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LISTOPAD 2019

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

Lípa k 30. výročí počátku sametové revoluce

Vítání občánků Položení věnce

17. listopadu letošního roku si připomeneme 30. výročí sametové 
revoluce, která ukončila komunistický totalitní režim v naší zemi. 
K výročí pádu komunistického režimu v roce 1989 bude ve Slatiňa-
nech vysazena lípa v parku Jaromíra Johna u základní školy.
V pátek 15. listopadu 2019 v 10 hodin můžete být přítomni slav-
nostnímu aktu zasazení lípy za přítomnosti starosty našeho města 
MVDr. Ivana Jeníka a dalších představitelů města. mk

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 21. září 
2019 radní města paní Marií Málkovou slavnostně přivítání do života 
a společenství našeho města tito noví občánci: Kvapilová Karolína, 
Kyselová Saffron, Kyselová Scarlett, Landsman Jakub, Málek 
Šimon a Račak František.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ze Základní umělecké školy 
Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jiřiny 
Hrubé, za jejichž pravidelnou spolupráci jim patří velký dík. Přejeme 
novým občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví a spo-
kojenosti.

Ivona Osinková, foto: Andrea Laki

Dne 11. 11. 2019 v 11.00 hodin bude u příležitosti Dne válečných 
veteránů položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického. 
K účasti na tomto aktu jsou zváni všichni občané.

Ivona Osinková

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím 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:
Marcela Mlynářová – Ne neharaší není chlap
Katarína Gillerová – Kroky v dešti

Měsíc s pěknou knihou

Pozvánka na 173. Laskavý večer
Ondřej Kabrna, literatura a violoncellisté

Na Laskavém večeru hrál již třikrát, ale přesto si ho mnozí pravidel-
ní návštěvníci nevybaví. Vždy byl tím vzadu. Až nyní přijede jako 
hlavní host Laskavého večera a předvede své umění sám. Bez ja-
zzové zpěvačky Jany Koubkové. Tím hostem bude klavírní virtuóz 
Ondřej Kabrna.
Mezi jeho hraním bude ze svého díla číst východočeská spisovatelka, 
autorka mnoha knih pro děti i dospělé Marcella Marboe. Její psaní 
je lehké, svižné a vtipné. Určitě se dobře pobavíte.
A to ještě není všechno. Ze všeho nejdříve se na podiu představí vio-
loncellové trio z pardubické konzervatoře ve složení Filip Rufer, 
Josef Bartoň a Vladimíra Pithartová. Posledně jmenovaná si už 
na LV zahrála v prosinci 2018.
172. Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. od 19 hodin. 
Vstupné je 60 korun a lístky si můžete jako obvykle koupit v Městské 
knihovně (469 660 239) anebo přímo na místě.  z. j.

Uzavření knihovny a infocentra
Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z důvodu dlouhodobé ne-
moci knihovnice je nutné operativně krátit otevírací dobu, a proto 
prosím věnujte pozornost www stránkám jak knihovny, infocentra 
i města, nebo hlášení rozhlasu, kde se vždy aktuální uzavření dozvíte. 
Aktuálně:
1. listopadu otevřeno pouze do 13 hodin
8. listopadu ZAVŘENO
14. listopadu otevřeno až od 13 hodin
18. listopadu ZAVŘENO
Děkujeme za pochopení. Renata Maryšková

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 11. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Hledáme dobrovolníky
Město Slatiňany, odbor veřejného opatrovnictví, hledá ke svým opa-
trovancům z řad uživatelů Domova sociálních služeb Slatiňany dob-
rovolníky, případně asistenty, jejichž činnost by spočívala v pravi-
delných vycházkách po blízkém okolí Slatiňan. Frekvence vycházek 
a další podrobnosti této služby budou sděleny při osobním jednání 
s pracovnicí jmenovaného odboru na Městském úřadě ve Slatiňanech 
(po telefonické dohodě na čísle 702 080 156). 

Hana Borovičková – OVO
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Rada města Slatiňany projednala
na 31. schůzi dne 16. 9. 2019:

1.  Byla schválena úprava odpisového plánu Školní jídelny z důvodu 
provedení instalace nových garážových vrat.

2.  Schválení přesunu finančních prostředků připravených pro opravu 
elektrických rozvodů do více prací spojených s opravou kanalizace 
MŠ.

3.  Rada schválila elektro připojení objektu společnosti POKSPOL 
v ulici Čechova.

4.  Rada schválila posílení elektro připojení objektu společnosti AIR-
TEX styl v postranní ulici T. G. Masaryka.

5.  Rada schválila rekonstrukci elektro připojení domu č. p. 37 v ul. 
T. G. Masaryka.

6.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 602 652 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) 
a ve výdajové části 102 765 625 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – více náklady spojeny s údržbou VO, opravy 
rozhlasu a TDS stavby vodovodní přípojky na Švýcárně.

7.  Byl připravován program pro 6. zasedání ZM.
8.  Bylo rozhodnuto o bezplatném zapůjčení Společenského domu 

souboru Sejkorky na 17. 10., dále o prohlídce Švýcárny zdarma 
pro účastníky Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tra-
dice Evropy. Byl schválen dodatek k smlouvě o vybudování do-
pravní infrastruktury ve Škrovádě. Rada diskutovala o iniciativě 
možnosti pletí chodníků, přičemž doporučila oslovit iniciátory této 
akce. Rada schválila dotační programy poskytovaných z rozpoč-
tu pro rok 2020 organizacím na území města (viz níže v článku). 
Došlo ke schválení ceníku prodeje dřeva získaného z lesního ma-
jetku města. Byl stanoven termín veřejného jednání s nájemníky 
městských bytů týkající se připomínek k nové nájemní smlouvě. 
Rada se zabývala zveřejňováním hlasování zastupitelů na webo-
vých stránkách města, umístěním kontejnerů na biologický odpad 
a tvorbou souhrnného přehledu akcí konaných na území města 
do Ozvěn. Rada řešila žádost občana Kunčí související s projekto-
vaným odkanalizováním Kunčí, přičemž se rozhodla na jeho pod-
mínky nepřistoupit. Bylo schváleno znění dopisu pro NPÚ týkající 
se zpoplatnění vstupu do zámeckého parku.

Rada města Slatiňany projednala
na 32. schůzi dne 24. 9. 2019:

•  Rada schválila vypsání veřejné zakázky na zajištění svozu a využití 
některých samostatně vytříděných využitelných složek komunální-
ho odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony).

•  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 629 412 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) 
a ve výdajové části 102 792 385 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč).

•  Rada souhlasila s bezplatným zapůjčením plošiny organizaci TJ So-
kol (na dva dny). Došlo ke schválení technického řešení odkanali-
zování rodinného domu v Kunčí. Řešila se problematika odvodnění 
křižovatky ve Škrovádě. Rada doporučila MŠ a ZŠ využít dotač-
ní titul výzvy „Venkovní zahrady“ a započít s přípravou podkladů 
do žádosti.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 6. zasedání dne 24. 9. 2019:

•  Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
•  Zastupitelstvo města neschválilo koupi tří chat v chatové lokalitě 

„Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
•  Došlo k bezúplatnému majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod 

opraveným chodníkem v Trpišově (od hasičárny směr Šiškovice).
•  By schválen prodej části pozemkové parcely č. 65/1 v kat. území 

Škrovád o výměře 100 m2.
•  Město schválilo bezúplatný převod pozemku pro stavbu parkoviště 

u stadionu od Spartaku o výměře 397 m2.

•  Došlo ke schválení rekonstrukce havarijního stavu pravobřežní zdi 
pod jezem u Podskály. Zeď bude betonová s obkladem z lomového 
kamene – žuly, koruna stěny (parapet) bude tvořena 1 řádkem ma-
sivních pískovcových bloků.

•  ZM schválilo koupi pozemku cca 135 m2 pro stavbu kanalizace 
v Kunčí za cenu 280 Kč/m2 (dle znaleckého posudku) + náklady 
spojené s převodem nemovitostí.

•  Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření schválená radou měs-
ta.

•  Došlo ke schválení převodu kanalizace „Presy“ do VaK Chrudim 
(formou vkladu, výměnou za akcie). 

•  Zastupitelstvo města pověřilo radu města jednáním se společnos-
tí SENIOR PARK, a.s. a dalšími zájemci o prodeji pozemku parc. 
č. 357/21 za účelem výstavby bytů pro seniory.

•  Schválení dotací z rozpočtu města Slatiňany pro organizace na úze-
mí města.

•  ZM neschválilo prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 823 ve Sla-
tiňanech.

•  Pověření MěÚ jednáním s Lesy České republiky, s.p. o odprodej 
pozemku č. 67 v k.ú. Slatiňany (pozemek mezi cestou a náhonem).

•  Došlo ke schválení vyřazení formou prodeje nebo likvidací staré 
betonové garáže v majetku města v prostorách rekonstruovaného 
dvora DPS.

•  Zastupitelé dále diskutovali o plánovaném zpoplatnění vstupu 
do zámeckého parku. Byla podána informace ohledně průběhu po-
řizování nového územního plánu (tvorba návrhu vypořádání námi-
tek a připomínek). Diskutovalo se o problematice ucpávání kanálů 
listím při větším dešti, především v určitých lokalitách. Řešil se 
stav zdi u řeky pod mostem (čeká se na Povodí Labe). Zazněl dotaz 
ohledně četnosti cest služebního automobilu odboru opatrovnictví 
a dotaz na vyvěšování parte ve Škrovádu.

Rada města Slatiňany projednala
na 33. schůzi dne 30. 9. 2019:

1.  Schválení vnitřní směrnice pro práci s osobními údaji (GDPR).
2.  Dohoda o partnerství v rámci propagace turistické oblasti Chru-

dimsko-Hlinecko – zaslání každoročního finančního příspěvku 
ve výši 5 000 Kč za účelem společné propagace.

3.  Schválení změny v nájmu nebytových prostor v domě čp. 21 (ka-
deřnictví).

4.  Dodatek smlouvy o dílo na opravu povrchu místní komunikace 
ve Škrovádu se společností M – SILNICE a. s., kvůli položení 
chrániček pro elektrické vedení a optických kabelů (navýšení ceny 
o 90 tis. Kč).

5.  Došlo k projednání a odložení bodu ohledně stanovení celkového 
počtu zaměstnanců MěÚ.

6.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí 
o půlroční prodloužení.

7.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 843 312 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) 
a ve výdajové části 103 006 285 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – nákup elektrocentrály, doplnění vánočního 
osvětlení do ul. Sečská, autorský dozor na opravu městské komu-
nikace (ve „Výmolu“), více práce spojené s uložením chrániček 
pro elektrický kabel ve Škrovádě.

8.  Předseda výboru pro životní prostředí představil výzvu „Chodní-
ky a plevel“, přičemž se s Radou domluvil na způsobu oznáme-
ní MěÚ zapojení občana do výzvy. Dále rada schválila podporu 
akce výsadby nových stromů organizací Skauti. Došlo ke schvá-
lení bezplatného zapůjčení Společenského domu spolku Formani 
na prosincový víkend. Zazněla informace o vypuštění rybníka Ma-
zánek z důvodu výlovu. Rada odsouhlasila použití neinvestičního 
příspěvku 30 000 Kč na předfinancování školního psychologa ZŠ 
do doby úhrady z operačního programu věda, výzkum, vzdělávání 
z EU.

Rada města Slatiňany
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Rada města Slatiňany projednala
na 34. schůzi dne 2. 10. 2019:

•  Rada rozhodla o ponechání tabulkového počtu zaměstnanců MěÚ. 
Byla stanovena komise pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktiv-
ního muzea Švýcárna“.

•  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 898 212 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) 
a ve výdajové části 103 061 185 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – náklady spojené s opravou digitální úřední 
desky, spoluúčast na akci Zastřešení pergoly na plovárně.

•  Schválení dohody o změně části obsahu „Plánovací smlouvy“, je-
jíž předmětem je dokončení zbudování veřejné infrastruktury v k.ú. 
Kuční. Bezplatné zapůjčení plošiny organizaci TJ Sokol na jeden 
den. Došlo k udělení souhlasu s umístěním stavby skladu krmiva 
k chovu ryb na pozemku v Kunčí. Rada se zabývala doporučením 
Výboru pro územní plánování, přičemž výbor požádala o zaslání 
podkladů. Dále rada řešila formu rozpočtu pro rok 2020, mobilní 
rozhlas, kontejnery na bioodpad a dotazy uchazečů k veřejným za-
kázkám týkající se odpadového hospodářství.

Rada města Slatiňany projednala
na 35. schůzi dne 14. 10. 2019:

•  Došlo k uzavření smlouvy o likvidaci biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu.

•  Schválení vyřazení starého nebo nefunkčního majetku – skříně, 
žehličky, konvice, ...

•  Na žádost občana byla uzavřena smlouva o odvádění odpadních 
vod do připravované kanalizace v Kunčí z „rodinné“ čističky od-
padních vod.

•  Rada města schválila prodej staré nepoužívané betonové garáže sva-
zu rybářů (na základě schváleného záměru ZM) za cenu 5 000 Kč.

•  Souhlas s použitím rezervního fondu MŠ za účelem nákupu klima-
tizační jednotky v hodnotě 33 063 Kč.

•  Rada požádala o vyčíslení nákladů a požádala o vstup do jednání 
se Sokolem o nájemních podmínkách pozemku, který využívá MŠ, 

za účelem realizace dotačního projektu „Přírodní zahrady“.
•  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 

103 053 012 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) 
a ve výdajové části 103 215 985 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – PD na veřejné osvětlení budoucího parkoviště 
u stadionu, PHM.

•  Rada vzala na vědomí finanční dar ZŠ, uzavření MŠ v termínu od 23. 
12 až 1. 1. Rada schválila bezplatné připojení elektrické energie 
na akci „Obnova lesa“ konanou 19. 10. u Švýcárny. Nebylo vyhově-
no žádosti o umístění reklamního banneru na oplocení domu čp. 21 
(kadeřnictví). Schválení zaplacení 140 ks obědů v jídelní pro účast-
níky festivalu „Dny evropské kultury“. Rada se seznámila se zámě-
rem doprojektovat v tomto roce zbývající část ulice Klášterní. Byl 
schválen záměr a situační výkres realizace VO v severní části ulice 
T.G.M., typ svídla iGuzzini WOW. Rada vzala na vědomí informace 
ohledně veřejného jednání s nájemníky městských bytů, o jednání 
ve věci přípravy návrhu lesního hospodářského plánu v příštích 10 
letech a o jednání ohledně umisťování chrániček pro optický kabel. 
Rada byla obeznámena s možností získání dotace pro HZS.

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíž okomentoval 
Ing. Vít Steklý

Městský úřad rozdával radost dětem

Ne každému z nás rodičů byl dopřán dar nejcennější – zdraví našich 
dětí. Jako soukromá osoba jsem obdržela informaci, že dětské onko-
logické oddělení ve FN v Hradci Králové rádo přijme plyšové hračky 
pro své malé pacienty. Tuto skutečnost jsem sdělila svým kolegům 
a kolegyním a obratem vznikla opravdu rozsáhlá sbírka plyšáků (se-
šlo se na cca tři sta postaviček a polštářků různých tvarů a velikostí), 
kterou jsme se rozhodli rozdělit mezi jmenovanou fakultní nemocnici 
a dětské oddělení a chirurgickou ambulanci chrudimské nemocnice. 
Ve jmenovaných nemocnicích jsme byli velmi srdečně přijati a zpět-
nou vazbou nám jsou děkovné a informativní zprávy z jednotlivých 
oddělení, kdy námi předané hračky zmírňují bolest z léčby a stesk 
po rodičích. 

Hana Borovičková
Odbor veřejného opatrovnictví Města Slatiňan

Proč vánoční osvětlení s předstihem?
Pro informaci občanům uvádíme, že pracovníci města nepodlehli ne-
přiměřeně předčasné vánoční reklamní kampaní. Veřejné osvětlení 
bylo v našem městě instalováno s předstihem z důvodu plánované 
opravy montážní plošiny.
Děkujeme za pochopení. mv

Zlatá svatba
Manželé Hana a Jaroslav Šnáblovi oslavili 18. 10. 2019 v kruhu ro-
diny zlatou svatbu.
Srdečně děkují všem přátelům, kteří si na ně vzpomněli gratulací, 
dárkem, nebo kytičkou. Velice si toho vážíme.

Manželé Šnáblovi

Děti z MŠ MOMO
vykouzli seniorů úsměv na tváři

Děkujeme dětem a učitelkám z Mateřské školy Děvčátka Momo za 
vystoupení, které se uskutečnilo ve středu 23. října 2019 u příležitosti 
oslav narozenin a svátků obyvatel DPS. Podzimně laděným pásmem 
písniček a říkadel nám zpříjemnily odpoledne.

Ilona Čápová Tušicová

Vstupné do zámeckého parku
15. října letošního roku jsem se zúčastnila přednášky Ing. Jaroslava 
Bušty o prováděné rekonstrukci zámku a zámeckého parku. Přednáška 
byla skvěle připravena a srovnání fotozáběrů před započetím, v průběhu 
prací a výsledku po dokončení prací spolu se zasvěceným výkladem se 
většině přítomných líbila, o čemž svědčil i mohutný potlesk na závěr.
Máme se na co těšit, neboť nás čeká velmi pěkná podívaná, jak při pro-
cházkách parkem, tak i v upravených prostorách, které budou částečně 
využity pro pořádání společenských akcí (koncerty, přednášky apod.). 
Máme štěstí, že v čele místního památkového zařízení stojí tak na-
dšený a pracovitý člověk.
Závěrem mi dovolte, abych svým osobním vyjádřením podpořila zá-
měr zpoplatnění prohlídky zámeckého parku v uzavřené tzv. „rodin-
né“ části. Pro ty, kteří budou park navštěvovat pravidelně a častěji, 
nebude rozhodně poplatek představovat finanční zátěž (cena roční 
permanentky představuje cca 10 Kč na měsíc) a návštěvníci pouze 
občasní za uvažovanou částku 30 Kč za 1 návštěvu rozhodně uvi-
dí řadu nových zařízení, staveb a úprav a navíc se projdou krásným 
prostředím. Doufejme, že se budou chovat pozorně a případné špatné 
chování neukázněných oznámí na správě památkového zařízení.

Marie Kyselová – Schmoranzová
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Den za obnovu lesa

Vážené kolegyně a kolegové, 
jménem pana krajského ředitele i nás dvou přijměte poděkování 
za pomoc a čas věnovaný průběhu akce Den za obnovu lesa, který 
proběhl v sobotu 19. října v lokalitě Švýcárna.
I díky Vašemu pochopení, vstřícnosti i pomoci měla akce hladký 
průběh. Dle dosavadního hodnocení a ohlasu samotných účastníků 
byla velmi pozitivně hodnocena a velmi dobře přijata. Stejně vyzněly 
i dosud odvysílané reportáže různých médií, které se akce po oba dny 
z vlastního zájmu zúčastnily.
Na Švýcárně se během sobotní akce vystřídalo cca 1800 účastníků 
a vysazeno bylo 5 000 tis. kusů sazenic lesních dřevin. S Vaší po-
mocí zajištěný doprovodný program byl velmi pestrý, velmi zdařilý 
a účastníkům se hodně líbil. Sebrali jsme mnoho zkušeností z orga-
nizování takto velké akce a pro její případné opakování se poučíme 
nebo je rádi předáme.

Zuzana Neznajová, koordinátorka akce
František Neznaj, lesní správce LS Nasavrky

Akce Den za obnovu lesa se zúčastnila i velká řada občanů z naše-
ho města, převážně rodin s dětmi, včetně starosty města Slatiňany 
MVDr. Ivana Jeníka, který také zasadil „svůj“ strom.
Město Slatiňany se připojuje s poděkováním všem zúčastněným 
na této vydařené akci. mk

Životní jubileum Mgr. Vladimíra Báči
Dne 4. 10. 2019 oslavil devadesáté narozeniny 
pan Mgr. Vladimír Báča.
Jmenovaný prožil část svého života v našem měs-
tě. Na Slatiňáky i Slatiňany vzpomíná s láskou 
a stále se zajímá o zdejší dění. 
Oslavenci přejeme pevné zdraví a mnoho radosti 
do dalších let.

v.k.

Mezinárodní cvičení

Mezinárodní cvičení mobilních jednotek jízdních policií států V4 
(Maďarsko, Slovensko, Polsko, ČR) zaměřené na pátrání po osobách 
v těžko přístupném terénu, orientaci v otevřeném prostoru a koordi-
naci s řídícím centrem se konalo od 17. října v objektu Účelového 
zařízení KŘP Pardubického kraje v Trpišově. 
Slavnostního zahájení se na pozvání účastnil i starosta našeho města 
MVDr. Ivan Jeník.
Součástí slavnostního zahájení byl nástup všech zúčastněných (viz 
foto). mk

Senioři byli poučeni  o svoji bezpečnosti
Městu Slatiňany ve spolupráci s Pečovatelskou službou Slatiňany se 
podařilo zajistit pro občany seniorského věku, kteří jsou často terčem 
zájmu zlodějů a podvodníků, setkání s příslušníky Policie České re-
publiky. Praporčice Renata Štěpánková, DIS. z Krajského ředitelství 
Policie Pardubického kraje a její kolega z Kriminální policie předali 
při besedě několik rad a doporučení, jak mají senioři zlepšit svoji 
bezpečnost. Především, jak se chránit před okradením, jak předcházet 
riziku přepadení, jak se chovat v silničním provozu a jak se vyhnout 
podvodům a zabezpečit svůj majetek. Na setkání bylo připomenu-
to, že nemají důvěřovat neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštět 
do svého bytu či domu. 

Ilona Čápová Tušicová

Svatomartinské posvícení
Motorest Bonet Slatiňany Vás zve již tradičně na Svatomartinské po-
svícenské hody.
Příjemné posezení s bohatým výběrem jídel se bude konat 11. listo-
padu od 8 hodin ráno, přímo na svátek sv. Martina.
Přijďte posedět s přáteli a sousedy a ochutnat svatomartinskou husič-
ku a další speciality.
Těší se na Vás personál Motorestu Bonet.
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Nedaří se a nedaří – „ohraná písnička“

Bohužel se stalo téměř pravidelnou rubrikou našeho zpravodaje po-
ukazovat slovem a fotografiemi na stále přetrvávající vandalismus 
v našem městě. K mnoha z uváděných fotografií není třeba dlouhého 
komentáře a tak je tomu i v tomto případě.
Dokazovat svoji sílu může každý v prostorách sportovišť, které se 
nachází na území města.
Ale proč ji dokazovat ničením zařízení, které slouží všem a nikomu 
nepřekáží? Škoda slov (viz foto). Ing. Josef Prokš

Povedlo se…
Ve Škrovádu byla opravena a prodloužena lávka přes řeku Chrudim-
ku z důvodu větší bezpečnosti chodců. Jedná se o lávku, která řeku 
protíná na ve Skalách za Barem Kůlna. mv

Nevšední prohlídka zámku
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu kastelánovi Ing. Jarosla-
vu Buštovi za nevšední prohlídku slatiňanského zámku v podvečer-
ních hodinách dne 4. 10 2019. Zejména oceňujeme osobitý přístup 
k dětem a vhodný výběr historických informací, které naše žáky 
opravdu zaujaly. Těšíme se na další shledání.

Iva Zajícová, Markéta Kopáčková a žáci 4. A ZŠ Slatiňany

Zákaz odkládání vyřazených hrobových příslušenství

Někdo z nájemců hrobového místa nebo kamenická firma, která pro-
váděla úpravu hrobu, si na hřbitově vedle kontejnerů zapomněli staré 
hrobové příslušenství.
Připomínáme nájemcům hrobových míst a občanům přísný zákaz 
odkládání jiného odpadu ke kontejnerům než jsou květiny, dekorace 
na hrob a odpad z vyhořelých svíček. Nezapomínejte také dodržovat 
třídění odpadu.

Ivona Osinková, HSO
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Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020
MĚSTO SLATIŇANY

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Dotační program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020

schválená usnesením Rady města Slatiňany č. 437/31/2019/RMS 
dne 16. září 2019

pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací
z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a upravují postup 
pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají 
sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má 
zájem na jejich existenci a prosperitě. 
2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastu-
pitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada 
a Zastupitelstvo města Slatiňany. Přidělení dotace není nárokové.
3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.
4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů, finančních 
odměn, peněžních darů, pohoštění, rauty, nákup potravin, daně (vý-
jimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je 
neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), 
telefonní služby, úhradu penále, srážek a dalších finančních postihů, 
splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů, správní, soud-
ní a bankovní poplatky, pojištění majetku.
5. Dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů.
6. Finanční podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových 
přijatelných nákladů projektu. Její skutečná výše bude záviset na po-
čtu podpořených žádostí. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanč-
ní spoluúčast.
7. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozi-
ci na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor hospo-
dářsko-správní.
8. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 23. září 2019 do 30. dubna 2020. 

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 

500 000 Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu na rok 
2020 

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 
finančních prostředků a počtu podaných žádostí

•  od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 podávají žadatelé žádost 
o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářskospráv-
ní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která ji obdržela i v roce 2019, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 16. prosince 2019. Vyúčtování se předkládá na hospodář-
skosprávní odbor Městského úřadu Slatiňany

•  hospodářskosprávní odbor připraví materiály na jednání rady města
•  rada města na základě předloženého návrhu hospodářskosprávního 

odboru schválí rozdělení dotací, nebo předloží návrh zastupitelstvu 
města do 30. dubna 2020 (dle návrhu výše příspěvků jako celku - 
do 50 tisíc rada města, nad 50 tisíc zastupitelstvo, pro jednotlivý 
subjekt za rok)

•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Slatiňany“ 

•  rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, 
pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí 
dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

•  finanční podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových při-
jatelných nákladů projektu. Její skutečná výše bude záviset na počtu 
podpořených žádostí. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční 
spoluúčast žadatele ve výši min. 20 %

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2020 dle účelu, 

na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá finanč-
ní veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zá-
kona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pověření 
zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 zák. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2021

•  finanční dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů, fi-
nančních odměn, peněžních darů, pohoštění, rauty, nákup potravin, 
daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce 
dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet 
této daně), telefonní služby, úhradu penále, srážek a dalších finanč-
ních postihů, splátky úvěrů vč. úroků, leasing osobních automobilů, 
správní, soudní a bankovní poplatky, pojištění majetku

•  dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů
•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-

tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o dotaci. V písemné podobě je lze získat na hospodářskospráv-
ním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci 
na rok 2020 z rozpočtu města Slatiňany“

Dotační témata
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti

-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví 

  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro 

děti i dospělé
  3. Kulturní aktivity

- pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
  4. Sportovní aktivity

-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i ne-
organizovanou veřejnost

-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5. Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě

  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 

Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Ve Slatiňanech dne 20. září 2019
 MVDr. Ivan Jeník v.r., starosta
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Není jednoduché popsat krátkým člán-
kem velmi úspěšnou kariéru našeho rodáka, 
jehož artefakta jsou v oboru knižní vazby 
velmi obsáhlá, a to nejen počtem těch-
to vazeb, ale i pořádaných výstav doma 
i v zahraničí. Výstava Jelínkových kniž-

ních vazeb ve Slatiňanech se uskutečnila 
v zámecké galerii u příležitosti jeho sedm-
desátých narozenin v roce 2002. Rovněž 
tak ocenění jako umělce v tomto oboru jsou 
četná a nelze je citovat.

F. Jelínek se narodil 2. 5. 1932 v rodině 
živnostníka, prodávajícího školní potřeby. 
Studoval v Praze Průmyslovou školu grafic-
kou, obor knižní vazba, v letech 1950–52. Jí 
se pak věnoval celý život v pozici vedoucí-
ho ateliéru podniku TOMOS v Praze, kde 
rovněž žil.

Podzim života tráví pan Jelínek se ženou 
v rodinném domku po rodičích. Ukázky 
z jeho knižních vazeb jsou na obr. č. 2, 3 
a 4.

Se zveřejněním výsledů své práce zapo-
čal v roce 1976 u příležitosti konání II. tri-
enále umělecké knižní vazby v Třebíči. 
V následujícím roce obdržel titul „Mistr 
uměleckého řemesla“.

Jak uvádějí shodně texty recensentů 
o výstavách Jelínkových zdobných vazeb, 
jsou svým umem přirovnávány k pohádkám, 
básním, příběhům veselým i vážným, zamy-
šlení a vzpomínkám. Tato realizace připo-
míná práci ilustrátora, která je pro vazbu 
obdobná, stejně jako malíř a grafik doplňuje 
ji obrázky, vychází umělecký vazač z děje 
obsahu literárního díla. Kritička E. Vondráš-
ková ve svém rozboru poukazuje na to, že 
pana Jelínka provází blízký vztah k umělec-

kému provedení vazby v souladu s grafic-
kým a ilustrátorským obsahem knihy.

Proto často využívá dílčích částí ilustrací 
a přenáší je na vazbu nebo parafrázuje určité 
znaky obrazové přílohy knihy. V případě 
inspirací s obsahovou a výtvarnou stránkou 

knihy, vytváří osobitý vztah s hlavním hrdi-
nou příběhu bez přihlédnutí k ilustracím.

Vedle kůže často využíval průsvit-
ky z pergamenu pro lepší výtvarné kvality 
v barveném odstínění a prokreslení, čímž 
dosáhl větší plasticidy při vnášení dalších 
materiálů na povrch desky knihy.

Tímto způsobem plastického odlišení se 
dotvářela umělecká osobnost autora kniž-
ních vazeb, jak konstatuje zmíněná oponent-
ka jeho díla.

Lapidárně řečeno, pan Jelínek oblékal 
knihy do krásných ženských šatů, které byly 
elegancí vzorem dokonalosti v módě.

Na závěr je třeba vyslovit kompli-
ment výjimečnému člověku za celoživot-
ní práci, snažící se svým uměním potěšit 
a prostřednictvím jím vázaných knih vzdát 
hold svému městu, v němž také vystavoval 
a prožil své mládí, které mu utkvělo v srdci. 
Přejeme panu Jelínkovi do dalších let pevné 
zdraví.

Ing. Milan Vorel

Uměleckým vazačem knih v aktivním zaměstnaneckém poměru byl pan František Jelínek ze Slatiňan (obr. č. 1)

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 2

Pozvánka na Švýcárnu

Muzeum Švýcárna Vás v předvánočním čase zve na již tradiční „Ad-
ventní čtvrtky“, a to 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2019 od 8.00 
do 15.00 hodin. Připravíme pro vás vánočně vyzdobené muzeum 
spojené s prodejní výstavou včelích produktů ve vánočním kabátku 
– med, malované medové perníčky, vánoční svíčky ze včelího vosku 
a mnoho dalšího.
Dětičky můžou využít naše tvořivé vánoční dílničky jako je zdobení 
perníčků, výroba svíček ze včelích plástů, vytvoření vlastní originál-
ní magnetky, malování šitých látkových hraček a vánočních ozdob 
textilními fixami, výroba korálkových dekorací a ozdob ze slaného 
těsta…
Těšíme se na vaši návštěvu!

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková
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Prvního října 2019 uplynulo 110 let od úmrtí Vilemíny kněžny 
z Auerspergu, palácové dámy, dámy Řádu hvězdového kříže, matky 
pěti dětí, milované manželky a mezi lidmi oblíbené zámecké paní.
Kněžna Vilemína se narodila do starobylé rodiny Kinských 5. dubna 
roku 1857 ve Vídni, kde také trávila část svého mládí, stejně jako 
v paláci v Praze na Staroměstském náměstí, v Chocni či Heřmanově 
Městci, který byl hlavním sídlem jejích rodičů – Ferdinanda Bona-
ventury 7. knížete Kinského a Marie rozené princezny z Liechten-
steinu. Pravděpodobně zde se také seznámila již jako dítě se svým 
budoucím manželem Františkem Josefem knížetem z Auerspergu 
(1856–1938) 
Ze šťastného manželství Františka Josefa a jeho „Willy“ vzešlo 
pět potomků. Už jedenáct měsíců po svatbě, 24. listopadu 1878 se 
na zámku ve Slatiňanech narodila dcera Kristýna. O dva roky poz-

ději, 15. ledna 1880, porodila Vilemína ve Vídni dvojčata Vincence 
a Marii. Třetí a poslední dcera Charlotta se narodila ve Slatiňanech 
27. června 1885 a vůbec nejmladší potomek, Ferdinand, přišel na svět 
18. dubna 1887, rovněž ve Slatiňanech.
Zimu roku 1908 strávila kněžna v Egyptě po boku svého manžela. 
Vracela se přes oblíbené letovisko Opatia, kde se její zdravotní stav 
zhoršil a musela zde setrvat několik týdnů. V červnu roku 1909 po-
bývali Auerspergové na zámku ve Slatiňanech, kde se stav kněžny 
zlomené smrtí nejmladší dcery příliš nelepšil. Vilemína z Auersper-
gu podlehla na Slatiňanech náhlé mrtvici 1. října 1909. Pohřbena 
byla do rodinné hrobky Auerspergů ve Žlebech hanebně zbourané 
v 80. letech 20. století. Dnes je spolu se svým milovaným manželem 
a dalšími 11 příbuznými pohřbena v kryptě hřbitovního kostela sva-
tého Marka v Markovicích u Žlebů.
Text je krácen, neboť přesahuje limit stanovený statutem Ozvěn, celý 
jej naleznete na webu zámku Slatiňany – www.zamek-slatinany.cz.
Text: Ing. Jaroslav Bušta, Mgr. Barbora Kobianová.
Fotografie: fondy zámku Slatiňany a Žleby

Vilemína kněžna z Auerspergu, rozená hraběnka Kinská

Nominace na cenu Sportovec roku můžete posílat již nyní
Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin se v Divadle Karla Pippicha 
v Chrudimi uskuteční slavnostní předávání cen ankety Sportovec roku. 
Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci 
s Městem Chrudim a agenturou Sport Action s.r.o., přičemž partnery 
jsou další města regionu – Hlinsko, Skuteč, Heřmanův Městec, Slatiňa-
ny, Chrast, Luže, Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice a Nasavrky.
„Chrudimský region se může pochlubit celou řadou talentovaných 
sportovců i sportovních týmů. Letošní sezóna byla pro mnohé z nich 
mimořádně úspěšná, za všechny mohu jmenovat tradičně chrudimské 
futsalisty FK Era-Pack a fotbalisty MFK. Náš region se ale může po-
chlubit i mladými nadějemi, jejichž jména zatím nejsou tolik známá, 
ale o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu ještě uslyšíme,“ uve-
dl předseda Sportovní unie Chrudimska Vojtěch Čižinský s tím, že 
ocenění Sportovec roku jsou poděkováním výjimečným osobnostem, 

které chrudimský region často zviditelňují v České republice i za její-
mi hranicemi. Dodal, že soutěž Sportovec roku má také ke zdravému 
pohybu motivovat nejen děti a mládež, ale i dospělé.
„Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může posílat ná-
vrhy nominací v těchto kategoriích: dospělí, mládež do 19 let, trenéři, 
družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair play, síň slávy, dále 
také v kategorii krajánek a vesnická TJ. Nominace bude zpracovávat 
Sportovní unie Chrudimska, která je pak předloží hodnotící komisi. 
Věřím, že ocenění opět zvýrazní společenský význam sportu a zvý-
ší zájem o aktivní sportování,“ řekl Čižinský a dodal, že nominace 
ve zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do 6. ledna 2020 zasílat 
jednoduchým způsobem přes webové stránky Sportovce roku nebo 
listovní poštou na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 
685, 537 03 Chrudim. Vojtěch Čižinský
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Jedinečná je krajina, která navazuje na Sla-
tiňany a pokračuje dále k Nasavrkům. Hlu-
boké lesy s četnými rybníky, aleje stromů, 
mohutné duby, sítě pískových cest, louky s 
pasoucími se stády koní, kaňon při toku řeky 
Chrudimky… Více než dvě stě let vzorné 
péče vlastníků panství krajině všestranně 
prospělo. Schonfeldové a Auergspergové v 
pozemcích neviděli jen ekonomický přínos, 
ale kus krásné přírody jim svěřený k zachová-
ní, zušlechtění. Hrabě Josef František Schon-
feld, mj. majitel panství Nasavrky, koupil 
roku 1732 v dražbě panství Slatiňany a na 
spojených pozemcích zakládal hospodářské 
dvory, manufaktury, rybníky, podporoval les-
nictví, sadařství. Jeho jediná dcera, osmnác-
tiletá Marie Kateřina, se provdala v listopadu 
1746 za knížete Jana Adama Auergsperga. 
Všechny generace rodu Auergspergů až do r. 
l942 panství vzorně spravovaly, zvelebovaly. 
František Josef Auergsperg, majitel mnoha 
jiných zámeckých sídel, pobýval ve Slatiňa-
nech často, pro jeho rodinu byly Slatiňany 
domovem. Ve Slatiňanech po více než šede-
sátileté příkladné péči o panství roku l938 ze-
mřel, známý také jako mecenáš a dobrodinec 
širokého okolí. 
Lesní plochy tvořily třetinu rozlohy panství. 
Kolem r. l850 vzniká oplocená Kochánovic-
ko-slavická obora, lesní celek o rozloze 1183 
ha (nyní s výměrou 535 ha), určený kromě 
těžby dřeva také chovu lesní zvěře. Do za-
plocené obory se vcházelo Černou bránou 
nad slatiňanským zámeckým parkem. Nej-
větším polesím byly Kochánovice s pan-
ským dvorem, srdcem obory však vždy byly 
Slavice. První písemná zpráva o Slavicích 
je z roku l564, již tehdy sloužil dvůr chovu 
lesní zvěře a myslivosti. Za války třicetileté 
byly Slavice vypáleny a zničeny, (stejně jako 
Kochánovice, ve zpustlém Trpišově zůstalo 
pouze l8 obyvatel). Slavický panský dvůr – 
několik zděných objektů, byl v r. 1861 upra-
ven pro potřeby lesnictví, okolní pozemky 
byly zalesněny.

A právě v této době se ve Slavicích odehrál 
příběh nešťastné lásky, po mnoho generací 
po okolí v různých obměnách vyprávěný. 
Jan František Kratochvíl, dnes již neznámý 
autor desítek tzv. kramářských tisků, příběh 
sepsal a vydal tiskem St. Pospíšila v Chru-
dimi pod názvem „Žalostná píseň o dvou 
zamilovaných, kteří sobě ve Slavicích život 
odňali roku l863“. Protože autor tohoto tis-
ku se přesně držel skutečnosti (ověřila jsem 
dle zápisů v příslušné matrice a farní knize) 
užívám jeho citlivé podání příběhu. Panský 
kolář Hájek z č. p. 5 ve Slavicích „vážený byl 
on jest od všech lidí skrz živnost svou a též 
umění, byl obdařen více dítky, kteří mu rostli 
co jarní kvítky. A ta jeho nejmladší dceruška, 
která se jmenovala Tonička, od otce nucena 
byla, by švagrovi vdovci ruku dala.“ Tonička 
odmítla se za švagra provdat, měla ve Slavi-
cích svoji lásku – panského ovčáka Františka 
Pecinu. Prosila své rodiče „nemusíte mě nic 
dáti, jen mě nechte Františka dopřáti“. Marné 
však byly dívčiny prosby, otec byl neoblom-
ný. A tak „když přísný otec ustoupiti nechtěl, 
zoufalým milencům nápad přišel, když zde 
svoji být nemůžem, déle v tomto světě žíti 
nechcem“. Matka Toničku hlídala, ze stave-
ní ji nepouštěla, šaty schovávala. Přesto se 
nešťastné dvojici zamýšlený čin podařil. l6. 
června l863 v lese poblíž Slavic, na místě 
dodnes zvaném „U zabitých“ František dle 
vzájemné úmluvy sebe i Toničku zastřelil. 
Na tehdy novém licibořském hřbitově jim 
oběma byl dopřán společný rov. Příběh končí 
autor tisku prosbou „s outrpností považte ten 
osud plný hořkosti, modlitbu jim obětujte, 
upomínku nešťastným věnujte“. Z rodného 
stavení Toniččina, které ani později rodině 
mnoho štěstí nepřineslo, dnes zbylo pouze 
klenutí zahradního sklípku. 
Na opakovaná přání trpišovských jsem ráda 
napsala a panu Zdeňku Křivskému z Trpišo-
va děkuji za pomoc při orientaci ve Slavicích 
a okolí.

JUDr. Hana Mikanová

Přiložené fotografie shora dolů:
titulní strana kramářského tisku „Žalostná 
píseň“
„U zabitých“ ve Slavicích
přírodní památka Boušovka
dubová alej u hřebčince ve Slavicích

Příběh z obory Kochánovicko-slavické
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Mezinárodní dětský folklórní festival Tradice Evropy vznikl v roce 
1998. Koná se díky nadšení spolupořádajících souborů Sejkorky 
Slatiňany, Radost a Perníček Pardubice, jejich zahraničních hostů 
a za podpory kraje a pořádajících měst Slatiňany a Pardubice, v nepo-
slední řadě však i rodičů a dětí. Svým rozsahem je v České republice 
jedinečný. Cílem festivalu je seznámení dětí prostřednictvím jejich 
vrstevníků s folklórním bohatstvím Evropy, pomoc dětem uvědomit 
si naše vlastní tradice a kořeny, které mohou porovnat s jinými ná-
rody a pokusit se najít i některé podobnosti. Festival tak napomáhá 
k toleranci a pochopení odlišných kultur.
Možná se mnozí z vás ve čtvrtek 17. října divili, že ve slatiňanské cuk-
rárně, Švýcárně, Kočičím Hrádku i na dalších místech ve Slatiňanech 
slyší mimo češtiny i slovenštinu, srbštinu a polštinu. To naši kamarádi 
ze zahraničních folklórních souborů byli za odměnu na odpoledním 
volném programu, kde poznávali naše město. Čtvrtek byl totiž slati-
ňanským dnem tohoto festivalu. Už v pondělí přijeli naši hosté ze slo-
venského souboru Maguráčik z Kežmaroku, byli rozděleni do rodin 
Sejkorek, a ty se o ně staraly až do sobotního večera. V úterý jim začal 
festivalový maraton v Pardubicích. Každý den dopoledne 2 výchov-
né koncerty pro školy, večer galakoncert. A jinak tomu nebylo ani 
ve čtvrtek. Dopolední výchovné koncerty shlédlo asi 600 malých di-
váků z MŠ Slatiňany, Momo školky, ZŠ Slatiňany, Orle a Včelákova 
a i večerní galakoncert pro rodiče a další příznivce folklóru se vydařil. 
V pátek večer jsme se sešli ve školní jídelně na mezi souborovém 
družebním večeru. Hrálo se, zpívalo se, soutěžilo se a bylo veselo. 
Doufám, že si to užili všichni – malí i velcí, včetně rodičů Sejkorek.
V sobotu jsme slavnostně festival ukončili Evropským bálem v KD 
Hronovická, kde se sešli všichni čeští i zahraniční účastníci festivalu. 
Kulturní dům doslova praskal ve švech. Děti se vzájemně učily tance 
svých zemí, ochutnávaly dobroty připravené rodiči, vyráběly si dá-
rečky ve výtvarných dílnách. Po slavnostním vypuštění festivalových 
balónků přišlo na loučení a slzy. Festival splnil svůj cíl. České děti 
našly nové kamarády, mohou se těšit na reciproční výměnu u jejich 
zahraničních hostů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a při-
spěli ke zdárnému průběhu festivalu. Za finanční podporu městu Sla-
tiňany, sokolské jednotě, školní jídelně Slatiňany za vynikající oběd 
a zapůjčení prostor, firmě Květ, panu Gregorovi a rodičům Sejkorek 
– ubytovat u nich doma našich 30 hostů, celý týden se o ně starat – 
to určitě pro mnohé nebylo jednoduché. Díky, díky, díky. Bez jejich 
pomoci by festival nemohl být tak úspěšný a pohodový. Doufám, že 
na letošní 21. ročník budou všichni vzpomínat v dobrém.
Ale festival je za námi a pro nás sezóna nekončí. My už se chystáme 
na další akce. Tímto Vás již teď zvu spolu s NS Formani na Vánoční 
koncerty pro celou rodinu, které se budou konat v sobotu 21. prosince 
ve slatiňanské sokolovně.

Stáňa Sejkorová, vedoucí DFS Sejkorky Slatiňany

Ohlédnutí za Tradicemi
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Ani v letošním roce jsme neporušili tradici, a ve spolupráci se Sprá-
vou CHKO Železné hory uspořádali výstavu. A protože počasí „přálo“, 
v lese bylo nejen teplo, ale i vlhko, tak se urodilo mnoho a mnoho hub 
jedlých, nejedlých i jedovatých, jejichž zástupce jste mohli zhlédnout 
na výstavě ve Společenském domě na přelomu září a října. Na táccích 
jich letos bylo k vidění 321 druhů. Byly to houby běžné, jako hřiby či 
křemenáči, přes vzácné jako kyj uťatý, čirůvka oranžová, až po chrá-
něné druhy, které byly následně usušeny a budou dokladovány v mu-
zejních herbářích. Šlo o hřib královský a lanýž letní. Po celou dobu vý-
stavy byl přítomen i mykolog, který s odborností odpovídal na všechny 
dotazy, které návštěvníky zajímaly, a že jich bylo. Pozornosti přícho-
zích neunikly ani krásná lesní aranžmá, která byla připravena, jak před 
budovou Společenského domu, tak uvnitř. Výstavu si tradičně nene-
chali ujít ani žáci místní mateřské i základní školy nebo klienti Ústavu 
sociální péče, kteří s poznatky z výstavy většinou dále pracovali.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli 
i návštěvníkům, kteří na ni zavítali a přinesli další kousky „do sbírky“.

Renata Maryšková

Houby

Zážitky s osmi denního zájezdu Svazu diabetiků našeho města
V týdnu od 29. 9. do 6. 10. 2019 se uskutečnil v letošním roce již dru-
hý rekondiční pobyt diabetiků v Bystrém u Poličky, které leží v Hor-
nosvratecké vrchovině na pomezí Čech a Moravy.
Ubytovali jsme se v moderním hotelovém komplexu, kde pro nás 
byly připraveny vkusně zařízené pokoje s TV a sociálním zařízením. 
Možnost využití bazénu s „mořskou vodou“ a výřivkou nám posky-
tovaly komplexní terapii.
Po dobu našeho pobytu jsme měli možnost seznámit se historickými 
i současnými objekty, které byly pro nás zdrojem poučení a obohace-
ní o poznatky z naší historie a současného dění.
Naše první prohlídka patřila městu Bystré, kterým nás provázela paní 
průvodkyně. Procházeli jsme Malým městským okruhem, který pro-
pojuje významné památky města, např. kostel sv. Jana Křtitele, ba-
rokní radnici, renesanční zámek, areál školy či ševcovské mini muse-
um. Schopní turisté se vydali ke kapli Jana Nepomuckého, odkud byl 
i impozantní výhled na město a okolí. Pod oltářem v kapli je pochová-
na jedna z majitelek bysterského panství Marie Rebeka Hohenembsu. 
Mezi známé osobnosti patří Tereza Nováková a Jaroslav Vrchlický. 
Byl zde natočen film Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje. 
Další naše návštěva patřila jednomu z nejpůvabnějších empírových 
zámků na Moravě-zámek Boskovice, který upoutal naší pozornost 
ojedinělým empírovým zařízením zámeckých interiérů. Ocenili jsme 
zde rovněž fundovaný a velmi příjemný výklad paní průvodkyně.
Uprostřed hlubokých lesů, nad romantickým údolím řeky Křetínky 
nás čekala prohlídka jednoho z nejstarších královských hradů - hrad 
Svojanov. Hrad je proslulý i tím, že se v jeho prostorách a okolí vy-
skytovaly tajemné až děsivé jevy, které prý přicházejí do dnes. Závě-

rečnou tečkou naší návštěvy bylo zhlédnutí replik Českých koruno-
vačních klenotů.
Polička – královské věnné město s bohatou minulostí nás uvítalo 
dominantním kostelem sv. Jakuba, v jehož věži se narodil proslulý 
hudební skladatel Bohuslav Martinů. V objektu Městského musea 
jsme zhlédli expozici zahrnující atmosféru života minulého století až 
po dnešní dny. Gotické opevnění města patří k nejlépe dochovaným 
městským hradbám v České republice.
Další prohlídka patřila historickému centru města Moravské Třebo-
vé. Tamější zámek nám nabídl prohlídku zámeckých expozic. Další 
skupina podnikla obtížný výstup na nedaleký Křížový vrch, tento 
byl odměněn překrásným výhledem na město a jeho okolí. V závěru 
našeho, pobytu jsme navštívili zámek Kunštát, kde jsme se sezná-
mili s využitím sklepení ve středověku, s životem obyvatel, historií 
Oslnivých rytířů a kultury urozených válečníků. Navštívili jsme také 
jeskyni Blanických rytířů, což je unikátní dílo tvůrců Stanislava Ro-
línka a Františka Buriána. 
Po dobu našeho pobytu jsme byli pod dohledem zdravotnického per-
sonálu. Samozřejmostí bylo měření krevního tlaku a cukru. Každý 
den ráno pravidelné cvičení, edukace. Večery byly zpestřeny společ-
ným posezením při hře na kytaru v podání paní Alice Drahoňovské, 
zpěvy lidových či trampských písní a malými stolními hrami. Díky 
patří řidiči M+H, který nás bez úhony po celý týden vozil a díky 
vzorné přípravě a výborné organizaci naší předsedkyni paní Olze 
Slachové byl tento rekondiční pobyt velmi zdařilý a ještě dlouho 
na něho bude vzpomínat.

Mgr. Alena Medová
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Divadelní spolek Ty-Já-Tr a jeho úspěšné představení „Baťoh plnej štěstí“
Dne 29. 9. 2019 měla premiéru na malé scéně v Divadle K. Pippi-
cha autorská divadelní hra pro mládež dle scénáře Ivy Ryzové „Ba-
ťoh plnej štěstí“. Následně ji divadelní spolek Ty-Já-tr Slatiňany 
s 15 herci ve věku 9–45 let hrál ještě šestkrát pro děti z 6.–9. tříd 
základních škol. Představení shlédlo zhruba 700 dětí ze ZŠ Slatiňa-
ny, ZŠ Seč, ZŠ Nasavrky, ZŠ Heřmanův Městec, Waldorfské školy 
v Pardubicích, Gymnázia v Chrudimi a Gymnázia suverénního řádu 
maltézských rytířů ve Skutči.
V naší divadelní tvorbě se snažíme vtipným, laskavým a nenásilným 
způsobem motivovat diváky k zamyšlení nad hodnotami jako jsou: 
lidskost, solidarita, soucit, sounáležitost, přátelství, životní priority, 
rodina.
Dovolte, abychom citovali dojmy těch, kteří představení spolu s dět-
mi shlédli:
Mgr. Ivo Mandys, ředitel ZŠ Slatiňany:
Žáci 6.–9. tříd ZŠ Slatiňany se dne 2. října účastnili představení „Ba-
ťoh plnej štěstí“. Učitelé výchovy k občanství a třídní učitelé v ka-
ždé třídě se žáky pracovali s tématem solidarity před nebo po tomto 
představení. Vnímáme navozování témat formujících zdravé postoje 
k dění ve společnosti a uvědomění si osobní zodpovědnosti jako jed-
nu z nejdůležitějších věcí, které si žáci ze základní školy mají odnést. 
Představení mělo vysokou úroveň a zaujalo žáky nejen hereckými 
výkony, ale i nápaditým zpracováním. Za důležité pro pochopení 
a přijetí poselství tohoto představení u dětí považujeme zapojení je-
jich vrstevníků a spolužáků do hry.
Mgr. Milan Chalupník, ředitel ZŠ Seč: 
Poslední zářijový den jsem společně s žáky naší školy navštívil 
v chrudimském divadle představení „Baťoh plnej štěstí“ slatiňanské-
ho divadelního spolku Ty-Já-tr. Za možnost nabídnout toto předsta-
vení žákům naší školy jsem velice rád, neboť jsme zhlédli vtipně la-
děné představení, které však nabídlo možnost zamyslet se nad řadou 
vážných témat. Po představení divák nevyhnutelně popřemýšlí o me-

zilidských a rodinných vztazích, hodnotovém žebříčku, ale hlavně 
o propastném rozdílu v životních podmínkách, ve kterých vyrůstají 
naše děti a děti v některých afrických zemích. Myslím, že stojí za to 
uvedené představení vidět a jeho autorům i hercům děkuji za obrov-
ské úsilí a snahu, kterou představení věnovali.
Mgr. Daniel Vychodil, Waldorfská škola Pardubice:
Zúčastnili jsme se s naší školou divadelního představení „Batoh plnej 
štěstí“. Tato hra byla dobrým impulzem k přemýšlení a diskuzím nad 
rozvojovou pomocí, jejím smyslem a možnostmi obyčejného člově-
ka, jak něčím přispět. 
K naší velké radosti z povedené práce významně přispívá i fakt, že 
se nám podařilo sehnat dostatek sponzorských prostředků, abychom 
mohli výtěžek z představení poslat na charitativní organizaci Marys 
meals, která zajišťuje jedno teplé jídlo dětem v nejchudších oblastech 
světa, které přijdou do tamější školy.

Za divadelní spolek Ty-Já-tr Slatiňany, z.s.:
MgA. Iva Ryzová, Mgr. Petra Čejková, Jarka Hošková
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V sobotu 21. září 2019 jsem se společně s Jiřím Tkadlčíkem (nej-
lepší český strongman závodník v kategorii U105, světový šampion) 
zúčastnila párových závodů – Europen mixed team challenge v ně-
meckém Freilassingu. Závod to byl velmi vydařený, pořadatelsky 
zvládnutý na výbornou a nouze nebyla ani o diváky.
V celém závodě se představilo 6 párů, které vždy tvořila žena a muž. 
Na programu bylo celkem 6 disciplín a oddychové rozhodně nebyly.
Log max
Zahajovací disciplínou byla kláda na maximum. Každý ze závodníků 
měl 3 pokusy a umístění se následně vytvořilo součtem nejlepší muž-
ské a ženské váhy na kládě. Určitě bych podotkla, že obě klády, jak ta 
pro kluky, tak ta pro holky, byly průměrově velmi tlusté a o to nároč-
nější byla manipulace s nimi. To nás ovšem nerozhodilo a s výkony 
65 kg pro mě a 165 kg pro Jiřího jsme brali třetí místo.
Car deadlift
Druhou disciplínou závodu byl car deadlift. Pro nás holky bylo 
auto na konstrukci postaveno tak aby počáteční váha byla 120 kg. 
Po zvednutí základu jsme ihned dostali naloženo dalších 10 kilo-
gramů na vrch a takto jsme zvedali tak dlouho dokud to šlo. Kluci 
to měli na stejném principu, pouze jim bylo přidáváno po 20 kilech 
a začínali na rovných 300 kilogramech. Jirka s přehledem a bez zavá-
hání nasázel postupně až 420 kg a já se od 120 kg dostala až k rovným 
200 kilogramům a v této disciplíně jsme se umístili na 2. místě.
Truck pull
Tahání aut bylo pro pár jako stvořené. Na jedné straně dvaceti metrové 
výseče čekal Jiří, který měl za sebou na popruhu kamion a před se-
bou pomocné lano a na druhé straně jsem čekala já a dodávka, kterou 
jsem měla táhnout. Cíl byl jasný. V co nejkratším čase se dostat k sobě 
na dotek rukou, čímž bude zastavena časomíra. Jiří měl v této disciplíně 
oproti svým soupeřům značnou hmotností nevýhodu, takže bylo nutné 
abych já pořádně hrábla. A to se povedlo a skončili jsme na 3. místě.
Super yoke a pytel
Třetí disciplína byla opět spojená. Úkolem Jiřího bylo, aby na vzdá-
lenost 20 metrů odnesl 390 kg yoke (jařmo) a já, ihned co položil 
yoke za cílovou čáru, měla vzít 60 kg pytel a běžet s ním k yoku, přes 
který jsem ho musela přehodit. Pytel jsem v ruce nikdy předtím ne-
měla, takže to podle toho i tak vypadalo. Jiří s yokem doběhl nádher-
ně, troufám si říci že i nejrychleji ze všech ale bohužel moje premiéra 
s pytlem plným písku nás dostala až na 5. místo.
Traktor hand over hand
Dle mého názoru byla toto nejhorší disciplína z celé soutěže. V sedě 
pomocí lana jsme měli za úkol v co nejkratším čase přitáhnout 
na vzdálenost deseti metrů traktor. Traktor, který stál lehce do kop-
ce. Pouze jedinému týmu se povedlo zdolat hranici deseti metrů, my 
ostatní jsme se vždy zastavili přibližně v polovině a občas nám i trak-
tůrek začal pomalu sjíždět zpět dozadu. Tato náročná disciplína nám 
vynesla 4. místo.
Medley pytel a kufry
Poslední disciplínou závodu bylo medley. Na písknutí píšťalky vzal 
Jiří 110 kg pytel s pískem a já 70 kg kufry a společně jsme co nejrych-
leji běželi trasu 20 metrů. Po doběhnutí Jiří okamžitě naložil pytel 
a mě na saně, které následně musel odtáhnout zpět na vzdálenost 20 
metrů. Táhnout během pozadu přinejmenším 200 kilogramů po silni-
ci a po 3 hodinách závodu na sluníčku už je úkol obtížný, ovšem Jiří 
je bojovník a jak si sám říká ,,Český lev‘‘ a tak jsme na této poslední 
disciplíně získali 2. místo.
V konečném výsledku jsem s Jiřím Tkadlčíkem získala 3. místo a oba 
jsme tak ukončili naší letošní závodní sezónu se vší parádou. Ke kon-
ci bych ještě ráda dodala, že na prvním místě se umístil pár Reinhard 
Maier a Sandra Bredley, která je světová Pro strogwoman a jejíž vý-
sledky odpovídali její profesionalitě a poněkud se lišily od nás ostat-
ních. Byly to také domácí favorité celého závodu.
Velmi ráda bych poděkovala firmě Recycling – kovové odpady a.s., 
díky jejíž finanční pomoci a spolupráci jsem mohla na závody až 
do Německa a také městu Slatiňany za podporu mé sportovní činnosti.

Veronika Rulíková

Účast a super výsledky Veroniky Rulíkové na závodech v Německu – září 2019
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Je dobré, že nejen úspěchy v jednotlivých oddílech Spartaku se dostá-
vají do povědomí našich občanů a rodičů, ale nejinak tomu je i na ZŠ.
Začalo to na konci školního roku 2018/2019 v červnu. Naši mladší žáci 
si v poháru rozhlasu vybojovali účast na krajském finále. Kluci bojovali 
o každý bod a svými výkony k překvapení ostatních získali titul kraj-
ského přeborníka s právem startu na republikovém finále!!!! Z 14 kraj-
ských vítězů postupovalo podle počtu bodů prvních 8 škol. My jsme 
nakonec o 120 bodů nepostoupili, neboť jsme skončili na 10. místě.
Z našich výkonů:
60m – Kellner – 8,07 s (1. místo!!), Závodný – 8,42 s (5)
dálka – Pavliš F. – 4,41 m (2.!!), Roztočil M. – 4,32 m (5)
výška – Brokl – 1,44 m (5), Michalec – 1,44 m (6)
míček – Kellner – 55,19 m (4), Závodný – 52,33 m (7), Růžička – 
50,97 m (9)
1 000m – Růžička – 3:24,09 min. (8), Wirkner – 3:26,56 min. (10)
4×60m – Pavliš, Lelek, Závodný, Kellner – 33,02 s (5)
Veškeré výkony, které si žáci vytvořili, byly jejich osobní rekordy !!!!!!
To, co se nepovedlo na konci roku, tak se stalo skutečností v letošním 
roce na podzim. 
Naši starší žáci si po suverénním vítězství v atletickém čtyřboji 
na okresním finále vybojovali účast na kraji. V Litomyšli bohužel 
celý závod pršelo, a tak výkony byly tím hodně poznamenány. Naši 
i přes dvě zranění v průběhu závodu statečně bojovali a nakonec 
i tady suverénně vyhráli!!!!! Tím se kvalifikovali na mistrovství ČR 

12. 6. 2020 v Opavě!!!!!
Výkony:
60m – Čonka – 7,90 s (1.!!!), Kellner – 8,05 s (2.!!), Švadlenka – 
8,06s (3.!!),
Pirner – 8,09 s (4.!), Musílek – 8,12 s (6.!), tady se zrodilo naše ví-
tězství, Musílek se tu zranil a další disciplíny absolvoval se sebeza-
přením.
výška – Musílek – 1,57 m (1.!!!), Kellner – 1,48 m (2.!!), Švadlenka 
– 1,35 m (5)
dálka – Čonka – 5,34 m (1.!!!), Pirner – 4,80 m (3.!!), zde se zranil 
náš nejlepší závodník z okresního finále Čonka, na okresním finále 
skočil 5,54 m!
koule – Kellner– 10,50 m (1.!!!), Pirner – 9,54 m (2.!!), Musílek – 
8,33 m (6.)
míček – Čonka – 59,49 m (1.!!!), na okresním finále hodil přes 65m!
Švadlenka – 40,83 m (5.)
1 000m – Pirner – 3:26,55 min. (7.), Musílek – 3:47,03 (11.), Švad-
lenka – 3:48,78 min (12.), Kellner – 3:52,38 min. (14), Čonka – 
6:23,31 min. (15.)
Čonka, který na okrese suverénně vyhrál tento běh, alespoň doklusal, 
abychom nepřišli o body do soutěže.
Kluci si za své výkony a hlavně obětavost zaslouží velký obdiv 
a na republice se pak uvidí, kam až dosáhneme.

Jan Hanuš, učitel TV

Skvělé výkony našich žáků ve sportovních soutěžích

To bylo téma jubilejní, sté besedy o cestování a kdo z Vás na bese-
du přišel, jistě mi dá za pravdu, že byla minimálně hodně zajímavá 
a zvláštní. Nejen, že pan „cestovatel“ povídal o gastronomii a stavo-
vání v zemích celého světa, hlavně v Asii, ale dozvěděli jsme se hodně 
zajímavého o hmyzí kuchyni a konzumaci. Třešničkou na dortu bylo 
pak samotné vaření. Pan „kuchař“ nám připravil degustaci tří druhů 
hmyzu – a to larvy potemníka na chilli s česnekem, cvrčky na másle 
a sarančata na červeném víně. Je to hodně neobvyklá pochoutka, ale 
věřte, nevěřte, pouze dva návštěvníci akce pokrmy neochutnali a ti, 

co si večerní „meníčko“ doplněné ledovým salátkem dali, si téměř 
všichni přidávali, takže se úprava hmyzu panu kuchaři dost podařila, 
což po vlastní ochutnávce mohu potvrdit . Prázdné tácky i pánve 
také hovořily o tom, že je to vlastně jen záležitost psychická, je to 
jídlo sice pro naši zemi netypické, nicméně chutné. Přemýšleli jste 
někdy o tom, jak by na takovémto večeru hleděl třeba človíček z Bar-
my či Laosu při servírování koprové omáčky či „prdelačky“ ? 

Renata Maryšková

Hmyz na talíři

Zdravý den s Nordic Walking
Čachnov – Svratka – Čachnov
Sobota 9. 11. 2019. Pojďte s námi na podzimní procházku lesy Žďár-
ských vrchů mezi Čachnovem a Svratkou. Snad to stihneme, ještě 
než napadne sníh. Trasa je dlouhá cca 15 km, takže s námi mohou 
jak důchodci, tak i větší děti. Kdo nemá správné hole, nebo je nemá 
vůbec, tomu je rádi zapůjčíme.
Více organizačních informací naleznete jako vždy na stránkách 
https://nw-cz.webnode.cz/aktuality/.

Oldřich Kutil, Nordic Walking Chrudim
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Nejprve k naší bývalé velmi úspěšné vrhačce Viktorii Karlíkové, 
která letos již závodí a trénuje za Chrudim. Viktorie závodí o kate-
gorii výš (dorost), a tak se změnila i váha disku z 0,75 na 1 kg hmot-
nosti. Její výsledky jsou opět skvělé, ale také díky tomu, že trénuje 5× 
týdně a také začala více posilovat a to vše pod vedením trenéra Marti-
na Šulce. Konečně pochopila, že bez dřiny to lepší nebude. Na závo-
dech družstev ve svých disciplínách byla vždy první (disk, kladivo ), 
jen v doplňkové disciplíně kouli obsadila 5. místo v osobáku 10,65 m 
(její nejdelší pokus má hodnotu 11,09) Její nejdelší hod v disku měřil 
35,27 m a v kladivu to bylo již za 44,32 m!! (jsou to osobní rekordy). 
Na mistrovství ČR pak zopakovala umístění, které vybojovala ještě 
za Slatiňany, ale v opačném pořadí. V disku za výkon 33,40 m obsa-
dila 8. místo a v kladivu výkonem 42,56 m pak 10. místo. Viktorie se 
zúčastnila mistrovství ČR mužů a žen do 22 let, kde obsadila 15. mís-
to v disku výkonem 32,58 m. Na mistrovství Čech družstev dorostu 
vybojovala 4. místo v disku (32,36 m) a páté místo v kladivu (42,67 
m). Jsme rádi, že se Viktorii daří a drží se v české špičce.
Další závodnicí, která ale hostuje za Chrudim, je Hrdá Vladimíra. 
Ta se v soutěži družstev většinou pohybovala se svými výkony kolem 
8.–9. místa. Nejlépe si vedla v dálce, kde skočila 4,23 m a ve sprintu 
na 100 m s nejlepším výkonem 14,23 s.
Za Chrudim hostovali také naši dva dorostenci Vilček Tadeáš 
a Bartoš Adam. Oba měli smůlu, absolvovali pouze jedno kolo, pro-
tože byli delší dobu zranění. Tadeáš vybojoval v oštěpu 7. místo vý-
konem 35,26 m, což byl jeho osobák. Adam v jiném kole pak byl 6. 
v oštěpu (35,19 m – osobák), 4. v kladivu (22,09 m) a skvělý v trojsko-
ku 11,24 m, kde dokonce vyhrál!! Adam si pak zkusil premiéru v troj-
skoku i za muže Slatiňan a tam výkonem 11,22 m byl nakonec 4.!!
V kategorii staršího žactva jsme letos měli na hostování v AC Par-
dubice 4 závodníky (Blažka Jakuba, Korečka Petra, Pavliše Filipa, 
Jišovou Pavlínu )

Blažek závodil především v bězích a disku. Nejlépe si vedl v běhu 
na 150 m, kde časem 19,61 s byl 9, dále v běhu na 300 m, kde obsadil 
10 místo v osobáku 43,13 s!!, ve štafetě 4×300m pak byl 3. (3:06,02 
min.), spolu s Pavlišem na 4×60m byl 5 (32,78 s). V hodu diskem byl 
nejlépe na 4. (31,34 m osobák).
Koreček běžel nejlépe 300 m, kde obsadil 9. místo (44,60 s osobák), 
společně s Pavlišem pak byli 5 na 4×60m (32,35 s).
Pavlišovi se vydařili štafetové běhy. Horší to bylo s dálkou, kde se 
trápil s technikou a jeho nejlepší výkon byl 4,16 m.
Jišová absolvovala vždy dvě disciplíny: výšku a oštěp. Ve výšce 
dosáhla nejlepšího umístění skokem 1,47 m (osobák) na 4. místě. 
V oštěpu byla nejlépe na 5. místě za výkon 27,32 m. 
Všichni naši závodníci tak svými výkony pomohli družstvům k umís-
tění mezi prvními třemi ve svých kategoriích.

Hanuš Jan, trenér

Jak si vedou naši bývalí a současní atleti v mládežnických kategoriích?
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V sobotu 16. listopadu 2019 se v slatiňanské 
sokolovně uskuteční 15. ročník hudebního fes-
tivalu Slatiňanský vrabčák. Festival začíná jako 
tradičně v 15.00 hodin. Letošní ročník nabízí 
mimořádně pestrou a zajímavou dramaturgii.
Časový harmonogram 
15.00 Michal Willie Sedláček
15.40 Kofe&Vlna
16.40 Pavlína Jíšová + Bababand
17.50 Vojta Kiďák Tomáško
18.40 Strunovrat + hosté, křest CD
19.50 Duo Groovey
20.40 Malina Brothers
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 10. 2019 prostřednictvím 
Ticketportálu. Vstupné předprodej: 200 Kč, (120 Kč důchodci, stu-
denti, ZTP). Na místě: 250 Kč (150 Kč)

Michal Willie Sedláček je plzeňský písničkář, který od roku 2011 
interpretuje své písně po plzeňské klubové scéně. Oplývá plným hla-
sem, kytarou a foukací harmonikou. Písně doplňuje příjemnými tóny 
příčná flétna v podání Evy Sedláčkové. Tvoří vlastní alternativní fol-
kovou muziku, která je inspirována španělskými rytmy, cikánskými 
motivy, trampingem i jejich vlastním životem. 
Třikrát se zúčastnil pardubického oblastního kola Porty, ze kterého se 
v roce 2016 probojoval do celostátního finále v Řevnicích, kde získal 
„Stříbrnou Portu“. Téhož roku postoupil s písní „Eda“ do semifinálo-
vého kola autorské Porty v Ústí nad Labem. 
KOFE@VLNA, Olomoucká kapela.Vznik se datuje na leden roku 
2012 ve městě Olomouc. Martin Neumann a Lubomír Vaňka, dva 
členové zaniklé Ostravské kapely I.C.Q. (2006–2011) se po roce opět 
setkávají a zakládají KOFE@VLNA, tentokráté však v Olomouci. 
Hned se začíná kolotoč koncertů po festivalech v ČR. Kapela v roce 
2016 vydala debutovou desku s názvem „Odlesky pravdy“.V roce 
2018 byla kapela KOFE@VLNA vybrána, jako jedna ze čtyř vítěz-
ných kapel, odbornou porotou (Michal „Majkláč“ Novák-Bandzone.
cz, Michal Malátný-Chinaski, Petr Burián-Yashica-pořádající agen-
tura) na stage Region Talent Létofestu 2018 v Olomouci.
Pavlína Jíšová vystudovala učitelství českého jazyka a hudební vý-
chovy na českobudějovické Pedagogické fakultě. Se skupinou Sem 
Tam získala dvakrát ocenění Porta na stejnojmenném plzeňském fes-
tivalu. Poté zpívala s Pavlem Žalmanem Lohonkou ve skupině Žal-
man & spol., tuto kapelu v roce 1990 opustila kvůli svým mateřským 
povinnostem. Od roku 1991 působila ve skupině Nezmaři, od roku 
2002 vystupuje jako sólová zpěvačka. V roce 2002 založila vlast-
ní skupinu CS Band (zkratka CS, protože hudebníci Pavel Malina, 
Pavel Plánka pocházejí z Čech, Juraj Figura, Peter Szabados ze Slo-
venska). Zájem o písně Pavlíny Jíšové dokládá autorská spolupráce 
s Věrou Martinovou, Marií Rottrovou a Pavlem Bobkem. 
V současnosti bohatě koncertuje s ryze dámskou kapelou Bababand. 
Šestkrát po sobě získala ocenění Zpěvačka roku od hudebního časo-
pisu Folk & Country. Českými hudebními médii je často označována 
jako „první dáma českého folku“. 
Vojta Kiďák Tomáško, vlastním jménem Vojtěch Tomáško, je 
osobnost české a československé folkové hudební scény, trampský 
a folkový písničkář, zakladatel a bývalý člen známé trampské sku-
piny Roháči z Lokte, s níž vystupoval od jejího založení až do roku 
1984. Je držitelem několika Port. V současnosti vystupuje sólově. Je 
autorem téměř 300 písní a písňových textů, také celé řady humorných 
povídek. Jeho písně jsou pilířem repertoáru Roháčů z Lokte, ovšem 
píše i pro další interprety a skupiny, mj. pro Věru Martinovou.
Z původně manželského dua ze Slatiňan – Petr a Jitka Šottovi, se 
stal Strunovrat kapelou v polovině roku 2011, kde se k této dvoji-
ci přidal vynikající bezpražcový baskytarista Saša Frei (mj. kapela 
Jazzibaba). V současné době doplnil Strunovrat hráč na bicí – Evžen 

Lebduška a flétnistka, hobojistka a zpěvačka Jiřina Hrubá. Na festi-
valu kapela představí a pokřtí své nové, druhé CD „Na křídlech…“
Duo Groovey tvoří dvojice mladých mužů – Adam Kubát a Pavel 
Křivák, kteří se seznámili, podobně jako známá americká dvojice, 
již v raném dětství. Jejich společná vášeň pro hudbu je vedla růz-
nými žánry od tradičního folku přes populární hudbu až k ikonám 
oldies 60. let. V roce 2000 zakotvili u melodií, které v nich zarez-
onovaly nejvíce. Byla to právě hudba Paula Simona, která jim tolik 
imponovala. Možná i proto, že ač byla notoricky známá již několika 
generacím, málokdo měl odvahu se pustit do její intepretace. Dva 
rodáci z Brna se toho zhostili na výbornou, v čemž je motivovaly 
nadšené ohlasy napříč generacemi. Postupně zařazovali do svého 
repertoáru všechny známé hity – Mrs. Robinson, Sound of Silence, 
Boxer, Bridge over Troubled Water a mnohé další. V posledních le-
tech se Adam s Pavlem, inspirováni živými koncerty S&G, soustře-
dili na maximální autenticitu a studium původních aranžmá. Věrnost 
jejich podání pravidelně oceňuje české i zahraniční publikum včetně 
jejich muzikantských kolegů.
Malina Brothers – bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá trá-
va), kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy 
Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Ma-
lina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku 
(Spirituál kvintet). Za několik posledních dekád se objevili jako hu-
debníci či producenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru 
u nás. Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) 
aj. Mají za sebou řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a prá-
vě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kate-
řina García.

Petr Šotta

15. ročník festivalu Slatiňanský vrabčák
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Podobně reagovali někteří moji známí, když jsem s nimi zkoušel 
mluvit o tématu tohoto příspěvku. Ale popořádku:
Je známo, že probíhá změna standardu pozemního vysílání z DVB-T 
na DVB-T2. U nás dojde k vypínání DVB-T během dubna a května 
2020. Přitom některé vysílače už vysílají zároveň v novém systému 
DVB-T2 na provizorních kanálech pro případ, kdybyste výměnu 
chtěli provést dříve, což platí i pro slatiňanský TV vysílač umístěný 
na silu Agrofertu.
Programy DVB-T2 nebude možné na starších televizorech vůbec na-
ladit a pro pokračování televizního příjmu bude nutné takový televizor 
buď vyměnit za nový anebo – což je ekologičtější – dokoupit převodník 
(set-top-box) označený HEVC / H.265. Jiné možnosti jsou přejít na pla-
cenou satelitní nebo kabelovou nebo internetovou televizi (IPTV).

Ale možná, že někoho, kdo už stejně má internet, tato nutná změna 
přivede k myšlence televizi vůbec opustit. Toto řešení mi je sympa-
tické a proto jsem požádal o svědectví pár lidí, kteří tuto myšlenku 
pojali už dříve.
Marek Hofman, ředitel ústeckoorlického gymnázia:
„TV nám nechybí. Dnes nemít televizi vlastně vůbec neznamená, že 
nemohu sledovat zprávy, filmy či pořady dle vlastního výběru. Že je 
TV žrout času a těžko se od ní zvedá, je určitě pravda. Za sebe jedno-
značně tvrdím, že našim rodinným vztahům by TV určitě neprospěla.“
Michal Kindl, arborista se Slavkovic, který ve Slatiňanech dohlíží 
na městské stromy:
„Televizi nevlastním. Místo toho poslouchám svoji ženu, děti a taky 
Český rozhlas. Pokud bude placení koncesionářského poplatku po-
vinné, i když televizi nemám, zaplatím ho rád. Jen když ji nebudu 
muset sledovat.“
David Kratochvíl, architekt z Velkého Vřešťova:
„My nemáme televizi, brala nám moc času. Teď jsem náhodou viděl 
zprávy před Stardance (kde vystupoval náš známý) a ze zpráv jsem se 
nic podstatného nedozvěděl, jen mne to emočně rozsekalo.“
Pavel Starý z Chrudimi, ředitel lesnické firmy:
„Když jsme se před 29 lety brali, tak jsme si toto zařízení nepořizo-
vali a zatím nám to vydrželo. V současné době internetu a záznamů 
z archivu to není až taková ztráta. Jinak spíš poslouchám rádio, ob-
vykle v autě, nyní hlavně ČRo Plus.“
Nejmenovaná učitelka ze Slatiňan:
„Televizi nemáme už mnoho let. Tehdy jsme si řekli, že se dětem bude-
me raději věnovat, že budeme čas trávit spolu čtením a hraním. Děti 
si rády zalezou ke knížce, nebo čteme společné rodinné čtení a jdeme 
si něco společně zahrát, jedeme na kola, plavat, cokoli… prostě jsme 
nějak spolu. Samozřejmě, že si pouštíme filmy a co potřebujeme, dnes 
se všechno dohledá. Nemám pocit, že bychom byli díky tomu, že ji 
nemáme, mimo dění.“
Jana Peřinová ze Slatiňan pracující v sociální oblasti dodává:
„Televizi nemáme a zatím jsme nenašli důvod, proč si ji pořídit. Asi 
bych ani neměla čas ji sledovat. Když si potřebuji najít zpravodajství 
nebo publicistiku nebo nějaký dokument, vím, kde hledat. Večer, když 
je čas, tak si spíš čtu nebo poslouchám podcasty. Inspirativní mi při-
šla i knížka Čtyři důvody pro zrušení televize (Jerry Mander).“
Oproti tomu třeba Zdeněk Jirásek se televizi nebrání:
„Televize je jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Sám se na ni dívám, 
i když zásadně jen na programy ČT. Naproti tomu počítač si doma ne-
pustím skoro nikdy, mejly čtu v práci. Žít bez televize bych jistě lehce 
dokázal, stejně jako žít bez vína, čaje, běhání a knížek. Ale proč, když 
mi to zpříjemňuje život? Souhlasím však, že mnozí jsou těžce závislí, 
ale na ty tahle výzva určitě nezapůsobí.“

Pravda, když třeba žije člověk sám, už nemůže nic moc náročného 
podnikat, má fůru volného času, děti či vnoučata se u něho staví 2× 
týdně (v lepším případě), pak se televize nabízí jako pochopitelný, 
snadno dostupný, věrný a nenáročný společník pro zahnání prázd-
noty, protože číst a poslouchat audioknihy se také dá tak 2 hodiny 
denně. V takovém případě se nabízí k inspiraci rady australského 
psychologa Bidulpha: „Vybírat si a vychutnat ten ‘svůj’ pořad, než 
sledovat nepřetržitý proud. Umístit televizor někam, kde se běžně ne-
zdržujete, aby neovládl domácí život.”
Ono to totiž navíc vypadá, že televize není jen nevinná zábava, ale že 
má dlouhodobě nedobrý vliv na lidi a společnost, pokud se sleduje 
příliš. Více v článku „O čem se nemluví – rizika televize pro člověka 
a společnost“ v příštích Ozvěnách. Tím netvrdím, že své problémy a ri-
zika nemá také internet. Ale je to snad důvod mlčet o rizicích televize?
Toto je zkrácená verze článku zveřejněného na slatinakovi s možnosti 
komentářů.

„Bez televize? Ses zbláznil?“ (slatinakovo téma na listopad)


