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Z obecní kroniky: …Škola nová dle přání ob-
čanstva měla se stavěti u kostela, i vyjednáno 
s majitelkou pozemku, na kterémž měla státi. 
Nabízena  jí  značná část  zaň,  zdálo se  již,  že 
koupi uzavře, avšak když mělo přijíti k smlou-
vě, rozhodně prodej odepřela. Bylať to zámož-
ná  vdova  Antonie  Dušková,  majitelka  dvou 

domů,  ale  žena  nepřístupná  a  každému  pokroku  nepřející. Avšak 
netěšila  se  dlouho  škodolibosti  své,  domy  shořely  a  ona  umřela, 
spáleniště  a  jmenovaný  pozemek  koupila  vrchnost. … Na  jaře  r. 
1884 usnesla se místní školní rada, že nová školní budova posta-
vena býti má. K účelu tomu zakoupeno dne 1. dubna stavební místo 
od čís. p. 9 a dne 10. října zadána stavba v ofertním řízení zdej-
ším  stavitelům Fr.  Schmoranzovi  st.  a  Janu Schmoranzovi ml. … 
25. října 1885 vysvěcena byla nová budova školní a započalo v ní 
pravidelné vyučování. Budova vystavěna nákladem 28 626  zl. 80 
kr.  školní  obcí  slatiňanskou,  sestávající  z  přiškolených obcí:  Sla-
tiňany, Škrovád, Kunčí, Chrudim-Podhůra, několik čísel z Píšťov, 
Řišť  a  Presů.  Od  zemského  výboru  dostalo  se  subvence  800  zl. 
… R. 1892 založena a upravena školní zahrada s parkem, nástin 
a úpravu provedl říd. učitel Augustin Vilím, začež se mu dostalo po-
chvalného uznání od c. k. okresní školní rady a od okresního výboru 
jednoho dukátu. …
Již v červnu pátrali naši žáci v kronikách, chtěli se dovědět co nej-
více o tom, jak byla založena, jaké historické události ji provázely 
za jejího života, připravovali školu na návštěvu bývalých žáků. Sla-
tiňanskou veřejnost, ale i nás pobavil výlet uspořádaný podle zápi-
su v kronice, kdy se žactvo za zpěvu písní a v dobovém oblečení 
vydalo spolu s panem řídícím a učiteli na návrší Vrchlického. Tam 
proběhlo krátké cvičení pod vedením pana učitele Hanuše, všichni 
si s chutí zazpívali píseň, kterou dirigovala paní učitelka Reslerová. 
Hlavním překvapením však byl příchod starého pana Vrchlického, 
který se vynořil za skalkou a potěšil nás svými verši. 
Nejdůležitější den nás však čeká v sobotu 5. LISTOPADU 2016. 
Přijďte se podívat, jak žije naše škola dnes. Škola bude otevře-
na po celý den pro všechny současné i bývalé žáky, ale i pro ty, 
které zajímá, jak se dnes naši žáci učí, nebo dokonce pro ty, 

kteří si chtějí na chvíli sednout do školních lavic a zkusit si něco 
z toho, co na naší škole děláme.
Večer Vás pak zveme na Společenský večer do místní sokolovny, 
který pořádáme ve spolupráci s místní organizací Sokol. 
Časový plán celého dne i s rozvrhem výuky a workshopy (pracov-
ními dílnami) pro rodiče najdete v říjnovém čísle Ozvěn Slatiňany 
a na našich webových stránkách. 
Pokud byste měli zájem o rezervaci vstupenek na Společenský ve-
čer, obraťte se prosím na p.uč. Hűbnerovou na tel. čísle 776 070 006.
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adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

Volby do Zastupitelstva krajů 2016
Letošní volby do Zastupitelstva krajů se konají ve dnech 7. a 8. října 
2016.
V těchto dnech proběhnou volby do Zastupitelstva Pardubického 
kraje i v našem městě.
V pátek 7. 10. 2016 máte možnost vhodit svůj hlas do volební 
schránky o 14 do 22 hodin, v sobotu 8. 10. 2016 od 8 do 14 hodin. 
Ve 14 hodin se volební místnosti pro voliče uzavřou a volební ko-
mise přistoupí k počítání vhozených hlasů.
Ve Slatiňanech jsou volební místnosti na stejných místech jako 
v předešlých volbách tj. budova radnice MěÚ Slatiňany, Společen-
ský dům, Základní umělecká škola, úřadovna Škrovád, úřadovna 
Trpišov a úřadovna Kunčí.
Bližší informace naleznete v Oznámení o době a místě konání vo-
leb do zastupitelstva kraje, které je umístěno na úředních deskách 
a na internetových stránkách města www.slatinany.cz. 
Případně Vám některé dotazy ohledně konání voleb zodpovíme 
na tel. 469 660 245. M. Kolouchová, HSO

Položení věnců při státním svátku
Dne 28. října 2016 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny kytice k po-
mníkům padlých jako vzpomínka obětem 1. světové války a záro-
veň budou vyvěšeny státní vlajky.

Slatiňanská škola vzpomíná 130 let od svého založení
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Rada města Slatiňany

Podařilo se, nepodařilo se…

Quest Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 57. schůzi dne 29. 8. 2016

1.  Smlouvu o výpůjčce cyklostojanů na kola (smlouva s Mikroregi-
onem Chrudimsko – 10 stojanů plovárna + dětské hřiště).

2.  Smlouvu o výpůjčce hmotné věci (smlouva s HZS Pardub. kraje 
– zápůjčka radiostanice).

3.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany.
4.  Žádosti o pokácení dřevin (7 ks smrku ztep. – probírka skupinky 
u demolované zdi v ul. Medunova, v místě budoucí komunikace, 
1 ks jalovce rovněž v ul. Medunova – přerostlý, proschlý).

5.  Dodatek k příkazní smlouvě s Vodovody a kanalizacemi Chru-
dim, a.s. (týká se provádění techn. dozoru při stavbě kanalizace 
Trpišov). 

6.  Hospodaření příspěvkových organizací za I. až VI. 2016.
7.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 59 999 920,93 Kč – dorov-
náno 5 714 800 Kč, výdaj. část 61 727 220,93 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč).

8.  Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.

1.  Stavba poslední etapy splaškové kanalizace v ulici Sečská, Sla-
tiňany – Říště.

2.  Stavba chodníku a veřejného osvětlení podél části ulice Sečská, 
Slatiňany.

3.  Provedení nátěru šindelové střechy na objektu Interaktivního 
muzea starokladrubského koně ve Slatiňanech – Švýcárna.

4.  Podařilo se udržet po celou letní sezónu chod plovárny ke spo-
kojenosti všech návštěvníků. Čistota vody, všech přilehlých 
prostranství a sociálního zařízení byla po celé léto bez nejmen-
ších nedostatků.

Chtěly bychom poděkovat všem Slatiňákům, kteří se během letních 
prázdnin zúčastnili naší soutěže!
Questem plným úkolů, který byl součástí předešlých 2 čísel sla-
tiňanských Ozvěn, se nechalo zlákat na procházku naším městem 
opravdu velké množství nejen našinců. A tím nám v knihovně a in-
focentru udělali obrovskou radost.
Jsme rády, že se nám podařilo vytáhnout děti od „počítače“ a Vám 
i Vašim blízkým jsme pomohly zpříjemnit volný prázdninový den 
a připomenout krásy našeho města a jeho nejbližšího okolí. Vůbec 
jsme nepředpokládaly, že se do soutěže zapojí tolik zájemců a veli-
ce nám polichotily i Vaše kladné reakce.
Se správně vyplněným questem k nám během léta zavítalo více než 
50 dětí! A ty samozřejmě nepřišly samy, ale se svými kamarády, 
rodiči, nebo třeba s babičkou a dědečkem. Takže k nám přes léto 
zavítaly spousty „soutěžechtivých“, kteří si odnesly z naší truhličky 
malý dáreček na památku.
V příštím roce pro Vás určitě přichystáme další zajímavou soutěž .

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 druhou výzvu k podání 
žádosti na poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardu-
bickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná 
paliva za nové nízkoemisní zdroje. Úplné znění výzvy včetně příloh 
a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách 
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může 
být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrá-
cena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem 
oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Změna četnosti svozu popelnic
V Ozvěnách Slatiňan ze září 2016 jsme se dočetli o záměru 
Městského úřadu Slatiňany omezit četnost svozu popelnic 
z dosavadního týdenního na svoz 1× za 14 dní. 
Nevíme co k tomuto kroku vedlo, ale dovolujeme si s ním ne-
souhlasit. Domníváme se, že existuje komunální a biologický 
odpad, který nelze třídit a který tudíž skončí v popelnici. Zvláš-
tě v letních měsících by se ze Slatiňan mohlo stát město, které-
mu se každý rád vyhne.
Žádáme Vás o přehodnocení tohoto rozhodnutí.

K uvedenému názoru občanů na četnost svozu komunálního 
odpadu uvádíme, že názory občanů jsou v tomto případě od-
lišné. Někdo považuje svoz 1× za 14 dní za dostačující v pří-
padě, že bude řádně třídit odpad, druhá část občanů se přiklání 
k názoru, které je výše uveden. Pokud se s uvedením do praxe 
zjistí, že tento způsob svozu KO v našem městě je nevyhovují-
cí, bude se uvažovat o vrácení se k pravidelnému svozu každý 
týden, jako tomu je dosud.

Kotlíkové dotace

Názor občanů
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Žádáme tímto občany o spolupráci při hle-
dání nových míst k instalování kontejnerů 
na třídění odpadu, a to minimálně plastu, 
skla, papíru a nápojových kartonů.
Jistě jsou mezi námi ti, pro které se zdá 

být docházková vzdálenost k nejbližšímu 
místu pro třídění plastu, skla, papíru a ná-
pojových kartonů příliš velká a přáli by si 
tyto kontejnery umístit blíže ke své domác-
nosti.

Máte-li nápad, kde by bylo vhodné nové 
místo ke třídění zřídit, zašlete nám své ná-
vrhy na MěÚ Slatiňany – správu majetku, 
k rukám paní Petry Víškové. 

Podzimní čas je již tradičně časem úklidu 
zahrad a okolí našich domů. S tím však sou-
visí i vznik kompostovatelných odpadů, kte-
ré lze bohužel občas vidět i v místech, kam 
tyto odpady nepatří (v příkopech, u cest, 
na krajích lesa a na podobných veřejných 
prostranstvích).
Žádáme všechny ty, kterým kompostova-

telný odpad na zahradě vznikl, aby jej vy-
užili buď přímo na své zahradě (kompost), 
suché spálili, samozřejmě za vhodných 
klimatických podmínek a nejlépe po doho-
dě s nejbližšími sousedy nebo jej odvezli 
na označenou plochu vedle kompostárny 
za seníkem ve Škrovádu (menší množství 
lze i do sběrného dvora).

V souvislosti s černými skládkami Vás záro-
veň žádáme o podání informace o existenci 
skládky ať již kompostovatelného odpadu 
nebo i dalších odpadů, kterou při svých ces-
tách na území našeho města potkáte.
Včasné zjištění nové skládky může pomoci 
nejen s identifikací toho, kdo skládku vytvo-
řil, ale zároveň můžeme předejít jejímu šíření.

Do jedenáctého roku fungování vstupu-
je v roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako 
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky 
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elek-
trozařízení na místa odběru s tím, že budou 
řádně zrecyklována.
Dosloužilo i vám doma některé elektroza-
řízení? Nevyhazujte je do běžného komu-
nálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, 
odkud bude odvezeno k ekologické recykla-
ci. Získané suroviny dále poslouží při výro-
bě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
elektrozařízení odložit:
–  Sběrné dvory měst a obcí – na nich může-

te spotřebiče odevzdat bez ohledu na mís-
to bydliště

–  Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle nove-
ly zákona, která začala platit na sklonku 
roku 2014, jsou povinny obchody s pro-
dejní plochou větší než 400 m2 odebrat 
i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesa-
hují 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni 
koupit si nový

–  Vybrané servisy – rovněž odebírají spo-
třebiče k recyklaci. V rámci projektu 
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete do-
konce pomoci dobré věci. Pokud přinesete 
starší, ale stále plně funkční elektrospotře-
bič, a ten projde přísnými zkouškami, mů-
žete ho věnovat některé neziskové orga-
nizaci, například Fondu ohrožených dětí

–  Červený kontejner – do červeného kon-
tejneru umístěného na Starém náměstí 
(u školy) lze odložit drobné elektrospotře-
biče, které sloužili pro zábavu (např.: fo-
toaparáty, CD přehrávače, telefony, faxy, 
rádia, tablety, elektrické hračky, MP3 pře-
hrávače apod.)

Bc. Petra Víšková

Podněty ke zřízení nových míst ke třídění odpadu

Černé skládky

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
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POZVÁNKA
DEJTE ŠANCI SVÉMU ZDRAVÍ!
Svaz diabetiků ve Slatiňanech vás srdečně zve 

Na tradiční
DEN ZDRAVÍ

který se uskuteční v sobotu 
15. října od 9.00 hod.
v místní Sokolovně.

Tak jako každým rokem si budete moci zakoupit
výrobky našemu zdraví prospěšné, přírodní kosmetiku, čaje,
ale také šikovné věcičky vyrobené z přírodních materiálů.

Naše zdravotnice vám změří krevní tlak i hladinu cukru v krvi.
Udělejte si čas a přijďte se podívat a ochutnat.

Těší se na vás za celý výbor SD
Bohumila Blažková

V neděli 2. října se koná mykologická vycházka, která navazuje 
na tradiční mykologickou výstavu ve Společenském domě. Sraz je 
v 9.00 hod. na parkovišti před vodárnou na Monaku, odkud vyra-
zíme do okolních lesů. Vycházku vedou Václava Kobera a Radek 
Doležal, kteří představí všechny nalezené houby, jedlé i nejedlé. 
Košíky s sebou. Další info: gutzer@centrum.cz nebo 723 004 397.

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blaho-
přání k našim narozeninám.
  Irena a Jaromír Dubských

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi MVDr. Ivanu 
Jeníkovi a městu Slatiňany za milé blahopřání k mým narozeninám. 
Každý takový zájem o obyvatele města ze strany městského úřadu 
potěší.
  František Drahoňovský

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k narozeninám.
  Božena Wasserbauerová

Mykologická vycházka

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 pouta-
vou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 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:
Hejcman Pavel – Sbohem moře, sbohem oceány
Stephen, Williams – Dívka, která si říkala Tuesday

Měsíc s pěknou knihou

Poděkování

Letní soutěž v knihovně a infocentru
Té se v letošním roce zúčastnili nejenom děti, ale pře-
kvapivě i dospělí. Ti, kteří nám ze svých prázdnino-
vých toulek přivezli či poslali krásné pohlednice či celá 
výtvarná díla budou odměněni a jejich pozdravy budou 
ke zhlédnutí během září v prostorách knihovny. 
Milý soutěžící, stavte se u nás pro malé poděkování.

Naši žáci společně s rodiči se zasloužili o první velký sportovní 
úspěch v prvním týdnu nového školního roku. Na lidovém nesou-
těžním běhu jsme s počtem 132 závodníků suverénně vybojovali ze 
zúčastněných škol v počtu běžců první místo.!!!
Zasloužilo se o to i velké množství soutěžících rodičů, kteří přišli 
podpořit naši školu a své ratolesti. V běhu jich nastoupilo celkem 
31, což bylo opět nejvíce ze všech škol. V pětileté historii toho-
to běhu jsme se po sérii druhých až třetích míst konečně dočkali 
a vystoupali na stupínek nejvyšší. Pro ZŠ Slatiňany naši závodníci 
„vyběhali“ poukaz v celkové výši 5 000 Kč na nákup sportovních 
potřeb.
Velký dík patří Vám všem, kteří jste podpořili tuto sportovní aktivi-
tu a podíleli se na tomto úspěchu pro naši školu.
Děkujeme!!! Za organizátory této akce na naší škole rovněž děku-
jí Kopáčková Markéta, Pleningerová Zuzana, Hanuš Jan, Dvořák 
Radek.

Chrudimská vinařská desítka –
lidový běh Vaňhy

Ze života farnosti sv. Martina
V prosinci t. r. vcházíme již do čtvrtého roku pravidelných setká-
vání seniorů. Přístřeší nám poskytly sestry OSF v křídle u kaple sv. 
Rodiny místního kláštera.
Schází se nás 6–8 seniorek, někdy mezi nás zavítá i nějaký senior. 
Naše setkání probíhá v přátelském duchu, posedíme při kávě či čaji, 
něco dobrého přikusujeme a povídáme si. Také v informační čtvrt-
hodince se dozvíme něco z aktualit církevního dění, či vyslechneme 
poučení o církevních svátcích, jejich významu a historii. A pokou-
šíme se nalézt odpovědi na aktuální otázky doby. Diskuse probíhá 
pokojně a rozcházíme se v klidu a míru. Zveme mezi sebe další se-
niorky či seniory. Scházíme se každý měsíc ve čtvrtek před druhou 
sobotou v měsíci v 15 hodin. Nejbližší setkání se uskuteční 6. října 
t. r. Přijďte mezi nás.
Srdečně zvou školské sestry OSF a Marie Kyselová-Schmoranzová.

Sportoviště SK Spartak Slatiňany srdcem
sportovců a příznivců sportu nejen ze Slatiňan

Mnohým čtenářům možná z děkovného článku paní Malíkové (cyk-
listé z Prahy), uveřejněného v minulých Ozvěnách, nebylo jasné, 
kdo pochvalu dostal. Byl to areál SK Spartak Slatiňany a sportovní 
dění v něm. A to ještě neviděla třeba pořádný „mumraj“ na stadionu 
Spartaku v sobotu 17. září, kdy zde bylo doslova nabito. Na hlav-
ním fotbalovém hřišti se hrál mistrovský turnaj krajské soutěže star-
ších a mladších přípravek za účasti 8 celků. Na obou nohejbalových 
hřištích se uskutečnilo klání pořádané Obecním úřadem Sobětuchy. 
V areálu volejbalových kurtů probíhaly mistrovské zápasy mužů 
i žen Spartaku Slatiňany a na vedlejším fotbalovém hřišti uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany závody mužů a žen v požár-
ním útoku O putovní pohár města Slatiňany a zároven i Memoriál 
Františka Rulíka staršího. Přítomen tomu všeho byl i starosta města 
MVDr. Ivan Jeník, který přišel do sportovního areálu Spartaku prá-
vě na zahájení těchto hasičských závodů.
SK Spartak Slatiňany bojuje občas s nedostatkem finančních prostřed-
ků, ale největší odměnou je právě takovéto ocenění mimoslatiňanské-
ho návštěvníka, které dokáže motivovat a povzbudí do další práce.

Ing. Miroslav Hanuš

Od 31. října do 14. listopadu bude probíhat povinná revize knižního 
fondu v Městské knihovně. Z tohoto důvodu budou v uvedené době 
prostory jak knihovny, tak infocentra uzavřeny. Prosíme čtenáře, 
aby s uzavírkou počítali a vypůjčili si s předstihem potřebnou litera-
turu, ale také včas vrátili knížky, u kterých již uběhla výpůjční doba. 
Čtenáři i návštěvníci nás mohou opět navštívit v úterý 15. listopadu 
2016 v nezměněné otevírací době.
Z provozních důvodů bude ve čtvrtek 6. října otevřeno pouze 
do 16.30 hodin a v pondělí 10. října bude po celý den zavřeno.

Uzavření městské knihovny a infocentra!
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Ve středu 14. září 2016 se uskutečnila v so-
kolovně informační schůzka s cvičitelkou 
Sokola, která bude každou středu od 17.00 
hod. vést cvičení malých dětí za doprovo-
du rodičů, prarodičů, sourozenců, či jiné 
starší osoby. Cvičitelka, má odpovídající 
cvičitelský průkaz a také zkušenosti s ve-
dením a organizováním pohybových ak-
tivit pro děti. Cvičení je vhodné pro děti 
od 3 let.
Poplatek pro děti je pouze 100 Kč za člen-
ství v Sokole (zahrnuje také pojištění), do-
provod dospělých osob symbolických 20 Kč 
za hodinu (není nutná přihláška do Sokola. 
V případě zájmu o členství je poplatek 
500 Kč (až od ledna 2017) – některé zdra-
votní pojišťovny jej proplácí.
Pokud jste se ještě do cvičení nezapojili, ne-
váhejte přijít se svými dětmi do sokolovny. 
Stačí vám jenom pohodlná obuv na přezutí 
a zanedbatelný obnos.

T. J. Sokol Slatiňany

Po prázdninové pauze všechny opět 
srdečně zveme na další představení. 
LiStOVáNí tentokrát vyjímá z pestro-
barevné žánrové palety jednu výjim-
ku – cestopis. Navíc, jeho autory jsou 
opravdové legendy, Miroslav Zikmund 
a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, 
které více než po padesáti letech upravil 
nedávný jubilant, Miroslav Zikmund, 
je opravdová výzva. Cílem tohoto LiS-
tOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem 
přiblížit dnešním generacím, kterým vše 
připadá tak samozřejmě a netuší, že tihle 
dva byli a navždy budou opravdoví „fra-
jeři“. Legenda Z+H v českém cestopisu 
nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVá-
Ním bývá, dá se s tím očekávat i spousta 
legrace.
Představení se koná v neděli 9. 10. 2016 
v 17 hodin v sále Gymnázia Josefa 
Ressela. Vstupenky jsou jako obvyk-
le k dostání v prodejně Mlsný pecivál 
na chrudimském náměstí.

Lenka Švadlenková, GJR Chrudim

Zveme všechny současné i bývalé studen-
ty GJR Chrudim na třetí ročník rockového 
Resselfestu, který se koná v sobotu 8. října 
v Chrudimském R klubu. Vystoupí kapely 
Goji, John Haylor, Chocolate Jesus, Drum 
for Fun a další. Začátek akce je v 19 hodin, 
vstupné pro všechny, kteří jsou nebo byli 
vzděláváni na GJR, je pouhých 60 Kč, pro 
ostatní smrtelníky jednou tak velké.

Lenka Švadlenková GJR Chrudim

LiStOVáNí
na chrudimském gymnáziu

Pozvání GJR Chrudim

Cvičení nejmenších dětí v sokolovně – vždy každou středu od 17.00 hod.
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Chrudimské vodárenské společnosti opravily
pamětní desku Ferdinandova vodovodu a upravily okolí

O tom informuje plaketa, jež obě společnosti daly instalovat 
v srpnu 2012 na vnější zídku vodojemu (obr. č. 1). Každá z nich 
investovala 40 tisíc Kč do celkové opravy, zahrnující zacelení 
poškozené pískovcové desky (obr. č. 2), vyspárování čelní pískov-
cové strany s úpravou prostoru před ní, tj. vysypání plošiny drob-
nými kamennými oblázky (kačírek), včetně umístění dvou laviček 
(obr. č. 3).

Záchraně této pamětihodnosti předcházely dva články z pera 
autora, které zveřejnil v Chrudimském deníku 23. a 24. 7. 2007 
a doložil fotem. Je na něm zachycena rozbitá pamětní deska, patr-
ně úmyslně, neboť o tento pozůstatek starého a již nefunkčního 
vodovodu neprojevil nikdo zájem a byl ponechán svému osudu, tj. 
zkáze (obr. č. 4 a 5).

Pisatel článku ve spolupráci s redakcí novin požádal o pomoc 
čtenáře za účelem zapůjčení starých fotografií, sloužících 
k záchraně této technické památky a zařazení mezi chráněné 
objekty.

Obnovy se nakonec zhostily výše zmíněné vodárenské společ-
nosti, neboť tento původní vodovod byl využíván do roku 1971, 
v němž došlo k položení městského vodovodního řadu a poté 
k jeho vyřazení.

O vybudování Ferdinandova vodovodu v roce 1887 se pře-
devším zasloužili vysocí auerspergští úředníci. Jejich jména jsou 
uvedena na pamětní desce a jsou to:
František Domin, knížecí lesní adjunkt
Jan Pavlík, knížecí ředitel velkostatku
Josef Kristen, knížecí stavební inženýr
J. Zelený, civilní inženýr z Prahy

Text na obr. č. 2 není barevně vytažen, je ale čitelný. Vodovod 

dostal název po posledním potomku F. J. Auersperga (1856–1938) 
narozeném 18. 4. 1887, který dostal při křtu jméno Ferdinand, 
po němž vymřel tento rod v roce 1942 po meči.

Výstavbu vodovodu zaznamenala řada kronik např. hasičská, 
obecní, školní a další. Krátce z nich citujeme:
V říjnu roku 1886 byly zahájeny práce na vodovodu od Licibořic 
do Slatiňan, které se nezastavily ani přes zimní období. První voda 
jím protekla 2. 6. 1887, slavnostně byl uveden do provozu v září 
téhož roku po vysvěcení za asistence knížecí rodiny. Při něm bylo 
zřízeno sedm hydrantů, což kladně kvitoval tehdejší velitel sboru 
dobrovolných hasičů Jan Schmoranz při nácviku hasebního zása-
hu, protože poprvé použil vodu z knížecího vodovodu k lokalizaci 
fiktivního požáru.

Trasa vodovodu byla přibližně 5 km dlouhá a vedla samospá-
dem zalesněným údolím podél potoka Okrouhlík do Kochánovic 
a odtud do zděného vodojemu poblíž Vrchlického návrší.

Zdrojem vody byla široká a krytá studna, umístěná u spodní-
ho malého rybníku, situovaném u mostu silnice mezi Smrkovým 
Týncem a Licibořicemi, nad nímž byly ještě dva větší spolu tvořící 
kaskádu, označené na mapě jako Zádušní rybníky. Studna byla 

propojena s rybníkem potrubím, v němž byla štěrkopísková pře-
pážka k filtraci vody. Tato byla pak přes záchytný koš odvedena 
dřevěným potrubím (Dr. J. Vodička Chrud. vl. listy č. 6, 2000) přes 
Kochánovice do vodojemu ve Slatiňanech. Z tohoto vodojemu 
byla voda potrubím přivedena do zámku, hřebčína a hospodářské-
ho dvora. Jeden hydrant byl určen k odběru vody pro obyvatele. 
Kvalitou se blížila normě povrchové vody a používala se k vaření, 
mytí nádobí, koupání a pod. Dle pamětníků nebyly zaznamenány 
žádné zdravotní problém a to i přesto, že nebyla chemicky dezinfi-
kována. Sám kníže Auersperg si k pití nechal vozit vodu ze Slavic, 
byla tvrdší a měla lepší chuť.

K dispozici jsou také pracovní povinnosti pracovníka hřebčína, 
který se staral o provoz a údržbu tohoto vodovodu. Především byl 
kontrolován efekt filtrace vody a její stav v rezervoáru, potažmo 
v zádušních rybnících, z nichž se odebírala. Ten byl také odvislý 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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na srážkách (deštivo, sucho), z čehož plynula další opatření. Za sil-
ných dešťů docházelo k erozi půdy, přičemž byla zemina splacho-
vána z polí do rybníků a musely se čistit (odbahňovat), za sucha se 
voda přepouštěla stavidly z horních rybníků do spodního.

Na trase litinového potrubí o průměru 16 cm byly kontrolní 
odbočky pro odkalení příp. odvzdušnění. V Kochánovicích na tuto 
odbočku bylo připojeno vodní čerpadlo poháněné parním strojem, 
aby se doplnil vodojem. Voda se odebírala z potoka, odtékající 
z blízkého rybníka Hluboký. Tuto skutečnost zaznamenala farní 
kronika, protože Zádušní rybníky byly bez vody (24. 9. 1935). 

Vodojem označený pamětní deskou (obr. č. 3) se pravidelně 
1× ročně čistil od nánosů na stěnách, vždy se to dělo v podvečer 
až po napojení koní. Měl několik uzávěrů na potrubí, lišící se 
odběrem v různé výšce hladiny vody. Přívod byl v horní části, plný 
stav byl přepad do zámeckého rybníku, pod ním byl odtok do Švý-
cárny.

Voda pro zámek byla vedena samostatným potrubím, před ním 
byla instalován pískovcový filtr k odstranění případného kalu. Z ní 
pak kuchaři vařili pro zámecké panstvo to nejlepší menu.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Obr. č. 5

Pořadatelé Vás srdečně zvou na tradiční BURZU OBLEČENÍ, 
která se koná ve Společenském –kulturním domě:
• 21. 10. 2016 od 14.00 do 17.30 hod
Příjem věcí:
• Čtvrtek 20. 10. 2016 od 15.00 do 17.30 hod
Předem nutno registrovat!
Burza bude doplněna o nové oblečení. Do prodeje rádi při-
jmeme i Vaše věci, prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle 
774 917 602 nebo poslusna.b@seznam.cz, sdělím Vám podmín-
ky pro přijetí věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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I v druhé polovině prázdnin a na začát-
ku školního roku uskutečnil náš klub něko-
lik výletů. A tak jsme třeba jeli autobu-
sem do VČELÁKOVA, úpravné vesnice 
s hornickou historií. Už Keltové tu těžili 
železnou rudu, ve středověku se zde těžilo 
kromě železné rudy i olovo, stříbro a měď. 
Dobývání skončilo v 19. století. V místní 

škole učil např. Jan Škroup, vnuk autora naší hymny. Smutná je 
vzpomínka na 4 žáky z Ležáků, kteří byli přímo odtud gestapem 
odvezeni, při těch známých tragických událostech. Vzpomněli 
jsme i tehdejší nešťastný osud vrchního četnického strážmistra 
Karla Kněze.

My jsme potom hezkou přírodou – převážně lesem – šli přes 
Dolní i Horní Babákov a kolem lomových rybníků, do HLINSKA. 
Tam jsme se zastavili u zajímavé Matulovy vily a po odpočin-
ku při obědě ještě navštívili VÝSTAVU OBRAZŮ ANTONÍ-
NA MÁNESA. Tento krajinář a profesor krajinomalby na praž-
ské Akademii byl otcem dalších známých výtvarníků – Josefa, 
Quida a Amalie. I jeho bratr Václav byl malířem. Snad jen trochu 
ve stínu Antonína. 

Další náš výlet byl vlakem do DOBŘÍKOVA. Bývala to 
zemanská ves s vodní tvrzí, po ní je obdivuhodně zachovalé tvr-
ziště. Z tvrze jsou dosud zachované sklepy a nad nimi je vysta-
věn altán se zazděnými původními kachly. Ze zřícenin tvrze 
byla počátkem 19. století postavena myslivna a později si vedle 
ní postavil rekreační vilku prvorepublikový politik VÁCLAV 
JAROSLAV KLOFÁČ. Už za Rakouska byl významným novi-
nářem a politikem. Jako zakladatel České strany národně sociální 
a její předseda, zasedal za tuto stranu v Říšské radě ve Vídni. 
Ale na začátku první světové války byl tady, v Dobříkově, zatčen 
a posléze uvězněn. Svou činností měl i velký podíl na vzniku Čes-
koslovenska. Stal se prvním ministrem národní obrany a na řadu 
let místopředsedou senátu. Svému druhému domovu – Dobříko-
vu – se snažil hodně pomáhat. Zasloužil se o vybudování silnice, 
vodovodu, zřízení železniční zastávky, vztyčení řady památníků 
a na vlastní náklady koupil a nechal přivézt UNIKÁTNÍ DŘEVĚ-
NÝ KOSTELÍK z Podkarpatské Rusi. Ten byl původně pravoslav-
ný, zde hned od počátku slouží Církvi československé husitské. 
Pan Klofáč byl velký vlastenec a tak do kostelíku osobně přivezl 
prsť z hrobu J. A. Komenského v Naardenu, třísku z vězení Mistra 
Jana Husa v Kostnici, kámen z rodiště Jana Žižky z Trocnova. 
Ve svatostánku jsme byli na prohlídce a byl to opravdu zážitek. 

A zážitek byla i prohlídka PAMÁTNÍKU Václava Klofáče v té 
bývalé myslivně a tam nás provedla přímo jeho vnučka, paní Mile-
na Kolářová. Rádi jsme si za jejího poutavého vyprávění prohlédli 
řadu zajímavostí, které tohoto významného člověka připomínají. 
Jsou tu památky i na návštěvy T. G. Masaryka. Ve vesnici je také 
památník rodu Dobříkovských z Malejova – rodu, kterému určitou 
dobu patřila. Kromě nich patřila předtím např. i známému husit-
skému hejtmanovi Janu Talafúsovi z Ostrova. Zastavili jsme se 
i u sochy Mistra Jana Husa a u Památníku padlým se sochou, jejíž 
tvář má podobu politikova syna, který zahynul v boji v první svě-
tové válce. 

Pak jsme se Pytláckou uličkou vydali k lesu. V něm ještě 
zastávka u Čertova dubu – s pověstí o čertovi a nespadaném listí 
z dubu. Jan Werich tu na Loučné rád rybařil, slyšel ten příběh 
a zpracoval ho do svého pohádkového filmu Fimfárum. Hned 
vedle toho dubu je další památník – ruského parašutisty Saši 
Bogdanova, který tu na konci války zahynul. A potom jsme už 
šli pořád lesem – kolem památníku stavby zdejší železnice – 
do Chocně a vlakem domů. 

13. srpna byl výlet na ADŠPAŠSKO, a to ve spolupráci se 
Slovanským kulturním institutem z.s., s pány Mgr. Patrickem 
Ungermannem a Mgr. Jindřichem Žákem. První zastávka byla 
v místní části Teplic n. Metují, ZDOŇOVĚ, ležícím v údolí Zdo-

Další výlety KČT Slatiňany
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ňovského potoka. V obci je římskokatolický KOSTEL NEJSVĚ-
TĚJŠÍ TROJICE, původně gotický, později přestavěný renesanč-
ně, který je chráněn jako kulturní památka ČR. Vedle kostela jsou 
dvě sochy sv. Jana Nepomuckého. Kousek od něj jsme se zastavili 
u zachovalého historického pranýře z 18. století – kamenného 
sloupu hanby. Někteří výletníci došli i na blízký zalesněný vrch 
zvaný Kopeček, nedaleko Křížového vrchu. Tam je ZŘÍCENÝ 
BÝVALÝ POUTNÍ KOSTEL PANNY MARIE. Byl totiž při jose-
fínských reformách v roce 1786 zbaven své funkce a uzavřen. Pře-
stali chodit poutníci, neprováděly se opravy a tak došlo ke chátrá-
ní. Nakonec z bezpečnostních důvodů musela být sejmuta i střecha 
a zbyla zde teď už jen tato památná zřícenina. 

Následoval přejezd K ZÁMKU ADRŠPACH, který byl zalo-

žen jako tvrz v 15. století za pánů Berků z Dubé. V dnešní 
podobě byl postaven na konci století 16., kdy ho vlastnil Adam 
Bohdanecký, rytíř z Hodkova. Majitelé se tu střídali, naposledy 
zámek patřil baronům Nádherným z Borutína. V současnosti je 
v něm umístěno horolezecké muzeum, první svého druhu v České 
republice. Ukazuje historii pískovcového lezení i vysokohorského 
lezení. Dále je tu výstava rekvizit z Večerníčku Krysáci. Kolem 
zámku je rozlehlý park.

Po příjemném obědě byla procházka ADRŠPAŠSKÝM 
SKALNÍM MĚSTEM – kolem jezírek a známých skal – jako 
např. Velbloud, Homole cukru, Sloní náměstí, Milenci, Staros-
ta, Starostová. Každý tu šel podle svých sil. A hezká perlička 
na závěr zajímavého výletu – účastníky ještě čekala grilovačka. 
Celý ten den byl velkým zážitkem. A tak se všichni vraceli domů 
velice spokojeni.

Poslední srpnový výlet byl tradiční houbový, NA VYSOČI-
NU. Na rozdíl od jiných výletů, kdy vždycky hledáme něco nové-
ho, tady jezdíme už řadu let na stejné místo. Do Pusté Kamenice 
a lesem – s různým štěstím – NA HOUBY a do Borové. A zatím 
jsme vždycky „NĚCO NAŠLI“. Je to vidět i na obrázku. 

V září opět začaly PŘEDNÁŠKY, pořádané pro náš klub 
SLOVANSKÝM KULTURNÍM INSTITUTEM z.s. Hradec 
Králové. Nyní se jedná o cyklus na téma Každodenní život našich 
předků. První poutavá přednáška Mgr. Jindřicha Žáka měla název 
Domov a rodina. Náplní přednášky bylo: Místo k bydlení – dům, 
byt, dělnická obydlí a Světlo a teplo – nevšední součást minulosti. 
Přednášky jsou vždycky zajímavé, a tak se budeme těšit na další. 
Ta příští bude v pátek 14. října. 

V září byl také ještě jeden menší výlet – autobusem jsme 
jeli do ŠIŠKOVIC a odtud LESEM DO SLATIŇAN. Po poměr-

ně zánovním můstku jsme přešli přes Okrouhlický potok, ve kte-
rém teď netekla žádná voda. Odtud ke Skautské chatě – u ní 
v potůčku přece jen nějaká voda byla. Potom k bývalé hájence 
Smrkový Týnec, a k bývalé sněžné jámě, která kdysi sloužila 
na chlazení stromečků před výsadbou – to, aby nerašily dříve, než 
když jsou vysazeny. Pak k pomníčku dětí z roku 1946, rybníčku 
Čabrousek, k Tyrolskému domku, okolo Kříže na Chlum a nako-
nec k pomníčku Alfréda Poppera. Potom už pořád lesem a parkem 
domů.

Ostatně nebude dlouho trvat a právě v tom parku, u rybníčku, 
se svítivě zbarví JAVOR DLANITOLISTÝ a až neuvěřitelnými 
barvami PAROCIE PERSKÁ. Opravdu – pořád je na co se dívat.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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Klub rekreačních běžců Chrudim, z.s. – Monacký Cross country maratón – 10. ročník
Lesní okruhy na kopci Hůra u Slatiňan – sobota 17. září 2016

Běželo se na 10,1 km dlouhém lesním okruhu, totožném s trasou 
Malé i Velké ceny Monaka. Na doplnění přesné vzdálenosti marató-
nu i půlmaratónu byl před náběhem do terénu hned po po startu ab-
solvován silniční úsek příslušné délky. Celkové převýšení maratónu 
bylo víc jak 900 metrů, u půlmaratónu téměř 500 metrů.
Teplota při startu +20 oC, v průběhu závodu postupně vystoupala 
na +23 oC; bylo zataženo, zpočátku prakticky bezvětří, později vál 
mírný JV vítr. V rozporu s předpovědí se závodu až na samotný 
závěr dešťové srážky zcela vyhnuly, jediná silná přeháňka dorazila 
až krátce před doběhem posledního maratónce. Trať do té doby byla 
prakticky suchá, podmínky pro běh byly letos téměř ideální.
Na obou tratích zvítězili běžci, kteří si Monacký maratón i půlma-
ratón vyzkoušeli vůbec poprvé. Na maratónské trati byly překonány 
dva osobní rekordy, na půlmaratónu pak dokonce osm. Všech deseti 
ročníků MM se účastnili a 100 % účast mají domácí Jaromír Jelí-
nek a Martin Hanousek z chotěbořského TURBA.
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.
Prezentováno a startovalo: 57 závodníků (24 + 33) – vyrovnaná nej-
vyšší celková účast.
Závod dokončilo: 56 závodníků – jeden maratónec odstoupil na 
22. km.
Rozhodčí v cíli: Čumpelík Vladimír, Alexa Miroslav
Hlavní rozhodčí, měřič trati a zpracování výsledků: RNDr. Zajíc 
Jan, CSc. – statistik KRBu Chrudim
Ředitel závodu: Holinková Marcela
Maratón – délka trati 42,2 km
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Gromus Tomáš 76 Horal Rýmařov 3:11:50 1. start
2 Borovec Alexandr 76 Choceň 3:16:24
3 Sedlák Pavel 71 Slatiňany 3:18:35 OR na MM

Půlmaratón – délka trati 21,1 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Bojanovská Alena 75 Žďár n. Sáz. 1:42:10 1. start
2 Lánová Michaela 86 Hrad. Králové 1:50:08 OR na M½M
3 Cinková Jitka 68 AC Pardubice 1:54:12 OR na M½M
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Jirků Zbyněk 89 Trutnov 1:23:26 1. start
2 Hradecký Jaromír 84 Skuteč 1:25:08 1. start
3 Griger Ján 79 Rabšt. Lhota 1:26:27

Ve Slatiňanech a v Pardubicích 17. září 2016

Start závodu

Nejúspěšnější maratonci – vítěz 2. zprava Tomáš Gromus z Rýma-
řova, zvítězil v čase 3:11:50
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Vážení spoluobčané,
listováním v obecní kronice  jsme postoupili do 90.  let 19.  století, 
doby bohaté na události . Včetně takových historických perel, jaké 
anoncuje titulek článku. Zajímavá je též zmínka o zahájení výroby 
kostkového cukru,  či o  skonu první  slatiňanské c.  k. poštmistrové 
(emancipace se prosazovala již před 120 lety).
R. 1892 – … V dubnu upravena cesta od mostu k mlýnu a ohradní 
zeď při pivováru dle regulačního plánu. … 10. května vysvětil 
Jeho biskupská Milost p. Dr. Josef Hais zdejší klášter. … 17.–28. 
května zřízena štětovaná cesta z návsi kolem školy k tarasům 
(dnes ulička V Tarasích) . … 13. listopadu byl vysvěcen nový kos-
tel, na místo krátce předtím zemřelého biskupa Josefa Jana Haise 
a za velkého účastenství okolního kněžstva chrám benedikován 
(žehnán) veledůstojným p. P. Ant. Hruškou, biskupským vikářem, 
čestným děkanem v Žumberku. Předtím 20. října o 11. hodině spuš-
těny na věži nové hodiny. 
R. 1893 – … 9. ledna zlámal si na cestě z Chrudimi do Slati-
ňan, kam na ten den v záležitostech úředních byl povolán, nohu 
obecní starosta p. Josef Holub. … 1. května zavedena do oběhu 
korunová měna. … 5. srpna upravené na traversy lávky přes řeku 
odevzdány veřejnosti. Úprava stála 1.000 zl..
R. 1894 – … Máj byl studený, chroustů téměř nebylo. … 30. ledna 
zemřela p. Amálie Schallerová, první c. k. poštmistr v Slatiňanech. 
… 30. srpna přišel do Slatiňan na tři dny 12. pluk zeměbrany táh-
noucí k manévrům u Litomyšle a 1 škadrona vysokomýtských hulá-
nů pod velením rytmistra knížete Engelberta z Auerspergů. Ve škole 

bylo ubytováno 100 mužů od zeměbrany. … V kampani t. r. začala 
továrna zdejší vyráběti kostkový cukr. 
R. 1895 – … Začátkem března opět sněžilo a vál západní vítr – za-
vály se silnice. Mezi můstkem u Píšťov a chrudimským pivovárem 
nahromadilo se na silnici přes 100 cm vysoko sněhu. Silnice byla 
zcela zaváta. … 13. října ustavil se okrašlující spolek. … 22. říj-
na dlel návštěvou v zámku zdejším Jeho Císař. Výsost arcivévoda 
Karel Ludvík se synem svým Ferdinandem (později zastřeleným 
v Sarajevu). … 1. listopadu usadil se v Slatiňanech MUDr. p. Josef 
Kramář. … 30. prosince smlouvou trhovou mezi zástupcem J. J. 
knížete Pána Frant. Josefa z Auerspergů a okresním výborem chru-
dimským prodal na mnohonásobnou žádost kníže Pán slatiňanský 
kamenný most přes Chrudimku okresnímu výboru chrudimské-
mu za 8.000 zl. a tím mýto, které držel v nájmu p. Emanuel Gold-
chmied, přestalo.
V tomto roce:
–  upraven chodník ku klášteru a k nádraží přičiněním okrašlujícího 

spolku,
–  honitbu, kterou dříve pronajatou měla vrchnost, poprvé ponecha-

li si ve srozumění s  lesním úřadem sousedé slatiňanští,
–  mnoho škod na poli nadělaly letošního roku polní myši (hraboši), 

byloť jich takové množství, že nebyly k vyhubení. Při orání cho-
dili hoši s košťaty za oráčem, mnoho jich potloukli, vzdor tomu 
zůstalo jich veliké množství, jmenovitě v jetelništích.

V příštím čísle: Poslední roky 19. století ve Slatiňanech.
Z kroniky vybral P. Kolek

Kterak si starosta zlámal nohu (aneb budoucí oběť sarajevského atentátu ve Slatiňanech)

Nejstarší účastník (roč. 1939) Jiří Březina z SK Přerova – doběhl 
svůj 614. maraton v čase 5:57:22

100% účastníci Monackého maratonu s ředitelkou závodu – Jaromír Je-
línek běhající za KRB Chrudim a Martin Hanousek z TURBA Chotěboř

Vítězka  půlmaratonu Alena Bojanovská  ze Žďáru  nad  Sázavou  – 
čas 1:42:10

Nejúspěšnější půlmaratonci – vítěz 2. zprava Zbyněk Jirků z Trutno-
va, zvítězil v čase 1:23:26
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V sobotu 19. 11. 2016 se v slatiňanské so-
kolovně uskuteční XII. ročník festivalu 
Slatiňanský vrabčák. Představí se osm 
kapel. Zajímavostí letošního ročníku bude 
i vystoupení slovenské kapely Rolničky. 
Festival se časem stal žánrově velice pestrý 
a libozvučná slovenština tento trend v soko-
lovně ještě umocní.
Kdoví – to je seskupení 5-ti mladých muzi-
kantů s věkem lehce nad dvacet let, kteří se 
s vervou vrhli do víru hudby. Dělají to napl-
no a mají dobře „našlápnuto“. Tato partička 
muzikantů z Chrudimi i ze Slatiňan, začíná 
sklízet úspěchy nejen na hudebních soutě-
žích typu Porta, ale už si jich všimli pořada-
telé velkých festivalů, jako je např. Pardu-
bická Fortuna, nebo Mohelnický dostavník.
Rolničky – to je bratislavská folková ka-
pela, která v letošním roce slaví 25 let své 
hudební činnosti. Frontmanem kapely je 
nepřehlédnutelná, výrazná postava – Dušan 
Franců. Jejich temperamentní a melodické 
písně již mnoho let znají skalní návštěvní-
ci festivalů i u nás, neboť tuto kapelu pojí 
dlouholeté přátelství se skupinou Marien, 
na jejíchž pozvání v Čechách Rolničky ně-
kolikrát vystupovali.
Kantoři – to je stálice a legenda české fol-
kové hudby. Kantoři bývají ozdobou a vr-
cholem většiny festivalů, kam jsou pozváni. 
Charakteristickým znakem tvorby Kantorů je 
snaha o precizní a přesné provedení skladeb. 
Šíře jejich repertoáru je neuvěřitelná. Od ro-
mantických písní, až po dynamické skladby 
plné energie a muzikantské dokonalosti.
A.M.Úlet – zkušení muzikanti z Moravičan 
u Olomouce. Hudba A.M.Úletu se pohybuje 
na rozhraní folk-rocku s prvky blues, jazzu 
i folklóru (akustická autorská tvorba Janka 
Adamce). Aranžmá skladeb je minimalistic-
ké s důrazem na texty. Skupina se objevila 
v televizních pořadech ČT APORT a DOB-
RÉ RÁNO, TV NOE a Slovenské televizi 
LUX v pořadu Poltón klub. Skladby z CD 
jsou dnes mimo jiné možné slyšet na vlnách 
rádií Proglas, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, 
Rádio Haná, AZ Rádio, Rádio SAMSON, 
atd… Za nejkurióznější vystoupení lze po-
važovat koncerty ve věznici Mírov či va-
zební v Olomouci.
Trdlo – Folk-folklórní skupina Trdlo vznik-
la v roce 1982 z pardubických muzikantů, 
kteří se rozhodli hrát lidovou hudbu jinak, 
než klasické folklórní soubory. Během své 
existence si kapela vytvořila osobitý a pro ni 
typický styl aranžování lidových písní s pře-
važujícími prvky folku, ale i jazzu a vážné 
hudby. Inspiraci čerpá v méně hraných čes-
kých, moravských, slovenských a židov-
ských písničkách, včetně vánočních koled. 

Stráníci – seskupení okolo manželů Strání-
kových. V letošním roce natočili nové CD, 
na kterém se při jeho natáčení spolupodílela 
i kapela Strunovrat. Slatiňanské publikum 
je může znát již z dřívějších ročníků Slati-
ňanského vrabčáka, neboť budou u nás vy-
stupovat již potřetí.
Domácí kapelu Strunovrat není nutné před-
stavovat, neboť s Petrem Šottou spoluorga-
nizuje Slatiňanského Vrabčáka již pět let.
Ivan Hlas trio – to je trojice špičkových 
muzikantů – Ivan Hlas – skladatel, zpěvák 
a kytarista, Norbi Kovacz – to je naše kyta-
rová špička, Olin Nejezchleba – vynikající 
violoncellista. 

Písně Ivana Hlase jsou všeobecně známé, 
jeho tvorba jde napříč žánry. Nalezneme 
zde prvky rocku, folku, blues… Významná 
je i jeho hudební tvorba pro film. Máme se 
na co těšit!
Předprodej levnějších lístků bude zahájen 
v pondělí 10.října 2016 na již tradičních 
místech:
V slatiňanském infocentru u paní Maryš-
kové, v prodejně galanterie ve Slatiňanech 
u paní Petrové, v infocentrech v Chrudimi 
a Nasavrkách.
Podrobnější informace o festivalu můžete 
také najít na stránkách kapely Strunovrat: 
www.strunovrat.cz.

Slatiňanský vrabčák poprvé mezinárodní


