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Rada města Slatiňany projednala
na 69. schůzi dne 22. dubna 2009

  1. Smlouvu o poskytování stravování
  2. Smlouvu o poskytování stravování formou rozvozu obědů

Rada města Slatiňany projednala
na 70. schůzi dne  18. května 2009

  1.  6. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2009

  2.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
Slatiňany na rok 2009

  3.  Ukončení nájemní smlouvy s SK Spartak Slatiňany, o. s. (po-
zemky v areálu plovárny), prominutí nájemného z pronájmu 
pozemků v areálu plovárny

  4.  Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě k výkonu úkolů městské 
policie

  5.  Zvýšení nájemného za pronájem garáží
  6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 023/2008 ze dne 18. 12. 2008
 –  Snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností školičky
 –  přístavby Základní školy Slatiňany 
  7.  Zadání zakázky města – Nákup elektrického sporáku do ŠJ 

Mateřské školy Slatiňany
  8.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídky na 

zhotovení zakázky města malého rozsahu – Úprava části míst-
ní komunikace v obci Kunčí

  9.  Pojištění areálu plovárny města Slatiňany
10.  SFŽP, MŽP – žádost o prodloužení termínu dokončení zatep-

lení ZŠ
11.  Odkanalizování Trpišova
12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídky na 

zhotovení zakázky města malého rozsahu – Vypracování PD 
na realizaci úspor energie v DPS Slatiňany  

13.  Zadání stavební zakázky města – Oprava a výměna sociálního 
zařízení ve II. NP a zrušení septiku v Mateřské škole Slatiňany

14.  Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany
15.  Zadání zakázky města – Zpracování PD na zklidněnou místní 

komunikaci typu C Na Podskále, Slatiňany 
16.  Smlouvu o provedení odborné a laboratorní expertízy
17.  Provozní řád plovárny města Slatiňany

Rada města Slatiňany Plovárna města Slatiňany

Oznámení pro občany Trpišova a Kunčí
 změna svozového dne (svoz sběrných nádob – popelnic)

Svoz směsného komunálního odpadu
z popelnic

Oznámení

Upozornění!

Upozorňujeme tímto všechny občany, že pro odkládání směs-
ného komunálního odpadu, tj. zbytkového odpadu po vytřídění 
využitelných složek (tj. plastů, skla, papíru, nápojových karto-
nů, elektrozařízení, zelených odpadů ze zahrad) a nebezpečných 
složek komunálního odpadu) jsou dle Obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2004 města Slatiňany o stanovení systému nakládání s komu-
nálním odpadem určeny pouze sběrné nádoby-popelnice. 
Odpady uložené v jiných nádobách či obalech (nejčastěji pytlích) 
umístěných vedle popelnice tedy nebude svozová firma svážet.

V minulých Ozvěnách jste byli zváni na koncert pěveckého sboru 
SLAVOJ v kostele sv. Martina. Bohužel se tento koncert z organi-
začních důvodů neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu zajištění voleb do EP je úřední den v pondělí dne 
8. 6. 2009 od 12 hod. do 17 hod.

Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo města Slatiňany na svém zasedání dne 20. dubna 
schválilo převzetí areálu plovárny od SK Spartak Slatiňany o.s.  
Neprodleně byly zahájeny přípravné práce jak dodavatelsky tak 
i údržbou města, aby plovárna mohla být v 2. polovině června 
otevřena a sloužila  všem příznivcům mokrého živlu tak, jak byli 
v minulosti zvyklí.

Oznamuje tímto občanům Trpišova (včetně Kochánovic) a Kunčí 
změnu dne pro svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných 
nádob (popelnic).
Od začátku měsíce června roku 2009 budou popelnice sváženy 
vždy každé ÚTERÝ, tj. nejdříve 2. června 2009.
Od měsíce června umisťujte prosím své sběrné nádoby na svozové 
místo tak, aby mohly být každé úterý sváženy. Nejlépe v pondělí 
večer.
K uvedené změně dochází z důvodu zajištění objektivní kontro-
ly objemu vyprodukovaného a odváženého odpadu z Trpišova 
a Kunčí. 
Děkujeme za pochopení.

Hospodářsko-správní odbor MěÚ Slatiňany
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Něco pro naše čtenáře
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“.Úko-
lem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihov-
ny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zve-
řejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci květnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Magda Váňová – Tereza, Zapomeň na minulost
Tomešová Milena – …a muž ti vládnout bude

Renata Maryšková

Botanicko-ornitologická vycházka
na Tři Bubny

Infocentrum informuje

aneb za současnými pasáčky ovcí.
O tom, proč je důležité pást suché stráně, zajímavé rostliny, mož-
nost vidět drobné pěvce zblízka, pro děti týpí, ovečky a kozy.
Vedou Michal Pešata a Záboj Hrázský.
Neděle 28.6., sraz v 10.00 u hřbitova na Třech Bubnech.

Městská knihovna Slatiňany vyhlašuje prázdninovou fotogra-
fickou soutěž pro své čtenáře pod názvem „Nejkrásnější místo 
mých prázdninových dnů“.
Vyfotografujte sebe třeba i s rodiči či kamarády v místě, které se 
vám bude zdát na vašich toulkách jak nejkrásnější. 
Fotografie lze posílat elektronicky na e-mail: knihovna@slatina-
ny.cz nebo osobně přinést vytištěné k nám do Městské knihovny 
do pátku 5. září 2009. 
Nezapomeňte uvádět jméno, adresu a telefonní kontakt autora.
Nejoriginálnější z vás budou vyhodnoceni a odměněni pěknými 
cenami.
Těšíme se na vaše fotky plné úžasných zážitků!

Úspěch tanečního oddělení!

Prázdninová soutěž Městské knihovny Slatiňany 

TŘI FORMACE = TŘI POHÁRY!
Sobota 16. května byla pro naše taneční oddělení šťastným dnem. 
Jeli jsme na soutěž Poupata do Heřmanova Městce s třemi forma-
cemi a každá z nich získala pohár. Zlatý pohár vyhrály „Berušky“ 
v kategorii volný tanec mladšího školního věku, stříbrný pohár ve 
scénickém tanci získaly „Zvonky“ a další stříbro přivezla děvčata 
za scénický tanec „Soud“ v kategorii nad 15 let. 
Děkuji všem soutěžícím za skvělou reprezentaci školy a rodičům 
za velice ochotnou spolupráci při dopravě.
Ve dnech 20.–24. dubna 2009 se uskutečnil v sokolovně Slatiňany 
již tradiční TÝDEN TANCE, který je vyvrcholením celoročního 
úsilí dětí tanečního oboru ZUŠ.
V pondělí a v úterý probíhaly prostorové zkoušky, aby v dalších 
dnech byly děti co nejlépe připraveny předvést své taneční umění 
před rodiči a širokou veřejností a ve čtvrtek a v pátek před dětmi 
základních a mateřských škol. V letošních jedenácti choreografi-
ích si mohl každý divák přijít na své – samba nebo cha-cha, mo-
dern dance nebo scénický tanec. Že se tanec dětí a mladých dívek 
líbil, o tom svědčí krásná atmosféra a zasloužený potlesk při všech 
vystoupeních vždy naplněného sálu.
Týdnem tance, soutěží a deseti předtančeními na pěti plesech v zimě 
však pro nás školní rok ještě neskončil. Příležitostí zatančit si bylo 
i Slatiňanské pozastavení, čekají nás ještě tři vystoupení v Nasavr-
kách a rádi tančíme každý rok i v ÚSP na jejich červnové akci. 
Ráda bych poděkovala za malbu rekvizit p. uč. Škrlíkovi a p. uč. 
Jandové a rodičům za zajištění ušití kostýmů. Rovněž děkuji So-
kolu za pronájem místní sokolovny a kolegům za pomoc při orga-
nizaci Týdne tance.
Největší  poděkování však patří dětem, že svým tancem, úsměvem 
a vitalitou dokáží nabít i mnoho dalších lidí okolo sebe.

Jiřina Doušová

Letos Vás opět zveme na „Putování za pověstmi Chrudimska Hli-
necka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském roce nestihli navštívit 
zajímavá místa našeho regionu, máme znovu připravenu zajíma-
vou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se zastavit v našem 
Informačním centru ve Slatiňanech pro bližší informace, nebo se 
podívat na naše webové stránky http:/infocentrum.slatinany.cz

64. LASKAVÝ VEČER
bude opět typicky literárně hudební. Autorským čtení se 
vám představí Josef Lukášek z Bystrého u Dobrušky. Ten-
to učitel fyziky z gymnázia v Rychnově nad Kněžnou je 
také členem horské služby v Orlický horách. A v nich zná 
nejen každý kopec, ale také každou pověst. A právě pověsti 
a pohádky jsou jeho literárním tématem. Nejdříve psal po-
hádky pro svou dceru a později je vydal i knižně. Josef Lu-
kášek si psal příběhy, jak sám říká, pro svou vlastní pusu. 
A tak nejen obsah, ale způsob jeho čtení stojí za to, pohád-
ky slyšet.O laskavost večera se dále bude starat i pianista 
Petr Pilný. Ten se již jednou ve Slatiňanech prezentoval, 
když doprovázel vánoční pořad Alfréda Strejčka a Renaty 
Klečkové. 64. Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 
v 19 hodin. A za tradiční vstupné 50 korun vám pořadatelé 
nabídnou i tradiční malé pohoštění.

Zdenek Jirásek

Zápis nových žáků do ZUŠ
pro školní rok 2009/2010

Od pondělí 1. 6. do pátku 19. 6. 2009 se koná zápis nových žáků 
do ZUŠ Slatiňany pro školní rok 2009–10. 

Žáci mohou být přijati do těchto oborů:
Hudební
Taneční

Výtvarný
Literárně-dramatický

Pro nový školní rok mohou být zapsáni děti starší 5-ti let, a to ma-
ximálně do naplnění kapacity v jednotlivých oborech.

Bližší informace:
tel. 469681415, 603528590
e-mail: zusslat@tiscali.cz

internetové stránky školy: www.zus.slatinany.cz
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Starosta města Slatiňany podle § 32 zákona č. 62/2003/ Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
oznamuje:
volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 5. 6. 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 6. 6. 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost budova radnice MěÚ Slatiňany č. p. 36 ve Slatiňa-
nech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Čechova čp.:11, 25, 71, 99, 166, 209, 253, 254290, 356, 514, 553, 561, 
562, 583, 590, 613, 630, 644,  650, 679, 692, 746, 747, 759, 760, 804, 
846
Dělnická čp.: 268, 269, 270, 279, 280, 281, 282, 292, 307, 308, 369, 391
Farská čp.: 88, 765
Husova čp.: 225, 250, 374, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 406, 608, 
626, 751
Jiráskova čp.: 38, 43, 44, 86, 625
K Vlčnovu čp.: 500, 512
Medunova čp.: 31, 32, 33, 50, 220, 221, 370, 404, 566, 664, 665,  682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 744, 763, 766, 767, 784, 785, 798, 818
Na ostrově čp: 58, 63, 73, 75, 79, 417
Na Rembáni čp.: 706
Pišťovy čp.: 517, 666, 147E,  213 E, 230 E, 237 E, 202E
Presy čp.: 23, 100, 273, 278, 288, 332, 349, 401, 402, 412, 761, 806
Sečská čp.: 54, 232, 413, 492, 504, 505, 560, 648, 758, 815, 840, 851, 
860
Schmoranzova čp.: 89, 145, 159, 172, 231, 235, 254, 267, 300, 310, 375, 
503, 555, 599
Smetanovo nábřeží čp.: 13, 15, 17, 18, 20, 116, 764,  858
Spojovací čp.: 180, 658
Staré náměstí čp.: 12
Šmeralova čp.: 127, 175, 177, 698
Štěpánkova čp.: 188, 197, 208, 212, 213, 294, 295, 304, 305, 306, 347, 
395, 418, 467
T. G. Masaryka čp.:
36, 37, 40, 67, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 91, 94, 95, 96, 117, 118, 121, 125, 
126, 131, 142, 148, 151,  338, 407, 443, 520, 567, 568, 801
Tovární čp.: 398, 403, 474
Tyršova čp.: 192, 193, 550, 552, 572, 576, 589, 796
U Cukrovaru čp.: 3, 144, 158, 206
V Kaštance čp.: 74, 757
Vítězství čp.: 109, 110, 194, 198, 199, 214, 216, 217, 218, 229, 396, 397, 
436, 657, 681, 740, 769, 770
Vrchlického čp.: 16, 46, 47, 48, 70, 76, 93, 97, 107, 108, 518
Zámecký park čp.: 1, 27, 30, 45, 122, 150, 170

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost ve Společenském domě čp. 287 Slatiňany
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Boženy Němcové čp.: 178, 179, 256, 285, 616, 617
Družstevní čp.: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 738
Havlíčkova čp.: 210, 409, 470, 475, 477, 480, 486, 487, 494, 509, 579, 
581, 582, 614, 615, 621, 634, 662, 673, 850
Ke garážím čp.: 788, 820
Klášterní čp.: 160, 203, 204, 329, 334, 336, 345, 346, 368, 415, 416, 459, 
465, 600, 601, 602, 631, 637, 655, 659, 661, 675, 745, 795, 839
Nádražní čp.:112, 113, 114, 153, 154, 156, 167, 174, 181, 182, 189, 190, 
240, 247, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 274, 275, 309, 354, 359, 360, 
363, 364, 379, 390, 463, 496, 501, 506, 620, 632, 639, 647, 671
Palackého čp.: 233, 234, 286, 302, 303, 335, 339, 340, 376, 388, 393, 
394, 432, 439, 445, 451, 462
464, 476, 563, 585, 635, 636, 668
SNP čp.: 484, 513, 573, 588, 619, 628, 663, 
Staré náměstí: 832, 833, 834, 835
Švermova čp.: 331, 342, 365, 371, 389, 426, 435, 460, 491, 607, 609, 
627, 669

T. G. Masaryka čp.: 80, 103, 111, 129, 132, 133, 134, 135, 202, 223, 228, 
649, 696, 697, 836
Tyršova čp.:
296, 297, 298, 348, 405, 411, 431, 455, 485, 488, 489, 490, 525, 529, 534, 
537, 549, 622, 694
Vítězství čp.: 207, 341, 343, 344, 355, 387, 458, 495, 499, 510, 511, 565, 
652, 653, 654, 667
Wolkerova čp.:191, 238, 241, 243, 257, 272, 276, 457, 542, 543, 558, 
559, 578, 641, 642, 674, 677, 678, 721

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní umělecké škole čp.173 ve Slatiňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
5.května čp.: 248, 315, 316, 323, 325, 328, 350, 351, 410, 456, 472, 479, 
540, 612
Družstevní čp.: 724, 725
Havlíčkova čp.: 185, 574
Jungmannova čp.: 425, 471, 481, 507, 531, 633, 638, 640, 643, 645, 660, 
672
Ke stadionu čp.: 420, 421, 422, 423, 434, 442, 656
Nerudova čp.: 161, 162, 163, 164
Neumannova čp.: 184, 289, 320, 321, 324, 326, 330, 337, 352, 353, 454, 
473, 498, 532, 586, 587, 592, 595, 597, 610, 611, 618, 629, 670, 676, 
699, 762
Podskála čp.: 29, 55, 61, 85, 219, 245, 800
Příční čp.: 52, 516, 521, 527, 538, 539, 554, 598, 605, 707
Raisova čp.: 137, 139, 195, 196, 200, 242, 246
Smetanovo nábřeží: 556
Staré náměstí čp.:6, 7, 9, 10, 60, 64, 92, 128, 822, 823, 824, 825, 857
Školská čp.: 293, 444, 530, 533, 604
Škrovádská čp.: 433, 437, 438, 526, 536, 548, 557, 591
Škrovádské nábřeží čp.: 317, 318, 319, 322, 327, 448, 450, 453, 469, 493, 
497, 515, 
Švermova čp.: 748, 749, 753, 754, 755, 756, 807, 808
T. G. Masaryka čp.:
106, 124141, 143, 186, 222, 283, 311, 312, 333, 400, 408, 419, 424, 427, 
441, 446, 447, 449, 
502, 508, 524, 545, 580, 593, 768, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 
780, 781, 782, 783, 813
Tyršova čp.: 59, 528, 541, 603, 606, 623, 651, 695, 700, 701, 702, 703, 
704, 705, 720, 722, 723, 
742, 743, 750, 799, 809, 816
V Tarasích čp.: 680, 739
Bez názvu ulice: 814, 817, 856

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost Škrovád čp.11
pro voliče bydlící v místní části Škrovád

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Trpišov čp. 93
pro voliče bydlící v místní části Trpišov a Kochánovice

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Kunčí čp. 2

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním prů-
kazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členské-
ho státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 
do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může hlasovací lístky obdržet i ve volební míst-
nosti.

5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce (Škrovád, Kunčí, 
Trpišov) nejsou vypsána čísla popisná.

Ve Slatiňanech dne 20. 5. 2009
MVDr. Ivan Jeník, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
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Pravidelným hostem Besed o cestování respektive v tomto případě 
Besed s potápěčem bývá pan Miloš Pilař. Návštěvníci našich be-
sed jej znají především jako potápěče, který fotografiemi a filmy 
přibližuje krásy i zajímavosti tajuplných mořských hlubin. Pro-
střednictvím jeho vyprávění jsme byli svědky i ponorů k vrakům 
lodí z 1. světové války. Tentokrát si ale budeme především povídat 
o jeho novém dokumentárním filmu, při jehož tvorbě se inspiroval 
smutnými událostmi v nedalekých Ležákách za 2. světové války. 
Oproti předchozím rozhovorům, kdy nám naši hosté odpovídali na 
položené otázky písemně, s Milošem jsem si povídal přímo a byl 
to velmi zajímavý a příjemný rozhovor.
Jak a kdy ses vlastně dostal k potápění a filmování pod vodou? 
Jak tě napadlo zabývat se historií lodních vraků a podělit se o své 
poznatky a zážitky s ostatními suchozemci?
K potápění jsem se dostal v r. 1982 ještě ve SVAZARMU a po 
listopadu 89 jsem pochopil, že by tento sport mohl být pro lidi 
zajímavý, a proto jsem složil instruktorské zkoušky a založil firmu 
Triton, která nabízí výcvik pro rekreační potápěče. Potom jsme 
pořídili kameru a začali účastníky potápěčských výprav a zájezdů 
filmovat pod vodou i nad vodou. Mě filmování natolik oslovilo, 
že točit jenom lidi mě přestalo bavit a začal jsem filmovat ryby, 
to ale nebylo také ono. Druhá moje záliba byla historie a to se mi 
podařilo spojit s potápěním k vrakům lodí. Inspirovala mě kniha 
Jiřího Nováka, Bitva o Jadran, kdy jsem začal pátrat po dalších 
faktech o vracích, ke kterým jsme se potápěli. Příběhy našich pra-
dědů a prastrýců, kteří na lodích C. a k. Maríny sloužili mě natolik 
oslovily, že jsme začali připravovat filmové dokumenty.
Který filmový dokument byl tvůj první? Podařilo se vám objevit 
něco opravdu vzácného nebo výjimečného? Co vlastně pro tebe 
bylo prvotním impulzem zabývat se historií lodních vraků a histo-
rií vůbec a podělit se o své poznatky a zážitky s ostatními?
Podařilo se nám získat zvláštní povolení a ještě s vypůjčenou ka-
merou jsme se potápěli na polské straně Krkonoš v jezerech Vel-
ký a Malý Staw a točili jejich flóru a faunu a přitom jsme v je-
zeře objevili bustu prince Heinricha Baude. Dokumentární film 
o tomto objevu ocenili diváci na jedné televizní stanici v rámci 
pořadu Svět 2003 a najednou vše dostalo jiný rozměr, smysl a to 
byl vlastně ten impulz, a tak paradoxně polské jezero mě přivedlo 
k filmům o historii vraků v Jadranu. Prvním z nich byla loď Baron 
Gautsch, což je takový jadranský Titanic. Nám se dokonce poda-
řilo v italském archivu objevit dokumenty o ztroskotání této lodi, 
o nichž se tvrdilo, že ve 30. letech shořely.
A jak jste pokračovali?
Následoval film o lodi Dalmat, která vezla následníka trůnu do 
Sarajeva a o příběhu atentátníka Gavrila Principa, který si po 
odsouzení trest odnětí svobody odpykával v Terezíně, kde také 
zemřel. V roce 2005 až 2007 jsme podnikli výpravu a zdokumen-
tovali  loď S.M.S. Zenta, kterou projektoval Čech, kanóny byly 
z plzeňské Škodovky, třetina posádky byli Češi. Mezi nimi byl 
například Josef Alinč z nedalekých Licomělic. Tímto filmem jsme 
uzavřeli první řadu o vracích na Jadranu, kterou jsme pojmenovali 
„Svědectví vraků“.
Pro spoustu lidí je potápění nebezpečným sportem, možná tomu 
i napomáhají senzacechtivá média. Jak to vidí člověk věci znalý?
Samozřejmě že když člověk dělá něco, co není úplně přirozené, 
třeba potápění, může se to jevit složité a nebezpečné, ale připo-
dobnil bych to jízdě autem. Když pojedeš na náledí stovkou, skon-
číš na nejbližším stromě. Když při potápění neporušíš základní 
pravidla a nepřekračuješ svoje limity a zkušenost, eliminuješ tím 
v maximální míře možné nebezpečí. 99% nehod při potápění je 
zaviněno chybou člověka a ne techniky. Podcenění situace je to, 
co tyto nehody způsobuje. Důležitý je přirozený respekt. Já jsem 
naštěstí za svou potápěčskou kariéru nezažil žádnou nehodu, která 
by přímo ohrozila život člověka.
Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem nějaký film shlédnout, kde 
má tu možnost? A jaké další filmy točíš?

První dva filmy z uvedených vyjdou koncem května ve firmě 
Midofilm Brno na DVD. Film o lodi Zenta vyjde o prázdninách. 
Dalšími připravovanými filmy jsou dokumenty Ležáky 42 a Mýty 
a legendy chebského letiště a to už jsou hrané rekonstrukce točené 
pouze nad vodou. Když jsme se o filmování něco naučili a učíme 
se stále, zjišťujeme, že jsou další témata, která nás oslovují. Já sám 
jezdím přes Ležáky poměrně často na lom v Mokrýšově, kde pro-
vádíme potápěčský výcvik. Pokaždé když projíždím památníkem, 
mě oslovuje příběh obyčejných lidí, kteří svými hrdinskými činy 
pomohli výsadkářům. Tento film chceme věnovat právě takovým 
obyčejným lidem. Víš, voják je na akci připravován a ví, do čeho 
jde a počítá s tím. Co může ale dělat obyčejný člověk, který se mu-
sel během několika vteřin rozhodnout, jestli pomůže a tím vystaví 
rodinu nebezpečí, nebo zradí vlastní národ. Začínáme točit v čer-
venci a natáčení bude pokračovat na podzim a v zimě. Celkově by 
měl dokument trvat okolo 60 min a jeho zkrácená, asi 20ti minuto-
vá verze by měla být promítána přímo v památníku v Ležákách.
Od dokumentárních filmů zpod hladiny ses tedy dostal k hraným 
dokumentům, to je jistě daleko náročnější práce. Kolik lidí máte 
v týmu, odkud jsou vaši kolegové a co vás spojuje, historie, potá-
pění, fotografování či filmování? Nebo je to touha po dobrodruž-
ství či odhalení pravdy a skutečných příběhů z dávné historie?
V průběhu natáčení filmů o vracích jsem zjistil, že jenom nadšení 
nestačí, musíš se obklopit lidmi, kteří dané profesi rozumí, ať to jsou 
zvukaři, osvětlovači, kameramani a další profese. S pomocí mého 
kolegy Víti Mazánka, se kterým jsem kdysi začínal, jsme oslovi-
li mnoho lidí z branže. Díky našemu nadšení jsme je přesvědčili 
a někteří se k nám přidali. Mezi námi najdeš herce ochotníky nebo 
i profesionály z Pardubického divadla. Díky všem těmto nadšen-
cům najednou vzniká něco konkrétního a hmatatelného v podobě 
hotového filmu. Můžeme si sáhnout na kus historie, dostaneme se 
i na místa, kam se běžný člověk nedostane. To tě osloví a zanechá-
vá v tobě pocit, že jsi něco objevil a to něco chceme divákovi for-
mou filmu předat. Vyprávění toho příběhu mě ohromným způso-
bem motivuje. Někdo může filmovat, protože ho oslovuje historie, 
někoho zase vábí to, že se uvidí v televizi. Všechny nás, ale spojuje 
dobrý pocit, když vidíme, že vzniká konkrétní výsledek.
Většina z nás zná historii Ležáků pouze z doslechu. Co bylo pod-
nětem k tomu, že ses začal o historii a události kolem Ležáků tak 
úzce zajímat?
Myslím, že mladá generace o této události dohromady nic neví 
a vlastně se z tohoto tématu stává klišé. A my ten film chceme 
udělat právě pro mladé lidi, natočit takovou hranou rekonstrukci, 
aby film měl spád, akci a přitom ukázat příběh obyčejných lidí, 
kteří se rozhodli v tu chvíli, jak se rozhodli a za co bojovali a své 
hrdinství a odvahu zaplatili životem a toto vše přitom prožívali pár 
kilometrů od Slatiňan.
Celý film je stavěný čistě na doložených faktech, dokumentech 
a tento reálný základ pouze doplňujeme domněnkami tak, aby-

Ptáme se za Vás
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chom zaplnili „bílá“ místa. Je přitom zajímavé, že třeba výpovědi 
účastníků zmiňovaných událostí se mění s časem a jsou zřejmě 
ovlivněny jak časovým odstupem, tak i politickou situací.
Proč zrovna Ležáky je vcelku pochopitelné, jsou nedaleko, ale ty 
jsi zmínil i souvislosti, řekněme z naší současné společnosti, které 
tě k tomu vedou. Můžeš nám něco říci k této závažné otázce?
Když jsem v polovině 90. letech vedl oddíl mladých potápěčů, tak 
se mi stala taková zvláštní příhoda, kdy najednou během jedno-
ho měsíce jsem na schůzkách od těch kluků uslyšel názory, že mi 
až zatrnulo, protože prezentovali fašistické postoje. Mezi nimi se 
totiž rozšířilo skinheadské hnutí a mě trvalo celý rok a dalo mi 
strašlivou práci, než se mi je díky tomu, že mě brali spíše jako ka-
maráda, podařilo přesvědčit, že tyto názory jsou špatné a že jedním 
z projevů této ideologie bylo vypálení osady Ležáky a povraždění 
většiny jejích obyvatel. Uvědomil jsem si, jak je strašně jednodu-
ché mladého člověka, který nezná historickou pravdu, zmanipulo-
vat. Přitom jsem zjistil, že jedna větev tohoto hnutí má své počátky 
přímo v Chrudimi, právě nedaleko již zmiňovaných Ležáků.
Jak se na tvoje aktivity dívá tvá rodina, absolvuje dobrodružství 
a cesty za poznáním s tebou nebo v teple domova prohlédne doku-
menty, fotografie a vyslechne vyprávění jako my všichni, kteří na-
vštěvujeme besedy s tebou? Tato činnost je jistě nákladná, jakým 
způsobem ji financujete?
Já bez podpory rodiny bych tohle všechno dělat nemohl. Ohrom-
ným způsobem mi pomáhá a stejně tak i firma, ve které pracuju, 
a vlastně financuje tyto projekty. Moje povolání je instruktor po-
tápění a v podstatě se dá říci, že práce se mi stala koníčkem a my 
jsme se to dále snažili povýšit a vytvořili jsme divizi Triton film, 
která produkuje nejen filmy, o kterých si povídáme ale i na zakáz-
ku spoty na web, spoty na výstavy, reklamní filmy a podobně. Tím 
firmě začínáme vracet náklady, které byly do našeho filmování 
vloženy a můžeme také investovat do lepšího vybavení a dovolit 
si náročnější filmové projekty.
Rodina se mnou necestuje, protože tvorba dokumentárních filmů 
není zábava. V našem týmu je okolo 20ti lidí, k tomu herci, a tak 
v tu chvíli není čas na zábavu. Po 10ti hodinovém natáčecím dni 
jsem již po 4 dnech tak unaven, že jsem rád, že to skončí a můžu 
si odpočinout a přijíždím domů a raději vyprávím rodině, co 
jsme prožil. Potom se podíváme na záběry, které jsme vytvořili. 
Mnohdy je ale moje manželka i děti ve štábu a pomáhají přímo při 
tvorbě filmu. Na mě pak je vše vymyslet a zorganizovat tak, aby 
se výsledný produkt divákům líbil. Moje role při výrobě filmu je 
námět, scénář, režie a střih.
Jak je těžké prosadit se do médií, rozhoduje pouze kvalita snímku 
nebo je nutná i náhoda či štěstí nebo dobré kontakty, abyste se prosa-

dili například do vysílání televize, kde jsme tvé filmy mohli vidět?
Zjednodušeně řečeno někdy je to lehké, naopak někdy zase těž-
ké, záleží na okolnostech. Někdy pomůže náhoda, někdy je třeba 
určitá odvaha. Prosadit se s krátkými reportážemi do magazínu 
Svět 2003 bylo poměrně jednoduché, po úvodním rozhovoru s te-
levizí a prezentaci naší práce jsme jen posílali příspěvky a televize 
je vysílala. Do pořadu Víkend jsme se dostali přes šéfdramatur-
ga p. Podzimka také poměrně jednoduše. Samozřejmě rozhoduje 
kvalita a zajímavost ztvárněného tématu. Hovoříme stále o něko-
likaminutových reportážích. Naproti tomu umístit celý dokument, 
třeba hodinový, do vysílání je složité a to se nám zatím nedaří, ale 
věřím, že i probíhající digitalizace a vznik nových televizních sta-
nic a zvýšení poptávky po nových pořadech nám v tomto pomůže. 
Jednáme dokonce i se zahraničními stanicemi.
Kdy se naši čtenáři mohou těšit na tvůj nový film v televizi, případ-
ně na nějakou předpremiéru?
Ve čtvrtek 28. května v 19.00 hod. v Pardubicích v Divadle 29 
proběhne slavnostní promítání druhého dílu  ze seriálu „Svědectví 
vraků“ a to Jadranský Titanik, Baron Gautsch. Ovšem, kdy bude 
náš film v televizi, odhadnout nedokážu. Další informace o nás 
mohou zájemci získat na webu www.triton-sport.cz a v nejbližší 
době se chystáme spustit náš web www.triton-film.cz, který bude 
o našich filmech.
Je určitě výborný nápad připomenout mladší generaci závažné 
události, které jim v dnešním moderním světě prakticky nic neříka-
jí a asi i cestou filmové produkce by se mohly rozšířit do povědomí 
lidí možná nejvíce.
Děkuji za zajímavý rozhovor, ve vodě ti přeji stejný počet šťast-
ných vynoření jako ponorů a na souši tobě i nám divákům příjem-
né chvíle s tvými dalšími filmy.

Ptal se Jiří Hodic.

Vskutku mimořádnou osobností regionálního významu byl slati-
ňanský pan starosta Josef Holub. Syn slatiňanského rolníka, sám 
úspěšný obchodník, byl zvolen členem obecního zastupitelstva 
krátce po své zletilosti a poté v únoru 1881 slatiňanským sta-
rostou. S krátkou přestávkou v letech 1909–1913, působil v této 
funkci až do svého úmrtí v roce 1916, tedy neuvěřitelných 31 let. 
A starostou byl opravdu dobrým. Za jeho působení byla v obci mj. 
vystavěna škola, zregulována řeka, vybudována silnice přes Presy 
na Chrudim, silnice na Vlčnov, zřízeny chodníky, osázena stro-
movka na návrší u Panny Marie. Také založení Občanské záložny, 
Čtenářské besedy, veřejné knihovny a ostatních místních spolků 
dělo se za jeho aktivní účasti. Za jeho působení ve funkci starosty 
byly Slatiňany povýšeny na městys, starosta Holub byl jmenován 
čestným občanem městyse. Od září 1906 se mohl pyšnit jedním 
z nejvyšších vyznamenání, zlatým záslužným křížem, uděleným 
mu císařským dvorem za činy ve prospěch obecného blaha.
Současníky byl charakterizován jako člověk milý, praktický, dba-
lý souladu v obci. Komentář k jeho úmrtí v červenci 1916 byl 

v krajském tisku uveden příznačně: Nejlepší lidé odcházejí z na-
šich řad… JUDr. Hana Mikanová

Obchod starosty Holuba v čp. 96 na křižovatce ve Slatiňanech 
(dnes Elektro Pešek).

Slatiňanský pan starosta
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V sobotu 25. dubna jsme byli na výletě v Lese Na 
Dolíku, za rozkvetlou dřípatkou horskou. Je to 

už – dá se říci – naše tradice, že na některém 
výletě se zaměříme na přírodní lokalitu, kde 
to právě kvete. Tak už jsme se byli podívat na 

sněženky ve Vysokém lese u Poličky, na dym-
nivky na Habrově, na lilie zlatohlavé v Dvaka-

čovickém háji, na bledulky na Ransku, ve Vršovské 
olšině a v Údolí Sejfu, na česnek medvědí a áron plamatý na Ne-
mošické stráni, na upolíny a vstavače u Trhové Kamenice, ďáblík 
bahenní u Nasavrk, rozkvetlé Prokopské údolí v Praze apod.
Vlakem jsme jeli do zastávky Vítanov. Přes Vítanov jsme už kdy-
si šli při jedné etapě našeho putování podle Chrudimky. Ve ves-
nici určitou dobu žil a tvořil malíř František Kaván. Na Vítanov 
navazuje Stan a odtud jsme mířili k lesu. Svěží jarní příroda nás 
doprovázela až k meandrujícímu potoku v malém údolíčku – to 
byl ten „Dolík“. To a poutač CHKO nás ujistilo, že jsme na místě. 
Informační list na té tabulce však někdo odnesl, ale to nám už 
nevadilo a začali jsme hledat tu dřípatku horskou. Uviděli jsme 
první ledvinovité listy rostliny a pak pár jemně modrofialových 
kvítků. Nejdřív se vyskytovaly řídce, potom čím dál víc a v tako-

vém asi metrovém „dolíku“ na „Dolíku“ jich bylo hustě. A jak se 
píše v knize o přírodě: „Nicí květy s hluboce dřípenou korunou 
tvoří řídký okolík“. Půvabné zvonečky jsou skutečně jako na-
stříhané a od tohoto dřípení je název dřípatka. Všechny nás tato 
půvabná kvítka okouzlila. A nejen tato dřípatka. Všude u vody 
nám sluníčkově svítily blatouchy. A na louce za lesem směrem ke 
Rváčovu bylo zase plno petrklíčů. Bylo vidět, že tady je příroda 
proti Slatiňanům opožděná. Na konci Rváčova jsme si prohlédli 
hezkou japonskou zahradu. Potom jsme odbočili ke Sv. Mikuláši. 
Je to malá osada s kostelem a hřbitovem s řadou křížů z bývalé 
huti ve Starém Ransku. To nám připomnělo náš výlet na Ransko 
a spoustu tamních bledulek. Sešli jsme ještě k rybníku, na jehož 
okraji je tzv. Čertův balvan. Podle pověsti tu čert při stavbě kos-
tela neustále odnášel kameny. Sv. Mikuláš ho u rybníka přistihl, 
čerta přemohl a kámen přesekl. Ten přeseknutý kámen tam zůstal 
a na něm je otisk velkého čertova kopyta. Jak jinak – malý čert by 
takový kámen neunesl.    
Lesem podle meandrů Chrudimky, kde kvetla spousta bílých kvít-
ků šťavele jsme mířili do Svobodných Hamrů. I tady žil a tvořil 
František Kaván a kromě něho malíř Gustav Macoun. Je tu hamr 
na vodní pohon a novobarokní zámeček přestavěný z pozdně rene-
sanční tvrze. Pak tu je ještě roubená hospůdka z počátku 18. století 
„ozdobená“ starou cedulkou zakazující žebrotu. Vzali jsme si to 
k srdci a pokračovali až do Trhové Kamenice a tady se před cestou 
autobusem domů šli posilnit do restaurace Na Radnici.  
1. května jsme měli výlet výjimečně jen polodenní, do Pardubic. 
Procházkou přes Polabiny, s občerstvením „U Josefa“ jsme došli 
zadem k zámku, do Příhrádku. Byli jsme pozváni na tamní verni-

sáž výstavy Krajkové keramiky Aleny Effenbergerové a Obrazy 
Jaroslavy Tomiškové. Snad to není neskromné, ale jevilo se nám, 
že obě autorky byly potěšeny naší hromadnou účastí. Vystavená 
keramika se nám moc líbila, ostatně stejně jako při naší exkurzi 
v dílně ve Svídnici. I krásné obrazy paní Tomiškové už známe, 
byli jsme předčasem na jejích výstavách v Heřmanově Městci 
a v Chrasti. A tak jsme celou akcí měli velice příjemný kulturní 
zážitek. 
8. května jsme jeli vlakem do Řečan n. L. I tam jsme při jednom 
výletě už byli. V Řečanech je kostel sv. Máří Magdaleny – původ-
ně románský, přestavěný barokně. Zajímavé je, že v roce 1737 
byla v tamním oltáři nalezena listina, svědčící o tom, že kostel byl 
r. 1165 vysvěcen pražským biskupem Danielem v přítomnosti krá-
le Vladislava I. Ze zastávky jsme šli do Zdechovic. Je to vesnice 
s dávnou minulostí a řadou půvabných starých domků.
Snad nejzajímavější objekt je tu statek na návsi a pak fara s troj-
bokým volutovým štítem. Na návsi je barokní mariánský sloup 
ze zač. 18. století a vede odtud i brána do zámku, který je nyní 
uzavřený, je v restitučním řízení.

Olšová leč se nazývá les, kterým jsme mířili k Obřím postelím. Je 
to skupina žulových balvanů. Podle pověsti na nich kdysi dávno 
přenocovali obři, kteří přišli do kraje a jinde nepochodili.
Vrátili jsme se do vesnice, v příjemném penzionu si odpočinuli 
a poobědvali. Pak jsme ještě vyšli ke kostelu sv. Petra a Pavla, 
u kterého je už zmíněný objekt fary a odkud je výhled do kraje. 
Potom jsme už šli podle rybníků lesem dávnou „Kočárovou ces-
tou“ kolem romantické brány (sice dost chátrající) lesem zpět na 
vlak. Už cestou vlakem jsme trochu probírali, kam zase pojedeme 
příště.

KČT Slatiňany

Další tři výlety s Klubem českých turistů



7

Dne 19. 5. 2009 předal zhotovitel zástupcům města další etapu 
stavby chodníku pro pěší do Presů. Asfaltový chodník podél sil-
nice III. tř. v celkové délce 230 m včetně 2 propustků, nutných 
souvisejících prací (přeložky inženýrských sítí, úpravy části sou-
sedícího oplocení, úpravy sjezdů k sousedícím nemovitostem vč. 
opatření proti stékání vody) a veřejného osvětlení si vyžádal in-
vestiční náklad 1,77 mil. Kč. 
Z dalších investičních akcí pokračuje stavba kanalizace v ulicích 
Na Ostrově a Vrchlického, zahájená v loňském roce, zahájena 
byla stavba poslední etapy místní komunikace ve Škrovádu a prá-
ce na zateplení budovy B Základní školy ve Slatiňanech (byla do-
končena výměna oken a probíhají práce na zateplovacím systému 
ETICS fasády).
Silniční hospodářství:
V průběhu měsíce dubna a května se postupně provádějí nutné 
opravy povrchů místních komunikací po zimě (opravy výtluků, 
opravy propadlých kanalizačních vpustí a šachet, hrubé závady 
na chodnících). Průběžně se provádí výměna svislého dopravní-
ho značení a byla provedena obnova vodorovného dopravního 
značení. 

Zeleň:
Bylo provedeno pokácení vichřicí poškozených stromů v Trpišo-
vě a Presích, lípy v Trpišově byly nahrazeny výsadbou nových 
stromů. Byla provedena údržba (prořez) dominantního jilmu ve 
Škrovádu.
V přípravě jsou další stavební akce: Rekonstrukce části MK 
v Kunčí, chodník na Starém náměstí, stavební práce v mateřské 
škole, v rámci finančních možností bude pokračovat údržba míst-
ních komunikací. V časovém horizontu přibližně 2 měsíce bude 
proveden povrch místní komunikace v ulici Na Ostrově s napoje-
ním na v loňském roce dokončenou cyklopěší stezku podél levého 
břehu Chrudimky ve směru na Chrudim.
Ve fázi projektové přípravy je kanalizace v Trpišově, přechod pro 
chodce v Presích, zpomalovací práh ve Švermově ulici (u mateř-
ské školky), prodloužení veřejného osvětlení v ulici T. G. Masa-
ryka na výjezdu ze Slatiňan v směru na Nasavrky (v souvislosti 
s připravovanou výstavbou zpomalovací brány na silnici I/37 na 
čerpací stanici pohonných hmot), veřejné osvětlení v ulici Na Os-
trově, zateplení obálky budovy mateřské školy a další. 

A. Odvárka

Dětský folklórní soubor Formánci ZUŠ Slatiňany svou činností 
přináší již čtvrtý rok radost a potěšení z folklóru a našel si pev-
né místo v kulturním povědomí Slatiňan i širokého okolí. Je naší 
radostí podělit se s vámi nejen z krásy lidových písní a tanců, ale 
i s úspěchy, kterých Formánci dosahují v konkurenci s podobnými 
soubory z celé republiky. 
Soubor má dvě složky - hudební a taneční. Hudební složku vedou 
již od počátku Helena Kohoutková a Jiří Forman. A právě muzi-
kanti a zpěváci se rozhodli změřit své síly s ostatními v soutěži 
základních uměleckých škol, každé tři roky vyhlašovanou minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Po vítězství v krajském 
kole konaném v Pardubicích nás čekalo celostátní kolo v krásném 
a prosluněném Kyjově, kam se sjeli opravdu jen ti nejlepší. A my 
byli mezi nimi! 
Na soutěž se jelo 30.dubna a protože se odjíždělo kolem poledne, 
stihly děti v Kyjově i pálení čarodějnic a stavění máje na tamějším 
náměstí.
Dnem soutěžním byl pro náš soubor pátek 1.května. Byl to den 
naplněný hudbou. Nejdříve zkouška a pak poslech ostatních účast-
níků soutěže. Pak zase zkouška a ladění a strojení a česání a zase 
přelaďování a zvuková zkouška -  a ve tři hodiny odpoledne – 
soutěžní vystoupení. I když skvělá atmosféra organizačně náročné 
a bravurně zvládnuté soutěže zmírňovala nervozitu, ty dvě a půl 
hodiny do vyhlášení výsledků byly nekonečné. A výsledek? Dru-
há cena! Druhá cena v silné konkurenci těch nejlepších souborů 
z republiky, druhá cena pro soubor s čtyřletou minulostí v souboji 
se soubory s tradicí mnoholetou , druhá cena pro děti ze Slatiňan 

a okolí. A nejen to. Potkávali nás úplně cizí lidé a gratulovali nám 
k výkonu, dostali jsme blahopřání od kolegy, který léta vede po-
dobný soubor s tím, že nás obdivuje. A je co obdivovat. 
Co závěrem? Patřilo by se určitě poděkovat kolegyni Heleně Ko-
houtkové za skvělou spolupráci v přípravě dětí, rodičům, SRPDŠ 
a škole za podporu a vytváření dobrých podmínek a hlavně dětem 
ze souboru za velmi dobrou práci. Neboť stále platí ono známé 
„bez práce nejsou koláče“.  A že za tímto výsledkem stojí mnoho 
hodin práce, obětavosti a spolupráce všech, kteří se na životě For-
mánků podílejí. A tak si těch koláčků užívejme.

Jiří Forman, ZUŠ Slatiňany

Formánci v Kyjově

Informace  Odboru výstavby a životního prostředí
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 Pečovatelská služba města Slatiňany             

               T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 682 555, e-mail: dps@slatinany.cz 
 
 
Pečovatelská služba města Slatiňany je určena osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a rodinám s dětmi žijícím ve městě Slatiňany a přilehlých obcích, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Posláním Pečovatelské služby města Slatiňany  je poskytovat svým klientům služby, které 
vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit lidem přes 
nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své 
přirozené prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a 
dovednosti, případně místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. 
Cílem Pečovatelské služby města Slatiňany  je  
 podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti  
 umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě 
 pomoc klientům v zajištění základních životních potřeb 
 pomoc klientům zabezpečit vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředím 
 podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální 

prostředí, v němž žijí 
 podpora klientů ve zlepšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech 
Hlavní principy Pečovatelské služby Slatiňany :  rovnost přístupu bez diskriminace, 
dodržování práv klientů, zachování lidské důstojnosti, nezávislost a autonomie klientů, 
respektování potřeb a volby klientů, bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, 
individuální podpora, flexibilita, diskrétnost. 
 

KDY:    v pracovní dny   6.00 - 18.00 hod. 
KDE:    v domácnostech  klientů  a  v  Domě s pečovatelskou službou  
KÝM:    týmem pracovnic v sociálních službách (pečovatelek) 
 
Nabízíme např. tyto úkony :                  orientační cena (dle zákona) 
pomoc při úkonech osobní hygieny      -     85,- Kč / hod 
dovoz nebo donáška oběda      -     12-15-Kč / úkon 
nákupy a pochůzky      -     85,- Kč / hod 
běžný úklid domácnosti      -     85,- Kč / hod.   
praní prádla a žehlení prádla      -     50,- Kč / kg   
zprostředkování kontaktu se spol.prostř.–doprovod  (lékař, úřad apod.) -     85,- Kč / hod 
  

Máte-li zájem o pečovatelskou službu nebo bližší informace, 
obraťte se prosím osobně, telefonicky nebo písemně na   
vedoucí  Pečovatelské služby - tel:    469 682 555  
      mob:   721 101 332 
      e-mail: dps@slatiňany.cz  
      adresa:  Farská 765, Slatiňany 538 21 
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VINOTÉKA NA CESTĚ

ve Slatiňanech, Schmoranzova č. p. 21
Vás zve k ochutnávce vín, či k nákupu milého dárku

pro své nejbližší.

Přijďte se osvěžit do stylového prostředí a nabrat novou sílu 
i díky lahodným moravským vínům.

Prodej sudových i lahvových vín
z moravských vinných oblastí:

Velké Bílovice, Prušánky, Pálava, Valtice, a dalších.
Vína jsou v kvalitách: jakostní, pozdní sběry, výběry 

z hroznů, bobulí a slámová a ledová vína.

Otvírací doba:
Úterý–Pátek
11.00–17.00

Sobota
8.30–11.00

Sudová vína jsou průběžně obměňována podle nabídky 
vinařství a na doporučení zkušených vinařů.

Vinotéka Na Cestě
Tel. 602 263 886

E-mail: viktorjulis@tiscali.cz
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Dne 26.června 2009 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskuteční 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předá-
ním vysvědčení a pamětních listů.

Ukončení školního roku

V sobotu 20.června 2009 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 14 nových občánků.

Vítání občánků

Hezké zážitky připravilo město Slatiňany pro důchodce tím, že pro 
ně uspořádalo dne 19.května 2009 výlet na rokokový zámek Nové 
Hrady. Za tuto pěknou akci chceme městu Slatiňany poděkovat.

Účastníci zájezdu

Poděkování

Touto cestou chceme poděkovat pracovníkům Městského úřa-
du ve Slatiňanech za uskutečnění obřadu k 60. Výročí naší 
svatby dne 25. 4. 2009.
Především děkujeme oddávajícímu panu Vítězslavu Kolkovi 
a matrikářkám paní Aleně Pavlišové a paní Martě Kolouchové. 
Velký dík patří i paní Daně Markové za krásný hudební zážitek 
při jejím zpěvu a panu Petru Šottovi, který ji doprovázel hrou 
na kytaru. Všichni jmenovaní připravili nám i našim nejbližším 
příjemné sobotní dopoledne. Ještě jednou dík.

Růžena a Bohuslav Krutilovi

Děkujeme Městskému úřadu ve Slatiňanech a paní Pavlišové 
za blahopřání a dárek k naší zlaté svatbě.

Manželé Růžena a Rudolf Ferešovi

Poděkování

Když se skupinka členů Svazu diabetiků znovu pokusila po-
kořit Peklo. V zimě jsme se do Pekla od Práčova nedostali, 
tentokrát to zkusíme od Nasavrk. Snad se nám zadaří i když 
chvílemi poprchává. Vcházíme do lesa vonícího deštěm, je 
nám všem dobře.
Tohle že je peklo? Ten úžasný koutek našeho kraje! Překrás-
né pohledy nám nabízí člověkem nezničenou přírodu v okolí 
řeky Chrudimky. Přicházíme do trampské osady Peklo“. Mno-
hé z nás láká chata ve stráni obklopená vyřezávanými tote-
my. Máme velké štěstí, protože v zápětí přijíždí majitel chaty 
ODYSEA, pan Milan Malý zvaný Pilous, vynikající řezbář 
a tramp tělem i duší. Se zaujetím posloucháme jeho vyprá-
vění o vzniku osady, o tom jak vyřezával své totemy, jak se 
jmenují,co symbolizují (např. Bobr-symbol pracovitosti, Bou-
řňák-hromový pták…). Poslechli jsme si píseň „Ubývá zvolna 
den“, kterou pro osadu složil Luděk Frýba. Také nám dovolil 
prohlédnout si jeho chatu a ukázal že umí nejen se dřevem, ale 
vyrábí hezké ozdobné věci z kůže (opasky, peněženky). Jako 
cennou trofej si odnášíme vlaječku osady Peklo s Pilousovým 
podpisem.
Neradi opouštíme nejstarší trampskou osadu na Chrudimsku 
a pokračujeme k Pekelskému mlýnu. Jak už to u osamělých 
stavení bývá i tento mlýn je opředen pověstmi a bájemi,jednu 
z nich o Vlčici v Pekle jsme si poslechli.
Potom už zbývá jen vyšlapat kopec k Práčovu, potěšit se pohle-
dem do našeho kraje a po občerstvení v Trpišově cesta domů. 
Peklo nám tentokrát otevřelo svoje brány a dovolilo nám prožít 
nádherný den.

Bohumila Blažková, členka SD

Byla jsem při tom

Nabídka pronájmu prostorů občerstvení
na plovárně ve Slatiňanech v roce 2009

Město Slatiňany nabízí k pronájmu nebytové prostory pro posky-
tování služby občerstvení v areálu plovárny ve Slatiňanech 
Zájemci o pronájem občerstvení získají podrobné informace na 
Městském úřadě ve Slatiňanech u tajemníka úřadu Ing. Jiřího Ho-
dice, na telefonu 469 660 237 a 469 660 236, úřední desce úřadu 
nebo na internetových stránkách města.


