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Vážení spoluobčané, opět tady máme letní prázdniny 
a čas dovolených.
Přeji Vám v tomto období hodně klidu a pohody, hodně 
hřejivých slunečních paprsků a nebe bez mráčků.
Přeji Vám hezkou dovolenou, na kterou se jistě všichni 
těšíme, odpočinek od každodenního shonu a dětem přeji 
krásné prázdniny, plné dobrodružných zážitků, sportov-
ního vyžití a získání nových přátel a kamarádů.

Váš starosta MVDr. Ivan Jeník

Milí návštěvníci muzea Švýcárna, pamětníci a obyvatelé Slatiňan,
není to tak dávno, co jsme do ozvěn dávali výzvu s prosbou o za-
půjčení fotografií a jiných věcí z dob natáčení seriálu Dobrá voda. 
Pamatujete? Několik z Vás nám opravdu své drahocené a nezapo-
menutelné snímky, scénáře a další věci přineslo a tak je pro nás 
velkým potěšením, pozvat Vás do muzea Švýcárna na výstavu vě-
novanou právě natáčení tohoto seriálu… Vzpomínky na Dobrou 
vodu, to nebude jen několik desítek doposud nepublikovaných 
fotografií. Je to především 30ti minutový dokument, věnovaný 
pamětníkům natáčení z řad herců, ale také pana režiséra Filipa. 
Vystoupí v něm paní Andrlová, pan Jelínek, pan Mrkvička, ale 
také stále charismatický Michal Vaculík. V dokumentu se objeví 
i nové záběry míst z natáčení a celkový dojem podtrhne strhující 
hudba, která byla pro tento dokument speciálně složena na moti-
vy hudby z původního seriálu. Pokud se vše podaří, posedíte si 
za kancelářským stolem ze statku, nebo Vás na zápraží Švýcárny 
uvítá sám pan Kemr… Přijďte, jistě se bude na co dívat… A kdy? 
Od 22. 6. 2014.
Budeme se na Vás těšit. Za muzeum Švýcárna, Vendula Tesařová.
Otevřeno:
út.–ne. 10.00 až 17.00 h.
Tel.: 469 315 134
www.slatinany-svycarna.cz nebo na Facebooku jako Švýcárna 
Slatiňany

V termínu od 27. července do 31. srpna 2014 bude uzavřena silni-
ce 1/37 tj. ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech z důvodu obnovy 
živočišného povrchu. Bližší informace budou zveřejněny na inter-
netu po jednání, které proběhne 8. července 2014.

Upozornění

Soutěže v IC Slatiňany
Jezdíte v létě rádi na výlety a rádi soutěžíte? Potom se zapojte 
do některé ze zajímavých soutěží, které nabízíme v našem Turis-
tickém informačním centru a soutěžte o zajímavé ceny!

*Putování za pověstmi Chrudimska-Hlinecka
Zakupte si u nás Putovní knížku, navštivte okolní města a hledejte 
odpovědi na otázky vázané k pověstem daného města. Budete mít 
možnost blíže poznat region Chrudimska i Hlinecka a navíc sou-
těžit o zajímavé ceny.

*Multiquest národním geoparkem Železné hory
Národní geopark Železné hory si pro Vás ve spolupráci s infor-
mačními centry připravil honbu za pokladem. K tomu, abyste se 
k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které se ukrývá v tajence. 
Soutěž Vás nebude nic stát, pouze čas a možná trochu námahy při 
přemýšlení nad jednotlivými úkoly. Okruhů pro odhalení tajenky 
je celkem 12, ale někomu bude stačit navštívit 3, někdo navštíví 
všechny. Každý z okruhů Vás zavede na zajímavá místa území 
Národního geoparku Železné hory a vyhrát můžete zajímavé ge-
ologické ceny. Jeden z questů je možné projít i v našem městě!

*V(t)IP karta
Za vyplnění krátkého dotazníku v našem IC můžete získat V(t)
IP kartu, která Vám umožní získat bonusy v zainteresovaných 
místech. Po předložení karty se můžete těšit na zajímavé zážitky 
a speciální služby, které jinak nemáte možnost získat. Zapojené 
jsou subjekty v regionu Chrudimsko-Hlinecko a kartu s bližšími 
informacemi můžete získat od 1. 7. 2014.

Více informací a pravidla soutěží se dozvíte v našem Turistickém in-
formačním centru Slatiňany nebo na www.infocentrum.slatinany.cz.
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Rada města Slatiňany

Upozornění pro občany místní části KUNČÍ

GRANTY 2014 – II. kolo

Jak jsme v roce 2013 recyklací starých spotřebičů
přispěli k ochraně životního prostředí

Rada města Slatiňany projednala
na své 96. schůzi dne 2. 6. 2014

  1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1-3/2014 (RM vzala 
na vědomí).

  2.  Žádost o příspěvek – Klub RADOST o.s. (RM neschválila 
poskytnutí příspěvku).

  3.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na novou střechu u objektu č. p. 11 Škrovád (RM schválila)

  4.  Výběr zhotovitele na rekonstrukci místní komunikace ve Škro-
vádu – stavba A (k RD č. p. 154) (RM schválila firmu REAL, 
s.r.o. s nejvýhodnější cenou 722 313,31 Kč).

  5.  Výběr zhotovitele na přístavbu šatny u Základní školy Sla-
tiňany (RM schválila firmu Chrpa stavební společnost s.r.o. 
s nejvýhodnější nabídkou 795 130,00 Kč).

  6.  Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH (RM 
schválila firmu Strojírna Potůček, s.r.o. s nejvýhodnější nabíd-
kou 3 387 790 Kč).

  7.  Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu 
od 1. 1. 2015 – výsledek výběrového řízení (RM schválila fir-
mu AVE CZ s nejvýhodnější nabídkou 1 993 936 Kč).

  8.  Pacht rybníčku v Trpišově (ČRS MO Slatiňany) (RM schválila 
pachtovní smlouvu na rybník v Trpišově s ČRS MO Slatiňany).

  9.  8. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014 (změna regulačního plánu, vydání publi-
kace „Nasavrcké panství“ – schváleno).

10.  Uzavření smluv o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem 
(nákup odvlhčovačů do Švýcárny – schváleno).

11.  Čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany (na úhra-
du průkazů energetické náročnosti – schváleno).

Upozorňujeme tímto občany Kunčí, že místo na návsi u rybníka 
(pod topolem), není určeno k odkládání zelených kompostovatel-
ných odpadů ze soukromých zahrad a ostatních soukromých ne-
movitostí. Toto místo slouží k dočasnému odložení posečené trávy 
z veřejného prostranství, především okolo zastávky a rybníku.
Kompostovatelný odpad ze soukromých zahrad využívejte (kom-
postujte) přednostně na své zahradě, případně odvážejte do sběr-
ného dvora u vlakového nádraží ve Slatiňanech.

Bc. Petra Víšková

Rada města Slatiňany vyhlásila II. kolo rozdělování finančních 
příspěvků-grantů z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě.
Žádosti je možné podávat od 7. 7. 2014 do 8. 9. 2014.
Bližší informace na tel.: 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz, 
nebo na adrese www.slatinany.cz.

V roce 2013 jsme odevzdali k recyklaci 307 televizí, 125 moni-
torů a 2 096,40 kg drobného elektrozařízení.
Již několik let zodpovědně třídíme elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vy-
tříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovída-
jící nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počí-
tačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotli-
vých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektro-
zařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobil-
ních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úspor-
ná lednice za více než 4 roky provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo do-
jde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například 
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané města Slatiňany v roce 2013 
vytřídili 307 televizí, 125 monitorů a 2 096,40 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 116,31 MWh elektři-
ny, 4 879,81 litrů ropy, 532,52 m3 vody a 5,25 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 26,88 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 104,33 tun“.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje 
za rok provozu 2 tuny skleníkovýchplynů a jedna čtyřčlenná do-
mácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, 
jsou to impozantní čísla. 
Všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životní-
ho prostředí, si tak zaslouží obrovský dík.
Použité obaly od mléka a džusů patří do PLASTU!!!
Při průběžných kontrolách zjišťujeme, že někteří z nás stále ne-
správně třídí tzv. tetrapakové obaly (nápojové kartony) od mlé-
ka, džusů, vína apod.
Tento obal je kombinovaný a v našem městě je sbírán společně 
s PLASTY nikoliv s PAPÍREM!!!
Tetrapak je z plastu vytřizován a dále materiálově využíván.
Prosíme o důsledné dodržování třídění tohoto druhu odpadu 
(obalu).
Děkujeme.

Zámek Slatiňany – Kalendář kulturních akcí 
ČERVENEC 2014

12.–13. 7. 2014 – POKROK NEZASTAVÍŠ! 
Speciální prohlídky, při kterých projdete zámek 
doslova „od sklepů až po půdy“. Prohlédnete si 
unikátně dochované technické zázemí a navštíví-
te hned několik zajímavých prostor, které nejsou 
běžně přístupné veřejnosti. Podíváte se i do kní-
žecí oratoře v kostele sv. Martina, která je se zá-

meckou budovou spojena krytou dřevěnou chodbou a za příznivé-
ho počasí vystoupáte na zámeckou věž. Začátek prohlídky vždy 
v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Vstupné je 120 a 90 Kč. Doporuču-
jeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112.

25.–26. 7. 2014 – NOČNÍ „PROHLÍDKY NA BATERKY“ 
Přijďte se opět po roce bát a bavit zároveň! Čeká vás tajuplná pro-
cházka nočním zámkem s neobyčejnými příběhy starých i nových 
slatiňanských zámeckých strašidel. Odvahu a kapesní svítilnu 
nutně s sebou! Obojího bude zapotřebí! Nevhodné pro děti do 7 
let. Prohlídky se uskuteční v pravidelných intervalech od 19.30 
do 22.30 hodin. Jednotné vstupné je 100 Kč.

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

Kalendář kulturních akcí
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Minulý rok se tato akce na plovárně bohužel díky stále nepřízni-
vému počasí neuskutečnila, a proto jsme byli všichni zaintereso-
vaní v očekávání, jak si s námi počasí pohraje letos. Umoudřilo se 
a akce proběhla! Sice po obloze běhaly sem tam nějaké mráčky, 
ale z nebe nespadla ani kapička vody. Odpolední čas mohli přícho-
zí trávit v celém areálu a dle libosti přecházet od staviště ke sta-
novišti. Nabídka byla rozmanitá a se zájmem ji využívali i ti nej-
menší . Například hasiči předvedli vyproštění osoby uvízlé pod 
automobilem a děti si zastříkali z jejich stříkačky na cíl, na bazénu 

bylo k vidění rodeo na kajacích i ukázky jízdy na raftech. Mno-
ho dětí využilo pak nabídky a povozily se pak po hladině bazénu 
všichni ozdobeni záchrannými vestami. Střílelo se ze vzduchovky, 
zachraňovali se tonoucí, malovalo se na obličej, nekonečnou řadu 
vytvořili zájemci o skákací hrad a Robíci zaujali se svými hrami 
a jejich „herním pláckem“ i ty nejmenší. Zajímavé byly ukázky 
činnosti jak Českého červeného kříže, tak Vodní záchranné služby. 
Děti si zatancovaly na diskotéce Libora Štumpfa a také pokreslily 
další část betonového plotu veselými obrázky. Našli se i otužilci, 
kteří okusili asi první letošní koupání, ale moc teplo jim ještě ne-
bylo . Občerstvení bylo také dost, tak snad nechybělo nikomu 
nic a odpoledne a oslavu si všichni příjemně užili!

Pozvání na 5. setkání seniorů dne 17.července v 15.00 hodin 
v klášteře – vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová

Děkuji neznámému nálezci a pracovníkům slatiňanské lékarny 
za nalezení a předání mé ztracené peněženky s doklady.

S pozdravem Robert Koblížek, Škrovád

Pozvání

Poděkování

Děkuji městu Slatiňany a p. starostovi za milé blahopřání k naro-
zeninám.

Cellar František

Děkuji tímto MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k mým naroze-
ninám a za milou návštěvu p. Osinkové a p. Kolouchové.

Jiří Maryška

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám. Děkuji také za kytičku a dárek.

Tesařová Ludmila, Kochánovice

Děkuji panu starostovi MVDR. Ivanu Jeníkovi za gratulaci k mým 
narozeninám.

Jana Dostálová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a Městskému úřa-
du ve Slatiňanech za milé blahopřání a dárek k mému životnímu 
jubileu.

Olga Kopecká

Poděkování

Dětský den na plovárně

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dob-
ré tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, 
a které by doporučili k přečtení i ostatním. 
Ti, kteří nám svůj názor a odkaz na zají-
mavou a poutavou knížku ještě nezasla-
li, prosíme, aby si našli chviličku, a buď 
osobně, nebo prostřednictvím e-mailu 
(knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší 
množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých 
Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
 Jo Nesbo – Červenka
Dan Brown – Inferno

Měsíc s pěknou knihou
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Jak jsme piknikovali? Ti, co se v sobotu 7. června zastavili v Ma-
teřské školce Děvčátka MOMO ví, že je čekal opravdu zajímavý 
program. Jarní piknik zahájila úderem 14 hodiny paní ředitelka 
Kateřina Josífová a pozvala všechny účastníky na malou ochut-
návku atmosféry ze školky. Děti z MŠ MOMO předvedly veselé 
taneční a zpěvné vystoupení a zahájily tak naši malou oslavu jara 
a slunečného počasí, které nám bylo opravdu nakloněno. Mezi-

tím naši „trhovci“ připravili stánky a začali nabízet své produkty. 
Jako již na minulý piknik, k nám zavítal pan František Řezníček, 
včelař z Hlinska, který dovezl letošní květový med, jeho osvědče-
né propolisové masti a vynikající přírodní medovinu. Stánek byl 
chvílemi jako včelami obležený. Mezi naše stálé podporovatele 
patří i ekofarmářka z Horní Ředice paní Jitka Píchová jejíž stá-

nek nabízel čerstvé voňavé jahody, lusky, mrkev, kedlubny a velké 
množství bylinek v květináčcích. Pokud by jste chtěli hádat o co 
byl největší zájem? Kdo by myslel, že jahody, tak prohrál, ty skon-
čily na místě 2. neboť se doslova zaprášilo po luskách. Ani stánek 
paní Marušky z Babiččina dvorečku nestál bez pozornosti, nabízel 
drobné dárky pro děti, výrobky z ovčí vlny, ponožky. Na své si 

přišli i mlsalové, bylo možno zakoupit fair trade čokoládu a malé 
mlsání pro děti. S občerstvením nás již tradičně podpořila rodina 
Švecova s výjezdní pobočkou obchodu s kávou a čajem a jejich 
fair trade káva. V jednu chvíli kolem projížděla recesistická sku-
pina cyklistů, vracela se na 3×, na kávu, na bramborové placky 
a palačinky a na mazané chleby. Byli nadšeni. Pro kultury chti-
vé účastníky byl připraven koncert Smíšeného pěveckého sboru 
Bartoloměj z Bítovan, který opět rozezvučel chodbu zdravotního 
střediska, škoda jen, že takový zpěv nemohou slýchat pacienti, je 
možné, že by se zaposlouchali a uzdraveni odešli. Na své si přišly 
i děti, pro které bylo připraveno hned několik dílniček, zdobení 
perníků pod taktovkou maminky Čejkové, loutkařská dílna z Mu-
zea Loutkářských kultur v Chrudimi pod vedením Olgy Havlíko-
vé, vlněné tvoření v koutku Momo dílny, mýdlové hrátky u stánku 
s dekorativními mýdly pod značkou S-I-V-A Ivy Šukalové. Ani 
tentokrát nechyběla hraná pohádka pro děti a později v prostorách 

improvizovaného divadla našla své místo čajovna. Bára a Michal 
Minaříkovi tentokrát nedělali palačinky ve svém mobilním voze, 
ale i tak byl o ně opět velký zájem a těším se na podzim, že snad 
již konečně ochutnám. Zase na mě nevyzbyl parmezán. Jarní pik-
nik se vydařil i díky podpoře Města Slatiňany. Ráda bych tímto 
poděkovala všem, kteří s nadšením piknikové akce MŠ MOMO 
připravují a podporují a přála bych nám opět krásnou atmosféru, 
vydařené počasí a snad už konečně dorazí i Bene Bend. Krásné 
léto a prázdniny.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO
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31. května připojily dívky k vítězným pohárům další dvě zlaté me-
daile z mezinárodní soutěžní přehlídky tanečních skupin v Hro-
nově za choreografie „Kdyby obraz tančil…“ a „Never be you“, 

Několika fotografiemi si ještě připomeňme úspěšné taneční skupi-
ny z letošních soutěží.

Jiřina Doušová

ZLATO pro tanečnice ZUŠ Slatiňany

1. místo – choreografie „Na jezeře“ – ktg. Volný tanec – junioři
Korbelová Anna, Dvořáková Tereza, Harsová Tereza, Michalcová Natálie, 

Klimešová Monika, Janoušková Aneta, Urbánková Katka, Harsová Barbora, 
Jezdinová Anna, Beránková Dorota, Karlíková Viktorie, Hübnerová Adéla

1. místo – choreografie „Věřím“ – ktg. děti do 12let
Šimonová Tereza, Kulhánková Lucie, Jíšová Pavlína, Zemanová Kristýna, 

Dibelková Markéta, Vychodilová Anežka, Dvořáková Natálie, Tichá Adriana, 
Sychrovská Nikola, Voženílková Barbora, Klimešová Lenka, Dračínská 

Kateřina, Dračínský Petr, Tlustá Kristýna

Taneční obor ZUŠ Slatiňany po náročném třídenním tanečním „maratonu“ 
v divadle Karla Pippicha

Marie Vincenciová, Kateřina Táborská, Barbora Marešová,
Karolína Petrová, Tereza Němcová, Monika Brožová,

Denisa Táborská, Simona Kodytková, Veronika Málková

Vítězné trofeje z letošních tanečních soutěží – ktg. mládež nad 15let
P o u p a t a:

1. místo – „KDYBY OBRAZ TANČIL“ – Scénický tanec
2. místo – „NEVER BE YOU“ – Volný tanec

3. místo – „LIMBO“ – Volný tanec

H r o n o v s k é   j a b l í č k o:
1. místo – „KDYBY OBRAZ TANČIL“ – Show a parketové kompozice

1. místo – „NEVER BE YOU“ – Volný tanec
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Poslední 3 měsíce byly pro Formany ve znamení příprav 
na výroční koncert. Zvládli jsme však i pár zajímavých a důleži-
tých akcí, které jistě stojí za připomenutí.

V sobotu 26. 4. jsme byli součástí velice významné udá-
losti, a to 30 let výročí založení muziky v Zaječicích Helenkou 
Kohoutkovou, naší skvělou primáškou. Byla to akce plná nos-
talgie, vzpomínání, dobré nálady a krásné hudby. Za zmínku 
zajisté stojí nádherná výstava dobových fotografií a plakátů 
souvisejících se zaječickou muzikou, kterou zhotovil klarinetista 
formanské muziky a svého času člen muziky zaječické Jiří Chlá-
dek. Kulturní program jsme samozřejmě měli pod palcem my. 
Předvedli jsme své oblíbené kusy, jako je například Furiant, Sto-
dolička či Sousedské a nechyběly ani překrásné písně z dob zalo-
žení zaječické muziky. Slavnostním odpolednem nás i přítomné 
provázel jako vždy, Milan Chalupník, který se svého úkolu opět 

s úsměvem chopil a všem svým milým povídáním vykouzlil 
na tváři ještě větší úsměv.

Již tradiční akcí, kterou pořádáme spolu s městem Slatiňa-
ny, je Slatiňanské pozastavení, letos již po osmé. Návštěvníci 
si mohli zakoupit různorodý tovar – ručně malovaná trička, 
perníčky, keramiku či šperky, jež nabízelo nabité „stánkové měs-
tečko“. Bohatý byl i kulturní program. Dopoledne patřilo jako 
vždy dětem. Začínalo se pohádkou a pokračovalo vystoupením 
dětských folklórních souborů – domácích Sejkorek, které před-
vedly nové vodnické pásmo a hosta Šípku z Jihlavy. Nechyběli 

ani šermíři a taneční a hudební vystoupení ZUŠ Slatiňany, TK 
Besta Chrudim a ZUŠ Chrast. Po obědě nás však zradilo počasí 
a začalo vydatně pršet, proto jsme byli nuceni vystoupení své 
i hosta Pramínku z Jihlavy zkrátit. I přes to jsme si to ale užili 
a doufáme, že diváci též.

První červnový víkend jsme se vydali na reprezentační 
zájezd do rakouského Öetzu. Pro nás to byla návštěva již několi-
kátá a nesmírně jsme si to užili. Počasí bylo krásné, lidé příjem-
ní a usměvaví a naše vystoupení se všem velice líbila, což doka-

zovaly úsměvy na tvářích, potlesk a skvělá atmosféra, kterou 
nám vždy vytvořili a díky které jsme si naše vystoupení naplno 
užili. Odjíždět se nám nechtělo a tak doufáme, že do Öetzu ještě 
zavítáme.

Vrcholem této sezóny byla sobota 14. 6., kdy jsme uspo-
řádali u příležitosti 10ti letého výročí Formanů výroční večer, 
kde jsme předvedli své nové pásmo Život manželský, které bylo 
volným pokračováním pásma Nešťastné vdávadlo. Práce to byla 
náročná a občas jsme jeli i přes své síly a ze zkoušek jsme jezdili 
unavení, než kdy dřív, ale výsledek za to jistě stál. Myslím, že 

nebudu přehánět, když řeknu, že Život manželský patří k našim 
nejlepším kusům. Líbí se nám a je pro nás radost jej tančit, zpívat 
a hrát a hlavně se líbí vám, z čehož máme nesmírnou radost. Obě 
vystoupení jsme si na 100% užili. Diváci nám vytvořili skvělou 
atmosféru, za kterou ze srdce děkujeme. Obrovské díky patří 
beze sporu i Mileně a Jirkovi Pitterovými, kteří se na vzniku 
pásma podíleli a pomohli nám to vše dotáhnout do zdárného 
konce. Věřili v nás a nevzdali to s námi, což pro nás mnoho zna-
mená. Speciální dík patří určitě i Jirkovi, který bravurně, s úsmě-
vem a nadšením zaskočil za pracovně vytíženého Radima Zajíč-

Formani slaví 10 let existence
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Ve čtvrtek 5. června jsme odpoledne vyje-
li do nám dobře známého Rostejna, na cha-
lupu Antonín. Tady, v objektu našeho mno-
hem mladšího obětavého kamaráda – pedagoga 
Mgr. Miroslava Čmelíka jsme už byli několi-
krát. Známe to tam dobře, těšili jsme se, ale 

čekalo nás milé překvapení – rozšířená zahrada, nové prostory 
pro posezení a grilování. Strávili jsme příjemný večer a další dny 
nás čekaly výlety do okolí.

V pátek jsme šli nejprve do Spačic, vesnice u řeky Doubravy, 
s místní pozoruhodností – jabloňovou bránou. Pak jsme pokra-
čovali do Úhrova. Ten má velmi zajímavou historii. Došlo tu 
po bitvě v únoru 1469 k mírovému jednání mezi Jiřím z Podě-

brad a Matyášem Korvínem. Ta bitva byla právě poblíž – píše 
se, že u Vilémova. Papež tehdy uvrhl Jiřího z Poděbrad do klatby 
a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Této příležitosti využil 
ctižádostivý uherský král Matyáš Korvín, bývalý Jiříkův zeť 
a postavil se do jejího čela. Matyášova manželka Zdeňka, dcera 
našeho krále, zemřela v březnu 1464 po narození mrtvého dítěte. 

Původně úspěšný útok uherských vojsk byl tady nedaleko 
Vilémova odražen. A právě v Úhrově došlo k mírovému jednání 
a k ukončení boje. 

Na kraji vesnice je replika středověké tvrze a u ní byla 16. až 
18. března 2012 provedena rekonstrukce té dávné bitvy. My jsme 
si tu teď na lavičkách odpočinuli a další zajímavost nás čekala 
ve vsi. Je tam volně přístupné informační centrum, zhotovené ze 

stavební buňky. V zahradě u ní je kámen s nápisem Čechy, Praha, 
Úhrov a datum 27. 2. 1469. Je to tady všechno velmi působivé. 

Potom jsme šli přes Krabovice k Borku. Před ním, kousek 
od rybníka je zatopený hadcový lom – Borecká skalka. Je to 
úžasná scenerie skal a modrozelené vody. V Borku jsme měli 
občerstvení a odpočinek, tady na dávné kupecké stezce byli 
kdysi přepřahováni koně. Přes Ostružno s pěknou cyklostez-
kou a Chuchel s půvabným mlýnem, jsme se vrátili do chalu-
py. Už zdálky jsme viděli vedlejší vysoký komín s hnízdem 
čápa – našeho málem společníka. A tento večer nás čekala 
nejen grilovačka, ale i kulturní program. Všichni jsme se při-
tom dobře bavili. 

ka.  A v neposlední řadě se sluší poděkovat Zdeňce Vaňkátové 
za překrásné nové kroje. Je radost v nich tančit!  Nesmíme 
však zapomenout i na Sejkorky, které svými novými tanci dotvo-
řili sobotní slavnostní atmosféru. Nemladší dětičky nás zavedly 

k rybníku mezi žabičky. Prostřední oddělení nám ukázalo, jak to 
chodí ve mlýně a nejstarší tanečníci a tanečnice nám předvedli, 
jak vypadá vodnické namlouvání. Zlatým hřebem večera však 
byl křest našeho nového zpěvníčku s názvem „Ať prší nebo ne, 
my přece jedeme…“. Vypadá nádherně a my doufáme, že bude 
mít brzy zohýbané rohy a ohmatané stránky od častého prohlí-
žení, jak mu kmotři přáli. Ještě jednou děkujeme Katce Josífové 
za jeho krásný vzhled.

Pomyslnou tečkou této sezóny bylo vystoupení ve Vamberku. 
V neděli 15. 6. jsme zpestřili v parku Čtení v trávě, které pořáda-
la místní knihovna. I přes to, že jsme tančili na trávě mezi drny 
a dírami, jsme si tance užili. Svou energii a nadšení jsme přenesli 
i na diváky, kterým jsme se velice líbili.

A co Formany čeká nyní? Letní pauza, kde nabereme síly 
na další protančenou sezónu. Již teď se těšíme, až se v září opět 
shledáme.

Přání hezkého léta a velký dík za přízeň vám ze srdce posílají 
Formani. 

Karolína Spišáková

Klub českých turistů Slatiňany znovu v Rostejně
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Známý kreslíř a humorista z Chrudimi vystavoval své koňské 
obrázky ve Švýcárně od 6. května do 15. června letošního roku.

Koně v různých podobách a situacích znělo zadání pořadate-
lů v souladu se zaměřením muzea, předvádějící na vystavených 
exponátech chov starokladrubského koně, zejména slatiňanského 
vraníka od roku 1945 po současnost.

Alexova zpodobnění zvířat reprezentovaná obrazně šimlíky 
jsou úsměvná, stejně jako figurky upachtěných běžců na trati 
kolem Monaka, kterých namaloval již bezpočet.

Kreslíře jsme viděli naposledy při akci na plovárně u přile-
žitosti Dne dětí (5.6.), vytvářející své vtipné malůvky na vnitřní 
straně plotu.

Některé z jeho obrázků přetiskujeme, neboť z nich přímo 
srší laskavý humor, úsměv a pohoda, a to z výrazu jezdců a koní. 
Srdce zdejších chovatelů zajásá nad těmito karikaturami vraníků, 
přibližující jejich chov z té pozitivní stránky. Proto je s velkým 
zájmem pozoroval sám autor kreseb při pastvě v ohradách pod 
Švýcárnou. Způsob karikování v barvě vždy doplnil situační 

momentkou, jež vytěžil z komiky nepřirozené anatomie koňských 
hlav. Do jaké míry se mu to povedlo, posoudí diváci Ozvěn sami.

Ing. Milan Vorel

V sobotu jsme jeli auty do Žlebských Chvalovic a odtud šli 
směrem na Krkanku a Zbyslavec. Tato osada s hezkou zvoničkou 
je v pěkné, čisté přírodě a není divu, že je zde rekreační středisko 
a u lesa tábor. My jsme lesem doputovali k pozůstatkům zemlja-
nek. Ty jsou tu od 2. světové války. V říjnu 1944 tady nedaleko 
byli vysazeni parašutisté, jim v jejich činnosti pomáhali občané 
Licoměřic a Lipovce. Po prozrazení byli německými okupanty 
odvezeni do koncentračního tábora všichni muži od 16 let. Ze 106 
jich 30 nepřežilo. Pod lesem nad vesnicí jsou jejich památníky. 

Licoměřice mají i svou rozhlednu – stojí ve vsi a je údajně 
nejmenší a nejhezčí rozhlednou v České republice. Od ní jsme 
se vraceli okrajem lesa zpět do Žlebských Chvalovic k autům. 
Z cesty byl občas úplně panoramatický výhled do krajiny. A tak 

jsme se samozřejmě „kochali“. Po návratu bylo i možno zaplavat 
si v bazénu na zahradě. Navečer následovalo přátelské posezení 
v zahradě, potom i v chalupě. 

V neděli jsme měli na programu ještě návštěvu Heřmaně. 
Tam byla možnost nahlédnout do kostela sv. Václava, a pak to 
hlavní – místní bývalou faru si zrekonstruoval malíř – krajinář 
Josef Mathias Minařík. Má tu svou galerii, doplněnou i sbírkou 
obrazů jeho kolegů malířů. Mistr nás přijal vlídně, dozvěděli 
jsme se hodně zajímavého i o jeho životě. 

A tím náš čtyřdenní zájezd končil. V chalupě nám bylo moc 
hezky, příroda je tu krásná, dobře jsme se bavili, parta byla 
výborná. A tak budeme mít na co vzpomínat.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Satirické obrázky Míry Alexy karikují koně
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Chystáte se na prázdniny nebo dovolenou?                  
Jedete do dálek, k babičce na zahradu, k moři 

nebo snad na hory či jen kraťoučký výlet?   
 

Pošlete nám odtamtud pohled a napište na něj něco 
hezkého…. 

Nejhezčí a nejvtipnější pozdravy odměníme  
po skončení prázdnin, a každému za jeho pohlednici 

dáme drobný dárek na cesty. 
 

Pohlednice posílejte na adresu naší 
knihovny: 

 
 

 
 
 

  
 

Městská knihovna 
T. G. Masaryka 36 
538 21 Slatiňany 

 

 
Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na 

31. ročník turnaje mužů a žen 
 

ve  V O L E J B A L U 
 

v sobotu 12.7. 2014  od 9,00 hod 
   v areálu stadionu SK Slatiňany          

SK Spartak Slatiňany nabízí k pronájmu byt 2 + 1 na stadionu 
od 1. 9. 2014.
Bližší informace na tel. 776 128 154.

N A S A V R K Á N Í
PETR ŠOTTA, SKUPINA STRUNOVRAT A MĚSTO NASAVRKY SRDEČNĚ ZVOU NA I.ROČNÍK

FESTIVAL FOLKOVÉ A COUNTRY HUDBY

5.7.2014
LETNÍ TERASA
HOTELU ŠUSTR
V NASAVRKÁCH
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN

KOFE&VLNA STRÁNÍCI

KANTOŘI
WYRTON STRUNOVRAT

Moderuje: Míra Ošanec

Předprodej vstupenek: Infocentrum Nasavrky a Slatiňany

Vstupné předprodej: 100,- Kč, prodej na místě: 120,- Kč

 

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. 


