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KVĚTEN 2018

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany

STÁTNÍ SVÁTEK

Milá návštěva v DPS Slatiňany

Den matek v DPS

U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května budou položeny 
věnce k pomníkům padlých vojáků jako vzpomínka obětí 2. světové 
války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany děkují dě-
tem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátko Momo za milou návště-
vu, která se konala ve středu 18. dubna u příležitosti oslavy svátků 
a narozenin obyvatel. Děkujeme za přání a za pásmo písníček a bás-
niček. Těšíme se na další setkání.

V  Domě  s  pečovatelskou  službou  se  ve  čtvrtek  10.  května  2018 
v  13.00  hodin  uskuteční  besídka  ke Dni matek,  kde  vystoupí  děti 
ze Základní umělecké školy Slatiňany s paní učitelkou Janou Sych-
rovskou. Besídku pořádá Město Slatiňany společně se Svazem dia-
betiků. Oslavy se kromě obyvatel DPS zúčastní také členové Svazu 
diabetiků, kteří se v případě zájmu mohou hlásit u paní Boháčové.
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho zdraví, 
spokojenosti a pohody.

Žlutá knihovna

Před Velikonocemi se naše okno v dětském oddělení knihovny pro-
měnilo ve žlutou oázu různorodých žlutých vajíček. A ta vajíčka ne-
byla jen tak ledajaká, ale každé mělo svůj vlastní obličej. Některá se 
smála, jiná posílala pusinky, měla místo očí srdíčka a některá se do-
konce mračila, nebo i plakala. Už jste asi všichni poznali, že se jedna-
lo o smajlíková vajíčka, která k nám děti nosily do soutěže. A i když 
některá byla veselá a jiná smutná, všechna se nám moc líbila a krásně 
nám trochu netradičním stylem vyzdobila dětské oddělení knihovny.
Všem šikovným dětským i „dospěláckým“ ručičkám moc děkujeme! 
A děti, až budete mít cestu okolo knihovny, stavte se pro svou odmě-
nu a nestyďte se o ní přihlásit .

Vaše knihovnice

Pozvánka na 159. Laskav večer
ČLOVĚKA HOŘCE MÁM RÁD

Na  květnovém  Laskavém  večeru  za-
vzpomínáme na básníka a hudebníka Jo-
sefa Kainara. Kainar psal nejen skvělou 
poezii,  ale  byl  také  milovníkem  jazzu 
a blues. Jeho básně zhudebnila a zpíva-
la  celá  řada  muzikantů.  Jen  namátkou 
Vladimír  Mišík,  Michal  Prokop,  Karel 
Plíhal,  Jiří  Suchý,  Eva Olmerová, Wal-
demar Matuška, Karel Hála… Sám hrál 
velmi  dobře  na  kytaru,  klavír  a  housle. 
Ke svým textům si sám skládal hudbu.

Kainar byl osobností dosti kontroverzní, a jako velmi citlivý umělec 
také labilní. Byl tedy i poměrně lehce manipulativní. Jako člověk roz-
hodně nebyl žádný hrdina. Už jako mladý chlapec se z nešťastné lás-
ky pokusil o sebevraždu, měl velké problémy ve škole a během studia 
gymnázia vystřídal celkem tři školy, než se mu podařilo v 21 letech 
odmaturovat. V roce 1970 se dokonce stal předsedou normalizačního 
Svazu českých spisovatelů, což mu mnozí nikdy neodpustily. On tu 
funkci vzal  jednak proto, že se bál odmítnout a  také proto, že měl 
velké dluhy, zejména ve spisovatelském zámku v Dobříši, a komu-
nisté mu slíbili, že když tu funkci vezme, dluhy mu budou odpuštěny. 
Rovněž mu řekli, že nebude muset vůbec nic dělat (což mu vyhovo-
valo), že svaz povede ve skutečnosti nějaký uvědomělý soudruh, jeho 
že potřebují jen proto, aby v čele stála známá a uznávaná osobnost. 
Kainar  se  tím  potom  velmi  trápil  a  těžce  nesl  opovržení  ostatních 
spisovatelů. Pravděpodobně to také přispělo k jeho předčasné smrti 
16. 11. 1971 v pouhých 54 letech.
My však budeme vzpomínat pouze jeho básnickou a hudební tvorbu. 
Tu nám připomenou umělci ve Slatiňanech již známí – Jitka Moráv-
ková (recitace, zpěv) a Jiří Šámal (kytara, hangdrum, zpěv).
Laskavý večer se uskuteční ve STŘEDU 23. května od 19 hodin.
Lístky za 50 korun si můžete koupit na místě nebo v městské knihov-
ně (469 660 239).  z.j.
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Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

 1.  Novelizaci „Povodňového plánu města Slatiňany“
 2.  Jednací  řízení bez uveřejnění  (dále  JŘBU) pro výběr zhotovite-

le  projektové  dokumentace  na  „Revitalizaci  Kabeláčova mlýna 
ve Slatiňanech“ (stanovení termínů jednání s třemi nejvýše umís-
těnými účastníky architekt. soutěže – příprava projekt. dokumen-
tace)

 3.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017
 4.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu splaškové kanalizace (Trpi-

šov – upřesnění rozsahu pronájmu spol. VAK Chrudim)
 5.  Smlouvu o bezúplatném užívání nemovitých věcí (smlouva s NH 

Kladruby – užívání pozemku u Švýcárny)
 6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na rekonstruk-

ci části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úprava křižova-
tek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech 
(po vyhodnocení soutěže vybrána spol. MIROS MAJETKOVÁ a.s. 
Staré Hradiště – cena 4 498 061,14 Kč bez DPH)

 7.  Nákup  automobilu  (vozidlo údržby města – za dosluhující typ 
MULTICAR)

 8.  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na pod-
poru sociálních služeb (dotace od Pardubického kraje pro pečo-
vatelskou službu města)

 9.  Individuální dotaci z rozpočtu města Slatiňany (příspěvek 2 000,- 
Kč na uspořádání sportovní akce v přírodě)

10.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 835, 
na  Starém  náměstí  ve  Slatiňanech,  o  prodloužení  nájmu  bytu 
(na dobu určitou do 30. 9. 2018)

11.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 3, 1 + 1, v domě čp. 834, 
na  Starém  náměstí  ve  Slatiňanech,  o  prodloužení  nájmu  bytu 
(na dobu určitou do 8. 4. 2019)

12.  Převod bytu č. 3, 1 + 2, v domě čp. 833, na Starém náměstí ve Sla-
tiňanech (smlouva na dobu neurčitou – upřesnění podmínek dle 
aktuální skutečnosti)

13.  SDH Trpišov – použití toalet v roce 2018 (schváleny termíny uží-
vání úřadovny při spol. akcích)

14.  5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slati-
ňany na r. 2018 (příjmy 68 883 452,60 Kč – dorovnáno 1.776 600,- 
Kč, výdaje 66 195 652,60 Kč – dorovnáno 4 464 400,- Kč)

15.  Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
16.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na sta-

vební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Slatiňany (příprava 
veřejné soutěže – výběr zhotovitele)

Prosíme uživatele kompostárny, respektive ploch u kompostárny ur-
čených  k  odložení  biologicky  rozložitelného  komunálního  odpadu 
rostlinného původu, aby dovezený odpad odkládali na místa pro jed-
notlivé druhy tohoto odpadu určená a označená. Trávu, listí, slupky, 
plevel apod. „měkký“ odpad odkládejte na plochu před kompostár-
nou a větve na plochu za kompostárnu.
Pokud je část odkládacích ploch označena páskou, na takto označená 
místa  nic  neodkládejte!!! Odpad  v  žádném  případě  nevhazujte  ani 
do okolí kompostárny.
Prosíme také, abyste se před návštěvou kompostárny zamysleli, jest-
li by nebylo ve Vašich silách odpad kompostovat nebo pálit přímo 
na Vašich pozemcích. Samozřejmě pálit jen odpad suchý a za vhod-
ných klimatických podmínek, abyste neobtěžovali kouřem své okolí.
Na kompostárnu nám prosím neodvážejte suchou trávu a pařezy. Su-
chou trávu již nelze kompostovat a pařezy neumíme štěpkovat. Pa-
řezy můžete také rozřezat a suché spálit, případně si zaplatit firmu, 
která se o likvidaci postará.
Hlavním důvodem proč Vás žádáme, abyste odpad na kompostárnu 
neodváželi, pokud máte možnost  jej na  svých pozemcích kompos-
tovat  nebo  pálit,  je  omezená  kapacita  kompostárny.  Kompostárnu 
využívá čím dál víc lidí a za rok zde můžeme zpracovat pouze 150 t. 
Může se tedy také stát, že budeme nuceni provoz kompostárny ukon-
čit a odložený odpad odvážet na větší kompostárnu  třeba do Draž-
kovic. Zaplatíme tak navíc nejen dopravu, ale i poplatek za využití 
odpadu a tyto náklady se každému z nás promítnou do výše místního 
poplatku za odpad.
Věříme, že budete uvedená pravidla respektovat, a zároveň se sami 
podílet na využití uvedeného odpadu.

Miloš Víšek

Rada města Slatiňany

Pravidla provozu kompostárny
za seníkem ve Škrovádu

Nepodařilo se…

Zahrádkáři  v  chatové  oblasti  Kunčí-Borek  stále  ještě  nepochopili, 
k jakému účelu slouží sběrné nádoby umístěné při vjezdu do této lo-
kality. Jak je vidět na přiložené fotografii, do popelnic na zbytkový 
komunální  odpad  (odpad  po  vytřídění)  nesprávně  odkládají  přede-
vším bioodpady. Tento problém se stále opakuje, a tak není divu, že 
jsou nádoby velmi často přeplněné.

To nám dá za pravdu asi každý a je asi úpl-
ně jedno, o jaké řemeslo se jedná a co kdo 
potřebujeme opravit. 
V  poslední  době  se  nejen  v  našich Ozvě-
nách, ale prakticky obecně stále něco či ně-
kdo kritizuje a  jsme skoupí na  jakoukoliv 
pochvalu, napadlo nás tedy touto cestou pochválit .
My Slatiňáci máme vcelku štěstí. Všichni asi znáte nenápadný ob-
chůdek nedaleko hlavní  silnice,  který  „říká pane“ manželům Dub-
ským. Těžko hledat někoho, kdo nevstoupil a nepožadoval nějakou 
z nabízených služeb, a že jich je . Že lze za slušný peníz nakoupit 
nebo naopak prodat oblečení pro děti i dospělé, ví už asi každý, to je 
obchod, ale co ty služby? Nemají problém s žádným našim přáním, 
požadavkem  či  prosbou  a  jen  pokud  to  alespoň  trošku  jde,  ochot-
ně vyhoví. Paní Pavlína bravurně opraví všechno oblečení, vymění 
zipy a zašije či ušije dle našich přání cokoliv. A pan Michal? Opraví 
boty, kufry, kabelky, pásky…. Zařídí i opravy deštníků, čištění odě-
vů a můžete tam dokonce zkusit štěstí a vsadit si či koupit los nebo 
si dobít telefon. Tak malý prostor, tak široká nabídka služeb a hlav-
ně šikovné ruce majitelů, kteří ušetří nám zákazníkům spoustu času 
a mnohdy i peněz.
Ale jak to bude s řemeslníky dál? Studovat chce sice každý, ale vy-
učit se v některém z odborných oborů a věnovat se řemeslným služ-
bám??? Hýčkejme si proto ty, kteří řemeslo umí a lze je stále ještě 
někde najít .

děkují spokojené zákaznice

Těžko hledat dobrého řemeslníka…
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Amalthea z.s. pořádá od května 2018 vzdělávací semináře pro 
rodiče. Program je určen rodičům, kteří si chtějí zvýšit svoje rodi-
čovské kompetence.
„Ucelený blok dvanácti seminářů zahájíme 21. 5. 2018 a dále bude-
me pokračovat každé pondělí v sídle Amalthea – Městský park 274, 
Chrudim,“ upřesňuje sociální pracovnice Eva Černá. Semináře jsou 
zdarma!
V  celkovém počtu  dvanácti  seminářů  se  zaměříme na  témata  práv 
dětí a práv rodičů, na vztahy v rodině a řešení konfliktů, režim dne či 
na zdravý životní styl.
KONTAKT: Eva Černá, tel.: 777 752 826, e-mail: eva.cerna@amal-
thea.cz, www.amalthea.cz

Podrobný seznam seminářů:
21. 5. 2018 – Úvodní setkání
28. 5. 2018 – Já a moje dítě – citové pouto
  4. 6. 2018 – Rodina, sourozenecké vztahy a naše okolí
11. 6. 2018 – Jak k dětem přistupovat s respektem
18. 6. 2018 – Práva dětí a práva rodičů
25. 6. 2018 – Režim den, čas s dětmi, podnětné prostředí, hra a učení
  9. 7. 2018 – Potřeby dětí
16. 7. 2018 – Zdraví a první pomoc
23. 7. 2018 – Řešení konfliktů v rodině
30. 7. 2018 – Intimita, sexualita dětí
  6. 8. 2018 – Zdravý životní styl
13. 8. 2018 – Závěrečné setkání + burza dětského oblečení a hraček

Volná místa pro zájemce o rodičovské semináře

Vychodíme to těm, co chodit nemohou?

NORDIC WALKING  CHRUDIM 
a Městské  lesy Chrudim  s.r.o.  po-
řádají  v sobotu 19. května 2018 
od 10 hod. charitativní akci 
v areálu u rozhledny Bára. Výtě-
žek z darů a  tomboly je určen pro 

Spolek Martina Zacha, „muže roku 2009“, který následně ochrnul 
a nyní pomáhá lidem s poraněním míchy.
Účastníci se vydají na 4 možné okruhy: značenou vozíčkářskou 
trasu (4 km), dětskou 3 km (ke Kočičímu hrádku a Muzeu Švý-
cárna – vstup ZDARMA), SPORT okruh  (7 km) a v doprovodu 
instruktorů NW na 5 km FIT okruh.
Ve 13 hod budou předány hodnotné ceny z tomboly a začne be-
seda  s Martinem Zachem a  sportovci  ze z.s. Atletika Pardubice 
Bez Barier  doplněná  ukázkou  hodu  kuželkou.  Proběhne  soutěž 
o  nejdelší  hod v  kategorii muži/  ženy  „O cenu Města Chrudim 
a Města Slatiňany“. 
Pro  účastníky  akce  bude  po  celou  dobu  ZDARMA  k  dispozici 
malý lanový park. Občerstvení v kiosku u Báry, možnost zakou-
pení uzeniny a její opečení. Předpokládané ukončení akce je ko-
lem 15. hodiny.
Těšíme se na vaši účast!

Za NW Chrudim Pavla Šimonová a Olda Kutil

Zlatá svatba
Dne  24.  března  2018  jsme  na MěÚ  Slatiňany  oslavili  naši  zlatou 
svatbu. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří pro nás příjemně 
strávené dopoledne připravili. Náš dík patří paní Pavlišové, Osinkové 
a Kolouchové, které nás provedly celým zlatým svatebním obřadem 
a pomohly nám obnovit náš manželský slib. Dále naše poděkování 
patří i paní Markové a panu Šottovi za hudební úvod celé oslavy.

Vlasta a František Malivánkovi

Místo činu Chrudim
360tka TOUR zamíří do Chrudimi již potřetí 20. května budou všich-
ni  odvážlivci  startovat  zpátky  v Městském  parku Chrudim! Budeš 
mezi nimi i ty?
V  Chrudimi  jsme  si  pro  Tebe  připravili  krásnou  trasu  v  prostředí 
Městského parku. Čekají Tě opět 3 kola po 2 kilometrech. Poprvé 
téměř žádné kopce, ale  rozkvetlá příroda. 360tka v Chrudimi bude 
prostě romantika.
Samozřejmě nebudou chybět oblíbená stanoviště s humusáky, horo-
lezcem nebo Sáblíkovou. 3 kola po 2 kilometrech prověří fyzickou 
i psychickou zdatnost všech závodníků.
V Chrudimi máš poslední možnost získat poslední dílek do skládač-
ky speciální medaile TRINITAS, který získáš v cíli společně s me-
dailí  klasickou.  Bojovat  o  stupně  vítězů můžeš  sám  za  sebe  nebo 
ve štafetě, což je letošní novinkou. Štafetu tvoří vždy tři závodníci. 
Jestli zapojíš kamarády, kolegy nebo rodinu, záleží jenom na Tobě. 
Kolík máte společný a každý poběží vždy jen jedno kolo.
Registrace  začínají  v  9  hodin  a  vlna  dospělých  závodníků  vybíhá 
v 11.00 hodin. Ve 12.30 přijdou na řadu ti nejmenší a jejich hrdinské 
výkony. Trať je připravená pro děti od tří do patnácti let. Malí závod-
níci nebudou bojovat s časem, ale především sami se sebou. Hlavní je 
radost z pohybu a pobyt venku. Děti se díky závodění naučí férovosti 
a zodpovědnosti. K tomu je chceme vést a proto je Kids Challenge 
součástí každého závodu 360tka.
Zábavu po celý den zajistí nabitý doprovodný program. O hudbu se 
postará DJ Spalda, bolístky napraví tejpování, něco na sebe můžete 
pořídit v 360ta shopu, vystoupí Progy aj. Představí se například míst-
ní hvězdy Pole Dance Emotion nebo Box Club Chrudim.
Registrovat se můžeš na webu – 360tka.cz
360tka TOUR Chrudim startuje 20. května v 9.00 hodin
Děti vybíhají pokořit trať ve 12.30
Dokaž si, že i TY na to máš!

Atletika byla ve Slatiňanech založena v roce 1941. Tehdy u toho 
Zdeněk Schejbal jako devítiletý chlapec ještě nebyl, ale připojil se 
brzy po válce a potom už zůstal svému milovanému sportu věrný 
až do smrti. Ta si pro něj přišla letos 18. března v jeho 85 letech. 
Jako mladý byl velice zdatným a všestranným závodníkem. Bě-
hal překážky, házel disk a oštěp, skákal trojskok, prostě, kde bylo 
třeba udělat body pro družstvo, tam se on postavil. Později se stal 
uznávaným a oblíbeným  trenérem.  I díky  své přímé povaze ho 
měli jeho svěřenci rádi a poslechli ho na slovo. Dovolím si malou 
osobní  vzpomínku. Bylo  nám klukům  asi  13  let,  když  jsme  se 
Zdeňkem Schejbalem šli na lesní výběh. On, čtyřicátník plný síly 
nás hnal až do Křižanovic a po krátkém odpočinku zase zpátky. 
Už jsme nemohli a ve Svidnici jsme byli úplně vyřízení. Tak jsme 
zastavili u hospody, on nám každému koupil limonádu a pak nás 
hnal až do Slatiňan. Stále nám opakoval heslo: Těžko na cvičišti, 
lehko v boji! Dokázal k nám být tvrdý, ale vždy přátelský.
Desítky  let  byl  také  aktivním  členem výboru  atletického  klubu, 
nechyběl na žádných závodech  jako rozhodčí a byl nejpilnějším 
brigádníkem. A také správcem a údržbářem všeho atletického ná-
řadí a zařízení. Všechno uměl opravit a vyrobit. Teď nám takový 
člověk hodně chybí.
A nikdy nezkazil  žádnou srandu. Byl králem sportovních plesů 
a  zábav. To dokázal  o půlnoci  z  přísálí  v Sokolovně vytáhnout 
kozu nebo koně a všem předvádět elegantní přeskoky. Když tam 
byla  i moje maminka,  tak mně vždycky druhý den hlásila: Tos 
měl vidět toho Schejbala, co zas vyváděl.
Bohužel, vše už je dávno pryč. Věk člověk nezastaví a tak i on do-
šel na konec své cesty. Stačil však během té své pozemské pouti 
rozdat hodně radosti. Čest jeho památce.

zdeněk jirásek

VZPOMÍNKA NA ZDEŇKA SCHEJBALA

Omlouvám se všem, ale v pondělí 30. dubna a 7. května 
bude po celý den z provozních důvodů ZAVŘENO.

Uzavření knihovny a infocentra

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 5. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silnič-
ního provozu,  chodcům,  cyklistům,  řidičům a především  seniorům 
v  dopravě. Ač  dopravní  nehodovost  má  z  dlouhodobého  hlediska 
klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků ne-
hod,  jistě  je  na místě  si  připomenout  několik  základních  pravidel. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se 
vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. Řekneme si, kdo  je 
vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou absolutní 
předností na přechodu pro chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by měl 
nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když občas 
vidíme většinou cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, 
jednou  rukou  řídí  a v druhé  ruce drží deštník,  aby nezmokly nebo 
jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v ne-
poslední řadě si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami 
u řidičů starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec  – Kdo  je vlastně  chodec? Zákon hovoří  tak,  že  chodec  je 
i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro inva-
lidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje 
se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vy-
bavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, 
vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo psa. 
Každý tento chodec je účastníkem silničního provozu a má určité po-
vinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku 
pro chodce (ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník 
není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozov-
ky a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá 
chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti 
pouze mimo  obec, policie obecně doporučuje být za snížené vidi-
telnosti označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud 
se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. 
Stejně to platí i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, 
kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na používání reflexních 
prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde růz-
né prvky s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může být 
i označení  se neoslňujícím světlem například z  jízdního kola. Toto 
světlo bychom doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do vo-
zovky. Co se  týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají 
s mylným výkladem zákona v  tom smyslu,  že chodec má absolut-
ní  přednost,  což  opravdu  tak  není.  Doporučujeme  dbát  především 
na  své  zdraví,  při  přecházení  vozovky být  ostražití,  nebýt  roztržití 
a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít 
už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. 
Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost přecházet 
vozovku kolmo k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci 
a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu 
a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník 
silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů 
vozidel  na  kole  zakázaná  a  pokuty  nejsou  zrovna  nízké.  Pokud  by 
cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu 
pokuta od 2 500 do 20 000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 
25 000 až 50 000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne 
dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji vozov-
ky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, 
je povinností cyklisty jich užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít 
na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však 
doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě 
mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. 
K osvětlení cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím do-
předu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, 
může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s pře-
rušovaným  světlem. K výše  uvedenému příkladu převážení  nákup-
ních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení 
zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, 
držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, 
psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení 

jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní taš-
ky tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě 
udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, což ohro-
žuje  nejen  vás  samotné,  ale  i  ostatní  účastníky  silničního  provozu. 
Proto  doporučujeme  si  opatřit  na  jízdní  kola  košíky  či  jiné  nosiče. 
Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, 
avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 
90 cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhelníkového 
tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije 
k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro 
cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž 
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako 
chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního 
provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlou-
hé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 let důležité 
při  řízení vozidla  je mít u  sebe potvrzení o zdravotní  způsobilosti. 
Lékařské  prohlídce  je  řidič  povinen  se  podrobit  nejdříve  6 měsíců 
před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68. naroze-
nin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při 
řízení  toto  potvrzení  u  sebe  a  na  výzvu  policisty mu  jej  předložit. 
Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5 000 až 
10  000  korun  plus  zákaz  řízení  od  6 měsíců  do  1  roku. Občas  se 
jako policisté setkáváme s  tím, že starší  lidé  jsou od určitého věku 
méně  pozorní,  zhoršuje  se  jim  zrak,  stabilita,  sluch  a  tak  podobně 
a  je pro ně  těžší  se přizpůsobit  současné extrémně rychlé dopravě. 
A právě pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu 
s dobou“, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik 
řidičů AČR. Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro 
seniory, kde se dozvědí novinky z  legislativy, bezpečnosti silniční-
ho provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků 
s vlastním vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu 
ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 
nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdar-
ma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových 
stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele tento kurz doporučuje!
V  úvodu  jsem  ještě  slíbila  informaci  k  ježdění  na  vozítkách seg-
way. Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří tak, že 
na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdob-
ném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce 
pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce 
pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat 
nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou na-
řízením vymezit na svém území místa, kde je provozování těchto pře-
pravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně stu-
dených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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V  roce  2013  se  parta  lidí,  kterou  spojoval  stejný  koníček  -  jízda 
na motorce a pořádání různých akcí, rozhodla, že založí oficiální mo-
torkářský klub se sídlem ve Slatiňanech. Po naší žádosti nám Město 
Slatiňany pronajalo ve Škrovádě prostory na klubovnu, což přispělo 
k lepší činnosti klubu. 
V průběhu uplynulých pěti let jsme v Pardubickém a Královehradec-
kém kraji získali dobré jméno, díky pořádání našich akcí nejen pro 
nás, ale i pro ostatní kamarády. V rámci těchto akcí dochází i k pro-
pagaci města Slatiňany. 
Ohlédnutí za činností našeho klubu v roce 2017.
V minulém roce se opět povedlo členům klubu zorganizovat pro ka-
marády a příznivce jedné stopy pět klubových akcí.
Zahájení sezóny spojené s motožehnáním se již stalo tradicí a zúčast-
nilo se jej necelých 300 motorek. Start byl na nádvoří Pardubického 
pivovaru, spanilou jízdou přes Pardubice jsme vyrazili  jako každo-
ročně  přes  Chrudim,  Hrochův  Týnec,  Chrast  u  Chrudimi,  Skuteč 
do Hlinska pod sjezdovku. Po občerstvení a soutěžích o ceny jsme 
přes Trhovou Kamenici a Slatiňany dorazili na náměstí do Chrudimi. 
Tady proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitba pro mo-
torkáře a před kostelem p. Partyka požehnal strojům a jejich jezdcům, 
aby se vždy šťastně vrátili domů.

Další akcí byl již IV. ročník celorepublikové motoorientační soutěže, 
které se zúčastnilo 96 motorek. Účastnily se i tři stroje ze Slovenska. 
Trasa byla asi 200 km s 8 zastávkami. Cestou se plnily různé vědo-
mostní úkoly a zručnostní soutěže. Součástí soutěže byla i prohlíd-
ka Muzea motorek  v  Sezemicích  u  Pardubic.  Po  vyhlášení  vítězů 
proběhlo společné posezení  s motorkáři z ostatních motorkářských 
klubů působících na území ČR. 
Povedenou letní akcí byla noční jízda z Pardubic do Hradce Králové 
a  zpět  přes Pardubice  do Chrudimi,  kterou  absolvovalo  okolo  200 
motorek. Přesto,  že  se  projížďka konala  v  nočních hodinách,  akce 
proběhla bez problémů a účastníkům se moc líbila.
Další  společenskou  akcí  bylo  motorkářské  grilování  s  vyjížďkou 
po území Pardubického kraje. Po návratu si motorkáři poseděli v pro-
storách slatiňanských chovatelů, kde si při dobrém jídle a pití popo-
vídali o zážitcích, zkušenostech a problémech s jízdou na motorkách. 
V průběhu večera probíhaly různé soutěže a zábavné hry. 
Na  sklonku  roku  proběhla  poslední  akce  motorkářské  sezóny  tzv. 

„Poslední vejlet“. Tato jízda se pořádá jako rozloučení s motorkář-
skou  sezónou  a  příprava  na  pomalé  uložení  motorek  k  zimnímu 
spánku. Na cca 100 km dlouhou  jízdu s nějakým úkolem vyrážíme 
ze Slatiňan a končíme v Horce u Chrudimi na výborném hamburgeru 
u Buráka. 
V loňském roce jsme také zahájili projekt Motorkáři pomáhají. Jed-
ná  se  o  charitativní  činnost  Riders  Clubu Black Horses  Slatiňany, 
schválenou a zaregistrovanou na Krajském úřadě Pardubického kra-
je. Touto veřejnou sbírkou pomáháme postiženým dětem nebo lidem 
po úraze finančními prostředky vybranými od dobrovolných dárců 
mezi motorkáři a příznivci jedné stopy. V loňském roce jsme vybrali 
a předali potřebným 130 tisíc Kč. Tento rok sbírka dále pokračuje. 
V  rámci  tohoto  projektu  se  uskuteční  30.  května  2018  charitativní 

přednáška  „Dominika  na  cestě  přes  Jižní  Ameriku“  v  Sokolovně 
ve Slatiňanech od 19 hodin, vstupné 200 Kč. Výtěžek z akce bude 
použit na pomoc potřebným a postiženým dětem i dospělým. Vstu-
penky budou prodávány na místě od 18 hodin. Srdečně zveme motor-
káře i širokou veřejnost.
Další informace o klubu a jeho činnosti najdete na stránkách www.
blackhorses.cz a nebo na facebookových stránkách klubu.

Míla Kubín, prezident klubu BH

5. výročí založení motorkářského klubu Riders Club Black Horses Slatiňany
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Lípa byla v tomto období nejvíce vysazova-
ným listnatým stromem. Patří totiž k nejkrás-
nějším a nejužitečnějším dřevinám.
Estetický  aspekt  a majestátní  podmanivost 
solitérů  lípy ve volné přírodě  lidé obohati-
li  mystickou  pověstí,  dokonce  uvěřili  její 
nadpřirozené  moci,  plynoucí  od  nepaměti 
ze  vztahu  člověka  k  tomuto  ušlechtilému 
stromu.
Lípa  se u Slovanů stala kultem, od pradáv-
na  jí  uctívali  a  vysazovali  na  památných 
místech historie. Vidíme ji často ve stromo-
řadích, v zahradách, parcích, na hřbitovech, 
polích u božích muk, návsích atd. Její obliba 
jí  povýšila  na národní  strom všeho Slovan-
stva. Oficiálním naším symbolem se stala až 
v roce 1848 na Slovanském sjezdu.
Četné  věkovité  lípy  jsou  chráněny  jako 
přírodní  výtvory.  V  České  republice  je  re-
gistrováno  na  1850  památných  lip.  Jednu 
z nich reprezentuje 800 let stará lipecká lípa 
u Horního Bradla, která se umístila v soutěži 
Evropský  strom  roku  2017  na  třetím místě 

a v  roce 2016 v domácí anketě Strom roku 
na prvním (obr. č. 1).
Lípa je významným stromem medonosným. 
V  jejím  vonném květu,  plném  léčivé moci, 
nacházejí včely sladký nektar pro svoji obži-
vu, aby jej strávily a z medových žláz vpra-
vily do buněk pláství v úlu, z nichž ho včelař 
získá v medometu.
Účel a poslání vysazovaných lip ve Slati-
ňanech:
V minulých Ozvěnách z března byla připo-
menuta  výsadba  lípy  před  99  lety,  motivo-
vaná  projevem  vděčnosti  z  nabytí  svobody 
v roce 1918, a dalších lip, vysazených k vý-
ročím osvobození Sovětskou armádou v roce 
1945.
1) Lípa Mistra Jana Husa
Okrašlovací  spolek vysadil  tuto  lípu v  roce 
1915 z podnětu okresního vzdělávacího sbo-

ru  v Chrudimi. Husova  lípa  byla  situována 
mezi domy čp. 5, 7 a 9 uprostřed návsi, dnes 
Starého  náměstí.  Stalo  se  tak  u  příležitos-
ti  500.  výročí  skonu Husa  na  hranici  (6.  7. 
1415). Kronika píše, že úřady povolily pouze 
tichou vzpomínku.
2) Válečné lípy
Byly  vysazeny  v  roce  1916  podél  silnice 
do  Nasavrk  (dnešní  třída  T.  G.  Masaryka) 
na věčnou paměť padlých občanů. Tuto  in-
formaci z kroniky nelze upřesnit, protože se 
zápisy  obecního  zastupitelstva  nedochovaly 
(nejsou archivovány v SOA Chrudim).
Z bojišť I. světové války se nevrátilo na 60 
mladých  mužů  ze  Slatiňan.  Válečná  vřava 
byla  ukončena  dne  11.  11.  1918,  dnes  toto 
datum je označeno v kalendáři jako Den vá-
lečných veteránů. 

3) Lípa svobody
Vysazení lípy ve školním parku (7. 5. 1919) 
předcházela  stromová  slavnost  v  Chrudimi 
(27. 4. 1919), při níž byly vysazovány Ma-
sarykovy lípy svobody na paměť osvobození 
českého národa. Dobový tisk rozvádí důvod, 
proč  se  občané  k  této  vzpomínce  odhodla-
li.  Píše,  že  je  to  především  proto,  aby  nám 
i budoucím generacím lípy připomínaly po-
žehnanou chvíli osvobození,  tvořící mezník 
v dějinách úsilí o vzkříšení národa, a prezi-
denta Masaryka, největšího Čecha, hlavního 
strůjce naší samostatnosti. Prof. T. G. Masa-
ryk obdržel čestné občanství Slatiňan 8. 11. 
1918, a to ještě před jeho zvolením preziden-
tem.
4) Lípa Klementa Gottwalda
Na počest 52. narozenin prezidenta Gottwal-
da 26. 11. 1948 bylo mu na slavnostní schůzi 
MNV uděleno čestné občanství a před ško-

lou zasazen vánoční strom. Lípa u pomníku 
padlých z I. světové války nazvána lípou K. 
Gottwalda  a  opatřena  cedulkou. Čestné ob-
čanství bylo K. G. odňato 8. 9. 1994.
5) Lípy označené jako Stromy republiky 
k 50. výročí ČSR
U příležitosti  oslav 50.  výročí ČSR 27. 10. 
1968 MNV  vysadilo  18  lip  ve  Slatiňanech 
(na  různých  místech),  Škrovádě  a  Kunčí. 
Na výsadbě  se podílela  i  škola,  která  zajis-
tila  názvy  lip,  opatřené  cedulkami. Některé 
z nich jsou známy např. Strom Svobody (pre-
zidenta),  Strom T.G.Masaryka,  Strom Dub-
čeka, Strom Vrchlického apod.

Delší  referát  o výsadbě Stromů  svobody  se 
nacházel  v  Ozvěnách  Slatiňan,  které  byly 
před archivací skartovány.
6) Lípy vysazované k výročím vítězství 
nad německým nacismem v roce 1945
K  těmto  výročím  byly  vysazeny  tři  lípy 
v parčíku před školou vždy po uplynutí 25, 
30 a 35 let od osvobození Sovětskou armá-
dou.  Poslední  sázení  lípy  se  konalo  v  roce 
1980  za  účasti  tehdejšího  ředitele  základ-
ní  školy  F.  Mitáše,  který  vyslovil  upřímné 
přání,  aby  nově  vysazená  lípa  připomínala 
slavné 35. výročí osvobození nám  i budou-
cím generacím. Osud k ní však nebyl přízni-
vý, v roce 1982 byl odstraněn pahýl kmene 
a místo zatravněno.
Zápis o výsadbě lípy k 25. výročí ve školní 
kronice  chybí.  Konala  se  ještě  za  ředitele 
A. Bišky, jehož k 1. 7. 1970 vystřídal jmeno-
vaný F. Mitáš.

Na fotodokumentaci je na obr. č. 2 a 3 zachy-
cena výsadba lípy k 30. výročí. Na obr. č. 3 
je na fotu pplk. Picek, s nímž žáci besedovali, 
neboť byl účastníkem osvobozovacích bojů 
jako příslušník 1 arm. sboru v SSSR. Sázení 
lípy k 35. výročí zachycují snímky č. 4, 5 a 6.

Ing. Milan Vorel, foto školní kronika

Památné lípy vysazované k výročím či pietě v uplynulém století

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6
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Zprávy z Mateřské školy Děvčátka Momo…

Při  psaní  posledního  příspěvku  to  vypadalo,  že  zima  nás  neopustí 
a i vynášení Moreny se neslo v duchu chladného počasí. Jaro si dalo 
načas, ale zato propuklo intenzivně, zeleně, mnoha vůněmi a zápla-
vou květů okolo nás. Ve školce jsme přivítali návštěvu s dravci, jako 
v minulých letech byla úspěšná a děti se dozvěděly mnoho nového 
a dravce mohly vidět za letu na naší školkové zahradě. Veškerý čas, 
který  je možný  trávíme venku na zahradě a vycházkách, pozoruje-
me  rychlost  probouzení  přírody  a  změny,  které  s  sebou  nese  jarní 
čas. Na naší zahrádce vykvetly sněženky, narcisy, tulipány. V tomto 
roce  nás  čeká  opět  avizovaný  Férový  piknik.  Je  úžasné,  že  datum 
12. 5. 2018 je zároveň dnem Světového dne Fair trade a tak jsme se 
rozhodli,  že kromě Férového pikniku uspořádáme Férovou snídani 
ve stejný den od 10.00 hodin do 12.00 hodin na zahradě Mateřské 

školy,  detaily  se  dozvíte  v  samostatném příspěvku. A  co  se  chystá 
na našem Férovém pikniku? Kromě informací na plakátku se podí-
vejte na fota broží a věnečků, které vyrábějí děti spolu s maminkami 
a  tetami na  podporu  školky. Srdečně vás  všechny  zveme v  sobotu 
12. 5. 2018 nejen dopoledne na Férovou snídani, ale také odpoledne 
od 14 hodin na Férový piknik s kapelou a občerstvením.

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vy-
hrajte kolo! Letos jsme připravili 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!
Jak soutěžit?
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Soutěž se koná od 1. 4. do 14. 10. 2018.
O co se hraje: 
1. cena
› HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena
›  VÍKENDOVÝ POBYT pro dvě osoby na dvě noci v hotelu Zlatá 
Hvězda v Litomyšli

3. cena
›  CYKLISTICKÝ BATOH MERIDA
4. cena
›  CYKLISTICKÝ DRES MERIDA
5.–6. cena
›  CYKLISTICKÁ PŘILBA MERIDA
7. cena
›  CYKLOCOMPUTER
8. cena
›  STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena
›  SADA CYKLONÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ
11.–20. cena
›  DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY A VSTUPENKY na vy-
brané kulturní, společenské a sportovní akce v Pardubickém kraji

Jak vyhrát
Každá Vandrovní knížka s alespoň  třemi nasbíranými  razítky musí 
být  řádně  označena  jménem  soutěžícího,  korespondenční  adresou, 
mailovou  adresou  a  kontaktním  telefonem. Odstřihněte  vyplněnou 
zadní  stranu  Vandrovní  knížky  a  zašlete  ji  na  adresu  Destinační 
společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 
nejpozději do 19. 10. 2018. Vyplněné Vandrovní knížky mohou být 
zasílány i elektronicky (naskenované nebo vyfocené), a to na adresu 
cyklopecky@vychodnicechy.info. Z doručených Vandrovních knížek 
bude vylosováno 20 výherců, kterým budou předány ceny. Výherci 
budou o vyhlášení včas informováni.
Detailní informace k celé soutěži najdete také na: www.vychodnice-
chy.info/cyklopecky

Férová snídaně poprvé zavítá i do Slatiňan! Posnídejte společně a fé-
rově!
v sobotu 12. května se ve Slatiňanech uskuteční piknik na podporu 
pěstitelů – Férová snídaně. Slatiňany se tak přidají k více než stovce 
míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje ka-
kao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a jejich rodi-
ny nemohou žít důstojný život. Na to reaguje systém fair trade, který 
garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky. Díky zapojení 
do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy či 
pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí. 
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou fairtra-
dové a lokální dobroty. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtra-
dový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fair-
tradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou 
vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky.
„V Mateřské škole Děvčátka Momo jsme nadšeni, že Férová snídaně 
bude v ten samý den, kdy organizujeme i Férový piknik – naši lokální 
obdobu a podporu fair trade. Vznikne tak zajímavé propojení z dopo-
ledního posnídání směrem k zábavnému odpoledni.“
Akce se koná v Česku již poosmé, a to vždy na Světový den pro fair 
trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Ve Slati-
ňanech proběhne poprvé, a to od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách 
zahrady Mateřské školy Děvčátka Momo, v ulici Vrchlického 168, 
v případě deště uvnitř školky.
„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011, kdy se pik-
nik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 7 800 lidí 
na 164 místech republiky. Máme radost, že odpovědnou spotřebou 
žije stále více lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organiza-
ce NaZemi, která akci koordinuje. 
Podrobné  informace k  letošní  snídani  jsou průběžně aktualizovány 
na webových stránkách www.ferovasnidane.cz či na facebooku zde.
Za organizační tým Férové snídaně, Olga Chlápková, olga.chlapko-
va@gmail.com, tel. 736 623 368
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Mezinárodním  dnem  památky  obětí  holo-
caustu,  každoročně  připomínaným  v  mě-
síci  lednu  (27.  l.  1945  byl Rudou  armádou 
osvobozen koncentrační a vyhlazovací tábor 
Březinka-Osvětim) a letos již potřicáté vždy 
v měsíci dubnu konaným Pochodem živých 
je vzpomenuto nacistické zvůle – šesti mili-
onů zavražděných židovských občanů. V bý-
valém  Československu  holocaust  nepřežilo 
250  000  obětí  z  350  000  členné  židovské 
komunity.
V závratných počtech obětí a plynutím času 
vytrácejí  se  jednotlivé  životní osudy našich 
spoluobčanů. Dovolte proto následující malé 
připomenutí osudu jedné slatiňanské rodiny.
Paní Žofie Vohryzková, roz. Bandlerová (nar. 
19. 6. l852 v Heřmanově Městci) nastoupila 
dne 2. 12. l942 ve věku 90 let ve Slatiňanech 
(kde prožila 60 let života), do sběrného vla-
ku Chotěboř-Pardubice. Dalším prosincovým 
transportem  byla  spolu  se  stovkami  židov-

ských  obyvatel  našeho  regionu  odvlečena 
do Terezína a v terezínském židovském ghet-
tu 1. 2. 1943 v č.p. 607/08 zemřela strádáním 
a vyčerpáním.
Manželé Aron a Žofie Vohryzkovi zakoupili 
v r. l882 ve Slatiňanech dům č.p. l06 na dneš-
ní ulici T. G. Masaryka, kde desítky let pro-
vozovali  obchod.  Po  prodeji  tohoto  domu 
manželům Málkovým v r. l924 se paní Žofie 
přestěhovala do domu č. p. l29 na téže ulici. 
Pan Aron Vohryzek  (1848–1914)  z význač-
ného  rodu Vohryzků  je pochován na židov-
ském  hřbitově  v  Chrudimi  při  stěně  zakla-
datelů hřbitova. Syn Max Vohryzek padl v I. 
světové válce,  jeho  jméno  je uvedeno v se-
znamu obětí na pomníku v parčíku u školy. 
Dcera  Kamila  Vohryzková  (1886–1926)  se 
provdala za pana Zikmunda Kloppera, byla 

jeho  první  manželkou,  pochována  je  v  ro-
dinné hrobce na židovském hřbitově v Chru-
dimi.  Gertruda,  dcera  Zikmunda  a  Kamily 
Klopperových  a  vnučka Arona  a  Žofie Vo-
hryzkových se provdala za obchodníka pana 
Richarda  Weisskopfa,  z  Kladna-Kročehlav, 
byli  odsunuti  do Terezína  a  poté  dne  l7.  3. 
1942  z Terezína  do  tábora  Izbitz  v  Polsku, 
odkud se již nevrátili. 
Z uvedeného je tedy zřejmé blízké příbuzen-
ství  tří  obětí  holocaustu,  uvedených  na  po-
mníku  u  zdravotního  střediska,  které  mi 
laskavé  ověřila  paní  Ivana Moučková:  paní 
Žofie Vohryzková byla tchýní pana Zikmun-
da Kloppera a babičkou paní Gertrudy Wei-
sskopfové roz. Klopperové.
Pan  Gunter  Deming  je  iniciátorem  skvělé 
myšlenky pokládání stolpersteinů – kamenů 

zmizelých –  v místech posledního bydliště, 
odkud oběti holocaustu odešly do transportů 
a poté do vyhlazovacích koncentračních  tá-
borů. Životní příběh paní Žofie Vohryzkové 
a její rodiny, dlouholetých slatiňanských ob-
čanů,  budiž  připomenut  alespoň  touto  krát-
kou vzpomínkou.
Závěrem prosba: s povděkem přijmu jakou-
koli informaci pamětníků či jakýkoli písem-
ný či fotografický materiál k doplnění shora 
uvedeného.
Prameny:  informace  p.  Ivany  Moučkové, 
sbírka  listin  Katastrálního  úřadu  Chrudim, 
náhrobky židovského hřbitova v Chrudimi. 
Fotografie:  deska  pomníku  u  zdravotního 
střediska,  pomník  v  parčíku  u  školy-nápis, 
dům čp. l06 na ulici T. G. Masaryka

Text, fotografie: JUDr. Hana Mikanová

Vzpomínka na paní Žofiii Vohryzkovou
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Už Aristoteles před  téměř dvěma a půl  tisíci  lety  se ptal: Patří  čas 
do třídy věcí, jež existují, nebo těch, co neexistují?
A víme  to dnes? Většina  asi  řekne,  že  existuje. Měříme ho na ho-
dinkách a stále se nám nedostává. Kdyby neexistoval, tak nám pře-
ce nemůže chybět. A pokud tedy existuje, je skutečně vždy a všude 
stejný? Jak to, že ho někdo má více a někdo méně. Onehdá jsem si 
četl v knížce Fyzika od Michaela Brookse a v kapitole Čas jsem se 
trochu zarazil. Uvědomil jsem si, že ono to s tím časem nebude tak 
jednoznačné.
Na přelomu 19. a 20. století objevili manželé Marie a Pierre Curieovi 
radioaktivní prvek polonium 209 a zjistili, že jeho poločas rozpadu 
je 100 let. To znamená, že za sto let se polovina jeho atomů rozpadne 
a vyšle spršku záření.
A nyní předpokládejme, že by tehdy existovaly rakety schopné letět 
rychlostí rovnou 0,99 rychlosti světla. Curieovi by jeden kousek po-
lonia nechali v pařížské laboratoři a druhý kousek by vložili do ra-
kety. Ta by vyletěla do vesmíru a letěla rovných 100 let, potom by se 

otočila a letěla by stejnou dobu zpět. Za tu dobu vzorek v laboratoři 
ztratil 75% svých atomů (za 100 let polovinu, za druhých sto let po-
lovinu ze zbylé poloviny). Avšak vzorek v raketě by ztratil pouhých 
20% atomů. „Hodiny“ v raketě šly čtrnáctiprocentní rychlostí oproti 
„hodinám“ na Zemi.
Ale uvažujme ještě dále. Představme si, že Marie a Pierre budou své 
vzorky sledovat. Marie zůstane na Zemi u vzorku v laboratoři a Pie-
rre  sedne  do  rakety.  Jenže  i  těla  vědců mají  své  vnitřní  „hodiny“. 
I jejich těla se skládají z atomů. Předpokládejme, že v kosmické lodi 
jsou zajištěny podmínky k životu  jako na Zemi. Atomární procesy 
v Pierrově těle budou probíhat pomaleji a totéž platí o stárnutí buněk 
a  srdečním  rytmu. Vše by  se zpomalovalo  stejně  jako  radioaktivní 
rozpad. Pierre by se po dvou stech letech vrátil na Zemi jen o 28 let 
starší, zatímco jeho žena by byla dávno mrtvá.
Z toho plyne, že pokud by se vyvinuly rakety pro takové kosmické 
cestování, cesty do budoucnosti by byly zcela reálné. No, máme se 
na co těšit.
Avšak nechme nyní vědu vědou. Nabídnu vám i jednu starou antic-
kou teorii.
Přítomnost je hrana mezi minulostí a budoucností. Budoucnost ještě 
nebyla, tudíž neexistuje. A minulost už byla, tudíž už není, takže také 
neexistuje. Tak co nám ta hrana odděluje? Odděluje jedno nic od dru-
hého nic. Co je to tedy vlastně ta přítomnost? Existuje vůbec?
Když už jsme u těch Řeků,  tak ti měli časy dokonce dva: Chronos 
a Kairos. Chronos  jim  říkal,  jaká  je  denní  doba, měřeno  sluncem, 
zatímco Kairos upozorňoval na to, že právě teď je dobré zasít obilí 
nebo sklidit olivy, protože právě teď je na to příhodný čas.
Možná, že výše popsané může být na pochopení moc složité. Budu 
už přízemnější. Připusťme, že čas existuje. Naši dávnější předkové 
se v něm orientovali podle slunce. Naši méně dávní předkové vymy-
sleli chronometry, a ten slunečný den rozdělili na 24 hodin, ty dále 
na minuty a vteřiny. Už pár století tedy víme, kolik přesně měří jeden 
den a že všechny jsou nachlup stejně dlouhé (zůstaneme-li u našeho 
běžného hodinkového měření). Avšak, čím jsme vyspělejší, tím více 
toho musíme za  ten den stihnout. A často se nám to nedaří. Prostě 
nestíháme. Dostáváme se proto často do stresu, potíží, nepříjemností, 
trapností. Co s tím? Naštěstí jsme homo sapiens sapiens a tudíž chyt-
ří a moudří. A tak člověk vymyslel spořiče času, což nás nesmírně 
zvýhodňuje oproti všem jiným božím hovádkům a také oproti našim 
předhodinkovými předkům. A tak máme mobily (dnes vesměs chyt-
ré), počítače, internet, auta, mikrovlnky, varné konvice, myčky nádo-
bí, automatické pračky, samootvírací dveře a brány, a čert ví, co ještě. 
Dnes už nemusíme skoro nikam běhat, protože si vše koupíme z do-
mova, nemusíme chodit za přáteli, protože jich máme plný počítač 
a jsou tady a teď hned, nemusíme dělat spoustu jiných časově nároč-
ných činností. Proto jsme tak spokojení, klidní, v pohodě a můžeme 
se věnovat mnohem víc  svým zálibám. A pokud snad někdo přece 
jen nestíhá a je z toho stále v napětí, nezbývá, než ho politovat. Je to 
chudák a měl by se léčit. Času má naprosto stejně, jak všichni ostatní, 
jen z důvodu svého postižení s ním neumí hospodařit. Moderní mlu-
vou řečeno, je sám sobě špatným manažerem. Nejhorší je, že mnohdy 
takto postižení řídí nejen sebe, ale i jiné jedince stejného druhu.

zdeněk jirásek

ÚVAHA O ČASE

ŽENY, MÚZY, BOHYNĚ

ŽENY,  MÚZY,  BOHYNĚ,  tak  se  jmenuje  čtvrtá  básnická  sbírka 
Zdeňka  Jiráska. Od  starších  sbírek  se  výrazně  liší.  Zatímco Dívka 
s koblížky byla knížečka krátkých rýmovaných, převážně vtipných 
básniček, další dvě – Šum tvých vlasů a Osamělý piják čaje byly sbír-
ky sestavené z filosofických úvah autora. Tentokrát se jedná o básně 
čistě  lyrické. Ty mají  trochu  neobvyklou  formu  –  jsou  psány  jako 
akrostichy. Akrostich vypadá tak, že se slovo napíše pod sebe, čímž je 
dáno počáteční písmeno každého verše. Všechny básně ve sbírce jsou 
psány na ženská jména, použita jsou i jména antických a slovanských 
bohyň  a múz. Knížka  je  doplněna  uměleckými  akty  pardubického 
fotografa Miloše Fice.
Knížka je zatím k dostání u autora samotného a ve vinotéce Na cestě 
(na kruháku). Cena sbírky je 139 Kč.

Dvě malé ukázky:

INRI je na kříži napsáno
Vejdu k tobě tiše
A ten kříž otočím
Nemusí nás nikdo vidět
Ani on

Bělostná jak sníh
Ležící v horách
Až dech se tají
Nebo taky
Krásná jak
Ašantka zpívajíc blues

Renata Maryšková, vedoucí knihovny

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by 
doporučili  k  přečtení  i  ostatním. Ti,  kteří  nám 
svůj  názor  a  odkaz  na  zajímavou  a  poutavou 
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 ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Halina Pawlowská – Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Martina Formanová – Povídky na tělo

Měsíc s pěknou knihou
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FESTIVÁLEK NA KLÍČEK
Město Slatiňany se stalo velmi vlídným hos-
titelem akce, která má ambici nabídnout pří-
jemně strávenou sobotu pro celou rodinu. Již 
pošesté pořádá zapsaný spolek Klíček a Klí-
čenky ve spolupráci s Domovem sociálních 
služeb Slatiňany 12. května v areálu Sokola 
Slatiňany  svůj  Festiválek,  na  kterém  letos 
oslaví neuvěřitelných 35  let  zpívání pro  ra-
dost sobě i druhým. Soubor Klíček a Klíčen-
ky  vznikl  jako  klasický  sboreček  mateřské 
školy, ale postupem času se stal doslova ro-
dinným souborem, který nabízí kvalitní vyu-
žití volného času dobrým lidem od tří do de-
vadesáti tří let. Ve velké klíčkové rodině mají 
své místo nejmladší zpěváčci z Mamaklíčku, 
školáci  z  Morašického  Klíčku,  krásní  mla-
dí  lidé  z  Klíčenek  a  Rebelek,  klienti  DSS 
v  úžasném  seskupení  Klíčenky  Slatiňany, 
dospělé  členky  souboru  a  maminky,  které 
si  také chtějí zazpívat, v Oldies Klíčenkách 
a  nejmilovanější  součást  souboru  –  senioři 
z  Lůžkového  a  sociálního  centra  Chrudim 
jako Praklíček. Všechny složky souboru do-
provází kapela Paklíče.
Na  letošním  Festiválku  si,  přátelé,  užijete 
dostatek zpěvu a krásné hudby v podání po-
řádajícího  souboru,  ale  také  souboru Trala-
láček MŠ Strojařů Chrudim, kapely Kaťáčci 
ZUŠ Luže, pěvkyně Moniky Maškové a  je-
jich žáků, famózního dua Ivana a Láďa. Za-
tančí soubor Step DSS Slatiňany a Loly Ruža 
z Luže, pohádku zahrají Lukavánci z Luka-
vice,  historickým  šermem  ohromí  skupina 
DDM  Chrudim.  Celým  programem  prová-
zejí  členové  souboru  Kvítko  Mladoňovice, 
rodina  Ozorákova.  Velmi  milým  hostem 
jsou zrakově postižení manželé Macourkovi 
z Kojetína u Prostějova. A ještě bude  jedno 
překvapení!!! Na závěr je připravena samo-
zřejmě diskotéka. Kvalitní zvuk zajišťuje tra-
dičně pan František Tuček z Pohledu.
Stejně  bohatý  bude  doprovodný  program. 
Uvidíte ukázky práce oblastního spolku ČČK 
Chrudim  a  slatiňanských  hasičů,  navštívíte 
Psí  koutek  u  Moniky  s  canisterapeutický-
mi  sibiřskými  husky  a  bílými  švýcarskými 
ovčáky, připravena je spousta her a legrace, 
stánky  s  bohatým  občerstvením,  zmrzlinou 
a cukrovou vatou, stánky s perníčky a výrob-
ky  klientů DSS  Slatiňany,  atrakce  pro  děti. 
Připraven je i charitativní stánek s prodejem 
plyšáků,  jehož  výtěžek  předáme  organizaci 
pro onkologicky nemocné děti.
Záštitu nad Festiválkem laskavě převzal mís-
tostarosta Města Chrudimě, pan JUDr. Miro-
slav Tejkl.
Akci podporují: Omega plus Chrudim, Tesco 
Stores  a.s.,  Hypermarket  Tesco  Chrudim, 
pan Petr Krampera,  paní Monika Mašková, 
Čistící stanice osiv Kočí – velmi děkujeme.
Festiválek začíná v 10 hodin a můžete s námi 
pobýt až do večera. Jíst a pít bude co a zába-
vy nepočítaně. Přejte nám pěkné počasí a ur-
čitě si přijďte s námi ty 35. narozeniny užít. 
Bude to stát za to.

Iva Hovorková Malinová
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Vážení spoluobčané, první nový rok v čerstvě zrozené Českosloven-
ské republice s sebou přinášel revoluční změny. Obecní volby a je-
jich výsledek, rázné vykročení ke komplexní elektrifikaci po vleklém 
přešlapování, spojení se světem moderní telefonní sítí, jakož i další 
poválečné vymoženosti doprovázely vydobytou svobodu. Zároveň do-
znívaly neblahé důsledky války – neduživost a chudoba, doléhající 
nejvíc na děti. Zajímavá je i závěrečná zmínka o rozmarech tehdej-
šího počasí. 
………. Dne 21. 5. uložena polní hlídka obecním strážníkům. Den-
ní poplatek ponocnému Janu Pecinovi zvýšen ze 2 Kč 50 h na 4 Kč 
od 1. května. ………. Náměstek starosty Josef Ježek oznámil, že ze 
zdravotních  důvodů  se  vzdává  úřadu  a  členství  v  obec.  zastupitel-
stvu. Dne 27. 3. usneseno vyslat k dosavadnímu náměstku deputaci 
se žádostí, aby ve svém úřadě setrval. Avšak když jmenovaný na své 
resignaci dále  trval, ujal se správy obce první  radní Václav Krajíc. 
………. Na výzvu správy státní silnice v Chrudimi se obec zavázala, 
že pro případ vydláždění státní silnice v Slatiňanech upraví na svůj 
náklad okolí  této silnice. Též i velkostatek dal písemné prohlášení, 
že ustoupí se zdí u domu bývalého pivovaru s tou podmínkou, když 
obec novou zeď na svůj náklad postaví. ………. V obecní „borovině“ 
bylo vysázeno 5.600 smrčků. Usneseno, aby sad v obecní  třešňov-
ce byl rozdělen na několik dílců a ovoce z těchto jednotlivých dílců 
bylo prodáno ve veřejné dražbě. ………. Výměrem okresní politické 
správy v Chrudimi byly první republikánské volby stanoveny na ne-
děli 15. 6. Volby se konaly ve dvou místnostech zdejší školy. Podle 
nového volebního zákona bylo rozhodnuto volit 24 členy obec. 
zastupitelstva. K  volbě  bylo  povoláno  1.128  oprávněných  voličů: 
477 mužů a 651 žen. Volby byly zákonem povinné. Dostavilo  se 
1.039 voličů, tj. 92%. Byly přihlášeny 4 kandidátní listiny. Čsl. strana 
sociální  obdržela 6 mandátů – 27%, Čsl.  strana  republ.  venkova 2 
mandáty – 10%, Čsl. strana národně demokratická 7 mandátů – 27% 
a Čsl. strana sociálně demokratická 9 mandátů – 36%. Volba starosty, 
jeho  náměstků  a  obec.  rady  byla  určena  na  6.  7.  Starostou  zvolen 
Antonín Tesař, zednický mistr (Čsl. strana sociální), prvním náměst-
kem Antonín Novotný a druhým Leopold Hájek – oba za Čsl. stra-
nu soc. demokratickou. ………. Ve schůzi 19. 11. byla odstupujícím 
úřadujícím radním Václavem Krajícem předána obecní správa nové-
mu starostovi. Zároveň stanoveny následující odbory: hospodářský 
a personální, chudinský a sociální, stavební a bytový, policejní a po-
žární a odbor osvětový – všechny o 6 členech. Sestavena také finanč-
ní komise o 12 členech (polovina z  řad zastupitelů, polovina z  řad 
občanstva). ………. Zároveň vytýčeny nejdůležitější úkoly nové 
správy a z těch uznány za nejpřednější elektrisace a telefonisace 
obce. ………. „Hospodářské  strojní družstvo pro  rozvod a upotře-
bení elektrické síly v hospodářství a živnostech v Slatiňanech“ sjed-
nalo dodávání el. proudu z Východočeské elektrárny v Pardubicích 
do Slatiňan a blízkých obcí. Za těchto okolností: 1) Obec přistoupí 
za člena Hospodářského družstva pro rozvod elektřiny s 200 podíly 
po 50 Kč. 2) Vlastním nákladem dá zřídit firmou Alois Douda z Vi-
nohrad osvětlovací vedení asi o 32 žárovkách pro veřejné osvětlení. 
3) Opatří výpůjčku ve výši 25.000,- Kč. 4) Obec pronajme družstvu 
vhodný prostoru mostu (10 m2) za  roční nájem 1 Kč od 1. 1. 1920 
na dobu 24 let, k postavení transformátoru. ……….. Velkou nesnáz 
působil správě obce nedostatek telefon. spojení se světem. Ve schů-
zi obec. zastupitelstva 6. 12. rozhodnuto vyslat deputaci k minister-
stvu pošt  a  telegrafů v Praze  se žádostí o  zřízení veřejné  telefonní 
hovorny a přípojky do obecní úřadovny. V Praze se dostalo ujiště-
ní, že žádosti bude vyhověno a ve 14 dnech bude s prací započato. 

………. Náklad na vedení přípojky k obec. úřadu bude hrazen z pro-
deje dříví v obecní borovině. ……….Pro děti válkou a podvýživou 
zesláblé  zřízena  byla  z  podnětu  „Československé  péče  o  mládež“ 
stravovací stanice, kde byla dětem podávána polévka a také kakao-
vý odvar. ……….Ustanoven zvláštní výbor z místních chudých žen, 
členů chudinského odboru a obec. zastupitelstva, kterému uloženo, 
aby objednal ve vojenském skladišti v Hradci Králové dřevěnou 
obuv pro zdejší chudé děti. ………. Stanoveny ceny obuvi mužské 
na míru po živnostensku za 104 Kč, ženské za 90 Kč. ………. Odhla-
sováno (v Národním shromáždění) zrušení celibátu učitelek. ………. 
O prázdninách odešel do výslužby učitel František Mládek, který 39 
let na zdejší škole působil. Při stromkové slavnosti dne 7. května za-
sazena „lípa svobody“ za účasti žactva, členů učitelského sboru a ob-
čanstva (ve školním parku). ………. 30. 10. Napadlo mnoho sněhu, 
ačkoliv listí nebylo ještě spadlé. Pod tíhou sněhu se polámalo ovocné 
stromoví a na polích mnoho řepy a brambor časnými mrazíky zamrz-
lo. Sněhu napadlo přes půl metru. Na začátku července průtrž mračen 
s krupobitím a nevídanou bouří zasáhla Chrudim, přičemž městský 
park  úplně  zaplaven. Na  straně  k Medlešicím  a Mikulovicím,  kde 
kroupy zničily načisto celou úrodu.

z kroniky vybral P. Kolek
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