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Dne 26. června 2014 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskutečnilo 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy byl kulturní program žáků 9. tříd spojený 
s předáním vysvědčení a pamětních listů starostou MVDr. Ivanem 
Jeníkem, ředitelem školy Mgr. Bc. Ivem Mandysem, třídním uči-
telem 9. A Mgr. Janem Hanušem a třídním učitelem 9. B Mgr. Ri-
chardem Weberem.

Ukončení školního roku

Zámek Slatiňany – Kalendář kulturních akcí SRPEN 2014

9.–10. 8. 2014 – POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky, při kterých projdete zámek 
doslova „od sklepů až po půdy“. Prohlédnete 
si unikátně dochované technické zázemí a na-
vštívíte hned několik zajímavých prostor, které 
nejsou běžně přístupné veřejnosti. Podíváte se 
i do knížecí oratoře v kostele sv. Martina, která 
je se zámeckou budovou spojena krytou dřevě-

nou chodbou a za příznivého počasí vystoupáte na zámeckou věž. 
Začátek prohlídky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Vstupné je 
120/90/330 Kč. Doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 
469 681 112.

16. 8. 2014 – DÁMSKÝ DEN
Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve spolupráci se státním 
zámkem Slatiňany pořádá tradiční celodenní akci zasvěcenou ko-
ním a dámskému jezdectví. Program se uskuteční v atraktivním 
prostředí zámeckého parku. 

30. 8. 2014 – HRADOZÁMECKÁ NOC – NOČNÍ „PRO-
HLÍDKY 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 nut-
ně 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

TANEČNÍ – SOKOLOVNA SLATIŇANY PODZIM 2014

V pátek 5. září 2014 bude zahájen další kurz společenské výcho-
vy a tance v sokolovně ve slatiňanech.
Lektory budou taneční mistři, kteří převzali žezlo tanečních 
již loni a to Pavel Stejskal a Mgr. Miroslava Hrstková, aktiv-
ní účastníci mistrovství ČR v Ústí nad Labem a mezinárodních 
soutěží.
V průběhu 14 pátečních večerů budou účastníkům vštěpovat zá-
klady tance, seznámí je s pravidly chování a pohybu ve společ-
nosti. Nebude to jenom strohá výuka. Večery budou přátelské, 
plné dobré nálady a překvapení. Účastníky kurzu čekají kromě 
2 prodloužených a závěrečného plesu ještě 3 tematické večery. 
V loňském roce proběhl černobílý večer, disko večer a klobouko-
vý večer. Tanečníci jejich náplň pochopili úžasně a některé jejich 
módní kreace byly překvapující. 
Do letošního kurzu je stále možnost se přihlásit a zapojit se 
tak do kolektivu mladých, kteří od září budou kroužit po par-
ketu slatiňanské sokolovny. Přihlášky a další informace na tel. 
608 970 115.
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Rada města Slatiňany

Uzavírka silnice I/37 v ulici T.G.Masaryka ve Slatiňanech

Rada města Slatiňany projednala
na 97. schůzi dne 16. června 2014

1.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2013 
(schváleno).

2.  Uzavření příkazní smlouvy s VIA ALTA, a.s. (Pořízení techno-
logie pro kompostárnu, schváleno).

3.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Dokončení chodníku v ulici 
Sečská, Slatiňany (doplnění položek vodícího proužku a příd-
lažby – schváleno).

4.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Slatiňany (schváleno).

5.  Smlouvu o spolupráci – poskytnutí bonusu držitelům V(t)IP 
karty (v Interaktivním muzeu kladrubského koně – schváleno). 

6.  SK Spartak Slatiňany, o.s. – bezplatný vstup na plovárnu (pro 
mládežnické oddíly SK Spartak – schváleno).

7.  Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na 98. schůzi dne 25. června 2014

1.  Smlouvu o zajištění dozoru při provádění prací v rámci zajištění 
udržitelnosti akce OPŽP „Obnova příměstské zeleně – Třešňov-
ka ve Slatiňanech s DAPHNE Institutem aplikované ekologie, 
z.s. (nabídka firmy DAPHNE schválena).

2.  Pojištění majetku města (úprava pojistné smlouvy – schváleno).
3.  Použití investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany 

(ve výši 87 000 Kč na odhlučnění učebny a zasklení lodžie – 
schváleno).

4.  Zřízení služebností (věcných břemen) na „Panském statku“ 
ve Slatiňanech (schváleno).

5.  Pacht pozemkové parcely č. 154/10 v katastrálním území Sla-
tiňany (sad mezi sokolovnou a TGM za účelem pasení koně – 
schváleno).

6.  Římskokatolická farnost – dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
grantu (změna účelu grantu – schváleno).

7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
stavbu splaškové kanalizace Slatiňany – Říště, stoka S, úsek 

KŠ9 – KŠ 16 (schválen způsob zadání zakázky, seznam společ-
ností a členů komise).

8.  Snížení neinvestičního příspěvku, převod a použití části nein-
vestičního příspěvku na investiční dotaci, převod části rezerv-
ního fondu do investičního fondu, úprava závazných ukazatelů 
a povolení čerpání investičního fondu Základní školy Slatiňany 
(vše za účelem financování zbudování šaten na hlavní budově 
ZŠ – schváleno).

9.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města  
Slatiňany na r. 2014 (přijetí dotace na videofilm „Vzpomínky 
na Dobrou vodu“, financování výstavby šaten v ZŠ – schváleno).

10.  Návrh dodavatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek do-
dávky technologie pro kompostárnu Slatiňany (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na 99.schůzi dne 9. července 2014

1.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Dokončení chodníku v ulici 
Sečská, Slatiňany (změna ceny z důvodu zúžení chodníku a no-
vých podkladových vrstev – schváleno).

2.  Uzavření kupní smlouvy na koupi žebřinového vozu do interak-
tivního muzea Švýcárna (za 3 500 Kč schváleno).

3.  Smlouvu o dílo na rekonstrukci místní komunikace ve Škrová-
du – stavba A (k RD č. p. 154) – předloženo na jednání (změna 
vybrané firmy, původně vybraná firma zanikla).

4.  Smlouvu na vybudování kompostárny – (přijetí dotace ve výši 
76 230Kč od SFŽP).

5.  11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014 (vícepráce – chodník Sečská, dorozpočto-
vání telekomunikačních služeb, dorozpočtování rekonstrukce 
komunikace ve Škrovádu).

6.  Zřízení služebnosti – přeložka plynovodu u Motorestu Bonet 
Slatiňany (schváleno).

7.  Obnovu (výměnu) části opěrné stěny v ulici Medunova, Slati-
ňany (schváleno).

8.  Úpravu ceníku vstupného do interaktivního muzea Švýcárna 
(schváleno).

V termínu od 4. srpna 2014 do 15. srpna 2014 včetně bude 
provedena částečná uzavírka a v termínu od 16. srpna 2014 
do 17. srpna 2014 včetně bude provedena úplná uzavírka úse-
ku mezi okružní křižovatkou silnic I/37 × II/358 „šišákem“ 
a křižovatkou silnice I/37 s místní komunikací Škrovádská až 
po výjezd z čerpací stanice pohonných hmot z důvodu obnovy 
živičného krytu na silnici I/37 v ulici T. G. Masaryka ve Sla-
tiňanech. 
Po dobu částečné uzavírky tj. v termínu od 4. srpna 2014 
do 15. srpna 2014 včetně bude provoz ve směru Nasavrky – Chru-
dim veden stavbou po stávající trase silnice I/37 (ulice T. G. Ma-
saryka) jednosměrně v jednom jízdním pruhu. 
Ve směru Chrudim – Nasavrky bude provoz veden po níže uvede-
ných objízdných trasách:
a)  Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena ze silnice I/37 

(ulice T.G.Masaryka) po silnici II/358 (ulice Vítězství) směrem 
na Orel. Z obce Orel po silnici III/358 25 do místní části Kunčí, 
kde se napojí zpět na silnici I/37 směr Nasavrky. 

b)  Objízdná trasa pro osobní vozidla bude rovněž vedena ze silni-
ce I/37 (ulice T. G. Masaryka) po silnici II/358 (ulice Vítězství) 
směrem na Orel, ale ještě v zastavěné části obce Slatiňany od-
bočí na místní komunikaci ulici Švermova, dále povede po sou-
běžné komunikaci se silnicí I/37 tzv. „lihovce“ a poté se napojí 
zpět na silnici I/37 směr Nasavrky. 

c)  Objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy je shodná s ob-
jízdnou trasou pro osobní vozidla (ulicí Švermova). Autobusy 

linkové dopravy budou jezdit po objízdné trase v obou směrech, 
tudíž nebudou stavbou projíždět vůbec. 

Po dobu úplné uzavírky tj. v termínu od 16. srpna 2014 do 17. srp-
na 2014 včetně bude veškerý provoz převeden obousměrně 
na uvedené objízdné trasy. 
Objízdné trasy i uzavřený úsek budou značeny přechodným do-
pravním značením. Místní provoz bude používat sítě místních 
komunikací. 
Autobusová zastávka „Slatiňany Sokolovo“ bude dočasně po ce-
lou dobu částečné i úplné uzavírky přemístěna na místní komuni-
kaci v ulici Švermova za Motorestem Bonet. Autobusová zastávka 
„Slatiňany střed“ bude dočasně po celou dobu částečné i úplné 
uzavírky přemístěna na autobusovou zastávku v ulici Vítězství 
– „Slatiňany odb. Presy“. Autobusová zastávka „Slatiňany Škro-
vád“ nebude po celou dobu částečné i úplné uzavírky obsluhována 
– cestující budou vystupovat a nastupovat na dočasně přemístěné 
zastávce „Slatiňany Sokolovo“ za Motorestem Bonet. Do místní 
části Škrovád nebude autobus po celou dobu částečné i úplné uza-
vírky zajíždět. 
Z výše uvedených důvodů vyzýváme občany, aby dodržovali sta-
novené přechodné dopravní značení, zbytečně nevjížděli do uza-
vřeného úseku a používali stanovené objízdné trasy. Provozova-
tele obchodů, restaurací a dalších provozoven žádáme, aby se, 
pokud je to možné, na dobu uzavírky předzásobili anebo zásobo-
vání prováděli nejpozději do 7.00 hodin a poté až po 17-té hodině. 
Děkujeme za pochopení.
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Po mnohých a několikaletých přátelských setkáních ve slo-
venské Likávce a ve Slatiňanech došlo 2. 6 . 2014 v Likávce 
k oficiálnímu podpisu smlouvy o partnerské spolupráci, kterou 

svými podpisy zpečetili likavský starosta pan Marian Javorka 
a slatiňanský místostarosta pan Vítězslav Kolek. Za vše hovoří 
článek, který vyšel v místním tisku:

Partnerská spolupráca s mestom Slatiňany spečatená 
Po, 2014-06-09 20:30 poslal Marian Javorka 

Priateľstvo sa rodí rôznymi spôsobmi. V prípade prvých 
kontaktov s obyvateľmi mesta Slatiňany zohrala svoje náho-
da. Malebné mestečko v Pardubickom kraji sa pýši bohatou 
históriou, nádhernou scenériou, množstvom pamiatok a najmä 
činorodými obyvateľmi. Medzi nich patria aj členovia miestnej 
Sokolskej jednoty, ktorí organizujú ale i navštevujú najrôznejšie 
kultúrno-spoločenské a športové podujatia doma i v zahraničí. 
A takto ich pred siedmymi rokmi privítala naša obec na tradič-
nom cykloturistickom podujatí OKOLO LIPTOVA. Priatelia so 
Slatinian odvtedy našu obec navštevujú pravidelne a aj návštevy 
likavčanov v tomto mestečku sa stali samozrejmosťou. Časom 
nabrali aj oficiálny charakter, keď obe sídla navzájom navštívili 
aj ich najvyšší predstavitelia. Slovo dalo slovo a partnerstvo 
mesta Slatiňany a obce Likavka bolo spečatené slávnostným 
podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci. Túto na Obecnom 
úrade Likavka v pondelok 2. 6. 2014 podpísali starosta obce 
Likavka a zástupca starostu mesta Slatiňany p. Vítězslav Kolek. 
Prítomní za partnerské mesto bol aj člen rady mesta p. Milan 
Chalupník a starosta miestnej Sokolskej jednoty p. Miroslav 
Lebduška. Okrem všetkých zamestnacov obecného úradu 
a zástupcu starostu obce Likavka JUDr. Jaromíra Pavlíka bol 
na podpisovom akte prítomný aj p. Róbert Fajta 2 iniciátor tohto 
partnerstva. 

Mesto Slatiňany sa nachádza v malebnom kraji na úpätí 
Železných hôr 4 km južne od okresného mesta Chrudim. Prvá 
písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1294. Najväčší roz-
mach zaznamenala ešte obec Slatiňany za vlády rodu Auersper-
govcov, kedy tu napr. v roku 1859 vznikol cukrovar s rafinériou 
a výrobňou kockového cukru, v roku 1877 továreň na umelé 
hnojivá, parná pila v roku 1901 a v roku 1903 liehovar. V roku 
1899 bola v Slatiňanoch založená továreň na výrobu drevoobrá-
bajúcich strojov, ktorá sa v roku 1907 preorientovala na výrobu 
hasičských striekačiek. Až do 60-tych rokov minulého storočia sa 
tu montovali napr. známe cisterny CAS K16 postavené na plat-
forme podvozku LIAZ. 

Slatiňany boly povýšené na mesto 1. 7. 1971. K 1. 1. 2012 
malo mesto spolu s miestnymi časťami Škrovád, Kunčí, Trpišov 
a Kochánovice 4213 obyvateľov. 

Návštevníci tohto mesta si určite nenechajú újsť prehliadku 
Štátneho zámku Slatiňany s hippologickým múzeom a anglickým 
parkom s rozlohou 16 ha, či rímskokatolíckeho farského kostola 
sv. Martina zo 14. storočia. Toto mestečko je azda najznámejšie 
vďaka chovu ojedinelého koňského plemena – Kladrubského 

vraníka, ktorému je dokonca venované múzeum v nedávno 
zrekonštruovanej budove zvanej Švýcárna (postavená vo švaj-
čiarskom štýle). V miestnom žrebčíne sa napr. nakrúcal kedysi 
veľmi populárny seriál Dobrá voda. Lákadlom pre turistov je aj 
tzv. Kočičí hrádek – zmenšenina zámku Slatiňany vybudovaná 
kedysi na hranie pre deti kniežaťa Auersperga. Prekrásny výhľad 
na panorámu mesta a okolia vrátane neďalekého dreveného 
ľudového kostolíka sv. Bartolomeja ponúka miestna rozhľadňa. 

Najbytostnejším symbolom vzájomného prepojenia je sku-
točnosť, že v Slatiňanoch je pochovaná rodáčka z Likavky rádo-
vá sestra Sabína Simplícia Martonová. 

Veľa spoločných znakov oboch partnerských sídiel a úprim-
né nefaľšované priateľstvo ich obyvateľov sú zárukou kvalitnej 
dlhodobej spolupráce, ktorá určite prinesie kultúrny, spoločen-
ský ale i ekonomický prínos napr. pri uchádzaní sa o eurofondy 
v rámci podávania spoločných žiadostí a projektov.

 Partnerství se slovenskou Likávkou
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Jezdíte v létě rádi na výlety a rádi soutěžíte? Potom 
se zapojte do některé ze zajímavých soutěží, které 
nabízíme v našem Turistickém 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 ně-
kterém ze zapojených subjektů s vý-
jimkou Slatiňan 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 mož-
nost získat. Mezi zapojené patří ve Slatiňanech zámek a Švýcárna.

Více informací a pravidla soutěží se dozvíte v našem Turistickém 
informačním centru Slatiňany, na www.infocentrum.slatinany.cz 
nebo telefonu 469 660 239.

Slatiňany mají konečně svou 
knížku! Je to překrásná publikace 
plná nejen zajímavých informací 
o našem městě a okolí, ale též plná 
fotografií a dobových obrázků. 
Vydalo ji Město Slatiňany a au-
torem je Jana Stehlíková a Luděk 
Štěpán. Nahlédnout do ni můžete 
v městské knihovně a infocentru, 

kde ji lze i za 290 Kč zakoupit.

Na setkání spolužáků narozených v letech 1938 a 1939 a končí-
cích základní školu ve Slatiňanech v roce 1953 (1954 – JUK).
Setkání se uskuteční v pátek 19. září ve 14 hodin v restauraci 
„U zámku“ (dříve u Konrádů).
Na setkání se těší Jiří Boháč, Marie Kyselová – Schmoranzová, 
Stanislav Schneider.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ SLATIŇANY PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 proběhne: 1. září 2014 od 7.30 do 11.00 
ve školní družině.  J.R.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ

Pozvánka

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

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

Anna Tomišková

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

Růžena Dušková

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

Růžena Linhartová

Děkuji tímto panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a Městskému 
úřadu ve Slatiňanech za blahopřání a dárek k mému životnímu 
jubileu.

Stanislav Sýkora

Děkuji panu starostovi za dárek, květinu a milé blahopřání k na-
rozeninám.

Zdenka Matusová

Děkujeme MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Kolouchové a paní Osin-
kové za blahopřání ke zlaté svatbě a milou návštěvu.

Jaroslava a Josef Boháčovi

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

Ing. Zdeňka Vaníčková

Poděkování

 Soutěže v IC Slatiňany

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 ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Woodová Barbara – Had a hůl
Galbraith Robert (pseudonim J. K. Rowlingové) – Volání kukačky

Měsíc s pěknou knihou

2106
S pořadem, který se nazývá „2106“ se 20. září 2014 od 19.00 ho-
din v sokolovně představí travesti skupina techtle mechtle. Dva-
krát do roka tato známá travesti formace připravuje nový zábavný 
pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. 
Jejich pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlav-
ním cílem jsou rozesmáté tváře publika.
Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také politiky, ak-
tuální dění ve společnosti a známé zábavné scénky od 80. let až 
po současnost. V pořadu „2106“ se můžete těšit na náhled do bu-
doucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Těšit se 
můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, ší-
leně smutnou princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta 
večera. Více informací na www.techtlemechtlerevue.cz.
Předprodej vstupenek v informačním centru města slatiňany – 
cena 230 Kč, v den konání v sokolovně 250 Kč.

Na 8. setkání seniorů dne 7. srpna 2014 v 15 hodin v klášteře – 
vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou školské sestry a M.Kyselová – Schmoranzová.

Pozvání
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Po delš í  nemoci  zemřel  6.  6 . 
2014 ve věku 81 let slatiňanský občan 
prof. PaedDr. Jiří David CSc.

Pocházel z umělecké rodiny pedagoga 
a malíře. Jeho otec vystudoval učitelský 
ústav v Čáslavi obor výtvarné výchovy, 
ale vzhledem k vytříbenému talentu se stal 
externím žákem vynikajícího českého kra-
jináře Aloise Kalvody. Jako učitel působil 
v severních Čechách (Duchcov), kde také 
vystavoval své obrazy.

Po přestěhování do Chrasti u Chru-
dimi (1933) učil na škole stejnou apro-
baci, avšak ve volném čase zachycoval 
na plátně olejovými barvami půvaby zdej-
ší zvlněné krajiny předhůří, za což obdržel 
přívlastek malíř Vysočiny (obr. č. 1). Jeho 
život se uzavřel v 80 ti letech ve Slatiňa-
nech (1978) a syn Jiří uspořádal posled-
ní posmrtnou výstavu s názvem Krajiny 
Josefa Davida v Městském muzeu a gale-
rii v Chrasti v létě roku 2007. Při vernisáži 
měl úvodní slovo a vydal katalog vystave-
ných obrazů a věnoval mu útlou monogra-
fii s četnými reprodukcemi krajinomaleb.

Prof. J. David (obr. č. 2) se narodil 
v Pardubicích 23. 5. 1933. Až do svých 
gymnazijních let žil s rodiči v Chrasti, 
poté se přestěhovali do Slatiňan. Vystu-
doval Pedagogickou a Filozofickou 
fakultu UK v Praze a externě vědeckou 
aspiranturu tamtéž. Po ukončení studií 
nastoupil do libereckého Domu pioný-
rů a mládeže jako vedoucí výtvarného 
kroužku a pracoval ve funkci odborné-
ho asistenta na Pedagogickém institutu 
v Liberci. Po jeho zrušení v roce 1964 
přešel na Pedagogickou fakultu do Ústí 
nad Labem. Po návratu z několikaměsíč-
ní stáže ve Spojených státech byl počát-
kem roku 1970 propuštěn z politických 
důvodů. S touto vizitkou se však marně 

pokoušel najít nové zaměstnání v oboru. 
Za Husákovy normalizace byla pro tyto 
lidi vymezena jen pomocná práce, kterou 
prof. David našel u n.p. Stavební geologie 
jako čerpač a tuto dělnickou profesi vyko-
nával až do roku 1989.

Nucený dlouhý čas izolace strávený 
v maringotce při práci v plenéru využil 
k zevrubnému studiu svého oboru a pub-
likováním článků v odborných časopi-
sech pod jménem své ženy. Byla to pří-
prava na povolání po pádu komunizmu, 
který jej připravil o nejlepší léta života, 
strávená na akademické půdě univerzity, 
a denní styk s posluchači, který mu nejví-
ce chyběl.

Po roce 1989 krátce pracoval na Peda-
gogické fakultě UK v Hradci Králové, 
poté se vrátil na univerzitu z níž byl vyho-
zen, vedenou jiným rektorem, jmenova-

ným prezidentem Václavem Havlem. Se 
stejnou fakultou Univerzity JEP (Jana 
Evangelisty Purkyně) spolupracoval až 
do své smrti.

Prof. David přednášel teorii výtvarné 
výchovy, formulované didakticky. Při 
interpretaci cílů výkladu rozvíjel svůj 
model komplexní a dynamické koncepce 
kultury s přihlédnutím na některé aspek-
ty z oblasti filozofie (např. ontologie) 
a poznatků nauky o člověku (antropo-
logie).

K docílení tvůrčí estetické předsta-
vivosti abstraktního pojmu krása využil 
prof. David řadu podnětů plynoucích 
z několika oborů např. teorie umění, este-
tiky, psychologie, tvarových vjemů apod. 
Jeho scénář výuky spočíval na základech 
vlastní teoretické práce, jejíž pragmatické 
rysy poznamenaly budoucí učitele na celý 
život.

Vedle pedagogických povinností byl 
rovněž školitelem a examinátorem v rámci 
doktorandského studia a oponentem při 
habilitačním řízení uchazečů o docenturu.

Věnoval se také organizování výstav 
obrazů a psaním úvodů ke katalogům 
svých přátel – malířů (V. Komárka, 
L. Nováka, V. Boštíka, J. Šernycha aj.).

Už jako znalec malířské techniky si 
v důchodovém věku připomněl chlapec-
ká léta strávená ve Slatiňanech, kam se 
koncem 80. let vrátil, aby zrealizoval 
výstavu místního malíře V. J. Černého 
(1884–1970) ve výstavní síni zámku. Ta 
se konala od 30. 6.do 31. 8 2006, k níž 
prof. David vydal výpravnou publikaci 
s titulkem Budha, dandy a umění akvarelu 
ve Slatiňanech. Pro ilustraci přetiskujeme 
jeden z nejlepších Černého obrazů – akva-
relů z roku 1930 (obr. č. 3).

O japonské zahradě v zámeckém 
parku situované vedle ateliéru malíře refe-

roval autor v Ozvěnách v březnu 2008, 
v níž je Černý zachycen na snímku v tma-
vomodrém kimonu při meditaci pod mys-
tickou sopkou Fudži (obr. 4).

Se zesnulým panem profesorem se 
rodina rozloučila v úzkém kruhu přátel.

Napsal Ing. Milan Vorel ve spolupráci 
s V. Davidovou, foto archiv

Za panem profesorem Jiřím Davidem

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Slavný neznámý
JINDŘICH HEISLER – 100 LET OD NAROZENÍ
Každé město je hrdé na své slavné rodáky. A čím menší město je, 
tím více si svých slavných považuje. Město Chrast je od nás ne-
daleko. Pět minut autem, deset minut autobusem nebo půl hodiny 
na kole. A v tomto nedaleku se před sto lety narodila jedna z nej-
výraznějších postav českého předválečného umění. 
1. září roku 1914 zde světlo světa spatřil významný český surrea-
listický básník a výtvarník Jindřich Heisler.
Jeho jméno je spojováno s již zmíněným surrealismem. Patřil to-
tiž ke skupině zakladatelů tohoto uměleckého směru v tehdejším 
Československu. Do surrealistické skupiny patřili mimo jiné Ka-
rel Teige, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jindřich Štýrský 
nebo malířka Toyen.
Surrealismus se vyvinul z dadaismu (ten vymyslel francouzský 
básník rumunského původu Tristan Tzara) ve 30. letech 20. století, 
kde jinde, než v Paříži. Šlo nejen o umělecký směr, ale i o životní 
styl. Surrealismus se snaží zachytit sny, myšlenky a pocity a oka-
mžitě je přenést formou básně na papír nebo štětcem na plátno. 
Reagoval na společenské dění, byl částečně uměním a částečně 
filosofií.
Surrealismus hodně navazoval na dílo francouzského básníka 
Guillauma Apollinaira. Za jakéhosi otce zakladatele je považo-
ván jiný slavný básník, André Breton. A tím se dostáváme zpět 
k Jindřichu Heislerovi. Česká surrealistická skupina byla s Bre-
tonem v úzkém kontaktu, naši umělci za ním často jezdili do Pa-
říže a Breton několikrát navštívil Prahu. I Heisler byl Bretonom 
okouzlen a spolu s Toyen odjíždí v březnu 1947 do Paříže, kde se 
postupně zabydlel mezi pařížskou bohémou. František Listopad 
o něm napsal: Nebylo ve Francii jiného Čechoslováka, snad kro-

mě jeho přítelkyně malířky Toyen, kdo tak pronikl do organického 
života francouzské kultury.
Původně Heisler s Toyen nepočítali s tím, že ve Francii zůstanou 
natrvalo, ale události v únoru 1948 jim bránu zpět do vlasti zavře-
ly. Život v Paříži se mu velice líbil, měl spoustu práce, která ho 
nesmírně bavila a také uzavřel nová přátelství, o kterých mamince 
domů psal, že jsou jeho největším pokladem. Na domov ale neza-
pomněl a tak v jeho korespondenci můžeme narazit i na poznám-
ku, že se mu stýská po výhledu z okna směrem k Rosicům.
Sám Breton si Heislera oblíbil a pokládal ho za jednoho z nej-
větších surrealistů. Ale ještě před tím Heisler vystudoval střední 
chemickou školu. Začal ji sice v roce 1930 v Praze (přešel na ni 
z malostranské reálky), ale maturoval v roce 1933 v Banské 
Štiavnici. Chemie ho nijak moc nebavila, ale jeho otec vlastnil 
farmaceutickou továrnu a tak pro syna vybral kariéru chemického 
inženýra. Heisler však od učebnic chemie stále častěji utíkal k li-
teratuře a studiu jazyků.
Někdy v letech 1935 nebo 36 si v Chrasti postavil vlastní chatu, 
jejíž stěny mu vyzdobila Toyen. Chrastečtí mohou dnes litovat, že 
chata byla v 50. letech stržena, jednalo by se zajisté o neobyčejně 
významnou památku obrovské hodnoty. Na chatě trávil spoustu 
času. Lidé si mysleli, že si tam vodí ženské, ale on především četl 
Marxe, Trockého a knihy o umění. Po vzniku surrealistické skupi-
ny ho v na chatě navštěvovali přátelé básníci a hlavně pak malířka 
Toyen.
Před válkou plánoval spolu s Toyen útěk do Brazilíe, ale naletěli 
podvodníkovi a tak nakonec nikam neodjeli. Čekali ho pak proto 
nelehké časy. Od roku 1941 až do konce války se pro svůj ži-
dovský původ skrýval u různých osob, především ale v garsoniéře 
Toyen nebo u své sestry. Minimálně dvakrát také, při častých do-

Literární okénko

Taneční skupina IGNIS z T.J. Sokol Slatiňany úspěšně působí 
už 10 let na české taneční scéně. Poslední 2 roky se zabývá pře-
vážně Latino show formacemi a tento rok soutěžila s formací s ná-
zvem „V ZAJETÍ KARIBIKU“. V tomto vystoupení se ukázala 
i naše pánská posila – jeden v roli piráta a druhý v roli domorodce. 
S tímto vystoupením jsme se zúčastnili krajských soutěží v Hradci 
Králové a v Chrudimi, pak mistrovství Čech v Praze a v Chrudimi 
a zakončili jsme to na Mistrovství ČR „Czech Dance Organi-
zation“ v Praze a České Lípě, kde jsme získali krásné stříbrné 

medaile a dostali jsme pozvánku na ME a MS do Rakouského 
Grázu. Tuto pozvánku samozřejmě zvažujeme, je velmi zajímavá 
a udělali bychom vše pro důstojnou reprezentaci, bohužel nabídka 
je pro nás finančně dost náročná. Byli bychom rádi, kdyby se našel 
nějaký sponzor, který by nám pomohl uskutečnit náš sen. 

Petra Hrochová

Pojede druhá z mistrovství ČR „TS  IGNIS“na mistrovství Evropy a mistrovství světa?
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movních prohlídkách, jen o vlásek unikl smrti, když se mu poda-
řilo před gestapem uniknout doslova o pár vteřin. Hodně mu v té 
době pomáhal Karel Teige. Heisler mu 13. prosince 1945 napsal 
poděkování:
Teigovi,
kterému nezapomenu, že mě ve válce schovával v kouři své dýmky.
Jeho Heisler
Nejpevnějším poutem byl ale spjat s Toyen. Nejen, že u ni dlou-
ho žil, ale především společně tvořili. Toyen tvořila obrazy k jeho 
básním anebo naopak Heisler psal texty k jejím obrazům. Nako-
nec spolu odjeli i do Francie. V Paříži pak vydává časopis Neon. 
Ten se stal velice známým a oblíbeným, i když mezi lednem 1948 
a březnem 1949 vydal jen pět čísel.
Postupně se stále více zabýval výtvarným směrem a začal vydá-
vat tzv. objekty, tedy jakési výtvarné básně. Ty vydával i Breton, 
ale ten své objekty doplňoval i verši, zatímco Heisler je nechával 

většinou beze slov. Hodně také fotil a tvořil ze svých kreseb a fo-
tografií různé koláže. Krom jiného psal také filmové scénáře.
To, že Heislerovo zdraví nebylo dobré, se vědělo, ale přece jen 
byl příliš mladý na smrt. Když jel 3. ledna 1953 podzemní dráhou 
na Montmartre k Bretonovi, udělalo se mu špatně. Nebyl schopen 
k příteli dojít a tak mu zatelefonoval z jednoho bistra: „Je mi špat-
ně, udělejte pro něco pro mě …“ Breton pro něj jel a okamžitě ho 
odvezl do nemocnice, ale Jindřich Heisler tam následující rána, 4. 
ledna, zemřel. Bylo mu 38 let.
„Nebyl to náhodou Žid?“ ptal se ošetřující lékař. „Židé teď často 
umírají na srdce.“
Pochován je na hřbitově Pantinu v Paříži.

zdeněk jirásek
P.S.
Na chrasteckém náměstí jsem oslovil 15 náhodných občanů. Ani 
jeden jméno Jindřich Heisler neznal.

Po roce se opět sešli 7.–9. června v rakouském Oetzu Sokolové 
na již 41. setkání, aby uctili památku br. dr. Miroslava Tyrše, kte-
rý zde 8. srpna 1884 tragicky zahynul v dravé řece Ache. Součástí 
setkání bylo zasedání Rady světového svazu sokolstva a schůze 
Zahraniční obce sokolské, kterého se zúčastnila i starostka České 
obce sokolské ses. ing. Hana Moučková a Mše za br. Miroslava 
Tyrše před oetzkou školou. To vše bylo doplněno o doprovodné 
kulturní programy, sportovní klání a výlety do překrásného alp-
ského okolí. 
Organizace setkání se pro letošek ujali Sokolové z Rakouska 
s pečlivostí sobě vlastní a se zápalem pro věc připravili pro zúčast-
něné Sokoly sportovní a kulturní programy, během kterých došlo 
k četným přátelským setkáním s lidmi, kteří vyznávají společnou 
sokolskou filozofii.
Jel jsem do Oetzu společně s národopisným souborem FORMA-
NI ze Sokola Slatiňany, kteří na milé pozvání vzdělavatelského 
odboru ČOS jeli autobusem zajišťovat kulturní program a před-
vést své umění. Po noční zastávce v Praze, kde k nám přistoupili 
zástupci ČOS, vzdělavatel a jednatelka vzdělavatelského odboru 
br. Doc. RNDr. Zdeněk Mička, a ses. Doc. PhDr. Květoslava 
Volková, CSc. a další, jsme se zastavili v bavorském Neuschwan-
steinu na zámku, který dal postavit bratr rakouské císařovny Sisi 
„šílený král“ Ludvík II. Bavorský. 

Po příjezdu do Oetzu a ubytování pokračoval program u táborá-
ku na louce v nedalekém Piburgu, kde se někteří zašli vykoupat 
do Piburského jezera. Večer, jehož hlavní program zajišťovali 
Formani, se při hudbě, tanci, opékání špekáčků a navazování no-
vých i prohlubování starých přátelství protáhl až do nočních hodin. 
Neděle byla věnována zkoušce folkloristů, vyjížďce lanovkou 
na Höchötz (2 020 m.), projížďce tyrolským údolím Ötztal se 

zastávkou u vodopádu Stuibenfall. Během dne probíhaly spor-
tovní hry Sokolíků v Piburgu, na jejichž závěr vystoupila děvčata 
ze Sokola Dobříš se svými tanečními kreacemi, po kterých došlo 
na vyhodnocení her a předání diplomů. No a večer stejně jako 
v sobotu patřil Formanům a přátelským setkáním sester a bratří 
z celého světa.
Hlavím slavnostním programem setkání byla pondělní mše za br. 
Miroslava Tyrše, kterou před zaplněným školním náměstím 
pojal pan farář br. Bohumil Švehla z Mnichova v českém ná-
rodním tónu. Následovalo předání štafetového kolíku a praporu 
Župě Švýcarské, poté nastoupili se svým programem Formani 
ze slatiňanského Sokola. Úspěch sklidily „formanky“ když vzaly 
do kola pana faráře. V poledne se Sokolky a Sokolové seřadili 
v čele s praporečníky u dravé řeky Ach a průvodem po Tyršově 
cestě a po lávce došli k Tyršovu kameni s pamětní deskou, kde 
ses. starostka ČOS položila věnec. Na závěr br. Ing. Miroslav Vrá-
na zatroubil na historickou trubku. Setkání bylo ukončeno poté, co 
si všichni společně zazpívali československou hymnu. 
Tato pravidelná setkání se konají na svatodušní svátky a v jejich 
organizaci se střídají vždy západoevropské Sokolské župy a jed-
noty. Během setkání jsem potkával Sokoly z mnoha českých žup 
a jednot, z okolních států, ale i třeba z Ameriky a z východního 
Slovenska. Veškerá setkání probíhala v družné, srdečné a velice 
přátelské atmosféře, došlo na mnohá nová přátelství a byly navá-
zány nové kontakty. Prostě řečeno, setkání se povedlo, můžeme 
poděkovat všem, organizátorům, ČOS i všem účastníkům. Podě-
kování patří především Formanům, kteří sklidili velký úspěch 
a skvěle reprezentovali Slatiňany a slatiňanský Sokol. Příští 42. 
setkání v roce 2015, organizuje Sokolská župa švýcarská a bude 
jistě opět skvělé.

Mirek Lebduška

Formani ze Sokola Slatiňany v rakouském Oetzu
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Tak tam jsme byli s naším Klubem českých 
turistů Slatiňany na dalších výletech. Jeden byl 
trochu dál, druhý zase nedaleko.

Kuks je vesnice zajímavá především částeč-
ně zachovalými barokními lázněmi a hospitálem 
z přelomu 17. a 18. století. To vše dal postavit 

tehdejší majitel místního panství hrabě František Antonín Špork. 
Rozsáhlou sochařskou výzdobu provedl na jeho objednávku 
Matyáš Bernard Braun. V lázních na levém břehu Labe byl 
ve své době rušný společenský život, naopak ve špitálu na pra-
vém břehu byl kromě lékárny, konventu a refektáře milosrdných 
bratří útulek pro 100 chudých starců a vojenských vysloužilců 
z okolí. Pro jejich vydržování založil hrabě zvláštní nadaci. Špi-
tál byl zrušen za okupace, na začátku 2. světové války. 

My jsme dojeli do Kuksu vlakem, tam malý kousek pěšky 
a už jsme byli u špitálu, který je sice z důvodu rozsáhlých oprav 
uzavřen, ale o to více jsme obdivovali veškerou tu barokní 
sochařskou nádheru okolo.

Na dlouhé terase před hospitálem jsme si prohlíželi jednotli-
vé alegorické sochy ctností i neřestí i všechny jejich atributy. Ty 
znázorňující ctnosti jsou za sochou Anděl blažené smrti, neřesti 
pak jsou za plačícím Andělem žalostné smrti. Na terase jsou ještě 
alegorie osmera blahoslavenství. I ty mají působivé a čitelné 
znaky.

Po lávce přes Labe (i kamenný most je opravovaný) jsme 
se dostali ke krásnému kaskádovému schodišti. To je zdobeno 
sochami chrlících Tritonů nad žlaby, po nichž stéká přebytečná 
voda z kukského pramene. V dobách hraběte Šporka tu o slav-

nostech údajně teklo víno. Nad schodištěm je vidět šporkovský 
erb z tehdejšího zámku. Je nad zamřížovanými dveřmi, za který-
mi je kukský lázeňský pramen. Na břehu jsou zachovalé bývalé 
hostinské budovy. Ve vsi jsme viděli i několik půvabných roube-
ných chalup – obydlí někdejšího lázeňského služebnictva a obno-
vené vinice.

V těch dřívějších dobách toho tady bylo daleko více – např. 
zámek, Dům filosofů s knihovnou, závodiště – ale i nyní je to, co 
tu zbývá, velice zajímavé.

Podle Labe jsme došli k lomu Sv. Klimenta u obce Stanovice. 
Jsou v něm umístěny sochy ze tří ročníků sochařského symposia 
absolventek SPŠ v Hořicích. Tam jsme se zúčastnili i vernisáže 
letošního symposia. Jednou z vystavujících sochařek byla i paní 
Markéta Korečková, původem ze Slatiňan – Škrovádu. Je tu její 
zajímavé dílo znázorňující příměr – břevno v oku (patrně oproti 

řase v cizím oku). Na upozornění pořadatele jsme viděli na kraji 
lesa sochařskou plastiku Krista z 19. století.

V samotných Stanovicích je krásná vrcholně barokní, sochař-
sky zpracovaná baldachýnová kaple se sousoším Nejsvětější 
Trojice, opět z dílny M. B. Brauna. U železného mostu jsme byli 
v bývalém Šporkově mlýně s restaurací. Jeho dvůr je vydlážděn 
pískovcem a mlýnskými kameny. Na budově jsou vodoznaky 
povodní, které mlýnem prošly. My jsme si v restauraci odpo-
činuli a kolem vodní elektrárny mířili k portálu, ze kterého je 
krásný pohled do kraje pod Krkonošemi. Odtud jsme pak jsme 
šli ke Křížové cestě 21. století. Ta celá je vytvořena z hořického 
pískovce, celkem patnácti sochaři tří generací, v dramaturgii Vla-
dimíra Preclíka. I jeho jedna práce tu je, bylo však nutno, aby ji 
za něj dokončil někdo jiný. Vladimír Preclík se slavnostního ote-
vření křížové cesty dne 4. října 2008 nedožil. Zemřel už v dubnu 
2008. Na vstupním panelu si můžeme přečíst jeho větu: Každý 

Do Kuksu a Heřmanova Městce
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z nás si nese svým životem vlastní křížovou cestu. A bez naděje 
se neobejdeme. 

Celý ten projekt Příběh utrpení a nadějí člověka tvoří cel-
kem 15 uměleckých děl od významných sochařů se vztahem 
k východním Čechám. I tato – moderní díla nás všechny zaujala. 
Například právě Preclíkova Katedrála prosby je velice působivá.

Pak jsme lesem pokračovali k Braunovu Betlému. Ideovým 
důvodem vzniku areálu zde, v Novém lese, byla snaha hraběte 
Šporka vytvořit prostředí vhodné k modlitbě a rozjímání upro-
střed nespoutané přírody. Vznikla tak unikátní barokní sochař-
sko-krajinářská práce Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny. 
Sochy patří k vrcholům sochařova díla. Některé z nich jsou ale 
od jeho synovce Antonína. Areál je chráněn jako národní kulturní 
památka. Historie Betléma nebyla jednoduchá – hrabě měl určité 
spory s jezuity ze Žirče, tím tu musely být sochařské práce pře-
rušeny. Po smrti hraběte se jeho dcera s rodinou natrvalo usadila 
v Lysé n. Labem. To a silná povodeň, která poničila Kuks, zna-
menalo i konec lázeňského společenského využití i tohoto Nové-
ho lesa. K poškození došlo také při válkách o rakouské dědictví 
a při zdejší těžbě pískovce pro stavbu pevnosti Josefov. I při 
kácení mniškou napadených stromů v roce 1923 došlo k poško-
zování soch. 

Ale přesto je dosud možno vidět některá ta barokní díla, např. 
nádrž vodotrysku v místě bývalé bylinářské zahrady, socha ležící 
Máří Magdaleny, Torzo sochy sv. Jana Křtitele, torza soch Kris-
tus a Samaritánka u Jákobovy studny včetně vlastní tesané nádr-
že a torz psů, Betlémská jeskyně, u ní Klanění pastýřů a Příchod 
sv. Tří králů, vidění sv. Huberta, jeskyně se sochou poustevníka 
sv. Garina, socha poustevníka sv. Onufria. Zajímavé jsou i příbě-
hy všech těch postav. I ty jsme si tady připomínali. 

Odtud jsme pokračovali příjemným lesem – i s borůvkami – 
a došli k zastávce Žireč. Na vlak byl čas a tak někteří z nás došli 
ještě do vesnice, k domovu Sv. Josefa – zařízení pro nemocné 
s roztroušenou sklerosou. I když to tam není nic veselého, je 
dobře, že je tu o tyto lidi dobře postaráno.

Další náš výlet byl jen nedaleko – do Heřmanova Městce. 

Tam nejprve v Rabínském domku výstava slatiňanského malíře 
Jaroslava Korečka. Už jsme byli na několika jeho výstavách 
a obrazy se nám vždycky líbí. Následovala komentovaná pro-
hlídka Synagogy a pak Galerie Cyrany. V galerii je úžasná sbír-
ka obrazů malířů, z nichž někteří, jako např. František Kupka, 
Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, Jan Zrzavý, Bohuslav Rey-
nek mají i celoevropský význam. Všechny ty obrazy jsou dar 
od manželů Josefa a Emy Horákových z Pardubic . Oni zde 
k uctění památky svého tragicky zemřelého syna Ivo Horáka zří-

dili tuto galerii, nesoucí jméno jejich předků – šlechtického rodu 
pocházejícího až ze 6. století. Tito manželé dále sponzorovali 
opravu sochy Anděla a oltářní obraz v kostele sv. Jana Křtitele 
a zvony pro kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích a kapličku 
v Deštné. 

Při procházce po městě jsme ještě viděli zajímavý objekt – 
Stavbu roku 2008 – rodinný dům manželů Nešetřilových od lanš-
krounského architekta Přemysla Kokeše, a jinde zase funkci-
onalistickou Löwitovu vilu. Tu si nechal postavit podle plánu 
Bohuslava Fuchse Arnošt Löwit, majitel místní výrobny exklu-
zivní dámské obuvi. Dlouho si ji však bohužel neužil. Byl právě 
z rasových důvodů deportován do koncentračního tábora Maut-
hausen, kde zahynul. A i s tím souvisí naše návštěva v Synagoze, 
kde jsme slyšeli řadu zajímavostí ze života židovské komunity 
a připomenuli si tam a pak ještě na místním Židovském hřbitově 
i její tragický osud.

A tak opravdu vidíme, že i v blízkých místech se najde hodně 
zajímavého. A to bývá – kromě procházky přírodou – motivem 
našich výletů. Ostatně i v přírodě se snažíme vyhledávat něco 
pozoruhodného. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Výzva ze zámku

Vzhledem k přípravě nového projektu revitalizace zámecké-
ho areálu ve Slatiňanech shromažďuje správa zámku dobové 
fotografie s pohledy na zámek a park z let 1910–1970. Pokud 
ve svých rodinných albech vlastníte snímky z parku, ze kterých 
je patrná výsadba stromů a keřů, stav cest, historického plotu, 
dětského hospodářství, kapličky nebo dokonce dřevěného al-
tánu nad řekou, prosíme o jejich dočasné poskytnutí. Děkuji 
za spolupráci. ing. Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany.
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Bylo krásné ráno 25. 5. 2014, když se na autobusové zastáv-
ky trousili lidičky s malými batůžky a úsměvem na tváři. To 
naši diabetici se těší na výlet. Tentokrát pojedeme do nedale-
kého městečka Luže, které se rozkládá na pravém břehu říčky 
Olšinky (nebo chcete-li Novohradsky). Již z dálky nás vítá 
dominanta městečka, barokní poutní chrám Panny Marie Pomoc-

nice na Chlumku. Sem také míří naše první kroky. Ke chrámu 
vede krásné, ale dlouhé schodiště. Ale ti, kteří se o chrám sta-
rají, při rozsáhle rekonstrukci mysleli i na staré a nemocné lidi 
a na ochoz okolo chrámu vybudovali výtah. Díky za něj!

Zasvěcený výklad o historii původně malého kostelíčka, nás 
vrátil o několik století zpět. Nestačili jsme obdivovat dřevořezby, 
kterými chrám vyzdobil J. F. Pacák. Ještě se z ochozu pokochá-
me nádhernými výhledy do širokého okolí a odcházíme do neda-
leké léčebny. Tuto léčebnu založil lékař F. Hamza na svahu pod 
hradem Košumberkem. Léčebna byla založena pro tuberkolozní 

děti. Park, který dr. Hamza založil na svahu je osázen velkým 
množstvím domácích i exotických dřevin. Nádherným, udržova-
ným parkem, který nám poskytuje nejen stín, ale nabízí i maleb-
ná zákoutí k posezení přicházíme ke zřícenině hradu Košumberk. 
Zbytky hradu na strmé skále jsou významnou památkou na Čes-
kobratrskou minulost nejen hradu, ale celého kraje. Dnes zříceni-
na patří obci Luže, která zachraňuje co se dá. 

Jako správní diabetici zakončujeme své putování za histo-
rií Luže v cukrárně. Chutnými zákusky (pochopitelně že DIA) 
a kafíčkem završujeme nádherně prožitý den. 

Na další veselé putování odjíždíme v pátek 6. 6. 2014 lin-
kovým autobusem pana Matějky do Licibořic (panu Matějkovi 
patří naše poděkování za to, jak ochotně nám vychází vstříc 
při našem putování). Mnozí se podivují, proč do Licibořic, co 
nás tam čeká? A čekal na nás zelený statek naproti kostelíčku. 
Na dvorečku nás vítá veselé pípání, štěkání a mňoukání. K tomu 

se přidává bučení, mečení a chrochtání. Jsme na Babiččině 
dvorečku. I když je dvoreček převážně pro děti, nám se vyno-
řily vzpomínky na dětství. Už jsme zapomněli jak opojně voní 
čerstvé seno, jak roztomilá jsou kůzlátka, jehňátka a o košíku 
koťátek ani nemluvím. Ke svačince jsme ochutnali dobrůtky 
z babiččiny kuchyně. Domácím buchtám s tvarohem a třešněmi 
nikdo neodolal. Majitelky dvorečku nabízejí také domácí sýry, 
klobásky, pečené čaje, džemy ručně vyráběné. V nabídce jsou 
i výrobky z vlny a kanafasu. Odcházíme ze dvorečku na druhý 
konec vesnice, kde na nás v lese čeká Dědečkova obůrka, která 
nám nabízí pohled na koně, muflony a daňky. Také divočáka si 
můžeme prohlédnout z blízka

Možná si někdo řekne, no co pár zvířat. Co je na tom k vidě-
ní. Ale na to, aby si člověk odpočinul a zapomenul na denní sta-
rosti, je tahle návštěva k nezaplacení. Těším se na vás při dalším 
putování. Nechtělo by se vám na Kuňku?

Bohumila Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM…

Ve čtvrtek 19. června tohoto roku jsme se s MO SD ve Slatiňanech 
zúčastnili výletu do Kroměříže. Naše cesta vedla obvyklou trasou 
přes Hrochův Týnec na křižovatku u Zámrsku a po mezinárodní 
E442 přes Vysoké Mýto, Litomyšl, obchvatem kolem Moravské 
Třebové a Mohelnice do Olomouce, kde jsme odbočili na Přerov 
a Hulín do Kroměříže, jednoho z našich nejkrásnějších měst, které 
je plné historických památek, zahrad a škol, pro které bylo v mi-
nulosti nazýváno „Hanácké Atény“.
Kroměříž leží na řece Moravě v místě původní rušné obchodní 
osady na křižovatce cest při přechodu řeky a je prvně připomí-
naná v r. 1110, kdy ji odkoupil olomoucký biskup od přemyslov-
ského knížete. Jako město je zmiňována k r. 1266. Byla dobyta 
husity v letech 1423 a 1432 a biskupům se vrátila až roku 1456. 

Za 30 leté války obsadili město švédové a vzbouření Valaši je vy-
pálili. Válečné události se zdejším obyvatelům nevyhnuly ani poz-
ději – v r. 1742 bylo město obsazeno Prusy a o 10 let později i se 
zámkem vyhořelo. V letech 1848–49 v době, kdy střední Evropou 
otřásla vlna revolucí, zasedal v zámeckém sále říšský ústavodárný 
sněm, rozehnaný nakonec vojskem. V 19.století se Kroměříž stala 
uznávaným centrem kultury, školství a hudeb. života a vznikaly tu 
i četné průmyslové závody zaměřené na zpracování zemědělské 
produkce. Prohlídku arcibiskupského paláce jsme započali v sou-
kromých pokojích arcibiskupů a pokračovali pak reprezentačními 
sály, z nichž vynikal Trunní a zejména Sněmovní, považovaný 
za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů u nás, a umělecky 
nejhodnotnější Manský sál s nástropní freskou rakouského malíře 

Ze života diabetiků
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My jsme se letos zaměřili na nastupující generaci, která nám dělá 
radost. Promítlo se to na krajských přeborech jednotlivců 8. 6. 
ve Svitavách, kde naše pidivýprava (4 žáci) získala tři medaile!!
2. místo – 60 m př. – Coufalová – 10,98 s (ml. žákyně).
3. místo – 150 m – Jirásková L. – 21,79 s (ml. žákyně).
3. místo – 800m – Jeníček – 2:26,86 min. (st. žák).
4. místa pak přidali Coufalová na 60 m (8,89 s), Jirásková na 800 m 
(2:48,36 min.), Jeníček na 300 m (42,78 s).
Navíc dvě naše závodnice, díky skvělým výkonům v průběhu sezo-
ny, byly nominovány do krajského družstva Pardubic na mezikra-
jové utkání s kraji Libereckým, Ústeckým a Královehradeckým!!!!
Jednalo se o Coufalovou a Jiráskovou. Nakonec odjela jen Natá-
lie, protože Lída onemocněla. Natálie si vedla velmi dobře o čemž 
svědčí nově zaběhnutý osobák na 60 m př. – 10,62 s– zároveň vy-
tvořila nový oddílový rekord !!!!
V KP družstev pardubického kraje obsazují naši junioři i do-
rostenky shodně třetí místa.
Co je jiné oproti loňské sezoně? Dorostenky, kterých jezdilo 
na závod 16, tak letos polovina, zato kluci si polepšili z 6 ti na 12. 
Tahounem juniorů je Martin Rulík. K němu se přidává Netolický, 
Šotta, Nekut a nováček Jedlička Petr, Mareček Filip, Zitko Josef, 
Švadlenka Jiří, Boháč Radek, Fendrich...
Z jednotlivých výkonů: Rulík – tyč 2,40 (2), trojskok – 10,91 m 
(5), výška – 170 cm (5), Netolický – 400m př. – 72,43 s (2), oštěp 
– 29,54 m (8), Nekut – oštěp – 33,32 m (os. rek., 5), dálka – 5,36 m 
(4), Šotta – oštěp – 31,29 m (5), koule – 9,32 m (8), Jedlička – 
800 m – 2:18,01 min.(os. rek., 6), Mareček – výška – 160 cm (9), 
trojskok – 10,59 m (os. rek.6), Boháč – dálka – 4,89 m (6), 800 m 
– 2:39,29min. (10), Fendrich – výška – 150 cm (9), Zitko – 400 m 
– 62,18 s (10), 4x100 m (Fendrich, Rulík, Zitko, Šotta) – 53,98 

s (4), 4x400m (Rulík, Netolický, Jedlička, Švadlenka) – 4:21,38 
min. (3).
U děvčat je tradiční stálicí Rulíková Veronika. Další výbornou 
závodnicí je hostující Ilichová (Chrudim), a dobré výkony podává 
Špásová, Prokopová, Opočenská, Pecková a benjamínek Chrbol-
ková a Poledníková.
Z výsledků: Rulíková – kladivo–37,58 m (5), disk – 23,66 m (6), 
koule – 9,51 m (6), Ilichová – 100m př. – 18,6 s (2),oštěp – 19,28 m 
(8), Špásová – 400 m – 72,89 s (4), Opočenská – 300 m př. – 62,56 
s (4), 200 m – 34,28 s (5), Prokopová – 800 m – 2:56,61 min. (7), 
400 m – 72,29 s (8), Chrbolková – dálka – 4,65 cm (os. rek., 5), 
výška 140 cm (6), Poledníková – dálka – 414 cm (os. rek. 11).
V KP družstev mladších žákyň bojují dívenky proti ohrom-
né přesile a síle soupeřek, kde i letos není vyjímka 25 závodnic 
na disciplínu!!!! Přesto si jako jednotlivci vedou nadmíru dobře, 
ale v součtu družstva to znamená poslední 6. místo. Družstvo tvoří 
Coufalová, Jirásková, Urbánková, Hromádková, Sokolová, Šimo-
nová, Benešová, Pavlíková, Jeníčková, Šakarová.
Z výkonů: Coufalová – 60m – 8,5 s!!!! (2),60m př. – 10,8 s (5), 
dálka–4,55 m (os. rek., 2), Jirásková – 800m – 2:50,6min. (9), Je-
níčková – 60m – 8,7 s (os. rek., 7), Pavlíková – koule – 8,16 m 
(6), Šimonová – dálka – 4,01 m (os. rek., 9),4×300 m (Urbánko-
vá, Hromádková, Šimonová, Sokolová) – 3:46,2min. (6), 4×60 m 
(Urbánková, Hromádková, Jirásková, Jeníčková) – 35,5 s (2!!!), 
(Šimonová, Šakarová, Benešová, Sokolová) – 37,9 s (6!!!).

Další závody jsou na programu od srpna do října a naši závodní-
ci mají reálnou šanci získat v družstvech i na vícebojích některé 
z medailí. O tom, ale až po skončení sezony.

Jan Hanuš, trenér mládeže

Naši atleti závodili jednak jako jednotlivci ale také i v závodě družstev.

300. Malá cena Monaka
Běh olympijského dne

Lesní okruhy na kopci Hůra u Slatiňan – středa 25. června 2014

Průtrž mračen, kterou s sebou přinesla studená fronta krátce před 
startem jubilejní 300. Malé ceny Monaka, a s ní spojené dopravní 
komplikace zřejmě odradila mnohé závodníky v cestě do Slati-
ňan. Pršet přestalo jen krátce před startem závodu, ale trať byla 
nakonec vcelku v relativně slušném stavu, o čemž svědčí i 25 
nových osobních rekordů na obou tratích (14+11). Navíc jsme 
zaznamenali celou řadu jubilejních startů, mezi nimi i dva nové 
„stovkaře“ na trati 10 km – v pořadí už dvacátého Petra Leszkova 
z MK Hlinsko a dvacátého prvního, kterým není nikdo jiný než 
nejstarší účastník Malých cen již 87 letý Jirka Soukup z TJ Liga 
100 Hradec Králové !!! Velká gratulace oběma borcům k dosažení 
této mety.
Teplota +15 °C; zataženo, po bouřce, mírný JZ vítr; trať mokrá, 
místy blátivá.

Prezentováno: 146 závodníků (96 + 50)
Startovalo: 146 závodníků
Závod dokončilo: 146 závodníků
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.

Celkem na startu nové trati (od dubna 1997) již 20 805 účastníků.
Na hlavní trati 10 km běželo alespoň jednou 1 507 závodníků, 
na malém okruhu pak 1 201.

Hlavní závod – 10 km
Poř. Kat. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 A 1 Procházka Tomáš 91 Hvězda SKP Pard. 37,12 10. start
2 B 1 Hepner David 76 Slavia OB Hr. Kr. 37,31 
3 B 2 Šutera Josef 79 Atletika Polička 37,38 

Běh na červeném okruhu – 3,6 km
Poř. Kat. Příjmení Roč. Klub Čas Pozn.
1 M 1 Nehyba Martin 82 Havlíčkův Brod 12,43 
2 M 2 Kratochvíl Miloš 75 Hvězda SKP Pard. 13,50 20. start
3 Žk 1 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 13,52

Klub rekreačních běžců Chrudim & Hvězda SKP Pardubice

F. A. Manlbertsche. Prohlídkový okruh končil překrásně zdobe-
nou zámeckou knihovnou, ve které je 88 tisíc svazků. Průvodcem 
nám byl student, ze kterého přímo vyzařovalo nadšení a hluboké 
znalosti.
Po ukončení prohlídky zámku jsme postupně nasedli do vláč-
ku a odjeli do rozlehlé Podzámecké zahrady, která se rozkládá 
na 64 ha a roste v ní asi 270 druhů stromů, jsou tu tři rybníky 
a řada zahradních staveb jako např. Čínský pavilon, Pompejská 
kolonáda, řada můstků apod. 
Po dobrém obědě jsme se vydali na prohlídku další zajímavos-
ti Kroměříže – Květné zahrady. Pochází ze 3. třetiny 17. století 
a je dílem F.Luchese a G.B.Tencally. Má půdorys s obdélníkem 
o rozloze 485 x 300 m a stojí v ní monumentální kolonáda dlouhá 

244 m. Před kolonádou jsou fontány Lví kašna a kašna Tritonů. 
V severní části zahrady je osmiboká rotunda s umělými jeskyně-
mi, sochami a freskami. V jižním cípu zahrady se nachází kulaté 
a čtvercové bludiště. Stálo za námahu vylézt na střechu kolonády 
a prohlédnout si barevnou výsadbu ohraničenou živým plůtkem 
z buxusů v podobě ornamentů. 
Podzámecká i Květná zahrada patří k nejvýznamnějším památkám 
zahradní architektury u nás i v Evropě. Celý areál zámku se zahra-
dami byl v roce 1998 zapsán do seznamu památek UNESCO.
Unaveni, ale velmi spokojeni, jsme se vydali na cestu k domovu 
a těšíme se na další programy zájezdů, které nám vedení MO SD 
v čele se sestrou Olinou Slachovou připraví.

Marie Kyselová – Schmoranzová
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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 

Řeky, říčky, bystřiny 
a potoky 

Pardubického kraje 
 

Přijďte si prohlédnout výstavu 
soutěžních fotografií, které jsou 
foceny z různých zákoutí našeho 

malebného kraje. 

 
Kde: Restaurace Monaco 

 
 

Výstavu je možné si prohlédnout každý den 
od 11 hodin, kromě pondělí. 

Výstava potrvá do konce srpna. 
 
 
 


