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Rada města SlatiňanyAč to zatím, tak některé dny nevypadalo, léto je opět nezvrat-
ně tady a když za mraky vykoukne sluníčko síla jeho paprsků 
nám to potvrdí.
Na děti čekají tolik vytoužené dva měsíce letních prázdnin 
a na nás dospělé čas dovolených. Přeji Vám všem, abyste si 
užili hodně toho sluníčka, letní pohody, aby Vám dny volna 
dopřály hodně odpočinku a trošku zastavení v tom celoroč-
ním shonu, aby Vám umožnily poznat krásy naší republiky, 
nebo neznámá místa cizích zemí.
Zároveň si přeji, abychom se všichni po prázdninách s nový-
mi silami vrátili do svých škol a zaměstnání.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Rada města Slatiňany projednala na své 71. schůzi
dne 1. června 2009

 1.  Změnu trasy cyklopěší stezky k osadě Říště – změnu trasy, 
odkanalizování osady Říště a rozvojových ploch mezi osadou 
a městem

 2. Převod nepotřebného majetku města Slatiňany 
 3.  Určení platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

městem Slatiňany a poskytnutí mimořádných odměn
 4.  Převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ do inves-

tičního a následné použití na žaluzie pro přístavbu ZŠ Slatiňa-
ny. Schválení dodavatele žaluzií. 

 5.  7. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2009

 6. Smlouvu o vzájemné spolupráci s Vodní záchrannou službou
 7. Umisťování reklam v areálu plovárny města Slatiňany
 8.  Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí a poskytnutí příspěvku
   Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa 

a poskytnutí příspěvku
 9. ZUŠ Slatiňany – nákup speciální krytiny pro taneční sál

Rada města Slatiňany projednala na své 72. schůzi dne
8. června 2009

 1. Vyřazení nepotřebného majetku – lednice DPS
 2. Úpravu travnatého pásu v ul. Čechova ve Slatiňanech
 3. Zřízení vedlejších pokladen – plovárna města Slatiňany
 4.  Zadání zakázky města – Zpracování pasportu místních komunikací
 5.  Zadání zakázky města – Vypracování projektové dokumenta-

ce na realizaci úspor energie v DPS Slatiňany 
 6.  Zadání zakázky města – Nákup elektrického sporáku se sklo-

keramickou deskou do ŠJ Mateřské školy Slatiňany
 7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2008 ze dne 21. 2. 2008 

– Rekonstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárna 
 8. Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2009
 9. Změnu rozdělení limitů na granty v roce 2009
 10. Program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 11.  Zadání stavební zakázky města – Úprava části místní komuni-

kace v obci Kunčí, úsek „C“ 
 12. Pronájem občerstvení v areálu plovárny města Slatiňany
 13. ZŠ změna závazných ukazatelů
 14. Výběr dodavatele výpočetní techniky ZČ Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala na své 73. schůzi
dne 15. června 2009

 1.  Stanovení počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Sla-
tiňany

 2. Hospodaření města I – III 2009
 3. Hospodaření I – III 2009 Základní školy Slatiňany
 4.  Hospodaření I – III 2009 Základní umělecké školy Slatiňany
 5. Hospodaření I – III 2009 Mateřské školy Slatiňany
 6. Hospodaření I – III 2009 Školní jídelny Slatiňany
 7.  Uzavření plánovací smlouvy na výstavbu části dopravní 

a technické infrastruktury v lokalitě Slatiňany ozn. v ÚPO 
Slatiňany 44/R.

 8. Nutné vícepráce na zateplování budovy B – ZŠ Slatiňany
 9. Přijetí sponzorských darů pro ZŠ Slatiňany

Řeka Chrudimka
přivítá nejlepší rybáře světa

 Jako již několikrát i v letošním 
roce 2009 bude mít řeka Chrudim-
ka tu čest přivítat ve svém mokrém 
království závodníky rybářského 
cechu. Na rozdíl od let minulých, 
kdy se s rybím společenstvem řeky 
Chrudimky utkávali pouze naši češ-

tí závodníci při ligových soutěžích, nás čeká mnohem zajímavější 
závod. A jaký, ptáte se? Dokonce ten nejvýznamnější. 
Letos ve dnech od 21. do 27. července pořádá Chotěboř ve spolu-
práci s dalšími rybářskými organizacemi již VIII. FIPS – mouche, 
tedy Mistrovství světa juniorů v lovu ryb na umělou mušku. Je 
to vůbec poprvé, co akce tohoto sportovního odvětví a takového 
významu zavítá na Vysočinu a rovněž na naši řeku Chrudimku.
Šampionát bude slavnostně zahájen v úterý 21. července 2009 
na náměstí v Chotěboři a hned den poté bude zahájen oficiální 
trénink, kde si závodníci naposledy vyzkouší své poznatky pro 
závod. Samotné závodní klání bude probíhat na všech pěti závod-
ních tratích současně a to ve dnech 23., 24., a 25. července a to 
vždy ranním a odpoledním závodem. pokračování na str. 2
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V letošním roce jsme rozšířili spolupráci s partnerskou školou ve 
Švýcarsku. Doposud se jednalo o pořádání výměnných pobytů 
žáků. Nyní jsme se zaměřili na práci učitelů, používané metody 
a celkové fungování škol.
 V březnu tak působili čtyři učitelé naší školy na Sekundarschule 
Freienstein. Navštěvovali hodiny, diskutovali s učiteli i vedením 
školy o stylu práce školy, zkoumali metody používané ve Švý-

carsku i podobu švýcarské školské reformy. Druhou částí jejich 
programu byla výuka na švýcarské škole, při které šlo o přiblí-
žení České republiky, její historie, geografie, kultury atd. švýcar-
ským žákům.
V dubnu trávilo pět učitelů ze Švýcarska týden ve slatiňanské 
škole. Zkoumali obdobně práci naší školy a pro žáky připravili 
rozsáhlý projekt o Švýcarsku.  D. Vychodil

Spolupráce učitelů 

Řeka Chrudimka přivítá nejlepší rybáře světa.
pokračování ze str. 1
Prvním ze závodních sektorů je Břevnická nádrž v Chotěboři, kde 
se junioři utkají v lodním závodě s padákovou kotvou. Druhý sek-
tor v pořadí je největší řeka Sázava a její nejkrásnější úsek zvaný 
Stvořidla. Dno tohoto pstruhového úseku je doslova poseto velký-
mi balvany mezi, kterými voda vytváří velké množství malých tů-
něk. Závodníci tu budou muset prokázat velkou fyzickou zdatnost 
při lovu, neboť je zde brodění trochu náročnější. Třetím závodním 
sektorem je řeka Chrudimka v obci Bojanov pod Sečskou přehra-
dou. Předposledním čtvrtým sektorem je opět Chrudimka, ale pár 
kilometrů níže po proudu a to přímo u nás ve městě Slatiňany. 
Poslední závodní sektor je druhá největší řeka Svratka v obci Vír 
pod stejnojmennou přehradou. Podle reglementu FIPS-mouche se 
budou hodnotit pouze lososovité ryby včetně lipana, jelec tloušť 
a jelec proudník.
Pokud jde o závodní úsek u nás ve Slatiňanech, byla vybrána 
část toku od jezu Podskála, tedy od fotbalového hřiště, proti 
proudu až po výtok náhonu malé vodní elektrárny ve Svídnici, 
tedy cca 300 m nad silničním mostem u Svídnice.
Výsledky se dozvíme v neděli opět na náměstí v Chotěboři, kde 

bude šampionát slavnostně ukončen. Než však začne samotný 
šampionát, tak se v pondělí navečer role v reprezentačních týmech 
obrátí a pro trenéry s vedoucími bude uspořádán neoficiální zá-
vod, kde o ně budou pečovat juniorští závodníci.
Česká republika bude mít hned dvojnásobné zastoupení reprezen-
tačních týmů. Na posledním šampionátu v Portugalsku naše druž-
stvo skončilo na šestém místě a opustilo tak po letech medailové 
pozice. Proto budou cíle našich závodníků a přání nás všech určitě 
mety nejvyšší, medailové. Šampionátu se zúčastní celkem jede-
náct zahraničních týmů z Evropy, Ameriky a také Afriky, což je 
největší zastoupení v historii tohoto mistrovství.
Tímto bychom Vás všechny co nejsrdečněji pozvali na tuto vý-
znamnou akci, kde bude určitě o Vaše zážitky postaráno mírou vr-
chovatou. Případní zájemci najdou podrobnější informace o šam-
pionátu na webové stránce www.youthflyfishing2009.cz.
Zároveň bychom tímto chtěli požádat všechny přihlížející a i ostat-
ní občany, kteří se budou pohybovat v blízkosti závodních tratí 
v době závodů o shovívavost a ohleduplnost vůči závodníkům, 
realizačnímu týmu a přítomným médiím.

Petrův Zdar, přejí pořadatelé

Plovárna ve Slatiňanech otevřena!
Srdečně zveme všechny příznivce mokrého živlu na plovárnu 
města Slatiňany. Provoz plovárny bude v závislosti na poča-
sí denně od 9.00 do 19.00 hodin. Aktuální informace, jako je 
provoz, teplota vody, návštěvní řád a další poskytované služby 
najdete na webu města www.slatinany.cz. Zároveň byl v areálu 
zahájen provoz občerstvení. Těšíme se s Vámi nashledanou na 
plovárně města Slatiňany.

Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany
Celosezónní permanentka bude na základě požadavku vystavena 
do 2 pracovních dní na jméno a je nepřenosná.
Po 18.00 hod. je vstup zdarma.
V případě opuštění areálu plovárny do 14.00 hod. návštěvník 
předloží platnou vstupenku či permanentku a obdrží „vrácenku“, 
kterou odevzdá při opětovném vstupu. Vrácenka je nepřenosná 
a platí do konce dne, kdy byla vydána.

celý den po 16. hodině permanentka 10 vstupů permanentka celá sezóna

Dospělí 50 Kč 35 Kč 450 Kč 1300 Kč
Studenti (denního studia do 25 let), 
důchodci, ZTP, děti od 3 do 15 let 30 Kč 25 Kč 270 Kč 780 Kč

Rodinné vstupné  
(2 dospělí + 3 děti od 3 do 15 let 130 Kč 100 Kč - -

Škola (příspěvková organizace)  
zřízená městem Slatiňany v rámci výuky 10 Kč/žáka (neplatí vrácenky), pedagogický dozor zdarma

Hřiště nohejbal a beach volejbal 60 Kč/hod. 4 hod. a více 40 Kč/hod. 
Kuželky 20 Kč/½ hod. -

Plovárna otevřena denně od 9.00 do 19.00 hod. (v případě nepříznivého počasí je uzavřena).
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Skauti na Intercampu v Holandsku
Koncem května se vydala čtyřicetihlavá expedice z našeho skaut-
ského střediska na mezinárodní skautské setkání Intercamp. Toto 
setkání se koná každý rok v jiné zemi. Letos to bylo v Holand-
sku. Cestu jsme spojili s návštěvou zajímavých míst: Naardenu, 
kde odpočívá J. A. Komenský, Amsterdamu, skanzenu větrných 
mlýnů, Madurodamu Samotný Intercamp se konal u řeky Maas. 
Účastnilo se ho kolem třech tisíc skautů z různých zemí. První 
den byli účastníci rozděleni do mezinárodních skupin, ve kterých 
řešili různé úkoly a plnili různé disciplíny. Další den se konal hike 
tamější krajinou. 
Cestou zpátky domů jsme navštívili německá hanzovní města 
Brémy a Hamburg. 

Majitelka těchto fotografií žádá případné osoby, které jsou na nich 
vyfoceny, aby se ozvaly na Městský úřad Slatiňany, který bude 
majitelku kontaktovat a předá ji informace. Popř. volejte přímo na 
číslo 313 514 864 nebo 604 984 541.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 červnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy: Jiří Komorous – Lovci smrti Zdeněk 
Svěrák – Povídky

Knihovna o prázdninách
Milí čtenáři, rádi bychom Vám popřály krásné léto plné sluníčka 
a nových zážitků. Během prázdnin se otevírací doba pro naše čte-
náře nemění a zůstává stejná jako během celého roku. Přijďte si 
vypůjčit na dovolenou nějakou napínavou, romantickou či nauč-
nou knížku. Určitě si každý vybere dle svého přání a vkusu.

Infocentrum o prázdninách
Informační centrum ve Slatiňanech bude dalším rokem sloužit ná-
vštěvníkům našeho města i o víkendech, a to se stejnou nabídkou, 
jako je otevřeno během pracovního týdne:
Po 8–11 12–16 hodin 
Út 8–11  12–16 hodin 
St 8–11  12–18 hodin 
Čt 8–11  12–18 hodin 
Pá 8–11  12–16 hodin 
a opět jako v minulých letech navíc: 
sobota  9–12  13–16 hodin 
neděle  9–12  13–16 hodin
Pro návštěvníky infocentra jsme připravily ke koupi nové pohle-
dy, mapy, magnetky na ledničku, přívěšky a další propagační ma-
teriály o našem městě.

Renata Maryšková 
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Něco pro naše čtenáře

Prosba

Oznamujeme všem příznivcům, že na další Laskavý večer se mo-
hou těšit po letních prázdninách, a to tedy až v září. Termín i host, 
který vystoupí vám bude včas oznámen jak formou plakátků, tak 
hlášení místního rozhlasu. 

V pondělí 1. června 2009 byl otevřen nový Lanový park na 
Podhůře. Skládá se z lanového parku pro děti a lanového par-
ku pro dospělé. Jedná se o systém překážek, které jsou pro 
děti zavěšeny ve výšce asi 2 m, pro dospělé ve výšce 4 m až 
10 m. Veškerý pohyb je jištěný pomocí ocelových lan a jis-
tících lan s karabinami. Toho dne byla otevřena i venkovní 
tělocvična v rekreačních lesích Podhůra a občerstvení u roz-
hledny Bára. Otevření samotné rozhledny Báry se předpoklá-
dá na 1. září 2009. 

Více informací na www.podhura.cz

Laskavé večery až po prázdninách

Lanový park na Podhůře

Městská knihovna Slatiňany vyhlašuje 

prázdninovou
fotografickou soutěž

„Nejkrásnější místo  
mých prázdninových dnů“

Vyfotografujte sebe třeba
i s rodiči či kamarády v místě, 

které se vám bude zdát na vašich 
toulkách jako nejkrásnější. 

Fotografie lze posílat elektronicky na e-mail: knihovna@slatinany.cz
nebo přinést osobně 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!
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Dnes jsem si dovolila oslovit člověka, který má na starosti děti, kte-
ré chtějí v odpoledním volném čase dosáhnout nějakého hudebního, 
tanečního či dramatického vzdělání. Ano, jde o pana ředitele Základ-
ní umělecké školy ve Slatiňanech Petra Šottu. Nemá samozřejmě na 
starosti všechny děti, ale díky pedagogickému sboru se s ním o ně 
a starosti i radosti s vyučováním dělí. 

1/ Vím, že nejste rodilý „slatiňák“. Jak a kdy jste se do Slatiňan přistě-
hoval a proč zrovna sem? A jak se Vám vůbec Slatiňany líbí? Musím 
také zmínit, že ani ZUŠ nemá ve Slatiňanech dlouhou historii. Kolik 
je vůbec „naší zušce“ let?
Narodil jsem se v severočeských Teplicích a do svých 28 let jsem žil 
v Bílině. V roce 1987 jsem se odstěhoval do Chrudimi, kde jsem na-
stoupil jako učitel kytary na zdejší LŠU (Lidové škole umění). V letech 
1991–1994 jsem na této škole (již s názvem Základní umělecká škola) 
vykonával funkci zástupce ředitele. S nástupem od 1. července 1994 
mě Rada města Slatiňany jmenovala ředitelem zdejší ZUŠ. Několik 
měsíců poté jsem se do Slatiňan z Chrudimě také natrvalo odstěhoval. 
V té době bylo naší „zušce“ teprve dva roky, založena byla v roce 
1992. Založit školu tohoto typu na malém městě, kousek od „zaběhlé“ 
zušky v blízké Chrudimi, to určitě chtělo velkou odvahu, vůli a i od-
had lidí, co do toho šli a na vzniku naší školy mají největší zásluhu. 
V této souvislosti je třeba připomenout především tehdejší starostku 
paní Marii Málkovou a mého předchůdce ve funkci, pana Jaroslava 
Vychodila.
Ač jsem původem severočech, žiji zde se svou rodinou rád, moc se 
nám tu líbí, jsme „slatiňáci“. Mé tři děti se narodily v Chrudimi, ve 
Slatiňanech jsem se oženil a poznal spoustu skvělých lidí, kteří se stali 
součástí mého života a které mám moc rád. 

2/ Ve škole učíte i ředitelujete, je tomu tak? Obor, který vyučujete je 
hra na kytaru. Jak vše zkoordinujete a co je pro Vás větší zátěž – ředi-
telování či učení, a jak to jde vůbec dohromady?
Každý ředitel školy naštěstí nepřestává být i učitelem, i když vyučo-
vací povinnost je výrazně nižší, než u učitele. Domnívám se, že v této 
době musí být ředitel každé školy nejen pedagog, ale především ma-
nažer a úředník, který je neustále ve střehu vůči všem legislativním 
změnám. Přesto, že objem činností a povinností je oproti roku 1994, 
kdy jsem zde začínal ve funkci podstatně více, tak mě tato práce moc 
baví a uspokojuje.

3/ Řekla bych, že o hudební, taneční i dramatické vzdělání je stále 
větší zájem. Jak je to na vaší škole. Stačí její kapacita či nikoli? A po-
kud nestačí, máte nějaká kritéria, podle kterých je žák do školy přijat? 
Bude končit školní rok, jistě bude poté probíhat zápis žáků. Můžete 
se o tom více rozpovídat, aby případní zájemci a jejich rodiče věděli, 
co a jak?
Základní filosofií naší školy je služba veřejnosti. Děti přicházejí na 
naší školu dobrovolně, ve svém volném čase. Je to pro nás ohromný 
závazek a odpovědnost. Snažíme se, aby studium na naší škole bylo 
pro žáky pozitivním vkladem do života a správně formovalo jejich 
osobnost. 
Na naší škole se vyučuje ve všech čtyřech hlavních uměleckých obo-
rech – hudební (HO), výtvarný (VO), taneční (TO) a literárně-drama-
tický (LDO). Od roku 1999 máme i svou pobočku v Nasavrkách, na 
zdejší ZŠ. Spolupráce s vedením školy a s místním MěÚ je stejně jako 
ve Slatiňanech velmi dobrá.
Mám radost z toho, že je o naší školu dlouhodobě velký zájem. Jelikož 
jsme zaměřeni především na kolektivní vyučování a předměty, kapaci-
ta (360 žáků) je stoprocentně naplňována. Vždy v červnu se uskuteční 
zápis nových žáků. S dětmi je proveden pohovor (většinou za účasti ro-
dičů), orientační zkouška předpokladů uchazeče. Škola je limitována 
pro daný obor a předmět určeným počtem hodin.
4/ Škola není jenom o učení, je to také spousta papírování a eviden-
cí, ale také investice. V minulém roce se vám podařilo díky zřizova-
teli – městu Slatiňany a dotacím z Pardubického kraje například ve 
škole vyměnit stará okna za nová, plastová, jistě jste i malovali. Je 
třeba něco dalšího, nového na co se mohou žáci po letošních letních 

prázdninách těšit a co plánujete zlepšit, nakoupit či opravit? A jak 
vůbec je škola vybavena? 
Jak již bylo řečeno, zřizovatelem naší školy je město Slatiňany. Díky 
jemu máme k dispozici pro HO prostory vily Irena v Raisově ulici, 
moderní taneční sál ve Školské ulici – takový neuvidíte na žádné 
„zušce“ v pardubickém kraji a v čp. 771 nad spořitelnou krásnou 
učebnu pro VO + jednu učebnu pro HO, archív a krojovnu. Jak 
jste již řekla, v loňském roce se zásluhou zřizovatele mohla vyměnit 
stará, místy rozpadající se okna, za nová. V létě čeká interiér naší 
hlavní budovy významná rekonstrukce – výměna dveří, odhlučnění 
chodeb a tříd, modernizace vnitřního osvětlení, úpravy pro zlepšení 
estetického vzhledu vnitřku školy. V tanečním sále se bude pokládat 
nový speciální baletní povrch, což zkvalitní výuku TO a minima-
lizuje zranění dětí při tancování. Moc nám pomohlo zabudování 
klimatizace do hudebního sálu a učebny VO. Bez finanční podpory 
zřizovatele by se tato zlepšení podmínek pro život školy nemohla 
uskutečnit. Od počátku naší školu město v rámci svých finančních 
možností podporovalo. Jsem rád, že tomu je i nyní. Škola se i díky 
tomu stala nedílnou součástí kulturního dění ve Slatiňanech. Jen 
v letošním školním roce jsme uspořádali, nebo se spolupodíleli na 
více než 90 ti akcích pro veřejnost. Dalším z hlavních finančních 
zdrojů pro provoz naší školy jsou příspěvky na vzdělání, které vy-
bíráme od rodičů studujících žáků. Z těchto prostředků je hrazen 
běžný provoz školy – např. učební pomůcky, inventář, kancelář 
apod. Mzdové prostředky jsou v plné výši hrazeny prostřednictvím 
krajského úřadu státem.

5/ Při škole pracuje také výtvarný obor, který získal krásné a vel-
ké prostory v budově nad Českou spořitelnou. V jakých prostorách 
zkouší žáci, kteří navštěvují dramatický či taneční obor? Máte jistě 
také radost i ze stále se více rozrůstajícího národopisného souboru 
Formánci, který také spadá pod ZUŠ a z jeho úspěchů, můžete ně-
jaký zmínit?
Jak jsem již zmínil, máme krásný taneční sál ve Školské ulici. Má 
čtvercovou plochu, téměř 100m2 a vše, co by správný taneční sál 
měl mít (zrcadla, madla, klavír, je skvěle odhlučněn). Pro naše LDO 
přímo ve škole nemáme vhodné prostory. Jsem moc rád, že nám ZŠ 
umožňuje provozovat divadlo ve své hudebně. LDO je náš nejmenší 
obor (má 16 žáků), ale svou činností velice výrazný a který potřebu-
je určitý prostor. Naše divadelní představení se také často uskuteč-
ňují se svolením MěÚ ve Společenském domě.
Náš dětský folklórní soubor Formánci vznikl v roce 2005. Skládá se 
z hudební složky (dětská muzika) a taneční. Důvodů k vzniku tohoto 
souboru bylo několik. Hledal jsem uplatnění pro naše dobré žáky, 
aby nám šikovní muzikanti neutíkali hrát do hudebních souborů 
okolních zušek (Chrudim, Chrast) a mohli svůj um realizovat tam, 
kde je to naučili. Nabízela se také spolupráce s tehdy vznikajícím 
Národopisným souborem Formani. Zázemí pro vznik taneční slož-
ky souboru bylo také ideální – kvalitní taneční sál máme a kole-
gyně Stanislava Sejkorová je špičková folklóristka. Mám velikou 
radost, co Formánci již dokázali, že se již prosadili na soutěžích 

Ptáme se za Vás 
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a přehlídkách, a to i mezi nejlepšími dětskými folklórními soubory 
naší republiky. A že to bude za tak krátkou chvíli, to asi nikdo neče-
kal. Poděkování patří nejen těm, kteří Formánky přímo vedou, ale 
i těm učitelům, kteří mladé muzikanty připravují ve svých hodinách. 
Co se týká dalších úspěchů školy v poslední době, nejsou to jen 
Formánci. V soutěžích ZUŠ máme na krajské úrovni několik vítězů. 
Krásné jsou i výstavy našich mladých výtvarníků – často jsou jejich 
nejlepší dílka vybírána pro účely celostátních výstav dětských prací 
ve Štemberku. Mimochodem, jestli v létě navštívíte hrad Kunětická 
hora, tak si tam budete moci prohlédnout několik výtvarných prací 
našich dětí, které jsou součástí tamní výstavy. Tři skupiny dětí na-
šeho TO pod vedením paní Jiřiny Doušové se účastnily mimořádně 
nabité soutěže „Poupata“ v Heřmanově Městci. Bylo zde více než 
2000 dětí v souborech z celé republiky. Odvezli jsme si dvě dru-
há místa a jedno vítězství. Nesoustředíme se však jen na soutěže, 
výstavy a přehlídky. Hlavní je pro nás činnost zde ve Slatiňanech 
– koncerty, výstavy, akce ve spolupráci s Městským úřadem ve Sla-
tiňanech a jiné.

6/ Kolik je členů pedagogického sboru, jaká je nabídka možnosti 
učení se na hudební nástroje, a jak je to se zpěvem , výtvarným či 
dramatickým oborem? Budou nějaké personální změny, které po-
vedou ke zlepšení či rozšíření výuky? Plánujete přijmout více pe-
dagogů abyste mohli uspokojit větší množství uchazečů? Jak je to 
s poplatky za studium, budou stejné, vyšší? Mohl byste uvést nějaká 
konkrétní čísla?
Na částečný nebo plný vyučovací úvazek v současnosti na škole pů-
sobí 15 učitelů. Od září 2009 nastoupí nový učitel hry na klarinet 
a saxofon, učitelka klavíru a zpěvu. Do budoucna bych rád posílil 
naše smyčcové oddělení o výuku hry na violoncello. Toto je však 
především ekonomický problém. V současnosti je škola na stropu 
v možnosti čerpání počtu hodin pro výuku. Není problém sehnat 
kvalifikované učitele pro jakýkoliv předmět nebo nástroj, máme 
však ekonomické limity. Zušky obecně mají stop stav, co se týká po-
čtu hodin. Více hodin pro naše školy totiž znamená více finančních 
prostředků na platy a stát (kraj) na to nemá. Tento problém není 
záležitostí města jako zřizovatele. Prostě „musíme vařit z toho, co 
máme“. Budou-li nějaké změny, co se týká pestrosti nabídky, tak od 
září se bude například nově vyučovat hra na elektrickou kytaru.
Ve školním roce 2009/2010 se nebude zvyšovat školné. Zůstane na 
úrovni letošního roku. Také od letošního ledna nemusí naši žáci platit 
za zapůjčené hudební nástroje, které při svém studiu používají. 

7/ Jsou jistě úspěchy, kterými se můžete pochlubit a kterých dosáh-
li vaši žáci z různých oborů na různých soutěžích. Můžete nějaké 
zmínit?
O některých aktuálních úspěších našich žáků jsem se již zmínil. 
Zdaleka nám nejde o to, abychom se zaměřovali jen na soutěže. Je 
sice dobré porovnat síly s ostatními zuškami, ale především kvůli 
podnětům pro zlepšení naší práce, sebereflexi a samozřejmě sebe-
realizaci jak žáků, tak jejich učitelů. Každoročně se několik našich 
žáků dostane na střední školu s uměleckým zaměřením, nebo při 
svém studiu i na vysoké škole využívá to, co se u nás naučil. To 
je pouze špička ledovce. Základem koncepce naší školy je propo-
jenost jednotlivých oborů – muzikanti doprovází tanečníky, hrají 
na vernisážích výstav, jsou pořádány akce, kde se prezentuje více 
oborů apod. Podrobné informace o výsledcích ze soutěží a přehledy 
o akcích a činnosti naší školy jsou na www.zus.slatinany.cz , kde je 
i rozsáhlá fotogalerie. 
8/ Školou prošla již pěkná řádka dětí. Někteří opuštěním školy 
opustili i hru na hudební nástroj, jiní si občas zahrají pro potěchu, 
ale jistě jsou žáci, kteří pokračují v tom, co na vaší škole začali a na-
učili se a dosahují výsledků, ze kterých máte velikou radost. Nebo 
se mýlím? Můžete uvést nějaký příklad?
Nebylo by spravedlivé jmenovat jen někoho, i když vzhledem ke 
krátké historii školy těch absolventů, kteří hudbu nebo výtvarný 
obor dále studovali na střední, VOŠ, nebo vysoké škole zatím ne-
jsou zástupy. To není ani hlavním smyslem existence našich škol. 
Jsem tomu rád, že dvě naše učitelky – Gabriela Kudláčková a Si-
mona Slavíková jsou naše absolventky, které po studiu na VŠ se 
k nám vrátili. Někteří naši žáci by určitě zvládlo studium třeba na 

konzervatoři, ale rozhodnou se jinak a hudba je jim celoživotním 
koníčkem. A i to je samozřejmě dobře, neboť nejdůležitější pro nás 
je, aby děti měli ze svého snažení radost, pomáhalo jim to rozvíjet 
jejich osobnost a v pozdějším věku by to měla být i součást jejich 
aktivního odpočinku. 

9/ Do podvědomí nejen slatiňáků se pomalu dostává festival, jehož 
jste iniciátorem a hlavním organizátorem „Slatiňanský vrabčák“. 
I tak se jistě nalezne někdo, kdo nebude vědět, co si má pod tímto 
pojmem představit. Můžete nám akci přiblížit? A znáte již letošní 
termín eventuelně nabídky hostů, nalákejte!
Slatiňanský vrabčák je festivalem především amatérských folk 
a country skupin, písničkářů a to především z našeho pardubic-
ko-hradeckého regionu. První ročník se uskutečnil v roce 2004, 
v loňském roce proběhl jubilejní pátý. Sám jsem aktivní muzikant, 
tak mě napadlo uspořádat takový malý festiválek zde ve Slatiňa-
nech. Za ty roky se tu kromě regionálních kapel představili např. 
Kantoři, Slávek Janoušek, Pepa Nos, Marien, Učedníci. V loň-
ském roce sklidily velký úspěch „Berušky“ z Jablonce nad Nisou, 
pěkně to pak rozjely i na večerním country bálu. Poněkud horší 
ekonomická situace, která je v současné době, je důvodem k tomu, 
že se letošní ročník neuskuteční. Sponzorské peníze se shánějí stá-
le hůře. Tak snad v příštím roce.

10/ Stejně tak, pokud je znám nějaký další termín, kdy lze žáky 
a žákyně vaší školy vidět na veřejnosti „v akci“, můžete se o něm 
či nich zmínit?
Právě začínají letní prázdniny, žáci i učitelé budou mít zasloužené 
volno. Nový školní rok nám začne jako na jiných školách 1. září, pro 
učitele ještě o pár dnů dříve. Budeme sestavovat plán činnosti pro 
nový školní rok a určitě tam budou osvědčené a tradiční akce, jako 
je Vítání občánků na MěÚ, podzimní žákovské koncerty, v prosinci 
uskutečníme také koncert učitelů, vánoční Zpívání u stromku apod. 
Určitě pro slatiňanskou veřejnost bude také divadelní představení 
našich starších dětí v LDO. Půjde o hru Arnošta Goldflama s ná-
zvem „Horor“, která je spíše určena pro starší děti a dospělé. 

Děkuji mnohokrát za rozhovor a přeji Vám i všem pedagogům 
„zušky“, aby měli štěstí na snaživé a talentované žáky, kteří díky 
začátkům v naší lidovce dosáhli nebo dosáhnou třeba celostátních 
nebo i mezinárodních úspěchů, anebo obor, který zde žáci a žákyně 
vystudovali se stal přinejmenším jejich koníčkem, a to co se „kdysi“ 
naučili ve zdejší škole mohli využít i v jejich soukromém a osobním 
životě a to nejen pro jejich potěchu a radost.

Ptala se Renata Maryšková

…a co vás čeká dál?
Na další rozhovory se můžete těšit zase od září. Pokud vás napa-
dá někdo, kdo by mohl být osloven a pomocí zajímavých otázek 
vyzpovídán a článek by zaujal širokou veřejnost, klidně se prosím 
ozvěte do městské knihovny a infocentra buď osobně, telefonicky – 
469 660 239 či e-mailem: knihovna @slatinany.cz. Budeme rády za 
další typy na jistě zajímavé povídání.
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To byl program dalších dvou výletů KČT Slatiňany. 
Hořice v Podkrkonoší je město na úpatí Hořického 
chlumu. Střediskem původního prehistorického osíd-
lení byl zřejmě místní vrch Gothard. Středověká ves 
v místě dnešního středu města je písemně doložena 
z 1. pol., 12. stol. Ve 14. století je to už městečko. 

K rozkvětu Hořic přispěla i jejich poloha při obchod-
ních stezkách na rozmezí úrodného Polabí a drsného pod-

hůří Krkonoš, takže tu putující obchodníci odpočívali a vyměňovali zboží. 
Byly tu četné trhy – pravidelné i výroční. Dne 20. 4. 1423 byla na vrchu 
Gothard bitva, ve které zvítězila Žižkova vojska. Ve městě se promítly 
i jiné historické události – oddíl dragounů tu přesvědčoval zdejší protes-
tanty k přestupu na katolickou víru, v r. 1775 tu táhli vzbouření sedláci, 
v r. 1866 zde byl generální štáb pruského vojska a po bitvě u Sadové tu 
byli léčeni zranění vojáci. Bývaly tady dřevěné domy a město několikrát 
vyhořelo, současná zástavba je z doby po velkém požáru r. 1846. Do r. 
1850 protínala střed náměstí stoka, při níž stály masné krámy s porážka-
mi. Zásobování nekvalitní pitnou vodou tehdy zajišťovalo několik kašen. 
Až koncem 19. století byla voda do města přivedena z pramenu Kalíšek, 
který je nad městem. Hořice se v průběhu času proslavily závody moto-
cyklů a veteránů „300 zatáček G. Havla“, kapesníky z Miltey, Hořickými 
trubičkami a především dlouhou sochařskou tradicí, která spolu s krásný-
mi sochami dává Hořicím právem jméno „Město kamenné krásy“.
Nás o tom přesvědčila hned první zastávka – u obchodní akademie, u po-
mníku Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna. Je to nejen pomník jeho, 
ale symbolizuje i „pravdu“. Ta je jako „skála“ a proto je Husova postava 
monilitická. A před touto pravdou prchá i lež i klam (shrbené postavy 
na pomníku). Další sochy jsme obdivovali u sochařsko-kamenické školy, 
a to „Probuzení“ od Jana Štursy a secesní plastiku Quida Kociána „Mrtvý 
Ábel“. Vstupní bránu do areálu školy zdobí galerie osmi soch výtvarných 

umělců působících v Čechách v průběhu osmi staletí: opat Božetěch, Petr 
Parléř, Matyáš Rejsek, Paolo della Stella, Fischer z Erlachu, F. M. Bro-
kof, K. I. Dientzenhofer a Václav Levý. Autorem je prof. Mořic Černil, 
podle jehož modelů sochy v nadživotní velikosti vznikaly v žákovských 
dílnách. Škola vychovala a stále vychovává mladé umělce, jejichž díla 
zdobí nejen Hořice, ale i mnohá další naše města. Studoval tu např. Quido 
Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun, Josef Wagner.
Husovou ulicí jsme došli k soše kameníka od L. Šalouna zvané Muž práce 
nebo také Ze dne ke dni. Autoru byl modelem dlaždič, pracující před jeho 
vinohradským ateliérem. Je to vlastně takový symbol místní kamenické 
práce. Blízko této sochy je ještě jedna další – J. A. Komenského.
Žižkovou ulicí jsme se dostali ke škole Daliborce, před níž jsou dvě sochy 
nazvané Přátelé stromoví. Jsou to dětské postavy chlapce a dívky a u kaž-
dého je mladý stromek. Je až neuvěřitelné, jak sochař Suchomel uskuteč-
nil Šalounův záměr ztvárnit v kameni celou složitost větví a listů. Když 
jsme právě to obdivovali, přidal se k nám jeden pamětník a vyprávěl, že 
tu chodil do školy a potvrdil nám, že různí výtvarníci pochybovali, že je 
možné z pískovce něco takového vytvořit.
Pak už jsme šli do Smetanových sadů, kde je řada dalších soch. Jánošík 
od Fr. Úprky, pomník hořického malíře Petra Maixnera od Václava Su-
chomela, půvabná plastika první sochařky z hořické odborné školy Karly 
Vobišové–Žákové – Ptačí studánka nebo Žabky, Husité na stráži zase od V. 
Suchomela, Antonín Dvořák (autor M.Vávra), Bedřich Smetana s Jeníkem 
a Mařenkou v hořickém kroji (Mořic Černil), Mikoláš Aleš (autor Frant. 
Duchač–Vyskočil). Pak takovým vyvrcholením plejády soch je Šalounův 
Krakonoš, či spíše dost děsivý Rýbrcoul s ustrašenými dětičkami v dlani.
Za východem ze Smetanových sadů je Sokolovna a před ní socha od Ja-

roslava Plichty Tyrš Myslitel. Ta oslavuje nejen tělesnou zdatnost, nýbrž 
hlavně tělesnou a duševní harmonii. Odtud jsme mířili do Sochařského 
parku u sv. Gotharda. Tady na svazích vrchu Gothardu jsou pískovcové 
plastiky vytvořené při každoročních zdejších sochařských sympoziích. Je 
tu dále poměrně nová budova Galerie Plastik z r. 1976. I tam jsme obdi-
vovali mnoho krásných soch z různých materiálů a od řady autorů. Snad 
nejvíce se nám líbily úžasné mramorové sochy. Pokračovali jsme pak 
k památníku Jana Žižky, který je na místě vítězství jeho vojska. Dál jsou 
dva hřbitovy. Ten starší i s pomníky padlých za války v roce 1866 a no-
vější s monumentálním novorenesančním portálem z pískovce. Potom 
jsme se šli ještě podívat na plastiku Útěk do Egypta a Rašínovou stezkou, 
kolem památníku Aloise Rašína jsme se vraceli do města.
V rohu náměstí Jiřího z Poděbrad jsme obdivovali výstavnou novorene-
sanční budovu Městského domu a hned za ním kostel Narození P. Marie 
od K. I. Dientzenhofera. V něm měli kdysi svatbu rodiče Bedřicha Smeta-
ny. Jeho matka pocházela z nedalekého Miletína. V náměstí samotném je 
řada dalších pozoruhodností: krásná budova novogotické radnice, kamen-
ná stavba Městského muzea a budova Vesny, původně prastaré hospody, 
ve které si zahrál v r. 1855 s kočovnou divadelní společností J. K. Tyl. 
Uprostřed náměstí je ozdobná kašna s názvem Čtvero ročních období 
z roku 1957 a Mariánský sloup z poč. 19. století. V horní části náměstí je 
bývalá budova okresního soudu se sochou Spravedlnosti nad kamenným 
portálem a pak ještě Levitův dům. Z iniciativy této rodiny byla v Hořicích 
postavena nemocnice.
Z náměstí jsme se vydali směrem k Hořickému chlumu, kde stojí Masa-
rykova věž samostatnosti. Je to kulturně - historická památka města, která 
je i takovou jeho dominantou. Základní kámen byl položen v roce 1926 
za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka. V muzeu, které je v objektu je 
i původní kladívko z té události. Expozice muzea a celý objekt je památ-
níkem bojovníků za svobodu. Na 45 m vysoké věži je ochoz s krásnou vy-
hlídkou, ze které jsme uviděli např. Krkonoše a Kunětickou horu. Cestou 
zpět do města jsme se ještě zastavili u romantické Hlohové kapličky, která 
byla postavena na památku odvrácení morové rány. Je zasvěcena P.Marii 
a jméno má podle stromu, který ji chrání.
Jižně od nádraží je ještě Husitská mohyla na návrší Mohejlík, připomína-
jící vítězství husitských vojsk. Na návrší je umělý pahorek se schody a na 
něm maketa husitského bojového vozu, na kterém je český lev.
Další sobotu 30. května jsme byli na výletě v Dvakačovicích. Byla to už 

Do Hořic a Dvakačovic
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V neděli 31. 5. 2009 se na stadionu Hvězdy Pardubice konaly at-
letické přebory jednotlivců v kategorii mladších a starších žáků. 
My jsme letos vyslali jen dva zástupce Jakuba Venzaru a Michala 
Ďuriače. Prvně jmenovaný jel s přáním co nejlépe uspět a druhý 
jako favorit sprintů.
Počasí bohužel nepřálo některým disciplínám (vrhy, skoky) a tak 
některé výkony závodníků zůstaly za očekáváním.
Ve skoku vysokém se Jakub pomalu na jednotlivých výškách 
technicky lepšil a nakonec z toho bylo velmi překvapivé, ale za-
sloužené 2. místo za výkon 148 cm!
Michal postoupil z rozběhů výborným časem 7,85 s jako druhý 
nejlepší za Netymachem. Ve finále se mu povedl start, ale přes 
veškerou snahu opět doběhl těsně druhý znovu za Netymachem. 
Přesto si vytvořil nový osobní rekord za skvělých 7,76 s!!!
I když jsme vyslali pidivýpravu, úspěšností jsme se vyrovnali vět-
ším oddílům.

Mgr. Jan Hanuš

Krajské přebory jednotlivců v atletice – starší žáci

3. ročník „Slatiňanského pozastavení“, kulturní akce, která se stá-
vá akcí tradiční a kterou pořádá Město Slatiňany ve spolupráci 
s národopisným souborem Formani si nachází stále větší počet 
příznivců. Ukázalo se to i v letošním roce. Je pravdou, že nemalý 
vliv na tom mělo super počasí, které nás celý den provázelo, a bez 
kterého by jistě nebyla taková obrovská účast a zájem lidí, kteří 
přišli jak ze Slatiňan, tak můžu říci z celého Pardubického kraje. 
Ale lákadlem byl samozřejmě i bohatý program a mnoho účinku-
jících, kteří jistě své příznivce nezklamali a všichni předvedli pro-
fesionální výkon, ať už šlo opravdu o profesionály, nebo o děti ze 

Základní umělecké školy či klienty Domova sociálních služeb ve 
Slatiňanech. Krásnou atmosféru v parku dotvářela i nabídka Hřeb-
čína, příchozí si mohli zdarma projít a prohlédnout stáje a celý den 
měli možnost projíždět se po okolí kočárem. Součástí byl i jarmark 
s nabídkou trhovců, která stála také za pozastavení… A možnost 
prohlídky státního zámku a hipologického muzea včetně zkouk-
nutí nového přírůstku ve výběhu koní Převalského využilo také 
mnoho příchozích. Je to akce již velkého charakteru a bez pomoci 
ochotných kolegů bychom asi nemohly v neděli večer říci – poda-
řilo se, bylo to fajn! Takže tímto bychom chtěly poděkovat alespoň 
několika nejzainteresovanějším. V první řadě Milanu Chalupníko-
vi, který po celý den vydržel moderovat bez jakýchkoliv problémů 
celou akci, řediteli Hřebčína Tomáši Kuncovi za zajištění veške-
rých organizačních věcí týkající se celé akce včetně uspořádání 
„Dne koní“, panu řediteli Šottovi ze Základní umělecké školy 
a celému týmu pedagogů i žáků, kteří perfektně reprezentují školu 
a ukázali veřejnosti svou práci v „hudebce“, pod vedením Petry 
Duchečkové a Andrey Šimonové klinetům pěveckého a tanečního 
souboru z Domova sociálních služeb, a sice na posledním místě, 
ale o to větší dík patří celému národopisnému souboru Formani, 
kteří nám s celou akcí pomáhali jak finančně a organizačně, tak 
zajišťovali nemalou část programu. Takže všem, i těm, které jsem 
nezmínila, a pomáhali nám, ještě jednou děkujeme, a věříme, že se 
budeme moci těšit na ročník 4. a budeme moci počítat opět s jejich 
spoluprací! 

Renata Maryšková, 
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Ohlednutí za „Slatiňanským pozastavením“ a poděkování

Radost z dalšího vítězství slatiňanských atletů září ze tváří závod-
níků. Vítězstvím v krajském přeboru by družstvo nastoupilo do 
kvalifikace o II. ligu.

Foto: Jiří Krajíček

naše čtvrtá akce v květnu. Jeli jsme osobními auty, podívat se do tamního 
soukromého muzea. Před 11 lety jsme už tam byli, ale na přání některých 
členů jsme si to zopakovali. Teď objekt i sbírky vlastní vnuk tehdejšího 
majitele. Velice ochotně nám umožnil návštěvu. Je tu mnoho předmětů 
z různých oblastí života našich předků. Vzpomínali jsme i na historie 
různých nálezů, které nám před časem původní vlastník vyprávěl.
Potom jsme byli na prohlídce kostela Církve českobratrské evangelické. 
Při naší dřívější návštěvě bylo vidět, že chátrá a tak nás potěšilo, že se 
tu něco opravuje. Pan farář nám řekl, že získali určité dotace. Ve vesnici 
je ještě kaple Nejsvětější Trojice, církve katolické. Nakonec jsme byli 
u Zminky – místní technické památky. Je to náhon dlouhý 11,5 km, vy-
téká u Dvakačovic z Novohradky a u Sezemic se vlévá do Loučné. Byl 
v 15. století vybudován pro napájení rybníků, kterých kolem Pardubic 
bylo tehdy ještě více než v Jižních Čechách. Začali je budovat mniši Opa-
tovického kláštera a na ně navazovali Pernštejnové.
A pro nás je vždycky zajímavé, kolik pozoruhodností se při každém vý-
letě dá najít.

Klub českých turistů Slatiňany
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125 let od úmrtí hraběte Stadiona při parforsním honu šlechty na Pardubicku
Jeho skon 5. 11. 1884 zaznamenala naše 
kronika z toho důvodu, že ve Slatiňanech 
vlastnil vilu čp. 115, v níž také přebýval 
(dnes Sluneční dům).
Celým jménem se jmenoval Eduard Josef 
Filip Stadion ze Stadionu a byl říšským 
hrabětem. V jezdectvu měl funkci rytmistra 
a působil jako poslanec království Českého. 
Tyto údaje zapsal do kroniky Josef Schmo-
ranz (1855–1938), ale neuvedl jeho věk.
Obci více prospěla jeho žena Ludvika, pro-
tože byla známa svou charitativní činností 
a zasloužila se o příchod řádových sester – 
františkánek, které v rámci svého konventu tu 
jsou dodnes (Ozvěny Slatiňan, květen 2008).
O příčině náhlé smrti Stadiona existuje 
písemné svědectví, pocházející od knížete 
Rudolfa F. Kinského, jež si opatřila dolno-
ředická kronikářka o pomníčku v polích, 
evokující tuto smutnou událost, od níž 
uplynulo téměř 125 let.
Z tohoto pramene se dovídáme nejen o prů-
běhu honu, ale především skutečnost, že 
zdravotní stav hraběte nebyl dobrý, neboť 
trpěl srdeční chorobou. Dle názoru účastní-
ků honitby ho těžký infarkt zastihl ještě na 
koni a spadl z něj už mrtev. Místo je ozna-
čeno křížkem (viz. obrázek), jak bylo výše 

řečeno, a nachází se na konci obce Dolní 
Ředice ve směru na Choteč.
Samotná štvanice začala dle regulí parforsní-
ho honu. Shromaždiště všech účastníků bylo 
v Sezemicích. Vypuštěný jelen změnil náhle 
směr a běžel přes silnici na opačnou stranu 
k Ředicím. Stadion klusal na koni jako vždy 
pomalejším tempem. Po vypuštění psů byl 
předjížděn skupinkou jezdců a protože cítil 
příznaky nevolnosti cosi volal. Nikdo mu 
však nerozuměl a nepřikládal tomu něja-
kou důležitost. Hon pokračoval podél obce 
Ředice a u kostela byl v jednom domě jelen 
lapen. Jeden z dalších dorazivších jezdců 
ohlásil, že zachytil volně pobíhajícího ryzá-
ka hraběte. Dva honci, kteří jsou v tomto lí-
čení jmenováni, byli přítomni u posledních 
chvil jeho života a slyšeli ještě jeho slova, 
že se cítí velice špatně. Jeden z nich sesko-
čil z koně a chtěl mu pomoci, avšak v tomto 
okamžiku spadl z koně dolů a nebylo mu již 
pomoci. Když se čelní skupina honců vrátila 
k osudnému místu, našli jej v blízkém sel-
ském stavení bez známek života.
Ostatky zesnulého byly uloženy do rodin-
né hrobky rodu Stadionů v Koutech na Do-
mažlicku.

Ing. Milan Vorel

Pečovatelská služba města Slatiňany uspořádala pro svoje klienty
v průběhu uplynulých jarních týdnů další zajímavé akce

Ve středu 8. dubna jsme se vydali společ-
ně na prohlídku centra města Hlinska 
spojenou s drobnými nákupy pro potěše-
ní. Následující středu 15. dubna proběhla 
v prostorách Domu s pečovatelskou služ-
bou společná oslava svátků a narozenin 
s posezením při kávě a občerstvení, ale 
největší radost jako vždy přineslo hudeb-
ně-taneční vystoupení dětí ze školní druži-
ny ZŠ Slatiňany. V pátek 27. dubna jsme 
uspořádali návštěvu do blízké cukrárny 
„U mlsné kočky“, kde jsme společně strá-
vili příjemné odpoledne povídáním u kávy 
a potom zdravotní procházkou kolem řeky 
a zámku. 

Na 13. května připadá tradičně oslava 
Dne matek. Díky ochotě místní mateřské 
školky měly klientky pečovatelské služby 
možnost shlédnout krásnou pohádku se 
zpíváním O kocourkovi Ondrovi, na kterou 
se dopoledne vypravily. Odpoledne ještě 
proběhla oslava v Domě s pečovatelskou 
službou, na které jsme se podíleli a sešli 
společně s Klubem diabetiků a kde všech-
ny naše milé matky dostaly květinu a drob-
nou pozornost – krásné keramické srdíčko. 
Další velkou akcí, které se zúčastnili také 
klienti naší pečovatelské služby byl au-
tobusový výlet do zámku Nové Hrady 
v pátek 19. května, při kterém sice od rána 

pršelo, ale radost z prohlídky zámku a spo-
kojenost s následným obědem v restauraci 
déšť účastníkům nezkazil. 
No a protože jaro máme v plném proudu 
a dopřává nám kromě deště rovněž dny 
slunečné, krásné a teplé, uspořádali jsme 
u Domu s pečovatelskou službou 25. květ-
na zahradní slavnost. Účast byla opět 
hojná, všichni si pochutnali na čerstvě gri-
lovaných dobrotách, poseděli pod dozráva-
jící třešní, těšili se ze společně strávených 
chvil a plánovali další zajímavé akce.

Lenka Janková, pečovatelka
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Nabídka kompostérů za zvýhodněné ceny – 1. kolo

Nabízené ceny tvoří 50 % pořizovacích nákladů. Tyto pořizovací 
náklady jsou navíc výrobcem kompostérů pro obce a města zvý-
hodněny. Běžné ceny můžete najít na webových stránkách výrob-
ce, a to www.kompostery.cz. 
Vybraný kompostér bude zájemci odprodán za nabízenou cenu za 
těchto podmínek, které budou ošetřeny smluvně:
Majitel kompostéru bude povinen:
-  umístit a využívat kompostér pouze na bioodpad vznikající na 

území města Slatiňany (tedy ve Slatiňanech, Škrovádu, Kunčí 
a Trpišově),

- dodržovat důsledné třídění bioodpadů, 
-  dodržovat důsledné třídění i dalších komodit, které lze odděle-

ně třídit, tj. skla, papíru, plastu, nápojových kartonů, nebezpeč-
ných odpadů a elektrozařízení, 

-  odkládat do nádoby na směsný komunální odpad (popelnice) 
pouze zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných složek 
odpadu, 

- pravidelně promíchávat obsah kompostéru a 
-  využívat vzniklý kompost na své zahradě, případně pro své 

další účely.
Uvedené povinnosti budou městem Slatiňany kontrolovány a ma-
jitel kompostéru se smluvně zaváže poskytovat součinnost při 
kontrole dodržování předmětných povinností. 
Návrh konkrétní kupní smlouvy s uvedením podmínek prodeje 
kompostéru je zveřejněn na webových stránkách města: www.sla-
tinany.cz nebo si ho můžete vyžádat na správě majetku Městského 
úřadu Slatiňany, u paní Medunové.
Své žádosti o koupi vybraného kompostéru nebo kompostérů zasí-
lejte nejpozději do 31. 7. 2009 na Městský úřad Slatiňany, sprá-
vu majetku – paní Medunová. Po uvedeném termínu budou nádo-
by objednány a s žadateli bude uzavřena příslušná kupní smlouva 
a smlouva o zpracování bioodpadů z domácností.
Své dotazy volejte na telefonní číslo: 469 66 02 34 nebo zasílejte 
na emailovou adresu: p.medunova@slatinany.cz. 

Město Slatiňany nabízí občanům a majitelům nemovitostí na území města Slatiňany (včetně místních částí Škrovád, Kunčí a Trpišov) 
k odkoupení za zvýhodněné ceny platné pro rok 2009 tyto kompostéry:

700 l (zelený, černý)   
nabízená cena: 1 249 Kč

400 l (zelený, černý)
nabízená cena: 773 Kč

290 l (zelený, černý)
nabízená cena: 451 Kč

650 l (černý)
nabízená cena: 470 Kč

900 l (černý)
nabízená cena: 569 Kč

390 l (zelený, černý)
nabízená cena: 544 Kč

350 l (černý)
nabízená cena: 461 Kč

Kompostování v kompostérech
Kompostéry jsou ideální pomocník při kompostování. Jsou vy-
robeny z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno 
(z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, 
červů a žížal). Pět z nabízených kompostérů je opatřeno víkem 
s otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduch, bočními dvířky 
pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování. 

Výhody kompostování v kompostérech
•  urychlení procesu kompostování až o polovinu doby nutné pro 

kompostování v hromadách 
• regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla 

•  úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hro-
madu) 

• estetičnost 
•  odstranění nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná 

zvířata 
•  finanční úspora na svozu domovních odpadů – kompostováním 

je možné zpracovat až 30 % kuchyňských odpadů 
• zužitkování odpadů ze zahrady 
•  získání kompostu – vynikajícího zdroje živin a organických 

látek
správa majetku MěÚ Slatiňany
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vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové Rady města Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. 
Grafi cká 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 20. července 2009. ZDARMA. 
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Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na

26. ročník turnaje mužů a žen

ve VOLEJBALU
v sobotu 11. 7. 2009 od 9.00 hod
v areálu stadionu SK Spartak Slatiňany

Spolek „SUD“
a oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany

Vás zvou na 20. ročník

Nohejbalového turnaje
* trojic hráčů, kteří nehrají pravidelné soutěže *

sobota 4. července 2009
prezentace v 8.30 hod., areál stadionu SK Spartak Slatiňany

Sponzoři:

Červenec na Farmě Slunečný Dvůr
Farma Slunečný Dvůr, Holičky,

jen 10 km západně od Chrudimi!

Restaurace Na Farmě, otevřeno st., čt., pá: 17–19.00 hod.,
každá sobota a neděle od 11 do 21.00 hod. 

Pro jiný váš termín volejte 602 240 944! 

Každý týden jiný gastro styl. Vaše chutě se nenudí!
Výletní, stále nekuřácká, panoramatická, rodinná, 

20 stojanů na kola připraveno NONSTOP! 
Více na www.sunnyfarm.cz

Farma –JAKO– divadelní kavárna
Farma zdraví Loutkářskou Chrudim!

Hravý telemost Farmy a města Chrudimi, které patří loutkám.
Prstové a papírové divadélko na vyžádání pro každého hravého 

hosta. LEDO VELO doveze zmrzlinu až na dětské hřiště! 
Jízda na poníkovi přiváží první prázdninové zážitky.

Sobota a neděle 4. a 5. července od 11 do 21.00
Mimořádně také v pondělí 6. července 

od 12 do 18 hodin!!!

Farma – JAKO – letní bar
aneb STOCK PARTY

V sobotu 11. července od 14 hodin opět zpívání
při kytaře.

Ideální místo pro party rodinné i jiné. K tomu inspirace 
s hvězdičkou – letní míchané nápoje s produktů fi rmy 

STOCK Plzeň. Názvy pitíčka? Semafor. Vodníkovo sperma. 
Zelená naděje pod ledem. Letní šifry na Farmě.

 Sobota a neděle 11. a 12. července od 11 do 21 hodin.

FARMA – JAKO – česká hospoda 
aneb Houbový víkend

Okolí Farmy láká houbaře. Farma – ideální místo pro začátek 
i konec houbařských lovů beze zbraní.

Letní vůně pouze na Farmě. 
A na talíři regionální recepty – třeba chlupačky s houbami. 

Také stále plníme Velkou razítkovací soutěže 
Železnohorského regionu. Zdrávi došli!

Sobota a neděle 18. a 19. července od 11 do 21.00 hod.

Farma – JAKO – cukrárna 
aneb Víkend pro Andulky

Svatoanenský víkend patří dětem! 
V cukrárně zmrzlina do speciálních kornoutů. 

Dojíte zmrzlinu – a máte ještě hračku. 
Na Farmě v sobotu i v neděli od 13 hodin hry a taneček.

POZOR! Již tradiční soutěž! Kolik holčiček, dívek či paní se 
jménem Anna zavítá o tomto víkendu na Farmu? 

A která bude nejmladší a která nejstarší?
Sobota a neděle 25. a 26. července od 11 do 21.00 hod.

Obecně prospěšná společnost Momo Chrudim 
vyhlašuje předběžný 

zápis do nově vznikající mateřské školy 
s alternativními prvky ve Slatiňanech.

Prosíme všechny zájemce, aby přišli 

7. července v 17 hodin 
do ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136.

Bližší informace získáte na www.devcatkomomo.cz, 
tel.: 608 058 636.

Koupím poštovní známky, obálky, bankovky, tuzexové 
bony, losy, akcie, celé sbírky – větší množství – pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. 

 Info na tel. 724 229 292.

Poděkování
Děkuji městu Slatiňany a paní Pavlišové za blahopřání a dárek 
k mému životnímu jubileu. Též děkuji za krásné blahopřání Svazu 
diabetiků. Potěšilo mě to. Je to takové milé pohlazení po duši.
Ještě jednou srdečné díky Vám přátelé.

Marie Queisnerová

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Projekt Krajina kolem města – náš domov

V předminulém čísle Ozvěn jsme Vás informovali o projektu 
„Krajina kolem města. Náš domov“, který se ve své první části 
zabývá obnovou Třešňovky.
Jako jednotlivci, rodiny, spolky můžete k tomuto záměru přispět 
a zapojit se. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na 
webových stránkách skautského střediska www.skaut-slatinany.cz 


