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 Soutěže v IC Slatiňany

FS Likava v Slatiňanoch

V rámci návštěvy Pardubického kraje navštívila v úterý 21. července 
ministryně pro místní rozvoj paní Ing. Karla Šlechtová naše město. 
Jedním z cílů její návštěvy byly i projekty podpořené z evropských 
dotací. Mezi takové patří i muzeum Švýcárna.
Po uvítání v areálu slatiňanského hřebčína, se se svým doprovo-
dem přesunula do Švýcárny. Seznámila se s rekonstrukcí objektu, 
která probíhala díky velké podpoře evropských fondů. Zdůraznila 
smysluplné využití použitých peněz ve prospěch tohoto vysoce in-
teraktivního muzea, které je navštěvováno ať již rodinami s dětmi, 
školami a  školkami  i dalšími  turisty navštěvujícími naše město. 
Na závěr vyjádřila spokojenost s  tímto projektem a podporu při 
řešení některých úskalí, která se v souvislosti s ním vyskytla.
Její slova nás velice potěšila a dodala nám energii nadále zlepšovat 
podmínky pro návštěvníky muzea a zkvalitňovat využití Švýcárny.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Více viz článek na straně 8.

Jezdíte v létě rádi na výlety a rádi soutěžíte? Po-
tom se zapojte do některé ze
zajímavých soutěží, které nabízíme v našem Tu-
ristickém informačním centru
a soutěžte 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.

Návštěva ministryně pro místní rozvoj
ve Slatiňanech

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 bude-
me mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři 
a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Pavel Stehlík – Do temnoty
Lars Kepler – Stalker
Otevírací doba knihovny a infocentra
V době letních prázdnin se otevírací doba v městské knihovně ne-
mění a je stejná jako po celý rok a zavíracím dnem nadále zů-
stává pondělí. V infocentru je v tomto období v pondělí otevřeno 
a stejně  tak  je otevřeno  i o prázdninových víkendech, a  to od 9 
do 12 a od 13 do 16 hodin. Neváhejte nás navštívit!

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 20. schůzi ze dne 15. 6. 2015
  1.  Hospodaření příspěvkových organizací
  2.  Zapůjčení společenského sálu pro příměstský tábor (Bc. M.Do-

stálovi za 1 250 Kč)
  3.  Pronájem části pozemkové parcely č. 616/1 v kat území Slati-

ňany (cca 40m2 p. E. Polhošové)
  4.  Částečná rekonstrukce elektrického vedení v ul. Neumannova 

a Příční (ČEZ umožní městu uložit do výkopu kabel VO)
  5.  Odměny ředitelů PO
  6.  Umístění  stavby  chaty  č.  ev.  50  včetně  přístavby  v  chatové 

lokalitě „Borek“ v Kunčí (68m2)
  7.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací
  8.  Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 21. schůzi dne 29. 6. 2015

  1.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany
  2.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
  3.  Návrh zpracovatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zpracování pasportu veřejného osvětlení Slatiňany
  4.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

realizaci povrchu hřiště v Trpišově
  5.  Smlouvu  o  poskytování  služeb  825/15  za  účelem  umístění 

technologického  zařízení  a  rozvodů k  příjmu datových  tele-
komunikačních služeb u bytového domu č. 825 Staré náměstí, 
Slatiňany

  6.  Výběr  zhotovitele  na  stavbu  nové  komunikace,  stavba  „C“, 
Slatiňany (k RD č. p. 632)

 7.  Výběr zhotovitele na úpravu kruhového objezdu ve Slatiňanech 
 8.  Výběr zhotovitele na stavbu kabelové elektropřípojky 1 kV pro 

kompostárnu Slatiňany – Škrovád
  9.  Výběr zhotovitele na osvětlení třech přechodů pro chodce na 

ul. T. G: Masaryka, Slatiňany
10.  Výběr zhotovitele na nové osvětlení v knihovně MěÚ Slati-

ňany
11.  Pojištění vozidla
12.  Vyřazení majetku města Slatiňany
13.  Souhlas s použitím dotačních prostředků ZŠ Slatiňany
14.  Úpravu závazných ukazatelů Základní školy Slatiňany
15.  Souhlas  s  nezemědělským  využitím  části  pozemku  parc. 

č. 345/1 v kat území Škrovád
16.  Smlouvu o spolupráci
17.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na své 5. schůzi dne 24. 6. 2015

  1.  Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Stav plnění usnesení
  3.  Druhá část – závěrečný účet města Slatiňany 
  4.  Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2014
  5.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015
  6.  Veřejnoprávní smlouva s městem Chrudim o sociálně-právní 

ochraně dětí
  7.  Směna části pozemkové parcely č. 107/8 o výměře 50 m2 za 

část pozemkové parcely č. 108/15 o výměře 10 m2 v kat. úze-
mí Škrovád

8.  Zrušení usnesení zastupitelstva města
9.  Bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 716 v kat. území 
Slatiňany zastavěných stavbou chodníku propojujícího Slatiňa-
ny a Presy, veřejným osvětlením a ostrůvkem

10.  Bezúplatný  převod  pozemkové  parcely  č.  108/8  o  výměře 
17 m2 v kat. území Škrovád do vlastnictví města Slatiňany

11.  Koupě pozemků u mateřské  školky  a  sokolovny ve Slatiňa-
nech

12.  Prodej pozemkové parcely č. 687/2 v kat. území Slatiňany (na 
Podhůře)

13.  Záměr  převzetí  osmi  bodů  veřejného  osvětlení  a  přeložky 
chodníku v místě napojení města na budoucí silniční obchvat

14.  Smlouva o podmínkách provedení stavby – chodník v ul. Seč-
ská, Slatiňany IV. etapa

15.  Záměr prodeje stavební parcely č. 122 a pozemkové parcely 
č. 511/3 v kat. území Trpišov

16.  Zrušení regulačního plánu Slatiňany – jih
17.   Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí
18.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 664/3 o výměře cca 

10 m2 v kat. území Slatiňany
19.  Změna pravidel pro poskytování půjček z FRB
20.  Prodej bytové jednotky

Slatiňany v dobách moru a krutého „Zumsandy“

Vážení spoluobčané, 
pokračujeme v listování obecní kronikou se zastavením v letech 
přelomu 17. a 18. století. Tedy v období tuhé rekatolizace následu-
jící po útrapách 30 leté války. Zmínka o morové ráně je poměrně 
známá, souvisí s ní i první dochované vyobrazení (části) Slatiňan. 
Nechybí  ani  opětovné  líčení  pokračujícího  sporu mezi  „naším“ 
panstvem a Chrudimí ohledně hospodaření v lesích Podhůry. Tato 
rozepře se táhne v záznamech jako červená nit napříč staletími.
Stalo se před 335 lety:
R. 1680:  „…Téhož  roku  panoval  strašlivý mor  v  Chrudimsku. 
Když pak v měsíci září nákaza ta i v Slatiňanech tak silně vypukla, 
že v krátkém čase 77 osob zemřelo a nad jich se ještě mnoho roz-
nemohlo, putoval Jan Jaroslav Puchart z Voděrad (tehdejší majitel 
Slatiňan)  se všemi úředníky a  služebníky  i  s  velikou částí  pod-
daných svých dne 3. října 1680 a opět v březnu r. 1681 k obrazu 
Salvatorskému do Chrudimi, načež prý ta nemoc ihned pominula. 
K věčné paměti události  té dal pan Jaroslav Puchart vymalovati 
obraz votivní s nápisem, který se až po dnes spatřuje v sákristii 
děkanského chrámu Chrudimského.
…Ježto  ale  bylo  zboží  slatiňanské  velice  zadlužené,  prodáno 
jest  r. 1710 dne 10.  listopadu za 71.500 zl.  rýn. Karlovi Josefo-
vi Zumsandovi ze Sandbergu. Nový tento držitel hleděl důchody 
své všemožně zvýšiti; vystavěl nový dvůr v Kochánovicích i jiná 
stavení hospodářská. Avšak k poddaným svým měl se velmi ne-
lidsky a ukrutně. Zachovala se až po dnes pověst o  tom, kterak 
všelikým vymyšleným způsobem poddané své trýznil, nelidskými 
robotami obtěžoval, v strašlivém sklepě pod tvrzí svou (kde nyní 
jest hlavní vjezd do zámku) věznil, je ukrutně bil a hladem mořil 
a vůbec tak prý s nimi nakládal, že již slovo „Zumsanda“ každého 
strachem a hrůzou naplňovalo. Že pak pověst  tato na pravdě  se 
zakládá, vychází z toho, že Karel Zumsand pro ukrutné s podda-
nými svými nakládání před soud do Prahy pohnán a na to do věže 
Daliborky uvržen byl,  v níž po delší  čas  zůstával. Nemilosrdný 
muž tento nepřeje chudině Chrudimské, aby z lesa „Hora králové“ 
roští a  jiné staré vývraty domů na  trakařích vozila a na bedrech 
svých nosila,  začal  též znovu  rozepři  s obcí Chrudimskou o  les 
tento, kterýž spor teprve po smrti jeho k nařízení císaře Karla VI., 
k němuž se byla  rada Chrudimská v zastoupení  špitálů  tamních 
utekla, roku 1729 obapolným narovnáním a smluvením ukončen 
tak, že tehdejší držitel zboží Slatiňanského Jan Henrich Zumsand 
od řečeného lesa k špitálům Chrudimským 400 korců postoupil…
…po  smrti  řečeného  Karla  Zumsandy  zboží  to  prodáno  bylo 
u veřejné licitaci dne 22. září r. 1732 Josefovi Františkovi hraběti 
z Schönfeldu, pánu na Nasavrších atd. za 108.500 zl. rýn., který je 
k panství Nasavršskému přivtělil, k němuž až po dnes přísluší…“

Z kroniky vybral P. Kolek
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Již téměř 2 roky jsou na sídlišti v ulici Tyršova, sídlišti v ul. Bo-
ženy  Němcové,  v  ul.  Nádražní  (u  domků  chráněného  bydlení) 
a na Starém náměstí ve Slatiňanech umístěny nádoby na použitý 
olej a tuk z domácnosti.

Přestože je z evidovaného množství odpadu zřejmé, že jsou tyto 
nádoby na použitý olej a tuk využívány, najdou se mezi námi bo-
hužel  ti, kteří  tuto nádobu využívají k odkládání  i  jiného komu-
nálního odpadu.

S ohledem na uvedené Vás tedy žádáme, abyste do zelené nádo-
by-popelnice odkládali pouze použitý olej a tuk, a to v uzavře-
ných plastových obalech, nejlépe v pet lahvích.

•  Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umož-
ní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by 
však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo na-
drcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, 
dřevnaté stonky květin apod.). 

•  Čím pestřejší  je  skladba materiálu ke kompostování,  tím  lépe. 
Materiál ke kompostování dobře promícháme: 

– vlhké se suchým
– porézní materiál z hutným
–  „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C) s dusíkatým (N) – čím star-
ší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo 
více uhlíku,  čím  je materiál  čerstvější,  šťavnatější  a  zelenější, 
tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou 
trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní 
složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je 
dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo 
listím z předchozího roku.

•  K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kom-
post, případně chlévský hnůj.

•  Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerá-
ly, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

•  Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. 
•  Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení za-
hřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou 
mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale 
i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest 
ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxi-
ma teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba 
na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Mate-
riál můžete rovněž postupně shromažďovat, a když budete mít 
k dispozici větší množství rychlerozkladného materiálu (napří-
klad čerstvou travní seč), tak ji promíchejte s nashromážděným 
materiálem a založte najednou celou hromadu kompostu. 

•  Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný 
přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme 
a znovu promícháme.

•  Čerstvý kompost můžeme získat za 2–6 měsíců, vyzrálý kom-
post za 6–12 měsíců. 

Bc. Petra Víšková

Město Slatiňany nabízí k prodeji zametací kartáč ZKK 110 výrob-
ce RYKOV LIBČANY, rok výroby 2007. Kartáč se ovládá z místa 
řidiče a je s přední krycí clonou. Je určen na připojení k travnímu 
traktoru. Pracovní záběr 1 100 mm, průměr válců 400 mm.
Bližší informace u pana Miloše Víška, č. tel. 606 601 933.

NÁDOBY NA POUŽITÝ OLEJ A TUK

Základní pravidla kompostování

Nabídka prodeje zametacího kartáče

Zpětný odběr elektrozařízení
Co je elektrozařízení: zařízení,  jehož funkce závisí na elektric-
kém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k vý-
robě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetic-
kého pole, a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 
1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud

Co je zpětný odběr elektrozařízení: odebírání použitých elektro-
zařízení pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez 
nároku na úplatu v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje 
nebo  dodávky  nového  elektrozařízení  posledním  prodejcem  či 
v jeho bezprostřední blízkosti

Elektrozařízení se dělí do 10 skupin následovně:
1. Velké domácí spotřebiče
ledničky, pračky, mrazáky, pračky, sušičky, myčky nádobí, el. spo-
ráky, mikrovlnné trouby, ventilátory, klimatizační jednotky apod.

2. Malé domácí spotřebiče
vysavače,  žehličky,  mixéry,  fritézy,  topinkovače,  holicí  strojky, 
fény, hodiny, budíky, váhy, ventilátory apod.

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
počítače, notebooky, tablety, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefo-
ny, mobilní telefony apod.

4. Spotřebitelská zařízení
televize, video technika, audio technika, hudební nástroje apod.

5. Osvětlovací zařízení
zářivky, trubice, výbojky apod.

6. Elektrické a elektronické nástroje
vrtačky,  pily,  šicí  stroje,  frézy,  brusky,  řezačky,  pájky,  zahradní 
technika apod. (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 
nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
elektrické vláčky, autíčka, ovladače videoher, videohry, počítače 
pro sport apod.

8. Lékařské přístroje
veškerá  lékařská  technika  kromě  implantátů  apod.  (s  výjimkou 
všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
detektory, termostaty, laboratorní technika apod.

10. Výdejní automaty

Nejbližším místem zpětného odběru všech výše uvedených sku-
pin elektrozařízení je sběrný dvůr města Slatiňany u vlakového 
nádraží.

Drobné elektrozařízení ze skupin 3., 4., 7., 8. a 9. (do maximál-
ního rozměru 30×50 cm) lze též vložit do červeného kontejneru 
umístěného u obchodního střediska firmy Málek.
Tento kontejner je určen i k odložení baterií a akumulátorů (sa-
mostatný vhoz).

Žádáme všechny občany, kteří mají doma jakékoliv elektrozaříze-
ní, které již nefunguje, nebo jej nechtějí již využívat, aby jej ne-
házeli do popelnice společně se směsným odpadem, ale využívali 
možnosti zpětného odběru (viz výše). 

Bc. Petra Víšková
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Zlatá svatba

Pozvánka na posvícení

Dne 14. srpna si připomenou výročí – zlatou svatbu manželé Ale-
na a Milan Medovi. Zlatou svatbu oslavili v kruhu svých nejbliž-
ších v obřadní síni MěÚ ve Slatiňanech.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, PROTOŽE „JÁCHYM“ NÁS ZVE 
NA POSVÍCENÍ LETOS DOCELA BRZY, SBOR TRPIŠOV-

SKÝCH HASIČŮ VÁS TAKÉ SRDEČNĚ ZVE
NA DALŠÍ POSVÍCENSKÉ SETKÁNÍ OBČANŮ,

KTERÉ SE BUDE KONAT
V SOBOTU 15. SRPNA NA NÁVSI. 

PRO KAŽDÉHO MÁME NĚCO, POSEZENÍ POD STANY, 
KLOBÁSKY A STEAKY NA GRILU, STUDENÉ PIVÍČKO, 

PŘÍPADNĚ SOUSEDSKÁ KOŘALIČKA,
VŠE ZA CENY LIDOVÉ.

PRO DĚTI OHÝNEK NA OPÉKÁNÍ, POSVÍCENSKÝ
TURNAJ V NOHEJBALE PRO VŠECHNY

(STARTOVNÉ 50 Kč)
ZAČÁTEK CCA VE 14.00 HODIN, KONEC DLE VÝDRŽE.

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

Děkuji  mnohokrát  městskému  úřadu  Slatiňany,  panu  starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní Osinkové za potěšující blahopřání 
k životnímu jubileu.
  Jaroslava Beranová

Srdečně děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé bla-
hopřání k mým narozeninám.
  Marie Boušková

Děkuji Svazu diabetiků Slatiňany i městskému úřadu za návštěvu 
a milé blahopřání. Také chci poděkovat kolektivu restaurace Bo-
net za uspořádání rodinné oslavy, byli jsme moc spokojeni.
  Růžena Linhartová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
  Květoslava Nováková

Děkuji  panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  a  paní Osinkové 
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Také  patří  poděkování  Svazu  diabetiků  a  paní  Olze  Slachové 
za milé blahopřání a dárek. Vážím si toho.
  Růžena Macková

Poděkování

Foto z minulých setkání

V pondělí dne 29. června 2015 se v obřadní síni Městského úřadu 
Slatiňany uskutečnilo slavnostní zakončení  školní docházky pro 
vycházející žáky ZŠ Slatiňan spojené s předáním vysvědčení. Žáci 
se rozloučili se svými třídními učiteli a mají před sebou další etapu 
vlastního života. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Ukončení školního roku

STÁTNÍ ZÁMEK SLATIŇANY –
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ – SRPEN

8.–9. 8. 2015 – 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  vystoupá-
te  na  zámeckou  věž.  Začátek  prohlídky  vždy 

v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Doporučujeme vstupenky rezervo-
vat na tel. čísle 469 681 112.

29. 8. 2015 – HRADOZÁMECKÁ NOC – NOČNÍ „PRO-
HLÍDKY PO ANGLICKU“
Máte pro strach uděláno? Přijďte do zámku v noci! Zveme Vás 
na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře roz-
svícených lustrů a lamp. Knížecí salony si projdete vlastním tem-
pem bez průvodce, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. Bude 
tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte. Ote-
vřeno od 19.30 do 22 hodin. Jednotné vstupné 70 Kč. Rezervace 
není nutná.

www.zamek-slatinany.cz
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Co dělají Sejkorky?
Dětský folklórní soubor Sejkorky  z T.  J. 
Sokola  Slatiňany, má  v  červenci  zaslouže-
né prázdniny. Během dubna až června děti 
reprezentovaly tělocvičnou jednotu i město 
Slatiňany na mnoha akcích. Na krajské pře-

hlídce dětských folklórních souborů v Červeném Kostelci soubor 
dostal ocenění poroty za  technickou připravenost a úroveň. Kvě-
ten patřil přípravám na Slatiňanské pozastavení. Soubor představil 
divákům dvě  nová  vystoupení  nejmladšího  a  středního  oddělení, 
nejstarší předvedli nový Mateník. Během této akce se Sejkorky sta-
ly  i náhradními  rodinami pro děti ze  souboru Písečánek z Písku. 
6. června se soubor zúčastnil Mezinárodního folklórního festivalu 
Pardubice – Hradec Králové a hned v neděli 7. června se na tradič-
ním Jarním koncertu pro celou rodinu v sokolovně spolu s Formany 
předvedli muzikanti i všechna taneční oddělení Sejkorek. Premiéru 
mělo i nové zvykoslovné pásmo o Velikonocích. 9. června vystu-
poval  soubor na velké zemědělské výstavě „Naše pole“ v Nabo-
čanech. 21.  červen – poslední vystoupení  školního  roku na „Jih-
lavském havíření“. Nečekanou odměnou pro děti byla  i návštěva 
jihlavské zoo, kterou pro nás organizátoři připravili. Ti nejodváž-
nější ochutnali i gurmánskou specialitu zoo – smažená sarančata.
A co Sejkorky čeká? Hned v srpnu muzikanti a nejstarší taneční-
ci jedou předvést své umění na jeden z největších mezinárodních 
folklórních festivalů v České republice – do Červeného Kostelce. 
V září budeme vystupovat ve skanzenu v Krňovicích. Pak začnou 
velké  přípravy  na Dětský mezinárodní  festival  Tradice  Evropy. 
Ten se ve Slatiňanech představí ve středu 4. listopadu.
Pokud se chcete stát muzikanty nebo tanečníky souboru, začínáme 
novou sezónu v pátek 4. září odpoledne ve slatiňanské sokolov-
ně. Vše o souboru zjistíte na našich internetových stránkách www.
sejkorky.cz.
Těšíme se na vás.

Stáňa Sejkorová – vedoucí souboru,
 Jiřina Pražanová – vedoucí muziky

I  letos ožije  skutečské muzeum  tradičními  řemesly. Pátý  ročník 
Řemeslné soboty proběhne 15. srpna 2015 od 9 do 17 hodin. Při 
práci  uvidíte  zručné  řemeslníky  –  kameníky,  kteří  budou  lámat 
žulu za pomocí dlabačky, štípat dlažební kostky a leštit žulovou 
desku,  kováře,  pod  jehož  kladivem  vzniknou  tradiční  nástroje 
potřebné pro  tvrdou práci  v  lomu,  a  ševce předvádějícího  ruční 
i strojní šití obuvi. 
Pro  děti  budou  připraveny  různé  zábavné  hry,  např.  sestavo-
vání  botasek,  netradiční  způsoby  jejich  šněrování,  malování 
přírodních  kamenů  či  poznávání minerálů  po  hmatu. Nebude 
chybět  ani  loutkové  divadlo  s  dílničkou. Oblíbenou  pohádku 
„Princezna na hrášku“ vám představí Jan Hrubec z Dřevěného 
divadla.
Do muzea  přijedou  sběratelé  stabilních motorů,  které  v  lomech 
dříve běžně poháněly kompresory na stlačený vzduch, vrátky, ští-

pačky nebo drtiče a třídiče štěrku. Řadu unikátních strojů si budete 
moci prohlédnout i v provozu. 
Čekají vás tradiční komentované prohlídky Muzea obuvi a kame-
ne  a  díky  jednotnému vstupnému  i  volně přístupné  sezónní  vý-
stavy. První z nich se věnuje historii místního hasičského sboru. 
V expozici objevíte unikátní žárohled, řez motorovou stříkačkou 
PS 8, hasičské přilby, dávné uniformy i vzácné fotografie a videa. 
Druhá výstava připomíná 70. výročí konce II. světové války a čin-
nost Bojové skupiny Skuteč. 
Po  celý  den  si  budete moci  v  areálu muzea  zakoupit  drátované 
výrobky, keramiku, šperky, šité a dřevěné dekorace, pečící kame-
ny, bylinky, koření, domácí limonádu, marmelády a další dobroty. 
Všechny  vstupenky  budou  slosovány  o  lákavou  cenu  v  podobě 
zážitkového letu pro tři osoby na letounu Z-43 věnovaného Aero-
klubem Skuteč, o.s.

Řemeslná sobota
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K té starší patří gotický sloup, který byl vyzdvižen od bigot-
ních Auerspergů (Gabrielou A.),  jehož horní část  tvoří rozšířená 
kaplička s obrazem bolestné Panny Marie. Pochází od kamenic-
kého mistra J. Zábranského z července 1852 (obr. č. 1).

Seskupení skalisek na  tomto návrší nese název  tohoto poety 
od 2. 5. 1926, data odhalení reliéfu Vrchlického na křemencové 
skalce (obr. č. 2 a 3).

Snímek  č.  2  zachytil  svým  fotoaparátem M. Kroufek  a  je 
archivován ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi. Vidíme 
na něm prof. F. Sekaninu z Prahy při projevu, vpravo vedle skály 
stojí  prof. G.  Schmoranz,  ředitel Národního  divadla  v.v.  Byl 
předsedou Výboru  pro  oslavu  památky  J. Vrchlického  ve  Sla-
tiňanech,  do  něhož  byli  kooptováni  členové Čtenářské  besedy 
a Okrašlovacího spolku. Z nich se pak ustavilo 8 odborů, zajiš-
ťujících realizaci konkrétních úkolů ke zdárnému průběhu oslavy 
a  jako příklad  uvádíme Odbor  pro  pořízení  desky Vrchlického, 
v němž byl angažován G. Schmoranz, MUDr. J. Kramář, osobní 
lékař Vrchlického, a další.

Začátkem  června  t.r.  byl  na  návrší  instalován  nový  panel 
s podrobnými informacemi o obou památkách, který tu doposud 
chyběl  (obr.  č.4  a  5). Veškeré  výlohy  s  jeho  přípravou  hradilo 
město, které se také stará o zvelebení lokality (lavičky) a v roce 
2004 dle doporučení arch. M. Stejskala, autora projektu na úpra-

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Návrší Vrchlického se honosí dvěma zajímavými pamětihodnostmi
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vu  návrší  z  února  2002,  postavilo  dřevěný  altán  s  omezeným 
výhledem. U něho byla v lednu 2015 vyměněna lepenka stříšky 
za šindel (obr. č. 4).

Vrchlického návrší je častým cílem vycházek místních obča-
nů, nacházejících tu nejen odpočinek, ale možnost obeznámit se 
s jeho historií na právě zabudovaném poutači (obr. č. 5). Proto se 
lidé obyčejně tady zdrží a chvíli posedí, neboť příjemné zákoutí 
sadové úpravy pod zalesněnou Hůrou působí jako balzám na psy-
chiku člověka.

Latinské  rčení  genius  loci  znamená  osobitý  půvab místa, 
který  se  zračí  v  osvíceném duchu  našich  předků,  jejichž  stopy 
jsou  tady očividně  patrny. To  si  každý  návštěvník  návrší  oživí, 
protože  v  září  uplyne  103  let  od  smrti  velikána  české  poezie, 
jehož portrét z roku 1904 je zde umístěn jako plastika na skalce 
(obr. č. 2).

Vysvěcení mariánského sloupu a odhalení plakety Vrchlické-
ho bylo vždy společenskou událostí, přesahující rámec regionu.

O svěcení sloupu píše F. Schmoranz (1872), který tyto infor-
mace  čerpal  z  farní  kroniky,  tehdy  německy  psané  farářem  J. 
Wolfem,  působícím  ve  Slatiňanech  v  letech  1853–1858  (jeho 
předchůdce psal do kroniky již česky).

V den  udělení  svátosti  (15.  8.  1854)  této  novodobé  relikvii 
s památným obrazem se k ní ubíralo procesí z obce pod vedením 
duchovního  správce. Vysvěcení  byla  přítomna  knížecí  rodina, 
princezny  z Lobkovic  (z  tohoto  rodu  pocházela  kněžna Gabri-
ela A.),  dále  zástupci  cizí  šlechty např.  kníže Hohenlohe, hrabě 
Pappenheim a zámecké úřednictvo.

Kněžna Gabriela,  pokud dlela  ve Slatiňanech,  se  ke  sloupu 
vždy vypravila k modlitbám, o mariánském svátku pak celé  její 
rodina (obr. č. 1).

Zato odhalení plakety Vrchlického proběhlo ve velkém stylu, 
aby odpovídalo  jeho  tvůrčí  invenci – básníka giganta. Předseda 
Výboru… G.  Schmoranz  nešetřil  proto  na  nákladech,  aby  vše 
proběhlo dle jeho scénáře, tj. velkoryse.

Program slavnosti byl předem avizován na plakátech a zahá-
jení  se konalo v neděli 2. 5. 1926 v 10.30 hod.  zapěním sborů. 
To  byl  již  prostor  před  návrším  zaplněn  tisíci  návštěvníky,  jak 
je  vidno  z  fota  č.  3. Dostavila  se  řada hostů  z Prahy, Pardubic, 
Chrudimi atd. Mezi pozvanými celebritami byla dcera Vrchlické-
ho, Eva s mužem, ředitel Národního divadla, sekční šéf Šafařovič 
s chotí, slavnostní řečník prof. F. Sekanina, zástupci ministerstev, 
úřadů, kulturních a osvětových korporací.

V projevu prof. Sekanina mluvil o jeho významu pro sloves-
nou  českou kulturu,  v  jehož průběhu Schmoranz  sejmul  roušku 
z reliéfu a shromážděným se poprvé naskytl pohled na umělecké 
zpodobnění  básníka  od prof. O. Španiela.  Schmoranz v  závěrč-
ném  slově  za  přítomnosti  starosty městyse  odevzdal  pamětní 
desku  pod  jeho  ochranu. Odpoledni  program pokračoval  jarní 

slavností květů, určenou hlavně pro děti.
Celá oslava vzpomínky na Vrchlického vyzněla jako důstojný 

hold celého kraje, na něž se nesmrtelný poeta díval z nebeského 
panteonu.

Počin  slatiňanských  spolků  byl  opravdu  příkladný,  o  čemž 
referoval vedle regionálního i celostátní tisk např. Národní novi-
ny, České slovo a další.

Na závěr  je  třeba říci, že  touto pompézní vzpomínkou Slati-
ňany dlouho žily v ohlasech pamětníků, v níž hlavní organizátor 
v osobě G. Schmoranze měl stěžejní roli.

Ing. Milan Vorel
Foto č. 4 a 5 – J. Drášil, ostatní archiv

V neděli 17. května pořádala naše organizace na rybníku Návesní 
v Kunčí v pořadí již čtvrté rybářské závody O pohár starosty města 
Slatiňany. Zúčastnilo se jich celkem 96 závodníků a úlovky byly 
bohaté – chytilo se celkem 1 313 ryb (990 cejnů, 188 kaprů, 96 
perlínů, 19 plotic, 16 okounů, 3 líni a 1 štika). Vítězem se stal Jan 
Kárník ml. ze Zdechovic, na druhém místě skončil Petr Šrámek 
z Opočínku a  třetí místo obsadila  žena – Monika Kárníková  ze 
Zdechovic. Nejúspěšnější z domácích byl p. Ivan Čermák, který 
se umístil na 10. místě.
O tři týdny později – v něděli 7. června své síly změřili mladí zá-
vodníci do 15 let. Na rybářské závody do Kunčího zavítalo 40 dětí 
nejen z chrudimského okresu. Znalost domácího prostředí proká-
zal Ondřej Mádlo, který nachytal celkem 800 bodů a s přehledem 
zvítězil. Druhé místo  obsadila  Izabel Štěchová  ze Stolan  a  třetí 
místo patřilo opět domácímu borcovi – Damiánovi Tomiškovi.

Zatím  poslední  závody  se  na  našem  rybníku  konaly  v  sobotu 
27. června – jednalo se o Velkou cenu spolku Rybářské žebříčky, 
jejímž  pořadatelem  byl  právě  tento  spolek.  Zkušení  rybáři  na-
chytali celkem 2 804  ryb a  tím nejúspěšnějším byl Petr  Jirásek 
z Chotěboře.

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Ze života MO ČRS Slatiňany
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Partnerské vztahy medzi Likavkou a východočeským městečkom 
Slatiňany začali na úrovni osobních kontaktov už před mnohými 
rokmi. Keďže členovia Sokola zi Slatinian a hlavne starosta Soko-
la Mirek Lebduška navštívili Likavku víckrát v rámci tradičného 
cykloturistického podujatia Okolo Liptova, podobne jako cyklisti-
kí nadšenci z Likavky navštěvovali Slatiňany. A tak přes 3 rokmi 
navrhol Róbert Fajta obci, či by nebylo dobré vztahy medzi Li-
kavkou a Slatiňanmi nejakým způsobem eště prehlbiť, zoficiálniť.
Slatiňany je malé mestečko s približne 4200 obyvateľmi, ktoré se 
nachádza nedaleko okresného města Chrudim. Prvé písemné zm-
ienky jsou z roku 1294. Najvačší rozmach zažilo počas doby, keď 
panstvo a zámok vlastnila kniežacia rodina Auerspergov. V roku 
1859 vznikol v Slatiňanoch cukrovar, v roku 1877 továreń na ume-
lé hnojivá, parná pila a v roku 1903 liehovar. Miestni ludia si knie-
žací rod Auspergov veľmi vážili a preto je aj v erbe města písmeno 
A. Kniežací rod zaměstnával prakticky celé Slatiňany a okolie. 
Starosta  Likavky  Ing.  Marian  Javorka,  spolu  s  Ing.  Michalom 
Šventom, bývalým riaditelom ZŠ Ing. Jozefom Magom a Róber-
tom Róbertom Fajtom navštívili v roku 2012 Slatiňany a nadvá-
zali užšie vzťahy s miestnym starostom MVDr. Ivanom Jenikom, 
zástupcom starostu Vítězslavom Kolkom a samozrejme s moto-
rem  celej  spolupráce,  starostom miestného  Sokola  v  Slatiňanch 
Mirkom  Lebduškom.  V  júni  2014  navštívili  pocas  dětského 
folklorního festivalu predstavitelia města Slatiňany Likavku, kde 
se  partnestvo medzi Likavkou  a  Slatiňanmi  aj  oficiálně  splatilo 
podpisom zmluvy a vzájomnej spolupráci.
Jedným z výsledkov tejto spolupráce bolo  i  tohtoročné pozvanie 
města  Slatiňany  a miestneho  Sokola  na  9.ročnik  „Slatiňanského 
pozastavení“, ktoré se uskutečnilo dňa 16. 5. 2015. Slatiňanské po-
zastavení je každprocne organizovany festival, na ktorom se v ce-
lodennom kultúrnom programe predstavia tamojšie kulturně telesá, 
miestna ZUŠ a pozvaní hostia. Jedným z hlavných hostí programu 
bola práve naša folklórna sdkupina, ktorej vystupenie odmenili di-
váciskandovaným potleskom. Vrcholem programu bolo vystúpe-
nie domácího Národopisného súboru Formani zo Slatiňian.
Třeba povedať, že keď se povie v Likavke alebo inde na Sloven-
sku  Sokol,  každý  má  hne´d  na  mysli  ružomberskú  Sokolovňu 
a šport. Zmyslom Sokola však nie je len šport, ale celkový rozvoj 
osobností člověka a výchova k hodnotám. Preto důležité miesto 
v Sokole má i kultura. Sokolovňa v Slatiňanoch je práve takovým-
to miestom, kde se všestranne rozvíjajů ludské prednosti a miestní 
Formani nacvičujú práve tam.
Program, ktorí pro nás připravili v Slatiňanoch bol ozaj bohatý. 
Vedenie obce Likavka bolo zastúpené zástupcom starostu Ing. Mi-
chalom  Šventom,  paní  poslankyňami  Ing.  Editou  Homolovou 
a Ing. Danielou Pongráczovou a cyklistickým nadšencom Ing. Pe-
trom Klačkom. Delegácii sa venoval prevažne zástupca starostu 
Víťa Kolek.  Sprevádzal  nás  po  nádherných miestach  v  Slatiňa-
noch. Veľkym zážitkom pre nás bola exkurzia po národnom žreb-
číne Slatiňany, kde se chovajú krásne kone – kladrubský vraník 
(speciálně vyšlachtěné české plemeno koňa. Kladrubský vraneík – 
je pre Čechov vzácný druh koňa. Při pohrebe bývalého prezidenta 
Václava Havla ťahali práve koně zo Slatinian koč s jeho pozost-
atkami. Deň před malou návštěvou v Slatiňanoch ťahali v Prahe 

koně zo Slatinian koč českého kardinála Dominika Duku. Zážitok 
z jazdy kočom jsme si taktiež užili. Vedeniu obce ukázal aj krásne 
zrekonštruovanú  Švýcárnu  –  niekedy  v  minulosti  hospodárstvo 
pro miestny zámok. V budove Švýcárny je inštalované múzeum 
kladrubského vraníka a múzeum známého televízneho seriálu s te-
matikou chovania koní Dobrá voda, který se natáčal práve vo Sla-
tiňanoch. Ku koňom má veľmi blízko aj slatiňanská starosta, který 
si i po čas starostovaniaprevádzkuje veterinárnu ambulanciu. Při 
Švýcarne  se nachádza  tiž Kočičí  hrádek,  čo  je  zmenšenina hra-
du, ktorá slúžila deťom s miestného zámku na hranie. FS Likava 
sa na vystúpenie v Slatiňanoch dlhodobo pripravovala a myslím 
si, že vystúpenie sa domácím páčilo. A hoci práve v čase nášho 
vystúpenia hrali Češi hokej s Kanadou, hradisko bolo plné. Víťo 
Kolek nám povedal, že najit sa im páčila naša bursa a to, jako sa 
v hladisku rozleivala „kořalka“ K dobrej pohode a atmosfére po-
čas vystúpenia prispelo tiž veľmi dobré počasie.
Při záverečnej návštěvě slatiňanskej  radnice  Ing. Michal Švento 
odevzdal  starostovi  Slatinian MVDr.  Ivanovi  Jeníkovi  oficiálne 
pozvanie na návštěvu Likavky počas detského  foklorného  festi-
valu a poďakoval vedeniu města za vrelé prijatie, pohostinnostˇ 
a sprevádzamie počas pobytu v Slatiňanoch. Preto sa  tešíme, že 
zástupcovia  města  Slatiňany  navšívia  Likavku.  Do  budúcnosti 
počítame  tiž  s  tým, že Likavku navštívia Formani, prípadne  ich 
detský súbor Sejkorky.

Michal Švento, Renáta Mudičková
(ze slovenského tisku)

FS Likava v Slatiňanoch
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Pardubice/Slatiňany  (23. 6. 2015) – Pro 144 hendikepovaných 
klientů Domova sociálních služeb ve Slatiňanech se zásadně 
mění jejich životní podmínky. V rámci největšího projektu 
transformace sociálních služeb v naší republice se mohli pře-
stěhovat z velkokapacitního ústavu do dvanácti nových rodin-
ných dvojdomků a dvou bytů v blízkém okolí. Projekt za té-
měř 185 milionů korun je financován Evropským sociálním 
fondem prostřednictvím Integrovaného operačního programu 
a státním rozpočtem. Pardubický kraj na něj uvolnil přibližně 
20 milionů korun. 
„Pardubický kraj byl mezi prvními čtyřmi kraji v republice, které 
se do  transformace sociálních ústavů pustily. První čtyři domky 
byly zkolaudovány už v roce 2006 a bylo vidět, že klientům ten-
to  způsob  péče  nesmírně  svědčí.  Proto  náš  kraj  podal  žádosti 
do nově vyhlášeného programu Evropské unie s dalším projektem, 
se kterým uspěl, a který může v těchto dnech slavnostně završit,“ 
řekl radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor 
Pavel Šotola.
Celkem  se  projektu  transformace  sociálních  služeb  účastní  32 
ústavních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby 
přibližně 3 800  lidem s postižením. Slatiňanský projekt  je mezi 
nimi  suverénně  ten největší. „V našem zařízení  žije celkem 280 
klientů,“ říká ředitel Miroslav Kubín. „Z toho už někteří v dom-
cích bydlí,  a do právě dokončených domků a  zakoupených bytů 
stěhujeme dalších 144 lidí. Tam budou mít svůj domov se svými 
pečovateli a budou moci žít způsobem života, který je obvyklý pro 
jejich vrstevníky. Někteří dojíždějí do Chrudimi do školy a do bu-
dovy Domova ve Slatiňanech budou dál dojíždět třeba na zájmo-
vé kroužky, rehabilitaci nebo denní aktivity. Všechny domky jsou 
v okruhu do 12 km od Slatiňan.“
Do současné doby slatiňanský domov z velké části využíval his-
torické prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester 
sv. Františka, kde klienti neměli potřebné soukromí a nemohli se 
chovat jako v domácím prostředí. „Vidíme, že ti, kdo už v domcích 
žijí, jsou klidnější, nemusí brát tolik léků, lépe komunikují, snaží 
se zapojit do běžných činností,“ říká Helena Zahálková, vedoucí 
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Každý domek obsahuje dvě zcela  samostatné domácnosti,  které 
obývá čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Proto  jsou domky 
bezbariérové. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.
Klientům  bude  v  novém  bydlišti  poskytována  sociální  služba 
„domov  pro  osoby  se  zdravotním  postižením“  a  v  bytech  služ-
ba „chráněné bydlení“. Zaměstnanci se budou v domcích střídat 
v třísměnném provozu, proto jich musí být asi o 50 víc než dosud. 
Obědy sice dostanou klienti z Domova ve Slatiňanech, ale o ná-
kupy,  jídlo  a vaření na  zbytek dne  se budou muset  samozřejmě 
za podpory personálu postarat sami. V modernější části domova 
zůstane asi jen padesátka klientů, kteří potřebují intenzivní zdra-
votní péči a rehabilitaci.
Dvojbytové domy byly vybudovány v  těchto obcích a městech: 
Zaječice (1 dům), Staré Jesenčany (1 dům), Slatiňany (místní části 
Škrovád – 2 domy, Presy 1 dům), Chrudim (místní části Presy – 
Vlčí Hora – 1 dům, Markovice – 1 dům, Chrudim Vaňkova – 1 
dům, Medlešice – 1 dům, Píšťovy – 1 dům), Lány u Bylan (1 dům) 
a Bylany (1 dům). Oba byty se nachází v Chrudimi.

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I, II a III
Identifikační údaje:
Plánovací období: 2007–2013
Operační program: Integrovaný operační program

Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – 
Cíl konvergence
Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Žadatel: Pardubický kraj
Místo realizace: okresy obcí Slatiňany, Chrudim a Pardubice
Popis projektu:
a) přestěhování 144 klientů DSS Slatiňany do nově vybudovaných 
objektů
b) výstavba 12 dvojbytových domů, nákup 2 bytů, pořízení vnitř-
ního vybavení
c) přestěhování klientů, navázání spolupráce s organizacemi po-
skytujícími sociální služby
Termíny:
Datum zahájení projektů: 18. 10. 2009
Datum ukončení projektů: 30. 6. 2015
Doba trvání projektů: 65 měsíců
Datum zahájení výstavby: 12. 9. 2013
Datum ukončení výstavby: 30. 4. 2015
Doba trvání realizace: 20 měsíců
Finanční parametry k 30. 4. 2015:
Celkové výdaje projektů: 183 mil. Kč
Podíl Pardubického kraje: 20 mil. Kč
Výstavbu dvojbytových domů prováděly stavební společnosti:
Chládek  a  Tintěra,  Pardubice  a.s.,  SKOS  s.r.o.  Skuteč,  STYL-
BAU, s.r.o. Hradec Králové, REDOMO a.s., Hradec Králové 
Dodávky vnitřní vybavení dvojbytových domů prováděly spo-
lečnosti:
HOSPIMED, spol. s r.o., Praha, KORYNA a.s., Brno, Mega Trans 
– výrobní družstvo invalidů, Jinočany – Ořech

Kraj dokončil největší transformaci sociálního ústavu v republice



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Josef Prokš, 
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Atletické družstvo mužů AK Spartak Slatiňany závodí, po něko-
likáté přestávce, od roku 2000. Ten první rok skončilo poslední, 
potom předposlední a postupně se dostávalo nahoru. Dostalo se 
dokonce na  samý vrchol a dvakrát KP vyhrálo, krom  toho bylo 
několikrát druhé nebo  třetí. Ale  léta běží, závodníci ztrácejí vý-
konnost a mladší se neobjevují. Loni přišel opět pokles na 4. místo 
a letos to je po třech z pěti kol zatím 6. příčka. Ovšem ztráta na 4. 
místo je minimální a toto umístění je v silách našeho družstva.
Tabulka po třech kolech:
1.  AC Spartak Choceň  25  548,5
2.  AC Pardubice  24  537,0
3.  Atletika Chrudim  23  527,0
4.  Sokol Hradec Králové B  14  242,0
5.  TJ Lokomotiva Trutnov  14  207,0
6. AK Spartak Slatiňany 13 243,5
7.  Hvězda SKP Pardubice C  11  174,0
8.  SK Týniště nad Orlicí   8  143,0
9.  Sokol Nová Paka   3  50,0
Vítěz KP bude bojovat v kvalifikaci o 2. ligu. Jak vidno z tabul-
ky,  čelo  je  hodně vyrovnané  a  tak  šanci mají  ještě Choceň, AC 
Pardubice  i Chrudim. Choceň má nejvyrovnanější  tým, AC zase 
nejvíce závodníků. Průměr na kolo má 22,3 (Choceň 18,3 a Chru-
dim 14,3). Chrudim má několik silných disciplín, ale také několik 
hluchých, což ji spolu menší základnou řadí v boji o postup do role 
outsidera. Ale teorie ve sportu nerozhoduje. Vyrovnané je to i mezi 
4. a 7. místem. I zde se tedy očekává boj o lepší umístění. Týniště 
sice má ztrátu, ale dokázalo už porazit, kromě Nové Paky, jednou 
nás a jednou Hradec, takže může pořadím trochu zamíchat. Takto 
vyrovnaný KP již dlouho nebyl. Bude to ještě hodně zajímavé.
Z našich závodníků nejvíce zatím bodoval Ondřej Češík – 57,75 b, 
dále následují Tomáš Pilař – 30,75, Jiří Ješátko – 30, Pavel Brožek 
27, Martin Douša – 21, Jakub Venzara – 18 … V družstvu se do-
sud vystřídalo 15 závodníků, ale mnozí byli jen jednou nebo dva-
krát. V jednotlivých kolech za nás nastoupilo 9, 6 a 14 závodníků. 
Věkový průměr celé patnáctky je rovných 30 let.
Při nedostatku mladých závodníků a současné bídě našeho sprintu 
patří k nejsvětlejším momentům start dvacetiletého Jan Vincenci-
ho ve 3. kole, kde si zaběhl na 100 m výborný osobák 11,71 a vy-
hrál B finále. 
Závodit se bude ještě 30. 8. v Týništi a 13. 9. v Pardubicích.

Poslední 2 měsíce před prázdninami byly ve školce velmi činoro-
dé. Aktivity jsme započali společným široké veřejnosti přístupným 
piknikem, na kterém nám zahrál oblíbený Pískomil. Tahle pove-
dená skupinka má úspěch nejen u dětí, ale „zaskákali“ si na něj 
i dospěláci. Návštěvníci pikniku měli možnost ochutnat a zakou-
pit chléb z Naší dobré pekárny, ekozeleninu z farmy v Horních Ře-
dicích, včelí produkty pana Řezníčka z Hlinska, ale také voňavá 
mýdla ze slatiňanské Mýdlárny Šiva. Na malé návštěvníky čekali 
ve stánku dílny Momo, kde mohli děti vyzkoušet pracovat s ovčí 
vlnou. Účast byla hojná, nad očekávání a tak se nejen my těšíme 
na další rok.

V prvním červnovém týdnu jely děti na výlet na Babiččin dvore-
ček, aby si prohlédly, co je zde po roce nového, která zvířátka mají 
mláďátka a Tonička si mohla odvézt dlouho očekávané koťátko. 
Malou  kočičí  slečnu  doma  pojmenovali  Gaia.  Teplé  počasí  se 
ohlásilo a tak jsme více a více času trávili venku na terásce, kde 
je možnost si hrát a společně tvořit. Děti, ale nezahálely a pilně 
nacvičovaly Jánskou pohádku, tentokrát O třech přadlenách. Před-
stavení se vydařilo, všichni malí herci zvládli své role na velkou 1 
a nejen jim, ale také tetám patří poklona a poděkování.
Součástí Jánské slavnosti bylo i loučení s předškoláky. Tento rok 
nás opouštějí 3 děti: Adélka, Rikulka a Davídek. Všichni tři spo-
lečně vyráběli  jednoduchý stav. Na něm poté utkali malý kobe-
reček  –  jako  svou  ročníkovou  práci. Mnozí  jsme  nevěřili  svým 
očím, jak jsou děti moc šikovné. Slavnost jsme zakončili hodova-
cím piknikem a pro některé přáním pěkných prázdnin. Děkujeme 
všem rodičům a rodinným příslušníkům za přízeň v tomto škoním 
roce a těšíme se na další školní rok.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

A T L E T I K A – KP družstev mužů

MŠ MOMO
Srdečně zveme všechny příznivce rybářského sportu na podzimní 
závody, které se budou konat v neděli 13. září na rybníku Návesní 
v Kunčí. Podmínkou účasti není registrace u ČRS, takže závodit 
může  skutečně  každý.  Přihlášky  přijímáme  na  telefonním  čísle 
724  236  489,  na  e-mailové  adrese  zemlicka.Radek@seznam.cz 
nebo přímo na místě v den závodů od 5 hodin. Zveme nejen zá-
jemce o chytání, ale i ty, kteří stojí o zajímavou podívanou. 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

Pozvánka

Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 6. 8. 2015 v 15 hodin 
v klášteře.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvánka 


