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Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili a jeř 
by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, 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:
Galbraith,Robert – Hedvábník
Cook, Robin – Vražedná aplikace

Měsíc s pěknou knihou

Středisko Junáka Slatiňany pořádá ve spolupráci se So-
kolem Slatiňany tradiční Čarodějnice pro veřejnost. Akce 
proběhne 30. 4. v prostoru za sokolovnou. V 17.00 hod začnou 
hry a disciplíny pro děti, v 19.00 hod bude zapálena hranice. 
Občerstvení je zajišteno. Těšíme se na Vaši účast.

Junák pořádá Čarodějnice

Tenisové kurty opět v provozu
SK Spartak Slatiňany zahájil v sobotu 18. dubna letošní provoz te-
nisových kurtů. Cena zůstává stejná jako v loňském roce (120 Kč/
hod. a kurt pro dospělé a 100 Kč/hod. a kurt pro mládež). Srdečně 
zveme všechny zájemce.

U příležitosti Státního svátku Dne vítězství 8. května 2015, bu-
dou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka 
obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

Pokud byste měli zájem poslechnout si 12 písniček slatiňanské 
kapely STRUNOVRAT pod názvem „Chlapec a moře“, je možné 
ho zakoupit za 200 Kč v infocentru našeho města.

Město Slatiňany ve spolupráci se ZUŠ Slatiňany připravilo u pří-
ležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 14. květ-
na 2015 od 13 hodin. Účinkovat budou žáci Základní umělecké 
školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem mamin-
kám a babičkám hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

STÁTNÍ SVÁTEK

STRUNOVRAT má nové CD

Vítání občánků

HUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY

Česká muzika opět ve Slatiňanech

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 28. břez-
na 2015 paní zastupitelkou Alenou Pavlišovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fot. 
zleva): Brožovská Jolana, Čížková Adéla, Hrubý Václav, Pon-
dělíčková Barbora, Vodvárková Karolína, Hančová Viktorie, 
Novotný Jakub, Laki Mikeš, Dostálková Stela.
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské. Všichni přítomní 
popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho 
klidu, pohody a zdraví.  Foto: Radka Fehérová

Česká muzika s harmonikou Vám zahraje již tradičně české, mo-
ravské a slovenské lidové písničky k tanci a poslechu 21.května 
od 16 hodin v restauraci U zámku ve Slatiňanech.
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu, kontakt 775 696 204.

127. Laskavý večer
Básník / román o Ivanu Blatném

Titulek je název románu, pyšnícího se titulem Kniha roku 2014. 
Jeho autor brněnský spisovatel, básník a vydavatel MARTIN 
REINER (již jednou na Laskavém večeru byl, tehdy četl své 
verše) v něm na téměř šesti stech stranách líčí život brněnského 
básníka Ivana Blatného (1919–1990), který po komunistickém 
puči utekl do Anglie a žil tam až do své smrti. Téměř celý ten 
čas prožil v různých psychiatrických léčebnách. Martin Reiner 
mnoho let jako pečlivý detektiv pátral v archivech, vyhledával 
Blatného přátele a lidi, kteří se s ním osobně setkali a to nejen 
u nás, ale i v Anglii, aby zmapoval a poutavě popsal celý Blat-
ného život. Kniha je kombinací napínavého románu a literatury 
faktu. A nyní přijede svůj román představit do Slatiňan. Přečte 
nějaké úryvky, povypráví o mravenčí práci, kterou podstoupil 
a hlavně o hlavním hrdinovi, tedy o samotném básníku Ivanu 
Blatném.
Vyprávění Martina Reinera bude, jak je na Laskavých večerech 
zvykem, prokládáno hudbou. Své umění předvede chrudimský 
akordeonista Miroslav Pilný.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 21. května od 19 hodin 
ve Společenském domě. Vstupné je obvyklé 50 Kč a lístky si mů-
žete zakoupit na místě anebo v předprodeji v městské knihovně 
(469 660 239).
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 12. schůzi dne 16. 3. 2015

  1.  Výběr dodavatele na dodávku osobního automobilu pro DPS 
Slatiňany (FRANCE CAR, s.r.o Hradec Králové)

  2.  5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2015

  3.  Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro přípojku dešťové kana-
lizace ve Škrovádu (25 bm v pozemku parc. č. 65/1)

  4.  Žádost o úpravu dřevin (neschváleno)

  5.  Revokaci usnesení č. 131/11/2015/RMS (dotace místo gran-
tů, schválení dotací na r. 2015 ve stejném rozdělení jako 5/11, 
Sokol + 15 000 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 13. schůzi dne 23. 3. 2015

  1.  Revokaci usnesení č. 146/12/2015/RMS (viz 4/12 – povolení 
pokácení 2 ks břízy bělokoré parc. č. 770)

  2.  Účast na XIV. Sněmu SMO České republiky (21.–22. 5. 2015 
p. starosta)

Rada města Slatiňany projednala
na 14. schůzi dne 30. 3. 2015

  1.  Příspěvek na úhradu vzdělávání (žádá ZŠ Na rovině Chrudim 
– neschváleno)

  2.  Celkový počet zaměstnanců (od 1. 4. přijato 6 sezonních za-
městnanců údržby – plně financováno z ÚP)

  3.  Pojištění vozidel (optimalizace – ČSOB Pojišťovna, a.s.)

  4.  Dopravní značení turistických cílů (zamítnuto – nevýhodné)

  5.  Žádost o pokácení dřevin (3 ks vrba bílá u Mazánku – havarijní 
stav, souhlasné závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Chrudim)

  6.  Odpis pohledávek (nedobytné, dlužníci nedohledáni – stano-
visko Exekutorského úřadu)

  7.  Pronájem nebytových prostor úřadovny ve Škrovádu (Riders 
Club Black Horses Slatiňany)

  8.  Zakázku města malého rozsahu na služby – Komplexní řešení 
telefonních, internetových a datových služeb – pevné a mo-
bilní hlasové a datové služby včetně internetového připojení 
pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace 
(Telefónica Czech Republic, a.s.)

  9.  6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2015

10.  Program 4. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 15. schůzi dne 13.4.2015

  1.  Zrušení usnesení rady města (spolupráce s Dostihovým spol-
kem Pardubice – nereagují)

  2.  Novelizaci „Povodňového plánu města Slatiňany“

  3.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2012

  4.  Úpravu vstupného pro interaktivní muzeum Švýcárna

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povole-
ní a k realizaci stavby – Rekonstrukce objektu č. p. 93 Trpišov 
(bývalá prodejna)

  6.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro DPS (274 000 Kč 
z Pardubického kraje)

  7.  Doplnění zprávy pro 4. schůzi zastupitelstva města – 7. roz-
počtového opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na rok 2015.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 4.zasedání dne 15. 4. 2015

  1.  Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

  2.  Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (3 žadatelé – cel-
kem 364 310 Kč)

  3.  Prodej bytových jednotek (podkrovní vestavby č.p. 692, 525, 
529, 534, 724, 725 – celkem 11 bytů)

  4.  První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2014 (hos-
podaření příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ) 

  5.  Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva (nařízení 
vlády č.52/2015)

  6.  Prodej podílů pozemkové parcely č. 625/2 a stavební parcely 
č. 1404 v kat. území Slatiňany (slepá ulička z T. G. Masaryka 
– mezi pekárnou a květinářstvím)

  7.  Bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 687/1 v kat. 
území Slatiňany (získá město od kraje – chodník směr Pod-
hůra)

  8.  Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 107/8 
v kat. území Škrovád (cca 50 m2 – souvisí s rekonstruovanou 
slepou ulicí – odbočka z nábřeží)

  9.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 687/2 v kat. území Sla-
tiňany (na Podhůře) (29 m2 vpravo od silnice v 1. levotočivé 
zatáčce – travnatá plocha)

10.  Prodej pozemkové parcely č. 706/11 v kat. území Slatiňany 
(v Presích) (265m2 – pruh zahrady podél řeky)

11.  Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení systému naklá-
dání s komunálním odpadem (aktualizace – zrušení předchozí 
vyhlášky – informace v článku těchto Ozvěn)

12.  Poskytnutí dotací (Spartak, Sokol Formani – celkem 
100 000 Kč)

13.  Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 
1002C15/49 pro stavbu „Kabelová el. přípojka 1 kV pro kom-
postárnu Slatiňany – Škrovád“

14.  Zrušení regulačního plánu Slatiňany – jih (bude plynule na-
hrazen aktuální územní studií)

15.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2015

16.  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na kanalizaci (v ulici Družstev-
ní – kupující VaK)
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Níže uvádíme způsoby nakládání s odpady a komoditami, které ne-
jsou předmětem systému nakládání s komunálním odpadem stano-
veným městem Slatiňany (obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015), 
ale zároveň mohou být v domácnostech vyprodukovány.
Jedná se o tyto odpady a komodity: 
1. Stavební a demoliční odpad
Protože se nejedná o komunální odpad, je povinen likvidaci to-
hoto odpadu zajistit v souladu se zákonem o odpadech stavebník. 
Nejbližší řízenou skládkou na tento druh odpadu je skládka Nasa-
vrky (tel. č.: 469 677 543).
Stavební odpad lze za poplatek odevzdat i ve sběrném dvoře 
Chrudim.

2. Pneumatiky
Podléhají zpětnému odběru, nejedná se o komunální odpad.
Likvidaci by měl zajistit přímo výrobce, a to obvykle prostřednic-
tvím posledního prodejce.
Při koupi nových pneumatik se zajímejte komu předat staré k li-
kvidaci. Tuto povinnost by měly mít zajištěny nejen kamenné ob-
chody, ale i e-shopy.
V případě problémů s předáním pneumatik prodejci, lze pneuma-
tiky odložit v přiměřeném množství do sběrného dvora u vlakové-
ho nádraží ve Slatiňanech.

3. Textil, oděv, obuv a hračky
Tyto komodity lze odložit do bílých kontejnerů umístěných 
na těchto stanovištích: 
- na Starém náměstí (naproti základní škole)
- v ulici Vítězství (u obchodního střediska)

- ve sběrném dvoře u vlakového nádraží
Do předmětných kontejnerů odhazujte uvedené komodity čisté 
a nejlépe v igelitových pytlích pro snadnější manipulaci při vy-
prazdňování kontejnerů.

4. Elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení)
Podléhají zpětnému odběru. Lze je bezplatně předat na místo zpět-
ného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elek-
trozařízení poslednímu prodejci, který by měl podmínky odběru 
sdělit.
Místo zpětného odběru je též zřízeno ve sběrném dvoře města Sla-
tiňany.
Elektrozařízení do maximálního rozměru 30x50 cm lze též odlo-
žit do červeného kontejneru umístěného u potravin Málek (vedle 
kontejnerů na plasty, sklo a papír).

5. Baterie a akumulátory
Podléhají též zpětnému odběru nebo oddělenému sběru a můžete 
jej odkládat do míst k tomu určených. Informaci o takovém místě 
je povinen sdělit poslední prodejce baterií a akumulátorů. 
Baterie a akumulátory lze též předat do sběrného dvora u vlakové-
ho nádraží, kde od Vás budou vykoupeny.
Baterie, vyjma autobaterií lze též vložit do červeného kontejne-
ru umístěného u potravin Málek (vedle kontejnerů na plasty, sklo 
a papír). 

6. Nepoužitelné léky, léčiva a cytostatika
Tento druh odpadu vracejte do lékáren.

Bc. Petra Víšková

Nakládání s ostatními druhy odpadů 

Zastupitelstvo města Slatiňany na svém zasedání ze dne 15. 4. 
2015 vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany 
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikají-
cích na území města Slatiňany.
Uvedená vyhláška, účinná od 1. 5. 2015, byla vydána nejen z dů-
vodu aktualizace odpadového systému ve městě, ale také z dů-
vodu stanovení nového místa k oddělenému soustřeďování bio-
logicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu. 
Úplné znění vyhlášky lze nalézt na webových stránkách města: 
www.slatinany.cz (Městský úřad/Obecně závazné vyhlášky).
Do doby účinnosti této vyhlášky bylo možné biologicky rozloži-
telné komunální odpady (dále jen bioodpady) kromě běžného a fi-
nančně nejméně náročného kompostování i odkládat do sběrného 
dvora města.
S účinností od 1. 5. 2015 se systém nakládání s bioodpady mění, 
a to následovně:
Kromě kompostování bioodpadu v místě vzniku (obvykle na za-
hradách přímo u domů) je možné tento druh odpadu odděleně 
soustřeďovat na těchto místech:
1)  na označené nezpevněné ploše vedle kompostárny (malého za-

řízení dle § 33 b) zákona o odpadech) za seníkem ve Škrovádu, 
to však pouze v období od 1. dubna do 31. října

a
2)  ve sběrném dvoře města, a to v období od 1. 11. do 31. 3. Mimo 

toto období lze bioodpady do sběrného dvora odkládat pouze 
v omezeném množství, tj. 30 kg na jeden svoz, a to za účelem 
snížit náklady za dopravu odpadu na kompostárnu.

Na uvedená místa lze odložit větve, trávu, listí a ostatní bioodpady 
rostlinného původu vznikající na území města Slatiňany.
Odkládání ostatních odpadů je přísně zakázáno, porušení lze po-
stihnout jako přestupek, správní delikt nebo trestný čin.

Mapka kompostárny a místa k odkládání bioodpadů:

Zřízení nového místa k oddělenému soustřeďování
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
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Děkuji panu starostovi Jeníkovi za hezké blahopřání k mým na-
rozeninám.

Marcela Havlová

Děkuji panu starostovi Jeníkovi za milé blahopřání k mým naro-
zeninám.

Josef Bříza

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

Jiří Peterka

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, MěÚ v zastou-
pení paní Osinkové, Svazu diabetiků Slatiňany a všem členům 
„Rekreačního spolku – oddílu bývalých seniorek SK SPARTAK 
o.s. Slatiňany“ za milá blahopřání, věcné dárky a květiny u pří-
ležitosti mého životního jubilea 80. narozenin. Byla to příjemná 
a milá setkání.

Eva Raticová

Poděkování

Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek dne 28. květ-
na 2015 výlet na zámek Žďár nad Sázavou a na poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, celkové vstupné bude či-
nit 150 Kč. Oběd pro účastníky zájezdu bude zajištěn v restauraci 
Tálský Mlýn ve Žďáru nad Sázavou. Oběd si výletníci platí sami. 
Dopravu hradí Město Slatiňany. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin 
od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Ivona Osinková na MěÚ 
Slatiňany, tel. 469 681 102.

Zlatá svatba

DŮCHODCE ČEKÁ ZAJÍMAVÁ AKCE

Děkujeme Městskému úřadu Slatiňany za blahopřání k naší zlaté 
svatbě.

Jiří a Dana Peterkovi

K příležitosti letošního 600. výročí upálení Mistra Jana Husa si 
naše knihovna připravila pro děti tematický kvíz právě o této osob-
nosti českých dějin. V 8 otázkách jsme prověřili základní znalosti 
čtenářů o životě a smrti mistra, ale i o jeho přínosu pro další ge-
nerace. Celkem kvíz vyplnilo 13 dětí, většinou ve věku druhé-
ho stupně ZŠ, které odpovídaly v drtivé většině případů správně. 
My si velice ceníme jejich zájmu o historii i toho, že si udělaly 
chvilku na vyplnění, a proto bychom chtěli každého zúčastněného 
odměnit malým dárečkem na památku. Prosíme proto děti, které 
do knihovny kvíz donesly, aby se stavily pro svou odměnu.

Jarní knihovnický kvíz

I v letošním roce si naše knihovna připravila pro své malé čte-
náře tradiční velikonoční soutěž, ve které nám tentokrát během 
měsíce března děti nosily vajíčka. A opět se ukázalo, že Slatiňany 
jsou plné šikovných ručiček, které nám vyzdobily dětské oddělení 
malovanými, foukanými, papírovými, malými i velkými vajíčky. 
Ta nám pomohla navodit správnou jarní atmosféru. Všem dětem, 
které si udělaly čas a přinesly nám své výtvory, děkujeme! A pro-
síme je, aby se u nás zastavily pro svoji opožděnou velikonoční 
koledu… J

Velikonoční soutěž v knihovně

Pozvánka
Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 7. 5. 2015 v 15 hodin 
v klášteře.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Přijmeme pracovníky na pozici MONTÉR, hlavní pracovní poměr. 
Jedná se o manuální práci ve výškách. Info na tel: 607 033 669 
(Kateřina Kubíková), ROVEX ENGINEERING, s.r.o., T. G. Ma-
saryka 313 Slatiňany.

Přijmeme pracovníky
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Představujeme ho na obr. č. 1 a je 
umístěn na bočním štítu tovární haly zru-
šeného cukrovaru ve výši asi 10 m. Cuk-
rovar byl ve Slatiňanech založen knížetem 
V. K. Auerspergem v letech 1857–8, stavi-
telé byli B. Škvor a F. Schmoranz.

Obdobný znak, který otiskl v poslední 
době (2004) J. N. Assmann, zveřejňuje-
me pod obrázkem č. 2. Je celý obklopen 
purpurovým pláštěm v horní části ukon-
čeném knížecí korunou, obšitou bílou srstí 
hranostaje. Obě strany erbu zdobí zřase-
ná drapérie této textilie. V jeho spodní 
části je rub pláště s podšitou kožešinou 
hranostaje, heraldicky vyznačenou třemi 
tečkami, z nichž vybíhají tři čárky dolů. 
Použitý druh kožešiny je více znám pod 
německým názvem hermelín. Tento znak 
je stejně dělen jako na obr.č.1 a škrovádští 
kameníci při jeho zhotovení z pískovce 
vycházeli z podobné předlohy.

Úplný znak této šlechty publikoval 
rovněž v roce 1997R. Nohel, který pro-
střednictvím heraldických zvířat (orel, lev 
a tur) a barvou na děleném štítu předkládá 
jeho detailní podobu. Je uveden na obr. č.3 
s knížecí korunou, přičemž způsob šrafo-
vání značí tinktury, čisté nebo tečkované 
pole rozlišuje kovy (zlato a stříbro).

Všechny podoby erbů pod obr. č. 1, 2 
a 3 jsou shodné co do počtu figur a mají 
svůj původ jednak v roce 1653, kdy byl 
Jan Weikardt von Auersperg jako první 
povýšen do stavu říšských knížat a přes 
celý štít byla položena hermelínová koru-
na, načež o deset let později byl doplněn 

o tři nová pole v horní části znaku. Ty 
znázorňují panství, která získal uvedený 
Auersperg po svém povýšení od panovní-
ka, resp. jeho přičiněním. 
Jsou to:
1) vévodství münsterberské (svisle dělené 
pole, levé je zlaté, druhé stříbrné, přes obě 
je zakreslena černá orlice se stříbrným pe-
rem na hrudi)
2) panství Frankenstein ve Slezsku (v čer-
veném poli je stříbrný korunovaný lev 
ve skoku)
3) panství Thengen v Tyrolích (pole podél-
ně rozdělené modrým vlnitým pruhem, na-
hoře v červeném poli je stříbrný kráčející 
lev, dole ve zlatě černá orlice se stříbrným 
perem na hrudi)

Jak bylo výše řečeno, těmito znaky 
došlo k vylepšení auerspergského erbu, 
naposledy v této české rodové linii.

Při předcházejícím povýšení Auersper-

gů do hraběcího stavu v roce 1630 byl 
znak polepšen přidáním srdečního štítku, 
v němž byl na stříbře červený a zlatem 
korunovaný lev ve skoku, orlice ve 2. a 4. 
poli dostaly rovněž zlaté korunky.

Klenoty byly od té doby tři, zlatý ros-
toucí zubr, černá orlice sedící na lavici 
a červený lev. Nejčastěji užívaným byl 
však zubr (obr. č. 4) a můžeme se o tom 
přesvědčit prohlídkou interiéru žlebského 
zámku (III. prohlídkový okruh).

Poté, co byli Auerspergové povýšeni 
do panského stavu v roce 1531, dosavadní 
nedělený štít se čtvrtil, v 1. a 4. poli zůstal 
v červeném poli zlatý zubr se stříbrnými 
rohy na zelené trávě a ve 2. a 3. poli černá 
orlice ve zlatém poli sedící na lavici.

Původní znak Auerspergů jsme popsali 
v předchozí kapitole. Je třeba dodat, že je 
doložen ve 12. století a připomíná se jako 

mluvící znak. Klenotem byl rostoucí zlatý 
zubr. Zubr (německy Auerochs) je hlavní 
erbovní figurou Auerspergů, neboť jim 
připomínal zašlou slávu rytířského stavu. 
Majitel zámku ve Žlebech v 19. století 
usiloval o jeho romantickou přestavbu 
a historizujícími úpravami mělo být jeho 
sídlo posunuto v čase do středověku, dle 
přání stavebníka.

V severním průčelí se nad vstupní brá-
nou středního rizalitu zámku ve Žlebech 
nachází socha vzpírajícího zubra v životní 
velikosti a tři štíty se znaky aurspergského 
rodu (obr. č. 5)

Zachovalý šlechtický erb na obr. 
č. 1 je třeba ze zdi sejmout a po ošetření 
restaurátorem umístit na nádvoří zámku. 
Jistě upoutá pozornost turistů.

Ing. Milan Vorel
foto č. 1 Jan Drášil, ostatní archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 5

Obr. č. 4

Opomenutý erbovní znak rodu Auerspergů
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Sobota 21. března 2015 se navždy zapíše do paměti Formanů, 
jako jejich domovské rozloučení s pětiletým projektem Prodaná 
nevěsta. Den to byl dlouhý a náročný ale zároveň plný úsměvů 
a zážitků a o to všechno bych se s vámi teď chtěla podělit.

Představení začínalo sice až v pozdních odpoledních hodi-
nách, ale pro nás den začal již ráno, kdy jsme se na devátou hodi-
nu sešli ve Společenském domě ve Slatiňanech, kde jsme připra-
vovali malý raut na večerní posezení. Když bylo vše připravené, 
vyrazili jsme na společný oběd do Chrudimi. Zde jsme se již 
sešli s ostatními spoluherci a spoluzpěváky, z nichž se během 
těch let stali naši přátelé. Po vydatném obědě jsme se přesunuli 
do Divadla Karla Pippicha, kde se představení konalo. Zvládli 
jsme si jen zanést kroje do šatny a už jsme chvátali na zkoušku 
sborů. Nebylo však moc času a tak jsme se snažili během té 
chvilky zapracovat na sborech co nejlépe. Než jsme se nadáli, 
už jsme stáli na pódiu, kde právě probíhala zvuková zkouška, 
po které jsme si zkusili Polku a Furianta přímo na pódiu. Po naší 
zkoušce se někteří odebrali do šaten, někteří do hlediště, aby sle-
dovali další zkoušky a někteří si zašli na kávu. Když se pomalu 
začal blížit začátek představení, začaly se šatny pomalu plnit, pří-
pravy se rozjely v plném proudu. Když jsme se oblékli, přesunuli 
jsme se k divadelním šatnám, kde jsme divákům zkrátili čekání 
našimi oblíbenými formanskými fláky.

Všechny derniéry naší Prodané nevěsty se nesly v duchu 
nostalgie, ale hlavně zábavy. Na každé z nich si totiž domá-
cí soubor připravil něco, čím představení „okořenil“, a tak 
ani my jsme nemohli zůstat pozadu a pár vylepšení jsme si 
připravili. Podařilo se nám je utajit až do poslední sekundy 
a i jejich provedení vyšlo na výbornou. První žertík jsme nasa-

dili na krásnou árii Jeníka a Mařenky Věrné milování. Během 
písně jsme na pódium vypustili neodolatelného potetovaného 
Amorka s lukem v ruce, který nenápadně, aniž by si toho oba 
aktéři všimli, vystřelil svůj pověstný šíp. Další dva žertíky jsme 
si připravili pro komedianty. Při principálově úvodním slovu 
a zmínce o „amerikánském“ medvědovi vjel na pódium medvěd 
na koloběžce s americkými vlajkami. Když pak principál při 
předváděčce zvedal své „500-ti kilogramové“ závaží, měl s ním 
možná trochu problémy, protože jsme mu do něj dali kousek 
železa. Amorek dostal ještě jednu příležitost se ukázat na pódiu 
a to opět při árii Jeníka s Mařenkou, tentokráte během Tvrdošíj-
né dívky, kdy ke konci písně Amorek napochodoval doprostřed 
pódia se smutným výrazem a černým mrakem nad hlavou, 
z nějž nakonec vyletěl blesk. Poslední žertík přišel, když se 
měl během poslední scény objevit na scéně Vašek převleče-
ný za medvěda. Vašek přišel, měl však na sobě masku jakési 
pandy . Vše se povedlo dle našich představ. Své žertíky jsme 
si ze zákulisí náležitě užívali a máme z nich opravdu radost. 
Představení bylo rázem u konce. Uteklo to tak rychle, že jsme si 
ani neuvědomili, že s muzikou zpíváme na rozloučenou, Dobrá 
věc se podařila. Diváci byli spokojení a opět nás odměnili bouř-
livým potleskem a úsměvy, které jsme jim z pódia, trochu se 
slzami v očích, opětovali.

Po předání divadla jsme se znovu sešli ve Společenském 
domě ve Slatiňanech, kde jsme se s Prodanou nevěstou řádně 
rozloučili. Hrálo se a zpívalo až do svítání. Prodaná nevěsta sice 
skončila, ale přátelství, která se mezi námi během těch let utvoři-
la, přetrvávají a přetrvají! J

Karolína Spišáková, Formani

www.zamek-slatinany.cz

8.–10. 5. 2015 – POKROK NEZA-
STAVÍŠ!
O prodlouženém svátečním víkendu 
nabízíme speciální prohlídky, při kte-
rých projdete zámek doslova „od skle-
pů až po půdy“. Prohlédnete si unikátně 
dochované technické zázemí a navští-
víte hned několik zajímavých prostor, 
které nejsou běžně přístupné veřejnosti. 
Podíváte se i do knížecí oratoře v kos-
tele sv. Martina, která je se zámeckou 
budovou spojena krytou dřevěnou 
chodbou a za příznivého počasí vystou-
páte na zámeckou věž. Začátek prohlíd-

ky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Doporučujeme vstupenky 
rezervovat na tel. čísle 469 681 112.

16. 5. 2015 – SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ
Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci s městem Slatiňany. 
Den plný hudby, tance a her pro děti i dospělé v atraktivním pro-
středí zámeckého parku.

29. 5. 2015 – VELKÁ HRADOZÁMECKÁ INVENTURA 
VE SLATIŇANECH
Jak pomáhají historické inventáře i poválečné soupisy sbírek 
a majetku při tvorbě hradních a zámeckých instalací? Dle jakých 
pravidel expozice vznikají a co mají návštěvníkům sdělovat? To 
a mnohem více se dozvíte při speciální prohlídce na téma pre-
zentace památkového objektu. Začátek prohlídky v 15.30 hodin. 
Vstupenky je nutné rezervovat na tel. čísle 469 681 112.

FORMANSKÉ ROZLOUČENÍ S PRODANOU NEVĚSTOU

STÁTNÍ ZÁMEK SLATIŇANY – 
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ – KVĚTEN

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim pořádá v Pardubi-
cích v pátek 5. června 2015 od 19.00 benefiční koncert, na kte-
rém vystoupí známá skupina Hradišťan. Uskuteční se v Sukově 
síni Domu hudby. Vstupenky na vystoupení jsou v prodeji v Tu-
ristickém informačním centru Pardubice.
Koncert je pořádán za účelem podpory sociálních služeb, které 
Rytmus Chrudim poskytuje lidem se zdravotním postižením v ce-
lém Pardubickém kraji.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje lidi 
s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního znevý-
hodnění. Jednou z hlavních oblastí podpory je hledání vhodného 
zaměstnání nebo učení se dovednostem, které jsou důležité pro 
samostatnější život. Od letošního roku organizace rozšířila služ-
by o podporu v oblasti samostatného bydlení. Více informací 
na www.rytmuschrudim.cz.

Hradišťan zahraje pro Rytmus Chrudim
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FérOVý PikNIk
PrůVOdCem ODpoLEdNe A hLavNÍ hVězDOu bUDe pÍSkoMIl

Máte se na co těšit a my se téšíme na Vás.
MŠ Dévcátka MOMO Slatiňany
Vrchlického 168

Mš DěvČÁtKa mOMo A obČAnSké SdRužENí kASiOpeA Vás SrDečNĚ zVoU

neDĚle 24.5.2015
od 14 do 17 hoDIn

Pod ZÁmKem NA zaHrADě
v ProStORácH Mš MOmo
ve SlATiňANecH

VsTUpNé
doBrOVolNÉ

Vystoupení détí z MŠ MOMO

Smíšený pévecký sbor
Bartoloméj z Bítovan 

Bubenické vystoupení 

Dílnicky pro déti

Téšit se můžete na:

Ke koupi bude:
Ekozelenina

Babiccin dvorecek :)

Spousta medu od pana Řeznícka z Hlinska

Kozí a kravské mlécné výrobky z Licibořic,

Výrobky šicí dílny Šance pro Tebe z Chrudimi  

Pochutnat si budete moci na skvélém guláši ci férové kávé
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Letošní počasí nás zkouší svými vrtochy a duben byl toho 
opravdu důkazem. Jeden týden nám bylo teplo a když jsme měli 
vynášet Morenu vypadalo to na sníh. Naštěstí odpoledne vysvitlo 
slunko a i přes chladné počasí byla cestička ze školky na most 
k řece protkána svitem chladných ale slunečních paprsků. More-
nu jsme si museli z okna vyvolat, do zimy se jí nechtělo a tak pro 
kolemjdoucí nezasvěcené to před školkou vypadalo jako na trži-
šti, kdy děti u okna volaly po Moreně, která se nakonec ukázala. 
Byla polapena a děti ji společně za zpěvu donesly doprostřed 
mostu, kde ji čekalo svlékání a vhození do řeky. Zpět jsme se 
vrátili s „Lítem“, které má každoročně své místo ve vstupní 
chodbě do školky. Všichni jsme si moc přáli, aby zima již odešla 
a přišlo jaro. Nikdo jsme netušili, že zima se nebude chtít vzdát 
a ještě přijde sníh. I tentokrát pro nás děti měly připravené pásmo 
písniček a říkadel ke konci zimy a oslavě jara. Se školkou jsem 
spjata již 5 let a neustále mne překvapuje nápaditost a umění 

našich tet, které každým rokem s dětmi připraví jiné pásmo pro 
rodiče. Ze srdce děkujeme.

Velkou událostí ve školce jsou také narozeniny, jejich oslava 
je vždy radostná. Moc se na ně těší, a to nejen proto, že dostá-
vají malý ručně vyrobený dárek od tet, ale také proto, že jsou 
na chvíli toho samotného okamžiku za doprovodu zpěvu oděni 
do červeného pláště a koruny. Symbolika oděvu je pocit krále 
– oni jsou ten den králové. Teta jim vždy vypráví příběh, jak se 
na svět, ke svým rodičům sklouzli na nebeské klouzačce a jejich 
očka září štěstím. Jsou to krásné okamžiky sdílení radosti a přání 
všeho krásného v životě.

21. dubna jsme měli sběrový den hliníku a starého papíru, 
za utržené peníze jsme zakoupili hrušeň na horní zahrádku. 

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

V sobotu 14. března pořádala naše organizace tradiční rybářský 
bál. Přestože se ve stejném termínu konal v sokolovně Jarní bál, 
jehož pořadatelem byla ZO ČSOP Nasavrky ve spolupráci s ná-
rodopisným souborem Formani, byla hospůdka U Půhoných 
ve Škrovádě vyprodána do posledního místa. Ke skvělé atmosféře 
přispěla především vynikající kapela NORMAL 03 se svým velmi 
pestrým repertoárem, z kterého si na své přišli jak příznivci roc-
ku, popu, tak ti, kdo mají rádi tradiční českou dechovku. Zkrátka 
a dobře 21. rybářský bál se vyvedl a už teď se všichni můžeme 
těšit za rok na ten 22.
Pokud jste se v předvelikonočním čase procházeli kolem rybníku 
Návesní v Kunčí, jistě vašim pohledům neunikly bivaky, které ob-
sadily hráz. Dne 3.–5. dubna se zde konal Karp Cup – kaprařský 
závod, kterého se zúčastnilo 7 týmů z Pardubického kraje. Závod-
níky přivítalo vskutku aprílové počasí – v pátek napadla čerstvá 
pokrývka sněhu a také noční mrazíky lovce velkých kaprů nepotě-
šily. Chladné počasí jistě zapříčinilo, že úlovků jsme se mnoho ne-
dočkali. Největšího kapra (82 cm) ulovil a vybojoval si tak první 

místo Jan Drápalík. Na druhé příčce se umístil Aleš Koníř (76 cm) 
a na třetí Dominik Jirásek (72 cm).

Pozvánky
Srdečně zveme všechny příznivce rybářského sportu na jarní zá-
vody, které se budou konat v neděli 17. května na rybníku Ná-
vesní v Kunčí. Podmínkou účasti není registrace u ČRS, takže 
závodit může skutečně každý. Přihlášky přijímáme na telefon-
ním čísle 724 236 489, na e-mailové adrese zemlicka.Radek@
seznam.cz nebo přímo na místě v den závodů od 5 hodin. Zveme 
nejen zájemce o chytání, ale i ty, kteří stojí o zajímavou podíva-
nou. V den závodů bude zajištěno občerstvení. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Více informací o činnosti naší organizace se dozvíte na webových 
stránkách http://rybarislatinany.cz/ a http://www.moslatinany.es-
tranky.cz/.

Hana Žemličková

Ze života MO ČRS Slatiňany
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Milí Slatiňáci,
Muzeum Švýcárna přivítalo jaro v březnu. Prvními návštěvníky 
byli žáci první a druhé třídy ZŠ Slatiňany. Prohlédli si novou ex-
pozici „Hospodářské zázemí“ a nástěnné malby Mgr. Libora Škr-
líka. Následovala beseda s Ing. Josefem Jedličkou na téma „Jaro 
s myslivcem“. Vyprávěl dětem o životě zvířátek v přírodě a odpo-
vídal na jejich zvídavé otázky. Besedu zakončil ukázkou výcviku 
loveckého ohaře. Spokojené děti byly pro nás tou nejlepší odmě-
nou a podobné akce budeme rádi opakovat.
Oficiálně jsme letošní sezonu zahájili v sobotu 4. dubna. Přestože 
byla zima a sluníčko se neukázalo, první návštěvníci si k nám ces-
tu našli. Nyní už nás provázejí opravdu jarní dny, a proto bych Vás 
ráda pozvala k návštěvě našeho muzea. 
A co máme pro Vás nového? Do stáje se zabydleli dva mazlící ply-
šoví koně a v podkroví se dokončuje zcela nová expozice „Hospo-

dářské místnosti“, včetně ukázky některých hospodářských zvířat, 
která se zde chovala. 
Výstavu fotografií k seriálu Dobrá voda nahradily nástěnné malby 
s optickými klamy malíře Libora Škrlíka. Návštěvníci si mohou 
pro potěšení pořídit fotografie s trojrozměrným efektem. 
Venkovním areál Vás potěší novými herními prvky, kočárem taže-
ným párem koní, pružinovou a vahadlovou houpačkou. Věřím, že 
návštěvy u nás nebudete litovat.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková
Vstupné:
Dospělý 50 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti) 120 Kč
Děti, studenti 25 Kč
ZTP, Senioři 25 Kč
Skupiny od 10 osob 15 Kč

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Ozvěn jsme vstoupili do dějin našeho města 
(tehdy obce) prostřednictvím kroniky ještě docela „mělko“. Jed-
nalo se o roky 1815 a 1915, tedy kulatých 200, resp. 100 let 
nazpět v čase. 
Dnes se ponoříme „hlouběji“ a přečteme si postřehy z naší 
historie vzdálenější, tedy z doby pozdně gotické a renesanční. 
Za povšimnutí stojí opakované zmínky o sousedských sporech 
slatiňansko-chrudimských ve věci hospodaření v dnešních „re-
kreačních lesích Podhůra.“ Pravopis textu i jeho stylistika jsou 
pro větší autenticitu uvedeny v originální podobě (omluva citli-
vým češtinářům).

Stalo se před 550 lety:
R. 1465 „………………drželi celé zboží Slatiňanské a Kochá-
novické Diviš z Talmberka, maršálek královny Johanny, se svým 
bratrem a sestrou. Ježto byly již delší dobu rozepře trvaly mezi 
držiteli statku Slatiňanského se strany jedné, a obcí Chrudim-
skou se strany druhé, a to v příčině sekání dříví a lovení zvěře 
v lese „Hora králové“ nazvaném, učiněna jest konečně ve čtvr-
tek přede dnem sv. Pavla na víru obrácení r. 1465 smlouva o na-
rovnání strany věci té mezi oběma stranama, kteréž také král Jiří 
a králová Johanna schválili. Roku 1469 zastihla Slatiňany a celé 
okolí záhuba veliká. Původem Zdeňka Šternberka Konopištské-
ho a několika jiných pánů českých přitáhl uherský král Matiáš 
toho roku v měsíci únoru k Chrudimi. Zdeněk Konopištský byl 
tam již dříve přitáhl a položil se v Slatiňanech, spojiv se na to 
s králem Matiášem, dorazili na město Chrudim, kteréž se však 
statečně bránilo, pročež vypálili předměstí tamní a všechna sídla 

a vesnice okolní a zejména také Slatiňany, Týnec Hrochův i Pú-
chobrady a táhli na to k Městci Heřmanovu. Spálivše i město 
toto a okolní vesnice, hnuli se k Ronovu, kdež je však král Jiří 
vojskem svým tak obklíčil, že museli rokovati pokoj……..“

Stalo se před 440 lety:
R. 1575 „21. října připadly Slatiňany Bohuslavovi Mazancovi 
z Frimburka, který byl bohatý měštěnín Pražský a písař men-
ších desk zemských. (Přijat byl na sněmu ve čtvrtek po sv. Je-
ronymu r. 1561 držaném do stavu rytířského)……….. O zve-
lebení statku svého Slatiňanského byl velmi pečliv, při čemž 
však téměř neustále měl rozepři a hádky s obcí Chrudimskou 
strany lesů „Hory králové“. Poněvadž tvrz Slatiňanská byla jen 
skrovná a velice již sešlá, dal ji rozbořiti a novou důkladnější 
a pohodlnější stavěti, k čemuž povolal mistra stavitelského – 
Oldřicha z Prahy. Než-li však dílo to dokončil, roznemohl se tak 
zle, že již z lůžka nepovstal…………………………. Nový ma-
jitel Sigmund Karlík přihlížel všemožně k zvelebení statku Sla-
tiňanského a zvýšení důchodu jeho; pročež založil r. 1597 nový 
mlýn pod tvrzí Slatiňanskou s 4 kolami vodními a 4 palečními, 
pak vinici, vystavěl znova pivovar a sladovnu, dal dělati nové 
rybníky a rozšířil štěpnici a chmelnici, přičemž ale ovšem, ne-
šetřiv vždy právo, jež obec Chrudimská k lesu „Hora králové“ 
míti sobě pokládala, měl častých hádek a rozepří s pány chru-
dimskými.

V příštím čísle: Krutá třicetiletá válka ve Slatiňanech a udá-
losti mladší.

Z kroniky vybral P. Kolek

ŠVÝCÁRNA VÁS ZVE…

Slatiňany v plamenech
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Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje
L e t o š n í  z a h á j e -

ní se konalo v sobotu 
21.března v Poličce. 
Rádi jsme se ho s naším 
Klubem českých turistů 
Slatiňany zúčastnili. 

Polička je vlastně takovou bránou 
do Žďárských vrchů – součásti Česko-
moravské vrchoviny. Je tu kamenitá půda, 
drsnější počasí. Tereza Nováková v knize 
Toulky po Čechách východních s určitou 
nadsázkou píše, že „švestky tady posílají 
barvit k sousedům“. Město má dlouhou 
historii, v letošním roce slaví 750. výročí 
založení. A i tato turistická akce přispě-
la k jeho zviditelnění. Oficiální zahájení 
s kulturním programem proběhlo v Tylově 
domě.

My jsme sem objednaným autobusem 
přijeli s podstatným předstihem, a tak 
jsme pro všechny naše zájemce získa-
li časové vstupenky na místní zajíma-
vé objekty. Některé byly přístupné bez 
časování a je toho tady k vidění opravdu 
hodně.

Polička má i řadu významných rodáků 
nebo těch, kteří tu pobývali. Z nich např. 
hudební skladatel Bohuslav Martinů, bás-
ník Miloslav Bureš – spoluautor jejich 
Otvírání studánek, sochař Vojtěch Eduard 
Šaff, Hynek Jakub Heger – zakladatel čes-
kého těsnopisu, učitel a spisovatel Vin-
cenc Podhajský – otec manželky Aloise 
Jiráska, operní pěvec Zdeněk Otava, malíř 
a grafik Vladimír Šindler, kanoista Mar-
tin Doktor. Krátce tu pobýval Šebestián 
Hněvkovský, Jaroslav Vrchlický, dokonce 
sám Karel IV. tu byl na návštěvě. A Polič-
ka souvisí i s životem členů našeho KČT 
– manželů Nunvářových. 

Město založil Přemysl Otakar II. 
v roce 1265 a už on v jednom svém listě 

psal „o mém městě na poličkách“. Před-
pokládá se, že název je podle „police“ 
s významem rovinka nebo náhorní rovin-
ka. Jsou ale i další výklady. Třeba ze slov-
ního základu „pol“ – s významem dřeva 
ožehávaného sáláním ohně. To by mohlo 
označovat místa vypálená v lesích.

Polička byla věnným městem českých 
královen, měla právo mílové, várečné 
a hrdelní. Byla založena na obchodní stez-
ce na Moravu. Původní opevnění byla dře-
vo-hlinitá hradba. Pevná kamenná hradba 
vznikla až v polovině 14. století. Kolem 
historického jádra města jsou tyto hradby 
zachovalé v délce 1220 m. My jsme jejich 
zpřístupněnou část obešli s průvodkyní.

Pak jsme zašli na místní hřbitov 
do kostela sv. Michaela a ke hrobu nejvý-
znamnějšího rodáka – Bohuslava Martinů. 
Ten se v roce 1890 narodil na věži míst-
ního novogotického kostela sv. Jakuba. 
A tam mířila další naše prohlídka. Vystou-
pali jsme na věž a tady je zážitek několi-
kanásobný – třeba krásný výhled a kou-
zelný minibyteček, kde žila celá rodina 
a kde otec pracoval nejen jako pověžný, 
který hlídal event. požár, ale i jako švec. 
Připomínali jsme si tu i to, jak se chla-
pec podivoval těm maličkým lidem dole, 
když jeho rodiče jsou tak velicí. On už 
od malička tíhnul k hudbě, měl malič-

ké housličky a bubínek. Byl jako dítě 
dost slabý, tatínek ho na věž a dolů nosil 
na zádech. Učil se hrát na housle a brzy 
koncertoval – např. v Borové v hostinci 
p. Dostála, i v Poličce. Jeho učitel dokon-
ce řekl rodičům, že už chlapec umí víc 
než on sám a doporučil konservatoř. Stu-
doval tam housle, klavír, varhany. Po stu-
diu učil v Poličce hře na housle, pak byl 
houslistou v České filharmonii. Na stát-
ní stipendium odešel studovat do Paříže 
a potom už působil celý život v zahrani-
čí jako hudební skladatel. Jeho díla jsou 
např. balet Špalíček, opery Voják a taneč-
nice, Julietta, Mirandolina, Řecké pašije. 
Na text Miloslava Bureše složil kantáto-
vý cyklus Otvírání studánek. Oženil se 
s Charlottou Quennehen a do vlasti se 
občas vracel na návštěvu. Těžce nesl udá-
losti Mnichova a od té doby už do vlas-

ti nepřijel. Po okupaci Francie musel 
i s manželkou uprchnout ze země. Válka 
se promítla i do jeho tvorby – Polní mše 
na text Jiřího Muchy, koncert Památník 
Lidicím, po konci války jásavá 4. sym-
fonie. S paní Charlottou žili pak střídavě 
v Americe, Švýcarsku, Francii. Ve Švý-
carsku pobývali u svého přítele dirigen-
ta a bohatého mecenáše Paula Sachera 
a jeho manželky. Tam skladatel roku 1959 
zemřel a na pozemku pana Sachera byl 
pohřben. Po 20 letech byly jeho ostatky 
přestěhovány do rodné Poličky. Koncem 
roku 1978 totiž paní Charlotta zemře-
la a ona ve své závěti určila, že má být 
pohřbena v hrobce rodiny Martinů a také 
to, aby i její manžel tam byl převezen. 
V roce 1979 se to stalo. 

Od kostela není daleko do Šaffovy 
ulice, kde je přestavěné muzeum. Původně 
zde bývala chlapecká měšťanská škola. Je 
tu hodně zajímavého z historie Poličky, 
sklářství na Poličsku, líbila se nám i histo-
rická třída B. Martinů. A hlavně – rozsáhlá 
expozice o životě skladatele. Na chodbě 
jsou krásné plastiky a socha od socha-
ře Vojtěcha Eduarda Šaffa. Jeho jméno 
ostatně nese i tato ulice. Je v ní i sochařův 
rodný dům. 

Hned za rohem – na náměstí je barok-
ní radnice, kde je městská galerie. Je tam 
i model města a na něm jeho podoba v 15. 
století. A dvě kaple – barokní sv. Františka 
Xaverského, která prostupuje dvěma patry 
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a původní zachovalá gotická kaple – ta 
je vlastně ve věži, která z původní radni-
ce – zničené požárem – zůstala zachová-
na. Je to i vidět na vnější podobě radni-
ce. Na náměstí je také krásný mariánský 
sloup – Neposkvrněné početí P. Marie. Je 
tu také socha sv. Jana Nepomuckého. K ní 

se váže pověst o Honzovi z Kamence, 
kterou zaznamenal Miloslav Bureš v knize 
Zpívající lípa. Honza byl nepříliš chytrý 
chlapec, ale přesto se mu podařilo utkat 
plátno. Matka ho poslala, aby dílo pro-
dal. Varovala ho před lidmi, kteří hodně 
mluví. A tak Honza povídavé zákazníky 
odmítal, až přišel sem k soše. Oslovil ji 
„pantáto, prodávám plátno“. Když socha 
nemluvila, byl spokojený a nechal jí plát-
no s tím, že si pro peníze přijde druhý den. 
Doma však bylo zle, když přišel bez zboží 
i bez peněz. Vrátil se aspoň pro plátno, 
ale ani to tady už samozřejmě nebylo. 
Rozzlobil se na toho „pantátu“ a praštil 
do jeho paže. Ta se ulomila a z ní se vysy-
pal přímo poklad. Ten tam měšťané ukryli 
pro případnou opravu sochy. A tak měl 
Honza z Kamence doma velkou slávu. 

Ale v Poličce stojí za zhlédnutí řada 
dalších zajímavých objektů. Ať jsou to 
třeba klasicistní vrata a dveře – jemně 
vyřezávané. Je to taková místní pozoru-
hodnost. Jsou tu ale i vrata barokní, novo-
renesanční, secesní a na předměsí rondo-
kubistická. Rondokubistické jsou i některé 
činžovní domy. Zajímavý je i objekt kul-

turního domu – Tylův dům. V historic-
ké části města jsou v úzkých uličkách 
tzv. prampouchy – rozpěrné oblouky mezi 
budovami. A tak jsme tento den využívali 
všechno, co město nabízelo a procház-
ku v okolí, možná právě Naučnou stezku 
u Poličky, necháme na jindy.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Prodejní a zážitková výstava Kreativ, kte-
rou pořádá Česká abilympijská asocia-
ce v pátek 29. a v sobotu 30. května od 9 
do 17 hodin v pardubické Tipsport areně 
(zimní stadion) – vstup je zdarma, je akce 
s řadou tvořivých dílen (workshopů) růz-
ného zaměření a s nabídkou originálního 
oděvního, drogistického i jiného zboží. 
V jednotlivých dílnách budete mít možnost 
si vyzkoušet i některé nezvyklé či méně 
známé volnočasové aktivity: výrobu ná-
ramků z paměťového drátu, tvoření z ko-
rálků nebo vytlačování marcipánu do dře-
věných forem, uvidíte i ukázky předení 
a mnohé další dovednosti. 
Nezapomeňte navštívit ani národní abi-
lympiádu, 23. ročník soutěžní přehlídky 
schopností a dovedností osob se zdravot-
ním postižením. Sledování různých disci-
plín jako např. návrhu plakátu, aranžová-
ní květin, počítačové editace textu nebo 
malování na kameny vám potvrdí, že ani 
zručnost ani logické uvažování tito lidé 
v žádném případě nepostrádají. Zajímavý 
pro vás jistě bude také doprovodný pro-
gram. Můžete si třeba projít výstavu Abi-
-Reha s expozicí kompenzačních, rehabili-
tačních apod. pomůcek a prodejní výstavu 
výrobků chráněných dílen nebo zhlédnout 
ukázky výcviku asistenčních a vodicích 
psů či různá hudební a taneční vystoupení, 
připravena budou i další lákadla.
Pro podrobné informace navštivte weby 
www.kreativ-pardubice.cz a www.abilym-
piada.cz.

Miloš Kajzrlík,
 Česká abilympijská asociace

Pozvánka na aktivní prožití
volných chvil
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Tomáš Sodomka - Restaurace Stadion Slatiňany  

pořádá 

 

 

 

 

 U tribuny na stadionu Spartak ve Slatiňanech  

Přihlášení soutěžících od 13:00 do 15:00 

Od 13:00 do cca 16:00 soutěžní stanoviště  - Lanová lávka, přetahování lanem, Goool do brány, hod na cíl, hanojské 

věže a další 

cca 16:00 Hasičský zásah – vyprošťování zraněného při nehodě z vraku vozu 

Doprovodný program: 

Červený kříž Chrudim – ukázky první pomoci, Mama Klub Chrudim - malování na obličej, AEROKLUB CHRUDIM – ukázka větroně 
L13 - BLANÍK, Malování křídami i pastelkami, Trampolína, kopečková zmrzlina,  . . . . 

                                                    grilování STEAKŮ A KLOBÁS, opékání vuřtů u Tomáše s Tomášem 

 
 

 

 

Časy jsou pouze orientační.

Pobytový zájezd do městečka Cariati

SK Spartak Slatiňany oddíl kopané pořádá v termínu 
26. 6.–5. 7. 2015 pobytový zájezd do středomořského měs-
tečka Cariati v Itálii – Kalábrii. Nabízíme případným zá-
jemcům k dispozici poslední volná místa.
Historické centrum s uličkami obklopují hradby z 15. století, 
město je známé ručně tkanými koberci a závěsy, tradiční místní 
terakotovou keramikou a dokonce výbornou zmrzlinou, která 
vyhrála ocenění v celosvětové soutěži. Na promenádě v centru 
se v létě konají pravidelné trhy, v novější části jsou obchůdky, 
kavárny, restaurace, pizzerie a cukrárny.
Cariati je větší živější a velmi hezké pečlivě udržované leto-
visko vhodné pro pohodovou dovolenou, opakovaně získává 
ocenění Modrá vlajka udělované za čistotu pláže, průzračné 
moře má několik odstínů modré a většinou pozvolný vstup 
vody a písečné dno.
Cena: dospělá osoba 6 500 Kč (od 12 let) dítě 4 500 Kč
Záloha 2500 Kč do 15. 3. 2015.
Cena zahrnuje polopenzi (v případě zájmu lze domluvit i oběd), 
dále dopravu autobusem firmy M+H Slatiňany a ubytování 
v **hotelu Il Pettirosso ve 2–4 lůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením.
Tento pobytový zájezd je organizován na doporučení přímých 
účastníků dovolené v předchozích letech, kteří byli velmi spo-
kojeni se všemi službami a prostředím střediska. Je vhodný 
i pro rodiny s dětmi.
Kontakty:
* předseda oddílu kopané – František Pilař, tel. 733 393 663
*  sekretář oddílu kopané – ing. Jaromír Hanuš, tel. 

776 128 154

Římskokatolická farnost sv. Martina
si Vás dovoluje pozvat

v pátek 29. 5. na Noc kostelů 2015

Program:
18.30 – Mše svatá
19.30 – konzervatoristi Pardubice: Terezka Kučerová and spol.
20.00 – Jiří Kubeš – Země na které stojíš, je země svatá.
20.20 – Terezka Kučerová and spol.
20.50 – Ing. Jaroslav Bušta – kostel v proměnách času
21.15 – Terezka Kučerová and spol.
21.45 – posezení na faře

www.nockostelu.cz
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V roce 2014 pracovalo středisko 
Junáka Slatiňany se 230 členy v deseti 
oddílech, z nichž se některé dále dělí 
na menší družiny. V této zprávě upozor-
ním pouze na výraznější akce střediska.

V lednu jsme pořádali již tradič-
ní zimní lyžařskou výpravu do Krkonoš 
do Svobody nad Úpou. Svým členům 
nabízíme výcvik v oblasti sjezdového 
lyžování, snowboardu i běhu na lyžích. 
Středisko má osm kvalifikovaných lyžař-
ských instruktorů z řad vedoucích. 

V březnu se konal již 12. skautský 
ples. 

Koncem dubna jsme pořádali tradiční 
Čarodějnice s programem pro děti. 

V květnu vyrazila vlčata a světlu-
šky na svou expedici do Českého ráje 
do Maloskalska. 

V červnu proběhlo vodácké sjíždění 
Sázavy pro skauty a skautky. Koncem 
června jsme připravovali šiškovické tábo-
řiště pro letní tábory. 

O prázninách jsme pořádali tři dětské 
a dva dospělácké tábory. Dětské tábory 
proběhly v v Toulovcových Maštalích, 
u vesnice Břehy u Přelouče a v Šiško-
vicích, oldskauti tábořili na Březinách 
a v Lužických horách. 

V říjnu jsme pořádali humanitární sbír-
ku Postavme školu v Africe ve spolupráci 
s nadací Člověk v tísni. Akce byla spojena 
s kulturním programem pro veřejnost. 

Na podzim jsme pracovali v Šiško-
vicích (postupná renovace druhé chaty, 
dřevo na zimu, atd.)

V listopadu vyrazili skauti a skautky 
na Posekanec, kde se věnovali poznává-

ní přírodních krás i rozvoji vzájemných 
vztahů. 

V prosinci jsme organizovali Mikuláše 
pro veřejnost a rozdávání Betlémského 
světýlka. Betlémské světýlko probíhalo 
formou živého betlému na nádvoří zámku. 

Zmínil jsem pouze větší akce stře-
diska, do kterých se zapojilo více oddí-
lů. Krom toho si každý oddíl pořádá své 
vlastní schůzky, výpravy a akce. Pravi-
dlem je, že každý dětský oddíl organizuje 
týdenní schůzky a jednou za měsíc jedno-
denní či vícedenní výpravy.

Středisko Junáka Slatiňany se snaží 
nabízet pestrou činnost pro všechny 
věkové kategorie, která má cílený přesah 
ke vztahům a hodnotám. 

Daniel Vychodil,
 vedoucí střediska

SLATIŇANSKÉ 
POZASTAVENÍ

Pohádka SLATIŇANSKÝ ČERT
– loutkářský soubor AHOJ Chrudim
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Slatiňany    
Písečánek Písek s muzikou Parkánek
Dětský folklórní soubor Sejkorky ze Sokola Slatiňany
Flétnový soubor ZUŠ Slatiňany
Písečánek, flétnový soubor a Sejkorky
Domov sociální péče „VIOLA + STEP“ 
Vystoupení STRONGMANŮ
Prezentace Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Soutěže se STRONGMANY
Vystoupení dechovky ZUŠ Chrast
Taneční obor ZUŠ Slatiňany, taneční škola BESTA Chrudim
Vystoupení folklórního souboru Likávka ze Slovenska 
a Národopisného souboru Formani ze Sokola Slatiňany
ISARA - kapela se svou folk-rockovou tvorbou

16. KVĚTNA 2015

PO CELÝ DEN SE TĚŠTE NA ...
DOBOVÝ JARMARK, DEN KONÍ, PROHLÍDKY STÁJÍ, 
PROJÍŽĎKY KOČÁREM, PROHLÍDKY ZÁMKU,
PARKOVÉ DIVADÉLKO, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, 
PONÍKY MINISHETTY, mechanické hračky pro všechny...
Z BLÍZKÉHO OKOLÍ NAVŠTIVTE ...
INTERAKTIVNÍ MUZEUM ŠVÝCÁRNA, 
KOČIČÍ HRÁDEK, VYHLÍDKOVOU VĚŽ CHLUM ...

PŘIJĎTE A NEBUDETE SE NUDIT !!!

KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015

– loutkářský soubor AHOJ Chrudim

KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015KVĚTNA 2015
IX. ROČNÍK
IX. ROČNÍK

Dětský folklórní soubor Sejkorky ze Sokola SlatiňanyDětský folklórní soubor Sejkorky ze Sokola Slatiňany
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Město Slatiňany ve spolupráci s Národopisným souborem Formani 
a Dětským folklórním souborem Sejkorky při T. J. Sokol Slatiňany

Vás zvou  do zámeckého parku ve Slatiňanech na

9.00 hod.

9.50 hod.
10.15 hod.
10.35 hod.
10.50 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
12.15 hod.
13.00 hod.
13.30 hod.
13.50 hod.
14.40 hod.
15.20 hod.

17.05 hod.

Tuto akci podporuje Pardubický kraj.

Více na: www.slatinany.cz, telefon: 469 660 239, email: infocentrum@slatinany.cz

Umístěním loga a informováním návštěvníků akce pomáháme dětem s Rettovým syndromem.Umístěním loga a informováním návštěvníků akce pomáháme dětem s Rettovým syndromem.

Skautské středisko v roce 2014

Český statistický úřad hledá zpravodaj-
ské domácnosti, které by byly ochotny 
za čtvrtletní odměnu 855 až 1 355 Kč 
(podle počtu členů domácnosti) podrobně 
vykazovat své příjmy a vydání za jednot-
livé druhy zboží a služeb za všechny čle-
ny domácnosti. Údaje budou statisticky 
využity jako podklad pro přípravu soci-
álních opatření, hodnocení životní úrov-
ně a struktury spotřeby různých typů do-
mácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných 
dat je přísně dodržována podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Statistici hledají konkrétně v obcích 
s 2 000–9 999 obyvateli 
-  1 domácnost, kde je v čele domácnos-

ti zaměstnanec s vyšším vzděláním, 
bezdětnou, s čistým měsíčním příjmem 
14 001–17 000 Kč na osobu, bydlící v ro-
dinném domě

-  1 domácnost, kde je v čele domácnos-
ti osoba samostatně výdělečně činná, 
bezdětnou, s čistým měsíčním příjmem 
do 8 000 Kč na osobu, bydlící v rodinném 
domě

-  1 domácnost důchodců – manželů, s čis-
tým měsíčním příjmem 10 001–11 000 Kč 
na osobu, bydlící v bytovém domě

Více informací o statistice rodinných 
účtů naleznete na internetových stránkách 
www.pardubice.czso.cz. V případě zájmu 
o spolupráci se spojte s Věrou Čermáko-
vou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj, tel. 466 743 435, mobil: 
737 280 866, e-mail: vera.cermakova@
czso.cz.

ČSÚ hledá domácnosti pro 
statistiku rodinných účtů
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Česká
betonová taška

40% sleva
BESK spol. s r. o., 503 33 Praskačka 25, okr. Hradec Králové.

Tel.:  603 783 273, e-mail: besk@besk.cz.

www.besk.cz 

Koupím řadovou garáž ve Slatiňanech u nádraží. Prosím nabíd-
něte.
remesr@seznam.cz, 775 276 161.

Soukromá inzerce

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 23. 5. 2015

v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

MÍSTNÍ VÝSTAVU 
králíků, drůbeže, holubů a exotů

Výstava bude doplněna o prodej květin, sadby
a okrasných keřů ze zahradnictví Dubany, 

dále o prodej keramiky.

V 11 hodin a ve 14 hodin bude provedena ukázka
„Králičího hopu“

(tj. skákání králíků přes překážky)

Výstava bude otevřena
v sobotu 23. května 2015 od 7 do 17 hodin.

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!

Srdečně zvou pořadatelé!


