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U příležitosti Státního  svátku Dne vítězství 8. května 2014, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

STÁTNÍ SVÁTEK

Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek dne 29. května 
2014 výlet  na  zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, 
vstupné 60 Kč. Oběd pro účastníky zájezdu  je zajištěn v  restau-
raci u zámku. Oběd si výletníci platí sami. Dopravu hradí město 
Slatiňany. Odjezd  autobusu  je  v  8.00  hodin  od MěÚ Slatiňany. 
Přihlášky  přijímá  paní  Ivona  Osinková  na  MěÚ  Slatiňany,  tel. 
469 681 102.

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 5. dubna 
2014 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fo-
tografii zleva):
Švadlenková Stella  Slatiňany, Nádražní 354
Bláhová Adéla  Slatiňany, U Cukrovaru 144
Svoboda Jiří  Slatiňany, Škrovád 104
Jehlička Ralf  Slatiňany, Škrovád 149

Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a pana učitele Jurije 
Artjuščenka. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich 
rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Slatiňany opět zdravější
Od prosince minulého roku můžete v ulicích města vidět neobvyk-
lé vozítko s rotačními kartáči.
Jelikož město  Slatiňany  je  značně  znečištěno  imisní  zátěží  sus-
pendovaných  částic  pocházejících  především  z  automobilové 
dopravy,  Státní  fond  životního  prostředí  ČR  a Ministerstvo  ži-
votního prostředí poskytly městu Slatiňany dotaci v celkové výši 
1  356  452 Kč  na  projekt  s  názvem  „Pořízení  zametacího  vozu 
k  čistšímu ovzduší ve Slatiňanech“. Zametací  stroj  dle projektu 
nasbírá  ročně  2,34  tuny  imisních  částic.  Zbývající  část  nákladů 
ve výši 304 072 Kč hradilo město z vlastních zdrojů.
Realizace projektu přispěje ke snížení prašnosti a tím i ke zdravěj-
šímu ovzduší ve Slatiňanech.  v.r.

Infocentrum
Je  již  12tým  rokem  součástí  prostor městské 
knihovny  a  nenabízí  informace  a  služby  jen 
pro turisty, kteří navštíví naše město, ale slouží 
i místním občanům. Zájemci mohou využít in-
ternet, který je v prostorách zdarma, za úplatu 
tisknout či kopírovat, zakoupit různé reklamní 
materiály, které stále obměňujeme a doplňujeme či získat propa-
gační skládačky, mapky a další  tiskoviny, které jsou zde k dis-
pozici. Navíc zde shromažďujeme informace o různých akcích 
a aktivitách v našem městě i okolí, takže zde mohou návštěvníci 
získat tip, jak strávit volný čas. Aktuálně je u nás zdarma k dis-
pozici  časopis,  kde  je 770  tipů na  jarní  a  letní  výlety v České 
republice  a  zanedlouho  budeme mít  opět  letní  vydání  turistic-
kých novin,  a  to  jak Východních Čech,  tak  i  turistické oblasti 
Chrudimsko – Hlinecko. Nabízíme např. novou turistickou vizit-
ku vyhlídkové věže Na Chlumu a připravují se nové pohlednice 
či magnetky. Neváhejte nás navštívit!

Vezměte  prosím  na  vědomí,  že  ve  dnech  2.  a  9.  5.  2014  bude 
v městské knihovně i infocentru zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Oznámení

V neděli 25. května povede Vítězslav Haupt dendrologickou vy-
cházku do zámeckého parku a nedávno upravené zásobní zahrady, 
v které nově vzniklo  rozárium. Sraz účastníků  je ve 14.00 hod. 
před vstupem do zámku. Nenáročnou vycházku zvládnou i účast-
níci s tělesným hendikepem.
Další informace na 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz. Pořádá 
Občanské sdružení Altus díky finanční podpoře Pardubického kraje.

Dendrologická vycházka do zámeckého parku
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 92. schůzi dne 7. 4. 2014
  1.  Přijetí  dotace  od  MPSV  (RM schválila přijetí 275 000 Kč 

na činnost DPS).
  2.  Darovací smlouvu Eurošarm (RM schválila smlouvu o přijetí 

daru ve výši 30 000 Kč od firmy Eurošarm na pořízení zásaho-
vého automobilu JSDH).

  3.  Pověření k uzavírání darovacích smluv (na financování knihy 
Nasavrcké panství – schváleno).

  4.  Pronájem části pozemkové parcely č. 228/1 v kat. území Trpi-
šov (4 m2 u zahrady – schváleno).

  5.  Výběr zhotovitele na dokončení chodníku v ulici Sečská, Sla-
tiňany (schválena firma Hold s.r.o Orel s částkou 1 334 104).

  6.  Výběr zhotovitele na osvětlení přechodů na ul. T. G. Masary-
ka, Slatiňany (u radnice) (schválena firma ELPO, s.r.o s na-
bídkou 214 291 Kč).

  7.  Dohodu  o  spolupráci  s MEDIA MARKETING SERVICES, 
a.s. (propagační akce Radia Blaník – schváleno).

  8.  Použití investičního fondu ZŠ Slatiňany (použití částky 42 108 
Kč na projektovou dokumentaci šaten – schváleno).

  9.  Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schválen).
10.  Vyhlášení 2. kola poskytování grantů (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 91. schůzi dne 17. 3. 2014

  1.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2013 
(vzato na vědomí).

  2.  Stanovení  celkového  počtu  zaměstnanců  MěÚ  Slatiňany 
(schválen celkový počet zaměstnanců na 37).

  3.  Termín konání 4. Městského plesu ve Slatiňanech v roce 2015 
(schválen termín na sobotu 31. 1. 2015).

  4.  Návrh dodavatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek do-
dávky hasičského vozu pro JPO Slatiňany (schváleno).

  5.  Poskytnutí finančního příspěvku – grantu v rámci schváleného 
limitu z rozpočtu města Slatiňany na r. 2014 (schváleno – viz 
webové stránky města).

  6.  Rekonstrukci ulic Klášterní a Havlíčkova (schváleno).
  7.  Zrušení usnesení rady města a prominutí pohledávky (schvále-

no zrušení usnesení, která jsou dlouhodobě nesplnitelná, nebo 
jejich splnění pozbylo smyslu. Schváleno prominutí pohledáv-
ky, neboť její soudní vymáhání by bylo pro město nákladnější 
než pohledávka sama).

  8.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na novou střechu u objektu č. p. 11, Škrovád (schváleno).

  9.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na  dokončení  výměny  veřejného  osvětlení  na  ul.  Vítězství 
a T. G. Masaryka, Slatiňany (schváleno).

10.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na  zateplení  obálky  objektu Mateřské  školy Slatiňany  –  III. 
etapa (schváleno).

11.  Bezplatné  zapůjčení  společenského  domu  (národopisnému 
souboru Formani – schváleno).

12.  Žádost  Sboru  dobrovolných  hasičů  a  umístění  sídla  (schvá-
leno).

13.  Smlouvu  o  partnerství,  Brumlíkova  letní  stezka  (propagace 
města v rámci reklamní kampaně – schváleno).

14.  Pojištění majetku města (schváleno).
15.  Uzavření  Mateřské  školy  Slatiňany  o  letních  prázdninách 

(schváleno).
16.  Čerpání investičního fondu Mateřské školy Slatiňany (schvá-

leno čerpání ve výši 30 809,85 Kč na financování vytápění po-
mocí klimatizace).

17.  Čerpání rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany (schváleno 
čerpání ve výši 55 210 na opravu budovy a plotu ŠJ Slatiňany).

18.  Nabídku společnosti FLEXI PROJEKT s.r.o (nabídka na zpra-

cování dotací – vzato na vědomí).
19.  4.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2014 (přijetí dotace od ÚP, dorozpočtování 
vrácených finančních prostředků z dotací – schváleno).

20.  Nabídku  odkupu  pozemku  (RM vzala na vědomí a uložila 
předložit zastupitelstvu).

21.  Pozvánku na slavnostní otevření Turisticko-informační kance-
láře v Likavce (vzato na vědomí).

22.  Žádost o pokácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc. č. st. 
195 v katastrálním území Slatiňany (RM projednala, odložila 
a rozhodla o vyslání zástupce RM na místní šetření).

Během  roku  2013  došlo  ve  Slatiňanech  ke  zvýšení  kriminality. 
Z iniciativy starosty MVDr. Jeníka rada města rozhodla o rozšíře-
ní a modernizaci městského kamerového systému ve Slatiňanech. 
Původní systém byl budován od roku 2003 a od té doby došlo k vý-
voji technologií snímání a záznamu obrazu včetně datových spo-
jů. Vývoj analogových kamerových systémů byl ukončen. Proto 
byla na podzim minulého roku vypsána veřejná zakázka malého 
rozsahu na 1. část rozšíření a modernizaci MKS. Jako nejvýhod-
nější  byla  vybrána  nabídka  od firmy NextLan  s.r.o.  z Chrudimě 
za 455 668 Kč s DPH. Následně došlo k realizaci. Nově byly digi-
tálními 3 Mpx IP kamerami osazeny vjezdy a výjezdy směr Orel 
a Chrudim. Na kruhovém objezdu je snímán každý z výjezdů. Tyto 
kamery dokáží snímat obraz v takové kvalitě, že lze rozpoznat po-
znávací  značku projíždějících vozidel. Záznam  je  uchováván 14 
dní na technických prostředcích na MěÚ Slatiňany a na vyžádání 
je k dispozici pro Městskou policii Chrudim a Policii České repub-
liky. Investované peníze se začínají vyplácet. Od začátku letošní-
ho roku si PČR vyžádala 10 záznamů z MKS Slatiňany. Z toho 3 
pomohly k vyřešení kriminality. V roce 2014 se počítá s již menší 
investicí na 2. část rozšíření a modernizaci MKS. Budou moderni-
zovány kamery na ZŠ Slatiňany a nové budou kamery nainstalová-
ny na vjezdu od Nasavrk.  J.P.

Město Slatiňany nabízí k pronájmu prostory společenského sálu 
ve Společenském domě č. p. 287 v ulici Tyršova ve Slatiňanech.

Prostory  sálu  včetně  příslušenství  (kuchyňka,  sociální  zařízení 
a šatna) v přízemí Společenského domu lze zapůjčit za níže uve-
dené ceny:
  350 Kč + DPH/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250 Kč 
+ DPH/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční 
účely (např. prodejní akce, politické agitace)

  252 Kč + DPH/hodinu v topné sezóně a 168 Kč + DPH/hodinu 
v  netopné  sezóně  pro  soukromé  účely  (např.  svatby,  rodinné 
oslavy apod.)

  126 Kč + DPH/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. 
výstavy, přednášky, apod.)

  84 Kč + DPH/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací 
a spolků založených na území města Slatiňany a

  70 Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů).

Zdarma  lze  prostory  zapůjčit  pro  setkání  občanů  organizované 
volenými zástupci (bez politické agitace) a pro informační akce, 
které jsou v zájmu občanů nebo města.

S  žádostí  o  zapůjčení  společenského  sálu  se  obracejte  na  paní 
Bc. Petru Víškovou, tel. č.: 469 660 234, email: p.viskova@sla-
tinany.cz.

Bc. Petra Víšková

Městský kamerový systém

Nabídka zapůjčení společenského sálu
ve Společenském domě ve Slatiňanech
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Pozvánka na vystoupení ZUŠ Slatiňany

5. 5.–6. 5.2014 od 17.00
Vystoupení Tanečního oboru v divadle Karla Pippicha 

10. 5. 2014
Taneční soutěž „Poupata“ v Heřmanově Městci

17. 5. 2014
Slatiňanské pozastavení – zámecký park

21. 5. 2014 od 17.00
Závěrečný žákovský koncert v hudebním sále školy

3. 6. 2014 od 17.00
Vystoupení hudebních souborů v sokolovně

Pozvání na 5. setkání seniorů dne 8. května v 15.00 hodin v kláš-
teře – vchod z Nádražní ulice.

Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová

Pozvání

Děkuji touto cestu paní starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milou 
gratulaci k mým narozeninám.

Eva Raticová

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

Jaroslav Balcar

Děkuji  panu  starostovi  MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  za  blahopřání 
k mým narozeninám, velice mě potěšilo.

Ladislav Blažek

Touto  cestou  chci  poděkovat městu  Slatiňany  a  panu  starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Marek Jura

Děkujeme městu Slatiňany za blahopřání k naší diamantové svat-
bě. Zvlášť nás potěšila návštěva paní Osinkové a paní Kolouchové 
s předáním krásné květiny a dárku. Patří jím velký dík.

Manželé Josef a Růžena Linhartovi

S  panem  Františkem Myškou  se  slatiňanští  atleti  rozloučili  ky-
ticí, svojí přítomností a slovy Zdeňka Jiráska. Spartak Slatiňany 
a chrudimští atleti se s kyticí připojili. Přátelé a kamarádi květy 
a slovy útěchy.
Vaše upřímná slova, květinové dary byly pro nás cenným pozná-
ním, že jste při nás pro nás v tak smutný čas.
Děkujeme Vám.
 Rodina Myškova a Bílkova

Poděkování

Diamantové svatby

Pozvánka

Dne 19. 4. oslavili diamantovou svatbu v kruhu rodinném manže-
lé Stanislav a Jaroslava Beranovi.

Dne 24. 4. oslavili diamantovou svatbu v kruhu rodinném manže-
lé František a Božena Jeníčkovi.

Vás všechny, kteří se rádi bavíte s  lidovou písničkou, zve česká 
muzika s harmonikou do Restaurace U zámku ve Slatiňanech a to 
15. května 2014, začátek v 16 hodin. Po delší době mezi nás přijde 
harmonikářka Irenka Švadlenková. Přijďte si zazpívat i zatančit.

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:
Václav Junek – Třinácté komnaty našich prezidentů
Martin Severa – Rozhovory po konci světa

Měsíc s pěknou knihou Březen – je mimo jiné i měsícem internetu, a pro-
to  jsme vyhlásily soutěž pro chytré hlavičky, kte-
rá nesla název  Internetový kvíz. Děti nám během 
celého  měsíce  mohly  nosit  vyplněný  kvíz,  který 
zkoušel jejich znalosti v oblasti internetu a počíta-
če. Soutěže se účastnilo celkem 20 dětí a jejich odpovědi 
byly v drtivé většině správné. Je vidět, že dnešním dětem je toto 
téma blízké a mají v něm dobrý přehled.
 
A protože prakticky všechny děti odpovídaly správně, přišlo nám 
nespravedlivé, aby odměnu dostaly jenom některé. Proto jsme se 
rozhodly, že nějakou tu drobnost od nás obdrží každý, kdo se sou-
těže  účastnil. Všem  šikovným  dětem  gratulujeme  a  prosíme  je, 
aby se zastavily v knihovně pro svoji odměnu.

Soutěž v knihovně

V  květnu  budou  ve  Společenském  domě  Laskavé  večery  hned 
dva. Na obou vystoupí naši přední hudební publicisté a kritici.
V úterý 6. 5. k nám přijede již všem důvěrně známý JIŘÍ ČERNÝ. 
Byl na LV již tolikrát, že ho není třeba více představovat. Tak jen 
to nejdůležitější. Ve své antidiskotéce tentokrát představí legendár-
ní popovou a  jazzovou zpěvačku Evu Olmerovou  (1934–1993). 
Bude pouštět její písně i povídat o jejím těžkém životě, ve kterém 
nechyběla sláva ani vězení.
Ve čtvrtek 29. 5. nás poprvé navštíví JAN REJŽEK, který po le-
tech oprášil  svůj úspěšný poslechový pořad Kaleidoskop. Čeká 
vás  asi  dvouhodinový  průřez  nejzajímavějšími  domácími  i  svě-
tovými hudebními alby. Uslyšíte hlavně písně, které žádná rádia 
nehrají neboť,  jak  Jan Rejžek podotýká,  ta ovládají hluchoněmí 
redaktoři.  Jan  Rejžek  (*21.  6.  1954)  je  znám  jako  ostrý  kritik, 
i když on sám říká, že většina jeho recenzí je kladná. Nebojí se jít 
do sporů a rizika. Např. na rockovém a folkovém festivalu v Lip-
nici nad Sázavou v roce 1988 pozval na pódium disidenta Václava 
Havla. Známa je i jeho soudní pře s Helenou Vondráčkovou. Pří-
pad skončil až u Ústavního soudu a Jan Rejžek nakonec vyhrál.
Nenechte si ujít setkání s těmito známými a zajímavými osobnost-
mi a s jejich neméně zajímavými pořady.
Oba  LV  začínají  v  19  hodin  a  vstupné  je  50 Kč.  Lístky  si mů-
žete  zakoupit  na  místě  (budou-li  ještě)  anebo  v  knihovně  (tel. 
469 660 239).  z.j.

116. a 117. Laskavý večer
Antidiskotéka a Kaleidoskop

Město Slatiňany ve spolupráci se ZUŠ Slatiňany připravilo u pří-
ležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 14. květ-
na 2014 od 13.30 hodin. Účinkovat budou žáci Základní umělecké 
školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem mamin-
kám a babičkám hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

HUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY
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Za  krásného  slunečného  počasí  odjíždělo  30.března  2014 
na  svůj  rekondiční  pobyt  do Wellnes  hotelu MAS v Sezimově 
Ústí  74  našich  diabetiků. V  autobuse  nás  vítá  příjemný mladý 
muž, pan Michal, který  se o nás po celý  týden perfektně staral. 
Cesta  nám  rychle  uběhla  a  zastavujeme před  hotelem,  který  je 
umístěn v klidném prostředí na náměstíčku s parkovou úpravou.

 Vstupem na  recepci  hotelu pro nás  začal  týden nabitý  nej-
různějšími  akcemi. Společně  s  námi přijeli  i  diabetici  ze Dvora 
Králové. Abychom se rozpoznali (opravdu nás bylo hodně), nosi-
li naši diabetici na tričkách háčkované kytičky od Ivy Korbelové 
a „Dvoráci „vlněné bambulky.

Nevím,  s  čím  začít? Těch  akcí  bylo  tolik,  že  se  snad nena-
šel  nikdo,  kdo  by  si  z  bohaté  nabídky nevybral  něco  pro  sebe. 
Ovšem hlavním cílem našeho pobytu bylo upevnit si své zdraví 

a zlepšit svoji fyzickou kondici. Na to byla zaměřena i nabídka. 
Ranní  cvičení  se  zkušenou  cvičitelkou,  cvičení  ve  vyhřívaném 
bazénu, který byl k dispozici nejen na cvičení,  ale prakticky až 
do večera. Ve velké míře  jsme využívali nenahraditelné  regene-
rační  prostředky  – masáže. Velmi  oblíbeným  se  stalo masážní 
lehátko  lidově  nazývané  „Záhořovo  lože“.  První minuty  byly 
kruté, ale ta úleva, která potom nastala se nedá popsat.

Každý večer pro nás byl připraven bohatý program. Taneční 
večery s živou hudbou, kterých jsme využili pro náš již tradiční 
dárkový večer  a  další  večer  pro  přehlídka  klobouků. Přátelé  ze 
Dvora  řádili  v  kulichách  s  velkými bambulemi. Také dvě před-

nášky  nás  zaujali.  První  na  téma: Bylinné  čaje  a  gely  z  volně 
rostoucích bylin a druhá „NEFDESANTE“ potravinové doplňky.

Také  v  herně  s  bowlingovými  drahami  jsme  se  vyřádili. 
Zapomněli jsme na bolavá záda i kolena a koule létaly do všech 
stran, ovšem také do kuželek. Nad přáteli ze Dvora jsme vyhráli 
díky Olině, co hod to deset kuželek dole! Další napětí jsme pro-
žívali při společenské hře BINGO, a výherci nad hrstí drobných 
jásali jako by vyhráli milion.

Také  pro  nás  bylo  připraveno  velké množství  půldenních 
výletů. Tábor, krásné historické město s poutním místem Kloko-
ty, táborské divadlo se dvěma hledišti je unikátní, muzeum Mar-
cipánu a čokolády, kde čokoládový Jarda Jágr v téměř v životní 
velikosti byl opravdu k sežrání. Výlety na Hlubokou, do Třeboně 

a hlavně celodenní výlet na Lipno nad Vltavou, kde jsme stateč-
ně zdolávali stezku nad korunami stromů. Počasí nám přálo, tak 
jsme si užívali nádherných výhledů. Prohlídka Českého Krumlo-
va byla krásnou tečkou za celým dnem.

Heslo  týdne,  které  znělo“ Nevyčítej  životu  co  ti  nedal,ale 
oceňuj  to  co  ti  dal“.Toto  heslo  se  v  plné míře  naplnilo. Týden 
prožitý v Sezimově Ústí nám toho dal opravdu hodně.

Bylo nám dobře v hotelu MAS. Vrátíme se?
Bohumila Blažková, členka SD Slatiňany

BYLA JSEM PŘI TOM…



5

V úterý 1. dubna Slatiňany navštívil vzácný host – dětský pěvecký 
sbor The Little Singers of Hyogo Inami až z dalekého Japonska. 
40 dětí z města Kakogawa poznávalo krásy a památky Slatiňan. 
Po návštěvě muzea koní Švýcárna a po procházce parkem čekal 
na japonské děti oběd ve školní jídelně a překvapení v podobě ta-
nečníků a muzikantů DFS Sejkorky a NS Formani Slatiňany. Na-
šim hostům jsme předvedli nejen krásné kroje, ale i české písnič-
ky a tance. K našemu velkému překvapení se japonské děti velmi 
ochotně zapojily do výuky českých tanců a  i polku zvládly bra-
vurně. Samozřejmě na oplátku potom nám i zaměstnancům škol-
ní  jídelny zazpíval  japonský sbor  svoje národní písně. Sejkorky 
i Formani si ze setkání odnesli mnoho drobných upomínkových 
předmětů, vlastnoručně vyrobená origami a nevšední  zážitek ze 
setkání s japonskou kulturou.

Stáňa Sejkorová, vedoucí DFS Sejkorky

Česko – japonské setkání

Slunce svítí, ptáci v korunách stromů zpívají a pod nimi roste kví-
tí. Jaro je v plném proudu a přípravy na výroční koncert Formanů 
také. Pod rukama i pod nohama nám vzniká pásmo plné krásných 
melodií, tanců a hlavně humoru. Můžu říci, že si členové souboru 
během uplynulých příprav pásma pěkně prodloužili život a věřím, 
že si ho ještě pořádně prodlouží, protože naše práce ještě nekončí 
a smích je nám na zkouškách, poslední dobou, věrným společní-
kem. Užíváme si to a těšíme se, až vám to všem konečně předve-
deme a doufáme, že se budete smát přinejmenším stejně jako my. 
Takže nezapomeňte přijít v sobotu 14. 6. do Slatiňanské sokolov-
ny a to ve 14.00 nebo v 17.30.
Naši milí příznivci a přátelé, nemusíte se však bát, že bychom se 
vám do té doby neukázali. V květnu Formany čeká 8. Slatiňanské 
pozastavení. Letos  se  bude konat  v  sobotu  17.  května  a  již  tra-
dičně bude vše probíhat v krásném areálu Slatiňanského zámku, 
který této akci dodává patřičné kouzlo. Opět nebudou chybět stán-
ky s rozmanitým sortimentem od pamlsků po krásné šperky a sa-
mozřejmě čeká návštěvníky i bohatý kulturní program, ve kterém 
nebudou chybět nejen Formani, ale  i domácí Sejkorky a mnoho 
dalších hostů se svými skvělými čísly. Folklórním hostem je letos 
FS Pramínek z Jihlavy, se kterým se Formani seznámili při tvorbě 
pořadu na MFF Strážnice 2013. Věříme, že se přijde podívat i slu-
níčko. Těšíme se na něj i na vás! 

Karolína Spišáková, Formani

Pro  letošní  školní  rok  vyhlásilo MŠMT ČR  soutěže  základních 
uměleckých škol ve hře na kytaru a housle. V konkurenci „zušek“ 
našeho  okresu  a  i  pardubického  kraje  se  neztratili  ani  žáci  naší 
školy. V okresním kole ve hře na kytaru, které se konalo na naší 
škole,  uspěli Pavlína  Jíšová, Pavla Tvrzická, Michaela Šlitrová, 
Kateřina Salfická a Zdislava Hnízdilová. Děvčata získala ve svých 
kategoriích  druhé  ceny.  Kytarové  kvarteto,  ve  složení  Zdislava 
Hnízdilová, Michaela Šlitrová, Kateřina Salfická a Monika Vrta-
lová, (vyučující Josef Ulrich) dokonce ve své kategorii zvítězilo 
a v krajském kole, které se uskutečnilo koncem března v Pardubi-
cích, děvčata získala krásnou druhou cenu!
Okresní kolo ve hře na housle se letos uskutečnilo na ZUŠ Skuteč. 
Naší školu reprezentovali téměř nejmladší houslisti naší školy – Zu-
zana Vaňková (vyučující Aleš Křivský) a Mikuláš Málek (vyučující 
Jitka Šottová). V dobré konkurenci získali skvělá druhá místa. 
Našim úspěšným žákům děkuji za dobrou reprezentaci naší školy 
a města.  Petr Šotta

Formanské jaro

Dobré výsledky žáků ZUŠ Slatiňany v soutěžích

Zuzana Vaňková a Mikuláš Málek

Monika Vrtalová, Michaela Šlitrová a Kateřina Salfická
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Historik A. Sedláček vyčetl ve starých pamětech patrně nej-
staršího  držitele  zdejší  tvrze,  jmenovitě  Františka  ze  Slatiňan, 
uváděného  v  letech  1294–1297. V  originále  byl  zapsán  jako 
Francisc (us) de Zlatinan. Přídomek napovídá, že v jejím okolí se 
nacházely bažiny či slatě.

Po  stránce  etymologické  je  dnešní  název města  zcela  jasný, 
ale jeho filologický tvar se utvářel po několik století.

V  roce  1994 město  oslavilo  kulaté  jubileum,  tedy  700  let 
a  tehdejší  kronikářka M. Tichá  pracně  vypisovala  z  kroniky 
a dalších materiálů důležité události. Ty pak publikovala v měsíč-
ních kalendáriích počínaje lednem a konče prosincem 1994. Cel-
kem to bylo 12 tisků, označených titulkem 700 let Slatiňan.

Připomeneme nejdůležitější témata o nichž se psalo:
-  přehled držitelů tvrze a zámku, potažmo majetku (zboží, panství)
-  obecní  městská  samospráva  (rychtáři,  starostové,  předsedové 
MNV, MěNV a opět starostové)

-  dramaticlé údobí, jichž nebyla obec ušetřena např. vypálení osa-
dy Uhry, drancování za 30. leté války, morové epidemie, požáry 
apod.

-  stavební rozvoj obce, města (individuální, podniková a družstev-
ní výstavba, inženýrské sítě, plynofikace apod.)

- spolková činnost, např. tradice ochotnického divadla, Čtenářská 
beseda, Okrašlovací spolek a další zájmové organizace
-  osobnosti obce a města, mezi čestné občany obce patřil J. Vrch-
lický, jemuž byla na návrší odhalena pamětní deska s jeho por-
trétem (2. 5. 1926)

-  informace o knížecí rodině Auerspergů, pozornost je věnována 
podnikání, chovu koní a zásluhám o rozmach obce (F. J. Auer-
sperg  byl  jmenován  prvním  čestným  občanem  obce  v  r.  1890 
a jejich rodová větev vymírá po meči v roce 1942)

-  kulturně osvětová práce pro veřejnost,  např.  kurzy, přednášky, 
akademie apod.

-  školství (výstavba a přístavba pavilonů základní školy), učitelé 
působící ve veřejných funkcích

-  obec Slatiňany obdržela statut městyse 7. 9. 1911 (po II. světové 
válce byl zrušen) a opět z obce povýšena na město 2. 4. 1971

-  církve a kostely, katolický byl regotizován F. Schmoranzem v r. 
1891 a rozšířen na trojlodní

-  zdravotnictví, vizitky lékařů, kteří se zapsali do povědomí lidu
-  sport zahrnující fotbal a atletiku (výstavba stadionu, haly, teniso-
vých kurtů a dalších sportovních zařízení)

-  sokolská organizace, ustanovení, výstavba sokolovny, obnovená 
činnost po roce 1989 (2 × byla zakázána)

-  skauting, obnova hnutí po roce 1989 (stejný osud s org. Sokol)
-  stavební památky po našich předcích (morový sloup, socha sv. 
Jana Nepomuckého a další)

Uvedený  krátký  výčet  z  kroniky  je malou  retrospektivou 
života zdejší komunity obyvatel, která se prolíná sedmi staletími 
existence města  (obce).  Z  výpisů  rovněž  plyne,  že  po  zrušení 
robotních  povinností  v  pol.  19.  století  byly  v  obci  zakládány 
různé  spolky  k  šíření  osvěty  a  vzdělanosti.  Žádala  si  to  doba 
národního obrození za rakouského jha, nesoucí své ovoce v pro-
cesu uvědomování národa a projevů vlastenectví.

V minulosti patřilo naše město (obec) k vyhledávaným leto-
viskům na úpatí Železných hor. Je proto v zájmu všech občanů, 
aby si ho udrželo čisté a hezké. Dobrá pověst je nejlepší reklama 
pro  turisty,  kteří  se  k  nám  rádi  vracejí  a  využívají  vyhlášenou 
pohostinnost místních restaurací.

V  toku  času  posledních  dvaceti  let  1994–2014  dochází 
k  výraznému  posunu  zaměřeného  ke  zkrášlení města  a  okolí, 
o  čemž  informuje  pamětní  kniha.  Projevuje  se  to  rostoucím 
počtem návštěvníků přijíždějících osobními auty. Slatiňany  jsou 
především  známy  chovem  vraných  koní,  které můžeme  vidět 

ve  výbězích  nad  zámeckým parkem. Často  se  u  nich  zastavují 
rodiny  s  dětmi,  které  pak  pokračují  kolem opravené Švýcárny 
ke Kočičímu hrádku, zdatnější dorazí až k rozhledně Bára nebo 
nové vyhlídce Chlum.

Rekreační  lesy  Podhůra  nabízejí  řadu  dalších  zastavení 
k  odpočinku.  Jeho  aktivní  variantu  reprezentují  venkovní  tělo-
cvičny  umístěné  v  lese.  Jedna  z  nich  se  nalézá  nad Monakem 
a sestává z cvičebních prvků pro dospělé a děti. Tuto lesní tělo-
cvičnu  financovalo město  Slatiňany  za  přispění  Pardubického 
kraje v roce 2007.

V  roce 2011 byly  zámecké  sbírky uložené v depozitáři  pre-
zentovány  jako  reflexe  někdejších  vlastníků  panství  a  pojaty 
do  druhého  prohlídkového  okruhu. Ten  vznikl  jako  doplňkový 
k  dosud monotematickému  hipologickému  zaměření muzea, 
který byl založen prof. Bílkem a zpřístupněn 1950. Tuto  inova-
ci  resp.  výběr  okruhu  expozic  požadovali  sami  památkáři,  aby 
zvýšily  zájem  turistů  a milovníků  historie  o  nové  auerspergské 
exponáty dosud nevystavené. Správa zámku proto instalovala co 
nejvíce dochovaných artefaktů po bývalé šlechtě, a to ve stejných 
prostorách, kde ona žila.

Článek ilustrujeme patnácti starými pohlednicemi města.
Ing. Milan Vorel

Slatiňany si připomínají 720 let od první písemné zprávy

Zámek Slatiňany 1905

Slatiňany na počátku 20. století

Slatiňany 1920, pohled z kamenného mostu
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Ulice Nasavrcká s předzahrádkami 1932 (dnes T. G. Masaryka), 
povrch ze žulových kostek, dnes asfaltový

Část Starého náměstí, vlevo Dostálův domek č.p.2, zbourán v roce 
1974

Knížecí konírnyZámek a mlýn před požárem v roce 1926

Škola před nástavbou v roce 1927

Městská  plovárna postavena v roce 1932
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Kostel sv. Martina

Budova radnice, původně rodinný dům Jana Schmoranze z roku 
1895 Švýcárna před rokem 1933

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727, prvně umístěná na ná-
břeží, od roku 1994 instalována vedle fary

Morový sloup z roku 1683, přemístěn ke kostelu 1997

Klášter v roce 1905 před přístavbou
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Je  to  jako  včera  když  jsem dokončovala  příspěvek  do  dub-
nových Ozvěn a než jsem se stihla zamyslet nad příspěvkem pro 
květnové vydání,  je  to zde. Také Vám přijde, že v  tomto  roce  je 
vše rychlé a rychlejší? Jestli jste se nestihli políbit pod rozkvetlou 
třešní, sotva to v květnu doženete... I my v MŠ MOMO nezahálí-
me a tak bychom Vás rádi informovali, copak, že je u nás nového.

V  loňském  roce  jsme malovali  všechny  prostory  a máme 
zcela  novou  koupelnu  pro menší  děti.  Letos  jsme  se  rozhod-
li  zaměřit  na  úpravu  venkovních  prostor. Mnozí,  kteří  chodí 
do  zdravotního  střediska mohou  naše  plány  pozorovat  neboť 
na  zahradě  probíhá  čilý  ruch.  Jednu  dubnovou  sobotu  se  sešla 

velká skupinka rodičů, kteří opravili vrbový domek a udělali mu 
pevnou novou podlahu, přestěhovali bylinkovou spirálu a osázeli 
ji,  vyčistili  všechna  zákoutí,  vymetli  cestičky,  prořezali  křoví 
a  keře,  přeryli  kompost  a  odvezli  nejen  věci  nepotřebné,  ale 
i starý písek. Tohle vše je jen počátek novinek. Čeká nás zatrav-
nění  celé  plochy  dolní  zahrady,  výsadba  živého  plotu  a  osetí 
horního políčka. Děkujeme všem rodičům, kteří s chutí a elánem 
vždy přispěchají na pomoc.

7. dubna  jsme se všichni společně sešli v prostorách školky, 
čekala na nás pohádka a překrásné  jarní vystoupení našich dětí. 
Naše  tety  opět  připravily  krásné  pásmo  z  písniček  a  říkadel 
protkané  tanečky. Všechny děti měly  na  hlavách vyrobené klo-
boučky, jako hlavičky jarních květin a větší kluci měli klobouky 
a  zástěry  jako  zahradníci. Někteří  takto  ještě  oděni,  vyšli  před 
školku,  aby  zde  přivítali  „Mořenu“  nebo  „Smrtku“  chcete-li 
a  doprovodili  ji  na  její  cestě  na most,  kde  její  vláda  ukončena 
byla  vhozením do  vody  a  započala  vláda  „Líta“  jehož  symbol 
jsme  slavnostně  donesli  do  školky  a  umístili  do  vstupních pro-
stor. Nakonec  nás  jako  vždy  čekalo  posezení  nad  dobrotami 
od maminek, tatínků a babiček. Příjemné bylo, že jsme již závěr 
naší slavnosti mohli strávit venku na školkové zahrádce a opájet 
se slunečními paprsky. Opět se již těšíme na nějakou další slav-
nost, ale mezitím Vás všechny zveme na sobotu 14.června, kdy 
bude  probíhat  již  3.pikniková  slavnost. Konkrétní  aktivity  se 
slavností spojené Vám předtavíme v příštím příspěvku.

Mnohé  z Vás  by možná  zajímalo,  jak  to  u  nás  ve  školce 
chodí, a i na to se můžete těšit v dalším příspěvku, který bude tak 
trochu více o školce a připravovaném pikniku.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 24. 5. 2014 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude doplněna o prodej květin, sadby a okrasných

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

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

(tj. skákání králíků přes překážky)

Výstava bude otevřena
v sobotu 24. května 2014 od 7 do 17 hodin

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!!!
Srdečně zvou pořadatelé.
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obracím se na Vás,  jakožto správce zámku ve Slatiňanech,  jako 
občan města Slatiňany a člověk, který zde již více jak 30 let žije 
a má k tomuto městu, zámku i parku svůj vztah.

Bývám v  zámeckém parku  často  a  dobře  jej  znám. A právě 
proto, že jej znám a že vnímám jeho proměny v průběhu let, jsem 
čím dál tím více rozčarován tím, jakým způsobem je toto nádher-
né místo devastováno, byť na základě schváleného projektu.

Rozumím  tomu,  že  červený  buk  u  zámku  byl  nemocný. 
Rozumím  variantám  řešení,  které  byly  uvažovány.  Rozumím 
tomu, že byla zvolena varianta strom pokácet. V rozhodnutí KrÚ-
52648/2013/OŠK OKPP jsou jako jedny z podmínek pro odstra-
nění  buku  a  jeho  nahrazení  novým  jedincem uvedeny odfrézo-
vání a rovněž neinstalování torza kmene v jiných částech parku. 
Ptám  se,  zda  bylo  proti  tomuto  rozhodnutí  podáno  odvolání? 
A pokud nebylo, ptám se proč? Co bylo uděláno pro to, aby byla 
zachována  památka  tohoto  nádherného  stromu? Proč  byl  padlý 
kmen  zničen? Proč má být  pařez  vyfrézován? Chápu obavu  ze 
šíření patogenního vějířovce, ale skutečně se mu zabrání tím, že 
bude odfrézován pařez, když zbytek kořenového systému zůstane 
stále  v  zemi? Bylo  by  lepší,  kdyby padlý  kmen  i  pařez  zůstali 
na svých místech a byla zachována památka na strom, z něhož se 
za dobu jeho života těšily tisíce lidí, návštěvníků parku a zámku. 
I  po  své  smrti mohl  být  předmětem  obdivu. Mohlo  se  o  něm 
mluvit, mohl  být  zajímavostí  pro  návštěvníky parku,  důvodem, 
proč se zastavit a třeba si přečíst o jeho životě a osudu. Mohl být 
připomínkou pro ty, kteří jej znali za jeho života, i něčím novým 
pro ty, kteří by poznali už jen jeho pozůstatky.

Při mé poslední  návštěvě  parku  lezly  po  pařezu  za  asisten-
ce  rodičů maličké děti. Byl  pro  ně  něčím novým a  zajímavým. 
Něčím, co mohou prozkoumávat. Pro někoho je to hloupý pařez. 
Pro  jiného celoživotní vzpomínka.  Jednu  takovou  také mám.  Je 
to vzpomínka na veverku, která skákala po pařezu, jehož zbytky 
jsou stále  ještě vidět ve výběhu koní Převalského. Veverka, kte-
rou jsem na tom pařezu viděl možná před 25 lety. Rozhodnutím 
neponechat pařez a kmen buku na svých místech byl park ochu-
zen o jednu ze svých výjimečných krás a také o jeden z důvodů, 

proč jej navštívit! Vysazení náhrady, jakkoli je správné, je bohu-
žel naprosto nedostatečné.

Další věcí  jsou porosty  tisu, které  jsou v parku  likvidovány. 
Vím,  že  jsou  tyto  zásahy  prováděny  na  základě  schváleného 
projektu.  Zajímá mne  ovšem,  kdo  tento  projekt  v  této  podobě 
připravil? Komu a čemu tyto keře vadily? Proč se jejich kácením 
stává z parku výkladní skříň, kde je odevšad všude vidět, a park 
tak  přichází  o  svá  zákoutí,  která může  návštěvník  objevovat? 
Proč je lepší dívat se na neopravenou budovu u výběhu koní Pře-
valského, než na porost  tisů? Vždyť přeci  i  ony dodávají místu 
jeho kouzlo a osobitý charakter! Pro koho vlastně park je? Ptal se 
někdo lidí, co by chtěli, nebo jen od stolu rozhodl?

Na internetových stránkách zámku zmiňujete obnovu původ-
ních průhledů. Jaká původní podoba parku je ta správná? Je to ta, 
kterou měl před 50 lety? Nebo kterou měl před 75 nebo dokonce 
100  lety? Má  vůbec  živý  organismus  jednoznačnou  původní 
podobu, o níž by mělo být usilováno, nebo by se měl přirozeně 
vyvíjet a být jen citlivě udržován? Výsadba je v pořádku, úprava 
je  v  pořádku,  ale  takovéto  brutální  zásahy  nepodmíněné  špat-
ným zdravotním stavem v pořádku nejsou a nemohou obstát ani 
s argumentem nápravy zanedbané údržby. Člověk, který by měl 
k  tomuto místu  skutečný  vztah,  by  nikdy  nic  takového  nedo-
pustil. Zatímco Vy tu možná za nějaký čas už působit nebudete, 
zásahy, které jsou prováděny, tu zůstanou. Žádám Vás proto, aby 
od nich bylo nadále upuštěno.

Již  několikátý  rok  pozoruji,  jak  je  jezírko  úspěšně  zarůstá-
no  expanzivním orobincem. Každý  rok  je  situace horší  a  horší. 
V místě, kde původně mohl návštěvník dojít  až k vodě a pozo-
rovat  hladinu  s  lekníny,  již  stěží  uvidí  lekníny,  natož  aby viděl 
vodu! Každý rok si pokládám tutéž otázku. Proč to nezlikvidují? 
V čem je problém? Všude po parku se kácí dřeviny, které nikomu 
(kromě  autora  projektu  na  obnovu)  nevadí,  ale  tato  rostlina  je 
ponechána bez povšimnutí a v klidu se dál šíří. Proč? 

Marně se snažím odpovědět si na  tyto otázky. Snad mi  tedy 
na ně odpovíte Vy.

Ing. Lukáš Hospodka, občan města
(Upozorňujeme  čtenáře,  že  názory  občanů  jsou  otisknuty  je 
ve výjimečných případech. Pozn.redakce).

Vážený pane kasteláne,

Vážený pane inženýre Hospodko, vážení obyvatelé města Slatiňany,
dostal jsem možnost reagovat na článek a dotazy pana Ing. Hos-
podky a zcela jistě budou odpovědi zajímat i ostatní obyvatele Sla-
tiňan. Já sice nežiji 30 let v tomto krásném městě, ale i za pouhé 
čtyři roky jsem si vztah ke Slatiňanům vybudoval. Nejen k zámku, 
ale  také k parku, ve kterém se pohybuji každý den. Myslím, že 
za tento čas jsem areál poznal natolik, abych se reálně dokázal po-
dívat na jeho pozitiva, ale také problémy a neduhy, kterých je díky 
dlouholeté zanedbané péči vskutku mnoho. Tyto problémy byly 
způsobeny různými faktory, kterými se dnes nemá smysl zabývat, 

ale je nutno tyto problémy řešit. Každopádně park za posledních 
60 let především ztratil. Ztratil na své přehlednosti (jak dokláda-
jí historické fotografie i letecké snímky), ztracena byla také jeho 
architektonická kompozice založená na několika hlavních průhle-
dových osách a v neposlední řadě ztratil i na své druhové pestrosti. 
Nová výsadba nebyla až na drobné výjimky realizována a nové 
stromy  vzešly  prakticky  jen  z  náletových  dřevin. Anglický  zá-
mecký (nikoli městský) park ve Slatiňanech tedy není a nemá být 
pralesem na Boubíně, a takto by se k němu mělo přistupovat. Jde 
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o komponovaný areál záměrně budovaný s nějakým cílem, s prů-
hledovými osami a s jasně definovanou kompozicí včetně druhové 
skladby dřevin.

Projekt  revitalizace  zeleně  v  národní  kulturní  památce  – 
zámeckém parku Slatiňany vypracovala roku 2010 skupina pro-
jektantů  ze  společnosti New Visit  z Nového Města  nad Metují. 
Jejich projekt byl schválen jak výkonným orgánem státní památ-
kové péče,  tak ochranou přírody a k projektu bylo vydáno sou-
hlasné stanovisko MěÚ Slatiňany. Projekt byl zpracován za úče-
lem  zmapování  celkového  zdravotního  stavu  dřevin  v  parku 
a jako návrh jeho obnovy s cílem získání dotace z Evropské unie 
(z operačního programu životní prostředí). Projektování probíha-
lo v době, kdy jsem ještě nebyl kastelánem ve Slatiňanech.

Dotace  byla  sice  přidělena,  avšak  slatiňanský  projekt  by 
na Ministerstvu kultury ČR schvalován až o 18 měsíců později. 
Výsledkem bylo  odmítnutí  dotace  ze  strany Národního  památ-
kového ústavu,  a  to  z  několika  důvodů. První  a  zásadní  důvod 
byl,  že  by  se  práce,  původně  plánované na  tři  roky, měly  stih-
nout  za  rok  jediný. Druhým důvodem bylo  krácení  příspěvku 
na  provoz  ze  strany  zřizovatele  (Ministerstva  kultury ČR),  což 
nás postavilo do situace, kdy bychom neměli finanční prostředky 
na spolufinancování celé akce.

Projekt  obnášel  kácení  celkem  184  stromů,  321 m2  keřů, 
5519 m2 keřových skupin 100 m2 živých plotů a 14989 m2 nále-
tového  podrostu  (tzv.  krupen).  Samozřejmě  projekt  nepočítal 
jen  s  odstraňováním  dřevin,  ale  také  jejich  výsadbou  –  362 ks 
stromů, 1120 ks keřů, 500 ks  trvalek a 8400 ks cibulovin. To vše 
k doplnění druhé pestrosti léty zchátralého parku.

Konečnou  dohodou mezi  památkovým  dohledem  a  sprá-
vou  zámku  bylo,  že  projekt  bude  přehodnocován  a  postupně 
se  budou  realizovat  jeho  jednotlivé  části,  některé  v  nezměněné 
podobě, jiné v podobě upravené a některé vůbec. Například káce-
ní  u  všech  navržených  stromů  rozhodně  neproběhne. Kácet  se 
postupně budou stromy pouze havarijní, suché, nemocné či jinak 
ohrožující bezpečnost návštěvníků. Výsadba  se  soustředí přede-
vším na kosterní dřeviny a  solitérní  stromy, které by měly obo-
hatit sbírkovou hodnotu parku. A pravidelní návštěvníci parku si 
jistě všimli, že řada nových stromů byla již vysazena.

Skupiny  tisů  vysazené  v  průběhu  50.  až  70.  let  20.  století 
přerostly  a  staly  se  nevzhlednými  a  neudržovanými  formacemi 
plnými odpadků, psích a také i lidských výkalů a injekčních stří-
kaček. Dokonce jsme z porostů vytahovali desítky lahví od alko-
holu, rozbité boty, zbytky oblečení, jízdní kolo a tak dále.

Na  tomto místě  bych  rád  upozornil,  že  park  je  volně  pří-
stupný,  jeho  údržbu  financuje  pouze  správa  zámku  (NPÚ), 
nepožadujeme  žádné  vstupné,  platíme  za  odvoz  odpadu  z  košů 
a  platíme  i  za vodu  tekoucí  do  jezírka. Na oplátku požadujeme 
pouze dodržování návštěvního řádu, s čímž má bohužel spousta 
lidí problém.

Pokud  chceme  parkovou  strukturu  obnovit,  nepomůže  nám 
kosmetické ostřihování větviček na přerostlých a neudržovaných 
dřevinách. V  případě  tisů  u  západního  křídla  zámku,  jejichž 
větvě sahaly až k oknům druhého patra a při větru okna vysklí-
valy, byly ořezány a během dvou let obrazily a jsou dnes pěkně 
zelené  a můžeme  s  nimi  pracovat  a  udržovat  je  v  požadované 
výšce a tvaru. Tisy a jalovce před jižním průčelím byly odstraně-
ny z důvodu, že zarostly průhled od zámku směrem na tzv. pólo-
plac (viz přiložené foto). Netvrdím, že toto je finální stav místa, 
neboť  další  úprava  v  podobě  výsadby  cílových  dřevin  a  keřů 
je  velmi  závislá  na  finančních  prostředcích  zámku. V  první 
fázi  však vyčištění místa  bylo nutné. Obdobně  je  to  také  s  tisy 
u brány z parku ke kostelu. Opět zde nikdy skupiny keřů nerostly 
a nezakrývaly průhledovou osu. Tento průhled  je patrný z hlav-
ní  cesty, když přicházíte k  zámku. Dva domy  (č.p. 30 – bývalá 
knížecí lesovna a č.p. 27 – bývalý knížecí důchodní úřad) svírají 
tupý úhel v  jehož ose stojí oratoř a věž kostela sv. Martina. To, 
že tisy nebyly v tomto prostoru zcela odstraněny, ale jen ořezány, 

jim dává šanci obrůst a nám poté umožňuje je udržovat v nějaké 
rozumné  výšce,  aby  opět  nedošlo  k  uzavření  tohoto  průhledu. 
Další  odstraňované  tisy  byly  u  dětského  hospodářství. Ty  byly 
odstraněny z důvodu výstavby plotu a především proto, že jejich 
kořeny prorůstaly pod základy domečků a narušovaly jejich sta-
tiku.

Park  je  skutečně  živoucí  organismus,  není  to  stavba,  kterou 
opravíme a několik desítek let se jí nemusíme prakticky věnovat. 
Péče o park musí být kontinuální a neustálá. To, že je zde desít-
ky  let  trvající  výpadek,  však  pro  nás  znamená  provádět  i  větší 
obnovné práce. Ty však mohou pro  návštěvníka vypadat  velmi 
nehezky,  zvlášť  v  době  vlastní  realizace. Viz Vámi  přiložené 
foto ořezaných tisů. Vím, že to není hezký pohled, ale aby mohla 
vzniknout  hezká  věc,  je  někdy  nutno  provést  řadu  nehezkých 
kroků. Všechny  odstraňované  stromy  byly  v  havarijním  stavu 
a ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Rozhodně se žádné kácení 
nedělo bez svolení dotčených orgánů a bez důvodu.. Ať se jedna-
lo o stromy suché, zničené poryvy větru, stromy nakloněné nad 
cestu  s  vysokým  rizikem pádu  či  stromy  se  zdravotním  stavem 
spějícím k totálnímu zániku. 

Shrnu-li výše uvedené, tak mě vlastně Váš názor o devastaci 
parku mrzí.  Protože  reakce  na  jeho  obnovu  jsou  veskrze  pozi-
tivní,  a  to  jak  od  obyvatel  Slatiňan,  které  v  parku  potkávám, 
tak  od návštěvníků,  kteří  nám nechávají  četné  vzkazy  a  zpětné 
vazby. Do parku investujeme mnoho práce i nemalé peníze, které 
nám  samozřejmě  chybí  na  rekonstrukci  budov,  ale  přesto  jich 
nelitujeme.
S pozdravem a vědomím, že změny jsou k lepšímu

Ing. Jaroslav Bušta, kastelán slatiňanský

STÁTNÍ ZÁMEK SLATIŇANY –
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ –
KVĚTEN 2014

3. 5. 2014 – KYTAROVÝ KONCERT LIBO-
RA JANEČKA
První z  letošních koncertů v zámecké knihovně 
v  podání  brněnského  kytaristy  Libora  Janečka 
s hudbou od baroka po současnost. Začátek kon-
certu v 18 hodin. Vstupné 100 Kč. 

17. 5. 2014 – SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ
Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci s městem Slatiňany. 
Den plný hudby, tance a her pro děti i dospělé v atraktivním pro-
středí zámeckého parku. 
17.–18. 5. 2014 – POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky, při kterých projdete zámek doslova „od skle-
pů až po půdy“. Prohlédnete si unikátně dochované technické zá-
zemí a navštívíte hned několik zajímavých prostor, které nejsou 
běžně přístupné veřejnosti.

Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.

Kalendář kulturních akcí



12



13

Dne 27. 3. 2014 v 9 hod. se v Slatińanech rozezněly sirény hasič-
ských vozidel, které mířily do fy. EURO-ŠARM. Jednalo se o tak-
tické cvičení HZS Pardubického kraje stanice Chrudim a jednotek 
SDH ze Slatiňan, Chrudimi, Chrasti a Nasavrk.
Námětem  cvičení  bylo  zdolání  požáru,  který  vznikl  ve  skladu 
s hořlavými kapalinami III. a  IV.  třídy nebezpečnosti, po převr-
žení  a  poškození  přepravního  kontejneru  s  hořlavou  kapalinou 
a iniciačním zdrojem od manipulačního vysokozdvižného vozíku.
Cílem cvičení, bylo hlavně prověření způsobu svolávání jednotek 
požární ochrany, dojezd všech  jednotek na místo zásahu ve sta-
noveném časovém  limitu,  způsob  řízení  zásahu,  činnost velitele 
zásahu a koordinaci jednotek, obsluhu techniky, spolupráci se za-
městnanci firmy, funkčnost a vydatnost hydrantové sítě i dostup-
nost nástupních ploch pro hasičskou techniku a evakuačních cest 
pro zaměstnance.
Po vyhodnocení cvičení velitelem zásahu, byla provedena exkurze 
po celém objektu všech zúčastněných na tomto cvičení. 
Přehled zásahů a cvičení v jednotlivých letech:
Rok                                     Zásah                                  Cvičení
2009  38  1
2010  58  1

2011  30  1
2012  48  2
2013  59  2
2014  4  zatím 2

Dále  vás  chci  informovat  o  skutečnosti,  že město Slatiňany má 
na okrese Chrudim snad největší požární zatížení ze všech měst. 
Málokteré město má ve svém katastru tolik požárně nebezpečných 
objektů jako mají Slatiňany.
a) výroba a distribuce chemikálíí – EURO-Šarm s.r.o.
b) VaK a. s. Chrudim (vodárna Monaco – chlor) 
c)  PENTA, SVAN, ACHP, ČERPACÍ STANICE + LPG – CHA-
LUPNÍK JAN, 

d) Národní hřebčín Slat., LEROS, OSEVA – silo,
e) DSS Slatiňany – cca 250 osob, ZŠ, MŠ, Pečovatelský dům,
f) další provozovny s malým pož. zatížením,
g)  silnice č. 37 přeprava nebezpečných látek – jednotka předurče-
na k zásahu,

h) Státní zámek Slatiňany + městské a okolní lesy.
Velitel jednotky SDH Slatiňany,

 Rulík František

 Hasičské cvičení ve Slatiňanech
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Tam mířily  další  dva  výlety  našeho Klubu 
českých turistů. V sobotu 22. března byl „dale-
ký“ výlet – až do Chrudimě. Čekal nás nemalý 
program a  tak  cesta  tam byla  vlakem. Nejprve 
byla  galerie ART,  v  ní  výstava  Jakub Špaňhel. 
Malíř  a  grafik,  rodák  z Karviné,  je  z mladší 

střední generace našich výtvarníků. Od dětství měl zálibu v ento-
mologii, dodnes maluje motýly. Ale nejen  ty –  i květiny,  lustry, 
akty, ale  i banky, benzinky, města. A  tak např.jeden cyklus  jeho 
prací  zahrnuje Prahu,  jiný  zase Berlín. Určitý  čas  parafrázoval 
motivy Reynkových grafik. Na úžasné výstavě  tohoto Bohusla-
va Reynka jsme byli před časem v Praze. A i  tím je nám mladý 
výtvarník bližší. Už vystavoval v Praze, v Kutné Hoře, Berlíně, 
Ostravě, v Brně. Jeho obrazy jsou ve sbírkách i v Číně a u šejka 
z Dubaje.

Potom jsme byli v další galerii na chrudimském náměstí, a to 
v Galerii KUMŠT WESKLEPĚ. Zde je výstava americké malíř-
ky Sandy B. Shodon, která od roku 2012 žije u rodiny své dcery 
v naší republice, dokonce v blízkém Trpišově. Je sice bez formál-
ního uměleckého vzdělání, ale i tak sama úspěšně objevuje nové 
způsoby,  jak kombinovat krajinu,  rostliny  i  živočichy. Ona přes 
svoje  univerzitní  studium biologie  a  zoologie  došla  k  obrazům, 
na  kterých  nachází  propojenost  světa  přírody. A vybrat  si  něja-
ký obraz? Snad nejhezčí byl  ten s poletujícími racky. I samotný 
objekt  galerie  je  zajímavý. Vchází  se  do  ní  voňavým  obcho-
dem Mlsný  pecivál  –  Jany  a  Jaromíra  Švecových  ze  Slatiňan. 

V  obchodě  se  prodává  řada  druhů  čaje,  kávy  a  čokolády. A  to 
vše ve vysoké kvalitě a se zárukou, že jejich výroba šetří životní 
prostředí  a  nezneužívá  práce  dětí.  Je  tu  i  nabídka  keramických 
doplňků a rámování obrazů.

Pro nás pak následovalo Regionální muzeum Chrudim. Tam 
jsme se kromě nám už známých stálých expozicí nejvíce zajímali 
o Výstavu ke  100.  výročí  dokončení Přehrady Pařížov. Historii 
i současnost přehrady, která má i po těch 100 letech svůj původ-

ní  architektonický  ráz,  tady  ukazuje  právě  potomek  hrázných 
Ing. Martin Horský. Od  roku 1941 byli  zaměstnáni  jako hrázní 
na přehradě jeho prarodiče, pak strýc a nyní bratranec. Sám autor 
výstavy  znal  přehradu už  jako dítě  a  tak  i  svoje  studium podle 
toho  směřoval.  Jeho  rodina  je  na Pařížově už  dlouhých 73  let. 
Výstava  nám  i  příjemně  připomněla  náš  výlet  na  přehradu  při 
turistickém pobytu v Rostejně. 

I další dvě výstavy, obě nazvané Nad hladinou, pod hladinou 
jsou poutavé. Na té  jedné – přírodovědné –  je vidět řada rostlin 
a živočichů od vody i z ní. Druhá – stejnojmenná výstava zahr-
nuje  obrazy např. Václava Radimského, Kurta Gebauera,  Jiřího 
Kubového. Viděli  jsme  tu  i  obraz  chrudimského  rodáka Stani-
slava Hyblera  s  názvem Moře. V muzeu  se  nám vždycky  líbí 
a pokaždé se najde hodně zajímavého. Ovšem i na procházku ten 
den došlo. Po obědě v restauraci Muzeum následovala cesta zpět 
do Slatiňan.

Po dvou týdnech jsme měli výlet na naučnou stezku u Skutče. 
Geologie okolí tohoto města je ovlivněna hlubinnými vyvřelina-
mi, které vznikly utuhnutím horkých magmat, když ty se dostá-
valy k  zemskému povrchu. Tato  „skutečská  žula“ –  granodiorit 

–  se  skládá  z minerálů  živce,  křemene  a  slídy  a má  šedou,  až 
modrošedou barvu. Dobývala  se  tu  řadu  let. Většina  těch míst-
ních lomů skončila v době německé okupace.

My jsme vlakem přijeli do Žďárce a odtud šli kousek podle 
trati  a pak dál vlastně po  trase původní železniční vlečky, která 
vedla  od  lomů  na  nádraží. U  zajímavé  technické  památky  – 
bývalého železničního viaduktu jsme přešli Žejbro a pokračovali 
lesem kolem dřívějších  provozních  objektů  k  lomu Kaňon. To 
je  taková  výrazná místní  pozoruhodnost. Odtud  k  největšímu 
bývalému lomu - Zvěřinovu. Potom už následoval okruh naučné 
Žulové  stezky Horkami. Na  ní  je  řada  zatopených  lomů,  které 

Do Chrudimě a na Žulovou stezku
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tady v lese působí úplně romanticky. Kromě nich je zde ale vidět 
i  několik  dalších menších  technických  památek  –  násep  polní 
drážky, kamenný val, kamenné nakládací rampy. 

Došli  jsme  k  rozcestí  a  od  něj  k  romantickému Kozímu 
Hrádku. Název mu  dali  skauti,  kteří  tu  tábořili.  Zastavili  jsme 
se i u Novákova jezírka. V něm se známý hudební skladatel rád 
osvěžoval v letních dnech. Kousek dál jsme viděli i funkční roz-
sáhlý dobývací prostor Litická. Další  zastávka byla u Žulového 
sloupku z roku 1893, na kterém dříve bývala malá plechová kap-
lička a pod ní na tabulce nápis „Nákladem Novotnýho z Leštin-
ky“. Naše poslední zastávka byl Potápěčský areál Leštinka. Tady 
bylo v hospůdce občerstvení a odpočinek. 

Odtud  jsme mířili  z  lesa  k  jiné Leštince.  Je  to  hezká malá 
vesnice s úhlednými domky, upravenými zahradami a s pěkným 
hřištěm. Pak už po místní komunikaci k Vrbatovu Kostelci. I tady 
jsme před  lety  byli  na  výletě  a  tehdy  i  na  prohlídce  kostela  sv. 
Havla. Na návsi  je  tu zajímavé kovářské dílko zhotovené z růz-
ného zemědělského nářadí. 

Potom už  byla  jen  cesta  vlakem domů. Bylo  nás  26  turistů 

a výlet byl naplněn nejen historií a přírodou, ale i trochou roman-
tiky. Rádi se sem do okolí zase někdy vrátíme. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,  tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta,  Ing. Josef 
Prokš, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. 
Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. 
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 19. května 2014. ZDARMA. 
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VVEEČČEERR  SSEE  ZZPPĚĚVVEEMM  AA  
SS  KKYYTTAARROOUU  

 
Srdečně Vás zveme na 

příjemné posezení 
s muzikanty Markem 

Lejhancem a Jiřím Korečkem. 
 

Kde: Restaurace Monaco 
Kdy: sobota 24.května od 19:00 hod. 

 
Vstupné dobrovolné! 

Rezervace míst na tel. čísle 469 681 310 
 

Těšíme se na Vás !!! 
 

 

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. 

 
 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 9. května od 18.00 hod. 

 
Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 

 

Koupím  poštovní  známky,  pohledy,  obálky,  staré  bankovky, 
tuzexové  bony,  losy,  staré  akcie,  jízdenky ČSD,  jízdní  řády, 
celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel. 724 22 92 92

Soukromá inzerce


