
srpen 2009

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

1

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala  
na své 74. schůzi dne 22. 6. 2009

	 1.	 Kontrolu	plnění	usnesení	rady	města
	 2.	 Smlouvu	o	výpůjčce	stojanu	na	propagační	noviny	v	infocentru
	 3.	 	Uzavření	 plánovací	 smlouvy	 na	 výstavbu	 části	 dopravní	

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

	 4.	 Čestné	vstupenky	na	plovárnu	města	Slatiňany
	 5.			Zajištění	projektové	přípravy	projektu	Obnova	příměstské	ze-

leně	–	Třešňovka	ve	Slatiňanech
	 6.	 	Zřízení	věcného	břemena-elektropřípojka	v	ul.	Sečská	ve	Sla-

tiňanech	
	 7.	 	Použití	služebního	vozidla	při	pracovní	cestě	starosty	pro	Svaz	

měst	a	obcí
	 8.	 	Návrh	zhotovitelů	na	oslovení	s	výzvou	k	podání	nabídky	na	

zhotovení	zakázek	města	malého	rozsahu	na	kompletní	admi-
nistraci	 projektů	 –	Výstavba	 kanalizace	Trpišov,	Odbahnění	
a	rekonstrukce	technického	zařízení	nádrže	u	nádraží,	Zlepše-
ní	tepelně	technických	vlastností	domu	s	pečovatelskou	služ-
bou	a	Zlepšení	tepelně	technických	vlastností	mateřské	školy.	

Rada města Slatiňany projednala  
na své 75. schůzi dne 30. 6. 2009

	 1.		9.	 rozpočtové	opatření	–	změna	schváleného	rozpočtu	města	
Slatiňany	na	r.	2009

	 2.	Výběr	zhotovitele	kompletní	administrace	projektů	města
	 3.	Poskytnutí	finančního	příspěvku	–	grantu	Junáku	Slatiňany
	 4.		Plán	 schůzí	 rady	 města	 a	 zasedání	 zastupitelstva	 města	 na	

2.	pololetí	r.	2009
	 5.	Ukončení	nájemní	smlouvy	a	přidělení	bytu	v	čp.	822
	 6.		Zadání	 zakázky	 města	 –	 Nákup	 myčky	 černého	 nádobí	 do	

Školní	jídelny	Slatiňany	
	 7.		Výjimky	ze	zákazu	vjezdu	na	pozemní	komunikace	Slatiňa-

ny–Monaco–Trpišov
	 8.	Použití	rezervního	fondu
	 9.	Uzavření	smlouvy	o	poskytnutí	dotace	s	Pardubickým	krajem
	10.		Pověření	hospodářsko-správního	odboru	MěÚ	Slatiňany	uza-

víráním	nájemních	smluv	na	plochy	na	plovárně	města	Slati-
ňany	k	umístění	reklamního	zařízení

	11.		Pronájem	beach-volejbalového	hřiště	na	plovárně	ve	Slatiňa-
nech

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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Pečovatelská služba chystá  
pro svoje klienty novou aktivitu

Prázdniny	jsou	již	ve	své	polovině	a	pokud	nám	počasí	přeje	a	ne-
překvapí	nás	přívalové	deště,	pořádáme	společenská	setkání	pod	
širým	nebem	–	jako	např.	oslavy	červencových	svátků	a	narozenin	
na	zahrádce	u	Domu	pečovatelské	služby.
Poslední	týden	v	červnu	jsme	u	nás	uvítali	na	exkurzi	30	studentů	
z	chrudimské	Střední	zdravotnické	školy.	Představili	jsme	jim	naši	
pečovatelskou	službu,	připravili	pro	ně	spoustu	informačních	ma-
teriálů	a	zodpověděli	řadu	jejich	zvídavých	dotazů.
Na	 základě	 zájmu	 a	 dotazů	 některých	 našich	 klientů	 se	 chystá-
me	od	září	rozšířit	naši	nabídku	aktivizačních	činností	o	zdravotní	
cvičení.
Zdravotní	cvičení	již	probíhalo	v	uplynulých	letech	v	zimních	mě-
sících	 a	 od	 září	 letošního	 roku	 v	 něm	 budeme	 opět	 pokračovat	
v	prostorách	Domu	s	pečovatelskou	službou	pod	vedením	fyziote-
rapeutky	Anny	Vašákové,	která	je	již	12	let	vedoucí	Pečovatelské	
služby.	Cvičení	je	kondiční,	se	zaměřením	na	procvičení	či	zlep-
šení	jemné	motoriky	a	udržení	pohyblivosti	podle	individuálních	
možností	každého	jednotlivce.	Doufáme,	že	se	nám	podaří	získat	
dar	či	příspěvek	na	lepší	a	pestřejší	cvičební	pomůcky	od	sponzo-
rů	či	nadací,	které	nyní	o	prázdninách	oslovujeme.
V	plánovaných	akcích	na	srpen	a	září	nebudou	chybět	ani	tradičně	
oblíbené	výlety	na	Monako,	návštěvy	slatiňanské	cukrárny	a	malé	
zdravotní	procházky	či	výlety	do	okolí.

Lenka Janková

Obnova Třešňovky – podzimní sázení

Garant a organizátor akce:	Středisko	Junáka	Slatiňany,	Partner:	město	Slatiňany	a	Národní	hřebčín
Spolupráce:	Společnost	Daphne	–	institut	aplikované	ekologie,	Základní	škola	Slatiňany

Občané,	rodiny,	spolky,	organizace	atd.	si	mohou	objednat	stromky,	které	budeme	sázet	za	spolupráce	odborníků	 
na	podzim	při	společném	happeningu	v	Třešňovce.

Termín happeningu spojeného se sázením:	sobota	24.	října,	náhradní	termín	v	případě	nevhodného	počasí:	sobota	7.	listopadu.

Závazná přihláška:

Jméno	a	příjmení:	......................................................................................................................................................

Spolek,	organizace:	...................................................................................................................................................

Objednávám	ks	stromů:	......................................................................................	v	hodnotě	200	Kč	za	jeden	strom.

Kontakt	(mail,	mobil,	adresa):	..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Krajina kolem města

Přihlášku	si	můžete	stáhnout	na	www.skaut-slatinany.cz	a	následně	vyplněnou	poslat	elektronicky	na	daniel.vychodil@centrum.cz,	
nebo	doručit	osobně	či	poštou	do	kanceláře	ZŠ	Slatiňany	(TGM	136,	538	21	Slatiňany).
V	případě	elektronické	přihlášky	uveďte	do	předmětu	„Třešňovka“,	totéž	napište	na	obálku	v	případě	přihlášení	poštou	či	osobně.
Na	základě	Vaší	přihlášky	Vás	kontaktujeme	s	informacemi	ohledně	způsobu	platby	a	organizace	celé	akce.
Těšíme	se	na	Vaši	spolupráci.� Junák�Slatiňany



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	červenci	jsme	vyhodnotily	výsledky	ankety	a	doporuču-
jeme	pro	naše	čtenáře	knihy:
Bára	Nesvadbová	–	Brusinky
Dave	Pelzer	–	Díte	zvané	„To“	a	Ztracený	chlapec

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 Informace z údržby města Slatiňany
Žádáme	 občany,	 případné	 vlastníky	 nemovitostí	 na	 území	měs-
ta,	 aby	 své	 připomínky,	 náměty	 a	 žádosti	 týkající	 se	 údržby	
města	 Slatiňany	 směřovali	 na	 vedoucího	 údržby	 pana	Víška	 na	
tel.	č.	606	601	933	nebo	mailovou	adresu:	m.visek@slatinany.cz
Pokud	se	Vám	něco	ve	městě	nelíbí	nenechávejte	si	to	pro	sebe!

Údržba�města�Slatiňany



3

Ať	pršelo	nebo	bylo	vedro,	ať	padal	sníh	či	byla	vánice	nebo	vich-
řice,	křižovali	cesty	po	celé	zemi	a	byli	vítáni,	vždyť	přiváželi	nebo	
odváželi	 zboží	 a	 také	 noviny	 a	 zprávy	 z	 blízkého	 i	 vzdálenějšího	
okolí.	Jedním	slovem	–	formani.
Místo	nich	dnes	po	silnicích	sviští	kamiony	a	zprávy	se	přenášejí	
rychlostí	blesku	pomocí	internetu.
A	přesto	 i	 dnes	můžeme	na	 cestách	 se	 potkat	 s	 Formany.	Nevozí	
již	zboží,	ale	dobrou	náladu	a	také	rozvážejí	kus	tradice	a	dědictví	
národní	kultury,	které	by	nemělo	přijít	v	niveč	v	nenávratném	zapo-
mnění.	Jde	o	národopisný	soubor	„FORMANI“	TJ	Sokol	Slatiňany,	
který	se	letos	v	červnu	postaral	o	dobrou	zábavu	a	reprezentaci	Čes-
ké	obce	sokolské	na	pravidelném	každoročním	sokolském	setkání	
v	 rakouském	Oetzu.	Kdyby	hory	uměly	mluvit,	pak	Alpy	by	nám	
připravily	nejedno	překvapení	či	doplnění	z	historie.	Vždyť	v	jejich	
údolích	i	na	jejich	vrcholech	se	odehrávaly	události,	které	ovlivňo-
valy	dějiny	a	osudy	lidí.	A	třeba	by	nám	prozradily	více	i	o	posled-
ních	dnech	dr.	Miroslava	Tyrše,	který	v	jejich	tyrolské	části,	v	Oetzu,	
nalezl	smrt	v	dravých	vodách	říčky	Ache.	Již	po	šestatřicáté	za	se-
bou	z	několika	zemí	Evropy	přijeli	do	Oetzu	sokolové,	aby	společně	
uctili	památku	zakladatel	své	organizace.	

Tradici	setkávání	v	Oetzu	založili	mnichovští	sokolové,	kteří	poprvé	
na	louku	u	Piburského	jezera	pár	kilometrů	nad	Oetzem	přijeli	sami.	
Během	let	se	k	nim	přidali	sokolové	z	Rakouska,	Švýcarska,	Švéd-
ska,	Franci	a	samozřejmě	i	z	České	republiky.
Pravidelně	v	organizaci	setkání	a	vzpomínkové	slavnosti	se	střídají	
župy	Sokola	Mnichov	a	Sokolská	župa	Švýcarská,	která	byla	orga-
nizátorem	letošního	setkání.	Ta	vedle	tradičního	programu	připravi-
la	i	pár	překvapení,	jimiž	třídenní	setkání	obohatila.
Setkání	bylo	slavnostně	zahájeno	v	sobotu,	ale	ještě	předtím	než	bylo	
zahájeno	zápolení	v	připravovaných	soutěžích,	konala	se	schůze	Za-
hraniční	obce	sokolské,	sdružující	západoevropské	župy	a	jednoty.
Zodpovědným	starostou	ZOS	byl	na	tomto	jednání	zvolen	starosta	
švédského	Sokola	Göteborg	bratr	Pavel	Mrázek.

Po	celou	dobu	setkání	veškeré	dění	na	piburské	louce	–	všechny	
hry,	zahajování	táboráků	a	předávání	diplomů	a	cen	nejlepším	–	
probíhalo	pod	taktovkou	náčelnice	Švýcarské	župy	sestry	B.	Jor-
danové.
Sobotní	večer	zakončil	tradiční	táborák	s	opékáním	buřtů	a	přede-
vším	povídání…
O	dobrou	náladu	se	postarali	členové	národopisného	souboru	For-
mani	Sokola	Slatiňany,	tentokrát	ještě	v	„v	civilu“.
Neděle	byla	plně	vyhrazena	pohybu.	Zde	se	neztratili	v	 soutěžích	
ani	zástupci	sokolů	z	České	republiky,	kteří	přijeli	autobusy	i	vlast-
ními	 auty.	Českou	obec	 sokolskou	na	 setkání	 zastupoval	náčelník	
ČOS	 br.	Mir.	Vrána	 a	 vzdělavatel	 ČOS	 br.	 Jiří	 Sobota.	 TJ	 Sokol	
Slatiňany	byl	zastoupen	starostou	br.	Mir.	Lebduškou,	který	sebou	
vezl	 i	 prapor	 jednoty.	Dne	Nepočítáme-li	 hru	 a	 zpěv	 formanů	při	
sobotním	a	nedělním	táboráku,	vystoupili	v	Oetzu	dvakrát.	Poprvé	
v	neděli	odpoledne	před	budovou	radnice	ve	slavnostních	krojích,	
kde	 vzbuzovali	 zájem	 turistů	 a	místních	 občanů,	 kteří	 se	 zájmem	
toto	vystoupení	sledovali,	v	pondělí	pak	po	bohoslužbě	za	Miroslava	
Tyrše,	která	se	díky	přejícímu	počasí	konala	pod	širým	nebem	na	
podiu	ve	stráni	u	oetzské	školy.
Na	pondělní	dopoledne	po	mši	si	také	švýcarští	sokolové	připravili	
další	dvě	překvapení.	První	z	nich	bylo	cvičení	žen	s	kužely.	Skladbu	
nacvičila	vzdělavatelka	župy	sestra	Svobodová	ze	sokola	Solothurn,	
cvičily	ženy	jak	z	této	jednoty,	tak	ze	Sokola	Luzern	a	Sokola	Win-
terthur.	Druhé	pondělní	překvapení	mělo	oficiálnější	ráz.	Sokolská	
župa	Švýcarská	zde	křtila	svůj	nový	prapor.	Autorem	návrhu	prapo-
ru	je	Karel	Formánek	a	župě	jej	věnovali	manželé	Svobodovi.
Nový	prapor	švýcarské	župy	pak	byl	v	čele	průvodu,	který	na	závěr	
letošního	setkání	směřoval	proti	dravému	proudu	řeky	Ache	ke	ka-
meni	s	pamětními	deskami,	aby	zde	vzdal	hold	br.	Miroslavu	Tyršo-
vi.	K	pamětní	desce	byly	položeny	kytice	a	ke	slovu	opět	přišli	For-
mani,	kteří	zazpívali	českou	a	slovenskou	hymnu.	Společně	s	nimi	
zpívali	i	všichni	přítomní.
FORMANI	 pod	Alpami	 předvedli	 výkony	 vskutku	 profesionální	
a	získali	si	srdce	snad	všech	přítomných.	Však	také	bratr	Jiří	Vol-
dán	za	pořádající	župu	Švýcarskou	požádal	vzdělavatele	ČOS	bratra	
Sobotu:	„Napiš,	prosím	tě,	do	časopisu,	že	vzdělavatelskému	sboru	
za	tento	výběr	souboru	moc	děkujeme.	A	to	nejen	za	náklady,	které	
na	tuto	akci	vynaložil,	ale	stejným	dílem	na	nádherný	zážitek	z	vy-
stoupení	Formanů“.
Závěrem:	Formani	se	ještě	v	červnu	vydali	kromě	Slatiňanského	po-
zastavení	do	Lozic	a	Luže	na	„Slavnosti	stodol“	a	na	mezinárodní	
folklorní	festival	do	Lázní	Bělehrad.	
Formanské	 koně	 i	 povoz	 nyní	 odpočívají,	 na	 cestu	 vyrazí	 opět	
v	měsíci	září	a	na	další	vystoupení	u	nás	doma	ve	Slatiňanech	opět	
v	době	vánoční.
� T.�J.�Sokol�Slatiňany

Formani jedou… (neustálý návrat k našim kořenům)
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Kříž	se	nalézá	na	rozcestí	cest,	které	smě-
řují	ze	Škrovádu	na	Trpišov	a	Svídnici.	Po	
celá	desetiletí	jsme	jej	vídávali	v	poškoze-
ném	stavu,	tedy	jeho	torzo	bez	uraženého	
kamenného	kříže	(obr.	č.	1).
Na	dalším	fotu	 je	přiblížen	detail	němec-
kého	nápisu	ve	spodní	části	kříže	v	kartuši,	
jenž	zní:	HANS	PETER	SEIFERT	PAPIER	
MEISTER	CU	SBIGNITZ.	A.	1735.
V	 textu	 je	 název	 obce	 Svídnice,	 něm.	
Swidnitz,	 zkomolen	 na	 Sbignitz	 a	 upo-
zorňuje	 na	 to,	 že	 tam	 vyráběl	 papír	 Jan	
Petr	 Seifert	 v	 r.	 1735.	 Papírnu	 založila	
vrchnost	kolem	r.	1714,	ale	ve	spojení	se	

zmíněným	papírníkem	se	pojí	od	r.	1727.
Jako	 zajímavost	 uvádíme	 roční	 výrobu	
papírny	v	roce	1746,	obnášející	55	balíků	
po	 10	 rysech	 (jednotka	 pro	 arch	 v	 oba-
lu)	 ve	 dvou	 provedeních	 –	 bílé	 a	 černé.	
Dochovala	se	i	obchodní	značka	papírny	
(obr.	č.	3).	Obec	tehdy	patřila	k	sečskému	
statku	a	ten	k	panství	nasavrckému.
Typická	 boží	 muka	 s	 původním	 křížem	
byla	ozdobou	cest	naší	krajiny.	Aby	právě	
škrovádská	muka	neupadla	do	úplného	za-
pomnění	či	nezanikla,	byl	zhotoven	z	darů	
věřících	prostý	kovový	kříž	a	umístěn	na	
místo	původního	odcizeného	pískovcové-

ho	 s	 vystupující	 plastikou	 ukřižovaného	
Krista.	Stalo	se	tak	v	červenci	roku	2003	
(obr.	č.	4).
Ve	Svídnici	se	nachází	obdobný	kříž,	který	
se	dochoval	celý	u	budovy	bývalé	školy,	
vyzdvižený	papírníkem	J.	A.	Ritschelem	
v	r.	1759.	Ten	papírnu	koupil	v	dražbě	v	r.	
1755	 od	 vrchnosti	 po	 zadluženém	 a	 ze-
mřelém	Seifertovi.
Škrovádský	památný	kříž,	přiblížený	slo-
vem	a	obrazem,	by	si	rovněž	zasloužil	jis-
tou	pozornost	ze	strany	místního	Okrašlo-
vacího	spolku.

Ing.�Milan�Vorel�

Tento	projekt	 se	uskutečnil	 v	6.	 třídách	
v	období	září–říjen	2008.
Smyslem	 projektu	 je	 začlenit	 téma	
„Vesmír“	 do	 jednotlivých	 předmětů,	
aby	 se	 žáci	 mohli	 realizovat	 v	 růz-
ných	 oborech	 a	 zároveň	 načerpali	 co	
nejvíce	poznatků	o	této	problematice.	
V	 říjnu	 totiž	 žáky	 čekalo	 zpracování	

a	 prezentace	 jednoho	 z	 témat	 o	 ves-
míru.
V	posledních	dnech	probíhaly	jednotlivé	
aktivity	a	hry	zaměřené	na	kosmonautic-
ký	výcvik	a	k	navození	atmosféry.	Večer	
pak	 proběhla	 závěrečná	 prezentace	 před	
porotou	složenou	z	učitelů	a	před	svými	
vrstevníky.	Všechny	skupiny	získaly	akre-

ditaci	pro	závěrečné	vystoupení	a	prezen-
taci	 před	 rodičovskou	 veřejností.	 Večer	
byl	zakončen	projekcí	filmu	o	Vesmíru.
Vyvrcholením	pro	žáky	pak	byla	v	následu-
jící	den	ráno	návštěva	hvězdárny	v	Hradci	
Králové	s	odbornou	přednáškou	a	projekcí	
hvězdné	oblohy	na	naší	polokouli.

Mgr.�Jan�Hanuš

Barokní kříž svídnického papírníka nad Škrovádem

Projekt „Cesta ke hvězdám“

Obrázek č. 4

Obrázek č. 2

Obrázek č. 1 Obrázek č. 3
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Upozorňujeme	tímto	občany,	že	byly	zahájeny	stavební	práce	na	
opravách	lesních	cest	nad	Monakem	a	zároveň	budou	postupně	
probíhat	opravy	cesty	přes	Vrchlického	sady	až	na	cestu	vedoucí	
od	„Klapačky“	do	Škrovádu.
Na	základě	výše	uvedeného	Vás	žádáme,	abyste	dbali	zvýšené	
pozornosti,	 pokud	budete	mít	 do	uvedených	 lokalit	 namířeno.	

Vstupy	na	staveniště	budou	označeny.
V	 případě	 jakýchkoliv	 problémů	 se	 obracejte	 na	 Městský	
úřad	Slatiňany-správu	majetku	nebo	volejte	přímo	provádějí-
cí	firmu	DVOŘÁK,	stavbyvedoucího	pana	Machovce,	mobil	
č.:	724	101	245.	

správa�majetku

bývalé	ubytovny	využitelné	jako	stavba	(rodinný	dům	s	jednou	byto-
vou	jednotkou	1+2)	částečně	stojící	na	stavební	parcele	927/3	a	čás-
tečně	na	stavební	parcele	927/4	o	celkové	zastavené	ploše	94,84	m2		

s	užitkovou	plochou	70,90	m2,	katastrálním	území	Slatiňany.
Případné	připomínky	a	návrhy	k	záměru	zasílejte	do	15ti	dnů	po	
datu	jeho	vyvěšení

Stavební úpravy lesních cest v lokalitě kolem Monaka a cesty přes Vrchlického sady

Záměr města Slatiňany o prodeji:

Záměr prodeje pozemků



6

Ozvěny	Slatiňan	vydává	Město	Slatiňany,	T.	G.	Masaryka	36,	538	21	Slatiňany,	tel.	469	681	102,	Složení	redakční	rady:	MVDr.	Ivan	Jeník,	starosta,	Ing.	Jiří	Hodic,	tajemník,	Ing.Vladimír	Rašín,	
vedoucí	HSO,	Mgr.	Daniel	Vychodil,	Rostislav	Meduna,	členové	Rady	města	Slatiňany,	Marta	Kolouchová,	Alena	Pavlišová,	zaměstnanci	úřadu.	
Grafická	úprava	a	sazba:	Reklama&tisk,	Chrudim,	tisk:	Tiskárna	PORS	s.	r.	o.,	Chrudim.	Registrováno	OkÚ	Chrudim	pod	Čj.	19/R-97/91.	Uzávěrka	příštího	čísla	19.	srpna	2009.	ZDARMA.	

Vítání občánků

V	 obřadní	 síni	 Městského	 úřadu	 ve	 Slatiňanech	 byli	 dne	
20.	 června	 2009	 paní	 zastupitelkou	 Ing.	 Dagmar	 Fryšovou	
slavnostně	přivítání	do	života	a	společenství	našeho	města	tito	
noví	občánci:
Čížek	Martin	 Slatiňany,	Staré	náměstí	823
Haizlová	Kristýna	 Slatiňany,	Jungmannova	672
Hroníková	Michaela	 Slatiňany,	Vítězství	652
Koreček	Jan	 Slatiňany,	Škrovád	85
Picpauer	Jan	 Slatiňany,	Škrovád	98
Stránská	Lucie	 Slatiňany,	Tyršova	525
Švadlenka	Vojtěch	 Slatiňany,	Klášterní	204
Žampach	Radek	 Slatiňany,	Wolkerova	641

Na	této	malé	slavnosti	účinkovaly	žákyně	ZUŠ	Slatiňany	pod	
vedením	paní	učitelky	Jitky	Šottové	a	za	hudebního	doprovodu	
pana	ředitele	ZUŠ	Petra	Šotty.	Všichni	přítomní	popřáli	novým	
občánkům	a	jejich	rodičům	do	dalších	let	mnoho	klidu,	pohody	
a	zdraví.

Dne	26.	června	2009	se	v	obřadní	síni	MěÚ	Slatiňany	uskutečnilo	
slavnostní	ukončení	školní	docházky	pro	vycházející	žáky	ZŠ	Sla-
tiňany.	Součástí	oslavy	byl	malý	kulturní	program	spojený	s	pře-
dáním	vysvědčení	a	pamětních	listů.	

Ukončení školního roku

Vzpomínka

Soukromá inzerce

Okresní finále: 
malá	kopaná		 8–9	r.	 2.	místo	hoši
sálová	kopaná	 8–9	r.	 2.	místohoši	
florbal		 8–9	r.	 2.	místo	hoši
odbíjená		 8–9	r.	 1.	místo	dívky
atletika		 6–7	r.	–	atletický	čtyřboj	 1.	místo	dívky
	 	 3.	místo	hoši
atletika	 8–9	r.	–	atletický	čtyřboj	 1.	místo
	 	 2.	místo	hoši
atletika		 6–7	r.	–	pohár	Rozhlasu	 1.	místo	dívky
	 3.	místo	hoši
atletika		 8–9	r.	–	pohár	Rozhlasu	 1.	místo	dívky
	 	 1.	místo	hoši

Krajské finále: 
odbíjená	 8–9	r.	 3.	místo
atletika	 8–9	r.	–	atletický	čtyřboj	 3.	místo	dívky
	 4.	místo	hoši
atletika	 8	–	9	r.	pohár	Rozhlasu	 3.	místo	dívky
	 	 3.	místo	hoši

Škola a sport

Martin	se	v	rámci	speciálních	škol	nominoval	na	Mistrovství	ČR	
v	atletice.
V	oddíle	již	dva	roky	trénuje	skok	vysoký	a	právě	v	této	disciplíně	
obsadil	1.	místo	výkonem	145	cm,	což	byl	zároveň	i	jeho	osobní	
rekord!!!
Druhou	medaili	 pak	 získal	 jako	 člen	 štafety	 na	 č	 x	 60	m,	 která	
doběhla	na	třetím	místě.	Vše	v	kategorii	žactva.

RULÍK MARTIN – mistr republiky!!!

V	červenci	uplynul	jeden	rok	od	úmrtí	paní	Elišky	Štěpánkové.
S	láskou	vzpomínají	děti.

Hledáme	pronájem	prodejny	cca	150–200	m2	v	Chrudimi,	nej-
lépe	v	centru	a	s	výlohami.	 Tel.	608	242	093.

Pozvánka

na výstavu na zámku – „Auerspergové“

17. 7.–17. 9. 2009
výstava v zámecké galerii

(prohlídky	jsou	možné	dle	běžné	návštěvní	doby	zámku)

Šlechtický	rod	Auerspergů	vlastnil	slatiňanský	zámek	s	při-
lehlým	panstvím	 téměř	200	 let.	V	 roce	1732	koupil	zámek	
Josef	 František	 hrabě	 ze	 Schönfeldu,	 v	 roce	 1746	 se	 jeho	
dcera	provdala	 za	 Jana	Adama	z	Auerspergu	 a	posléze	byl	
majetek	převeden	na	tuto	rodinu.	Od	té	doby	až	roku	1942	
patřily	 Slatiňany	 rodu	Auerspergů,	 původně	 pocházejícímu	
z	Kraňska	 (či	 podle	 jiných	pramenů	ze	Švábska).	Na	další	
tři	 roky,	 kdy	 slatiňanští	Auerspergové	 vymřeli	 po	meči,	 je	
vlastnil	 Dr.	 Josef	 František	 Trauttmansdorff.	 Jeho	 majetek	
byl	v	roce	1945	Benešovými	dekrety	vyvlastněn.	Dodnes	je	
však	na	zámku	mnoho	exponátů,	které	přibližují	jejich	život	
a	další	jsou	zapůjčeny	např.	ze	zámku	Žleby	a	míst	s	tímto	
rodem	spjatých.
Další	 info:	www.zamek-slatinany.cz,	 telefon:	 469	 681	 112,	 
e-mail:	Slatiňany@pardubice.npu.cz


