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Přestavba v Mateřské škole Slatiňany
šatny a umývárny, aby se vše mohlo realizovat. A dnes už můžeme říci,že dobrá věc se podařila. Děti sluníčkového oddělení ale
i jejich paní učitelky mají krásné nové prostředí, kde budou prožívat velkou část dne. Přestože je celé oddělení pod úrovní suterénu, vykácením keřů před okny se celé prosvětlilo a velmi tomu
také napomáhá situování k jihu. Takže sluníčko si tam najde cestu
už od rána a svítí tam prakticky celý den. Poděkování za realizaci
vlastní stavby patří firmě Pluto Chrudim, která přes některé překážky dokončila stavbu v čas, Městu Slatiňany za velmi dobrou
spolupráci, zajištění projektové dokumentace a hlavně finančních
prostředků. A nesmím zapomenout na zaměstnance mateřské školy, na jejich aktivitu při vystěhovávání před stavbou, na velký úklid
a stěhování do nově zhotovených prostor, a to mnohdy bez ohledu
na svůj volný čas. Ve všech fázích bychom se neobešli bez pomoci
pracovníků údržby města pod vedením pana Víška, za což jim také
patří velké poděkování.
V posledních několika letech došlo ke zlepšení prostředí v mateřské škole. Dnes už mají děti ve všech odděleních nové sociálky,
postupně se realizovalo vytápění pomocí klimatizací. Zbývá dodělat ještě záložní zdroje; vše by mělo být dokončeno do konce
tohoto roku. Tímto ale práce na vylepšování podmínek v mateřské
škole nekončí. V blízké budoucnosti by mělo dojít k zateplení celého komplexu budov zvenčí. Již dvakrát byla podávána Městem
Slatiňany žádost o přidělení finanční dotace z prostředků EU, ale
zatím jsme nebyli vybráni. Máme i další plány na vylepšování
prostředí co se týká vybavení, nábytku, hraček a pomůcek, ale
i školní zahrady. Vše ale záleží na finančních prostředcích, proto
se vše realizuje postupně.
Zároveň zveme všechny zájemce k nám do mateřské školy na den
otevřených dveří, který se bude konat 4. října 2011 od 8.30
do 15.30 hodin, abyste si naši školičku prohlédli ve skutečnosti
a poznali, jak zde děti tráví svůj čas.
Hana Rudová

Prázdniny utekly jako voda a už je tady nový školní rok. V mateřské škole Slatiňany jeho zahájení předcházel velmi čilý prázdninový ruch. Rozšiřovala se kapacita mateřské školy o dalších deset
míst, aby mohly být uspokojeny požadavky pracujících rodičů pro
umístění svých dětí v mateřské škole.
Přestavovalo se sluníčkové oddělení. Ke zvětšení jeho prostor přispěla původní ředitelna, ze které se stala ložnice pro odpočinek
dětí a kabinet pro pomůcky, který zvětšil prostory herny. Nová
ředitelna byla vybudována z bývalého skladu civilní obrany a pomůcky z kabinetu byly rozděleny a uspořádány na jednotlivá oddělení. Na celou přestavbu nebylo příliš mnoho času, k tomu bylo
třeba přičíst čas pro vystěhování před zahájením rekonstrukce
a další čas pro nastěhování tak, aby vše bylo připraveno k 1. září,
kdy se zahajoval rok 2011/2012. K tomuto datu má mateřská škola
kapacitu 137 dětí a je plně obsazena.
Cesta ke konečnému výsledku nebyla jednoduchá. Od zhotovení
projektu na celou stavbu tak, aby odpovídala všem předepsaným
požadavkům i co se týká hygieny a BOZP, zajištění finančních
prostředků nejen na stavbu ale i na vybavení nábytkem do dětské

Vítání občánků
V sobotu 22. října 2011 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 10 nových občánků.

88. LASKAVÝ VEČER
PUTOVÁNÍ KRAJINOU HUDBY aneb barokní loutna, flétna
a poezie.
V úterý 18. října ve Společenském domě bude k poslechu barokní hudba, kterou nabídne loutnista Jindřich Macek a flétnistka
Silvie Mechová. Jindřicha Macka návštěvníci Laskavých večerů
dobře znají neboť ve Slatiňanech již dvakrát vystupoval. Poprvé
však bude ke slyšení s doprovodnou flétnou.
Třetím hostem večera bude pardubický básník Stanislav Oliva.
Také on již jednou své verše na Laskavém večeru četl, i když to
bylo tak trochu mimochodem. Přijel na pozvání Mirka Kováříka
a Radka Bláhy a krátce vystoupil v jejich pořadu.
Laskavý večer začíná v 19 hodin. Vstupné je stále 50 korun a pohoštění čajem z čajovny Luna, vínem a kávou od pořadatelů je
v ceně.
z.j.

Zlatá svatba
Dne 21.října 2011 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby
manželé Milada a Ladislav Schejbalovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších
letech společného života.

Položení věnců při státním svátku
Dne 28. října 2011 vzpomeneme výročí vzniku samostatného československého státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou
položeny kytice k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem
1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na 23. schůzi dne 22. 8. 2011
1. 13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
Slatiňany na r. 2011
2. Hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1–6/2011
3. Hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1–6/2011
4. Hospodaření Základní školy Slatiňany za 1–6/2011
5. Hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1–6/2011
6. Použití rezervního fondu Základní školy Slatiňany
7. Použití rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany
8. Hospodaření města Slatiňany za 1–6/2011
9. Saunu na plovárně ve Slatiňanech – způsob využití
10. Ukončení Smlouvy č. 186/2003 o pronájmu části pozemkové
parcely č. 419/7 v kat. území Slatiňany a uzavření nové nájemní smlouvy
11. Změnu v pronájmu pozemkové parcely č. 307/38 v kat. území
Kunčí
12. Změnu v pronájmu stavebního pozemku č. 68 v kat. území
Kunčí
13. Zřízení věcného břemena pro stavbu „Slatiňany – přípojka nn
– Pardubický kraj“
14. Zřízení věcného břemena pro stavbu „Trpišov – knn – Jaklová“
15. Zřízení sjezdu z místní komunikace na sousední nemovitost
a zřízení věcných břemen – plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky k plánované stavbě RD na poz. parc. č. 212/32
v kat. území Slatiňany
16. Umístění dopravního zrcadla
17. Nové vymezení zón ochrany přírody v CHKO Železné hory
18. Zadávací podmínky pro nákup služebního vozidla
19. Výběr zhotovitele na stavbu kanalizační přípojky u objektu ZŠ
Slatiňany
20. Darovací smlouvu České dráhy, a.s.
21. Umístění kontejnerů určených ke sběru plastu
22. Financování havárie kanalizace v Základní škole
23. Financování havárie kanalizace v Základní škole Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 24. schůzi dne 5. 9. 2011
1. Pronájem části pozemkové parc. č. 378 o výměře 1 m2 v kat.
území Slatiňany (pronájem za účelem provozování prodejního
automatu na svíčky na hřbitově – schváleno)
2. Zřízení věcného břemena pro stavbu tlakové kanalizace na pozemkové parc. č. 160/3 v kat. území Slatiňany a zřízení věcného
břemena pro kanalizační potrubí na pozemkové parc. č. 276/2
v kat. území Slatiňany (ulice Ke Garážím, soukromý investor –
schváleno)
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt
4. 14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
Slatiňany na r. 2011 (oprava chodníku v ulici Vítězství, projektová dokumentace na stavbu parkoviště v lokalitě Říště, úprava
projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Nerudova, oprava
obrubníků v Kunčí – schváleno)
5. Program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
6. Výběr zhotovitele na opravu části chodníku v ulici Školská, Slatiňany (zvítězila firma Milan Vilček s nejvýhodnější nabídkou
64 320 Kč)
7. Výběr zhotovitele na opravu části chodníku v ulici Vítězství,
Slatiňany (zvítězila firma Konstrukt s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou 298 627 Kč)
8. č. 8. Změna podmínek podání žádostí na zametací vůz (nové
vyčíslení nákladů)

Cestovatelské večery ve Společenském domě

Již 9. sezónu cestovatelských večerů ve Společenském domě zahájí
v úterý 25. října přednáška paní Nadi Gutzerové, a to pod názvem
Kornati – ostrovy pro Robinsony. Tyto odlehlé chorvatské ostrovy
jsou přístupné jen lodí, jachtaři se většinou jejich krásou kochají jen
z dálky. Na ostrovech chybí sladká voda a elektřina, proto nejsou trvale obydleny a vyhledávají je ti, kteří si chtějí užít samotu a klid.
Novodobí Robinsoni se nechávají vysadit na opuštěném ostrově jen
s nutnou dávkou vody a rybářským náčiním. Přednáška představí zajímavosti těchto ostrovů a život na nich, stejně tak cestování s malými
dětmi na palubě jachty. Na závěr doplujeme až do Skradinu a podíváme se na vodopády řeky Krka, kde se točily filmy o Vinnetouovi.
Další přednášky budou proloženy Filmovým festivalem zimních
sportů v sobotu 12. listopadu. S Karlem Wolfem se 29. listopadu
vydáme na plachetnici do Antarktidy, 8. prosince nás čeká Velká severská cesta, 17. ledna se proletíme Sluneční soustavou,v
únoru se pravděpodobněvypravíme na tropický ostrov Zanzibar
a 20. března budeme putovat po stopách Mayských civilizací
do Guatemaly a Mexika. 
JH

Poděkování
Děkuji městu Slatiňany za dárek a květiny, panu starostovi
MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní Pavlišové za milou gratulaci k mému
životnímu jubileu. Velice mě to potěšilo.
Anna Burešová
Děkuji tímto městu Slatiňany za milou gratulaci k mému životnímu jubileu. Děkuji za květiny a dárek.
Marie Kolková
Děkujeme městu Slatiňany za uspořádání oslavy naší zlaté svatby v obřadní síni MěÚ Slatiňany. Díky patří za hezká slova paní
Ing. Dagmar Fryšové, paní Markové za hezký zážitek při jejím zpěvu u za hudební doprovod. Panéí Pavlišové a Kolouchové za pěkně
připravené prostředí k pohoštění a posezení i za milý dárek. Bylo
to velmi příjemné a milé a nám zůstane v srdci pěkná vzpomínka.
Jiří a Milena Procházkovi, Kunčí 9
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí
naší zlaté svatby.
Manželé Kudláčkovi
Děkuji městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci u příležitosti oslavy mých narozenin.
František Dědourek
Děkujeme městu Slatiňany za milá blahopřání k naším životním
jubileům.
Jan a Věra Kolářovi
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Uzavření městské knihovny a infocentra!

Moje nejoblíbenější zvířátko

Od 31. října do 14. listopadu bude probíhat povinná revize knižního fondu v Městské knihovně.
Z tohoto důvodu budou v uvedené době prostory
jak knihovny, tak infocentra uzavřeny. Prosíme
čtenáře, aby s uzavírkou počítali a vypůjčili si
s předstihem potřebnou literaturu, ale také včas
vrátili knížky, u kterých již uběhla výpůjční doba. Čtenáři i návštěvníci nás mohou opět navštívit v úterý 15. listopadu 2011
v nezměněné otevírací době.

To byl název letošní prázdninové soutěže vyhlášené městskou
knihovnou, soutěže, které se zúčastnilo 6 sourozeneckých dvojic.
Obrázky zvířátek nám krásně ozdobily dětské oddělení, a protože
si daly děti záležet a nám se líbily všechny jejich malůvky a my
bychom těžko hledaly tu nejkrásnější, každý, kdo se soutěže zúčastnil, dostal drobný dárek.

Měsíc s pěknou knihou
Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy
a náměty na knihy, 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 prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout knihy:
Alena Jakoubková – Všude manžel o dvou kůrkách
Klára Janečková – Unesená

Mykologická vycházka
V neděli 2. 10. 2010 se koná již tradiční mykologická vycházka,
která navazuje na výstavu hub ve Společenském domě ve Slatiňanech (30. 9.– 1. 10.). Sraz v 9.00 u vodárny na Monaku. Vycházku
povedou Pavel Brůžek a Václav Kobera, kteří představí všechny
jedlé i nejedlé houby, které budou během vycházky nalezeny. Košíky určitě s sebou!
Další informace: 721 646 247.

MĚSTO SLATIŇANY
ve spolupráci

Výzva!
Město Slatiňany připravuje projekt týkající se renovace křížků
v okolí našeho města. Prosíme občany, kteří by měli jakékoliv informace či fotografie k těmto sakrálním stavbám na území našeho
města či v jeho okolí, aby kontaktovali vedení radnice na telefonu
469 660 236 nebo paní Renatu Maryškovou v Městské knihovně,
a to buď telefonicky: 469 660 239, emailem: knihovna@slatinany.cz
nebo osobně. Budeme rádi za jakékoliv informace, které napomohou
k renovaci zmíněných památníčků.

se Správou CHKO Železné hory
srdečně zve všechny občany na

VÝSTAVU HUB
v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2011

Harmonogram komplexní deratizace
města Slatiňany
10. 10.–12. 10. 2011	Škrovád, a prostor ohraničený ulicemi
Škrovádská, T.G.Masaryka, Nerudova
13. 10.–14. 10. 2011	prostor ohraničený ulicemi T. G. Masaryka, Palackého, Švermova
17. 10.–18. 10. 2011	prostor ohraničený ulicemi T. G .Masaryka, Tovární, Palackého a žel.tratí
19. 10.–20. 11. 2011	zbývající část města okolo Starého náměstí
a Městského úřadu
24. 10.–27. 10. 2011	rezervní termín pro případ nepříznivého
počasí

od 9.00 do 18.00 hodin
ve Společenském domě
v Tyršově ulici
Vstup zdarma
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Ptáme se za vás…
I tento podzim se můžete těšit na pokračování tradičních cestovatelských přednášek pořádaných ve Společenském domě.
V posledních dvou sezónách jsme je doplnili filmovým festivalem Expediční kamera. S ohledem na jejich návštěvnost myslím
že úspěšně, a proto jsme se zapojili do dalšího projektu. Tím je
Filmový festival zimních sportů. O něm a o Expediční kameře si
budeme dnes povídat s jedním z týmu, který tyto akce organizuje,
panem Danem Hálou.
Vaše jméno možná bude někomu z našich čtenářů povědomé,
připomeňte nám prosím, kdy a s čím jste byl ve Slatiňanech.
Do Slatiňan jezdím rád. Nedaleko bydlí můj kamarád Petr Hajzl
a i okolí města je pro mne lákadlem. Zvláště pak pastviny národního hřebčína se stády kladrubských koní. Jednoho starokladrubského valacha mám i doma. Do Společenského domu ve Slatiňanech jsem přijel naposledy 14. 12. 2006 s besedou o putování
na koních. Tehdy byla tématem pětiměsíční výprava do divočiny
v jižním Chile. Do takzvané Patagonie. Vyprávění o dvou tisících
kilometrech v sedle si přišlo poslechnout přes padesát lidí. Byl to
hezký večer s hezkou atmosférou.
Byl jste od té doby na podobné výpravě?
Ano byl jsem od té doby několikrát s koňmi v Rumunských karpatech. Hodně mne to tam bavilo, asi i proto, že jsem tam sebou
mohl brát svého koně. Ne že by konstituce strokladrubského koně
byla pro horské svahy tou nejlepší volbou. To ne! Ale povahově je
to výborný kůň a mě zase až tak nevadí v exponovaných místech
seskočit a šplhat do hor pěšky.
Také jsem se s kamarádem Martinem Mykiskou pustil do dobrodružství ve Venezuele ve státě Amazonas. V nafukovacím člunu
jsme na řekách v pralese strávili víc jak dva měsíce. Viděli jedinečnou bifurkaci Orinoka – rozvodí, kde se Orinoko rozlévá do dvou
stran. Na jednu stranu pokračuje Venezuelou k západu a pak se
stočí k další tři tisíce kilometrů dlouhé pouti na sever. Na druhou
stranu pak odtéká na jih do Rio Negro a připojuje se k Amazonce.
Jaké jsou vaše koníčky?
Koníčci, rodina, rád bych dodal ještě sporty, ale pod návalem práce to už asi není úplně pravda.
Jak jste se dostal k organizování filmových festivalů?
Mám kamaráda Karla Wolfa, který pořádá v Praze a v Brně přednáškové festivaly Kolem světa. Jednou chtěl jet na cestu kolem
Antarktidy a tak mne požádal, jestli bych mu nepomohl s organizací. Bavilo mne to a tak jsem se po nějaké době nechal snadno
přesvědčit k založení nového projektu filmového festivalu Expediční kamera. I tento projekt se zadařil a tak nyní připravujeme
další dva festivaly: Expedičná kamera na Slovensku a Filmový
festival Zimních sportů tady v České republice.

Tento festival proběhne od 15. 10. do 31. 11. 2011 ve více než
osmdesáti městech. Kromě jiného také ve Slatiňanech.
Řekněte nám prosím něco o projektu Hedvábná stezka.
Projekt Hedvábná stezka založil David Gladiš – můj kolega a spolutvůrce festivalových projektů.
Původně vznikl web www.HedvabnaStezka.cz. Po čase se z něho
stal největší a nenavštěvovanější web svého druhu a David si uvědomil, že jsou zde různá komunitní sdružení, ale cestovatelé žádné
takové sdružení, které by je nevázalo a přesto jim něco přinášelo,
nemají. Proto vzniknul Expediční fond podporující finančně expedice i klub Hedvábná stezka.
V kolika městech se poslední festival Expediční kamera uskutečnil a s jakou návštěvností?
Expediční kamera proběhla letos na jaře ve 107 městech. Realizováno bylo 136 večerů, veletrh Holiday World a také několikadenní
festivalová návštěva letiště Ruzyně. Odečteme li tyto dvě velké
akce tak festival Expediční kamera navštívilo více jak 15 000 diváků.
Pojďme k letošní novince, tou je Filmový festival zimních sportů, řekněte nám, co budou moci diváci shlédnout.
Filmy pro zimní festival jsme vybírali tak aby se diváci nenudili. Nebudou to tedy dvě a půl hodiny lyžování ale jiné snímky.
Například v ČR natáčený britský snímek o zimním plavání, Finské snímky o extrémním snowboardingu. Tématem filmů je ale
i sjíždění sjezdovek na kajacích, sjíždění hor na padácích. Ano,
čtete dobře, to je sport při kterém má sjezdař padák a chvíli lyžuje
a chvíli plachtí. I jen koukat na to, je zážitkem!
Co vlastně obnáší připravit takový filmový festival?
Na to vám neodpovím, protože by byl celý článek jenom o tom.
Nejvíc práce dá asi příprava filmů a řešení drobných komplikací
v každém z osmdesáti míst. Nejhorší je na to vše sehnat peníze,
protože doba spotřebitelské krize moc sponzorství nedopřává, ale
naštěstí máme několik mecenášů, kteří vidí v dobrých projektech
potenciál.
Filmových festivalů se za celý rok u nás koná více, čím jsou ty
vaše výjimečné?
To zvážení je asi na divácích. V našich ideových cílech je dostat
ty skvělé snímky k lidem do jejich měst. Tak, aby je jejich zábava nezatěžovala. Ono je možné vidět filmy i na „velkých festivalech“ v Praze, Brně a Ostravě, ale kolik znáte lidí ze Slatiňan, kteří
na tyto festivaly jezdí?
Děkuji vám za rozhovor a vás, čtenáře, zvu v sobotu 12. listopadu
odpoledne do Společenského domu na Filmový festival zimních
sportů.
JH
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Do Choltic a na Vysočinu
To byly zářijové výlety KČT Slatiňany. Výlet do Choltic začal na železničniční
zastávce v Jeníkovicích. O vzniku vesnice
existuje stará pověst. Král Václav I. se
jednou dostal se svou loveckou družinou
do tohoto kraje. On byl velkým milovníkem lovů. Ostatně i o své oko přišel při
lovu. Na zdejším honu na jezevce se mu
velice osvědčil jeden pomocník , který se jmenoval Jeník. Ten
za svou dobrou službu dostal od krále pozemky a vybudoval si tu
tvrz. Ta i osada u ní byla podle něho nazvána Jeníkovice. Dosud
zde jsou názvy míst Jezevčí plac a Přední a Zadní jezevce.

Z Jeníkovic jsme šli do Svinčan. Na tamním kostele sv.
Vavřince je zvon ze l6. století. Ten prý byl kdysi v jedné válce
ukryt do bažinaté země a pak se na něj zapomnělo. Až jednou ho
v močálu vyryl divočák. Když byl zvon znovu zavěšen, připomínal lidem jeho hlas volání „Vyryla mě svině, vyryla mě svině“.
A odtud název Svinčany. Však také na znaku obce je kančí
hlava a pod ní zvon s písmenem S. Ještě jeden příběh se k vesnice váže: Urozená panna Salomena z Gerštorfů, dcera bohatého
majitele Choltic se zamilovala do chudšího rytíře z Jeníkovic.
Její otec tomu nepřál a když mladý pár jednou dostihl, začal mezi
muži souboj. Salomena je chtěla od sebe odtrhnout, ale otcův
meč jí nešťastně rozťal hlavu. Místo, kde se to stalo – za vsí
poblíž lesa se dosud nazývá Lebka.
Kolem ovocných sadů jsme ze Svinčan došli do Raškovic. Ty
bývaly proslulé těžbou kamene na výrobu mlýnských kamenů,
nejkvalitnějších v Čechách. Raškovice vlastně vznikly jako osady
skalníků. Zastavili jsme se u jednoho zatopeného lomu, zvaného
Návesní skála. A odtud už bylo blízko k rozhledně Barborka,
která je sice z důvodu rekonstrukce uzavřena, ale areál u ní je
příjemný a vyzdobený pracemi řady sochařů. Odpočinuli jsme
si tady a pak jsme se dostali k tůni, zvané Bezedná. I to je zato-

pený lom. Podle pověsti se tudy kdysi vracel z Chrudimi vrchní
správce z choltického panství. Cestou je přepadla prudká bouřka.
Kočí dostal strach a prosil, aby mohl zastavit a schovat se někde
v chalupě. To ale správce nedovolil a sám se ujal řízení koní. Celý
rozzlobený do nich práskl a zaklel „Hrom aby do těch potvor uhodil“. A blesk hned sjel do těsné blízkosti spřežení. To se splašilo
a řítilo se k tůni. Kočí stačil vyskočit, ale vrchní i s kočárem skončil v hlubině. Přišli lidé a háky marně hledali ve vodě. Ani později
nic nenašli. Snad proto se domnívali, že jezírko nemá dno. Jen
ve výroční den neštěstí se prý z vody vynoří oj kočáru.
Odtud jsme lesem pokračovali ke zřícenině svojšické tvrze.
U ní je ještě pomník místní rodačky Julie Sýkorové, manželky K. H. Borovského. Kolem známého kulturního areálu jsme
potom došli k choltické oboře. Příjemnou procházkou v ní jsme
se dostali k zámku. Tady jsme si v zámecké restauraci zase
odpočinuli, krátce se podívali na choltické vodníky a pak šli na
na objednanou prohlídku. V zámku se nám líbilo, ale ještě více
nás okouzlila zámecká kaple sv. Romedia s pozoruhodnými
štukaturami. Kaple je zvláštní i tím, že je zasvěcena v naší zemi
neznámému tyrolskému světci Romediovi z Thaur. Jeho uctívání
je jinak vázáno výlučně na rodiště a území jeho činnosti. Choltice jsou ojedinělým případem, kdy se Romediův kult přenesl
do Čech. Pocházel totiž z rodu Thaurů, ze kterého vzešel i rod
Thunů – stavitelů zámku a kaple – a byl i jejich patronem.
Po čtrnácti dnech byl náš „houbový“ výlet. Je to už několik let
tradice, že ten den nehledáme něco nového, ale vracíme se na stej-

né místo. A tak to zase byla naše Pustá Kamenice se svou hornickou a železářskou historií, s hájenkou a lesem blízko zastávky.
Letos to ale s houbami bylo horší než v minulých letech.
Náladu nám to však nezkazilo a tak jsme se cestou do Borové
lesem pěkně prošli.
I Borová je zajímavá vesnice, byli jsme tu už při jednom
výletě – na místě „U výbuchu“
a v kostele sv. Kateřiny. Je tady
ještě jeden kostel – sv. Markéty. Blízko něho je kostnice
z let kolem r. l600 se střechou
ve tvaru helmice Turků, z doby
jejich vpádů do střední Evropy.
Borová je i Jarovem v románu T. Novákové Jiří Šmatlán.
Na letní prázdniny sem jezdila rodina T.G. Masaryka.
A v místní restauraci U Dostálů
vystoupil jako houslista l3 letý Bohuslav Martinů.
My jsme tu měli oběd a posezení před odjezdem. Počasí nám
celý den přálo a tak jsme i bez plného košíku prožili hezký den.
M. B., Klub českých turistů Slatiňany
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Noblesa nové expozice na zámku
V letošní turistické sezoně byl zpřístupněn druhý prohlídkový
okruh, zv. zámecký, který je věnován bývalým vlastníkům – knížecí rodině Auerspergů. Vznikl jako doplňkový okruh k expozici
s hipologickou tématikou, instalovanou na zámku prof. Bílkem
od roku 1946 a otevřenou k 1. říjnu 1950.

Tuto inovaci muzejních sbírek iniciovali sami památkáři,
kteří požadovali za účelem vyšší lukrativnosti vystavit též artefakty po někdejší šlechtě, pobývající na zámku do roku 1945.

Příprava nové expozice byla náročná na čas, protože četné
exponáty byly uloženy v depozitářích, avšak více se jich nalézalo
v jiných památkových objektech či institucích, neboť se zámek
po II. světové válce vyklízel z podnětu ministerstva zemědělství
kvůli proponovanému muzeu koní. Bylo proto třeba vše dohledat
v archivních písemných a fotografických materiálech, zahrnutých
v různých soupisech inventáře a předávacích protokolech, obsahující jmenovaný výčet mobiliáře bývalých držitelů zámku, který

se stal cílem konkrétních transferů. Na reinstalaci nové trasy,
evokující opět na zámku auerspergský duch, má zásluhu kastelán
p. Bušta se svým kolektivem spolupracovnic. Do letošního dubna
se ji podařilo natolik vybavit, že byla připravena k prohlídce již
v jarním období roku.
Reminiscenci života na zámku z doby Auerspergů ilustrujeme několika obrázky, avšak milovníci historie si nenechají ujít
zasvěcený výklad o tomto šlechtickém rodu od průvodců přímo
na zámku.

Kromě dobově vybavených reprezentačních místností (salonků, pokojíků, chodeb aj.) lze zhlédnout kotelnu s ústředním
vytápěním křídel zámku a starou zámeckou kuchyni ve sklepních
prostorech.
Obr. č. 1 je foto černého salonku z roku 1946 krátce před
vyklizením.
Obr. č. 2 přibližuje týž salonek se zaměřením na hipologii,
zatímco obr. č. 3 po jeho úpravě na přijímací salonek s gobelínem a obrazem F. J. Auersperga.
Jídelna na obr. č. 4 doznala také změn a po 66 letech bylo
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v ní opět prostřeno. Obraz vlevo, zachycující parforsní hon, je
z období hipologie.
Na obr. č. 5 je zachycena knížecí ložnice s krbem a toaletou
vpravo. Okna mají výhled do parku.
Obr. č. 6 zachycuje kuchyň se sporákem na pevná paliva,
u něhož byla udírna a gril na dřevěné uhlí. Uvařená menu se
dopravovala do jídelny výtahem.
Na posledním obrázku č. 7 je novobarokní zámecká knihovna, v níž se konají kulturní akce (koncerty, přednášky aj.). Je v ní
uloženo 4 000 svazků s hipologickým zaměřením, a to v německém a anglickém jazyce.
Autoři fotografií: M. Krištof (2,3,4), J. Švadlenka (4),
J. Bušta (6) a archiv NPU (1)
Ing. Milan Vorel

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ informuje
266. Malá cena Monaka byla odstartována 31. srpna 2011
za účasti 159 závodníků.
Díky ideálnímu počasí bylo překonáno 37 osobních rekordů,
na10 km 25 a na 3.6 km 12, a to je jeden z rekordů Malých cen.
10 km
l. Dymák Pavel, Hvězda SKP Pardubice 33,51 osob. rekord
2. Jansa Jiří, SK OB Chrast 35,00 OR
3. Šimůnek Jan ml. ISC., Č.Třebová 35,08 OR
18. Maier Lukáš, KRB Chrudim 40,01
19. Schaffer Petr, Mlýn Janderov 40,25
29. Brožek Radmil, KRB Chrudim 43,03
32. Moučka M., 40. Jelínek F., oba HO Škrovád, 43. Pilař M. Slatiňany
69. Mandys I., 81.Korbel D., 82. Červinka M.,všichni HO Škrovád
101. Vorel Milan Slatiňany
10 km ženy
1. Nováková Lada, Jiskra Havl. Brod 40,46 – 1. start
2. Věra Čejková, KRB Chrudim 43,06
3. Vejrostová Hana, Pardubice 44,05 OR
3,6 km muži
1. Rybišar Pavel, Hv. SKP Pardubice 12,15
5. Urválek Vlad., Sp. Slatiňany 13,31
ženy
1. Češíková Eliška, Sp. Slatiňany 16,45
žákyně
1. Prokopová M., Slatiňany 16,53
Ženy Červinková K. a Korbelová V. za 23,09 obě hu Škrovád
První start na l0 km 13 závodníků a na 3,6 km 9 závodníků. Jirka
Doucha, Start Náchod se stal čtrnáctým běžcem co uběhl 100x
10 km MCM. Místní občan Lukáš Maier běžel po padesáté.
5. ročník Monacký Cross countra maraton a půlmaraton byl
odstartován v sobotu 17. září 2011 a na start se postavilo 41 vytrvalců. Tato nejdelší běžecká disciplína se běžela na trati MCM 4x
s doměřením po startu na 42,2 a 21,1 km.
Maraton vyhrál Šutera Josef, Atletika Polička v čase 3:19:00,

byl to jeho první maraton, na 2.místě Eliáš Petr, Hvězda Pardubice 3:33:17 a 3. Sedlák Petr, Slatiňany 3:34:12, 4. Dušek Tomáš,
Chrudim 3:36:33, 5. Kalný Petr, Atletika Chrudim 3:38:33, 6. Novák Pavel, KRB Chrudim 3:59:40, 7. Jelínek Jar., Hvězda SKP
Pardubice 4:08:37, 8. Zavadil Michal, Ústí n.Orlicí 4:15:53, 9.
Maier Lukáš KRB, Chrudim 4:31:37, 10. Novák Petr, Chrudim
4:40:22.
Březina Jiří, SK Přerov běžel svůj 543. maraton a Kriško Miroslav, Skuteč běžel maraton po 374. A tomu se říká vytrvalost.
Půlmaraton muži
1. Kratochvíl Miloš, Hvězda Pardubice 1:21:40
2. Konůpek David, TURBO Chotěboř 1:22:32
3. Griger Jan, Rabštejnská Lhota 1:25:54
18. Červinka Milan, HO Škrovád 2:01:22
22. Petržílek Zdeněk, KRB Chrudim 2:09:17
Půlmaraton ženy
1. Vejrostová Hana, Pardubice 1:37:47
2. Šlechtová Marie, Sl. OB Hr.Králové 2:04:11
3. Pospíšilová Věra, Pardubice 2:21:01
4. Jelínková Věra, KRB Chrudim 2:27:57
Příjemné zjištění, že tyto vytrvalecké závody si nacházejí stále
vice příznivců a to je náš záměr. Vytrvalostní běh patří do přírody,
kde v příjemném lesním prostředí a ovzduší přináší blahodárné
účinky. Není to honba za vynikajícími časy a finačními zisky, je to
návrat k přírodě, která každého prověří a posílí pro další běžecké
výkony
Zveme naše příznivce a další zájemce o příjemné podzimní proběhnutí na 32. ročníku Velké ceny Monaka, která se koná v neděli
23.10. se startem v 10.30 hodin na známém místě před restaurací
Monako ve Slatiňanech. Běží se 10 km a 3,6 km. Budou uděleny
ceny nejlepším závodníkům v jednotlivých kategoriích. Upozorňujeme všechny zájemce o dochvilnost, protože je o tento běh velký zájem a nebylo by možné přihlášky včas zvládnout. Závodní
kancelář se zavírá 10 minut před startem.
KRB Chrudim Vladimír Čumpelík

Pozvánka na informační schůzku
Domov sociálních služeb Slatiňany tímto srdečně zve všechny občany Slatiňan, zejména obyvatele místních částí Škrovád a Presy
na informační schůzku, která se bude týkat plánované výstavby
několika dalších domků rodinného typu ve zmíněných lokalitách.
Této schůzky se zúčastní rovněž místostarosta města Slatiňany
pan Vítězslav Kolek a projektový manager z krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Ivan Záruba.
Jednání se uskuteční ve středu 12. října 2011 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domova sociálních služeb Slatiňany,
v Klášterní ulici č.p. 795.
Srdečně zveme všechny zájemce, zvláště pak občany místních
částí Škrovád a Presy.
7

Prodej garáží ve Slatiňanech
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ garáží na Starém náměstí ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji:
1) tři garáže (čp. 822-825, číslo garáže 1, 2, 3) jednotlivě, stojících na částech stavebních parcel č. 1345 a č. 1347 o celkové
zastavěné ploše a 63 m2, v katastrálním území Slatiňany za minimální cenu 80.000 Kč za jednu garáž (dle geometrického plánu byly ze stavebních parcel č. 1345 a 1347 odděleny stavební
parcely č. 1347/3, 1345/3, 1347/4, 1345/4, 1347/5, 1345/5 pod
jednotlivými garážemi)
2) tři garáže (čp. 832-835, číslo garáže 1, 2, 3) jednotlivě, stojících na částech stavební parcely č. 1362 o celkové zastavěné
ploše 64 m2, v katastrálním území Slatiňany za minimální cenu
80 000 Kč za jednu garáž (dle geometrického plánu byly ze stavební parcely č. 1362 odděleny stavební parcely č. 1467, 1468
a 1469 pod jednotlivými garážemi)
3) části stavebních parcel uvedených v bodě 1 a 2
Podmínky prodeje:
 Kauci ve výši 20 000 Kč je třeba převést na účet města Slatiňany č.: 000019-1144138329/0800, a to nejpozději do 21. 11. 2011.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet
do uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za složené
podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.
 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „PRODEJ GARÁŽÍ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stanoven
na 28. 11. 2011 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po stanoveném termínu nebude přihlíženo, nepovažují se za nabídky doručené podle podmínek pro účast v obálkové metodě, to platí i pro
nabídky doručené prostřednictvím pošty. Nabídky zašlete na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36, Slatiňany),
nebo osobně na sekretariát MěÚ.
 Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele (ů) včetně adresy, tel. kontakt, nabízenou cenu za 1 m2 u pozemků a cenu za garáž, číslo garáže (eventuálně čísla dalších garáží pro případ jiné
vyšší nabídky), kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací žadatele, číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu.
V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze
strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce
je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci
s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový zájemce nebude, budou nabídnuty v následné obálkové metodě.
 Termín otevírání obálek je stanoven na 30. 11. 2011 v 15.00
hod. v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.
Otevírání obálek je veřejné.
 Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem
nemovitostí (daň z převodu nemovitostí, geometrické rozdělení

pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovitosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou,
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej jednotlivých garáží až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města Slatiňany.
Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Ve Slatiňanech dne 20. září 2011.

Prodej nemovitostí ve Slatiňanech
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ nemovitostí v areálu plovárny ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji jako celek:
4) bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely
č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2, v kat.
území Slatiňany a
5) č ást st. parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2 v kat. území Slatiňany
a
6) část pozemkové parc. č. 204/1 o výměře cca 29 m2 v kat. území
Slatiňany

Podmínky prodeje:
 Kauci ve výši 150 000 Kč je třeba složit v hotovosti na účet
města Slatiňany č.: 000019-1144138329/0800, a to nejpozději
do 21. 11. 2011.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený
účet do výše uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují
se za složené podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.
 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „RD
PLOVÁRNA – PRODEJ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stanoven na 28. 11. 2011 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po sta8

noveném termínu nebude přihlíženo, nepovažují se za nabídky
doručené podle podmínek pro účast v obálkové metodě, to platí
i pro nabídky doručené prostřednictvím pošty. Obálky doručte
na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36), nebo
osobně na sekretariát městského úřadu.
 Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele(ů) včetně adresy, tel. kontakt, nabízenou cenu za všechny nabízené nemovitosti
jako celek, kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací žadatele,
číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu.
V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze
strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce
je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci
s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový zájemce nebude, budou nemovitosti nabídnuty v následné obálkové metodě.
 Termín otevírání obálek je stanoven na 30. 11. 2011 v 15.30
hod. v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.

Otevírání obálek je veřejné.
 Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem
nemovitostí (daň z převodu nemovitostí, geometrické rozdělení
pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí),
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovitosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.
 Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej nabízených
nemovitostí až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města.
Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Ve Slatiňanech dne 20. září 2011.

TRADICE EVROPY ZVOU NA SVÁ PŘEDSTAVENÍ
Občanské sdružení Tradice Evropy pořádá ve dnech 8.–12. listopadu 2011 již
XIII. ročních Mezinárodního dětského
folklórního festivalu Tradice Evropy.
Zveme základní školy i širokou veřejnost
na zajímavé koncerty.
Letos pořádající soubory Radost a Perníček z Pardubic, Kuřátka z Chrudimi
a Formánci ze Slatiňan pozvaly hosty z
Finska, Belgie, Polska, Slovenska, Slovinska a Rumunska. Nenechte si ujít vystoupení plná dětského zpěvu, tance a především
radosti a úsměvů. Základní školy mohou využít představení jako
součást multikulturní výchovy.
Akce se koná pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské, poslance Mgr. Jana Čechovského a hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínka.
Program festivalu:
8. 11. 2011 - dopoledne koncerty pro ZŠ
- 17.30 hod. galakoncert v Sokolovně Slatiňany
9. 11. 2011 - dopoledne koncerty pro ZŠ
- 17.30 hod. galakoncert v divadle K. Pippicha Chrudim
10. 11. 2011- dopoledne koncerty pro ZŠ
- 17.30 hod. galakoncert v KD Hronovická Pardubice
11. 11. 2011 - dopoledne koncerty pro ZŠ
12. 11. 2011- 11.00 hod. Evropský bál v kulturním domě Sezemice
Kontakt na organizátory:
Ing. Michaela Zemková – ředitelka MDFF Tradice Evropy
e-mail: michzemk@seznam.cz
mobil: 608012476
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MĚSTO Slatiňany

MĚSTO SLATIŇANY

vás srdečně zve na

VÝSTAVU

Vás srdečně zve na vystoupení kapely

pod názvem

Čtveráci

„20 let CHKO Železné hory“
Slavnostní zahájení proběhne

v pondělí 10. října 2011 v 17 hodin
ve Společenském domě ve Slatiňanech
za účasti žáků ZUŠ Slatiňany

s kapelníkem Jarkem Novákem

dále jste zváni na přednášku pod názvem:

pátek 21. října 2011 v 16,00 hodin

„Mezi Doubravou a Chrudimkou“

Společenský dům Slatiňany
(bývalá školní jídelna)

- aneb jak a proč chránit přírodu Železných hor,

kterou si pro Vás připravil Vlastimil Peřina
ze Správy CHKO Železné hory,
a to opět 10. října 2011 od 18 hodin ve Společenském domě

Opět přijíždějí do Slatiňan,
zahrají dechovky, ale i písně z muzikálů,
a nebudou chybět ani písničky na přání!!

Otevírací doba výstavy:
úterý - pátek
sobota - neděle

Vstup zdarma

11. 10. - 14. 10. 2011
15 – 18 hodin
15. 10. - 16. 10. 2011 9 – 12 13 – 18 hodin

Vstup zdarma

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří
Hodic, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Mgr. Jiří Kváš, člen ZM Slatiňany,
Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba:
Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 17. října 2011. ZDARMA.
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