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126. Laskavý večer ve Společenském domě
Poezie s kytarou

Podruhé budou hosty Laskavého večera Václav Fikrle a Jan 
Paulík z Buštěhradu. První jmenovaný recituje básně předních 
českých i zahraničních básníků a druhý poezii skvěle doprovází 
na kytaru. Určitě zazní verše Fráni Šrámka, Václava Hraběte, Ví-
tězslava Nezvala, mezi oblíbence našeho dua patří i Josef Kainar, 
Jacques Prévert, Li-Po a mnoho dalších.
Od jejich první a zatím poslední návštěvy uběhly bezmála tři roky, 
ale tehdejší diváci si jistě vzpomenou na velmi krásný poetický 
večer. Stejně tak vzpomínají oba interpreti, kteří své slatiňanské 
vystoupení hodnotí nejvýše ze všech, co absolvovali, právě díky 
plnému sálu a skvělé atmosféře.
LV se koná ve čtvrtek 9. dubna od 19 hodin. Lístky leze koupit 
na místě a v předprodeji v městské knihovně. Každopádně je jis-
tější si je alespoň rezervovat. z.j.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím 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:
Khaled Hosseini – A hory odpověděly
Karin Fossumová – Kdo miluje jinak

Měsíc s pěknou knihou

30. 4. 2015 areál Spaltoland Slatiňany od 16.30 dětský pro-
gram, od 19.00 muzika Ježkovy voči, Stringguards, Dj. Spal-
da a hosté – vstupné 50 Kč – limo, pivo, buřty, sele – česká 
klasika právě pro Vás!

ČARODĚJNICE

Český svaz chovatelů
Základní organizace Slatiňany

Pořádá dne 30. 4. 2015
na výstavišti za železničním přejezdem, směr Orel

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začátek od 19 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Srdečně zvou pořadatelé!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

UZAVŘENÍ KNIHOVNY A INFOCENTRA
Z provozních důvodů bude 24. dubna 2015 po celý den zavřeno. 
Děkujeme za pochopení.

Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do infocentra. Jed-
ná se o brigádu pouze o víkendech, počínající sobotou 27.6. a kon-
čící nedělí 30.8. 2015. Výhodou je dobrá komunikativnost a zna-
lost Slatiňan a okolí. Prosíme, aby se o pracovní místo ucházeli jen 
zájemci, kteří by mohli tuto brigádu vykonávat po celé zmíněné 
období, event. vždy celý měsíc. Plnoletost s ohledem na podpis 
hmotné odpovědnosti uchazeče je podmínkou.
Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 4. 
2015 na adresu: 
Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 
nebo infocentrum@slatinany.cz

Město Slatiňany děkuje firmě HOLD s.r.o. Orel za zapůjčení tech-
niky pro zemní práce (bagr).
V pondělí 9. 3. 2015 bylo v Kaštance prováděno frézování paře-
zu po skáceném akátu. Při frézování vybuchla na místě munice. 
Na místo byli přivoláni pyrotechnici ze středočeských Milovic. 
V pařezu zůstala zbylá část protileteckého náboje. Byla povolána 
těžká technika, kterou ochotně pro tyto účely poskytla bezplat-
ně právě výše jmenovaná firma HOLD s.r.o. Orel. Technikou byl 
umožněn přístup pyrotechnikovi ke zbytku munice. Ta byla odve-
zena do místa bezpečného k odpálení nálože. Po ohledání místa 
nebyla další munice nalezena. Při výbuchu nebyl naštěstí nikdo 
zraněn.

Během pondělí 9. února 2015 bylo zjištěno, že došlo k poškození 
sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulic Vítězství a Nádraž-
ní. Událost byla nahlášena Policii České republiky, která si vyžá-
dala záznam z Městského kamerového systému Slatiňan. Na jeho 
základě bylo zjištěno, že kolizi způsobil nákladní automobil s ná-
věsem. Dne 25. února 2015 bylo šetření dopravní nehody ukon-
čeno. Odhadovaná škoda je ve výši 20 000 Kč a bude uhrazena ze 
zákonného pojištění vozidla, které sloup osvětlení poškodilo.

Hledáme brigádníka

PoděkováníMěstský kamerový systém odhalil pachatele

Zápis do Mateřské školy

Česká muzika s harmonikou

Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, 538 21 Slatiňany
na školní rok 2015/2016

se koná v pondělí 4. května 2015 od 12.30 do 17.00 hodin v ma-
teřské škole. Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Žádost a přihlášku si rodiče vyzvednou v mateřské škole 
od 7. dubna 2015 v ředitelně školy.

Vám zahraje v restauraci U Zámku ve Slatiňanech 9. dubna 2015 
od 16 hodin. Těší se na Vás s českými, moravskými a slovenský-
mi lidovými písničkami k tanci a poslechu.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 10. schůzi dne 23. 2. 2015
  1.  Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti města Slatiňany v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím (žádosti 3, stížnosti 0)

  2.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2014
  3.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
  4.  Standardy kvality sociální služby (schválení nových dokumentů)
  5.  Konání 5. Městského plesu ve Slatiňanech v roce 2016 (30. 1. 

2016)
  6.  Spolupráci se společností Stavební a pece spol. s r. o. Chrudim – 

odvoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (do nové 
kompostárny města – bezplatně)

  7.  Žádosti o pokácení dřevin (10 lokalit – havar. stav, poškoz., 
suché, stavba chodníku apod.)

  8.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti inženýrské sítě č. 1002C15/49 (elektropřípojka – kom-
postárna)

  9.  Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS Slatiňany
10.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS Slatiňany
11.  Užívání Společenského domu ve Slatiňanech v roce 2014
       Stanovení výše cen za užívání Společenského domu (sazby 

stejné jako v r. 2014)
12.  Umístění reklamních zařízení pro lesní restauraci Na Hájence 

(výjezd Chrudim – Podhůra)
13.  Dohodu o ukončení smlouvy o zapojení do systému nakládání 

s odpadem (REAL)
14.  Navýšení nájemného ze zemědělských pozemků (pro Oseva 

Agri Chrudim a Orzes Orel)
15.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 

na stavbu splaškové kanalizace Slatiňany – Říště, stoka S a S3, 
úsek: KŠ 34 – KŠ 50 (jmenování komise)

16.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na nové veřejné osvětlení v ul. Čechova, Sečská a výměna ve-
řejného osvětlení na Škrovádském nábřeží, Slatiňany (způsob 
zadání, jmenování komise)

17.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na realizaci chodníků v ulicích Schmoranzova, T. G. Masaryka 
a mezi ul. Nerudova a Školská ve Slatiňanech (způsob zadání, 
jmenování komise)

18.  Návrh dodavatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na do-
dávku osobního automobilu pro DPS Slatiňany (způsob zadání, 
jmenování komise)

19.  Pojištění hasičského vozidla
20.  3. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015 
21.  Žádost o vyhrazené parkovací stání (RM zamítla – 4 místa 

u „Samky“)
Rada města Slatiňany projednala

na 11. schůzi dne 9. 3. 2015
  1.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy (ob-

lečení atd.)
  2.  Odpisový plán majetku města Slatiňany
  3.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města 

na rok 2015
  4.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organiza-

ce města na rok 2015
  5.  Poskytnutí grantů v rámci schváleného limitu z rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2015 (cca 35 žádostí o dotaci, rozděluje se 
350 000 Kč)

  6.  EXCALIBUR ARMY – darovací smlouva (vojenský stan pro 
sezonní akce)

  7.  Pojištění hasičského vozidla (nová, výhodnější pojistka)
  8.  4. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015 
  9.  Zadání veřejné zakázky města malého rozsahu – Komplexní 

řešení telefonních, internetových a datových služeb – pevné 
a mobilní hlasové a datové služby včetně internetového připoje-
ní pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace 
(+ jmenování výběrové komise)

Recyklace papíru
Po vysypání papíru z modrých kontejnerů umístěných po městě 
putuje tento druh odpadu, respektive tato komodita, do společnosti 
S-firma Moravany.
Společnost S-FIRMA, s.r.o je chráněnou dílnou, která zaměstnává 
ve svých řadách až 80% osob se změněnou pracovní schopností. 
Zaměstnává více než 80 zaměstnanců a je jedním z předních zpra-
covatelů odpadů ve Východních Čechách.
Jak probíhá recyklace papíru?
•  Podle norem ČSN/EN 643 se třídí na cca 50 skupin materiálů, 

jako jsou noviny, časopisy, kancelářský papír, vlnitá lepenka, oře-
zy papíru atd.

•  Vytříděný papír se lisuje do balíků.
•  Balíky vytříděného papíru podle technických podmínek putují 

do papíren nejen v ČR, ale po celé Evropě.
•  Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír anebo se přidává 

do směsí, vždy podle úrovně technologie jednotlivých papíren.

Recyklace plastu
Po vysypání plastu ze žlutých kontejnerů umístěných po městě pu-
tuje tento druh odpadu, respektive tato komodita, do společnosti 
Marius Pedersen Pardubice – dopravně recyklační centrum, Černá 
Za Bory
Jak probíhá recyklace plastu??Jak klace plastu?
PET lahve:
•  třídí se podle barev na čiré, modré, zelené a zbývající barvy,
•  lisují se do balíků,
•  dodávají se k dalšímu zpracování firmám, které PET lahve drtí, 

perou a vyrábí tzv. flaky,
•  z materiálu se pak vyrábí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, 

nové lahve apod.
Plastové folie:
•  třídí se na polyethylenové folie (PE) čiré a na barevné,
•  lisují se do balíků a dodávají se dále ke zpracování na regranulát,
•  regranulát se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové folie,
•  vzhledem k velkému znečištění folií se musí velké množství ex-

portovat do Asie.
Plastové polyethylenové duté obaly zejména z drogistických 
obalů (HDPE):
•  třídí se a lisují do balíků,
•  jejich zpracování je podobné jako u PET lahví a PE folií.
Polyethylenové pásky (PE pásky):
•  jsou tříděny a lisovány do balíků a dodávány k dalšímu zpracování 

na regranulát.
Polypropylenové folie (PP):
•  třídí se a dodávají se k výrobě regranulátu.
Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, 
květináče, kelímky apod.:
•  jsou drceny,
•  dále jsou využity k výrobě například zatravňovacích dlaždic, plo-

tových dílů apod.

Recyklace skla
Po vysypání skla ze zelených a bílých kontejnerů umístěných 
po městě putuje tento druh odpadu, respektive tato komodita, 
do společnosti SPL Recycling a. s., Liberec.
Společnost SPL Recycling a.s. je již tradičním provozovatelem 
recyklační linky na odpadové ploché sklo v Chudeřicích u Bíliny.

Recyklační linka zpracovává ploché sklo včetně skel lepených, or-
namentních skel. Recyklační linka sklo rozdrtí a odseparuje od or-
ganických nečistot, magnetických i nemagnetických kovů, kerami-
ky, kamene a porcelánu včetně roztřídění dle granulometrických 
požadavků odběratelů – výrobců obalového i plochého skla.

Třídění není zbytečné a snižuje náklady na drahé skládkování!!!
Bc. Petra Víšková

Co se děje s odpady, které v našem městě vytřídíme?
Nekončí na jedné hromadě na skládce!!!
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jaroslava Strnadová

Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám 
a paní Osinkové za milou návštěvu.
 Růžena Horáková

Děkuji Svazu diabetiků Slatiňany a Městskému úřadu Slatiňany 
za blahopřání k mým narozeninám.
 Josef Linhart

Děkujeme panu starostovi Jeníkovi za milé blahopřání k naroze-
ninám.
 manželé Ferešovi

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

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

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým naroze-
ninám.
 Zdeněk Šnopl

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Marie Kokešová

Děkuji touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k mým 80. narozeninám a věcný 
dar a květiny.
 Josef Hanuš

Poděkování

připravují na neděli 19. dubna od 18.30 v sla-
tiňanské sokolovně další společenskou a kul-
turní akci:
JARNÍ KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY 
KVINTETKY

Doprovázet je bude DUO INSTRUMO a perkusista Leoš Tatíček. 
Večerem provede herečka a moderátorka Českého rozhlasu Jana 
Trojanová.
Vokální seskupení KVINTETKY vzniklo na jaře roku 2009. Pětice zpě-
vaček ale spolu koncertuje už dlouhou dobu. V roce 1997 začaly zpívat 
Iva Říhová, Olga Vašíčková a Jana Trojanová v Tanečním a dechovém 
orchestru ZUŠ Chrudim. O rok později se k nim přidala Kamila Cha-
loupková a v roce 2000 byly s příchodem Michaely Šupíkové kom-
pletní. Pod vedením vedoucího orchestru Jaroslava Vašíčka nazkoušely 
vícehlasé skladby jazzové a swingové, populární melodie, ale i skladby 
dechové. Účastnily se řady soutěží (Concerto Bohemia, Čermákovo 
Vysoké Mýto, celostátní soutěže dechových i jazzových orchestrů atd). 
V průběhu let těšily/těší publikum na nejrůznějších místech republiky 
(např.: Mariánské Lázně, Nasavrky, Hlinsko, Litvínov, Praha, Karlo-
vy Vary, Chrudim, Pardubice atd.), ale i v zahraničí (Itálie, Nizozemí, 
Španělsko, Polsko, Německo). Kromě koncertů zpívaly každoročně 
na plesech a různých společenských akcích. Na jaře roku 2008 odešly 
z orchestru ZUŠ Chrudim a zpívaly v Big bandu Chrudim. Od roku 
2009 už jako KVINTETKY hostovaly na koncertech s jihočeskou ka-
pelou Libkovanka, s pardubickou Pernštejnkou a skutečskou Šeuco-
vankou. KVINTETKY zpívají vícehlasně jak za doprovodu orchestrů, 
tak obohacují koncerty skladbami a cappella (populární a lidové písně, 
spirituály, jazzové melodie, vánoční písně). Některé z nich zaranžoval 
Jaroslav Vašíček a ředitel ZUŠ Chrudim Karel Kincl. V současnosti 
spolupracují s Duem INSTRUMO (Monika Bucharová – violoncello 
a Štěpán Bucharov – kytara) a perkusistou Leošem Tatíčkem.
Těším se opět na pohodový večer a setkání s Vámi.

Marian Rohlík

Dle vyhlášky Města Slatiňany č. 4/2001, kterou se vymezu-
jí povinnosti držitele psa, je každý majitel psa POVINEN dbát 
na úklid exkrementů po svém psovi.
K tomuto účelu mohou majitelé psů využít sady sáčků (které ma-
jitel psa obdrží po uhrazení místního poplatku za psa) a zelené 
koše na psí exkrementy, které jsou rozmístěny v těchto lokalitách: 
- sídliště Boženy Němcové, poblíž kontejnerů
- sídliště Švermova, v blízkosti telefonní budky
- parčík u zdravotního střediska
- parčík u základní školy
- Škrovádské nábřeží
- ulice Čechova, u hřbitova
- ulice ke kostelu, vlevo směrem k zahradnictví
- Škrovád, náves
- ul. Nerudova
- Trpišov, náves
- Kunčí, náves
Na nedodržování povinností stanovených vyhláškou bude ve měs-
tě dohlížet městská policie, která bude ukládat pořádkové pokuty 
majitelům psů.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám poskytnout stručné, leč poučné a zamyšleníhodné 
pohledy do okénka historie našeho města. Není na škodu si přečíst, 
s čím se naši pradědové potýkali ve své době, někdy lze dokonce na-
být dojmu, že se dějiny mohou v některých znacích opakovat. Po-
znávat vlastní minulost nám umožňuje lépe chápat současnost, snad 
i volit správné kroky do budoucna.
Čerpáno je z kroniky obce slatiňanské.
Stalo se před 200 lety:
Rok 1815 – „V měsících březnu a červnu táhlo tudy ruské vojsko 
a také zde ležením bylo, což našim osadníkům velikou nesnáz způ-
sobovalo…“
Za Slatiňany, poblíž kovárny založen nový hřbitov, který r. 1816 byl 
dostavěn a chrudimským děkanem – vikářem Jos. Urbanem vysvě-
cen…“
Psalo se před 100 lety:
Rok 1915 – „Rozpočet obecní: Vydání 23.346 K 75 h. Příjem 5.096 
K 75 h. Schodek 18.250 K uhrazen 73% obecní přirážkou a ještě pě-
tiprocentní. Z vydání uvedeny tyto větší položky: Služné obecním 
zaměstnancům 4.864 K, na zdravotnictví a čistotu 1.703 K 20 h., vy-
držování školy 3.250 K 13 h., obecní cesty, stavby a stromořadí 2.500 
K, splátky na dluhy a úroky 3.635 K 52 h.
Rozpočet chudinský: Vydání 1.708 K 64 h. Příjem 215 K 20 h. Scho-
dek 1.493 K 44 h. vložen k uhrazení do obecního rozpočtu.
Hostinské Františce Virtové placeno 50 K ze sálu, v kterém byli uby-
továni haličští (dnes Ukrajina) uprchlíci. Stanovena však podmínka, 
že místnosti používané uprchlíky se mají po upotřebení odevzdat v ta-
kovém stavu, v jakém byly převzaty.
Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 17. března t. r. usneseno, aby zdej-
ší obec společně s okolními obcemi Kunčí, Škrovád, Vlčnov a Vorel 
převzala pro isolaci nemocných, stižených infekční nemocí, osamo-
cený dům ve Vorli, tak zvaná „kasárna“. Výlohy spojené s úpravou 
isolačního domu činily 1.132 K 62 h. Z této částky připadlo na Slati-
ňany 790 K 73 h…“

vybral P. Kolek s laskavým přispěním pana Šnopla

Divadelní a tábornický soubor POHODA
ze Sokola Slatiňany

Zlatá svatba

Upozornění pro majitele psů

Putování v čase

Dne 17. 4. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Dana 
a Jiří Peterkovi.
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Ta byla v roce 2011 inovována a prodloužena na 3 km. Vede 
úvalem kolem čtyř rybníků a končí u myslivny ve Smrkovém 
Týnci. Hlavním důvodem pro tuto změnu koncepce stezky bylo 
ustavení další zastávky č. 5, podávající svědectví o následcích 
větrné kalamity (tornáda), která se v červnu 2008 přehnala zdej-
ším krajem a způsobila značné škody na lesním porostu. Tornádo 
poničilo na tisíce stromů a také vše, co mu stálo v cestě. Jen 
v chrudimských lesích tento živel přelomil nebo vyvrátil mnoho 
vzrostlých stromů, na ploše 30,7 ha.

Původní trasa této krátké lesní cesty z roku 2003 končila 
u Tyrolské chaty a měla pět zastávek, současná jich má sedm 
a jsou tématicky cílově zaměřeny a ilustrovány fotografiemi. 
Jejich názvy jsou :
1) Všeobecné informace
2) Kochánovické rybníky, úloha vody v krajině
3) Rekreační funkce lesů
4) Tyrolský domek
5) Kalamita a její následky (25. 6. 2008)
6) Obyvatelé lesa (zvěř a drobní živočichové)
7) Význam lesa, těžba dřeva

Kochánovické rybníky jsou zahrnuty do CHKO Železné 
hory, vyhlášené v roce 1991.

Rybníky mají historické názvy (Hluboký, Vilém, Perný 
a Čabrousek), s celkovou výměrou 7,35 ha, z nichž největší Hlu-
boký má plochu vodní hladiny 3,45 ha.

Podle pracovníků CHKO, kteří mapovali i tuto oblast 
po stránce botanické, zejména pak fytocenologické, byly ryb-
níky zařazeny k nejcennějším přírodním lokalitám. (NPL – 63). 
Jejich stav charakterizují vodní plochy s litorálními ekosystémy, 
mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou 
na skalnatém svahu.

Konkrétní popis vegetace, včetně vědeckých názvů rostlin se 
z části nachází v textu zastávky cyklotrasy u rybníka Perného, 
kompletní pak ve sborníku č. 3 CHKO Železné hory od J. Jiráska 
z roku 1994.

Obsahu článku se více týkají informace prezentované 
na desce zastávky č. 2, píšící o využití těchto rybníků k intenziv-
nímu chovu ryb, např. kaprů, línů a štik ke konzumaci a to nejen 
v čase vánočním. Bylo tomu tak v minulosti a je i dnes prostřed-
nictvím Státního rybářství provozu v Havlovicích, které rybníky 
obhospodařuje.

Založení kochánovických rybníků můžeme patrně datovat 
do počátku 16.století, neboť v té době Vilém z Pernštejna (asi 
1435–1521) budoval na Pardubicku soustavu rybníků podle pro-
jektu královského fišmistra Kunáta z Dobřenic.

První zmínka o rybnících v Kochánovicích pochází z roku 
1540, v němž Dorota a Kateřina ze Šárova prodaly větší část rab-
štejnského zboží městu Chrudimi, které zahrnovalo pět vsí. Mezi 
nimi jsou i Kochánovice s rybníky, z nichž je zmiňován největší 
Hluboký. Nabízí se paralela názvu jednoho z rybníků po křest-
ním jménu Pernštejna, bohatém a mocném šlechtici v Království 
českém.

Naučnou stezku zřídily Lesy ČR,s.p., které v tomto slati-
ňanském revíru státního lesa hospodaří, za odborné spolupráce 
CHKO Železné hory.

Lesy ČR,s.p., se snaží jej více zpřístupnit turistické veřejnosti 
a investují nemalé finanční prostředky pro tento záměr. Jako pří-
klad můžeme uvést obnovu vyhlídkové věže Chlum, nový altán 
u Kočičího hrádku a několik odpočívadel s lavičkami rozmístě-
ných v lese.

Obrázky:
1)  Rybník Perný se zastávkou naučné stezky č. 3 a křižovatkou 

turistických cest včetně cyklotrasy.
2) Historické foto z téhož místa 
3) Rybník Vilém, panel se zastávkou č. 2
4) Partie u rybníka Vilém

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Rybničním hájemstvím v Kochánovicích prochází naučná stezka
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Také se Vám zdá, že Vám nezbývá času 
a že velmi rychle letí? Zdá se to i nám 
ve školce. Doba, kdy jsme se těšili na ma-
sopustní veselici rychle minula a již tu 
máme konec postního období a nadchá-
zející svátky velikonoční. Pojďme se, ale 
ohlédnout na počátek půstu. Děti opět pil-
ně nacvičovaly pásmo říkadel, písniček 
a průpovídek, aby mohly v pátek 13. února 
vše předvést rodičům, sourozencům a pra-
rodičům. I školková kuchyně nezahálela 
a připravila velkou mísu masopustních ko-
blih s mákem a marmeládou – byl to mžik 
a po koblihách se jen zaprášilo. Naštěstí 
máme naše laskavé maminky a babičky, 
které jako vždy přinesly nějaké ty dobroty 
na naši veselici. Velkým překvapením byla 
téměř stoprocentní účast rodičů a praro-
dičů v maskách. Sešly se masky řezníka, 
klauni, kominík, selky, piráti... Moc děku-
jeme rodičům, že nás podpořili i maskami. 
Děti spolu s tetami nám všem ukázaly ma-
sopustní období a jeho bujarý závěr, jejich 
vystoupení bylo opět jiné než roky předtím 
a tak je vždy na co se těšit. Byla i pohádka 
hraná tetou Katkou Josífovou, která se poté 

v rámci volné zábavy chopila kytary a do-
dala tak veselici nezaměnitelnou atmosfé-
ru hudebního veselí. Je tak milé vidět děti 
a jejich blízké spokojené a prodlužující čas 
setrvání ve školce a jejím náručí. 
Naši staří předkové moc dobře věděli, jak 
žít v souladu s přírodou a zároveň jak udr-
žet své tělo co nejdéle zdravé. Tato intu-
itivní schopnost naslouchat přírodě jim 
například radila, mimochodem též v sou-

ladu s orgánovými hodinami dle tradiční 
čínské medicíny, aby především v předjaří 
a začátkem jara pročistili tělo po zimě, za-
bíjačkách, masopustních hodech a zimním 
nabírání tukových zásob. 
Právě skončilo období postní, období vy-
jímečné! Mnohdy se nám stává, že během 
roku velmi obtížně hledáme čas na blízké, 
partnera, děti, přátele. Mnohdy toužebně 
vyhlížíme svátky a čas dovolené, čas kdy 
můžeme být spolu. V podobném významu 
může být i doba postní, doby kdy si udělá-
me čas. Postní období, které Velikonocemi 
vrcholí by mělo mimo jiné být i obdobím 
obnovy fyzických a duševních sil a snahy 
o nalezení vnitřního klidu a harmonie, což 

je v dnešní moderní době nadmíru důležité. 
Doufám, že jste to nepropásli a využili toto 
období co nejvíce pro sebe a své nejbližší, 
pro svůj další duchovní i osobní růst. Mějte 
se rádi. Krásné svátky Velikonoc.
Rádi bychom na závěr moc poděkovali sla-
tiňanské firmě AIRTEX styl za ušití obalů 
na ovčí matrace pro děti do školky. 

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Zprávičky z MŠ MOMO

PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJÍMÁNY
15. DUBNA 2015 OD 17.00 DO 18.00 H. 
V SOKOLOVNĚ VE SLATIŇANECH.
Lektoři: Pavel Stejskal a Mgr. Miroslava 
Hrstková 
Rozpis lekcí:
4. září  zahájení a dále 11. září, 18. 

září, 25. září
2. října  prodloužená a dále 9. října, 

16. října 23. října, 30. října
6. listopadu  prodloužená a dále 13. listo-

padu, 20. listopadu, 27. listo-
padu

5. prosince  závěrečný ples VĚNEČEK 
– hudební doprovod kapela 
Chorus

Cena kurzu: 1 500 Kč
Úhrada: v hotovosti nebo na účet č. 
1143601369/0800 (variabilní symbol bude 
sdělen).
Doporučené oblečení v lekcích:
Páni – společenský oblek, košile, krava-
ta – motýlek, polobotky, bílé společenské 
rukavičky
Dámy – společenské šaty a sukně různých 
délek, halenky, taneční obuv na vhodném 

podpatku
Délka lekce:
od 19.00 do 21.15 (15 min. přestávka)
Prodloužená od 19.00 do 22.30 (2× 15 min. 
přestávka)
Po celou dobu výuky bude možné se občer-
stvit v baru sokolovny, kde budou připra-
veny horké nápoje, nealko nápoje i alkoho-
lické nápoje (pouze pro osoby nad 18 let).
Jednotlivé vstupné:
děti do 15 let 20 Kč, nad 15 let 40 Kč
Prodloužené lekce: děti do 15 let 30 Kč, 
nad 15 let 50 Kč.
Zakoupení gardenky na celé taneční (mimo 
Věnečku) 450 Kč. Prodej místenek na zá-
věrečný ples bude včas oznámen (absol-
venti tanečních mají v ceně kurzu).
Taneční jsou přístupné široké veřejnosti, 
vyžadujeme však, aby i návštěvníci byli 
vhodně, nejlépe společensky oblečeni.

Případné dotazy na tel. 608 970 115, nebo 
na e-mailu: tanecni.slatinany.cz

Na všechny se v září těší spolu s tanečními 
mistry i kolektiv pořadatelů tanečních.

Taneční – sokolovna Slatiňany podzim 2015

Označ správné odpovědi u následujících otá-
zek:
1) Kdo byl Mistr Jan Hus?
o  učitel a kazatel 
o  politik a řečník 
o  cestovatel a badatel

2) Kde nejčastěji kázal? 
o  Betlémská kaple v Praze
o   Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

v Chrudimi 
o  Kostel svatého Jakuba v Brně

3) Jak, kdy a kde zemřel?
o  zápal plic o  6. 7. 1415 o  Praha
o  sebevražda o  30. 3. 1468 o  Kostnice
o  byl upálen o  9. 6. 1419 o  Vídeň

4) Jak ho církev nazvala a proč?
o  kacíř – kritizoval ji
o  světec – šířil její učení
o  zloděj – vykradl kostel

5) Co po něm chtěla církev, aby udělal?
o  vrátil, co ukradl
o  omluvil se
o  odvolal svá slova 

6) V jakém jazyce promlouval k národu?
o  latinsky
o  česky
o  německy

7) Čím obohatil češtinu? 
o  sepsal první pravidla pravopisu
o  vytvořil vyjmenovaná slova
o  zavedl čárky a háčky 

8) Poznáš, na kterém je obrázku?
   o     o     o

VYPLNĚNÝ KVÍZ ODEVZDEJTE 
V KNIHOVNĚ NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 
2015 A SOUTĚŽTE O KHIHOVNICKÉ 
ODMĚNY.

JMÉNO:

VĚK:

JARNÍ KNIHOVNICKÝ KVÍZ –
MISTR JAN HUS
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Do Prahy a do Pardubic
Další výlet našeho Klubu českých turistů byl 

do Prahy. Tam jsme nejprve mířili na Pražský 
hrad. Šli jsme ze stanice Hradčanská, kolem 
parku Charlotty Masarykové, Písecké brány 
a renesančního Letohrádku královny Anny, který 
představuje nejčistší renesanční architekturu 
mimo Italii. . Ten dal postavit pro svou manželku 

císař Ferdinand I. Habsburský. Ona sama se ale dokončení stavby 
nedožila, zemřela po porodu jejich 15. dítěte. My jsme potom šli 

podle Královské zahrady, kde jsme si připomněli i historii tulipánů, 
které v ní byly ještě dříve než v samotném Holandsku. Velvyslan-
cem u tureckého sultána byl bývalý učitel dětí Ferdinada I. a ten pro 
našeho panovníka obstaral jejich cibulky. Teprve později se dostaly 

do tak zvané „jejich země“. I rohový Lví dvůr – nynější restaurace 
– souvisí s historií. Císař Rudolf II. totiž tady někde choval kromě 
jiného i lva.

A to už jsme pak byli v Jízdárně Pražského hradu, kde probí-
hala výstava Hrady a zámky objevované i opěvované. Tady jsme 

se mohli projít dlouhou historií našeho státu – přes více než 10 
století. A opravdu – asi 600 památek ze 60 našich hradů a zámků. 
Výstavu otevírají středověká vrata z hradu Karlštejna. A za nimi 
Kosmova kronika – ta o době zachované pouze v mytologii 
a v archeologických nálezech – z nejstarších našich dějin. Středo-

věk tu zastupují některé hrady, obrazy Mistra Theodorika, relikviář 
sv. Maura a tzv. karlštejnský poklad. Renesanci představuje např. 
mříž studny zámku v Jindřichově Hradci. Dál se zde připomíná 
i Albrecht z Valdštejna, vestfálský mír. Barokní a klasicistní život-
ní styl dokládají umělecká díla ze zámku Lednice, Kratochvíle, 
Č. Krumlov. V 19. století začala doba putování po romantických 

cílech – z té doby tu je deník a skicář Karla Hynka Máchy. Z další 
doby jsme na výstavě viděli např. automobil Benz Victoria, z ještě 
pozdější – závěť prezidenta Masaryka a dále i zápisy na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO.



7

Vážení spoluobčané města Slatiňany.
Pokud máte rádi motorky, vůni benzinu a v žilách vám koluje mo-
torkářská krev, dovolujeme si vás pozvat 11. dubna 2015 na akci 
„Motožehnání 2015“, kterou zahájíme letošní sezónu. Akci po-
řádají motorkáři z nově vzniklého slatiňanského klubu s názvem 
„Riders Club Black Horses Slatiňany“. Jedná se o akci, která 
proběhla již v loňském roce, kdy po příjemné projížďce 90 motor-
kářů na 84 mašinách navštívilo kostel sv. Martina ve Slatiňanech, 
kde vyslechli slova pátera. Páter Brinda po speciální motorkářské 
mši požehnal naše motorky a popřál nám sezónu bez nehod. Do-

šlo i na společné fotky s černým hřebcem, který byl ve výběhu 
hřebčína. Letos akce proběhne 11.4.2015 a předpokládaný příjezd 
motorek do Slatiňan je mezi 12.30 až 13.00 hodin na parkoviště. 
Odjezd na pozdní oběd bude asi ve 14 hodin. 
Při slunečném počasí budete mít možnost prohlídky různých zna-
ček motocyklů odstavených na parkovišti slatiňanského zámku 
před hřebčínem. Motorkáři ze Slatiňan a okolí mohou pohovo-
řit se členy klubu o naší volnočasové činnosti a možnosti účasti 
na námi pořádaných akcích. 

Miloslav Kubín, Riders Club Black Horses Slatiňany

Pozvánka na Motožehnání 2015

Po prohlídce výstavy jsme přes Prašný most s vyhlídkou 
do Jeleního příkopu přešli na malou procházku Hradem. Tady 
základy kostela P. Marie – druhého nejstaršího v Čechách, chrám 
sv. Víta, obelisk, býčí schody, bazilika sv. Jiří atd. – kolem jedné 
zajímavosti za druhou až na vyhlídku na Prahu nad Starými 
zámeckými schody. Krásný sluníčkový den. Odtud jsme šli Vini-
cí sv. Václava na metro Malostranská a potom po jednotlivých 
zastávkách MHD k různým památkám po Praze – i s vyhlídkami 
zase nazpět – na Hrad.

Další náš cíl byl Geosvět – galerie minerálů a fosílií. Je tam 
velice rozsáhlá a zajímavá expozice. Úžasné kameny a minerály 
skutečně z celého světa nebo zase z nedaleké Běstviny. Jsou tu 
i pozoruhodné meteority a zelené vltavíny. Zdejší paleontologická 
sbírka zahrnuje nálezy od prvohor až k období mamutů, otisky 
pravěkých rostlin nebo jejich zkameněliny, mamutí kosti a zuby – 
konkrétně i jejich stoličky, lebka lovce mamutů, na které je vidět 
velké zranění (snad z toho lovu?). A další unikáty z pradávné doby 
– otisky velkého ryboještěra, spousta otisků různých dalších živo-

čichů, ale i jejich zkameněliny. Na těch jsou např. dosud stopky, 
na kterých byly jejich oči. A tak jsme se dozvěděli, že někteří tri-
lobiti byli slepí, někteří naopak vlastně opravdu “měli oči na stop-
kách“. Je až obdivuhodné, že se i ty drobné stopky zachovaly. 

Po dvou týdnech byl výlet kratší. Jeli jsme do Pardubic – 
Závodiště. Bylo nás 43 turistů, ale zdaleka to není náš rekord. Pro-
cházkou po cyklostezce jsme šli k letišti. Tam jsme byli v Muzeu 
Jana Kašpara, kde je letecká výstava mapující počátky letectví 
v Pardubickém kraji. Výstavou nás ochotně a zasvěceně provázel 
svým výkladem pan Jiří Altman. Řekl nám hodně zajímavého. 

Je tu řada exponátů – letounů z období let 1904 až 1945 
i modelů létajících strojů. Je zde i letecký simulátor a informační 
panely s fotografiemi a popisky k celé té historii. I promítaný film 
nás zaujal. Byli jsme i v současné odbavovací hale letiště a dozvě-
děli se, co nás zajímalo o případném odletu a cestování odtud. 
Třeba se tady dostaneme někdy ještě dál, to až bude provedena 
chystaná dostavba odbavovacích prostor.

A nás po prohlídce už čekala jen procházka za Zelenobranskou 
dubinou cestou směrem na nádraží a vlakem domů. Budeme se 
těšit na další jarní výlety. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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Všechny vás srdečně zveme k návštěvě muzea v nové sezoně 2015. 
Začínáme první dubnový víkend a to v sobotu 4. dubna od 10.00 
do 17.00 hodin. Udělejte si jarní procházku mezi ohradami klad-
rubských koní nebo zámeckým parkem a navštivte nás, naše mu-
zeum. Venkovní aktivity pro děti, odpočinkové zákoutí, expozice 
i herna budou opět připraveny právě pro vás. Těšíme se… 

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková
Vstupné: 
Dospělí: 40 Kč 
Děti, studenti: 25 Kč
ZTP, senioři: 25 Kč
Skupiny od 10 osob: 15 Kč
Rodina: 80 Kč
Permanentka: 80 Kč / 5 vstupů, 150 Kč / 10 vstupů
Tel.: 469 315 134 v návštěvní době.
www.slatinany-svycarna.eu

ŠVÝCÁRNA VÁS ZVE …
POZVÁNKA NA SEZONU 2015

Po delší odmlce jsme opět zpátky, abychom si zrekapitulovali, co 
Formani v posledních měsících podnikli.
V prosinci se tradičně věnovali nadcházejícím vánočním svátkům. 
V sobotu 6. 12. přivezli vánoční atmosféru do sokolovny v Nasa-
vrkách a představili tam místním Vánoční příběh. 20. 12. pak zně-
ly vánoční melodie ze sokolovny slatiňanské. Jak je poslední léta 
zvykem, bylo třeba uspořádat „dvoják“, protože diváků každý rok 
přibývá. Škoda, že naše sokolovna není nafukovací… zdá se, že 
příští rok asi bude potřebovat zvětšit, abychom mohli uvítat další 
diváky. Uvidíme.  Letos byl naším speciálním hostem chlapecký 
pěvecký sbor Bonifantes, který nám předvedl svůj vánoční reper-
toár, kde nechyběly ani známé české koledy, takže si mohl zazpívat 
opravdu každý. Myslím si, že kluci byli příjemným zpestřením. 
Uvidíme, čím vás překvapíme příště. Obě vystoupení se povedla 
a vy jste nás opět odměnili svými úsměvy a srdečným potleskem, 
za což z celého srdce děkujeme. Je to pro nás balzám na duši a ta 
nejhezčí odměna, když vidíme, že to co děláme, se vám líbí, a že 
se nám daří veselou náladu z pódia přenést i do vašich dušiček.
V poslední lednovou noc se Formani ukázali na plese cechu hos-
podských, který se konal v Domě Techniky v Pardubicích. Oprá-
šili jsme staropražské kroje a s nadšením ovládli taneční parket 
Candrbálem a Šarošem. Poté jsme do našeho programu zapojili 
i ostatní a spolu s nimi si střihli „Cihličku“ a naši oblíbenou žid-
ličkovou. Lidé tančili, zpívali a smáli se. Opět se nám podařilo 
rozproudit zábavu a diváky rozveselit.
Rok 2015 je pro Formany ve znamení derniér Prodané nevěsty. 
Tento pětiletý projekt je u konce a tak se s ním pomalu všichni 
loučíme. Do dnešního dne jsme zvládli již 3 derniéry a to v Sedlča-
nech, Pyštělích a Lázních Toušeň. Vždy bylo vyprodáno a vždy nás 
diváci odměňovali srdečným potleskem. Bude se stýskat nám a jis-
tě i divákům. Nic netrvá věčně, ale věřím, že v našich vzpomínkách 
a srdcích zůstane navždy. Ještě nás ale čeká derniéra v Chrudimi 
v divadle, tedy naše „téměř“ domovská, ale o té až příště. 
Děkujeme za vaši přízeň. Brzy se jistě uvidíme. Těšíme se na vás. 

Karolína Spišáková, Formani

Formani se opět hlásí

POZVÁNKA 
Otevřete dveře prvnímu jarnímu vánku, 
Vymeťte zimu ze zahrad a přijďte se potěšit 
do SPOLEČENSKÉHO DOMU na výstavu, 
kterou pro Vás připravil Svaz diabetiků Slatiňany 
pod názvem 

 

 

                  V Í T E J 

                    J A R O! 

 

 

 
Budeme se na Vás těšit ve dnech: 
Čtvrtek  2. dubna  od 12.00 do 17.00 
Pátek  3. dubna  od   9.00 do 17.00 
Sobota  4. dubna  od   9.00 do 14.00 

Pozvánka
Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 9. 4. 2015 v 15 hodin 
v klášteře. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Poznávejte přírodu Pardubického kraje 
 

 
TURISTICKÝ ODDÍL 

U příležitosti 50. výročí založení 
TJ Sokol Polabiny, Pardubice 

pořádá 
 

 25. dubna 2015 

 

  
MÍSTO: Slatiňany u Chrudimi a okolí 
START:  od  7:30 do  10:00 hod. – železniční stanice ČD Slatiňany  
CÍL:        do 17:00 hod. – MOTOREST BONET, T. G. Masaryka 786, Slatiňany 
PODPORUJÍ: Magistrát města Pardubice 
 Úřad městského obvodu Pardubice II - Polabiny 
TRASY PĚŠÍ: 6, 11, 15 a 28 km (kratší trasy jsou vhodné pro děti v doprovodu rodičů) 
MAPA: EDICE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 45,  6. vydání 2012, 
 název: ŽELEZNÉ HORY, turistická mapa 1: 50 000  
 
Telefon na organizátory pochodu:  
 před pochodem 466 400 486, 722 108 587, 605 205 500,  778 410 147 

   v průběhu  pochodu 722 108 587, 605 205 500,  778 410 147 
 

 
PODROBNÉ INFORMACE NA  www.tjpolabiny.cz 

 

 

Pomůžeš nám opět vyzdobit knihovnu? 

Tentokrát máme téma...  

 

Přines nám ručně ozdobené vajíčko  
do pátku 3. 4. 2015 k nám do knihovny! 

 

 

 

Ty nám to tu pomůžeš krásně vyzdobit  
a od nás se můžeš těšit na odměnu…  

 

Na Vaše výtvory  
           se již moc těšíme… 

  


