého okolí…

Výstava hub opět nezklamala!

Dětský folklórní soubor Sejkorky a T. J. Sokol Slatiňany vás sr-
dečně zvou ve čtvrtek 7. listopadu od 17,30 hodin do slatiňanské 
sokolovny na galakoncert Dětského mezinárodního folkórního 
festivalu Tradice Evropy. V rámci galakoncertu se vám představí 
nejen děti místního souboru Sejkorky, ale také jejich hosté – sou-
bory ze Slovenska, Polska, Rumunska, Estonska a Indie. Před-
prodej vstupenek probíhá v galanterii paní Petrové na ulici TGM. 
Přijďte se seznámit s písničkami a tanci nejen z našeho reginu, ale 
i s tradicemi našich zahraničních hostů.

XV. ročník Tradice Evropy 2013
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Po dokončení posledních úprav zámeckého arboreta, o němž 
pojednával článek v Ozvěnách z listopadu 2012, se započalo 
s budováním malého zámeckého rosaria. Obdobně jako na arbore-
tu, má na rosariu lví podíl i Centaurea – sdružení pro monitoring 
a management krajiny, kterou v tomto případě zastupuje Vítězslav 
Haupt, DiS., jenž se v tomto sdružení věnuje právě těmto aktivitám.

Pro malé zámecké rosarium byl vyčleněn pozemek o výměře 
cca 263 m2. Velká část prací na budování rosaria proběhla od 15. 9. 
2012 do 20. 6. 2013, avšak i po této době docházelo a dochází 
k dalším výsadbám zajímavých růží či úpravám rosaria.

Na počátku tohoto malého projektu (podzim 2012) byly 
uskutečněny dvě akce pro veřejnost. Tou první byla přednáška 
doc. MUDr. Stanislava Konštackého, CSc., který je místopředsedou 
Rosa klubu a posuzovatelem růží na soutěžích evropských vysta-
vovatelů, konané dne 3. 11. 2012 v knihovně slatiňanského zámku.

Na tuto akci hned druhý den navázala společná výsadba 
prvních růží do rosaria a jejich slavnostní křest. Těmi prvními, 
které účastníci akce vysadili, byly velkokvěté růže „Sunblest“ 
(žlutá) a „Sissi“ (fialová). Kromě těchto byla vysázena také řada 

pnoucích růží a za všechny jmenujme například kultivar „Bobbie 
James“, s bílými květy, který se může pnout po stromech až 
do výšky 7 metrů. Jednu z pnoucích růží ukazuje (obr.č 1).

Během podzimu pak práce na rosariu pokračovaly. Dále se 
upravoval a především čistil terén, připravily se záhony pro nové 
růže a ještě na podzim byly některé z nich osázeny. Vše pak 
pokračovalo jarní výsadbou tam, kde se na podzim záhony vysá-
zet nestihlo a opět to byly růže. Byla také na jaře dokončena síť 
cest a instalovány lavičky pro návštěvníky (obr. č. 2).

Ještě předtím byla také věnována pozornost největší domi-
nantě rosaria – košatému jasanu ztepilému, který svým stářím 
pamatuje knížecí rodinu Auerspergů. Proto byl také nazván jeho 
jménem. U stromu proběhla moderní diagnostika zdravotního 
stavu, a to především kmene v bazální části. Pozitivním překva-

pením byl výsledek, neboť stromový tomograf ukázal, že 99% 
dřeva v měřené vrstvě nevykazuje známky jakéhokoliv poškoze-
ní. Poté následoval odborný arboristický zásah, spočívající v pro-
vedení zdravotního, bezpečnostního a obvodového redukčního 
řezu lezeckou technikou.

Od června mohlo arboretum i rosarium uvítat první návštěv-
níky. O zajímavostech arboreta již bylo pojednáno. V rosariu 
mohou návštěvníci vidět cenné, často licenční kultivary růží 
z různých skupin. Mimo výše zmíněné je to například licenční 
miniaturní růže „Coco“ (obr. 3), kterou v rosariu uvidíte v kera-
mických květináčích. K dalším, naopak velkokvětým růžím, 
patří „Gloria Dei“. Na jiném ze záhonků můžete vidět nádhernou 
miniaturní růži „Cherry lips“,která je také licenčním kultivarem. 
Opodál pak pnoucí „Penny Lane“. U jedné z laviček je skupinka 
anglických růží od D. A. Roses a mezi nimi i nádherný kultivar 
William Morris s plnými růžovými květy (obr. 4).

To vše vzniklo díky fundraisingu, způsobu oslovení spon-
zorů, kterými byly Nadace VIA, resp. Phillip Morris ČR, NET-
4GAS a v neposlední řadě Pardubický kraj. Část financí pak 
investovala sama správa zámku.

Během letošního podzimu dojde v rosariu a arboretu ještě 
k mírným úpravám, přibyde několik popisných tabulek, vysadí se 
ještě některé růže.

Jako úplně poslední bude vysazena „die Rose Marie Rottro-
vá“, licenční růže německých školek W. Kordes Söhne. 

Příští rok se můžeme zase těšit na komentované prohlídky 
letos dokončeného rosaria a obdivovat tak barevnou krásu květů 
všech osázených růží.

Vítězslav Haupt, DiS., Ing. Milan Vorel, Foto Vitězslav Haupt, DiS.

Zámecké rosarium přitahuje krásou květů

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 2

obr. č. 1
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I přes nepřízeň počasí slavnost se nám podaří...
V sobotu 21.září jsme pořádali v prostorách MŠ MOMO a v blíz-
kém parčíku piknik s názvem Na Matouše Svatého, země nasytí 
každého... Počasí k nám nebylo ani trochu vlídné, ale i přesto pik-
nik dostál svému názvu a byl oslavou hojnosti, sklizně a dobrot 
sklizní nabídnutých. Děti ze školky nám ukázaly, co se již v prv-
ních třech týdnech stihly naučit a pak se vrhly do připravených díl-
niček tvořit. Svůj um nám předvedla MOMO dílna, kde se filco-
valo do pozdních odpoledních hodin, děti vykrajovaly svá voňavá 
mýdla z mýdlové hmoty a vyráběly spolu s rodičo obří bubliny. 
Příchozí měli možnost ochutnat výtečnou kávu, dýňovou polévku, 
datlový koláč, mrkvánky a největší úspěch sklidila pojízdná pala-
činkárna, která vyráběla palačinky do vyčerpání surovin. O pří-
jemné chvíle se postaral smíšený pěvecký sbor z Býtovan a naši 
drobní prodejci nabízející domácí med a medovinu z Vysočiny, 
fair-trade čokolády a nejen je, voňavá mýdla a výrobky z vlny jako 
dárek nebo jen tak pro radost. Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem, kteří nám s piknikem pomáhali a můžeme je ujistit, že 
chystáme opět piknik na květen v duchu Fair trade.

Michaelská slavnost
Slunce je štítem Michaela, temnotu přemáhá kopím světla...

MŠ MOMO žije svým životem v rámci ročních dob a svátků 
a prvním velkým svátkem je na konci září svátek Svatého Václava 
a svátek Svatého Michaela. Jsou to dvě velmi blízké slavnosti, 
první vnímáme jako oslavu podzimní rovnodennosti a druhou spí-
še jako oslavu křesťanskou. V přírodě v této době vrcholí sklizeň 
úrody, v říši rostlin se počínají projevovat procesy odumírání ži-
vota – nesklizené plody padají a začínají uhnívat, rostliny napl-
nily svůj úkol a dále ve svém vývoji nepokračují, cyklus tohoto 
roku je u konce, zrno je uloženo v sýpkách. Úroda tohoto roku 
je hodnocena, je vybíráno to nejsilnější a nejkvalitnější, co může 
být použito pro příští cyklus. I člověk může takto hodnotit, která 
zkušenost získaná v první půli roku je použitelná pro čas budoucí 
a ke které je lépe se již nevracet. Dny zalité sluncem a teplem po-
malu končí a my jsme nuceni přijmout nehostinné podzimní dny. 
Jeho přítomnost nám příroda dává pocítit nádhernými barvami 
listí, vůní úrody, plodů, ale také chladnými až mrazivými rány. 
Toto období je obdobím boje světla s temnotou (obdobím boje, 
který svádíme i my denně ve svém nitru). V Michaelském období 
pěstujeme odvahu, sílu, vůli a odhodlání, abychom mohli s novou 
odvahou vykročit do listopadového šera a z něho pak do světla 
adventního a vánočního času. Prožitím michaelského svátku po-
můžeme dětem nalézt vnitřní odhodlání k dobrým činům. Archan-
děl Michael je v křesťanském pojetí světa nejvyšší hierarchickou 
bytostí, pro děti může být rytířem, jak jej znají z různých pohádek 
a vyprávění. Tento rytíř se za pomoci typicky rytířských ctností 
pouští do boje s drakem – pro dospělé může být tento boj obrazem 
boje se sebou samými, se svou malomyslností, beznadějí, sobec-
tvím – vlastně všemi silami, které nás ochromují v našich úsilích. 
I proto je nálada vrcholícího podzimu – ochromení až k odumírání 

a zániku. Pouze vlastní aktivní účast na okolním dění může být 
vyhraným rytířským kláním.

Volnočasové aktivity, kurzy
Na závěr mi dovolte abychom Vás pozvali na kurzy jógy pro děti, 
vedené akreditovanou lektorkou dětské jógy paní Klárou Tvrdíko-
vou. Volná místa jsou ve skupince starších dětí od 5ti let a mladší-
ho školního věku. Scházíme se každou středu od 15,30 hod v pro-
storách MŠ MOMO, cena za období listopad až leden 2014 je 
500kč. Děti potřebují volné oblečení, podložku na cvičení. Délka 
jedné lekce je 45 minut.
V listopadu pokračujeme v našich tvořivých aktivitách, budeme 
došívat mikulášskou punčochu ve čtvrtek 14.11. a 28.11. si vyro-
bíme adventní průsvit do okna, začátek je v 16 hodin v prostorách 
MŠ MOMO, lektorné je 50kč plus příspěvek na materiál. Rádi 
Vás přivítáme. 

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO
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Restaurace Sport  Novoměstská 56, Chrudim
www.restauracesport.wz.cz.

nabízí
rozvoz obědů do fi rem

Tradiční česká kuchyň, speciality ze zvěřiny, bezmasá jídla, 
saláty, polévky...

Pokrmy jsou připravovány vždy z čerstvých surovin každý 
den ráno.

Bližší informace na tel. 724 085 918 Jan Oplištil
nebo 724 249 657 Romana Oplištilová.

Dlouhodobě pronajmu nový byt  3+kk ve Slatiňanech
- plynové topení, parkovací stání, zahrada, kolárna
- volný ihned
- tel. 724 331 290

Soukromá inzerce

Prodejna Chrudim
Tovární 1112, 537 02 Chrudim
tel.: 469 775 194, mob.: 774 410 132
e-mail: chrudim@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 16.30, So  8.00 – 11.00

Prodejna Slatiňany
T. G. Masaryka 429, 538 21 Slatiňany
tel.: 469 682 588, mob.: 775 708 296
e-mail: slatinany@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – So 8.00 – 17.00, Ne  13.00 – 18.00

Prodej vojenského výstrojního materiálu
ARMY SHOP

Znehodnocené zbraně

AirsoftArmádní výstroj

www.earmyshop.cz

 
 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 8. listopadu od 18.00 hod. 

 Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 

 


