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KVĚTEN 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SLATIŇANY

Pořádá dne 30. 4. 2016 na výstavišti
za železničním přejezdem, směr Orel

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začátek je od 19 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Srdečně zvou pořadatelé!

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 28. 5. 2016 v areálu ZO 
ČSCH ve Slatiňanech

VÝSTAVU 
králíků, drůbeže, holubů a exotů

Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin,
sadby a okrasných keřů, prodej keramiky.

Výstava bude otevřena
v sobotu 28. května 2016 od 7 do 17 hodin.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat

V 11 hodin a ve 14 hodin v sobotu 28. 5. 2016 proběhne 
ukázka králičího hopu 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My 
budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Davouze Marta – Dům v Bretani
Kubelka Tomáš – Pardubický kraj v proměnách času

U příležitosti Státního svátku Dne vítězství 8. května, budou po-
loženy věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka obětí 
2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

Měsíc s pěknou knihou

STÁTNÍ SVÁTEK

Loni v únoru na 124. LV hrálo duo Retro blues ze Slezska. Od té 
doby se Petr Džetro Ritzka a Lubomír Khýr alias Bužma vydali 
každý na svou sólovou cestu. Druhý jmenovaný nyní bude hostem 
137. Laskavého večera a bude to jeho první samostatný koncert. 
Diváci uslyší špičkovou bluesovou muziku s českými texty. Buž-
ma bude během koncertu hrát na akustickou kytaru, dobro, banjo 
a foukací harmoniku.
Laskavý večer se ve Společenském domě uskuteční ve čtvrtek 26. 
5. od 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Pořadatelé zároveň 
prosí diváky, aby přišli alespoň 10 minut před začátkem koncertu. 
Potom se už nebude podávat občerstvení. z.j.

137. Laskavý večer
Bužma – akustické blues

Informace redakční rady

SK Spartak Slatiňany zahájil ve středu 13. dubna letošní provoz 
tenisových kurtů. Cena zůstává stejná jako v loňském roce (120 
Kč/hod. a kurt pro dospělé a 100 Kč/hod. a kurt pro mládež). Sr-
dečně zveme všechny zájemce.

Provoz tenisových kurtů

Upozorňujeme jednotlivce i organizace, které občas požadují 
v Ozvěnách Slatiňan otisknout plakátek na kulturní akce (koncer-
ty, besedy, přednášky), že od příštího vydání měsíčníku bude toto 
shrnuto v rubrice „Kulturní akce na měsíc…“. Důvodem je velké 
množství těchto plakátů v jednom vydání měsíčníku a tím zvýšené 
náklady na barevné Ozvěny. Výjimkou budou kulturní akce většího 
rozsahu (Slatiňanské pozastavení, Tradice Evropy apod.). Všechny 
akce jsou ještě většinou formou plakátů vylepovány na výlepové 
plochy a hlášen městským rozhlasem, proto se domníváme, že in-
formovanost občanů v tomto směru je dostačující a neohrozí tímto 
návštěvnost akcí. Toto opatření se netýká placené inzerce. RR

Město Slatiňany pořádá pro důchodce v úterý 17. května 2016 
výlet do Kutné Hory. Navštívíme Chrám svaté Barbory a Vlaš-
ský dvůr – královskou mincovnu, celkové vstupné bude činit asi 
120 Kč. Oběd pro účastníky zájezdu bude zajištěn v restauraci. 
Oběd si výletníci platí sami. Dopravu hradí Město Slatiňany. Od-
jezd autobusu je v 7.30 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá 
paní Ivona Osinková na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.

VÝLET PRO SENIORY
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 41. schůzi dne 21. 3. 2016
  1.  5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2016 (příjmy 56 020 057 Kč – dorovnáno 
2.985.000 Kč, výdaje 55 017 557 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč) 

Rada města Slatiňany projednala
na 42. schůzi dne 4. 4. 2016

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Pro-
vedení defektoskopie a stabilit stožárů veřejného osvětlení 
a jejich základů Rochovou metodou ve Slatiňanech (spol. 
DATmoLUX a. s. Brno)

  2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Rozděle-
ní „kotelny“ na MěÚ Slatiňany (spol. s r. o. PLUTO Chrudim)

  3.  Výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel pro 
chatovou oblast „Borek“ v Kunčí (pro vlastníky – uživatele 
chat, na každou chatu pouze 1 povolenka na 2 roky za 150 Kč)

  4.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu „Podsad-
ba lipové aleje v ulici Jiráskova ve Slatiňanech“ (Kaisler s.r.o. 
Brno – 84 443,48 Kč)

  6.  Pověření Pardubického kraje k zajištění dostupnosti poskyto-
vání sociální služby

  7.  Uzavření kupní smlouvy na keramické plakety představitelů 
města Slatiňany (historické osobnosti – umístění před zaseda-
cí místností, zhotovitelem p. Věra Jandová)

  8.  Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka (se 
spol. VaK Chrudim pro akci „Splašková kanalizace Trpišov“)

  9.  Odpisový plán majetku města Slatiňanyna rok 2016
10.  Inspekční činnost provedenou Českou školní inspekcí v ZUŠ 

Slatiňany a kontrolu Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje ve ŠJ Slatiňany (na vědomí zprávy z obou kontrol)

11.  Použití fondu Mateřské školy Slatiňany (ve výši do 17 500 Kč 
– pořízení inventáře údržby)

12.  6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2016 (příjmy 56 020 057 Kč – dorovnáno 
3 025 800 Kč, výdaje 55 058 357 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

13.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na opravu místních komunikací u bytových domů č. p. 750, 
720, 743, 742, 749 a 748 ve Slatiňanech (schválení výběrové-
ho řízení – výběr zhotovitelů, komise atd.) 

14.  Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka 
na stavební akci „Slatiňany – Řiště splašková kanalizace – 
5. etapa“ (se spol. VaK Chrudim, a.s.)

Podařilo se, nepodařilo se… Výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel
pro chatovou oblast „Borek“ v Kunčí

Pojem „státní správa a územní samospráva“

Do kolonky Podařilo se… můžeme zaznamenat, že díky úsilí hasi-
čů a některých dobrovolníků z Trpišova byly provedeny kompletní 
terénní úpravy kolem budoucího hřiště a naproti na pozemku pod 
obecním obytným domem, kde je pravidelně pořádáno Tradiční po-
svícenské setkání. Prostranství je uklizeno, uhrabáno, nepořádek od-
vezen a připraveno k zasetí. Zároveň bylo zajištěno hrubé rozrovnání 
hlíny, která se vykopala na hřišti a odvezla na místní pozemek města 
za novou zástavbou. Následně bude provedeno rozvláčení, vybrání 
kamenů a pozemek bude možno bez problému udržovat sekáním.
Další akce:
1.  Rekonstrukce elektroinstalace v občerstvení na plovárně ve Sla-

tiňanech.
2.  Úprava terénu na víceúčelovém hřišti v ulici Nerudova ve Sla-

tiňanech podél nového oplocení.
3.  Oprava a obnova nátěru Kočičího hrádku ve Slatiňanech.
4.  Silami údržby města provedená likvidace bývalého WC a sprch 

na plovárně.
5.  Silami údržby města provedené úpravy a osazení svahu pod 

jízdárnou.
6.  Silami údržby města provedeny úpravy u parkoviště u bývalé 

Modely, příprava prostoru k osetí travou.

Oznamujeme tímto vlastníkům a uživatelům chat v chatové oblas-
ti „Borek“ v Kunčí, že výjimky ze zákazu vjezdu a stání pro chato-
vou oblast „Borek“ v Kunčí (pro lesy v majetku města Slatiňany) 
uděluje hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Slatiňany, 
tel.: 469 660 234.
Povolenka bude vydána maximálně jedna na chatu (bez specifi-
kace registrační značky vozidla). Před udělením výjimky uhradí 
žadatel 150 Kč a výjimka bude platná 2 roky.

Bc. Petra Víšková

Prostřednictvím našeho zpravodaje bychom chtěli občanům při-
blížit pojmy „státní správa a územní samospráva“, které se nás 
všech dotýkají zejména při jednáních na úřadech.
Státní správa je činnost státu prováděná buď přímo státními orgá-
ny, nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém 
rozsahu přenesl. Státní správa je vázána zákony a má charakter 
nařizovací. Všeobecnou státní správu v přenesené působnosti vy-
konávají územní samosprávní celky prostřednictvím svých úřadů. 
Obce a kraje vykonávají dvojí působnost – svoji i státní, tj. dů-
vodem existence dvou typů právních předpisů, které obce a kraje 
vydávají v samostatné resp. přenesené působnosti (vyhlášky – na-
řízení).
Ukážeme-li toto na příkladu Městského úřadu Slatiňany, je výko-
nem státní správy pověřen Odbor výstavby a životního prostředí. 
Odvolacím stavebním úřadem je krajský úřad, v našem případě 
Krajský úřad Pardubického kraje. V některých případech (např. 
u obtížných, neobvyklých nebo památkově cenných staveb nebo 
staveb s větším dopadem na životní prostředí) si nadřízený staveb-
ní úřad může vyhradit rozhodování o věcech, které by jinak příslu-
šely obecnímu stavebnímu úřadu prvního stupně. Dalším příkla-
dem výkonu státní správy na našem městském úřadu je matrika, 
jejíž agenda se řídí zákonem a vyhláškou a patří do kompetence 
Ministerstva vnitra, stejně je řízena i agenda evidence obyvatel.
Územní samospráva – územní samosprávu vykonávají obce 
(obec, městys, město, statutární město). Územní samospráva je 
veřejnou správou uskutečňovanou jinými subjekty (v našem pří-
padě obcemi) než je stát. Územní samospráva se od státní správy 
liší také formami výkonu veřejné správy. Základní odlišností je, že 
pro výkon samosprávy nepoužívají obce, až na výjimky, prostřed-
ky státně mocenské povahy.
Přiznání práva na samosprávu je akceptováním toho, že obec má 
větší předpoklady a zainteresovanost pro řešení regionálních zále-
žitostí, než stát. Při výkonu samostatnépůsobnosti jsou obce ikraje 
na stejné úrovni, nejsou si vzájemně podřízené a nadřízené. Samo-
statná působnost obce = záležitosti, které nejsou nařízeny státem 
a obec je vykonává pro blaho svých občanů.Pro příklad lze uvést 
odvoz odpadu, finance, vydávání obecně závazných vyhlášek. 
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné 
působnosti obce.
Obec je nejlepším příkladem, kde se jedná o tzv. spojený model 
veřejné správy, kdy orgán územního samosprávního celku vyko-
nává samosprávu i státní správu. M.K.

Den matek v DPS
V Domě s pečovatelskou službou se ve čtvrtek 12. května 2016 
ve 13.30 hodin uskuteční besídka ke Dni matek, kde vystoupí děti 
ze Základní umělecké školy Slatiňany. Besídku pořádá Město Sla-
tiňany společně se Svazem diabetiků. Oslavy se kromě obyvatel 
DPS zúčastní také členové Svazu diabetiků, kteří se v případě zá-
jmu mohou hlásit u paní Boháčové.
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho 
spokojenosti, pohody a zdraví.
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Pokud máte zájem být pravidelně informováni o akcích pořáda-
ných naším městem, zašlete e-mail s žádostí na adresu infocent-
rum@slatinany.cz, my si Vás zařadíme do databáze a budeme Vás 
prostřednictvím e-mailu o připravovaných akcích informovat.

V prostorách našeho „íčka“ i knihovny lze umístit na naší infor-
mační nástěnku plakátek s pozvánkou na pořádanou akci. Zároveň 
lze o akci naším prostřednictví informovat na webech, se kterými 
spolupracujeme a kde vám ji rádi zveřejníme (www.slatinansky.
navstevnik.cz a www.vychodni-cechy/info).
Bližší info na e-mailu: infocentrum@slatinany.cz či telefonu: 
469 660 239.

Tradičně jsme si pro naše malé a i ty nejmenší čtenáře připravi-
ly tvořivou velikonoční soutěž. Jejím cílem bylo pomoci ručně 
vyrobených pomlázek vyzdobit dětské oddělení naší knihovny. 
A i když to nebyl zrovna lehký úkol, naši malí čtenáři se toho 
nebáli, popustili uzdu své fantazie a dětské oddělení se rozzářilo 
různými druhy pomlázek. Objevily se zde klasické pletené po-
mlázky, kreslené, vyrobené z papíru, ze skořápek ořechů, nebo 
dokonce i upečené. Někteří čtenáři k pomlázce přinesli i nějaké 
to vajíčko a tak byla velikonoční idylka dokonalá. Chtěly bychom 
proto poděkovat všem šikovným dětem i jejich pomocníkům, kteří 
se soutěže zúčastnili a zároveň poprosit děti, aby si u nás vyzvedly 
nějakou tu drobnou odměnu za svoje snažení.

Vaše knihovnice 

Rád bych touto formou poděkoval panu Petru Šotovi za koncert 
v divadle Karla Pipicha v Chrudimi 7. dubna. Jeho vystoupení 
s kapelou STRUNOVRAT mne nadchlo tím, že i ve čtyřech a s pár 
nástroji se dá dělat úžasná muzika. Spolu s koncertem Roberta 
Křesťana a kapely DRUHÁ TRÁVA to pro mne byl nejsilnější 
hudební zážitek posledního období a nejsilnější zážitek mého 
narozeninového dne, kdy jsem tímto koncertem oslavil „za deset 
minut dvě“ (slovy jednapadesát). Ještě jednou díky a hodně síly 
do pořádání podobných koncertů.

Milan Štěpánek, Trpišov

Kalendář kulturních akcí
ZÁMEK SLATIŇANY

ZÁMEK PLNÝ PŘÍBĚHŮ, VYNÁLEZŮ 
A KONÍ

KVĚTEN
1. 5. 2016 – MÁJOVÝ KONCERT JANY 
SYCHROVSKÉ
Pěvecké vystoupení mezzosopranistky Jany 
Sychrovské a jejích hostů v působivém pro-
středí zámecké knihovny. Začátek v 17 hodin. 
Rezervace a předprodej vstupenek v Infocent-
ru Slatiňany na čísle 469 660 239.

8., 21. a 22. 5. 2016 – POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku. Podíváte se 
do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké 
ledárny a kotelny, navštívíte chodbu hostinských pokojů v mezi-
patře s historickými stavebními plány, prohlédnete si půdu hlavní 
zámecké budovy a velkou knížecí koupelnu. Na závěr vstoupíte 
dřevěnou krytou chodbou do panské oratoře v kostele sv. Martina. 
Začátek prohlídky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Doporuču-
jeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112.
21. 5. 2016 – DEN KONÍ A SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ
Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci s městem Slatiňany 
a Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Den plný hud-
by, tance a her pro děti i dospělé v atraktivním prostředí zámecké-
ho parku s možností prohlídky slatiňanského hřebčína. 
28. 5. 2016 – KONCERT IVY RYZOVÉ
Pěvecké vystoupení sopranistky Ivy Ryzové a jejích hostů v atrak-
tivním prostředí slatiňanské zámecké knihovny. Začátek v 17 ho-
din. Rezervace a předprodej vstupenek v Infocentru Slatiňany 
na čísle 469 660 239.

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

Akce města

Výzva pro pořadatele kulturních akcí
v našem městě a okolí

Velikonoce v knihovně

Díky za koncert

Novinky z infocentra
I pro letošní sezónu jsme připravily novinky pro 
turisty, kteří zavítají do našeho města. Doplnily 
a rozšířily jsme zásoby upomínkových předmě-
tů, které mohou sloužit i jako hezký dárek pro 
vaše blízké, nebo jako drobná upomínka na vás 
a vaše město. Neváhejte se u nás tedy zastavit 

a prohlídnout si prodejní zboží s tématikou našeho města a jeho 
zajímavostí. Pro sběratele turistických vizitek jsme nechaly zho-
tovit již 7 vizitku a to s leteckou fotografií města, máme nové po-
hledy, magnetku zámku, keramické hrnečky a zvonečky, barevné 
svíčky a mnoho dalšího.
Aby se zde turisté dobře orientovali, zaktualizovaly jsme pro ně 
informační prospekty o městě a jeho okolí a nechaly dotisknout 
velice oblíbenou mapu „Se zlatou podkovou Auerspergskou kra-
jinou“, která by i vám mohla posloužit k naplánování procházky 
po okolí. Dále jsme pro zahraniční turisty připravily nový materiál 
s mapou, na které jsou vyznačeny turistické cíle a k nim základní 
informace o nich i o městě. Věříme, že tento materiál v anglické 
a německé mutaci bude pro zahraniční turisty neocenitelným po-
mocníkem.
Již druhým rokem jsme také prodejci regionálního výrobku Želez-
ných hor, a to z Mýdlárny ŠIVA ze Slatiňan, která vyrábí mýdla 
a šampóny různých vůní.
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Eva Raticová

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým kulatým narozeninám.
 Marie Hemerková

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

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k našim narozeninám. 
 Marie a Marko Jurovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání, 
dárek a květiny k naší diamantové svatbě. 
 Ladislava a Jan Hanušovi

Děkujeme panu místostarostovi Vítězslavu Kolkovi a zaměstnan-
kyním MěÚ paní Kolouchové a paní Novotné za uspořádání osla-
vy naší zlaté svatby. Byli jsme moc spokojeni.
 Eva a Karel Víškovi

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

Jiří Peterka

Poděkování

Přání k narozeninám

Zlaté svatby

Poděkování dětem z MŠ

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Dne 5. května 2016 oslaví významné životní jubileum pan Bohu-
slav Skala, ze Slatiňan, Presů. K tomuto výročí mu přejeme hlavně 
hodně zdraví, také štěstí a pohodu do dalších let.

Přeje celá rodina

Dne 2. 4. oslavili v obřadní síni MěÚ Slatiňany zlatou svatbu man-
želé Eva a Karel Víškovi.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany touto cestou ve-
lice děkují učitelkám a dětem z Mateřské školky Slatiňany za krásné 
vystoupení, které si připravily u příležitosti oslavy narozenin a svát-
ků obyvatel. Vystoupení dětí vždy potěší všechny zúčastněné.

14. května
Restaurace MONAKO, Slatiňany

13–17 hodin

13.00–14.30 Moll Max – numeroložka (znáte z TV Relax 
a Rebel) vám odhalí, jak datum narození předurčuje váš osud, 
jaký má vliv na zdraví, úspěch, vztahy a karmu. Vysvětlí vám 
karmickou zátěž vaší duše z minulých životů a ukáže vám, jak 
významný bude rok 2016 – rok Ohnivé opice.
14.30–15.30 Kartář Láďa – bude mít přednášku na téma proč 
je důležitý partnerský vztah v životě, jak poznat sám sebe, bude 
pracovat s energií a diagnostikuje Vaše zdraví.
15.30–16.30 Slávek Boura – host programu si s vámi bude po-
vídat na téma: Věci „mezi nebem a zemí“. Vaše otázky a jeho 
odpovědi.
Vstupenky si můžete objednat a zakoupit u paní Šindelářo-
vé kdykoliv na 731 415 498. Cena vstupenky v předprodeji 
290 Kč, na místě 350 Kč.
Na přednášce je možnost konzultací s Moli Max i kartářem 
Láďou.
Rezervace nutná! Těší se na Vás pořadatelé!

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 12. května 2016 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Tato překrásná publikace plná nejen zajímavých in-
formací o našem městě a okolí, ale též plná fotografií 
a dobových obrázků je stále k dispozici v městské 
knihovně a infocentru za 290 Kč. Vydalo ji Město 

Slatiňany a autorem je Jana Stehlíková a Luděk Štěpán.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ

Tentokrát bylo v rozpočtu města Slatiňany pamatováno i na místní 
část Trpišov a to mimo jiné, konkrétně na rekonstrukci komína 
a pořízení nových kamen do místní „hasičárny“.
Členové SDH Trpišov děkují městu za tuto pomoc, která přispěje 
ke zlepšení podmínek v jejich činnosti.

Hasiči z Trpišova děkují městu Slatiňany

Pečujme o přírodu a životní prostředí
V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se i přes 
velké množství možností likvidace odpadu stávají veřejná pro-
stranství, lesy, příkopy apod. pro mnohé občany úložištěm odpa-
du. Odstranění a likvidace těchto „černých skládek“ stojí nemalé 
finanční prostředky, které by mohly být vynakládány lepším způ-
sobem. Apelujeme proto na občany: „Pečujme všichni společně 
o přírodu a životní prostředí a likvidujme odpady v souladu s plat-
nými předpisy“. OVŽP
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Na návsi obce, poblíž dřevěné lávky 
přes řeku, byla v roce 1759 umístěna 
socha tohoto světce, jehož starší podo-
bu s oplocením vidíme na obr. č.1a. 
Pohlednice na obr. č. 1b je téměř sto let 
stará. Současná podoba je na obr. č. 2 a 3 
po restaurování v roce 2010.

Letopočet vzniku sochy je vyznačen 
na zadní straně podstavce se znaky cechu 
kameníků v kartuši (kružidlo, úhelnice, palič-
ka a dláto). Foto je zachycuje na obr. č. 4.

Text ve spodní části téže strany praví, 
že světec je měl chránit před hanbou svět-
skou a věčnou. Bohužel neměl již tako-
vou nadpřirozenou moc, aby kameníkům 
ochránil jejich zdraví, protože jejich prů-
měrný věk činil 35 let a předčasně umírali 
na tzv. kamenickou nemoc.

Na fotu č. 5 jsou zachyceny bývalé 
pískovcové lomy z počátku 20.století, 
v pozadí je obec.

Z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR 
byla socha Nepomuckého zařazena mezi 
nemovité kulturní památky ke dni 29. 4. 
1994 a zapsaná do příslušného seznamu 
pod rejstříkovým číslem 12729/6-5702.

Autor článku v Novinách Chrudim-
ska 22. 6. 1994 uvedl, že před přiznáním 
uvedeného statutu ji mělo předcházet kon-
zervační ošetření, které socha od poslední 
obnovy v roce 1871 velmi naléhavě potře-
bovala, což bylo očividně zřejmé z přilo-
žené fotografie u novinového článku.

Odborné péče se světcova figura 
Nepomuckého přeci jenom dočkala, a to 
v roce 2010 od pardubického sochaře 
a restaurátora Karla Krátkého, k němuž 
dal podnět Okrašlovací spolek místní části 
Škrovád a MěÚ Slatiňany, jíž socha patří.

Tomuto opatření předcházel nezbytný 
restaurátorský záměr, de facto povolení 
k ošetření věkem zašlé sochy, který vypra-
covala odborná pracovnice památkové 
péče MgA M. Korečková z Prahy.

Po zevrubném popisu sochy a násled-
ném bližším ohledání konstatovala, že 
její životnost ovlivňuje několik faktorů, 
rozrušujících kompaktní hmotu pískovce, 

který se pak začíná rozpadat. Je to právě 
zejména vlhkost, zdola vzlínané vody 
z pískovcového fundamentu, spady prachu 
z exhalací lokálních topenišť, uchycená 
mikroflóra v pórech atd. Pozorovaná větší 
poškození skulptury nastala již po odlo-

mení zvětralých částí u atributu světce 
a dalších detailů sochy.

Na základě těchto zjištění byl dopo-
ručen vhodný postup pro restaurátora 
s finančním rozpočtem pro tento účel. 
Do výčtu prací byla zahrnuta obnova zla-
cení a u konkrétních míst zvýraznění už 
chybějící polychromie.

Na jaře 2010 restaurátor Krátký sochu 
i se soklem po částech rozebral a odvezl 
do ateliéru, v němž jednotlivé díly ošetřil, 
zacelil odlomené části, doplnil poškozené 
zlacení a povrch podrobil důkladné hydro-
fobizaci, což je povrchová úprava bránící 

pronikání vody do hmoty pískovce.
Po více než půlroční práci byla socha 

vrácena na původní místo, jejíž sokl byl 
navýšen o betonovou mezivrstvu s izo-
lací. Městu ji p. Krátký předal 2.11.2010 
za přítomnosti jejich zástupců se závěrem, 
že on ještě provede na jaře příštího roku 
barevnou retuš sochy.

Cena restaurování pomníku se symbo-
lem světce byla restaurátorem fakturována 
částkou 132 000 Kč, z čehož se 60% uhra-
dilo z grantu, který Pardubický kraj vyčle-
nil v roce 2010 z fondu Programu stavební 
obnovy a restaurování kulturních památek.

Cílem restaurování sochy bylo pro-
dloužení životnosti této kulturní památky 
a uchovat ji dalším generacím místních 
občanů jako vzpomínku na těžkou práci 
jejich předků, které byl sv. Nepomucký 
němým svědkem v době největšího roz-
machu lomů, resp. těžby kamene a jeho 
zpracování. 

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Škrovádě byla patronem kameníků zdejších pískovcových lomů

Obr. č. 1a

Obr. č. 1b

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 5

Obr. č. 4
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D a l š í  v ý l e t 
KČT Slatiňany byl 
l inkovým auto-
busem na Libáň. 
Tady jsme si samo-
zřejmě připomněli 
hudebního sklada-
tele Zdeňka Fibi-

cha, který ve zdejší myslivně strávil část 
dětství a dokonce tehdy v Chrudimi kon-
certoval. K jeho památníku jsme tento den 
ale nedošli, to necháme na jiný výlet, teď 
jsme směřovali na Strádov. Je to zřícenina 
hradu ze 14. století na skalnatém ostrohu 
nad řekou Chrudimkou. Zůstal tu zacho-
ván oblouk hradby a zbytky obdélné věže. 
Jeden majitel hradu, Jindřich z Chlumu, 
údajně doprovázel Jana Husa do Kostnice. 

Odtud jsme se lesem dostali do Strá-
dovského údolí. Příjemný les nás dove-
dl až k Práčovu. Kolem hřbitova jsme 
došli ke kostelu sv. Jakuba Většího, 
ten původní tady byl také ze 14. století 
a u něj býval přilehlý klášterec. Poz-
ději byl objekt obnovený v barokním 
stylu a pak přistavěna věž, vysoká 15 
m. V kostele měl kdysi svatbu herec 

Jiří Dohnal. Ve vsi jsou ale i viditelné 
pozůstatky pevnostního systému pre-
historického hradiště. My jsme potom 
odtud mířili přes Kapalici, Svídnici 
a Škrovád domů.

Na další výlet, do Prahy, jsme jeli vla-
kem. Na programu byla Bílá Hora a okolí. 
MHD jsme dojeli na Bílou Horu. Přes 
pražské defenestrace, Zimního krále Fri-
dricha Falckého, atd. jsme se v historii 
dostali k té nešťastné bitvě i ke královu 
útěku ze země a k následným tragickým 
událostem. Procházkou jsme šli na návrší 
s malou mohylou a prostým pomníčkem, 
který tu je od roku 1920 na paměť třístého 
výročí této bitvy a porážky 8. listopadu 
1620. Pak jsme mířili k poutnímu kostelu 
Panny Marie Vítězné. Původně tu byla už 
4 roky po bitvě postavena malá barokní 
kaple. Právě k ní v den výročí bitvy roku 
1624 směřovalo děkovné procesí. V 18. 
století byla kaple nahrazena výstavným 
poutním kostelem. Měli jsme možnost 
si celý areál prohlédnout a obejít ambity 
s freskami. 

Potom jsme přejeli tramvají na Malý 
Břevnov a odtud vešli do obory Hvězda. 
Tu nechal na počátku 16.století zřídit 
císař Ferdinand I. Habsburský. My jsme 
se tamním lesem dostali ke studánce 
Světlička, ze které už ve středověku byla 
vedena užitková voda na Pražský hrad. 
Tady opravdu nebyla „učesaná obora“, 
ale dá se říci, docela divoká příroda. Nad 
námi na kopci už odtud mezi stromy 
prosvítal renesanční letohrádek Hvězda. 
Ten nechal vystavět podle svého nákre-
su císařův syn Ferdinand II. Tyrolský, 
místodržitel v českých zemích. Tento 
rakouský arcivévoda v dětství pobýval 
řadu let s většinou své rodiny v Inns-
brucku, a to z důvodu ohrožení Vídně 
osmanskou říší. On se později tajně ože-
nil s neurozenou Filipínou Welserovou, 
ženou krásnou, ale i moudrou, vzdělanou 
a laskavou. Neuznaný sňatek však způso-
bil, že jejich děti byly jimi „adoptovány“ 
jako nalezenci. 

Prohlédli jsme si objekt, zdobený krás-
nou štukovou výzdobou, a zhlédli zají-
mavý film. Přestože tu není prohlídka 
komentovaná, pracovníci se nám ochot-
ně věnovali a dozvěděli jsme se od nich 
hodně zajímavého. V suterénu tu je model 
té nešťastné bitvy 8. listopadu 1620. Rene-
sanční letohrádek ve tvaru hvězdy je veli-
ce působivý, a tak jsme se nedivili, že stej-

ně okouzlil řadu významných návštěvníků. 
Kolem voňavě kvetoucího záho-

nu jsme oborou zamířili k památníku 
Jana Roháče z Dubé a pak za branou 
ještě ke krásné Zeyerově vile a bohužel 
ke chátrající Schubertově vile.

Znovu oborou jsme došli na Vypich. 
Kolem cest tady všude jsou plochy sasa-
nek a hlavně česneku s užšími listy než je 
ten medvědí – patrně česnek podivný.

Přešli jsme pláň Vypichu a přejeli 
k Břevnovskému klášteru, prvnímu čes-
kému mužskému klášteru, který založil r. 
993 biskup Vojtěch a Boleslav II. Klášter 
má nejstarší tradici vaření piva u nás. Je 
několik břevnovských pověstí, např. ta 
o silné větvi (břevnu) v místní studánce – 
od toho název kláštera. My jsme se prošli 
klášterní zahradou, nahlédli do kostela sv. 
Markéty a zastavili se u pavilonu Vojtěš-
ka. Jeho součástí je kaple s raně barokní 
klenbou a v ní pramen potoka Brusnice. 
Ten nám samozřejmě připomněl dřívější 
výlet do Jeleního příkopu. A na závěr už 
jen malá procházka k rybníkům Markéta 
I. a Markéta II. Večer před výletem přímo 
lilo, při našem návratu do Slatiňan byly 
všude čerstvé kaluže. A tak asi bude těžké 
uvěřit, že nám v Praze nespadla ani kapka 
a naopak svítilo sluníčko.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Na  Strádov  a do Prahy

letošní sezonu jsme zahájili již 24. dubna 
na Zelený čtvrtek a měli otevřeno celé veli-
konoční svátky. Návštěvníky přivítala stálá 
expozice obohacena výstavou o „Maňás-
kového království“.
Prvního dubna jsme přivítali žáky třetí 
třídy s paní Mgr. Malovanou ze Slatiňan, 
kteří shlédli premiéru Prvního koňského 
divadla Libora Štumpfa. Pohádkové příbě-
hy provázela maňásková postavička koně 
– Kašpárka. Děti okouzlila koňská prin-
ceznička, čaroděj, čerti a hlavně zelený 
maňásek koňského draka. Bohužel počasí 
nebylo příznivé a představení se muselo 
odehrát uvnitř muzea.
Do stájí v dětské části se nastěhovali tři 
noví sedací koníci – žemlák, grošák a vra-
ník. Hospodářské zázemí jsme rozšířili 
o expozici telátka a holubů. Tyto velmi 
povedené preparace pro nás opět vyrobila 
preparátorská firma Pekař spol. s.r.o. z díl-
ny Chmelík u Litomyšle.
Od 18. května plánujeme představení 
pro školy, školky, družiny…. ve venkov-
ního areálu, kde je pro koňské maňásky 
přichystán nový divadelní kočovný vůz 
a pro návštěvníky stylové lavičky, které 
jsou zdobeny řezbami hlav koní. V let-
ních měsících (v červenci a v srpnu) vždy 
v neděli od 15 hod. vám budeme hrát 
maňáskové představení, které jsme při-
pravili i pro širokou veřejnost. Udělejte si 
chvilku pohody, zavítejte k nám na Švý-
cárnu a vraťte se spolu s námi na chvíli 
do dětství. 

Za muzeum Švýcárna
 Stanislava Jedličková

Milí slatiňáci,
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O prvním dubnovém víkendu na hrá-
zi rybníka Návesní v Kunčí vyrostly 
po roce bivaky – konal se zde kaprař-
ský závod dvojic Carp Cup, kterého se 
zúčastnilo 7 dvojic. Závodníkům letos 
počasí přálo a také úlovky byly velmi 
pěkné. Největšího kapra (94 cm) ulovil 
Zdeněk Puš, který spolu s Petrem Ti-
chým nachytali celkem 325 bodů a sta-
li se vítězi. Na druhém místě s počtem 
230 bodů skončila dvojice Aleš Hlaváček 
a Miloš Ledvina.

Ze života MO ČRS Slatiňany

5. května v 17 hodin navštíví gymnázium 
PharmDr. Margit Slimáková, česká dieto-
ložka a propagátorka zdravé výživy. Do-
zvíte se, proč je třeba zdravě jíst a jak stra-
vu v pohodě zvládat i bez počítání kalorií 
anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených 
restrikcí. Dozvíte se, jak výživa ovlivňuje 
zdraví, chování a studijní výsledky dětí. 
Dozvíte se, jak děti naučit zdravě jíst a jak 
zlepšit výživu ve školách. Bude předsta-
vena Skutečně zdravá škola, Zdravý talíř 
a Zdravá kuchyně jako nástroje pro prak-
tickou pomoc. Zváni jsou rodiče, zájemci 
o zdravou výživu, odborná veřejnost i pra-
covníci školních jídelen…
25. května v 18 hodin se uskuteční Bene-
fiční večer pro Itibo. Toto keňské město 
navštěvuje od roku 2006 pardubický zdra-
votník Aleš Bárta a za více než 10 let zde 
vybudoval s českými lékaři a mediky afric-
kou nemocnici. O tomto projektu natočila 
dokumentaristka Olga Špátová film Dale-
ko za sluncem v produkci HBO Europe. 
Během benefičního večera vystoupí sbor 
Kiesse Nzamba z Gymnázia Josefa Resse-
la, který pod vedením Ilony Štorkové před-
staví několik afrických spirituálů. Násle-
dovat bude dokument Daleko za sluncem 
a diskuze s režisérkou Olgou Špátovou 
a zdravotníkem Alešem Bártou. Vstupné 
v ceně 100 Kč bude použito na zakoupení 
nové sanitky pro nemocnici.
Na sobotu 18. června je naplánováno po-
slední Listování v tomto školním roce. 
Na představení Drž mě pevně, miluj mě 
zlehka bude osobně přítomen sám autor, 
americký spisovatel Robert Fulghum. 
Představení se uskuteční rovnou dvě, jedno 
v 18.30 a druhé ve 20.30.
Vstupenky na všechny akce je možné za-
koupit v prodejně Mlsný pecivál na chru-
dimském náměstí nebo přímo na místě. 
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Gymnázium J. Ressela
vás zve…
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Slatiňany se mohou těšit na krásný kulturní zážitek
1. ročník slavnostního jarního koncertu

„ AVE MARIA “
Neděle 15. 5. 2016, 17.00 hodin
Slatiňany, kostel sv. Martina

Ema Hubáčková  Vladimír Župan
operní pěvkyně  klavírní virtuos
dramatický soprán  zasl. umělec Ukrajiny

Prostory kostela sv. Martina ve Slatiňanech rozezní brilantnost 
a virtuosita účinkujících umělců, která vdechne život nejslavněj-
ším skladbám a áriím českého a světového repertoáru. Zajímavý 
program jarního koncertu je propojen nejčistším ideálem lásky 
a ženy jako věčné inspirace nejen v hudbě, postavou mimořád-
ných jevů a úctou k ideálu nejčistšího ženství. Za doprovodu 
koncertního křídla zazpívá operní pěvkyně Mgr. Ema Hubáčková 
krásná mariánská díla a slavné árie (G. F. Händel, G. Puccini, G.
Verdi, F. Schubert, G. Caccini, Antonín Dvořák,…). Ve virtuos-
ním sólovém projevuklavírního virtuosa prof. Vladimíra Župana 
zazní skrytá vášeň, vroucnostiláska ve skladbách F. Chopina, F. 
Liszta, F. M. Bartholdyho či T. Albinoniho. Monumentální či na-
opak jemný zvuk tónů nesoucích se prostorem kostela sv. Martina 
navodí atmosféru pokory, klidu a meditace, zvuk vytříbené pěvec-
ké a klavírní techniky a gradující dramaturgie koncertu vytváří 
neopakovatelný hudební zážitek.
Buďte při tom, nechte se přenést do kouzelného světa hudby a za-
žijte příjemný jarní podvečer ve Slatiňanech.
Zvláštní poděkování patří Městu Slatiňany, za jehož podpory 
se koncert koná a společnosti C. BECHSTEIN EUROPE s.r.o.
Předprodej vstupenek:
Infocentrum Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 
469 660 239
EMMA Art Agency, tel.: 775 591 537
Cena vstupenky: 100 Kč



9



10



11



12

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, Ing.Vladimír 
Rašín, vedoucí HSO, Ing. Petr Kolek, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků od občanů (připomínky 
a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937. 
Uzávěrka příštího čísla 16. května 2016. ZDARMA. 

Pozvánky
Srdečně zveme všechny příznivce rybářského sportu na Rybářské 
závody O pohár starosty města Slatiňany, které se budou konat 
v neděli 22. května 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 zá-
vodů od 5 hodin. Zveme nejen zájemce o chytání, ale i ty, kteří stojí 
o zajímavou podívanou. V den závodů bude zajištěno občerstvení. 
V neděli 5. června pořádáme Dětské rybářské závody, kterých 
se mohou zúčastnit děti do 15 let. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací o těchto akcích a další zajímavosti z činnosti naší or-
ganizace se dozvíte na webových stránkách http://rybarislatinany.cz/.

Za MO ČRS Hana Žemličková


