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Elisabet Haich (1897–1994) byla původem Maďarka, ale po dru-
hé světové válce uprchla do Švýcarska, kde se stala učitelkou jógy 
a také spisovatelkou, jejíž takřka kultovní knihou se stalo dílo 
s názvem Zasvěcení.
Knihu vám představí herci Alfréd Strejček, Táňa Fischerová 
a Hana Benešová, které na historické hudební nástroje doprovodí 
Milada Karez.
Laskavý večer se uskuteční v úterý 18. března od 19 hodin. 
Za obvyklé vstupné 50 korun dostanete i obvyklé malé pohoštění.

z.j.

114. Laskavý večer
Elisabeth Haich – Zasvěcení

Místní organizace ČRS Slatiňany Vás srdečně zve na již 
dvacátý rybářský bál s tombolou, který se bude konat dne 
15. 3. 2014 tradičně v hospůdce U Půhoných ve Škrovádu. 
Začátek bálu bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu nám opět 
zahraje oblíbená skupina NORMAL 03. Předprodej vstupenek 
byl zahájen jako každoročně ve velkoskladu potravin Málek.
Cena vstupenky 100 Kč.
Za místní organizaci srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na bál

V sobotu 29. března 2014 pořádá T. J. Sokol slatiňany v soko-
lovně ve Slatiňanech šibřinky pro děti. Veselé maškarní hemžení 
dětiček bude zahájeno v 15.00 hodin. V průběhu odpoledne se bu-
dou moci děti zúčastnit připravených soutěží, vyzkoušet si někte-
ré cviky ze základní gymnastiky, zatancovat si a nebo jen prostě 
zaskotačit na sále sokolovny.
V průběhu šibřinek si budou moci děti nechat cokoliv namalovat 
na obličej. Všechny děti obdrží drobné dárky. Občerstvení v podo-
bě nápojů zajištěno. Vstupné děti 20 Kč, dospělí 30 Kč.
Rodiče, babičky, dědečkové, strýčkové a tety vyrazte se svými 
ratolestmi do sokolovny. Děti se vyřádí (pak večer brzy lehnou) 
a vy si třeba popovídáte se sousedem, nebo kamarádem, se kterým 
nemáte jinak možnost se sejít. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé 
ze sokola slatiňanyJ

Tuto akci připravila městská knihovna, a to opět v knihovně 
na zámku. Letos se k prvňáčkům z místní základky přidaly i děti 
z Orle a Lukavice. Se svými nejbližšími zaplnily zámecké pro-
story a očekávaly nejen krásnou atmosféru na zámku, návštěvu 
knížecí rodiny a jejich pasování na čtenáře, ale hlavně přišly pře-
vzít pro ně to nejdůležitější, své první vysvědčení. Celý slavnostní 
obřad se slibem žáčka, předáním šerpy, dárků a vysvědčení byl 
vyvrcholením práce dětí v prvním pololetí školní docházky. Nově 
pasovaní čtenáři si jako poděkování majitelům zámku, knížeti 
Auerspergovi, kněžně Vilemíně a rytíři Petrovi připravili krátké 
vystoupení. Po ukončení oficiálního programu se děti mohly vy-
fotografovat se vzácnou knížecí návštěvou a odnesly si ze zámku 
nejen vysvědčení a nezapomenutelné dojmy, ale i fotografie…

Pasování

Přihlášky do letošního kurzu společenské výchovy a tance, který 
bude zahájen 5. září 2014 v sokolovně ve slatiňanech, budou při-
jímány v sokolovně dne 25. března 2014 od 16.30 do 17.30 hod. 
Kurzovné je stejné jako v předcházejících letech
1 500 Kč na osobu za 14 večerů včetně závěrečného plesu ab-
solventů. V případě přihlášení páru 1 400 Kč na osobu. Úhrada 
v hotovosti, nebo po dohodě převodem z účtu.
V případě, že se nebudete moci ve stanovený termín dostavit, je 
možné se domluvit na přihlášení na e-mailové adrese: tanecni@
slatinany.cz, nebo na tel. 608 970 115. Zde vám budou podány 
i případné další informace.

TANEČNÍ 2014

Dětské šibřinky

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve 
v sobotu 22. 3. 2014 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech

na 12. Skautský ples – PLESoFILM(u)
Oblékněte se jako známá filmová postava
nebo utvořte filmové dvojice či skupiny.

Získáte tak možnost ochutnat náš tajemný nápoj.
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ CHRUDIM

a revivalová kapela THE BLUE MOON.
Lístky budou v prodeji od 10. 3. 2014

v Galanterii u pí. Petrové ve Slatiňanech
Cena vstupenky 130 Kč.

Skautský ples

Poděkování
V pondělí 10. února navštívil náš dům s pečovatelskou službou 
pan tajemník Ing. Prokš. Přiblížil nám záměry a priority Městské-
ho úřadu Slatiňany pro letošní rok a seznámil se s problémy které 
nás tíží. Velice mu děkujeme za zodpovězení všech našich otázek 
a za čas, který nám věnoval. Těšíme se na další setkání.

obyvatelé Domova s pečovatelskou službou Slatiňany
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na své 87. schůzi

dne 22. 1. 2014
1.  Žádosti o pokácení dřevin (RM odložila a členové rady navštíví 

dotyčnou lokalitu).
2.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování technické podpory 

k programovému vybavení č. TP/2003/S pro modul Vymáhání 
(RM schválila).

Rada města Slatiňany projednala na své 88. schůzi
dne 27. 1. 2014

1.  Vydání vnitřní směrnice č. 2 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Slatiňany (RM schválila).

2.  Smlouvu o poradenské činnosti, zastupování a optimalizaci po-
jistných smluv (RM schválila využít nabídky společnosti ITEAD 
Pardubice ke zpracování auditu pojistných smluv).

3.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany (Rada města 
vzala na vědomí).

4.  Nabídku společnosti ARCH consulting s.r.o. (Rada města vzala 
na vědomí nabídku na přeúvěrování).

5.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014 (dorozpočtování projektové dokumen-
tace na kanalizaci Říště a konzolidační položky – schvále-
no).

6.  Výroční zprávu za rok 2013 o činnosti města Slatiňany v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím (RM vzala na vědomí).

Rada města Slatiňany projednala na své 89. schůzi
dne 5. 2. 2014

1.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
rok 2013 (RM vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohle-
dávek a schválila provedení inventur).

2.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na do-
končení chodníku v ul. Sečská, Slatiňany (RM schválila způsob 
zadaní, seznam členů komise a seznam společností, které budou 
osloveny + info na webu města).

3.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na osvětlení přechodů na ul. T. G. Masaryka, Slatiňany (u rad-
nice) (RM schválila způsob zadaní, seznam členů komise 
a seznam společností, které budou osloveny + info na webu 
města).

4.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
na výstavbu bytů (zkrácení vázací doby na nakládání s byty po-
stavenými s podporou MMR – schváleno).

5.  Smlouvu o dílo na zpracování realizační projektové dokumen-
tace na akci „Slatiňany – odkanalizování lokality Říště“ (RM 
schválila uzavření smlouvy o dílo s Vodárenskou společností 
Chrudim, a.s. za cenu 66 165 Kč + DPH).

Město Slatiňany nabízí k prodeji motorový žací stroj MF 70 včet-
ně žací lišty, výrobce Agrostroj Jičín, rok výroby 1989, za cenu 
6 000 Kč.

Prodej žacího stroje

V současné době stále trvá nabídka pronájmu všech vnitřních i ven-
kovních prostor sokolovny ve Slatiňanech.
K akcím nejrůznějšího charakteru. V minulosti se zde již konaly 
firemní večírky, soukromé oslavy, svatby, křtiny, koncerty, výsta-
vy, prodeje. Přestože je zde k dispozici pouze sporák, dvě lednice 
a mikrovlnná trouba a nádobí v omezeném počtu, zdaleka to neby-
lo nájemcům na překážku a dokázali zde vykouzlit pro své hosty 
překvapivé hostiny. Soukromé akce oslavili nikým nerušeni, podle 
svých představ a finančních možností.
V letošním roce bude nabídka rozšířena o altán za sokolovnou, kte-
rý pojme až 40 hostí, kteří budou moci využít venkovní prostory 
k posezení, třeba při grilování, či opékání vuřtů.
Samozřejmostí je vždy přístup do nově zrekonstruovaných wc 
na fotobuňky.
Objednání termínů, další dotazy individuelně na tel. 608 970 115 
u p. Hanušové H.

PRONÁJEM SOKOLOVNY

Děkujeme celému kolektivu městského úřadu za blahopřání 
ke zlaté svatbě.
 Hana a Rudolf Böhmovi

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
a pracovnicím matriky za blahopřání k mým narozeninám.
 Jaroslava Formánková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k narozeninám.
 Jaroslava Picková

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání, dárek a květiny u příležitosti mých naro-
zenin.
 Marie Veselá

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k mým narozeninám.
 Marie Švadlenková

Děkujeme panu starostovi za milá blahopřání k našim naroze-
ninám.
 Josef a Marie Zdražilovi

Přijměte, prosím, mé poděkování za blahopřání k mým naroze-
ninám. S přibývajícími léty obzvlášť potěší.
Radost mám, když se v Ozvěnách dočítám, co dobrého se měs-
tu podařilo vykonat a přál bych si a nám všem, aby se i nadále 
dařilo.
 Jiří Krajíček

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k mým narozeninám.
 Marie Rambousková

Poděkování

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili 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@slatina-
ny.cz) tak kdykoliv učinili. 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:
Evžen Boček – Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu
Clive Cussler – Poseidonův šíp

Měsíc s pěknou knihou
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(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)
Aujeszkyho choroba
-  je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, 

kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata
-  se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervové-

ho systému a nesnesitelným svěděním
-  u všech nakažených zvířat končí vždy úhynem, vyjma prasat, 

která mohou onemocnění přežít a vytvořit si protilátky. V České 
republice je kolem 35 % populace divokých prasat s protilátka-
mi.

-  není přenosná na člověka
-  se v České republice nevyskytuje v chovech domácích prasat, 

která jsou na jatkách na tuto nákazu systematicky vyšetřována.

Možnosti předcházení této nákaze
Chovatelé hospodářských zvířat
-  dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti, ze-

jména zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství.
Chovatelé psů
-  nenechávat bez dozoru volně pobíhat psy v honitbách s možným 

výskytem divokých prasat
-  zabránit přímému kontaktu psa s divokým prasetem, případně 

krví, vývrhem, syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným 

masem
Česká republika má status země prosté Aujeszkyho choroby 
a vakcinace prasat proti této nákaze je zakázána legislativou EU.
Většina divokých prasat, která mají protilátky, není pro psy nebez-
pečná, neboť onemocnění u nich již proběhlo.
Nakažený pes uhyne během několika dnů a nákaza se ve smečce 
kontaktem s nemocným psem nešíří.
V současné době není na světovém trhu dostupná vakcína s dosta-
tečnou účinností použitelná pro psy.

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky, že již není upravená oteví-
rací doba knihovny a platí původní:
Pondělí zavřeno
Úterý 8–11 12–16 hodin
Středa 8–11 12– 18 hodin
Čtvrtek 8–11 12–18 hodin
Pátek 8–11 12–16 hodin

Aktuálně z knihovny

Pozvání
Pozvání na 4. setkání seniorů dne 6. března v 15.00 hodin v kláš-
teře – vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselové-Schmoranzová

ROBI Slatiňany v loňském roce pracovalo s pěti oddíly. 
Ve své činnosti pokračovaly oddíly Dráčata, Ještěrky a Prcko-
vé, které se scházejí pravidelně jednou týdně. S koncem škol-
ního roku v červnu ukončil činnost oddíl nejstarších dětí Korá-
lovky. Fungoval nepřetržitě od září roku 2002 až do června 
2013 a jejich název Korálovky vznikl podle korálků, které mohl 
každý člen oddílu získat za prokázané znalosti a dovednosti 
(poznávání zvířat, ptáků, topografických značek, morseovky, 
ohňů). Nejstarší děti teď podle zájmu pomáhají jako instruktoři 
v ostatních oddílech nebo jsou důležitou součástí organizačních 
týmů na námi pořádaných akcích. Se začátkem školního roku 
2013/2014 se začal scházet oddíl našich nejmladších členů 
ve věku od 4 do 7 let. Oddíl Skřítkové navštěvuje 21 dětí. Svoje 
schůzky věnují zatím převážně hrám a tvořivé práci, ale učí se 
už i základům táboření, uzlují a poznávají přírodu.

Jako již každoročně jsme na začátku roku začali dětským 
karnevalem, který jsme pořádali v místní Sokolovně ve Sla-
tiňanech. Masek se sešlo opravdu hodně a kromě tancování 
jsme si zahráli spoustu her. Nechyběla tradiční soutěž o nej-
hezčí masku, což nebyla pro porotu jednoduchá práce, protože 
pěkných masek byla velká spousta. Začátkem února se vydaly 
oddíly Ještěrek a Korálovek na akci Ledová Praha. V sobotu 
ráno jsme začali prohlídku ve Zlaté uličce a na Hradě shlédli 
střídání stráží. Navštívili jsme muzeum Miniatur, Umělecko 
průmyslové muzeum a v Náprstkově muzeu výstavu Karla 
Maye. Korálovky si ještě vyrazily na prohlídku nočních krás 
Prahy. Dráčata vyrazila v březnu na první letošní víkendov-
ku do Rokytnice v Orlických horách. Vyrazili na procházku 
k pevnosti Hanička a také si užili sněhu na bobech. Jeden 
víkend v dubnu se sešla naše děvčata na Jarním babinci 
ve Vápenném Podole. Tentokrát kreslily na textil, háčkovaly 
a hrály hry. Další akcí pro dospělé členy a jejich děti byla 
víkendovka v Jičíně. V sobotu šli rodiče s dětmi navštívit 
Rumcajze, Manku a Cipíska v Rumcajzově jeskyni. Ostatní 

se vydali na hrad Kost a do Prachovských skal. V květnu jela 
Dráčata na výlet do Poděbrad. V Poděbradech jim dost pršelo, 
ale přesto si zpáteční cestu zpříjemnili návštěvou Aviatické 
pouti na Pardubickém letišti. Protože se blížily prázdniny 
a s nimi i tábor, tak jsme se v červnu sešli na přípravném před-
táborovém setkání v Šiškovicích, kde jsme si vyzkoušeli řadu 
her a doladili některé organizační věci. O prázdninách jsme se 
všichni sešli na čtrnáctidenním dětském táboře. Již po druhé se 
naším útočištěm stalo Julinčino údolí u Rokytnice v Orlických 
horách. Během tábora jsme s cestovní kanceláří ROBITOUR 
cestovali po krásách naší České republiky. Během putování 
jsme navštívili města Brno, Pelhřimov, Prahu, Pardubice, Kar-
lovy Vary, Jičín a Stožec. V každém městě jsme se seznámili 
s něčím typickým právě pro toto město, takže nechyběl v Brně 
ohňostroj Ignis Brunensis, v Pelhřimově jsme pokořili několik 
rekordů nebo třeba v Pardubicích jsme se zúčastnili Velké par-
dubické. 

Se začátkem školního roku rozjely opět svoji činnost naše 
čtyři oddíly. Po druhé jsme pořádali tradiční akci Pohádkáč 
k začátku školního roku v září. Počasí se vydařilo a les plný 
pohádkových postaviček dělal především dětským návštěv-
níkům velkou radost. Oddíl Prckové si v říjnu udělal výlet 
do Bítovan, kde pozorovali jeleny a jako svačinku si opekli 
buřty. Zimní babinec se letos v prosinci sešel v Krouně. Holky 
se věnovaly převážně hrám a háčkování ... zábavy měly 
hodně. V prosinci před Vánoci ještě postupně všechny oddíly 
nocovaly v klubovně. Ozdobili si vánoční stromeček, předali 
si dárky a vychutnávali si předvánoční atmosféru adventu. 
Na Štědrý den dopoledne šli dospěláci do lesa nad Monako 
a ozdobili stromeček zvířátkům, zazpívali si koledy a popřáli 
si do nového roku. Více informací o nás, našich oddílech, 
akcích a fotografie z akcí naleznete na našich internetových 
stránkách www.robici.org. 

ROBI Slatiňany, dětská organizace

ROBI Slatiňany v roce 2013

Aujeszkyho choroba prasat a možnosti
předcházení této nákaze
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zcela jistě jste zaregistrovali, že v zámeckém parku již nestojí 
u jižního průčelí červenolistý buk. Někteří z Vás to dokon-
ce velmi hlasitě a nevybíravými slovy komentovali, aniž by 
si nechali vysvětlit důvod, pro který musel být buk pokácen. 
Dovolte mi tedy, abych Vás zevrubně s celou situací kolem čer-
venolistého buku seznámil.

Nejprve je nutné říci, že prostor zámeckého parku ve Sla-
tiňanech je národní kulturní památkou, a to nařízením vlády č. 
132/2001 Sb. Pro jakoukoli obnovu v areálu je podle zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči nutné nejprve získat závazné 
stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje a podle zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny také povolení Městské-
ho úřadu Slatiňany pro kácení dřevin rostoucích mimo les. 

První známky chřadnutí začal červenolistý buk vykazovat 
v roce 2011, kdy byly patrné první známky postupného pro-
sychání koruny a kolem kmene se začaly objevovat plodnice 
houby. V následujícím roce se intenzita prosychání zvýšila 
a plodnice se začaly objevovat v celé západní části kořenového 
systému. Dne 18. 10. 2012 bylo provedeno pracovníky Lesů 
hl. m. Prahy tomografické vyšetření kmene, a to ve dvou úrov-
ních. 20 cm a 190 cm nad terénem. Závěr tohoto měření ukázal 
na výskyt trouchnivějícího dřeva tvrdou hnilobou ve většině prů-
řezu u báze kmene, tedy ve výšce 20 cm. Měření odhalilo výskyt 
tvrdé hniloby v některých místech až ke kůře stromu. Ve výšce 
190 cm byl výsledek měření pozitivnější, avšak i nadále s prů-
kazem tvrdé hniloby kmene. Závěr této zprávy byl jednoznačný 
a konstatoval „významné poškození bazální části kmene hnilo-
bou s možností pádu stromu“. 

Abychom určili, jaký typ houby červenolistý buk napadl, 
byla podána žádost o vyjádření Výzkumnému ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 
Z Odboru biologických rizik přišla odpověď od pana Mgr. Karla 
Černého, který ve svém posudku ze dne 30. 11. 2012 konstatuje, 
že strom je napaden vějířovcem obrovským (Meripilus gigan-
teus), který podle stavu olistění a rozmístění plodnic napadl již 
minimálně polovinu kořenového systému stromu, a že vzhledem 
k progresivnímu a intenzivnímu prosychání koruny (dosahující 
60–70 % v červenci 2012) odhaduje, že poškození kořenů bude 
mnohem výraznější, a to že až tři čtvrtiny všech kořenů mohou 
být zasaženy patogenem. Závěr této zprávy uvádí: „Napadení 
dřeviny vějířovcem je dlouhodobé a progresivní, dřevina dlou-
hodobě chřadne a její statika je výrazně narušena. Prognóza 
napadené dřeviny je velmi špatná a je na místě uvažovat o jejím 
vykácení.“ Zpráva také nabízí alternativu – ponechání na dožití 
s radikálním snížením a ořezem koruny, až o polovinu, aby došlo 
k vyrovnání nadzemní a podzemní biomasy a ke snížení rizika 
vylomení dřeviny.

Na základě těchto překvapivých a nemilých výsledků bylo 
na den 7. 12. 2012 svoláno jednání zástupců zainteresovaných 
institucí, a to Městského úřadu Chrudim, Odboru životního pro-
středí, Krajského úřadu Pardubického kraje, ústředního pracovi-
ště Národního památkového ústavu, Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR a Správy CHKO Železné hory. Jednání se zúčastnil 
také arborista. Přítomní na tomto jednání projednali obě možné 
varianty, tedy pokácení nebo ponechání na dožití s radikálním 
seříznutím koruny. Byl vysloven nesouhlas s provedením razant-
ního redukčního řezu, který by z důvodu bezpečnosti musel také 
zahrnovat výstavbu oplocení kolem stromu, aby byla zajištěna 
bezpečnost návštěvníků, což by s sebou přineslo vysokou finanč-
ní nákladnost a estetické znehodnocení místa. Z tohoto důvodu 
bylo dne 22. 4. 2013 vydáno rozhodnutí Městského úřadu Chru-
dim, Odboru životního prostředí, které zrušilo ochranu památné-
ho stromu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 5. 2013. 

Dne 14. června 2013 byla podle zákona č. 20/1987 Sb. o stát-
ní památkové péči podána Národním památkovým ústavem, 
územní památkovou správou na Sychrově žádost o vydání závaz-
ného stanoviska krajského úřadu Pardubického kraje. K žádosti 
bylo vypracováno odborné vyjádření garantkou památkové péče 
a specialistkou pro zahradní a parkové umění Generálního ředi-
telství Národního památkového ústavu v Praze. Odborné vyjád-
ření uvádí nutnost pokácení červenolistého buku a stanovuje také 
podmínky, za jakých bude strom odstraněn a ukládá výsadbu 
nového stromu.

Dne 4. 6. 2013 bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, 
Odborem školství a kultury vydáno souhlasné závazné stanovis-
ko k odstranění buku a výsadbě nového jedince. Následně byla 
podána žádost o povolení ke kácení. Městský úřad Slatiňany, 
Odbor výstavby a životního prostředí žádost prozkoumal společ-
ně se všemi předloženými podklady a této žádosti vyhověl a dne 
12. 9. 2013 vydal rozhodnutí, v němž kácení povoluje a ukládá 
podmínky tohoto kácení a náhradní výsadbu. 

Samotné kácení tak proběhlo na základě všech zákonem sta-
novených povolení a vyjádření. Dne 30. 1. 2014 v čase 15.02 byl 
jeden z největších stromů zámeckého parku pokácen.

Tato velmi smutná událost pro zámecký park byla tedy 
výsledkem rozhodnutí nejen mým, ale také zástupců všech dotče-
ných stran. V potaz bylo bráno nejvíce hledisko bezpečnostní, 
vzhledem k tomu, že strom stál na jednom z nejfrekventovaněj-
ších míst parku, ale také hledisko estetické a hledisko budouc-
nosti – místo torza nemocného, suchého a značně ořezaného 

Vážení obyvatelé Slatiňan,

Plodnice vějířovce obrovského u báze kmene (plodnice jsou jen 
nadzemní částí houby, která napadá kořenový systém, díky plodni-
cím se pomocí výtrusů šíří dále).

Srovnání stavu olistění z léta 2013. Dva červenolisté buky ved-
le sebe – vlevo je stav zdravého červenolistého buku a vpravo je 
na první pohled viditelné radikální proschnutí koruny až z 80%, 
přičemž západní polovina stromu byla již suchá úplně.
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Také je ráno slyšíte? Ano, myslím ozývající se ptactvo 
v přírodě... Na zahradě na mne kývou sněženky a tak si říkám, 
že jaro je jistě tu. Uvidíme, zda nás překvapí a opravdu začne, 
a nebo překvapí a ještě se vrátí zima. I já se v tomto příspěvku 
vrátím, a to do zimního času. Ohlédneme se za uplynulými 
třemi měsíci v MŠ MOMO, které byly prodchnuty atmosfé-
rou času vánočního a jeho lednového doznívání. Advent je 
čas, kdy příroda spí a vše utichá. Čas nakloněný lidem, jejich 
setkávání, vyprávění si, společných zpěvů a času stráveného 
s dětmi v atmosféře společného těšení na příchod Vánoc. Jed-
ním z takových milých setkání je Adventní spirála, při které 
můžeme společně s dětmi na okamžik zažít atmosféru časů 
našich předků, kteří se v tomto období scházeli při společné 
práci doma. Při zpracování lnu, konopí, při draní peří, při opra-
vách a výrobě pracovního nářadí. Na chvíli jsme se zastavili 
v rušném čase a rozsvítili světlo, které nás poté provázelo až 
do příchodu Ježíška. Adventní spirála je krásným symbolem 
cesty do vlastního nitra, v němž najdeme světlo, kterým může-
me prozářit sebe i svět kolem nás. Jak u nás tato slavnost probí-
há? Na zemi se vytvoří spirála z voňavého chvojí. Kolem ní se 
usadí děti spolu s rodiči. Za zpěvu adventních písní přicházejí 
andělé, kteří mají v rukou svícny z jablíček, uprostřed spirály 
hoří velká svíce. Děti si postupně za sebou spolu s andělem 
ochráncem projdou spirálu a od velké svíce si obřadně zapálí 
svůj svícínek z jablíček, který pak umístí po obvodu spirály 

na připravenou zlatou hvězdičku. Vznikne tak zářící zavinutá 
cesta – spirála do nejniternějšího bodu. Po zhasnutí světýlek si 
děti ten svůj odnesou domů.

Pátek před nadcházejícími svátky vánočními paní učitelky 
uspořádaly pro děti vánoční besídku u stromečku. Všichni si 
společně zazpívali a pod stromečkem našli malé dárky. I paní 
kuchařka připravila pro děti sváteční tradiční menu se staro-
českým Kubou. Děti byly nadšené a celá školka zářila sváteční 
atmosférou.

Na neděli 26. ledna jsme do školky pozvali loutkářku paní 
Hanu Voříškovou, která nejen pro děti z naší školky zahrála před-
stavení o Voříškové chaloupce. Byla nás plná školka a nakonec 
jsme všichni společně ochutnali nejednu oříškovou bábovku 
u kávy a čaje.

V jedné písničce se zpívá leden je měsíc plný ledu..., ale 
jakoby tento rok leden přeskočil a ... únor již volá skřivánka. 
A právě pro ptáčky, kteří by v této roční době měli mít nouzi 
o potravu, děti společnými silami vyráběly krmítka a po jejich 
zaschnutí je rozvěšovaly v zámeckém parku. Děkujeme tímto 
Ekocentru Paleta za pěkně připravený dopolední program. Děti 
při setkávání v ranním kruhu zpívají písně vztahující se k Maso-
pustu a již se těší na tradiční masopustní veselí s koblihami. Ale 
o tom až příště...

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

stromu už může na tomto místě pro budoucí generace vyrůstat 
nástupce tohoto buku.

Vějířovec obrovský způsobuje bílou, lístkovitou hnilobu 
na bázi kmene, a to zejména na rodech buk, dub, habr a lípa. 
Vytváří extrémní riziko havárie a je častým důvodem kácení sta-
rých, byť na prvních pohled zdravých a krásných buků v parcích. 
V zámeckém parku ve Slatiňanech tato houba napadla a zničila 
již čtyři staré buky, tři z nich byly řízeně pokáceny, buk nad 
náhonem u Modely spadl v roce 2013 sám – v bezvětří a v době, 
kdy nebyla podmáčená půda. Riziko pádu a ohrožení bezpečnosti 
bylo velmi vysoké.

Závěrem tohoto článku bych rád uvedl, že za posledních 
několik let investoval Národní památkový ústav, správa zámku 
Slatiňany do údržby parku nejen mnoho práce, ale v rámci svých 
finančních možností také značnou část prostředků určených pro 
údržbu a obnovu areálu.

V roce 2013 byly vysázeny 3 platany javorolisté, dvě lípy 
(srdčitá a velkolistá), 3 buky lesní, 2 katalpy trubačovité, 1 jilm 
habrolistý a 2 metasekvoje čínské. V parku probíhají práce 
udržovací, zdravotním případně redukčním řezem byl ošetřen 
a vazbami vyztužen velký jasan ztepilý u dětského hospodář-

ství, 4 lípy v blízkosti zámku, další jasan s výrazným tlakovým 
větvením a lípa na poloplace. I v roce 2014 počítá správa zámku 
s dalšími zásahy, ať již kácením, prořezávkami, ošetřováním 
korun stromů, ale také s výsadbou stromů nových. Vše ale závisí 
na finančních možnostech správy zámku. Bohužel příspěvek 
Národnímu památkovému ústavu na provoz je pro rok 2014 
ze strany zřizovatele, tedy Ministerstva kultury České repub-
liky, opět ponížen. Díky tomu se tak instituce, která spravuje 
více než 100 nejcennějších památkových objektů se stovkami 
tisíc sbírkových předmětů a stovkami hektarů parků a zahrad 
dostala na rozpočet, který je nižší než rozpočet Národního 
divadla. Tento tristní stav se i v roce 2014 zhoršil. Památkové 
objekty tedy musí vydělat finance na dokrytí mzdových nákladů 
a na veškerý provoz včetně základní údržby. A jedinou mož-
ností, jak tyto finance vydělat, je provozovat prohlídkové trasy 
a lákat návštěvníky.

Proto i já doufám, že v roce 2014 se shledáme na některém 
z prohlídkových okruhů zámku Slatiňany a že i přes smutnou 
událost v podobě kácení buku nám zachováte přízeň a budete 
hrdí na to, jak krásné Slatiňany jsou. Já hrdý jsem.

Jaroslav Bušta, kastelán slatiňanský
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K této poslední instalaci došlo téměř po osmnácti letech 
na základě intervence městského úřadu, který za její zhotovení 
zaplatil v roce 1990 1756 Kč kamenosochařské firmě v Heřma-
nově Městci.

První osazení desky na čelní stěnu rodinného domku čp. 411 
v Tyršově ulici je datováno dle kroniky dnem 11. 4. 1990 (obr. 
č.1).

O tvůrčím období spisovatele J. Johna ve Slatiňanech 
za II. světové války psal autor v Ozvěnách v lednu 1993. Byla 
to reakce na veřejné umístění pamětní desky, připomínající 
přechodný azyl Johna u své sestřenice uč. Krčmářové, ne však 
odhalení, které tento akt vzpomínky na výjimečnou osobnost 
zpravidla doprovázejí.

Protože majitel domu pan Tezner měl v úmyslu provést sta-
vební úpravu a zateplení domu, desku po necelých šesti letech 
odstranil.

Další článek o Johnovi v Ozvěnách z března 2009 měl titu-
lek Připomenutí válečného pobytu spisovatele Jaromíra Johna 
ve Slatiňanech. Byla v něm připomínka o stále nevystavené pam. 
desce, jejíž absence na původním místě byla několikaletá. Ta se 
přeci dočkala prezentace na veřejnosti, jak bylo výše uvedeno, 
ale s tím rozdílem, že byla vsazena do proluky mezi vilou majite-
le a oplocením pozemku souseda. Její zabudování se uskutečnilo 
v koordinaci s pracovníky MěÚ 27. 11. 2013 (obr. č. 2 a 3).

Přestože bylo o literárním odkazu tohoto beletristy mnohé 
napsáno, zejména při různých jeho výročích, vrátíme se ještě 
ke společensko – psychologickému románu Moudrý Engelbert 
(1940), za který dostal národní cenu. Oceněna byla mistrná 
fabulace postavy hlavního hrdiny, jehož protagonistou byl lesní 
adjunkt Čeněk Engelbert. Autor v ironicky laděném vyprávě-
ní líčí tragikomický osud Čeňka, prožívajícího dvojí milostné 
zklamání. Ze ztráty vlastních iluzí, pramenících ze sentimentu 
vztahů, se již nevzpamatoval, propadl beznaději a duševnímu 
strádání. Závěr pro Engelberta nevyznívá v románové předloze 
příznivě, protože skutečný život není rezignace, ale neustálý střet 
a odhodlání se vyrovnat s nepříznivými reáliemi doby. Ke cti vůdčí postavy je třeba říci, že on sám nebyl vinen. Ta 

vězela v obžalobě životního stylu společenské vrstvy, typické pro 
morálku měšťáků, k níž on a nevěrná Viki patřili.

Byla to velká inspirace v době vydání románu, čtenáři kladně 
přijatém a brzy rozebraném. Nakladatelství Družstevní práce při-
kročilo k jeho reedici v roce 1942.

Kolorit Moudrého Engelberta tvoří popis našeho okolí. Autor 
si povšiml pečlivě udržovaného zámeckého parku, ale Johna 
více zaujala myslivna zv. Švýcárna, v níž bydlel Engelbert se 
svojí hospodyní. Píše, že to bylo rozlehlé stavení v nejzadnějším 
koutu parku s hrázděným zdivem, vyplněném červenými cihlami 
a trámy, a celé bylo kryto doškovou střechou. Kdo spatřil tento 
romantický objekt na samotě, před nímž se na louce pásly ovce 
a procházel páv, a doplňoval na slunci ležící myslivecký pes, 
nezapomněl na něj do smrti.

I když od uvedeného popisu Švýcárny uběhlo více než sedm-
desát let, jistě by i dnes, kdyby John žil, nešetřil superlativy 
nad jejím stavem vzorně zrekonstruovaném a účelově využitém 
k propagaci hipologie a zdejšího chovu kladrubských vraníků.

Moudrý Engelbert se také dočkal televizního zpracování. 
I pro scénáristu podle jeho slov nebylo snadné převést tuto 
johnovskou studii lidského typu do scénické dramatické tvorby. 
Dnes jej můžeme vidět v inscenacích pro pamětníky. V hlavní 
roli exceloval herec V. Postránecký.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Reinstalace pamětní desky věnované pobytu literáta Jaromíra Johna

obr. č. 3

obr. č. 2

obr. č. 1
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To byly další výle-
ty našeho KČT Slatiňa-
ny. Na ten první jsme 
se vydali za mrazivé, 
a le  s lunečné neděle 
přes Vrchlického návrší 

k Monaku. Tam jsme se sešli s našimi 
turisty z Rabštejnské Lhoty. Připomenuli 
jsme si tu i historii Monaka – vznik jeho 
názvu podle zdejšího karbanění místních 
lesníků, to jak bylo původně restaurací 

na východočeské výstavě hospodářství, 
průmyslu, zemědělství a školství v Par-
dubicích v roce 1903, jeho přestěhování 
sem i posun z katastru Slatiňan na vlast-
ní pozemek majitele. I vedlejší srub byl 
původně expozicí na výstavě, a to v Nasa-
vrkách v roce 1910.

My jsme odtud šli k rozcestí u Kochá-
novic, pak poblíž Okrouhlického potoka, 
pod převislou skalkou, kolem rybníčku 

a po dvou lávkách přes Okrouhlík. Zasta-
vili jsme se u významného stromu – vyso-
kého dvojitému smrku. Přes Zabitý kopec 
jsme došli k pomníčku čtyř dětí z roku 
1946. I tady jsme si příběh připomenuli. 
Jeden náš člen z Rabštejnské Lhoty je 
dokonce pamětníkem této nešťastné udá-
losti a tak i on na to vzpomínal.

Potom jsme ze silničky odbočili 
na travnatou lesní cestu a mířili do údolí 
potůčku, který teče do rybníčku Čabrou-

sek. Lehce zasněžená krajina nám tu 
opravdu připadala jako na horách. A ještě 
to dokreslovala osluněná námraza na trávě 
i na stromech. Z malé vyhlídky jsme se 
pokochali pohledem zpět do údolí a pak už 
jsme přišli na značenou turistickou stezku 
vedoucí na Rabštejnek. My jsme ale šli 
na opačnou stranu – kolem Tyrolského 
domku k rozcestí u obnoveného kříže. Ten 
je tady na místě toho původního, postave-
ného na památku nehody s dobrým kon-

cem, která se tu stala při jízdě na koni 
kněžně Vilemíně Auerspergové (rozené 
Kinské). Minuli jsme potůček Podhůra 
a rybníky Perný, Vilém, Hluboký a byli 
jsme zase zpět u Kochánovického rozcestí. 
A protože jsme se chtěli vrátit, než začne 
více mrznout, vynechali jsme hospůdku 
a mířili přes Třešňovku domů.

Čtrnáct dní nato jsme jeli do Par-
dubic. Nejprve procházka podle Labe 
k soutoku s Chrudimkou a pak podle 
hradeb k místnímu zámku. V něm jsme 

ve Východočeské galerii byli na výsta-
vě Otto Placht – Brány vnímaní. Tento 
„malíř džungle“ žil určitou dobu v peru-
ánské Amazonii, na břehu jezera. Hledal 
tady nejen inspirace, ale i určité duchov-
ní cvičení a částečně únik od civilizace. 
Založil tam rodinu, žije střídavě v Peru 

a v Praze. Zde je asistentem monumentál-
ní tvorby na Akademii výtvarných umění. 
Jeho obrazy vycházející ze života v prale-
se jsou neskutečně barevné, setkávají se 
tam mýty s každodenním životem tamních 
obyvatel. Jsou na nich opravdu fascinu-
jící pohledy do nitra pralesa. Jedno jeho 
plátno s názvem Převozníci je inspirováno 
úmrtím jeho maminky, lékařky Radany 
Königové. I to je nesmírně působivé. Celá 
výstava byla pro nás velmi silný zážitek.

Ve VČ galerii, v patře objektu je ještě 
další výstava – Svítání v sadu. Název 
výstavy je odvozen od obrazu Václava 
Radimského, který tu je také. Je zde ale 
řada dalších děl známých malířů – např. 
Mařáka, Chittussiho, Lady, Kavána, 
jejichž výstavy jsme při našich různých 
výletech už viděli.

V zámku jsme ale byli ještě na výstavě 
Království mašinek. Tady jsme se u všech 
těch vláčků opravdu vrátili do dětství. 
A pak jsme po čase byli znovu v expozi-
ci Příroda východního Polabí. Rádi jsme 
si všechno připomenuli, pustili si hlasy 
zvířat, klokot slavíka. Stavili jsme se také 
v Expozici české sklářské tvorby.

Od zámku jsme šli na Perštýnské 
náměstí kolem historických domů, kde 
jsme obdivovali jejich gotická i následně 
přistavěná renesanční patra. Na náměstí, 
v Domě U Jonáše je výstava fotografií 
Jiřího Tomana, přítele a žáka Josefa Sudka. 
I tady se nám líbilo – bylo to, dá se říci, 
takové zachycení poezie všedního dne.

Pak už jen následovala krátká výstav-
ka Naděždy Plíškové, kreslířky a grafič-
ky z okruhu Křižovnické školy čistého 
humoru. A tam ten náš výlet do Pardubic 
za kulturou končil. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Do lesa a do Pardubic
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Marek HEJZLAR
tel.: 775 345 269

www.koupelnymh.cz  info@koupelnymh.cz

 KOUPELNY
 TERASY
 BALKONY 
 BAZÉNY 
 FASÁDY

OBKLADAČSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE

 

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

se sídlem 
Klášterní 601, 538 21 Slatiňany 

 
Na trhu s nemovitostmi jsme od roku 1992. 

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

štítky energ. náročnosti budov a bytů. 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. 

Firma CHARON – Jitka Filipová
zajišťuje kompletní pietní služby již 24 let na vysoké profesionální úrovni 
za korektní ceny: 

- rozloučení v obřadních síních Pardubice, Chrudim a po celé ČR 

- rozloučení v kostele – církevní, pohřeb s uložením do hrobu či hrobky, včetně 
hrobnických a kamenických prací 

- zajistíme převozy po celé ČR a zahraničí 
Nabízíme také bezplatnou poradenskou službu v oblasti pozůstalosti a pohřebnictví. 

Dále máme v nabídce široký sortiment pohřebního a hřbitovního zboží. 

Pro pozůstalé se sníženou schopností pohybu sjednáme pohřeb přímo v místě bydliště. 

Kontaktní  adresy  provozoven 
provozní doba Po – Pá 8:00-16:00 /polední pauza 11:30-12:00/ 

Chrudim             Heřmanův Městec 

Poděbradova 79, 537 01        náměstí Míru 285, 538 03      

tel.: 469 623 545                      tel.: 469 697 133                      

e-mail: charon-chrudim@seznam.cz  e-mail: charon-hm@seznam.cz 
 

Pardubice     Rybitví   

Kyjevská 39, 530 03                 Rybitví 294/101A, 533 54    

tel.: 466 652 844     tel.: 466 822 877 

e-mail: charon-pce@seznam.cz                e-mail: charon-ry@seznam.cz 

Nabízené služby jsou ve vysoké kvalitě za jedny z nejnižších cen v oboru. 

POHŘEBNÍ POHOTOVOST   mobil: 603 229 333, 731 159 890 

Pohřební služba a Kamenictví Horák
Naše pohřební služba zajišťuje kompletní pohřební a hřbitovní 
služby na vysoké profesionální a etické úrovni.
Kompletní služby zařídíte na adrese T. G. Masaryka 104, 
Slatiňany nebo po telefonické domluvě na čísle 466 650 168, 
pro Vás přijedeme osobním vozem.
Při objednání kompletních služeb Vám naše kamenictví po-
skytne uložení urny zdarma a vykopání hrobu za 2 500 Kč
www.pohrebnisluzba-horak.cz
Nepřetržitá služba včetně víkendů a svátků
Tel: 777 868 604, 466 650 168

Koupím/pronajmu zahrádku ve Slatiňanech nebo Škrovádě. 
Tel. 606 123 332.

Nabízím doučování z matematiky od ZŠ až po přípravu na VŠ. 
Tel. 721 670 111.

Koupím/pronajmu zahrádku ve Slatiňanech nebo Škrovádě. 
Tel. 606 123 332.


