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Rada města Slatiňany projednala  
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	20.		Mimořádné	odměny	ředitelům	příspěvkových	organizací
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Rada města Slatiòany

Změny ve svozu směsného komunálního 
odpadu v roce 2009

Město	Slatiňany	uzavřelo	pro	rok	2009	smlouvu	na	zajištění	od-
vozu	a	uložení	směsného	komunálního	odpadu	(z	popelnic)	s	nově	
vybranou	společností	AVE	CZ	odpadové	hospodářství	s.	r.	o.,	kte-
rá	nabídla	městu	výhodnější	cenovou	nabídku.
Stávající	společnost	Technické	služby	Chrudim	2000,	s.	r.	o.	bude	
zajišťovat	 svoz	 směsného	 komunálního	 odpadu	 z	Vašich	 nádob	
do	konce	roku	2008,	v	době	vánočních	svátků	beze	změny,	tedy	
v	běžném	svozovém	dni.
Od	5. 1. 2009	bude	svoz	zajišťovat	již	společnost	AVE	CZ	odpa-
dové	hospodářství	s.	r.	o.	ze	své	provozovny	ve	Skutči.
Svozové dny zůstanou stejné jako doposud, tedy v pondělí 
a v úterý.
Pokud	nastanou	při	svozu	jakékoliv	problémy,	sdělte	nám	je	prosím	
na	MěÚ	Slatiňany	–	oddělení	správy	majetku,	tel.	č.:	469	660	234,	
abychom	jim	mohli	pro	příští	svoz	zabránit.
K	bezproblémovému	svozu	směsného	odpadu	Vás	tímto	žádáme,	
abyste	své	sběrné	nádoby	umisťovali	(nejlépe	večer	před	svozo-
vým	dnem)	na	obvyklé	svozové	místo	tak,	aby	byl	umožněn	pří-
jezd	vozidla	k	nádobě.
� Petra�Medunová,�hospodářsko�správní�odbor

Vážení spoluobčané,

opět	nadešel	čas	vánoční.	Čas	v	němž	je	pro	nás	všech-
ny	něco	trochu	tajemného,	čas	kdy	se	dětem	rozzáří	oči	
a	kdy	naše	domovy	provoní	vůně	vanilky	a	jehličí.
Přeji	Vám	 vážení	 spoluobčané	 příjemné	 prožití	 těchto	
nejkrásnějších	svátků	v	roce.	Ať	se	Vám	splní	všechna	
vaše	přání.	

V	 roce	 2009	Vám	 přeji	 hlavně	 hodně	 zdraví,	 duševní	
i	fyzické	pohody	a	naplnění	všech	Vašich	předsevzetí.

MVDr.�Ivan�Jeník

Aby mohly být sběrné nádoby vyprazdňovány,  
neodkládejte do nich tyto odpady:

nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, che-
mikálie, žhavý popel, tekutý odpad, stavební suť a kameny, 
odpad ze zeleně, jiný zdravotně nebezpečný odpad, odpad 
nepřiměřeně zhutněný, odpad zmrzlý a složky, které lze 

vytřídit (plasty, sklo, nápojové kartony a papír) a vložit do 
barevných kontejnerů umístěných po městě. 
OBSAH NÁDOB BUDE KONTROLOVÁN!

Upozornění
Upozorňujeme	občany,	že	31.	12.	2008	je	zrušen	úřední	den	na	
Městské	úřadě	Slatiňany	z	provozních	důvodů.
Děkujeme	za	pochopení.
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Informace Krajského úřadu Pardubického kraje,  
Odboru dopravy a silničního hospodářství

Ptáme se za Vás

Dovolte	nám,	abychom	Vás	informovali	o	druhé	etapě	rozšiřování	
Integrovaného	dopravního	systému	Pardubického	kraje	(IDS	Pk).
První	etapa	začala	v	únoru	letošního	roku	integrací	území	okresu	
Pardubice	s	vazbou	na	města	Hradec	Králové	a	Chrudim	zapojením	
dopravců	Connex	Východní	Čechy	(dnes	Veolia	Transport	Východ-
ní	Čechy)	a	ČSAD	Ústí	nad	Orlicí.	V	počátku	se	systém	vylaďoval	
až	do	dnešní	stabilní	podoby	a	lze	říci,	že	dnes	se	velké	oblibě	těší	
především	časové	kupony	30	denní	a	90	denní.
Druhá	etapa	rozšiřování	IDS	Pk	zahrnuje	území	okresu	Chrudim.	
Spuštění	předpokládáme	k	celostátním	změnám	jízdních	řádů	dne	
14.	12.	2008.	
Co	to	pro	vaše	občany	znamená?	Tarifní	systém	se	změní	z	kilo-
metrického	na	zónový,	změní	se	ceník	jízdného,	bude	možné	vy-
užívat	čipovou	kartu	s	elektronickou	peněženkou	nebo	časovým	
kuponem	 a	 to	 i	 u	 dalších	 dopravců	 zapojených	 v	 systému	 IDS	
Pk.	Cestující	mají	možnost	využívat	i	MHD	Chrudim,	MHD	Par-

dubice	(za	určitých	podmínek)	a	železniční	dopravu	(za	určitých	
podmínek).	
V	 souvislosti	 se	 změnou	 tarifu	 si	 Vás	 dovolujeme	 upozornit	 na	
existenci	tzv.	hraničních	zastávek,	které	řeší	problém	krátkých	pře-
shraničních	jízd	(mezi	dvěma	zónami).	Cestující	při	cestě	z/do	této	
zastávky	platí	pouze	cenu	jedné	zóny.
Na	 závěr	 si	 Vás	 dovolujeme	 informovat	 o	 webovém	 portálu	 
www.idspk.cz,	kde	naleznete	kompletní	informace	o	IDS	Pk.	Tyto	
informace	(Tarif,	SPP,	ceník,	mapy,	informační	letáčky)	Vám	z	dů-
vodu	 velikosti	 nezasíláme	 přímo	 do	 emailu.	 Pokud	 budete	 mít	
jakoukoliv	 připomínku,	 dotaz,	 požadavek	 či	 námět	 vztahující	 se	
k	IDS	Pk,	neváhejte	kontaktovat	pracovníky	oddělení	dopravní	ob-
služnosti	Pardubického	kraje	(kontakty	naleznete	níže).

S�pozdravem
Ing.�Ladislav�Umbraun,�Krajský�úřad�Pardubického�kraje
Odbor�dopravy�a�silničního�hospodářství,�Vedoucí�odboru

tel.:�466�026�171,�email:�ladislav.umbraun@pardubickykraj.cz�

15. Hudební zastavení – „Kulička“

Něco pro naše čtenáře

Knihovna oznamuje

příjmení, jméno telefon fax míst. odbor oddělení zařazení budova

Vávra	Jaroslav,	Ing. 466	026	348 466	026	394 A23
Odbor	dopravy	 
a	silničního	 
hospodářství

Oddělení	
dopravní	
obslužnosti

vedoucí	oddělení A	-	Komenského	
nám. 125

Sádovský	Jiří,	Ing. 466	026	368 A230
Odbor	dopravy	 
a	silničního	 
hospodářství

Oddělení	
dopravní	
obslužnosti

A	-	Komenského	
nám. 125

Tesař	Roman,	Ing. 466	026	366 A24
Odbor	dopravy	 
a	silničního	 
hospodářství

Oddělení	
dopravní	
obslužnosti

A	-	Komenského	
nám. 125

Ve	čtvrtek	29.	ledna	2009	od	19.00	hod.	se	koná	v	sokolov-
ně	ve	Slatiňanech	další	hudební	zastavení.	Jako	host	bude	
účinkovat	divadelní	odbor	Základní	umělecké	školy	Chru-
dim,	 který	 v	 režii	 Renaty	 Klečkové	 nastudoval	 povídku	
G.	De	Maupassanta	„	Kulička“.	
Vstupné	dobrovolné.

I	nadále	trvá	dlouhodobá	anketa	–	„Doporučte nám knihu“.
Úkolem	 je	 formou	 anonymní	 ankety	 napsat	 název	 knihy	 z	 naší	
knihovny,	která	vás	nejvíce	zaujala.	Každý	měsíc	budeme	průběž-
ně	zveřejňovat	seznam	doporučených	knih,	které	určí	naši	čtenáři.
V	měsíci	prosinci	jsme	vyhodnotily	výsledky	ankety	a	doporuču-
jeme	pro	naše	čtenáře	knihy:
Kathy Reichs – Kosti v písku 
Daniel Kalla – Bakterie

Renata�Maryšková

Oznamujeme	čtenářům,	že	naposledy	v	letošním	roce	si	bylo	mož-
né	půjčit	či	vrátit	knížky	19.	prosince	2008	do	11	hodin.	Poté	se	
s	Vámi	rády	uvidíme	až	po	novém	roce,	a	to	opět	ve	známou	pro-
vozní	dobu	od	5.	ledna	2009.

Hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti	do	nového	roku	a	také	trochu	
času,	který	budete	moci	strávit	nad	pěknou	knížkou	přejí	všem

knihovnice�Renata�Maryšková�a�Romana�Doležalová

Tentokrát	jsem	neoslovila	žádného	zajímavého	člověka	a	nepožá-
dala	ho	o	rozhovor.	Nyní	bych	chtěla	oslovit	vás,	čtenáře	Ozvěn,	
místní	i	přespolní	nebo	vlastně	kohokoli,	kdo	by	měl	zájem	rea-
govat	na	tuto	mou	výzvu.	Je	někdo,	koho	byste	rádi	vyzpovídali	
a	netroufáte	si	ho	oslovit,	neznáte	odpovědi	na	otázky	lidí	z	naše-
ho	okolí	z	různých	profesí,	institucí	nebo	oborů	a	zajímaly	by	vás,	
znáte	někoho	o	 jehož	umu,	úspěších	či	kuriozitách	málokdo	ví?	
Udělám	to	ráda	za	Vás!
Neváhejte	a	stavte	se	za	mnou	v	Městské	knihovně	ve	Slatiňanech	
nebo	mi	napište	tipy.
(knihovna@slatinany.cz,	Městská	knihovna,	T.	G.	Masaryka	36,	
538	21	Slatiňany).
Ráda	 využiji	 vašich	 podnětů	 k	 dalším	 připravovaným	 tématům	
a	rozhovorům	a	předem	vám	za	ně	děkuji

Renata�Maryšková



3

V	sobotu	6.	prosince	jsme	s	Klubem	českých	turistů	Slatiňany	
byli	na	Mikulášském	výletě.	Lesem	kolem	Monaka,	na	Chlum	
a	k	rybníkům	Kochánovice.	Během	procházky	jsme	si	připo-
mněli	historii	tradice	Vánoc	–	od	pohanských	dob	ke	křesťan-
ským.	Původně	to	byla	oslava	ve	dnech	slunovratu	–	slavnost	
nepřemoženého	 slunce.	 Vždyť	 i	 naše	 vánočky	 jsou	 údajně	
zdokonaleným	tvarem	dávného	jednoduchého	spleteného	copu	
z	těsta	–	někde	v	peci	pečeného	–	jako	symbol	potřeby	připou-
tat	slunce,	aby	nezmizelo	navždy.
Křesťanské	vánoce	se	slaví	od	4.	století.	Tehdy	bylo	starokřes-
ťanskou	církví	upřesněno	datum	narození	Páně	na	25.	prosince.	
Symbolem	narození	Spasitele	 jsou	 jesličky	 (betlém).	Nejstarší	
doklady	o	nich	 jsou	z	 Itálie,	 také	ze	4.	století.	Po	světě	se	ale	
rozšířily	až	zásluhou	Františka	z	Assisi.	Ten	v	r.	1223	dal	na	Vá-
noce	přivézt	do	malé	jeskyně	seno,	jesle	a	přivést	osla	a	volka.	
Podle	legendy	se	při	tamní	bohoslužbě	zjevilo	Jezulátko.	Jeslič-
ky	se	staly	v	průběhu	doby	součástí	malých	i	velkolepých	betlé-
mů,	vystavovaných	na	Vánoce	v	kostelích.	Při	reformách	císaře	
Josefa	 II.	bylo	vystavování	betlémů	v	kostelích	zrušeno.	O	 to	

víc	ale	vznikaly	z	různých	materiálů	betlémy	domácí	–	a	to	už	
je	tradice,	ze	které	pocházejí	díla,	která	v	současnosti	chodíme	
obdivovat	do	muzeí.	Novější	symbol	Vánoc	–	ozdobený	strome-
ček	se	k	nám	dostal	až	v	polovině	19.	století	z	Německa	a	tam	
zase	z	Itálie.	Původně	byla	hlavní	nadílka	na	sv.	Mikuláše.	Podle	
katolické	 víry	 to	 bylo	 na	 památku	 štědrého	 biskupa	Mikuláše	
z	Myry,	který	žil	ve	4.	století.	Podle	legendy	jedním	svým	darem	
zachránil	dcery	chudého	muže.	Na	Štědrý	den	byla	nadílka	pře-
sunuta	až	pod	vlivem	protestantského	náboženství.
Dalším	vánočním	 symbolem	 je	v	nynější	 době	např.	 květina	
vánoční	 hvězda.	 Je	 to	 pryžcovitá	 rostlina,	 jejíž	 barevné	 hor-
ní	 listeny	 tvoří	 takový	 nepravý	 květ.	Vlastní	 květenství	 jsou	
maličká	kvítečka	nahoře	mezi	 listy.	K	její	barvě	se	váže	jed-
na	aztécká	 legenda.	Podle	ní	 se	 listy	zbarvily	z	krůpěje	krve	
nešťastně	zamilované	bohyně,	které	puklo	srdce.	My	jsme	po	
procházce	 zamířili	 do	 hospůdky	 Pod	 Kopcem	 ve	 Škrovádě,	
kde	 nás	 čekalo	 občerstvení.	A	 tady	 nám	 naděloval	 Mikuláš	
s	andělem	a	čertem.	Pobavili	jsme	se	při	nadílce	a	odtud	to	byl	
domů	jen	kousek.

Mikuláš v KČT Slatiňany 

Prosinec v Klubu českých turistů Slatiňany

V	neděli	14.	prosince	jsme	jeli	na	výlet	
do	 Prahy.	 Nejprve	 jsme	 byli	 v	 Muzeu	
hlavního	města.	Už	sama	novorenesanč-
ní	 budova,	 postavená	 v	 letech	 1896–98	
podle	projektu	Ant.	Balšánka,	 je	dnes	 ta-

kovým	 velkým	 muzejním	 exponátem.	 Její	
výzdoby	vnější	 i	vnitřní	(např.	kazetové	stropy)	jsou	pozoru-
hodné.	Stálá	expozice	nás	seznámila	s	historií	celého	prostoru	
Prahy	 od	 pravěku	 až	 přes	 sjednocení	 původně	 samostatných	
pražských	měst.	Je	tu	ještě	např.	originál	Mánesovy	kalendářní	
desky	ze	Staroměstského	orloje	a	obdivuhodný	papírový	Lan-
gwejlův	model	Prahy.	Ten	je	v	měřítku	1:480	a	na	ploše	20	m2 
zobrazuje	 přes	 2000	 objektů	 historického	 jádra	 Prahy	 z	 let	
1826–34,tedy	ještě	před	asanačními	zásahy	koncem	19.	století.	
V	 současnosti	 je	 v	muzeu	 ještě	 výstava	o	 díle	Adolfa	Loose	
v	českých	zemích.	Z	něj	je	patrně	nejznámější	Müllerova	vila	
ve	Střešovicích.	Druhá	výstava	je	„Praha	letem	po	sto	letech“.
Na	ní	je	velký	soubor	dvojic	fotografií,	na	kterých	můžeme	po-
rovnávat	situaci	před	a	po	100	letech.	Ty	staré	snímky	vznikly	
před	r.	1898	a	nové	v	letech	1996–98.
Po	prohlídce	muzea	jsme	přejeli	na	náměstí	Jiřího	z	Poděbrad.	
Tady	jsme	parčíkem	okolo	vánočního	trhu	a	kostela	Nejsvětěj-
šího	Srdce	Páně	(autor	Josip	Plečnik)	došli	k	Vyhlídkové	věži	
televizního	vysílače	Praha.	Výhled	odtud	je	skutečně	úžasný.	
Připomněli	jsme	si	mnohá	místa	našich	výletů.	Potom	jsme	ješ-
tě	nahlédli	do	místního	židovského	hřbitova.
Pak	 jsme	 zase	Metrem	 jeli	 na	 stanici	Vyšehrad.	Odtud	 jsme	
šli	přes	Nuselský	most	na	Karlov.	Už	cestou	se	nám	naskýtaly	
další	výhledy	–	tentokrát	ne	z	takové	výšky.	Na	Vyšehrad,	na	
hradby	Nového	Města	pražského	v	prostranství	mezi	Poříčím	
a	Vyšehradem	i	na	další	náš	cíl	–	kostel	Nanebevzetí	P.	Marie	
a	sv.	Karla	Velikého.	Na	jeho	kopuli	 je	odtud	krásný	pohled.
Základní	kámen	tomuto	kostelu	položil	Karel	IV.	Vyjádřil	tím	
poctu	svému	vzoru	–	císaři	Karlu	Velikému,	zakladateli	Sv.	říše	

římské.	Osmiúhelníkový	půdorys	stavby	je	v	českých	zemích	
netypický.	Věrně	však	napodobuje	pohřební	kostel	Karla	Ve-
likého	v	Cáchách.	Působivá	 je	především	hvězdicová	klenba	
z	 roku	 1575.	 Ta	 původní,	 z	 doby	Karla	 IV.	 byla	 zničena	 za	
husitských	válek.	Tehdy	zůstaly	pouze	zdi.	Klenba	má	výšku	
19	m,	 průměr	 24	m	 a	 je	 nad	 plochou	 715	m2.	 Odvaha	 jejího	
tvůrce	dala	vzniknout	řadě	pověstí.	Podle	jedné	–	stavitel	upsal	
duši	ďáblu	za	to,	že	mu	tak	náročnou	stavbu	umožní	dokončit.	
Kostel	má	takovou	tajuplnou	historii.	Píše	o	tom	i	Alois	Jirásek	
ve	Starých	pověstech	českých.
Minulost	Karlova,	coby	poutního	místa	nám	připomínají	Svaté	
schody,	Betlémská	 jeskyně	se	scénou	narození	Páně,	Kristův	
žalář,	hrob	P.	Marie	a	 její	obraz,	na	kterém	nese	pod	srdcem	
Spasitele.	K	této	Karlovské	Madoně	se	(po	počátečních	problé-
mech	s	vystavováním	obrazu)	modlila	spousta	žen,	mimo	jiné	
i	císařovna	Marie	Terezie,	která	měla	ve	své	ložnici	ještě	malou	
kopii	této	Madony.	V	průběhu	času	se	karlovská	madona	stala	
patronkou	nastávajících	maminek.
Před	návštěvou	kostela	 jsme	určité	 informace	o	kostele	a	 je-
ho	historii	 už	měli	 a	 šli	 jsme	 si	 je	doplnit	 na	komentovanou	
prohlídku.	 Ta	 překonala	 všechna	 naše	 očekávání.	 Byli	 jsme	
seznámeni	téměř	se	všemi	předměty	v	kostele	a	podrobně	s	je-
ho	historií.	Mezi	řadou	obrazů,	soch,	plastik	a	fresek	je	jedna	
freska	se	scénou	boření	kostela	a	přilehlého	kláštera	řádu	sv.	
Augustina	a	na	ní	je	vyobrazen	i	Jan	Žižka,	což	je	v	katolickém	
kostele	výjimka.	
Prohlídka	nás	velice	upoutala.	Skutečně	to	stálo	za	to.	Jen	nám	
bylo	líto,	když	náš	průvodce	říkal,	že	častěji	a	s	větším	zájmem	
přicházejí	cizinci	než	Češi.	Je	to	škoda.
Cestou	z	kostela	jsme	se	ještě	stavili	na	občerstvení	v	Hostinci	
U	Kalicha	a	pak	mířili	zpět	do	centra	a	k	vlaku	domů.
Před	 koncem	 prosince	 nás	 čeká	 ještě	 jeden	 výlet.	 Bude	 to	
procházka	lesem	a	návštěva	vánoční	expozice	na	zámku	Sla-
tiňany.

Pro	čtenáře	máme	místo	nadílky	zprávu:	Letáček	oznamující	chystaný	výlet	je	k	nahlédnutí	nejen	v	Infocentru	Slatiňany,	ale	ještě	je	
vylepován	na	plakátovacích	plochách	města.	Členové	KČT	Slatiňany	i	nadále	dostávají	domů	pozvánky	na	všechny	naše	akce.
Přejeme	všem	občanům	jen	to	nejlepší	v	dalším	roce.
� Klub�českých�turistů�Slatiňany
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Pojďte	 se	 se	mnou	vážení	přátelé	 zastavit	 a	 sesbírat	pár	 střípků	
z	bohaté	 činnosti	Svazu	diabetiků	 (SD)	v	našem	městě.	Měsíce	
listopad	 a	prosinec	byly	bohaté	na	události	 pořádané	nejen	SD,	
ale	 i	pro	širokou	veřejnost.	Výletem	do	krásného	města	Poličky	
začal	listopad.	Prohlídka	historických	staveb	a	části	města	nadchla	
všechny	tak,	že	příští	rok	chceme	pokračovat	v	prohlídce	a	pro-
zkoumávání	 dalších	 krás	 tohoto	 historického	 města.	 Z	 Poličky	
velmi	 natěšení	 jedeme	 na	 oběd	 a	 návštěvu	 do	 Daňkovic.	 Toto	
rekreační	středisko	je	srdeční	záležitostí	mnohých	z	nás.	Na	dny	
strávené	zde	na	rekondičních	pobytech	se	nezapomíná.	Návštěva	
Hlinska	zdárně	ukončila	krásný	podzimní	den.
V	pátek	14.	11.	se	mnozí	občané	divili	co	se	děje	po	obědě	před	
poštou.	 Starší,	mladší	 i	 naši	 nejmenší	 přišli,	 aby	 společně	 pod-
pořili	CELOSVĚTOVÝ	POCHOD	PROTI	DIABETES.	Šlo	nás	
hodně,	dlouhý	had	lidí	se	vydal	podle	řeky	ke	Škrovádu.	Přátel-
ská	atmosféra,	dobrá	nálada	a	sluníčko	nás	provázeli	celou	cestu.	
Podpořili	jsme	nejen	tuto	celosvětovou	akci,	ale	udělali	jsme	také	
něco	pro	své	zdraví.
Hned	týden	na	to	22.	11.	se	v	místní	sokolovně	konal	DEN	ZDRA-
VÍ.	Na	 jeho	uspořádání	 se	podíleli	SD,	VZP	Pardubického	kra-
je	 a	Sokol	Slatiňany.	Řada	dobrovolníků	 se	 starala	o	 to,	 aby	 se	
zde	zhruba	300	návštěvníků	cítilo	co	nejlépe.	Zdravotnice	měři-
ly	krevní	tlak,	cholesterol	a	zjišťovaly	hladinu	cukru	v	krvi.	Dvě	
desítky	prodejců	nabízelo	své	zboží.	Na	den	zdraví	pochopitelně	
převládali	výrobky	zdravé	výživy	a	přírodní	potravinové	doplňky.	
V	nabídce	bylo	velké	množství	sýrů,	sušeného	ovoce,	ořechů,	pří-
rodních	čajů,	medu	a	různých	variací	medových	specialit	i	oblíbe-
ná	medovina.	Nechyběla	přírodní	kosmetika,	směsi	koření,	hřeji-
vé	výrobky	z	pravé	ovčí	vlny,	keramika,	dřevěné	hračky	a	mnoho	
dalšího	bylo	nejen	k	vidění.	Snad	každý	návštěvník	si	odnesl	malý	
dárek,	 který	 naleznou	 pod	 vánočním	 stromkem	 jeho	 nejbližší.	
Dárky	to	nebyly	ani	velké	ani	drahé,	byly	však	vytvořeny	šikov-
nýma	rukama,	aby	potěšili	srdce	obdarovaného.
Začátkem	 prosince	 se	 konala	 tradiční	Vánoční	 výstava.	 Členky	
SD	zde	ukázaly	zde	ukázaly	jakými	nápady	hýří,	aby	vytvořili	co	
nejkouzelnější	Vánoční	atmosféru.	Téměř	stovka	krásných	výrob-
ků,	převážně	z	přírodních	materiálů	nadchla	jak	děti,	tak	dospělé	
návštěvníky.	Krásné	háčkované	ozdobičky,	voňavé	perníčky,	na-
zdobené	vánoční	stromky,	adventní	věnce	a	mnoho	dalších	nád-
herných	věcí	umí	vytvořit	naše	členky.
Velký	dík	si	zaslouží	všichni,	kteří	věnovali	svůj	čas,	chuť	a	elán	
ke	zdárnému	průběhu	výstavy.
Přeji	 všem,	 abychom	 se	 v	 příštím	 roce	 zase	 ve	 zdraví	 scházeli	
a	prožili	společně	další	hezké	chvilky.	 Členka�SD

Byla jsem při tom

Napříč Jižní Amerikou

Další	beseda	o	cestování	nás	přenese	do	Jižní	Ameriky.	Prostřed-
nictvím	fotografií	a	vyprávění	Milana	Pilného	projedeme	Brazílii,	
Argentinu,	Bolívii	a	Peru	a	navštívíme	nejzajímavější	místa	těchto	
států:	Rio	de	Janeiro,	vodopády	Iguazú,	hornické	Potosí,	nejvyšší	
hlavní	město	světa	La	Paz,	jezero	Titicaca,	hlavní	město	říše	Inků	
Cuzco,	tajuplné	Macchu	Picchu,	záhadné	linie	a	obrazce	Nazca,	
ostrovy	Balestas	v	Pacifiku	a	Limu	se	zlatem	Inků.
Srdečně	všechny	zveme	do	Společenského	domu	v	úterý	20.	ledna	
2009	v	19.00	hodin.

Tříkrálová	sbírka	ve	Slatiňanech	bude	probíhat	dne	10.	ledna	2009	
od	9.00	do	19.00	hodin.
Výtěžek bude použit:
●		zakoupení	 zdravotních	 pomůcek,	 zdravotnického	 materiálu,	
financování	provozních	nákladů	pečovatelské	služby
●		provoz	bezplatné	Občanské	poradny	Chrudim
●	finanční	pomoc	sociálně	slabým	rodinám	i	jednotlivcům

Tříkrálová sbírka 2009
 ...když dobré skutky

Tento	rok	byl	v	naší	organizaci	plodný	nejen	v	osobních	životech,	
ale	 rozrostli	 jsme	se	 také	o	další	oddíl.	Ke	stávajícím	Korálov-
kám, Benjamínkům, Myšákům a Myškám	 přibyl	 ještě	 oddíl	
předškolních	dětí	Motýlci. I	 letos	 jsme	 s	dětmi	 stihli	 uspořádat	
spoustu	akcí,	což	můžete	níže	posoudit	sami.
Leden	jsme	již	poněkolikáté	začali	Karnevalem	pro	malé	i	velké	
v	Hospůdce	u	Půhoných	ve	Škrovádě.
Začátkem	února	jsme	se	vypravili	do	Prahy	na	akci	Ledová Pra-
ha,	při	které	jsme	navštívili	např.	Bobovou	dráhu,	Staroměstské	
náměstí,	Karlův	most,	Muzeum	voskových	figurín,…
V	březnu	se	na	svojí	první	výpravu	do	údolí Doubravky	vydal	
v	té	době	náš	nemladší	oddíl	Myšáci a Myšky.	I	přes	chladnější	
počasí	a	poněkud	strnitou	cestu	všichni	dorazili	do	cíle	spokojeni.	
Na	konci	března	se	v Nejdku	uskutečnil	víkendový	pobyt	pro do-
spěláky,	na	kterém	opět	na	vlastní	kůži	vyzkoušely	některé	hry.	
Ke	konci	dubna	se	uskutečnila	Kuličkiáda,	která	se	tentokrát	mu-
sel	odehrát	na	cestičce	před	přístavbou,	protože	jedině	na	ní	bylo	
možné	vyhloubit	důlky.
Květen	začal	víkendovou	akcí	pro	děti	na	Posekanci.	Další	akcí	
bylo	 již	 tradiční	Dobývání zříceniny hradu Ronova,	 což	 byla	
akce	pro	dospěláky.	A	na	konci	 května	 jsme	 se	 prezentovali	 na	
chrudimské	Bambiriádě.
Začátek	 května	 patřil	Velkolepému pochodu Chrudim – Sla-
tiňany,	při	kterém	 jsme	pro	děti	 zajišťovali	 soutěže	u	Kočičího	
hrádku.	Myšáci a myšky	se	tento	měsíc	vydali	na	Cestu za po-
kladem,	na	které	museli	dokázat,	že	si	umí	poradit	v	různých	si-
tuacích	a	umí	splnit	různé	úkoly.	Na	konci	června	jsme	pro	děti	
připravili	již	tradiční	Pohádkáč.
Ani	o	prázdninách	jsme	nezaháleli	a	začátkem	srpna	se	vydali	na	
tábor	do	Blažkova u Nového Města nad Metují,	kde	jsme	se	ten-
tokrát	„proměnili“	v	piráty	a	pluli	jsme	společně	do	bájné	Tortury.
V	září	 se	kromě	ostatních	oddílů	začal	 scházet	 i	oddíl	nejmlad-
ších	předškolních	dětí	Motýlci.	O	něco	starší	Myšáci a Myšky se 
koncem	měsíce	vypravili	na	výlet	na	zříceninu hradu Ronovec. 
Poslední	neděli	v	měsíci	jsme	pořádali	na	louce	pod	Třešňovkou	
Drakiádu.
Říjen	začal	tvořivě.	Dospělci	se	sešli	v	Šiškovicích	a	malovali	ku-
lisy	na	Pohádkáče.
Korálovky se	vydaly	na	výlet	na	Potštejn a Litice.	No	a	na	konci	
měsíce	 jsme	opět	vyráběli	budky,	které	budou	vyvěšeny	kolem	
řeky	směrem	na	Chrudim.
Potáborové setkání se	tentokrát	uskutečnilo	na	Žumberku,	kde	jsme	
si	společně	zahráli	spoustu	her,	prohlédli	jsme	si	fotografie	a	kroni-
ku	tábora.	Na	konci	listopadu	Šikulky	pořádaly	Adventní sobotu, 
při	které	si	každý	mohl	vlastnoručně	vyrobit	adventní	věnec.
Prosinec	je	měsícem	tradic.	My	již	tradičně	chodíme	do	DSS na 
Mikulášskou nadílku.
Jednotlivé	oddíly	přespávají	v	klubovně	a	prožívají	 si	 své	malé	
Vánoce.	A	nesmíme	zapomenout	na	tradiční	zdobení	stromku	pro	
zvířata	v	lese.
Všem kamarádům, známým a nejen jim přejeme do nového roku 
hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spoustu splněných přání.
� ROBI�Slatiňany

Dětská organizace ROBI Slatiňany



Tato nepřehlédnutelná církevní památka se tyčí na východním okra-
ji skalnatého návrší, které je od 2. 5. 1926 nazváno po básníku Jarosla-
vu Vrchlickém, data odhalení jeho pamětní desky ve stejné lokalitě.

Návrh a realizace tohoto mariánského sloupu pochází od Gabri-
ely Auerspergové (1793–1863). Zda ji k tomu účelu byla podnětem 
událost či pověst níže stručně popsaná, není historicky doloženo.

Ta popisuje dramatickou situaci, do níž se dostala kněžna Vi-
lemína Auerspergová (1738–1775) poté, když se vracela do slati-
ňanského zámku z Nasavrk. Pod zmíněným návrším byl její kočár 
zastaven zástupem rebelujících sedláků, což se mělo stát za nevol-
nického povstání v roce 1775. Kněžna odvážně vystoupila z kočáru 
a začala s předáky vzbouřenců jednat, ovšem marně. Ti trvali na 
svém požadavku, hlasitě se dožadující svobody, a ve své zlobě ji 
chtěli využít jako rukojmí při prosazování svých cílů u vrchnosti. 
Nečekaně však vystoupil z davu moudrý stařík, který se kněžny 
zastal a připomněl rebelantům jaké dobrodiní ona prokázala podda-
nému lidu, a proto si nezasluhuje, aby jí někdo ublížil. Slova pro-
nesená v pravý čas zapůsobila a nespokojený lid, protestující proti 
tuhé robotě, ustoupil z cesty kočáru, který pak nerušeně pokračoval 
v jízdě do zámku.

Skalnatý výchoz několika skalisek pod lesnatým návrším Hůry 
s vyhlídkou se stal oblíbeným cílem vycházek kněžny Gabriely, 
proto se rozhodla na něm postavit památný sloup. Sama si zhotovila 
jeho plánek (skicu) a před jeho vztyčením položila základní kámen 
(15. 9. 1852). Jeho vysvěcení duchovním otcem se konalo o dva 
roky později (15. 8. 1854) za přítomnosti knížecí rodiny, pozvané 
šlechty, úřednictva a početného zástupu obyvatelstva.

Materiál sloupu byl opracován z nejtvrdšího škrovádského pís-
kovce od J. Zábranského. Má tvar hranolu s trojúhelníkovým profi-
lem a sestává ze čtyř dílů. Spodní je podstavec, umístěný na nízkém 
čtvercovém základu, na něhož po malém zúžení navazuje ca 1,8 m 
vysoký podpěrný sloup, který má na čelní straně v kameni vyrytý 
trojlaločný oblouk dvou částí gotického okna, aby se opět poněkud 
rozšířil v tzv. kapličku s obrazem světice. Hlavice sloupu je zakon-
čena trojbokým jehlanem se čtyřmi fiálami (viz. obrázky).

Celková výška sloupu činí 6,5 m, původně byl vyšší (8 m), 
avšak vichřice v letech 1858 a 1860 jej vždy povalily, takže musela 
být střední část snížena.

Paní kněžna byla velice pobožná a vždy za svého pobytu ve 
Slatiňanech se k tomuto sloupu vypravila a na kamenném klekátku 
před ním vznášela vroucí modlitby k Bohu. Na mariánský svátek 
(8. prosince) se k němu odebral průvod farníků z kostela, jehož se 
zúčastnila i knížecí rodina, pokud právě dlela na zámku.

K původu vyobrazení Madony, máti bolestné, je třeba uvést, že 

se jedná o starožitný klenot z r. 1444, pravděpodobně od italského 
umělce, nalezený ve zbořeništi dolnorakouského kláštera v Gamin-
gu, odkud se dostal do auerspergského zámku v Goldeggu, z něhož 
byl kněžnou dopraven  do Slatiňan.

Protože byla znalkyní křesťanského umění a nalezený obraz ji 
zaujal, zejména vizáž Boží Máti, vystihující její osudové stigma, 
umístila jej do kapličky sloupu. Naplnila tak svůj záměr, zohledňu-
jící silnou náboženskou tradici místního lidu, a zanechala po sobě 
modlitebnu v přírodním areálu pod širým nebem s podobiznou 
posvátné relikvie v podobě bohorodičky. Její šlechetný počin byl 
naplněním víry a poselstvím, směřujícím do dalšího věku a v toku 
času i k věčnosti.

Dnes je tato zajímavá pamětihodnost z poloviny 19. století po 
opravě spočívající v doplnění  fiál na hlavici sloupu z léta roku 2006. 
Pouze stav pískovcového klekátka zůstal neošetřen, neboť jeho hor-
ní část je přelomena, pravděpodobně od mechanického poškození.

Komentář	k	fotografiím:	
Foto	č.	1)	Mariánský	sloup	na	staré	pohlednici
Foto	č.	2)	Stav	sloupu	před	rokem	2006
Foto	č.	3)	Hlavice	sloupu	po	doplnění	fiál	(stav	z	r.	2007)

Ing. Milan Vorel

Gotický sloup Panny Marie na Vrchlického návrší

Návštěvníci	59.	LV	v	úterý 13. 1.	budou	mít	možnost	slyšet	zvuk	
ne	zcela	běžného	nástroje	a	navíc	v	podání	špičkového	umělce.	
Loutnu	pro	vás	 rozezní	Jindřich Macek.	Ten	sice	původně	vy-
studoval	klasickou	kytaru,	kterou	stále	 i	učí,	ale	dnes	se	věnuje	
hlavně	hře	na	loutnu.	Získal	mnoho	prestižních	ocenění	a	vystu-
poval	např.	v	Itálii,	Německu,	Slovensku,	Slovinsku,	Švýcarsku,	
Maďarsku	 a	 v	USA.	 často	 také	 spolupracuje	 i	 s	 jinými	 umělci.	
Kromě	řady	zpěvaček	má	společný	program	i	s	kytaristkou	Ivetou	
Novotnou	a	také	s	Alfrédem	Strejčkem.
Jindřich	Macek	kromě	hraní	svůj	nástroj	představí	i	slovy.	
A	jak	bývá	při	Laskavých	večerech	obvyklé	hudba	se	bude	střídat	
s	literaturou.	O	literární	část	pořadu	se	postarají	Jana Jirásková,	
která	přečte	povídku	ze	své	knížky	Kanička	zašmodrchaní	a	mla-
dá	nadějná	pardubická	básnířka	Julie Miletínová.
Laskavý	večer	začíná	tradičně	v	19	hodin.

Zdeněk�Jirásek

Špičkový loutnista hostem 
59. LASKAVÉHO VČERA

Foto�č.�1 Foto�č.�2 Foto�č.�3

ZOČSCH Slatiňany pořádá  
dne 10. ledna 2009 

Tradiční 
chovatelský bál

Hudba	MAT-4-	Skuteč
Začátek	ve	20.00	hodin	–	sokolovna	Slatiňany

Předtančení	ZUŠ	Slatiňany
Bohatá	tombola

Předprodej	místenek	v	galanterii	u	pí.	Petrové	 
od	18.	12.	2088

Srdečně�zvou�pořadatelé
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Poklidné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje 
 salon Suzanne Slatiňany

Zuzana�Štollová,�Vlasta�Horníková,�Eva�Odvárková
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Zlatá svatba
Dne	3.ledna	2009	oslaví	v	kruhu	rodinném	výročí	zlaté	svatby	man-
želé	 Jiřina	 a	 Josef	 Šinkorovi.	K	 tomuto	 významnému	výročí	 přeje	
město	 Slatiňany	manželům	mnoho	 spokojenosti	 a	 zdraví	 s	 přáním	
všeho	dobrého	v	dalších	letech	společného	života.

„Potraviny Málek s.r.o.
děkuje	svým	zákazníkum	za	přízeň	v	uplynulém	roce	a	přeje	
všechno	nejlepší	v	roce	budoucím	2009“

Leden na Farmě aneb,  
když na Farmě sněží i nesněží
Farma	Slunečný	Dvůr,	Morašice-Holičky	34,

538	03	Heřmanův	Městec
Restaurace	Na	Farmě.	 

Otevřeno	každý	pátek	od	17	do	21	hodin,	 
každou	sobotu	a	neděli	od	11	do	21	hodin.	 

Mimo	tyto	dny	a	hodiny	rádi	uvítáme	hosty	po	předchozí	domluvě. 
Realvideo	a	více	informací	na	www.sunnyfarm.cz.  

A	Dětské	hřiště	a	open	air	tělocvična	pro	děti	a	jejich	partu.	 
PET	FRIENDLY	RESTAURANT	–	pejskové	vítáni.	

3. a 4. ledna Víkend s podkůvkou pro štěstí
Jen	podkova,	 po	 které	 šlapal	 kůň,	 je	 zárukou	 skutečného	 štěstí.	
Proto	v	areálu	Farmy	„vyrostou“	podkovy	pro	štěstí	jako	houby	po	
dešti.	Najdete	si	tu	svou?	A	v	restauraci?	Chlebový víkend	–	ne-
tušené	dobroty	z	obyčejně	neobyčejného	chleba.	Už	jste	ochutnali	
zapečené	chlebové	¨košíčky	nebo	chlebové	musli?
10. a 11. ledna První čajový ples pro dětičky, které neznají 
nudu.
Dospělí	znají	zábavu,	zvanou	Odpolední	čaje.	Pro děti na Far-
mě je připravený – Odpolední čajíček!	První	v	novém	roce.	Od	
14	hodin.	Odpolední	čajíček	to	jsou	hry,	taneček,	soutěže.	Zábava,	
i	když	za	oknem	zima-nezima.	A	navíc	–	v	Restauraci	Na	Farmě	
Palačinkový ráj.	Palačinky	slané	se	špenátem	a	ořechy.	Palačin-
ky	sladké	s	vanilkovým	krémem	a	ovocem.	A	k	palačinkám	–	no	
přece	čajíček!

17.–18. ledna – Chvála cibule.
Krémová	cibulačka	nebo	švábský	cibulový	koláč	zavoní	tento	ví-
kend	v	restauraci	Na	Farmě.	A	s	vírou	v	pravé	zimní	počasí	jsme	
uchystali	 právě	na	 tento	 víkend	Galerii sněhuláků.	Když	bude	
sněhu	trochu	více	–	zapřaháme kočárové rodinné sáně!	Přijeďte	
se	svézt!	Pouze	Na	Farmě!

24.–25. ledna 
Bramborový víkend.	Francouzi	říkají	–	„jablka	země“.	Brambo-
ry	na	všechny	způsoby	tento	víkend	na	Farmě.
Domácí	bramborové	hranolky.	Bramborové	placky.	Bramboráčky.
Halušky	či	knedlíky	–	jak	jinak,	než	z	brambor.
Pro	rodinné	kolektivy	soutěž	ve	škrábání	brambor.	Cena	pro	vítě-
ze?	Bramborová	medaile.

31. ledna–1. února
CHOCO víkend.	Tento	víkend	na	Farmě	ve	znamení	čokolády.	
A minikarnevalu pro děti – téma: CUKRÁRNA!	Vstup	zdarma	
–	pouze	za	jednu	vymyšlenou	hru	či	soutěž	pro	kamarády	v	mas-
kách!	A	už	jste	ochutnali	čokoládovou	vlnku	z	čokoládové	fontá-
ny?	Máte	možnost!	V	sobotu	31.	ledna	již	od	11	hodin	v	Restau-
raci	Na	Farmě.

Ať zdraví, štěstí, spokojenost, láska prozáří Vaše srdce a ce-
lý nový rok 2009 prožijete v klidu a harmonii se sluníčkem 
v duši i srdíčku.
To	 všem	 občanům	 Slatiňan	 přejí	 děti	 a	 kolektiv	 zaměstnanců	
Mateřské	školy	Slatiňany.

Vážené zákaznice,
Přeji	Vám	krásné	prožití	vánočních	svátků.	V	novém	roce	mno-
ho	zdraví,	štěstí	a	osobních	úspěchů.	Těším	se	na	setkání	s	Vá-
mi	v	roce	2009	v	kadeřnictví	na	Křižovatce	ve	Slatiňanech.
� Lenka�Stahoňová

Koupím	 poštovní	 známky,	 pohledy,	 obálky,	 bankovky,	 tuze-
xové	bony,	celé	sbírky	–	větší	množství	i	pozůstalost	po	sbě-
rateli.	 Platím	 v	 hotovosti	 nejvyšší	 možné	 ceny.	 Info	 na	 tel.	
724 229 292.

Mladá	rodina	hledá	podnájem	ve	Slatiňanech	a	okolí	3	+	1,
tel.	731	68	461,	605	760	550.
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