LEDEN 2012

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz
Akce ZUŠ v měsíci lednu
Pololetní žákovský koncert
Sál ZUŠ – středa 25. ledna od 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné

92. LASKAVÝ VEČER – proSTORY
Prvními hosty Laskavých večerů v roce 2012 budou „staří“ známí.
Chrudimská knihovnice, ale hlavně spisovatelka Jana Jirásková
a hlinecký hudebník Robert Frei mají společný pořad s názvem
proStory. Jana čte své texty, o kterých se Jiří Dědeček vyjádřil
jako o krásně syrových, a Robert ji doprovází na elektrickou kytaru. Své proSTORY s velkým úspěchem již mnohokrát předvedli
na různých místech Česka.
Jana na Laskavých večerech četla vícekrát. Můžete ji znát z řady
dalších autorských čtení v Chrudimi nebo na festivalu Jedna báseň
v Obořici, ale také z její knížky Kanička pošmodrchaná. Nyní připravuje svoji druhou knihu. Robert hrál na Laskavém večeru sám i s kapelou Jezzybaba a jednou přivezl i skupinu svých žáků NezBand.
Věřte, že proSTORY stojí za zhlédnutí. Kdo přijde v úterý 10. ledna
v 19 hodin do Společenského domu určitě nebude litovat. A nejen
proto, že za 50 korun vstupného dostane od pořadatelů červené víno,
černou kávu a z od čajovny Luna zelený čaj.
z.j.

Zemřel pan Václav Havel (5. října 1936 – 18. prosince 2011),
poslední československý a první český prezident.
Čest jeho památce.

Městský úřad Slatiňany:
provoz na konci roku
26. 12. 2011 – svátek vánoční
27. 12. 2011 – z provozních důvodů zavřeno
28. 12. 2011 – 8.00–11.00, 12.00–17.00 hod.
29. 12. 2011 – z provozních důvodů zavřeno
30. 12. 2011 – z provozních důvodů zavřeno

Vítání občánků

Vánoce, svátky největší radosti
Už z dřívějších dob jsou dodnes opředeny kouzlem a náladou vzájemné vstřícnosti a lidské blízkosti. Jsou výrazem lidské lásky,
přátelství a touhy po lásce svých nejbližších i přátelství vzdálenějších.
Co v sobě skrývají a co v nás vyvolávají dnes? Pro děti je to čas
těšení se na Ježíška, zda se jim splní jejich přání. Pro dospělé však
spíše starosti s obstaráváním dárků, s úklidem, s pečením cukroví,
se zakoupením vánočního kapra a také snítky jmelí, abychom byli
po celý další rok zdraví.
Nejvíce se ale všichni těší na ten krásný Štědrý den, kdy se všichni
sejdou doma v kruhu rodiny u štědrovečerní večeře a poté u rozzářeného vánočního stromečku. Zazpívají si koledy, rozbalí dárky
a vzájemně si popřejí krásné svátky vánoční. Kéž by jejich atmosféra byla umocněna nejen pohodou, štěstím a láskou všech,
ale i čerstvě napadlým sněhem, třpytem jeho jiskřiček a svitem
blikajících hvězdiček na večerní obloze, které mohou spatřit ti, co
pak půjdou na půlnoční mši.
Tak ať všechny přípravy na nejkrásnější období v roce zvládnete
bez zbytečného stresu, v klidu a pohodě a prožijete si vánoce i konec tohoto roku, jak nejlépe chcete.
Jménem dětí a jménem celého pracovního kolektivu Mateřské
školy Slatiňany přeji všem občanům radostné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2012 dobré zdraví, spokojenost, pytel štěstí
a plnou náruč lásky, které nám je třeba a po celý rok sluníčko
do duše i do srdíčka.
Hana Rudová, ředitelka MŠ Slatiňany

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. října
2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fot.
zleva):
Uličná Natálie
Slatiňany, Tyršova 703
Ceralová Lucie
Slatiňany, Klášterní 839
Kaplan Matěj
Slatiňany, Švermova 627
Jonáš Tadeáš
Slatiňany, Švermova 755
Klempíř Kristián
Slatiňany, Čechova 590
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hudebního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové a pana učitele Jurije Artjuščenka. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.
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Rada města Slatiňany

Vánoční koncert

Rada města Slatiňany projednala
na své 32. schůzi dne 5. 12. 2011:
1. Program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Plnění usnesení rady města Slatiňany
3. Výpověď z nájmu bytové jednotky čp. 92 (z důvodu neplacení
nájmu)
4. Hospodaření města za I. až IX. 2011 (rada města vzala na vědomí)
5. Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola Slatiňany za I. až IX. 2011 (rada města vzala na vědomí)
6. Hospodaření příspěvkové organizace – Základní umělecká
škola Slatiňany (rada města vzala na vědomí) za I. až IX. 2011
7. Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřská škola Slatiňany za I. až IX. 2011 (rada města vzala na vědomí)
8. Hospodaření příspěvkové organizace – Školní jídelna Slatiňany za I. až IX. 2011 (rada města vzala na vědomí)
9. Úpravu nájemného za pronájem občerstvení na plovárně města
Slatiňany (sníženo nájemné z důvodu špatného počasí a nízké
návštěvnosti)
10. Výběr dodavatele na zajištění svozu směsného komunálního
odpadu (schválena firma AVE CZ s nejnižší cenou ze všech
nabídek 1 523 392 Kč + DPH)
11. Bezplatné zapůjčení společenského domu (loutkový pořad pro
děti – schváleno)
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení – Slatiňany (pozemky určené výstavbě při výjezdu z města směrem
na Chrudim)
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene – dešťová kanalizace –
Trpišov (schváleno)
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizační
přípojky (bytový dům č. p. 534 Slatiňany – schváleno)
15. Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
16. 18. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města
Slatiňany na r. 2011 (schváleno přijetí dotací od Úřadu práce
v Chrudimi, dalších nerozpočtovaných příjmů)
17. Výběr zhotovitele předělovacích stěn a souhlas s použitím finančních prostředků Mateřské školy Slatiňany (schválena firma Stavební společnost Chrudim s nabídkou 38 160 Kč)
18. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro V. oddělení v mateřské škole Slatiňany (z 24 na 25 dětí – schváleno)
19. Žádost o grant – Domov Sv. Josefa (neschváleno)
20. Dodatek ke koncesní smlouvě VS Chrudim – vodné, stočné
(schválen dodatek smlouvy určující cenu stočného pro rok
2012 ve výši 32,80 Kč/m2 včetně DPH)
21. Žádost o pokácení 3 ks stromů (u Švýcárny – stromy ve špatném stavu – schváleno)

V sobotu 10. prosince 2011 se uskutečnil vánoční koncert „Kouzlo zpěvu vánočních“ v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany.
Všichni posluchači potleskem ve stoje poděkovali všem účinkujícím za mimořádný hudební zážitek.

Rada města Slatiňany projednala
na své 31. schůzi dne 21. 11. 2011
1. Přípravu rozpočtu města Slatiňany na rok 2012 (schválen návrh rozpočtu)
2. Výběr zhotovitele na klimatizaci do 5. oddělení a záložní zdroje do MŠ Slatiňany (schválena firma Elektro Pešek)
3. Použití neinvestičního příspěvku Mateřské školy Slatiňany
(schváleno)
Kadeřnictví Lenka Stahoňová ve Slatiňanech, přeje všem
svým zákaznicím, krásné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví a štěstí v novém roce. V roce 2012 se těší na Vaší
přízeň.

Více fotografií najdete na www.slatinany.cz/fotoozveny.php

Betlémské světýlko opět ve Slatiňanech
Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci se Státním zámkem
ve Slatiňanech Vás zve na „Živý betlém“. V pátek 23. 12. 2011
si můžete od 16.00 do 18.00 hod prohlédnout na nádvoří zámku
„Živý betlém“ a převzít „Betlémské světýlko“.
Roznášení Betlémského světýlka se stalo novodobým vánočním
zvykem. Po vzoru středověkých rytířů roznášejí skauti po Evropě
světýlko zapálené od „věčné lampy“ v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Světýlko je symbolem lásky a naděje.
Po mnoha letech, kdy jsme světýlko roznášeli průvodem po městě, jsme se letos rozhodli pro změnu. Těšíme se na setkání s Vámi,
tentokrát tedy na zámku.
Za středisko Junáka Slatiňany D. Vychodil

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:
Stieg Larsson – trilogie Milénium
1. Muži, kteří nenávidí ženy
2. Dívka, která kopla do vosího hnízda
3. Dívka, která si hrála s ohněm
Arnošt Lustig – Noc a naděje

Knihovna oznamuje
Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce
si mohou půjčit či vrátit . knížky v pátek, 23. prosince 2011 do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvidíme
až po novém roce opět ve známou provozní dobu
od úterý 3. ledna 2012.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku
a také trochu času, který budete moci strávit nad pěknou knížkou všem přejí knihovnice
Renata Maryšková a Romana Doležalová
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Poděkování

Informace občanům

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit s plk. Františkem Rulíkem na jeho poslední cestě. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Od ledna 2012 nás v oblasti sociálních věcí čeká řada významných změn.
Na základě schválených zákonů v rámci sociální reformy dochází od 1. 1. 2012 ke sjednocení výplatního místa sociálních
dávek. Všechny dávky, které jste chodili vyřizovat na Městský úřad Chrudim, bude od 1. ledna 2012 vyplácet Úřad
práce ČR, krajské pobočky Pardubice, kontaktní pracoviště
Chrudim, Skuteč, Třemošnice. Jedná se o dávky pro zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek
na péči. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, předává k 31.
12. 2011 veškerou spisovou dokumentaci týkající se výše uvedených sociálních dávek (vč. žádostí, o kterých nebylo doposud
rozhodnuto) Úřadu práce ČR. Ze současného spektra mnoha
dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány
samostatně, vzniknou pouze dvě dávky a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. Ostatní dávky budou
k 31. 12. 2011 zrušeny.
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P – zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto
průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015. Nově budou zavedeny tak zvané Karty sociálních systémů. Karta bude sloužit také
jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou
moci zdravotně postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné
papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky
si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě
a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat
Úřad práce ČR, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Chrudim se od 1. 1. 2012 obracejte na krajskou pobočka Úřadu
práce v Pardubicích – kontaktní pracoviště Chrudim, Skuteč, Třemošnice.
Dále Vás upozorňujeme na možnost výměny „Označení vozidla
přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“ za „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“– speciální označení č. O 7
do 31. 12. 2012. K výměně je nutné přinést fotografii o rozměru
35 x 45 mm. Průkaz musí být při výměně podepsán jeho držitelem.
Výměna je bezplatná. Původní označení lze používat do 31. 12.
2012. Tuto výměnu provádí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Městský úřad Chrudim, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, telefon: 469 657 562, 571.

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání k mému kulatému životnímu jubileu.

Malínský Antonín, Kunčí
Velice rádi bychom vyjádřili poděkování všem, kteří nám 3. prosince 2011 za město Slatiňany uspořádali v obřadní síni oslavu
naší zlaté svatby.
Děkujeme za příjemné chvíle plné milých vzpomínek a zážitků.

Manželé Boháčovi

Tříkrálová sbírka 2012
Už po dvanácté Charita Chrudim uspořádá
v době svátku Zjevení Páně Tříkrálovou sbírku,
která se bude konat dne 7. 1. 2012. Naši koledníci opět vyjdou s požehnáním našich farářů
do domácností, aby jim přinesli radostné poselství Vánoc a přitom poprosili o finanční dar pro
lidi v nouzi.
Za tuto dobu si Tříkrálová sbírka získala vaši
přízeň a to nás velmi těší. Každý rok se výtěžek
zvyšuje a také se přidává stále více lidí. Zorganizovat takovou sbírku je čím dál tím náročnější,
ale vždy se najde dostatek obětavých lidí, kteří
se připojí se svojí pomocí a ulehčí nám průběh sbírky.
Za roky , kdy sbírka probíhá, si na ni lidé zvykli a řada z nich už
naše koledníky vyhlíží a těší se na ně. Všem lidem, kteří do sbírky
přispívají, patří naše velké díky.
V loňském roce jsme díky vybraným penězům mohli podpořit:
• n ákup zdravotních pomůcek – el. postel skládací, antidekubitní
matrace, vozík mechanický, chodítko čtyřkolové
42 200 Kč
• příspěvek na školní autobus pro děti v Indii
16 463 Kč
• pomoc sociálně slabým
16 860 Kč
• ochranné pomůcky (rukavice)
3 600 Kč
• částečně jsme pokryli provoz bezplatné občanské poradny, jejíž
služby každý rok vyhledá více jak 600 uživatelů a jejich počet stále
stoupá, především přichází stále více žadatelů o oddlužení a částečné pokrytí provozních nákladů charitní pečovatelské služby.
Podrobné vyúčtování Tříkrálové sbírky 2011 bude zveřejněno
v naší Výroční zprávě a na našich webových stránkách v průběhu
ledna 2012.

Upozornění pro řidiče!
Upozorňujeme řidiče, že se stále více množí v našem městě parkování osobních aut na chodnících a jiných veřejných plochách,
které nejsou pro parkování určeny. Dále upozorňujeme, že podle
zák. 361/2000 Sb. – Zákon o provozu na pozemních komunikacích – řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo
na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“
na protější straně vyúsťující pozemní komunikace a dále nesmí
zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemní komunikaci. Protože ke všem uvedeným případům v našem městě stále více dochází, upozorňujeme
řidiče, kteří se jich dopouští, že v uvedených případech bude postupováno dle platných předpisů.
A. L.

Od 1. 1. 2012 potřebuji zařídit:

Kam půjdu?

Příspěvek na péči

Na úřad práce

Dávku hmotné nouze

Na úřad práce

Příspěvek na mobilitu

Na úřad práce

Příspěvek na kompenzační pomůcky

Na úřad práce

Průkaz ZP, ZTP, ZTP/P

Na úřad práce

Označení vozidla přepravujícího OZP

Na městský úřad Chrudim

Přídavek na dítě

Na úřad práce

Rodičovský příspěvek

Na úřad práce

Příspěvek na bydlení

Na úřad práce

Porodné atd.

Na úřad práce

Důchod	Na Okresní správu
sociálního zabezpečení
Alena Pavlišová, referent HSO
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Ptáme se za vás…
Nadcházející čas je asi nejkrásnějším obdobím hlavně pro ty
nejmenší, ale čekání na Vánoce má rád snad každý z nás. Bohužel
ne každý tento čas prožije vždy v klidu, pohodě a se svými nejbližšími, jak tomu většinou bývá. Aby nás, šťastných a spokojených
bylo více i přes to, že některým život připraví různá úskalí, jsou
mezi námi lidé a společnosti, kterým nejsou tito lidé a jejich osudy
lhostejní a snaží se jim pomoci. Jednou z nich je občanské sdružení Diakonie Broumov. Oblastní ředitelku Mgr. Lenku Wienerovou
jsem si dovolila oslovit a požádat o pár odpovědí na otázky, ze
kterých se naši čtenáři o jejich činnosti a prospěšnosti jistě rádi
něco dozvědí.
1. Mohla byste prosím občanské sdružení představit?
Jsme občanské sdružení, jehož hlavní činností je poskytování komplexních sociálních služeb lidem bez přístřeší a v sociální nouzi.
2. O společnosti a hlavně o tom, že organizujete sbírky použitého ošacení jsem se dozvěděla poprvé z Ozvěn i rozhlasu
v našem městě, jak tato činnost konkrétně funguje?
Prvním krokem je oslovení a vyhlášení sbírky v jednotlivých městech. Pokud je sbírka ukončena, odvezou naše vozy darované věci
k nám do Broumova. Zde se třídí na věci použitelné k humanitárním účelům (do výdejních středisek, kterých máme 25) a na věci
k dalšímu průmyslovému zpracování (např. čistící hadry, které
vyvážíme do Německa, na výrobu zátěžových koberců či lepenek
atd.). Jen 10–15% ze všech přivezených věcí musíme zlikvidovat
na naše náklady na skládkách.
3. Jak vlastně „sbíráte“?
Zmínila jsem již jednu možnost, a to že si sbírku zorganizuje město,
obec, školy nebo i firmy organizují zaměstnanecké sbírky ošacení
a my pro ni přijedeme, přesně tak, jak tomu bývá ve Slatiňanech.
Druhá možnost je taková, že občané sami věci zavezou na stálá sběrná místa – např. do neziskové organizace, charity apod.
a po naplnění jejich skladovacích kapacit, si pro věci přijedeme.
A třetí, poslední možností, je odeslání sbírky poštou do Broumova.
Všechny věci by měly být zabalená do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily. Po převzetí a vytřídění se již rozděluje a přiděluje…
4. Kdo tuto „třídící“ činnost vykonává?
Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří u nás
mají azylové ubytování a zároveň pracovní uplatnění. Jedná se
většinou o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nedostaly. Jsou
na pozicích závozníků, manipulantů apod.
5. Setkáváte se tedy asi se zájmem na jedné straně se zbavit
nepotřebného či nepoužívaného a na straně druhé s tím, že
věci najdou ve většině případů upotřebení?
Ano, lidé jsou velmi rádi, pokud jejich věci mohou ještě někomu jinému posloužit. Ročně vydáme v našich výdejních střediscích cca
1 500–2 000 tun ošacení i věcí do domácnosti.

6. Kolikrát byla tato sbírka vyhlášena v našem městě a třeba
jaké množství „materiálu“ se od nás odvezlo?
Ve vašem městě nám sbírá Domov sociálních služeb, kam občané
mohou nosit ošacení průběžně celý rok a ještě každý podzim vyhlašuje město sbírku ošacení. Za rok 2009 jsme odvezli 7,5 tuny
ošacení, v roce 2010 – 13,5 tuny a za letošní rok 8 tun ošacení.
Věřím, že tímto článkem se o nás dozví více občanů vašeho města
a množství darovaného ošacení se ještě zvýší. Čím více máme ošacení, tím více můžeme zaměstnat lidí a pomoci jim v jejich nepříznivé situaci. Pokud by se případně chtěli připojit ke sbírkám i školy
či jiné organizace, není problém domluvit se s našim dispečinkem
224 316 800, 224 317 203 a naplánovat termíny sbírek i odvozu.
7. Pro připomenutí, jaké věci můžete a naopak jaké nemůžete
převzít?
Darovat lze letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (ale ne odřezky), ale i domácí potřeby – bílé
i černé nádobí, skleničky, peří a péřové deky, polštáře, přikrývky,
spacáky a veškerou nepoškozenou obuv. Nemůžeme převzít ledničky, televize, počítače ani jinou elektroniku, matrace, koberce,
nábytek, kočárky, kola ani znečištěný či vlhký textil.
8. Je fajn naleznout obětavé a ochotné lidi, kteří pomohou se
zorganizováním sbírky. Tím také zjistíme, že nám osud ostatních spoluobčanů není lhostejný, je tomu asi tak že?
Ano, velice si vážíme obětavých lidí, kteří nám pomohou zorganizovat sbírky, ale i všech dárců, kteří nevyhodí textil do komunálního odpadu, ale darují ho nám, moc si toho vážíme!
9. Činnost ovlivňuje vlastně i životní prostředí, je tomu tak?
Máte pravdu. Díky tomu, že textil i ostatní darovaný materiál nekončí na skládkách a je dále využitelný, je pozitivním faktorem při
ochraně životního prostředí. Dokonce i doprava sbírek do Broumova je zajištěna nákladní železniční dopravou (vagóny), čímž je
také chráněné životní prostředí od zplodin z nákladních aut. Pro
představu občanů, za rok svezeme z celé republiky cca 7 000 tun
ošacení a do Broumova tak přijede cca 600 nákladních vagonů.
10. Jak je to s financováním a například s počtem zaměstnanců?
Na sběr textilu nedostáváme žádnou finanční dotaci, vše si musíme hradit z vlastních zdrojů (dopravu sbírek, mzdy zaměstnanců,
mzdy klientům, režijní náklady apod.) Věci, které se dají upotřebit
v průmyslové výrobě, nám pomáhají dofinancovat naše sociální
služby i režii svozu a třídění sbírek. V azylových ubytovnách máme
cca 60 klientů a Diakonie Broumov zaměstnává cca 140 zaměstnanců.
Že plánujete na příští rok další sbírky, není potřeba dodávat a že
budete velice rádi, když se do akce jako vždy zapojí i občané z našeho města i okolí a napomohou tak dobré věci, je také zcela jasné.
Mně už jen zbývá Vám, i všem lidem v Diakonii Broumov, poděkovat a popřát hodně energie do dalších let a co nejméně překážek,
které by vstupovaly do cesty tak potřebných aktivitám, které děláte.
Ptala se Renata Maryšková
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Cestovatelský večer
V příštím Cestovatelském večeru se vypravíme poněkud dál
a to s Mgr. Karlem Bejčkem z Královéhradecké hvězdárny.
Zveme vás na „Malý výlet velkým vesmírem“, kdy velmi rychle
proletíme od počátku vesmíru až do současné doby. Podrobně se
budeme věnovat procházce po naší Sluneční soustavě. Od šedivého Merkuru a žhavé bohyně lásky Venuše kolem naší Země, zastavíme se u tajemného Marsu – je podezřelý že měl nebo má život.
Určitě nemineme veleobry jako je Jupiter, Saturn a jejich menší

příbuzné Urana a Neptuna, také si připomeneme trpaslíky – Pluto
a další. Závěrem si můžeme trochu popovídat o životě ve vesmíru,
což je trvalá záhada, jsou tam – nebo ne?
Cestovatelský večer „Malý výlet velkým vesmírem“ se koná
v úterý 17. ledna 2012 v 19.00. Vstupné dobrovolné.
Přejeme všem příznivcům cestovatelských večerů krásné Vánoce
a do nového roku pevné zdraví a šťastné návraty z cest…
JH
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Prostý kříž v kaštance
Na snímku č. 1 a 2 je zachycen křížek mezi břízkami, který
byl na tomto místě umístěn jako vzpomínka na tragicky zemřelého zaměstnance hřebčína Josefa Habarta.

Snímek č. 1
Obrázek č. 3

Snímek č. 2

Při pastvě koní pod Švýcárnou našel v trávě pohozenou
munici z války s níž tak nešťastně manipuloval, že mu v ruce
explodovala a na místě usmrtila.
Habartovi bylo 43 let a k této nešťastné události došlo 28. 8.
1948. Bohužel nebyl to v našem okolí od skončení II. světové
války případ ojedinělý.
Vdova Aloisie Habartová se pak se synem odstěhovala
do Heřmanova Městce, kde dožila. Zemřela v roce 2004 ve věku
93 let a o tři roky přežila svého syna Jana, který neměl žádné
potomky.
Kříž není označen, je bezejmenný. Vyskytuje se na pravé
straně cesty, kde bylo původně stromořadí koňského kaštanu
(jírovce maďalu, obr. č. 3), vykáceného v souvislosti se stavbou
úpravny vody u Monaka v roce 1981. Nahrazen byl stromky kaštanovníku jedlého.
Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil a B. Jeřábek

Atletika 2011

Půjčovna lyží

Letošní rok nám přinesl radost hlavně z výsledků družstev, kde muži
i junioři vybojoval v krajských přeborech medaile. V nejmladší kategorii elévů dívky postoupily do krajského finále, kde sice nedosáhly
na cenný kov, ale zaujaly některými individuálními výsledky.
Máme radost z toho, že na tréninkové hodiny našlo cestu hodně
nových tváří, hlavně v kategorii žákovské a doufáme, že i v příštím roce se nám bude také dařit, a že se najdou další noví adepti
tohoto náročného sportu a budou dělat čest svému oddílu a svému
jménu.
Pokud by měl kdokoliv zájem, tak tréninky atletiky jsou každé
pondělí a pátek od 17.00 a ve středu od 16.00 hodin v hale Spartaku. Přihlásit se můžete přímo u trenérů.
Ovšem velkou pomocí pro oddíl je ta skutečnost, že se najdou
i v době dnešních nelehkých hospodářských podmínek podnikatelé a lidé, kteří podporují tento sport a není jim lhostejná činnost
a aktivita dětí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám takto pomáhali a to zejména stavební firmě Real, Stavební huti, Stavební
konstrukci, půjčovně Wiki, ZOO marketu a rovněž městu Slatiňany. Za oddíl atletiky bychom těmto firmám a subjektům rádi
popřáli v příštím roce hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů!!!
Mgr. Jan Hanuš, trenér a člen výboru atletiky

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při ZŠ Slatiňany zahájí půjčování
lyží od 19. prosince 2011.
Výpůjční doba:
Pondělí			
Úterý			
Středa			
Čtvrtek			

14.30–16.00 hodin
18.00–19.30 hodin
15.00–16.00 hodin
16.00–17.30 hodin

Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky!!!!
Půjčujeme běžecké setykomplety, sjezdové a snowboardové sety,
ale i jednotlivé části vybavení. Půjčujeme jednotlivcům, školám,
skupinám i veřejnosti.
Ceny za půjčování:
běžecký komplet
sjezdový komplet
snowboardový komplet

90 Kč/1 den, 400 Kč/1 týden
120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
180 Kč/1 dne, 800 Kč/1 týden

Možnost rezervace lyží!!! Půjčování na sezonu!!!
Kontakt – tel. 469 681 413 (zaměstnání)
pí uč. Hübnerová – 776 070 006, p. uč. Hanuš – 775 028 801
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Reakce zhotovitele kovaného oplocení pomníku ve Škrovádě na článek pana Korečka
(Ozvěny prosinec 2011)
Čas věnovaný tomuto článku bych raději využil užitečněji, např.
s mými dětmi, ale reagovat na urážlivé výmysly pana Korečka prostě musím, protože proti takovýmto lidem se člověk musí bránit…
1. Bez ohledu na to, kdo co dělá, chovám na rozdíl od pana Korečka úctu k lidem, kteří něco umí a snaží se vytvářet nějaké hodnoty
a aniž bych se chtěl dotknout jeho „maleb“, neměl by se rozhodně
pouštět do polemik o „nevkusu“, jenž by se mohly snadno obrátit
proti němu a už vůbec vynášet neodborné soudy nad něčím, čemu
evidentně vůbec nerozumí…
2. Každý trochu inteligentní člověk i bez základního technické
vzdělání při pohledu na zhotovené kované oplocení a jeho jednotlivé prvky rozkování zjistí, že se jedná o poctivou kovářskou práci s precizními detaily a nýtovanými spoji, jenž se nedá objednat
na žádném internetu, jak absolutně zcestně píše pan Koreček, jenž
je ke vší trapnosti vyučen ještě jako zámečník…
3. Na zakázce jsou použity motivy secese, v jejímž stylu je vystavěn celý pomník. Z mé strany byla snaha o co nejhodnotnější
ztvárnění v mezích zadání v rámci umělecké svobody a celé dílo je
poctivou kovářskou prací, která neodmyslitelně, zvláště v období
secese a jejího vlivu v přechodném období, k ní vždy patřila.
4. V každé vesničce, kde bylo kovářství a kde byl zbudován nějaký
pomník, byl tento pomník nebo křížek oplocen kovaným plotem
nikoli dřevěným. Dřevěný plot se osazoval rozhodně méně a to

spíše z důvodů finančních... Náklady na samotné kované oplocení
byly 38960 Kč, zbytek byly kamenické a stavební práce a DPH!
Na zakázku proběhlo výběrové řízení, kde byl vybrán uchazeč
s nejnižší cenou a kvalifikačními předpoklady a město tudíž hospodárně využilo finanční prostředky, jelikož jakýkoli kovový plot
má oproti dřevěnému nesrovnatelně několikanásobně vyšší životnost i díky možností žárového pozinkování, čímž je upraveno
i nové oplocení pomníku!
5. Falešná argumentace pana Korečka o vlivu oplocení na případné zapsání jako kulturní památky a ostatní jeho nesmyslné názory uvedené v petici, jenž byla z velké části podepsána od nově
přistěhovalých občanů, kterou mu spousta starousedlíků bydlících v bezprostřední blízkosti památníku nepodepsala, přišla již
v době, kdy bylo dílo dávno zadáno a bylo v procesu dokončování
povrchových úprav.
6. Kovaný plot kvalitně řemeslně zpracovaný jakoukoli kamenickou práci z přírodního kamene pozvedne, oproti „dřevěné ohradě
pro ovce“, jenž může naopak působit ke krásné kamenické stylové
práci zcela rušivě a nedůstojně!...
Pavel Vojáček – kovářství Metalart
Pozn. red. rady
Další vyjádření či reakce k opravě pomníku ve Škrovádě nebudeme v Ozvěnách uveřejňovat.

Prodej garáže ve Slatiňanech
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ garáže na Starém náměstí ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji:
1. garáž č. 2 v čp. 822–825 Staré náměstí ve Slatiňanech, na stavebních parcelách č. 1345/4 a č. 1347/4, v katastrálním území
Slatiňany za minimální cenu 80 000 Kč za jednu garáž
2. stavební parcelu č. 1345/4 o výměře 5 m2 a stavební parcelu
č. 1347/4 o výměře č.16 m2 v katastrálním území Slatiňany
Podmínky prodeje:
 Kauci ve výši 20 000 Kč je třeba převést na účet města Slatiňany č.: 000019–1144138329/0800, a to nejpozději do 28. 2.
2012. 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 15dnů od vyhodnocení nabídek.
 Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „PRODEJ GARÁŽE“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stanoven
na 29. 2. 2012 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, celkovou nabízenou cenu za garáž a stavební
parcely, 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 další-

mu zájemci s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový
zájemce nebude, budou nabídnuty v následné obálkové metodě.
 Termín otevírání obálek je stanoven na 5. 3. 2012 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 garáže včetně
pozemků 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 15. prosince 2011
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ZUŠ Slatiňany vytančila na taneční soutěži v Chrasti 1. a 3. místo
Rok 2011 se blíží ke konci. A jaký byl pro
naše taneční oddělení současného tance?
Musím říci, že bohatý. Každý měsíc jsme
měli možnost někde tančit. Ať už to byla
oblíbená plesová předtančení ve Slatiňanech i blízkém okolí, taneční soutěže,
taneční přehlídky, různé kulturní akce,
na které velice rádi přijímáme pozvání.
Největší událostí roku je samozřejmě každoroční jarní vystoupení celého tanečního
oddělení v chrudimském divadle.
Ze všech těchto akcí si děti odnášejí krásné zážitky. Jedním z nich bylo i setkání se zpěvákem a tanečníkem Benem Cristovao, se kterým se děvčata setkala minulý měsíc
v Praze na taneční přehlídce a fotografie s ním předčila všechny
ostatní zážitky z této přehlídky.
Závěr tohoto kalendářního roku jsme úspěšně korunovali v neděli
11. 12. taneční soutěží v Chrasti, a to 1. a 3. místem. Jeli jsme se
dvěma choreografiemi a za každou jsme si něco přivezli. 1. příčku
vytančily mladší děti – kategorie do 9 let za vystoupení „Z pohádky do pohádky“ a krásné 3. místo v těžké konkurenci získala starší
děvčata s formací „Láska a nenávist“.
Velmi si vážím pomoci rodičů, kteří opět ochotně pomohli s dopravou a ještě celé odpoledne mohutně povzbuzovali své účinkující děti.
Jiřina Doušová

11. 12. 2011 CHRASTECKÁ KORUNKA – 1. místo – kategorie děti do 9let

5. 11. 2011 – TANEČNÍ PŘEHLÍDKA v Praze

DPS Slatiňany
Dne 14. prosince 2011 navštívili dům s pečovatelskou služnou
děti ze Základní umělecké školy ve Slatiňanech a naši přátelé
z Klubu diabetiků Slatiňany, aby v předvánočním čase zpříjemnili
obyvatelům domova odpoledne. Děkujeme za krásné hudební vystoupení dětí, drobné dárky a připravené občerstvení.
Klienti a pracovníci DPS Slatiňany

Změna jízdních řádů meziměstských autobusů
a vlaků v Pardubickém kraji
Vážení občané, v neděli 11. prosince došlo ke změně jízdních řádů
meziměstských autobusů a vlaků v Pardubickém kraji.
Přibyly nové spoje a některé původní změnily trasu. Aktuální jízdní řády najdete na webových stránkách www.oredo.cz v sekci jízdní řády a také na každé zastávce autobusu a vlaku.
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 města. 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 16. ledna 2012. ZDARMA.
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