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červen 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

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:
Vladimír Kadlec – Podivné konce našich prezidentů
Ivan Baborák – Leguma

Měsíc s pěknou knihou

Rádi bychom si spolu s vámi připomněli historii školy a ukázali 
vám současnost. Proto 5. 11. 2016 otevřeme dveře staré budovy 
i nové školy všem bývalým i současným učitelům, žákům, ale i ši-
roké veřejnosti. Připravujeme bohatý program, který zveřejníme 
v tisku i na webových stránkách školy v září a říjnu.
Chystáme také výstavu dokumentů, sešitů, výkresů i dalších ma-
teriálů, které souvisí s prací naší školy. A proto se na Vás ob-
racíme s prosbou o pomoc při shromažďování těchto materiálů. 
Pokud byste nám chtěli zapůjčit Vaše materiály, kontaktujte nás 
prosím 
a) na telefonním čísle: 469 681 413 
b) na naší mailové adrese: zsslatinany@centrum.cz
c) případně osobně v kanceláři ZŠ
Jednou z akcí, které připravujeme, je i společenský večer v místní 
sokolovně, který se bude konat právě v sobotu 5. 11. 2016. Nabí-
zíme Vám možnost rezervace míst pro setkání Vaší třídy. Pokud 
byste o rezervaci měli zájem, obraťte se na nás na výše uvedených 
kontaktech. Organizátoři oslav

Budova slatiňanské základní školy
pamatuje již 130 let

Kalendář kulturních akcí červen 2016
ZÁMEK SLATIŇANY

ZÁMEK PLNÝ PŘÍBĚHŮ, VYNÁLEZŮ 
A KONÍ

28. 5. 2016 – MÁJOVÝ KONCERT IVY 
RYZOVÉ
Pěvecké vystoupení sopranistky Ivy Ryzové 
a jejích hostů v atraktivním prostředí slatiňan-
ské zámecké knihovny. Začátek v 17 hodin. 
Rezervace a předprodej vstupenek v Infocen-
tru Slatiňany na čísle 469 660 239. 
5. a 19. 6. 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.
24. 6. 2015 – CHRUDIMSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
NA ZÁMKU
Tradiční koncert filharmonické hudby pod širým nebem. Chru-
dimská komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Martina 
Profouse vystoupí na nádvoří slatiňanského zámku. Koncert se 
koná pouze za příznivého počasí. Začátek v 18 hodin. Vstupné 
dobrovolné.
Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.

Podařilo se, nepodařilo se…

Podařilo se do 17. 5. 2016
Vypracování studie pro přechod pro chodce v ul. Schmoranzova 
ve Slatiňanech.
Do kolonky nepodařilo se, lze uvést i to, že se nám dosud ne-
podařilo chránit některý majetek a veřejná prostranství města 
od vandalů a lhostejných občanů i návštěvníků našeho města, 
když například: 
1.  Nepodařilo se snížit parkování vozidel na trávnících a to právě 

vybudovaných, stejně tak na chodnících, které byly právě zko-
laudovány.

2.  Opět musíme věnovat peníze a práci na opravu nádoby na od-
pad, kterou vandal zničil výbuškou.

3.  Další peníze a práci údržby věnujeme na opravu zničené lavič-
ky, na které si někdo zkoušel svoje dovednosti bojového umění.

4.  Občané opakovaně likvidují cedule upozorňující na odstranění 
exkrementů po svých psech. Zničená cedule nikoho nezbavuje 
této povinnosti.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 43. schůzi dne 11. 4. 2016
  1.  Pronájem nebytových prostor úřadovny v Kunčí (č. p. 2 – 40 m2 

s SDH Kunčí pro kroužek mladých hasičů, nájemné 1 000 Kč 
ročně)

  2.  Čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany (100 000 Kč 
na nákup vybavení nově vznikajících tříd)

  3.  Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 44. schůzi dne 20. 4. 2016

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Realiza-
ce odvodnění křižovatky „T“ ve Škrovádu – (dešťová kanaliza-
ce) (MIKOSTAV s.r.o., Klešice, 85 706 Kč)

  2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Položení 
nové dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy na plovárně 
ve Slatiňanech (Stavební a pece s.r.o., Chrudim, 296 120,15 Kč)

  3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Dodávka 
povrchu hřiště v Trpišově (PRECOL s.r.o., Předměřice n. Jiz., 
234 038 Kč)

  4.  8. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2016 (příjmy 56 814 962,72 Kč – dorov-
náno 3 376 300 Kč, výdaje 56 203 762,72 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

  5.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slatiňany – Řiště splašková 
kanalizace – 5. Etapa 

Rada města Slatiňany projednala
na 45. schůzi dne 2. 5. 2016

  1.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v DPS Slatiňany 
  2.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v DPS Slatiňany
  3.  Smlouvu o poskytování služeb – vystoupení v divadle na Švý-

cárně (podmínky provozu venkovní scény – s Liborem Štumpfem, 
Chrudim)

  4.  Smlouvu o výpůjčce loutek (expozice Švýcárna – s Liborem 
Štumpfem, Chrudim)

  5.  Smlouvu o výpůjčce modelů (modely historických objektů 
do expozice Švýcárna – s Robertem Peškem, Chrudim)

  6.  Vydání vnitřní směrnice č. 4 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Slatiňany

  7.  Zapůjčení společenského sálu pro příměstské tábory (4.–8. 7. 
2016, 11.–15. 7. 2016 7.00–18.00, 250 Kč/den – s Bc. Martinem 
Dostálem, Ždírec n. D.)

  8.  Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o nejvyšším 
povoleném počtu žáků ve školní družině (max. 120 žáků)

  9.  Vyřazení majetku města Slatiňany
10.  Schválení závazných podmínek budoucího pronájmu pozemků 

užívaných chataři v městských lesích chatové oblasti „Borek“ 
(od 1. 1. 2017 – 11 Kč/m2)

11.  9. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmy 56 814 962,72 Kč – dorovnáno 
3 417 800 Kč, výdaje 56 245 262,72 Kč – dorovnáno 3 987 500 
Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 46. schůzi dne 9. 5. 2016

  1.  Schválení uchazečů o pracovní místo ředitel/ka školní jídelny 
Slatiňany

  2.  Pojištění vozidla
  3.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016

Hledá se brigádník
Město Slatiňany přijme od 25. 6. 2016 do 28. 8. 2016 brigádní-
ka. Pracovní doba pouze o víkendech v době od 10.00 do 17.00 
hod. na parkovišti u Hřebčína Slatiňany – V Kaštance. Vykonáva-
ná činnost – podávání turistických informací návštěvníkům měs-
ta, poskytování propagačních materiálů, obsluha toalet a dohled 
nad placením parkovného. Příjemné vystupování a komunikační 
schopnosti, znalost města a okolí nutná!
Zájemci se mohou hlásit na e-mail: j.proks@slatinany.cz, nebo 
na tel. 469 660 239.

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 19. června 2016 od 15 
hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

POZVÁNKA NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU
Sokol Slatiňany a Česká obec sokolská, ve spolupráci s městem 
Slatiňany, slatiňanskými hasiči, Junáky, Národním hřebčínem 
Kladruby nad Labem a dalšími organizují Národní přehlídku 
sokolských folklorních souborů, která se koná již 10. až 11. 
června 2016. V pátek 10. zahájí přehlídku divadelní představení 
„Poctiví společníci“ v režii Bohumila Gondíka a v sobotu od 13. 
hod. projde Slatiňanami průvod od Restaurace U Zámku k soko-
lovně. Před zahájením vlastní přehlídky se představí Dámy v sedle 
z hřebčína, Historická kola ze Sokola Holice a přehlídce požehná 
pan farář P. ThLic. Boguslaw Partyka. Během celého programu je 
zajištěno občerstvení. Po přehlídce bude slavnost pokračovat so-
kolskou veselicí s programovými vstupy a nočním překvapením. 
Akce je podporována městem Slatiňany, Pardubickým krajem 
a záštitu převzal 1. náměstek Ing. Roman Línek.
Srdečně se na vás těší pořadatelé. Přijďte pobejt.

Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a obča-
nům zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské 
služby.
Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost? Vyčer-
pávají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla? 
Můžeme Vám zajistit běžný nákup potravin i veškerého drobného 
spotřebního zboží. Nákup je klientem hlášen s předstihem jedno-
ho dne. Klient si připraví soupis požadovaného zboží a přibližnou 
finanční hotovost potřebnou k nákupu. Jednotlivé nákupy jsou 
klientům vyúčtovány při předání. Cena za jeden běžný nákup je 
16 Kč.
Běžný úklid a údržba domácnosti se platí dle skutečně spotřebo-
vaného času. Například za úklid v délce půl hodiny zaplatí klient 
50 Kč.
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Dovážíme stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, kterou vaří pracovnice Školní jí-
delny Slatiňany. Cena za jeden oběd je 60 Kč. Za dovoz oběda 
a přemytí jídlonosiče účtujeme 16 Kč.
Potřebujete doprovodit na úřady, případně dovézt k lékaři?
O úkon je třeba zažádat s dostatečným předstihem (minimálně tři 
dny předem). Za doprovod se platí dle skutečně spotřebovaného 
času (např. za půl hodiny 50 Kč). Součástí tohoto úkonu nejsou 
náklady spojené s dopravou klienta – doprava je fakultativní úkon. 
Platí se za každý ujetý kilometr 8 Kč. 
Případní zájemci o další úkony a podrobnější informace se 
mohou obrátit na:
Pečovatelskou službu města Slatiňany,
Farská 765, 538 21 Slatiňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz 

Nabídka pečovatelské služby
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Jak jste jistě mohli zaznamenat, od za-
čátku měsíce dubna tohoto roku pro-
vádí společnost svážející popelnice 
na zbytkový odpad (tj. odpad po vytří-
dění) kontroly obsahu sběrných nádob 
a v případě, kdy zjistí, že je v nádobě 
odpad, který tam nepatří, nádoby nejsou 
vyváženy.
Při prvních kontrolách nebylo vyvezeno 
cca 100 nádob za jeden svoz. Po měsíci 
provádění těchto kontrol nebylo při svozu 
(9. a 10. 5. 2016) vyvezeno cca 30 nádob.
Za tento pozitivní výsledek tímto děku-
jeme a věříme, že při dalších svozech 

budou vyvezeny již všechny přistavené 
nádoby.
Pokud budeme i nadále v třídění důsled-
ní, snížíme tím množství zbytkového od-
padu, na jehož likvidace musíme vynalo-
žit značné finanční prostředky, ročně cca 
2 237 000 Kč, což je cca 65 % z celko-
vých fakturovaných nákladů na odpado-
vý systém města.
Celkové náklady jsou tvořeny z nákla-
dů na provoz sběrného dvora (cca 650 
tis. Kč/rok), nákladů na svoz vyseparo-
vaných složek z barevných kontejnerů 
po městě (cca 573 tis. Kč/rok) a nákladů 

za svoz popelnic (cca 2 237 tis. Kč/rok).
Tyto celkové náklady jsou podkladem 
pro vyměření místního poplatku za od-
pad, který každý z nás hradíme.
Ke snížení uvedených nákladů by mělo 
přispět i snížení četnosti svozu popel-
nic, a to na 1× za 14 dní. Výběrové ří-
zení na svoz s touto četností s účinností 
od 1. 1. 2017 momentálně připravujeme.
Podle předběžných propočtů je reálné, že 
by se měl místní poplatek pro rok 2017 
snížit. S jeho konkrétní výší Vás sezná-
míme koncem roku 2016.

Bc. Petra Víšková

Žádáme tímto všechny občany, aby vytří-
děné složky komunálního odpadu (plasty, 
sklo, papír a nápojové kartony) neodváže-
li mimo území našeho města, především 
do Chrudimě, ale využívali barevné kon-
tejnery umístěné po městě.
Za každý vytříděný kilogram těchto využitel-

ných složek získáváme od společnosti EKO-
-KOM, a. s. příspěvky. Tyto příspěvky jsou 
pak příjmem do odpadového systému města 
a ponižují náklady, které musíme hradit for-
mou platby místního poplatku za odpad.
Pro snadnější třídění plastového odpadu, 
respektive vkládání tohoto odpadu do kon-

tejneru, chystáme do konce roku upra-
vit cca 10 kontejnerů na plast tak, aby se 
do kontejneru odpad lépe vkládal. 
Vybrané kontejnery, respektive místa 
s kontejnery Vám sdělíme formou článku 
v Ozvěnách Slatiňan.

Bc. Petra Víšková

Kontroly obsahu popelnic

Neodvážejte vytříděný odpad do Chrudimě, přicházíme o peníze!

1.  Pravidla třídění odpadu do barevných 
nádob umístěných po městě:

PLASTY (žlutý kontejner): 
patří: plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní 
tašky, nápojový karton TetraPak (tj. obaly 
od mléka, džusů apod.) vymyté kelímky 
od jogurtů a dalších potravin, PET lahve 
od nápojů, pěnový polystyren
nepatří: sklo, papír, kovy, textil, linolea 
a výrobky z PVC, molitan, guma, kabely, 
plastové obaly znečištěné chemickými lát-
kami atd., zbytkový komunální odpad
BÍLÉ SKLO (bílý kontejner): 
patří: bílé sklo, sklenice, odzátkované lah-
ve, střepy,…
nepatří: porcelán a keramika, zrcadla, au-
tosklo, drátěné sklo, zářivky, obrazovky, 
papír, kovy, textil, plasty a zbytkový ko-
munální odpad
BAREVNÉ SKLO (zelený kontejner):
patří: barevné sklo, sklenice, odzátkované 
lahve, střepy,…
nepatří: porcelán a keramika, zrcadla, au-
tosklo, drátěné sklo, zářivky, obrazovky, 
papír, kovy, textil, plasty a zbytkový ko-
munální odpad
PAPÍR (modrý kontejner):
patří: noviny, časopisy, knihy bez vazby, 
sešity, karton, papírová lepenka, papírové 
sáčky, kancelářský papír,..
nepatří: papír znečištěný a zamaštěný, 
pauzovací papír, dětské plenkové kalhotky, 
pytle od chemikálií a od cementu, papír po-

tažený fólií, papír asfaltovaný, voskovaný, 
dehtovaný apod., sklo, plasty, kovy, textil, 
bioodpad a zbytkový komunální odpad
POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY 
(zelené popelnice)
patří: upotřebené potravinářské oleje 
a tuky vložené v uzavřených plastových 
obalech (nejlépe v pet lahvích)
nepatří: bioodpad (tráva, listí, zbytky jí-
del), zbytkový komunální odpad a ostatní 
tříditelné složky komunálního odpadu
KOMPOSTOVATELNÉ BIOODPA-
DY (kompostovací plocha ve Škrovádu 
a sběrný dvůr)
patří: pouze kompostovatelné bioodpa-
dy rostlinného původu (tráva, větve, listí 
a ostatní rostlinné odpady ze zahrad, pří-
padně rostlinné zbytky z domácnosti
nepatří: odpad živočišného původu (maso, 
kůže, kosti), seno, sklo, plasty, textil, kovy, 
nebezpečné odpady a zbytkový komunální 
odpad

2. Pravidla pro odkládání odpadu 
do sběrné nádoby (popelnice)
Sběrné nádoby (popelnice) jsou určeny 
pouze pro směsný komunální odpad, tj. 
zbytkový odpad po vytřídění těchto slo-
žek komunálního odpadu:
1.  papír, bílé a barevné sklo, plasty, nápojo-

vé tetrapakové kartony, 
2.  potravinářské oleje a tuky, 
3.  kovy,

4.  biologicky rozložitelný komunální od-
pad rostlinného původu, 

5.  nebezpečné složky komunálního odpa-
du,

6.  objemný odpad, tj. takový odpad, který 
vzhledem ke svým rozměrům nemůže 
být umístěn do sběrných nádob (kober-
ce, matrace, nábytek, …)

Do popelnic zároveň nepatří: stavební 
odpad (není odpadem komunálním), uhy-
nulá zvířata (není odpadem komunálním), 
teplý popel a další odpady, které nejsou 
odpadem komunálním, tzn. vznikajícím 
na území města při činnosti fyzických osob 
a zařazeným v Katalogu odpadů jako od-
pad komunální.

Při dodržování výše uvedených pravidel, 
lze v popelnici při běžném provozu domác-
nosti nalézt především tyto odpady: silně 
znečištěné nebo umaštěné (neomyvatelné) 
obaly od potravin, smetky, popel, špinavé 
hadry a zbytky jídel. 
Běžná 4 členná domácnost by při řádném 
třídění měla do popelnice vyhodit maxi-
málně 1–2 pytle do objemu 60 l za týden.

Žádáme tímto občany, aby v rámci za-
bezpečení maximální míry vytřídění 
a čistoty jednotlivých materiálů dodr-
žovali výše uvedená pravidla. Jakékoliv 
nežádoucí příměsi ztěžují využití odpa-
dů jako druhotné suroviny.

Základní pravidla třídění odpadu
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jaroslava Šťovíčková

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za přání k mým na-
rozeninám. Dobré slovo potěší každého. Udělalo mně to radost 
a velice si toho vážím.
 Milena Procházková, Kunčí

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání 
k našim narozeninám a paní Osinkové za milou návštěvu a za kvě-
tiny i dárek. Dík patří i Svazu diabetiků Slatiňany.
 Jaroslava a Jan Nežádalovi

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

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým kulatým narozeninám, paní Osinkové za milou návštěvu, 
květiny i věcné dary.
 Bohuslav Skala

Pořadatelům a interpretům „Slavnostního jarního koncertu Ave 
Maria“, konaného dne 15. 5. 2016 v kostele sv. Marina ve Slati-
ňanech, za krásný kulturní zážitek výjimečné úrovně od vděčných 
slatiňanských posluchačů 

Poděkování

Zlatá svatba

Diamantová svatba

Dne 4. 6. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Jiřina a 
Jaroslav Pelouchovi.

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání, 
dárek a krásné květiny k naší zlaté svatbě.   
 Helena a Bohuslav Pískačovi

Dne 30. 6. oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Věra a Zdeněk Kovalčíkovi.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany a Svaz 
diabetiků Slatiňany děkují pedagogům a dětem ze Základní umělec-
ké školy Slatiňany za krásné kulturní vystoupení uspořádané ke Dni 
matek. Zároveň poděkování náleží i Městu Slatiňany za milá přání, 
květinové dary a občerstvení.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují 
dětem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátko MOMO za vystou-
pení uspořádané k společné oslavě svátků a narozenin obyvatel. Dě-
kujeme za radost, kterou děti vnesly do našeho domova.

Ač se to nezdá, půlrok opět uplynul
a do společenského domu se dav nahrnul.

A už snad ani nikdo neptá se,
co že se tam děje? Co zase?

Pardubickou šestku jsme tady totiž uvítali
a její písničky poslechnout jsme si všichni pospíchali.
První se s našimi milými hosty p. Maryšková přivítala

a potom mezi nás do sálu s nimi pospíchala. 

Opět totiž vedením městského úřadu pověřená byla,
aby další společné odpoledne s Pardubickou šestkou připravila.
Myslím si, že skvělou atmosféru jsme pro naše hosty připravili

a za to jsme se s jejich písničkami příjemně pobavili.

Nechyběly známé písničky, kdy i my si můžeme zazpívat
a na naše, už známé tváře, se opět podívat.

Prostě je to parta šesti báječných lidí,
kteří za své úspěchy všude potlesk sklidí.

Kalendář akcí naplánovaný až do října mají
a myslím, že už i nějaká vystoupení odříkají.

Ale pro nás „Slatiňáky“ si udělají vždycky čas
a jednou za půl roku přijedou, myslím že rádi, mezi nás. 

Paní Lenka tentokrát musela nečekanou překážku překonat a
přesto všechno, do Slatiňan přijet, a diváky nezklamat.
Proto si zaslouží veliký obdi,v protože nejen zpívala,

ale i na ruce svého malého vnoučka, Fanouška, hýčkala.

Poděkování!

Poděkování

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vyhrajte 
kolo! Letos je pro Vás připraveno 15 cyklotras, abyste se na krásy 
kraje podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s brus-
lemi na nohách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny 
s dětmi, na těch nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. 
Nemusíte absolvovat celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit 
tři razítka a jste v losování o 20 atraktivních cen! Soutěž se koná 
od 14. 5. do 16. 10. 2016.
Jak soutěžit? 
Vyzvedněte si zdarma v Infocentru Slatiňany svoji Vandrovní 
knížku a sbírejte do ní razítka. Do políček na konci Vandrovní 
knížky získejte alespoň 3 na některých z 15 vybraných cyklotras. 
Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jest-
li na kole, pěšky nebo jiným způsobem. Jedno z razítek můžete 
ihned získat v naší Švýcárně!
O co se hraje: 
1. cena HORSKÉ KOLO MERID
2. cena  DVOUDENNÍ WELLNESS POBYT pro dvě 

osoby v Hotelu Tvrz Orlice v Letohradě
3. cena DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
4. cena MOBILNÍ TELEFON
5. cena KOLOBĚŽKA
6.–7. cena CYKLISTICKÁ PŘILBA
8. cena STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena CYKLOLÉKÁRNIČKA A SADA NÁŘADÍ
11.–20. cena  DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY 

A VSTUPENKY na vybrané kulturní, společen-
ské a sportovní akce v Pardubickém kraji

Jak vyhrát?
Každá Vandrovní knížka s alespoň třemi vyplněnými políčky musí 
být řádně označena jménem soutěžícího, korespondenční adresou, 
e-mailovou adresou a kontaktním telefonem. Odstřihnutou vypl-
něnou zadní stranu Vandrovní knížky zašlete nejpozději do 21. 10. 
2016 na adresu:
 Destinační společnost Východní Čechy
  nám. Republiky 12
 530 02  PARDUBICE
Vyplněné Vandrovní knížky mohou být zasílány i elektronicky 
(naskenované nebo vyfocené) na adresu cyklopecky@vychodni-
cechy.info.
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Po vánoční a velikonoční soutěži, kdy nám děti do knihovny no-
sily výzdobu, jsme se chtěly přesvědčit, zda jsou naši nejmenší 
čtenáři nejenom šikovní, ale také znalí pohádek, které si od nás 
v knížkách nosí domů. Připravili jsme si proto pro ně pohádkovou 
křížovku. Teď již můžeme prozradit, že po správném vyplnění děti 
odhalily tajenku – STRAŠIDELNÉ POHÁDKY. A naši čtenáři 
nás opět nezklamali! Celkem k nám do knihovny v měsíci dub-
nu přinesli 40 správně vyplněných tajenek a tím nám opět udělali 
obrovskou radost! Dokonce nám poštou přišla i správně vyplněná 
křížovka až z Humpolce. Sice nevíme, jak se naše soutěž dostala 
až tak daleko, ale o odměnu jsme humpoleckého křížovkáře ne-
ošidili. A všechny děti, které si daly tu práci, křížovku vyplnily 
a přinesly, u nás také čeká drobná odměna, na které si tentokrát 
pochutnají...
Děti také poprosíme, aby si odměnu vyzvedly co nejdříve a nesty-
děly se o ní přihlásit .

Vyhodnocení knihovnické křížovky

V pořadu Flos Florum … vystoupí ve Slatiňanech již dobře známí 
umělci. Na loutnu zahraje Jindřich Macek a na akordeon Jitka 
Baštová.
V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných ru-
kopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, 
renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice D. Scarlattiho, L. 
Bernátha a dalších autorů.
Název programu vychází z názvu dvouhlasé písně „Květ mezi 
liliemi“, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Projekt 
nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem při-
bližujícím posluchačům také dobu vzniku skladeb. Gotická hudba 
je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém 
souznění koncertního akordeonu a loutny. 
Báseň Jana Nerudy Romance o Karlu IV. přednese Zdeněk Jirásek.

137. Laskavý večer
Flos Florum …. pocta Karlu IV.

Akordeon a loutna

Za kompletní autovrak poskytuje společnost Recycling-kovové 
odpady a. s. bonus ve výši 500 Kč.
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Období jara je pro naší školu charakteri-
stické prezentací žáků na akcích pro ve-
řejnost. Ještě před tím, než to vše naplno 
vypukne, se však pravidelně v březnu 
uskutečňují koncerty jejich učitelů, a to jak 
ve Slatiňanech, tak i na zámku v Nasavr-
kách. V březnu a dubnu pak žáci mohou 
na třídních vystoupeních, svým charakte-

rem určených spíše pro rodinné příslušní-
ky, předvést, jak si ve svém studiu vedou.
V dubnu a květnu má výtvarný obor své 
pravidelné výstavy na zámku v Slatiňa-
nech, a poté i v Nasavrkách. Konec dub-
na je také vyhrazen pro prezentaci celého 
tanečního oboru, již tradičně – v divadle 
Karla Pippicha v Chrudimi. Pravidelně jde 
o třídenní maratón vystoupení, které v cel-
kovém součtu vidí více než tisíc diváků! 
Po úspěšném dubnovém tanečním vystou-
pení v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi, 
kde ve třech dnech mohlo celé taneční od-
dělení – balet i současný tanec – předvést 

své taneční umění hned 5× široké veřejnos-
ti i školám, jsme nedali unaveným nohám 
odpočinout a vrhli se do soutěžení.
Každý rok jedeme poměřit své síly s ji-
nými tanečními skupinami. I letos jsme 
zkusili štěstí 7. května na taneční soutěži 
v Hronově. Tentokrát jsme nasadili čtyři 
choreografie a při návratu v pozdních ve-
černích hodinách radost a nadšení nebralo 
konce, protože všichni naši tanečníci si 
vezli medaile. Z kategorie Plesové for-
mace – junioři za 3. místo – vystoupení 
Soumrak, v dospělých z kategorie Scéna 
– 1. místo za vystoupení Z nitra temnoty, 

z kategorie Volný tanec – 1. místo Touha 
a 2. místo Naděje.
Týden na to jsme soutěžili na Poupatech 
v Heřmanově Městci. Zde jsme nasadili 7 
choreografií a cestou domů se nám v ru-
kách třpytilo šest pohárů. V dětské katego-
rii získal Čínský tanec bronz, další bronz 
získala choreografie Ztraceni ve scénic-
kém tanci juniorů a zlatý pohár si odvážel 
Soumrak z Volného tance juniorů. V kate-
gorii dospělých dívky získaly pohár zlatý, 
stříbrný i bronzový – ve Volném tanci 1. 
místo Naděje, 3. místo Touha a scénický 
tanec Z nitra temnoty 2. místo.
Krásná a radostná atmosféra se nedá na pa-
pír přenést, ale v dětech i dospělých zůstá-
vá ještě po mnoho dní. 

Významný je i podíl na činnosti a životu 
tanečního oboru některých našich „dlouho-
letých“ žákyň – například Denisy a Kateři-
ny Táborských, které se rok od roku zlep-
šují jak tanečně tak i choreograficky, nebo 
Marie Vincenciové – za náročnou výrobu 
rekvizity – čínského draka apod.
Nejen současný tanec, ale i baletky pracují 
naplno a jejich oddělení pod vedením paní 
učitelky Ivety Lepori-Paličkové se roz-
růstá. Při tanečním koncertu v divadle le-
tos poprvé již některé tančily na baletních 
„špičkách“ a šlo jim to velice dobře. Velice 
pěkné vystoupení předvedly Amálka Nepi-
vodová a Adina Pavlíková v choreografii 
Karkulka a vlk, se kterou se na podzim zú-
častní baletní taneční soutěže v Praze a za-
tančí rovněž na přehlídce „Zrcadlo umění“ 
v Pardubicích v rámci akce Město tančí.

Tradicí se již také stává pravidelné květ-
nové vystoupení hudebních souborů naší 
školy v slatiňanské sokolovně. Cílem sna-
žení mladých muzikantů je uplatnit svůj 
hudební um nejen při individuální hře, ale 
především v souborech různého typu. Naše 
škola svým žákům nabízí širokou škálu – 
od klasických komorních těles – flétnové 
soubory, smyčcový, kytarový, ale i bu-
benický soubor, tak i taneční kapelu, kde 
se uplatní nástroje, jako elektrická kytara, 
klávesy, baskytara, žestě, saxofon aj. Ne-

smíme zapomenout také na pěvecký sbor 
a nově vzniklou „irskou“ kapelu Bessom. 
Toto jsou, svým rozsahem a náročnos-
tí na organizaci, největší akce naší školy. 
Celkově je jich ale mnohem více – zpravi-
dla se počet akcí pořádaných pro veřejnost 
pohybuje v počtu 60 až 70. Vystupování 
žáků zuš na veřejnosti je velmi důležitou 
součástí jejich studia a vzdělávání. Je to 
příprava na jejich „umělecký život“, ať již 
jako aktivní amatéři, nebo v některých pří-
padech i profesionálové.
Další významnou činností školy je údržba 
budov, jejich opravy a renovace. Z posled-
ní doby je třeba zmínit malbu schodiště 
mezipatra v hlavní budově malířem, slati-

ňanským rodákem Liborem Škrlíkem. 
 Nejen z důvodu bezpečnosti byly pořízeny 
nové krásné dveře do hlavní budovy školy. 
V novém školním roce bude mít každý žák 
svou kartu pro otevření těchto vstupních 
dveří. Vchod bude monitorován on line 
kamerou a další dvě kamery budou moni-
torovat oblast vstupu do areálu zuš, včetně 
stojanů pro kola. V této době se také pra-
cuje na projektu bezbariérového vstupu 
do hlavní budovy naší školy. 
V příštím roce bude naše škola slavit 25 let 
své existence a činnosti. Již nyní kolektiv 

zuš pracuje na pestrém programu akcí pro 
rok 2017. 
Děkuji veřejnosti, rodičům a MěÚ za pod-
poru a spolupráci. Stejně tak i organizacím 
a subjektům našeho města. Dětem přeji se 
svými kolegy pěkné prázdniny.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Ze života ZUŠ
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I když si s námi 
počasí zahrává, bylo 
toho v našem Klubu 
dost. Tak třeba malý 
Lesní výlet do okolí 
S l a t i ň a n .  K o l e m 
rybníků Hluboký, 
Vilém, Perný a malé-

ho Čabrousku jsme došli k Tyrolskému 
domku. Ten tu nechal v 19. století posta-
vit majitel slatiňanského panství, kníže 
Auersperg, který se inspiroval stavbami 
horských chat v Alpách. Návrat nazpátek, 
z druhé strany Perného, nás potěšil krás-
nými kvetoucími blatouchy.

Větší náš zájezd byl pětidenní – už 
trochu tradiční, pohodový pobyt v hotelu 
Studánka – v místu, kde je nejen příroda, 
ale i péče o zdraví, komfort, relaxace, 
možnost aktivního odpočinku i gastrono-
mické zážitky. Letovisko sloužilo lázeň-
ským a rekreačním účelům už od 17. sto-
letí. Přímo v zařízení bylo možno užívat 
Vodní svět s bazénem a dalšími atrakcemi 
pro zdraví, v okolí krásnou přírodu Orlic-
kých hor. Už cestou tam byla zastávka 
v renesančním zámku v Doudlebách, ještě 
první den návštěva Podorlického pivovaru 
a slavnostní Otevření První podorlické 
pivní stezky v Orlických horách. Bohatý 
program pobytu zahrnoval dále např. pro-
cházku k Ivanskému jezeru, Deštné, výš-
lap na Velkou Deštnou a Šerlišský mlýn, 
zajímavý Neratov s kostelem se skleně-
nou střechou. V Rychnově n. Kněžnou to 
byla synagoga a zámek. A Rychnovsko 
a Orlické hory nám připomínají i oblí-
bený seriál F. L. Věk. A nejen seriál, ale 
i přednášku Mgr. Patricka Ungermanna 
o Aloisu Jiráskovi – z řady pravidelných 
přednášek, které pořádá Slovanský kul-
turní institut s.z. pro náš Klub českých 
turistů Slatiňany. Akce se konají jednou 
měsíčně, vždy v pátek, v restauraci Bonet. 
O jejich kvalitě a poutavosti svědčí pravi-

delná velká návštěvnost. Je možná účast 
i nečlenů Klubu. 

Na přelomu dubna a května se něko-
lik našich členek zúčastnilo rekondiční-
ho pobytu ve Vrbně pod Pradědem, který 
pořádal Svaz diabetiků ČR, pobočka Sla-
tiňany. I tam jsme si všichni užívali nejen 
přírodu, tentokrát Jeseníků, ale i jiné zají-
mavosti. Bruntál, Rejvíz s Mechovým 
jezírkem, sklářská huť TOMI, Vitrážní 
manufaktura, Pradědova galerie v Jiříkově, 
hrad Sovinec, Přečerpávací vodní elekt-
rárna Dlouhé Stráně, Jeskyně Na Pomezí, 
Lázně Jeseník, Karlova Studánka a Ovčár-
na s vycházkou na Praděd. Při zpáteční 
cestě jsme se ještě zastavili v Dolní Mora-
vě na Stezce v oblacích. Příjemných zážit-
ků bylo hodně, celý pobyt se nám také veli-
ce líbil. A malá perlička – při cestě domů, 
v sobotu 7. 5., jsme z autobusu zahlédli 
jedno stanoviště výletu Přes tři hrady.

Tento, také už tradiční výlet, se 
konal právě v den našeho návratu z Jese-
níků. I toho se zúčastnili naši turisté, 
i s Mgr. P. Ungermannem, právě v sobo-
tu 7. 5. Akci pořádal KČT Sopotnice, 
ve spolupráci s obcemi Sopotnice, Potštejn 
a Domovem pod hradem Žampach. Byly 
tu možnosti různé délky pochodu, i toto 
naši účastníci využili. Začátek výletu byl 
v Potštejně. A také tady se nám znovu při-
pomněl Alois Jirásek a jeho dílo. Jedním 
z hradů byl totiž právě Potštejn, původně 
mohutný hrad ze 13. století z doby Púta 
z Drslaviců. Odtud je i název – Pútův 
kámen – německy Pottenstein – lehce zko-

moleně Potštejn. V jeho zřícenině skutečně 
hledal hrabě Jan Antonín Harduval Cha-
maré poklad. Kdo četl Jiráskův Poklad, 
tomu se ten poutavý příběh připomene, 
kdo ještě nečetl – stojí za pozornost. 

V úterý 10. května jsme byli na výletě 
na Libáň. Tady, v krásné přírodě, pro-
žil část svého dětství skladatel Zdeněk 

Fibich. On se roku 1850 narodil ve Vše-
bořicích u Dolních Kralovic, v myslivně, 
kde byl jeho otec v auergsperských služ-
bách. Ostatně tak, jako i jeho předkové 
už od poloviny 18. století. V roce 1857 se 
rodina stěhovala do lesovny sem na Libáň. 
Tady rodina žila do roku 1870, kdy se pře-
stěhovali k Čáslavi. Mezitím malý Zdeněk 
studoval 3 roky ve Vídni, kde byl u rodičů 
matky, a pak na malostranském gymná-
ziu v Praze. Současně a i potom studoval 
hudbu. Je pro nás zajímavé, že jako mla-
dičký koncertoval v Chrudimi. Jeho osob-
ní život nebyl jednoduchý, zemřela mu 
první manželka i dvě děti – dvojčata. Jeho 
syn z druhého manželství, Richard, se 
stal lékařem. Z jeho děl jsou známy třeba 
zpěvohry Blaník a Bouře, opery Nevěsta 
mesinská, Hedy, Bouře, Pád Arkuna. Ale 
nejznámější je jistě Poem a Zastaveníčko. 

My jsme z Libáně prošli kolem rybní-
ku Pařezný a za dalším rybníkem, Zaháj, 
jsme se zastavili u historického kamen-
ného mostku. Podle únorového článku 
v Chrudimském deníku je to snad nejmen-
ší kamenný most v ČR. Cestou dál byl už 
Výsonín, Skalka a kolem Chrudimky, přes 
Borek, domů. 

V pátek 13. května byla další před-
náška Mgr. Patricka Ungermanna, a to 
o bratřích Čapkových. Vždycky nás jeho 
výklad velice zaujme. Tu příští přednáš-
ku, 17. června, připravuje jeho kolega, 
Mgr. Jindřich Žák, na téma Osobnosti 
první republiky. Pak se budou tito dva 
pánové v přednáškách střídat. 

Užili jsme si toho opravdu dost. 
A budeme se samozřejmě těšit na všechny 
další akce.

Bude to např. už v sobotu 21. května 
výlet na Velehrad do baziliky Nanebevzetí 
P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Archeo-
skanzenu Modrá a areálu „Živá voda“ 
v obci Modrá. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany.

Další akce KČT Slatiňany
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Návrh na revitalizaci bývalého evangelického hřbitova v Kunčí
Současný zanedbaný stav hřbitova byl zveřejněn na několika foto-
grafiích v prosincových Ozvěnách 2015.
Rekapitulujeme základní údaje o tomto hřbitově:
1) byl založen v roce 1786 evangelíky
2) poslední pohřeb se tu konal 28. 10. 1953
3) jako pohřebiště bylo zrušeno k 1. 12. 2005
4)  jeho rozloha je 4,84 aru a je situován vpravo v polích při silnici 

z Kunčího do Orle
Jelikož se jedná o památné místo posledního odpočinku našich 
předků, požádalo město Slatiňany, k níž místní část Kunčí od roku 
1960 patří, o vypracování studie k jeho záchraně, zohledňující 
úctu k zemřelým a zařazení areálu k pietním místům kraje pro 
návštěvníky a turisty, putujících po zajímavých památkách města. 
Panel s průvodním textem by měl být umístěn u vjezdu ze silnice 
ke hřbitovu.
Obnova neudržovaného hřbitova dle představ architektů sdru-
žených v korporaci Med Pavlík architekti spočívá v řadě úprav 
a doplnění, z nichž uvedeme podstatné rysy a přiblížíme jejich 
koncepci sanace z prezentace na obr. č. 1 a 2.
Studie předpokládá, že se hřbitov vrátí k pietě doby, kdy byl 
funkční, ale pouze symbolicky a nikoli ve všech aspektech, např. 
typický symbol evangelíků – kalich byl nahrazen prostým kří-
žem, často umisťovaným na hřbitovech zemřelých, hlásících se 
ke křesťanské víře.
Na obr. č.1 je zakreslena zrekonstruovaná přístupová komunikace 
ke hřbitovu, jež bude vydlážděna o šířce 1m (3), nahradí polní 
a travou zarostlou cestu obtížně dnes průchozí. Pouhé torzo jedno-
stranného stromořadí má být doplněno o dalších sedm ovocných 
stromů (2). Umístění informační tabule bude součástí malého par-
koviště (12).
Hřbitovní zeď se doplní o chybějící kameny a zajistí před dalším 

rozpadem. Ponechá se v dosavadní výši a její koruna se opatří 
nepravidelnou drnovou vrstvou, osazenou na základě doporučení 
zahradního architekta. Dochovalé a povalené náhrobní kameny se 
umístí na původní hrobová místa, přirozeně po vyčištění plochy 
hřbitova od náletu buřeně, spadu listí, větví apod., tak jak to za-
chycuje schéma na obr. č. 2. Z něho je také zřejmé, že areál se 
opatří vstupní branou z ocelových plechů s antikorozní úpravou, 
plechovým křížem a 3 ks dřevěných laviček, z nichž 2 ks se umístí 
v předprostoru hřbitova k tomu účelu upraveném.
Pozornost je věnována sadové úpravě hřbitova, kterou v hlavní 
části budou tvořit travinobylinná společenstva se zbytky zplaně-
ných druhů rostlin, pěstované kdysi na hrobech. Zastíněné partie 
mají pokrývat hřbitovní rostliny (břečťan a barvínek menší), a to 
v místech dosud rostoucích. Naopak slunná část a ještě prostor 
kolem kříže se osadí růží galskou s úzkým vztahem k osudu exu-
lantů evangelíků (viz Růžový palouček u Litomyšle). Je udána 
specifikace výsadby bylin v okolí hrobů a na volné ploše. Studie 

předpokládá aktivní péči o obnovený hřbitov, zahrnující sečení 
uvedených ploch až 2 × ročně.
 Bývalý hřbitov v Kunčí je památkou na dobu reformace po zruše-
ní náboženské intolerance v českých zemích samotným panovní-
kem Josefem II., započaté již před koncem 18. století. Na zmíně-
nou studii by měl navázat projekt a pak realizace, o čemž budou 
čtenáři informováni.

Ing. Milan Vorel

Obr. č. 1

Obr. č. 2

 
ve Společenském domě ve Slatiňanech 

 

 
 

Flos Florum … 
700 let od narození „Otce vlasti“ Karla IV. 

 

Účinkují 
Jindřich Macek - loutna 

Jitka Baštová – akordeon 

 

Báseň Jany Nerudy Romance o Karlu IV. 
přednese Zdeněk Jirásek 

 

čtvrtek 23. 6. 2016  
v 19 hodin 

 
Vstupné 50 korun 

Lístky si můžete koupit v předprodeji v městské knihovně (469 660 239)  
nebo na místě, budou-li ještě. 
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QUEST
Letní soutěž pro všechny Slatiňáky!
Udělejte si v krásném letním období čas a vydejte se na zajímavou 
procházku po jedinečných místech, která se u nás nacházejí…
Krásy našeho města a blízké přírody bereme jako samozřejmost 
a často kolem nich procházíme bez povšimnutí. 
A proto pro Vás máme připravený jednoduchý kvíz, který Vás do-
nutí vylézt ven a nejen se vydat za jednotlivými úkoly, ale také si 
připomenout a pořádně prohlédnout kouzelná místa, která máme 

na dosah ruky. Na každém stanovišti zjistíte jedno číslo do tajen-
ky a po jejím vyplnění se za námi zastavte v našem Infocentru 
a v uzamčené truhličce na Vás po zadání správného kódu bude 
čekat překvapení…
Soutěžit samozřejmě můžou všichni od dětí počínaje po jejich 
praprarodiče konče a to od začátku června až do konce prázdnin.
Přejeme příjemné strávené chvíle s naším kvízem, který Vám, jak 
doufáme, zajistí krásné odpoledne .

Pokračujeme v pomoci těhotným ženám v obtížné situaci
„Alena je devatenáctiletá mamka. Žije na malém městě sama 
s dvouměsíční dcerkou, v pronajatém bytě. Snaží se o dceru sta-
rat, jak nejlépe umí. Ví, jaké to je, vyrůstat bez rodičů. Svoje dět-
ství prožila u pěstounů. Když byla malá, otec spáchal sebevraždu, 
matka se zhroutila a později z důvodu psychiatrického onemocně-
ní nebyla schopna se o Alenu starat. Než začala do rodiny dojíždět 
sociální pracovnice z Amalthey neměla nikoho, s kým by mohla 
sdílet obavy, smutek, ale i radosti související s péčí o Natálku 
např.: bolení bříška, jak často Natálku koupat, jak jí rozvíjet, vní-
mat její pokroky apod. Sama se potýká se nedostatkem financí, 
zatím si není jistá, jak rozdělit peníze, které náklady jsou nezbytné, 
nebo kde se dá ušetřit, i s tím ji soc. pracovnice pomáhá a podpo-
ruje ji v samostatném rozhodování. Otec Natálky je momentálně 
ve vězení, s Alenou se před porodem Natálky rozešel, svou dceru 
zná pouze z fotek, Alena je podporována v udržování kontaktu dce-
ry s otcem, i když si není jistá, zda bude jejich vztah pokračovat 
i po jeho propuštění, chce, aby se otec mohl s dcerou vídat a podí-
let se na její výchově.“
Amalthea z.s. realizuje díky podpoře Nadace Terezy Maxové 
dětem další pokračování projektu Na začátku, který je zaměřen 
na pomoc těhotným ženám v obtížné životní situaci. Služba je 
určená pro nastávající maminky z Pardubického kraje, které jsou 

ve většině případů bez podpory rodiny a okolí, potýkají se s mini-
mem peněz, hrozí jim ztráta bydlení, jsou nezletilé, z minulosti si 
často nesou traumatické zážitky apod. Některé z nich již v minu-
losti odebrání dítě zažily. 
Za těmito ženami jezdíme domů, setkávat se však můžeme i jinde 
podle předchozí domluvy. Poskytujeme jim cílenou a dlouhodo-
bou podporu v období těhotenství, připravujeme je na péči o dítě 
a současně pomáháme s řešením jejich nepříznivé situace. Snižuje 
se tak riziko nedostatečné péče, ohrožení dítěte a jeho odebrání 
z rodiny. Vždy pracujeme s ohledem na nejlepší zájem dítěte. 
Za prvotní považujeme péči rodiče nebo péči širší rodiny, popří-
padě pěstounskou péči. Smyslem projektu je podporovat matky 
v aktivním řešení jejich situace.
Službu poskytujeme bezplatně. 
V případě, že se vás tato situace dotýká, neváhejte se na nás ob-
rátit.
Kontakt: Bc. Eva Černá
Sociální pracovnice programu Podpora pro 
rodinu a dítě
Tel: 777 752 826, email: eva.c@amalthea.cz
Amalthea z.s., Městský park 274, 537 01 
Chrudim
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Letošní sezónu naši dorostenci začali 26. září 2015 a ukončili ji 
23. dubna 2016. V 2. lize dorostenců se jim velmi dařilo. Ziskem 
45 bodů si zajistili druhé místo v tabulce a tudíž i play up do 1. ligy 
dorostenců. To odehráli právě 23. dubna ve Skutči proti týmu TJ 
Sokol Jaroměř. Zápas byl nerozhodný téměř až do konce. Po ne-
důsledné obraně však soupeř dokázal využít přečíslení a vstřelil 
branku tři minuty před koncem utkání. Kluci ze sebe vydali všech-
ny síly, co jim zbyly, ale bohužel dorovnat nedokázali. I když vý-
hry nedosáhli, předvedli nádhernou kombinační hru stejně jako 
celou sezónu. To nasvědčuje i fakt, že vstřelili celkem 120 bra-
nek. Do zápasů patří ale i vyloučení a náš dorost ze Slatiňan měl 
úspěšnost oslabení 77 procent. Nutno také vyzdvihnout brankáře 
Dominika Fuxu a Marka Pytlíka. Dominik odchytal obdivuhod-
ných 676 minut a vychytal pro tým třináct výher. Pro tuto sezónu 
se stal nejlepším hráčem Zdeněk Zástěra s 36 body. Pouze o bod 
míň měl Ivan Pytlík. 
O úspěch se zasloužili tito hráči: Dominik Fuxa, Marek Pytlík, Ja-
kub Pichlík, Jakub Mrkvička, Zdeněk Zástěra, Ivan Pytlík, Michal 
Sotona, Jaroslav Čihák, Daniel Šimon, Pepa Dubský, Jan Bakeš, 
Jakub Macháč, Martin Vokatý, Michal Vokatý, Simon Opavský, 
Kateřina Štouračová, Monika Kolářová, David Čejka, Tomáš Bo-
rovička, Patrik Jedlička, Niky Truncová, Markéta Hudcová.
Velký podíl na úspěchu má trenér Karel Balla, tak se pojďme po-
dívat jaký má názor na úspěšnou sezónu.
Jak hodnotí trenér dorostu sezónu? 
„Na začátku sezóny jsme měli přibližně 11–13 hráčů, se kterými 
jsem myslel, že při první sezóně budu hrát tak střed, ne-li spodek 
tabulky. Jenže v průběhu sezóny jsem dobral do dorostenců cel-
kem 22 hráčů/hráček, kteří jsou perfektní kolektiv a tak se dalo 
na tomto stavět. Abych řekl upřímně, po první půlce sezóny, kdy 
jsme zaznamenávali prohru za prohrou, jsem opravdu nečekal ta-
kovou změnu v druhé polovině. Začali jsme vyhrávat a tak jsme 
za druhou půlku utržili 10 výher a 1 prohru. Odměnou za tuto bo-
jovnost kádru bylo 2. místo v tabulce a sladký postup do baráže 
o vyšší ligu. Zde jsme bohužel neuspěli pro prohře s Jaroměří 3:4 

ale i tak hodnotím letošní sezónu jako nadmíru úspěšnou.“
Co byste zlepšil do příští sezóny?
„No to je opravdu momentálně těžké říct. V brzké době nás čeká 
ještě mezinárodní turnaj Junior Republic Cup v Ostravě, proti ješ-
tě daleko silnějším celkům z 1. ligy dorostenců a myslím si, že to 
budou cenné zkušenosti pro všechny hráče + zde vyplavou chyby, 
které jsou potřeba zlepšit. Na další sezónu se kádr dorostenců dělí 
na juniory a dorostence, kdy s oběma kategoriemi se budu snažit 
dostat co nejdále to půjde a navázat na letošní úspěch. V nejbliž-
ší době po turnaji nás čeká letní trojfázová letní příprava, u které 
zhodnotíme úspěšnost naším domácím turnajem Juniorů.“
Co byste vyzdvihnul na této sezóně?
„Určitě každého hráče z mého týmu. Jsou hráči více technicky vy-
spělí a méně, ale za sebe můžu říct, že každý z těchto hráčů nechal 
na hřišti své maximum a klapal pro tým. Ještě abych nezapomněl 
na naše fanoušky „rodiče“, kteří nás doprovázeli na spoustě zá-
pasů a týmového mecenáše pana Pytlíka, bez kterého by snad už 
nešel odehrát ani jeden zápas. :-) Sami hráči si ho zamilovali jako 
všechny ostatní rodiče. Tímto jim děkuji za tuto sezónu a těším se 
na spolupráci v nadcházející 2016/2017.“

MEDAILOVÍ DOROSTENCI ZE SLATIŇAN
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Více informací najdete na:  
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

Chytré kroužky pro děti i ve 
vašem městě

Odměna až 250 Kč/hod.

STAŇTE SE 
NAŠÍM LEKTOREM

Věda nás baví o.p.s.

Při pročítání jednoho ze starších vydání „Ozvěn“ mě zaujala 
fotografie slavnostního odhalení základního kamene budoucí 
sokolovny (8. září 1935). To je důvodem, proč píši tyto řádky. 
Obrázek zachycuje postavu při projevu. Jde o sokola, ředitele 
slatiňanské chemičky – ing. Brabínka. Jako žák osmé třídy 
jsem stál v zástupu vedeném třídním učitelem (rovněž sokolem 
a velkým vlastencem) Josefem Bednářem, pozdějším ředitelem 
školy. 

Po ukončení projevu jsme se přemístili na pozemek (tehdy 
pole) v rohu budoucího sokolského cvičiště. Tam při okraji byly 
vyhloubeny 4 jamky, u nich ležely stromky – lipky. Kmínky 
měly obaleny trikolórou. Zasadili jsme je společně s panem uči-
telem. Na památku této události byly pojmenovány: lípa Tyršova, 
Fügnerova a dalších dvou osobností. Tím byl celý akt ukončen.

Kdykoliv jedu kolem, neopomenu v duchu pozdravit tyto 
dnes již vzrostlé stromy s mohutnými korunami. Přeji jim ještě 
další desítky, případně stovky let zdravého života.

Ve Slatiňanech jsem zasadil ještě jednu lípu, a to z vlastního 
popudu. Bylo to u splavu pod Podskálou na protějším (pravém) 
břehu Chrudimky. V místě zavezené popovodňové strže na nově 
vzniklém zeleném plácku. Lipku jsem po zasazení opatřil pod-
půrným kůlem. Ujala se a pěkně rostla. Avšak již druhým nebo 
třetím rokem neznámý vandal kůl vytrhl a lípu s korunkou 
zlomil. Tak zůstalo místo prázdné. Nebyl to jediný případ van-
dalství, např. v třešňovce bylo zničeno několik stromků ihned 
po výsadbě.

Závěrem stojí za připomenutí, že lípa je symbolem české 
státnosti – její větévky a lístky připomínají pravdu a svobodu 
našeho lidu.

Jan Korbel (nejstarší), Chrudim

Lípy u sokolovny
(ze vzpomínek pamětníka)

Jsem častým návštěvníkem Slatiňan. Zde jsem se naro-
dil, strávil mládí a větší část života. Rád se vracím tam, kam 
mě vážou i četné vzpomínky. Když přecházím nebo přejíž-
dím kamenný most řeky Chrudimky, nelze přehlédnout nápis 
„MOST KNÍŽETE AUERSPERGA“. Je to důstojná připomínka 
města na tohoto člověka charakteristického dobrým přístupem 
k lidem.

Z otcova vyprávění pamatuji následující příhodu. V zavře-
ném parku, jehož část pokrýval porost vysokých stromů, dobýval 
pařezy. Kořeny po odkrytí pak přesekal a pomocí „šůsů“, jak 
říkal, pařezy vystřeloval. Jednou při ranní procházce zastavil 
se kníže u otce a takto jej oslovil: „Korbílku, nestřílej tak brzy, 
budíš mě! Odpaluj až tak po deváté! Otec odpověděl: „Jasnosti, 
(jak tehdy bylo zvykem knížete oslovovat), dobývání je těžká 
práce, a tak si ji ulehčuji. No ale ani koláče nejsou bez práce.“ 
Na to kníže odpověděl: „ Ty jsi ten, kdo to uzná. Ale jsou také 
lidé, kteří myslí, že ty koláče bez práce dostanou.“ Načež zved-
nutím hole pozdravil a pomalu odcházel.

I já mám četné vzpomínky na setkání s knížetem. Když jsme 
jako skauti chodili na chrudimskou chatu do Šiškovic, nejkratší 
cesta vedla přes (tehdejší kochánovickou) oboru. Stávalo se, že 
obě brány obory byly uzamčené, proto jsme přelezli plot. Něko-
likrát jsme byli zastaveni strážcem obory a tázáni, jak jsme se 
tam dostali. To, že jsme přelezli, se strážci pochopitelně nelíbilo. 
Proto nás jako prosebníky poslal na zámek. Kníže nás přijal, 
vyslechl a přikázal služebnictvu opatřit klíč k branám. Ten zhoto-
vil místní zámečník pan Kratochvíl. Tak nám byl umožněn volný 
průchod oborou.

Je mnoho vzpomínek, o nichž bych mohl vyprávět, tak snad 
až někdy jindy. Zasílám Vám – redakci Ozvěn (tak pěkného 
měsíčníku, na který se vždy těším) – tento příspěvek. Uznáte-li 
to za vhodné, otiskněte jej. Ne-li, pak vhoďte jej do koše.
Děkuji.
S pozdravem „a aby se Vám dařilo“

Jan Korbel, Chrudim II/ 700

Pozn. redakce: Příspěvky v koši nekončí. Zvláště ne ty, které nás 
autenticky zavedou k událostem starým 80 a více let a obohatí 
nám dotváření historických souvislostí z míst nám velmi dobře 
známých. Na závěr si dovolíme dodat, že autorovi příspěvku je 
úctyhodných 93 let a jeho sloh i pravopis lze označit za precizní.

Kníže Auersperg
(ze vzpomínek pamětníka)

Chrudimské gymnázium a Městská knihovna Chrudim vás 
zvou na další dětské Listování u příležitosti Dne dětí. Předsta-
vení nazvané Gorila a já (podle stejnojmenné knihy švédské 
autorky Fridy Nilsson) se uskuteční v neděli 5.června v 10 
hodin dopoledne v sále GJR Chrudim. Vstupenky v hodnotě 
60 Kč lze zakoupit v prodejně Mlsný pecivál na chrudimském 
náměstí nebo v dětském oddělené MK Chrudim. 

Lenka Švadlenková, GJR

Představení Gorila a já
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Jarní počasí si s námi zahrává..., ale nám 
ve školce to na náladě a aktivitě rozhodně 
neubírá. Za poslední 2 měsíce jsme toho 
stihli mnoho. Na návštěvě u nás byli „drav-
ci“ a spolu s panem Školoudem a jeho paní 
jsme s nimi strávili příjemný dopolední 
čas. O všech jsme se něco zajímavého do-
zvěděli, s některými se osobně seznámili 
a jiné měli možnost vidět pouze v letu. Ne-
jen děti byly nadšené a již víme, že jsme 
se s nimi ve škoce nesetkali naposledy. 
Den Země se slaví pouze jeden v roce, což 
je škoda. Každý den by měl být oslavou 
Země, jejích darů a pohostinnosti, kterou 
čerpáme a plně ji využíváme. V tomto roce 
jsme si svátek naší matičky připomněli 
zasetím semínek bylinek a následným ose-
vem květináčů bylinkami již vzrostlými. 
Děti se o bylinky starají, zalévají je a i už-
dibují a ochutnávají. Také jsme vyprázdnili 
náš hliníkožroutský domeček, kam komí-
nem spolu s rodiči posílají vše z hliníku. 
Z tohoto výtěžku a ještě z nashromážděné-
ho starého papíru jsme připěspěli na koupi 
zeminy a nových květináčů. Oslavy svát-
ků nekončily, děti čekala příprava na Den 
matek, a protože vždy maminky překvapí 
vskutku originálním dárkem, měly tety 
opět o čem přemýšlet. Musím uznat, také 
jako maminka dítka z MŠ MOMO, že to 
překvapení opravdu bylo. Tentokrát se 
v pátek děti proměnily opět v pekařské mi-
stry a napekly preclíková srdce, která spolu 
s tetami ozdobily mašličkou. Někteří měli 
problém vydržet obdarovat maminku, jak 
bylo srdce dobré:)! Přelom měsíce dubna 
a května byl pln příprav na v pořadí již 
5. Férový piknik. Na školkové zahradě se 

pilně uklízelo a v dopoledních hodinách se 
pomocí techniky batiky a následného tis-
ku razítky připravovaly překrásné ubrusy 
k prezentaci práce ve školce a volnému 
prodeji. Za materiál na ubrusy a razítka 
moc děkujeme našim stálým podporova-
telům firmě Airtex Styl Slatiňany. Moc si 
jejich podpory ceníme. Férový piknik pro-
běhl ve sváteční neděli 8. května a byl opět 
povedený. Tentokrát byla hlavní hvězdou 
skupina Mixle v pixle, která vládne po-
pěvky nejen pro rozverná dítka, což bylo 
vidět, protože na její zpěvy si zařádili i ně-
kteří rodičové. Chléb z Naší dobré pekárny 
zmizel ze stánku jako mávnutím proutku, 
ani drobeček jejich novinky – cibulového 
chleba nezůstal. Děkujeme Muzeu loutkář-
ských kultur za organizaci tvořivé dílničky, 
kde mohly děti vyrábět maňásky ze starých 
ponožek. Dalším našim stálým podporova-
telem je obchod s kávou a čajem Mlsný Pe-
civál manželů Švecových, kteří neúnavně 
zásobovali křepčící rodiče férovou kávou. 
Děti každoročně obléhají stánek sociál-
ně terapeutické dílny MOMO, kde Irenka 
Pavlíčková prezentuje práci jejich klientů 
a ještě stihne s dětmi tvořit náramky ze 
zbytků plstěných odstřižků. Není dítka, 
aby nebylo ověšeno kabelkou či gumičkou 
do vlásků nebo si nepohazovalo balónkem 
na gumičce... Vedle toho se line vůně mý-
del slatiňanské mýdlárny Šiva, která tak-
též naši práci každoročně podporuje svou 
účastí na našich akcích. V neposlední řadě 
nesmíme opomenout náš občerstvovací 
koutek z dobrot od rodičů, ale taktéž, kde 
září stálice – plačinkové duo Bára a Michal 
Minaříkovi, kterým vyrostla konkurence 
v podobě indické kuchyně a čočkového 
dhálu na trojí způsob slečny Pavly a pana 

Radima. Budeme konkurenční boj sledovat 
i v roce dalším a přineseme horké novin-
ky. Za zmínku stojí i vystoupení a dílnič-
ka žonglérů z Hradce Králové, skupiny 
Ascarya, která je sdružením lidí s láskou 
k žonglování. Na vše zhlížel z výšky šam-
pion ve výrobě guláše Tomáš Líbal, který 
nám již podruhé uvařil báječný kotlíkový 
gulášek. Ti, co jste se u nás zastavili dou-
fáme, že jste se dobře pobavili a ty, které 

naše akce zaujala zveme na další rok a již 
nyní víme, že se máte opět na co těšit! A že 
to s pozvánkami myslíme vážně, zveme 
všechny zájemce o bylinky již 6. června 
v 16.30 hodin na přednášku Hany Binkové 
– o bylinkách a našem těle.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková
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