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Rada města Slatiňany projednala
na 79. schůzi dne 27. 8. 2009

  1.  Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví 
právnické osoby

  2.  Právní rozbor smluvního vztahu ve věci výstavby 2 × 30 byto-
vých jednotek na Starém Náměstí

  3.  Standardy pečovatelské služby
  4.  Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě o zajištění dopravní infra-

struktury v části lokality pro výstavbu rodinných domů Slati-
ňany – jih, kat. úz. Kunčí

  5.  Umístění informačního systému – Rekreační lesy Podhůra
  6.  Zřízení místa k odkládání vytříděného odpadu (u sokolovny)
  7.  Zřízení věcného břemena – elektropřípojka k novostavbě RD 

u „Panského statku“
  8.  Zřízení věcného břemena – změnu trasy kabelového vedení NN – 

elektropřípojka k pozemkům parc. č. 76/31 a 76/33 v Trpišově 
  9.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2009
10.  Hospodaření p.o. Základní školy Slatiňany za 1–6/2009
11.  Hospodaření p.o. Mateřské školy Slatiňany za 1–6/2009
12.  Hospodaření p.o. Základní umělecké školy Slatiňany za 

1–6/2009
13.  Hospodaření p.o. Školní jídelny Slatiňany za 1–6/2009
14.  Hospodaření města Slatiňany za 1–6/2009 
15.  Úpravu závazných ukazatelů pro p. o. Mateřskou školu Slati-

ňany na rok 2009
16.  Úpravu odpisového plánu p. o. Základní umělecké školy Sla-

tiňany na r. 2009
17.  Smlouvu o poskytování právní pomoci
18.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do 

MěÚ
19.  Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem 
práce v Chrudimi

20.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v Presích

21.  Smlouvu o dílo č. 5010 9332 na zpracování projektové do-
kumentace pro akci „Slatiňany Říště – splašková kanalizace, 
dokumentace pro územní řízení“

22.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zhotovení zakázky města malého rozsahu – Nové veřejné 
osvětlení u vjezdové brány na T. G. Masaryka, Slatiňany

23.  Vydání územního opatření o stavební uzávěře pro lokalitu pro 
zástavbu nízkopodlažním bydlení v Trpišově, ozn. v ÚPO Sla-
tiňany 44/R.

24.  Provoz plovárny města Slatiňany v září 2009
25.  Vnitřní směrnici rady města o použití městského rozhlasu

Rada města Slatiňany projednala
na 80. schůzi dne 7. 9. 2009

  1.  13. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2009

  2.  Zrušení Vnitřní směrnice č. 5/2007 RMS Pokladna městského 
úřad Slatiňany a vydání Vnitřní směrnice č. 3 /2009 RMS Po-

kladna městského úřadu Slatiňany
  3.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na 

byt č. 6, čp. 534, ulice Tyršova ve Slatiňanech
  4.  Uzavření dohody o bezúplatném užívání pozemku k umístění 

kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu u soko-
lovny ve Slatiňanech

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídky na 
zpracování zakázky malého rozsahu na kompletní administra-
ci projektu – Splašková kanalizace Trpišově

  6.  Zadání zakázky města – Zřízení pracoviště CzechPOINT – 
upgrade

  7.  Smlouvu o výpůjčce stojanu na propagační materiály
  8.  Provoz plovárny města Slatiňany
  9.  Zadání zakázky města – Obnova příměstské zeleně – Třešňov-

ka ve Slatiňanech
10.  Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11.  Žádost o úpravu veřejného osvětlení a vypnutí světla

Rada města Slatiňany projednala
na 81. schůzi dne 21. 9. 2009

  1.  14. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2009 

  2.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na 
byt č. 4 čp. 832, na Starém náměstí ve Slatiňanech

  3.  Umístění směrových značek do chatové oblasti a zahrádkářské 
kolonie Kunčí – Borek

  4.  Nařízení města Slatiňany č. 1/2009, o zimní údržbě, rozsahu, 
způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti 
místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic

  5.  Nařízení města Slatiňany č. 2/2009, kterým se vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňo-
váním sněhu a náledí

  6.  Vnitřní směrnici č. 4/2009 RMS – Plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území 
města Slatiňany

  7.  Žádosti o dočasné vypnutí světla a o úpravu veřejného osvět-
lení

  8.  Návštěvní řád lesních cest v rekreačních lesích Podhůra
  9.  Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu MUNIS – PDF tisk 
a smlouva o zápůjčce modulu informačního systému MUNIS 
eDok – Elektronické dokumenty

10.  Právní rozbor smluv o dílo se společností KRRO s.r.o. – 
JUDr. Jarmila Černá

11.  Pojištění majetku a odpovědnosti města Slatiňany 
12.  Zadání stavební zakázky města – Veřejné osvětlení v ul. T. G. 

Masaryka ve Slatiňanech
13.  Výběr dodavatele navijáku pro JPO
14.  Úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské 

školy Slatiňany na rok 2009
15.  Smlouvu o výkonu veřejné služby
16.  Program 21. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
17.  Exkurse v rekonstruované ZUŠ Slatiňany

Rada města Slatiňany
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Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany hledá brigádníka, kte-
rý bude 7 dní v listopadu zajišťovat dozor ve Společenském domě 
při plánované výstavě k 20. výročí Sametové revoluce. Brigáda je 
vhodná pro studenty či důchodce. Termín a pracovní doba bude 
upřesněna později.
Písemné nabídky prosím zašlete nebo předejte na níže uvedenou 
adresu nejpozději do 15.10. 2009:
Městský úřad Slatiňany, Městská knihovna, T. G. Masaryka 36, 
538 21 Slatiňany nebo e-mail: knihovna@slatinany.cz

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 září jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme 
pro naše čtenáře knihy: 
Vlastimil Vondruška – Letopisy královské komory IV.
Ludmila Vaňková – Ty jsi dědic svého otce

Ve čtvrtek 22. října v 19.00 hod. zveme všechny příznivce cesto-
vání, zajímavých fotografií a poutavého vyprávění do Společen-
ského domu na přednášku Hany Doležalové – Mexiko – putová-
ní za aztéckými památkami a od hor k moři. Dále jsme pro vás 
připravili na čtvrtek 26. 11. vyprávění a fotografie ze dvou cest 
Petra Prchala a Jiřího Hodice do země orlů (a bunkrů) – Albánie. 
Pokud pravidelní návštěvníci našich cestovatelských večerů zkusí 
zavzpomínat, kam jsme se s našimi hosty dostali nejdál, od čtvrtka 
10.12. to budou mít jednodušší, s Mgr. Bejčkem z hradecké hvěz-
dárny se s programem Apollo vypravíme až na Měsíc.
Při dalších besedách po Novém roce se vypravíme do, Číny, Rus-
ka a s partou zajímavých lidiček obeplujeme svět.

JH

Poezie v jiném hávu
Když se řekne Václav Chalupa, většina lidí si asi vybaví slavného 
veslaře. Ale stejné jméno nosí i básník a ochotnický herec z Cho-
těboře. A právě on spolu s dalšími členy divadla Schod přijede ve 
čtvrtek 15. října do Slatiňan, aby vystoupil na Laskavém večeru 
ve Společenském domě. Nebude to však klasické autorské čtení, 
ale Chalupova poezie bude celým souborem nejen recitovaná, ale 
i hraná a zpívaná. 
Pořad začíná jako obvykle v 19 hodin. z.j.

21. září proběhlo v prostorách informačního centra ve Slatiňanech 
vyhodnocení  letošního ročníku zmíněné soutěže. Úkolem zúčast-
něných bylo navštívit místa našeho regionu a dle požadovaných 
otázek v putovní knížce na ně hledat odpovědi. Zároveň nechat 
razítkem potvrdit skutečnou návštěvu míst. S razítkem obdrželi 
soutěžící v každém uvedeném infocentru i 2 dílky puzzlí, které 
po absolvování celé soutěže daly dohromady velice pěknou map-
ku našeho okolí. Každé infocentrum do soutěže poskytlo kromě 
drobných odměn i 1 větší cenu. Slatiňany si pro vylosovaného při-
pravili den strávený ve Slatiňanech. Skládá se z návštěvy zámku, 
hřebčína,  výjižďky na koni a také jízda kočárem po okolí Slatiňan 
se zastávkou v restauraci Monaco. Výhercem této ceny se stala 
Věra Hudcová z našeho regionu. 
Oproti loňskému ročníku jsme zaznamenaly o Putování za pověst-
mi opět větší  zájem, což nás těší a zároveň znamená, že neupadá 
zájem o cestování a poznávání našeho kraje a vůbec zajímavých 
míst naší republiky. Soutěž bude i nadále pokračovat i v příštím 
roce, a doufáme, že o ni bude nejméně tak velký zájem jako v roce 
letošním.
Výherní listinu naleznete v prostorách zúčastněných infocenter nebo 
na jejich www stránkách. Všem vylosovaným blahopřejeme. 

Infocentrum Slatiňany

Něco pro naše čtenáře 66. LASKAVÝ VEČER

Putování za pověstmi Chrudimska Hlinecka

Brigáda

Cestovatelské večery ve Slatiňanech
zahajují svou již 7. sezónu

Zveme všechny příznivce pěkných písniček v pátek 23. 10. 2009  
v 16 hodin do Společenského domu ve Slatiňanech, kde vám k po-
slechu zahraje a zazpívá známá skupina Fragment pod vedením 
pana Starého z Heřmanova Městce. 
Přijďte strávit pěkné odpoledne a zazpívat si, jste srdečně zváni.

Posezení při oblíbených písničkách

V neděli 4. 10. se koná mykologická vycházka, která navazuje na 
výstavu hub ve Společenském domě. Sraz v 9.00  u vodárny na 
Monaku. Vycházku povedou Pavel Brůžek a Václav Kobera, kteří 
představí všechny jedlé i nejedlé houby, které budou během vy-
cházky nalezeny. Vzhledem k poškození lesů větrnou kalamitou 
v loňském roce a rekonstrukci lesních cest na území Městských 
lesů Chrudim, povede vycházka do nepoškozené části směrem ke 
Kočičímu hrádku a Kometě, převážně mimo cesty. Košíky určitě 
s sebou!
Další informace: gutzer@centrum.cz nebo 723 004 397.

Mykologická vycházka do lesů na Podhůře

Projekt Krajina kolem města – náš domov
Vážení spoluobčané, děkujeme všem rodinám, spolkům, organi-
zacím i školním třídám, které se do našeho projektu přihlásily. 
Všechny stromky plánované pro letošní výsadbu byly rychle ro-
zebrány.
Nyní zveme Vás všechny (Vás, kteří jste se stihli přihlásit i Vás, 
na které již letos nezbylo) na společné setkání:

Sázení stromků v Třešňovce
Sobota 7. listopadu 2009

Sraz v 10.00 hod na Vrchlického návrší
Program:
• Zahájení, pár slov k historii Třešňovky
• Vystoupení školního sborečku
• Sázení stromků 
• Ekologicky zaměřené hry pro děti či rodiny
• Opékání buřtů (které si sami přineseteJ)
Zakončení v cca 14.00 hod.
Kdo má možnost, tak si vezměte s sebou rýč a lopatu.
Těšíme se na Vás.

Za středisko Junáka D. Vychodil
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V letních měsících byly dokončeny inves-
tiční akce:
Dopravní stavby:
Komunikace ve Škrovádu – IV. a V. etapa 
– investiční náklad 2,9 mil. Kč
Chodník na Starém Náměstí – investiční 
náklad 0,36 mil. Kč. 
Údržba a opravy:
Rekonstrukce části místní komunikace 
v Kunčí – náklad 0,157 mil. Kč, 50 tis. Kč 
příspěvek Mikroregionu Chrudimsko.
Školské zařízení:
Rekonstrukce sociálního zařízení v mateř-
ské škole +zrušení septiku v mateřské ško-
le – náklad 0,326 mil. Kč. 

Stavební úpravy v základní umělecké škole 
– náklad 0,5 mil. Kč.
Zateplení obvodového pláště budovy B zá-
kladní školy – investiční náklad 5,5 mil. Kč 
– stavba realizována z dotace ministerstva 
životního prostředí (státní fond životního 
prostředí), podíl města cca 15 % nákladu.
Kanalizace ve Slatiňanech – ul. Na Os-
trově (stoka „D“) a ul. Vrchlického (napo-
jení prakticky celé levobřežní části města 
na kanalizační sběrač, odvádějící splaško-
vé vody na čistírnu odpadních vod v Chru-
dimi) – investiční náklad 25,4 mil. Kč – 

stavba realizována s dotací ministerstva 
zemědělství.
V rámci stavby kanalizace v ul. Na Ostrově 
byl obnoven povrch vozovky v této ulici 
(sjednocen živičný povrch) s propojením 
na v loňském roce vybudovanou cyklopěší 
stezkou podél řeky Chrudimky.
V letošním roce ještě proběhne stavba 
(nebo její část) prodloužení veřejného 
osvětlení podél ulice T. G. Masaryka na vý-
jezdu z města ve směru na Nasavrky (nutná 
náležitost připravovaného vybudování zpo-
malovací vjezdové brány na silnici I/37).

A. Odvárka

Výstavba  ve Slatiňanech, financovaná z rozpočtu města

Zdejší panský pivovar vařil lahodný nápoj po čtyři staletí, a to 
až do svého zrušení v roce 1886 (F. A. Auersperg). Varna piva byla 
pak upravena dle plánů stavitele J. Schmoranze z r. 1891 na čty-
ři obytné místnosti, z čehož adaptací vzešly dvě samostatné části 
(dvojdomek) s čp. 16 a 568.

Na snímku je část budovy původního pivovaru s čp. 16, nalé-
zající se proti restauraci U zámku, kdysi formanské hospodě.

O jeho založení před koncem 15. století se zasloužili chrudim-
ští sladovníci, stejně tak i o další v okolí, avšak slatiňanský pivovar 
se řadil mezi prvními. V té době patřil rytíři Zikmundovi Šárovci, 
jakožto celé zboží (Slatiňany).

Se Šárovcem měla chrudimská obec dlouholetý spor (1488 
– 1493), neboť vařil a vystavoval piva bílá a ječná. Chrudimští 
jej žalovali proto, že se cítili poškozeni klesajícím prodejem piva, 
z jehož šenku velmi profitovali. Odkazovali se přitom na výsadu 
krále Jiřího, podle níž na jednu míli v okolí nikdo nesměl provo-
zovati městských obchodů. Pře byla ukončena rozhodnutím zem-
ského soudu, jehož verdikt zněl v tom smyslu, že výsady měst 
se vztahují pouze na sedláky, nikoliv na pány a rytíře. Tento ná-
lez sloužil jako precedens u obdobných půtek mezi královskými 
městy a drobnou šlechtou. U nově vzniklých pivovarů na panství 
(zboží) museli krčmáři odebírati pivo pouze od něho, při poruše-
ní zákazu jim hrozila pokuta. Na slatiňanském statku navíc ještě 
dvoutýdenní arest.

O sto let později, za Zikmunda Karlíka se dočítáme, že nový 
pán Slatiňan se snažil co nejvíce zvelebit svůj majetek, především 
jeho výnos. Za jeho držby (1595–1605), než jej převzal jeden ze 
synů, dokázal mj. přestavět pivovar se sladovnou a rozšířit chmel-
nici.

V období berkovského fideikomisu byly Slatiňany drženy ke 
hradu Rychemburku a k roku 1651 se uvádí, že bylo vytočeno (vy-
pito) 152,5 sudu piva. Známo je i jméno sládka (Jeremiáš).

Za knížete Karla Auersperga, který vlastnil nasavrcké pansví 
od r. 1795 do své smrti roku 1822, byl zaznamenán výstav pivova-
ru 16 sudů, totéž uvádí Sommer v roce 1837 (Königreich Böhmen, 
Bd. 5). Pravděpodobně se jedná o kapacitní údaj, vztahující se 
k jedné várce (šarži) stočenou do sudů.

Poslední informace, týkající se množství uvařeného piva, po-
chází z doby před jeho zrušením a činí 2500 hl. Jsou známi i sládci, 
kteří toto pivo vařili, jmenovitě v letech 1873–84 to byl A. Pickart 
a posledním K. Linhart (1884–5).

Z dostupných pramenů se nepodařilo vyhledat bližší ukazatelé 
jakosti tohoto piva např. stupně.

Zajímavá výstavka o pivovarnictví na Chrudimsku se uskuteč-
nila v loňském roce (červnu) v Kulturním domě v Zaječicích. Na 
ni byl prezentován i náš malý pivovar sběratelem pivních lahví 
P. Pilným z Bítovan. Regionální muzeum v Chrudimi připravuje 
v r. 2010 na stejné téma širší expozici, vědomo si názoru, že by 
mohla zaujmout širší veřejnost.

Ing. Milan Vorel

Slatiňanský pivovar neměl tradiční značku pěnivého moku
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V letošním roce došlo k poměrně zásadní změně týkající se pro-
vozovatele a vlastníka slatiňanské plovárny. Na základě předcho-
zích jednání převzalo plovárnu od SK Spartak Slatiňany, o.s., 
město Slatiňany. Oslovila jsem a vyzpovídala tajemníka městské-
ho úřadu, Ing. Jiřího Hodince a vedoucího údržby města, Miloše 
Víška a požádala je o několik odpovědí na otázky, které by vás 
čtenáře a možná i návštěvníky naší plovárny mohly zajímat.

Myslíte si, že se opravdu nenalezlo jiné řešení, jak ponechat plo-
várnu ve vlastnictví Spartaku a hlavně zachovat i její funkčnost? 
A byl tento krok správným směrem?
Nevím, jestli jiné řešení bylo hledáno, městu v únoru letošního roku 
vedení Spartaku oznámilo, že z důvodu ekonomické neúnosnosti 
letos plovárnu nezprovozní. Po intenzivním jednání došlo k doho-
dě mezi městem Slatiňany a SK Spartak a 20. dubna zastupitelstvo 
města jednomyslně odsouhlasilo převod celého areálu plovárny do 
majetku města. Převod byl bezplatný, město však uhradilo zbýva-
jící části úvěrů, které Spartak splácel za rekonstrukci a fakturu za 
opravu. Říci, zda to byl krok správným směrem, je těžké. Plovárnu 
jsme během dvou měsíců připravili a otevřeli, bylo by asi nejlepší 
se zeptat návštěvníků, jak byli spokojeni. Já věřím, že snad ano, 
protože ač nám počasí v první polovině léta příliš nepřálo, cel-
ková návštěva byla nadprůměrná. Z dlouhodobého ekonomického 
hlediska je nutné říci, že zařízení plovárny není nejmladší a bude 
dříve či později vyžadovat finanční prostředky na opravu, výjim-
kou je snad zrekonstruovaný velký a malý bazén. Jedná se však 
o rozsáhlý areál s největším plaveckým bazénem široko daleko 
a s dalšími možnostmi využití pro nejširší veřejnost.

Převodem došlo k některým zásadním a možná i malicherným 
změnám týkající se provozu celé plovárny ať již ze strany finan-
cí, materiálního vybavení nebo úprav a oprav v celém areálu 
včetně čističky, zaměstnanců či brigádníků…. Můžete některé 
nejdůležitější a třeba i finančně nejnáročnější jmenovat?
Na nějaké velké změny nebyl čas, ani peníze v rozpočtu, ales-
poň jsme kvůli snížení provozních nákladů propojili malý ba-
zén s úpravnou vody, aby jej nebylo nutné každý den vypouštět 
a napouštět pitnou vodou, tím se i poněkud ohřívá vody v celém 
systému a vyměnili jsme poškozené potrubí mezi plaveckým ba-
zénem a úpravnou, kterým v minulosti denně unikaly desítky tisíc 
litrů vody. Dále bylo nutné provést mnoho drobných oprav, úprav, 
nátěrů podobně. Velké úsilí nás stála i administrativní příprava 
– jednání s hygienou, vydání provozního řádu a ceníků, pojiš-
tění areálu, zajištění kontroly jakosti vody, provozu občerstvení, 
plavčíků, pokladních a další. Dále jsme přijali na dobu určitou 
3 zaměstnance z úřadu práce do oddělení údržby města. Jen při 
přípravě provozu plovárny údržba města odpracovala více než 
1200 hodin.

Jakým způsobem a kdo vlastně koordinuje chod plovárny? Kdo 
má na starosti její odemčení, zamčení, kdo dá pokyn kdy posekat 
trávu a třeba natřít zábradlí a vůbec, při vrtkavém a nestálém po-
časí musí každé ráno někdo rozhodnout, zda bude nebo nebude 
otevřeno, je tomu tak? A s tím souvisí i otázka zaměstnanců – jít 
či nejít do práce, nebo třeba jenom odpoledne? 
Za to, aby všechno fungovalo, obsluha byla na svých místech, 
voda se čistila, porouchané věci se rychle opravily a celé léto sví-
tilo sluníčko, zodpovídá vedoucí údržby jako správce plovárny, 
v jeho nepřítomnosti tajemník MěÚ. Každý den do osmé hodiny 
bylo nutné rozhodnout, jestli se otevře nebo ne a poslat zprávu 
pokladním a plavčíkům, jestli a v kolik hodin mají přijít. Někdy 
rozhodnutí nebylo jednoduché. Rozhodli jsme se plovárnu oteví-
rat, i když je nejisté počasí a myslím, že se nám to vrátilo na vyšší 
návštěvnosti.

Jakým způsobem a kdo vlastně zajišťuje provoz plovárny? Je 
jistě nějaký personál – pokladní, uklizečky, údržbářské, zahrad-
nické či natěračské práce, nemůže chybět ani dozor – plavčík. 
Dohled nad návštěvníky (plavčíky) zabezpečuje Vodní záchranná 
služba Českého červeného kříže, pokladní jsou zajištěny na doho-
du, denně na plovárnu dochází uklizečka z MěÚ a ostatní práce 
provádí údržba města podle potřeby.

Velice důležitá je hygienická stránka, kdo kontroluje čistotu vody 
a eventuelně upravuje chemikálie, které se musí do vody přidá-
vat? A jen tak, pro informaci, jaké množství chemie je potřeba 
k ošetření bazénu na celou sezónu a kolik to představuje finanč-
ních prostředků?
Všechny tyto práce má na starosti údržba města, dovoz chemie, 
odebírání vzorků vody, vedení záznamů o kvalitě vody, úpravu 
vody, zajištění chodu čističky a její údržbu, čištění dna bazénu. Za 
sezonu se spotřebovalo asi 9000 litrů chemikálií za cca 60 000 Kč. 
Mimo to na plovárně provedla 3 kontroly hygienická stanice. Až 
na maličkosti jsme vždy uspěli.

Ceník je postaven tak, aby si mohl každý vybrat dle svých finanč-
ních možností, výjimkou nebylo ani každodenní koupání po 18 
hodině zdarma nebo jistě výhodné permanentky, na základě ja-
kých indicií byl ceník vytvořen? Můžete pro naše čtenáře uvést 
pár čísel týkajících se návštěvnosti, počtu prodaných vstupenek.
Ceník rada města schválila tak jak platil v letech minulých, ale 
zavedli jsme navíc permanentky, které však nebyly téměř využi-
ty, zájem byl ale o vrácenky. Celkem plovárnu města Slatiňany 
navštívilo 8774 osob, největší zájem (téměř ¾) byl o celoden-
ní vstupenky (jak plné tak i zlevněné vstupné). Co bylo potě-
šitelné, celková tržba byla téměř 340 000 Kč, což je o více než 
100 000 Kč více než byly průměrné tržby předchozího majitele 
a to meteorologové udávají, že letošní léto bylo 3. nejhorší za 
posledních 10 let. To je vlastně odpověď na tvoji 1. otázku. Navíc 
se starostovi a místostarostovi podařilo zajistit dalších 40 000 Kč 
formou pronájmu ploch na reklamu či jako sponzorský dar od fi-
rem Geodetales Chrudim s.r.o., DUKO Hlinsko s.r.o., SPS – VKP 
s.r.o. Slatiňany, REAL s.r.o., Slatiňany, Vodárenská společnost, 
Chrudim, a.s. Zprovoznit plovárnu také významně pomohly fir-
my VCES Chrudim, a.s. a Stavební huť Slatiňany. Další nemalou 
částkou v příjmech bylo nájemné za občerstvení.

Asi si nikdo nedovede představit ideální krásný sluneční den na 
plovárně bez jídla a pití. Kdo byl provozovatelem občerstvení? 
Jaká byla spokojenost návštěvníků plovárny se sortimentem 
a službami této provozovny? Jaká byla spokojenost provozova-
tele s tímto nájemcem. 
Očerstvení bylo pronajato jednomu ze dvou zájemců, p. Flégro-
vi z Pardubic. Základní sortiment byl, myslím, zajištěn, ovšem 
dle úvodních jednání jsme, a to se shodneme oba, očekávali tro-

Ptáme se za Vás



5

chu víc, zejména pružnější a příjemnější obsluhu. Problémy ob-
čas byly i s pořádkem. Věřím, že příští rok se nám podaří zajistit 
občerstvení na trochu lepší úrovni. Půjdeme zřejmě opět cestou 
pronájmu.

Lidé nejdou do areálu plovárny jenom za koupáním, plaváním 
nebo se opalováním, ale vyžadují i aktivní odpočinek. Co našli 
tito zájemci v areálu? A uvažuje se třeba již nyní o nějaké rozší-
řené nabídce služeb v příští sezóně?
Plovárna ve Slatiňanech je navštěvována především lidmi, kteří 
hledají klid a pohodu, možnost zaplavat si na velké ploše v čisté 
vodě. Hřiště na nohejbal a beach volejbal je využívané jen částeč-
ně. Do příští sezony žádné velké změny zřejmě nepřijdou, zejména 

z důvodů finančních, uvažujeme snad jen o zakoupení skluzavky 
pro malé děti do malého bazénu a o ohřevu vody ve sprchách.
V současné době zjišťujeme možnosti, jak uvést do provozu saunu 
a připravujeme záměr využití zatím prázdných prostor v severním 
křídle budovy.

Děkuji vám za rozhovor a přeji nejenom všem slatiňákům, ať 
příští rok mohou počítat s tím, že si budou moci opět užívat pří-
jemné chvíle v celém areálu plovárny i s veškerými službami, 
a to hned jak to počasí dovolí a všichni budou spokojeni nejméně 
tak, jako v roce letošním. 
Ptala se

Renata Maryšková Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Nabídka kompostérů za zvýhodněné ceny – 2. 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 za-
sílejte nejpozději do 30. 10. 2009 na Městský úřad Slatiňany, 
správu majetku – paní Medunová. Po uvedeném termínu budou 
nádoby 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. 

Pro stálý zájem o kompostéry nabízí tímto město Slatiňany svým 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
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V sobotu 29. srpna jsme byli na autobusovém 
výletě, a to „Po stopách Auerspergů“. Akce té-
maticky navazovala na výstavu „Auerspergo-
vé“ v zámecké galerii i na několik zajímavých 
přednášek, na kterých většina z nás byla. Naše 
první zastávka byla ve Žlebech. Tady jsme si 
s průvodkyní prohlédli zámek, letní sídlo rodu. 

Původně to byl gotický hrad v meandru řeky Doubravy, později 
upravený na zámek. Rod Auerspergů se sem dostal v r. 1746 sňat-
kem Jana Adama z A. s Marií Kateřinou hraběnkou ze Schoenfel-
du. Romantické 19. století inspirovalo Vincence Karla z Auerspegu 
k rozsáhlé novogotické přestavbě. Ta probíhala v letech 1849–68, 
byla řízena Františkem Schmoranzem a prováděna za účasti knížecí-
ho architekta Benedikta Škvora a stavitele žlebského panství Schel-
la. Část sochařské výzdoby zámku je dílem Emanuela Maxe. Na 
zámek je krásný pohled, i interiér nás velmi zaujal. Pozoruhodnou 
atmosféru dodává pokojům nejen nábytek, ale i obložení stěn, kože-
né tapety, i nástěnné malby a obrazy. Mimořádně bohatá je i sbírka 
zbraní. Upoutalo nás nově zrekonstruované zámecké divadlo, i jeho 
rozsáhlé zázemí. Prohlédli jsme si i vzácně dochovanou rozlehlou 
zámeckou kuchyni.
Ze zámku jsme se šli podívat do přilehlé ukázkové obůrky, kde je 
miniaturní zoologická zahrada. Její atrakcí je i stádečko bílých je-
lenů ze známého chovu v Žehušicích. I tam jsme před časem byli 
na výletě. Teď jsme byli svědky i práce s dravými ptáky a jejich 
krmení. Viděli jsme např. výra, luňáka, supa, orly.
Auerspergové mají podobnou rodovou legendu jako Pernštejnové 
– podle ní dávný prapředek rodu vlastnoručně přemohl a spoutal di-
vokého zubra. Tato scéna je znázorněna na kašně před vstupem do 
zámku a zubr je i nad vstupním portálem hlavní brány.
Po obědě jsme přejeli do blízkých Markovic a tam se prošli ke hřbi-
tovnímu kostelíku sv. Marka. Do jeho krypty byly přestěhovány 
rakve s ostatky členů rodu Auerspergů z původní nedaleké rodové 
hrobky. Ta byla totiž bohužel při rozšiřování lomu zrušena.
Další naše zastávka byla Filipov nedaleko Čáslavi. Původní název 
osady byl Šintlochy, nové jméno dostala na počest Filipa Krakov-
ského z Krakova, který původní hospodářský dvůr a kapli nechal 
přestavět a rozšířit. Vznikl tak barokní zámeček s rozlehlým parkem. 
V letech 1863–65 byl zámek se dvorem přestavěn ve stylu roman-
tické anglické gotiky. Zámek je nyní opraven a je v něm soukromé 
zdravotnické zařízení. Zrekonstruovaná je zatím ještě část dvora. 
Řada obytných budov v ulici vedoucí k zámku opravena sice není, 
ale i na nich je vidět stejně působivá architektura. A to vše tvoří 
zajímavý komplex. Filipov sice s rodem Auerspergů nesouvisí, je tu 
však podobně jako ve Žlebech vidět taková historizující přestavba 
a výstavba. Z Filipova jsme dojeli do obce Tupadly – také poblíž 
Čáslavi. Sem stopy rodu Auerspergů vedou. Podívali jsme se na zá-
mek, který jim patřil a na budovu jejich bývalého pivovaru.
Další náš výlet, v sobotu 5. 9. byl jen pěší ze Slatiňan – k rozhledně 
Bára, na její slavnostní otevření. Bylo už druhé, i toho prvního jsme 
se zúčastnili. V loňském roce to bylo 21. června. Tehdy jsme na roz-
hlednu nevystoupali, protože u ní byla velká fronta. Ale ve středu 
nato ji vichřice poničila. Ani tentokrát se nám ve frontě stát nechtě-
lo. Ostatně i z místa u ní je pěkný rozhled. A tak jsme si poseděli 
u občerstvení, podívali se na lanové centrum a nakonec s průvod-
cem obešli připravený naučný okruh kolem poznávacích zastavení 
a venkovní tělocvičny. Obnovená rozhledna autora Martina Rajniše 
je opět trojjehlan z modřínových prken. Oproti původní je ale jinak 
řešena její základová deska, která má i kotvící prvky. Ty zabrání 
tomu, aby ji vítr nadzvedl. A tak se budeme těšit, že se při některé 
naší procházce na rozhlednu dostaneme.
Čtrnáct dní nato jsme jeli vlakem do Petrovic n. Orlicí. Odtud jsme 
mířili do Přírodního parku Orlice. Přešli jsme řeku a lesem mířili do 
místa Suté Břehy. A to byl malý kousek cesty, kterou jsme už před 
časem šli. Suté Břehy byly původně dřevařská osada s hájovnou, 
nyní je tu jen rekreační tábor s chatkami. Našli jsme žlutou značku 
a pokračovali podle meandrů Orlice. Tady je cesta úplně jiná, než 
jaké známe z okolních lesů. Je terénem a více romantická. V zimě 

nebo po dešti bychom tudy nešli. Dostali jsme se k místu zvanému 
Králův stůl. Tady se podle pověsti zastavil na občerstvení král Jiří 
z Poděbrad. Zdejší přírodní tok řeky, slepá ramena a tůně – to vše 
dalo podnět vzniku řady pověstí i pohádek. Tak např. ta o vodníkovi, 
kterého si v podobě koně chytil jeden místní hospodář, i o tom, jak 
o toho koně přišel. Nebo další, o bludičce, která pomohla v nouzi 
jinému sedlákovi. Tomu se ve tmě na hrbolaté cestě odlomilo kolo 
u vozu. Bludička mu posvítila a tak pomohli jeden druhému. On jí 
svou vděčností pomohl ze zakletí.
Kolem luk se spoustou ocúnů jsme došli do Krňovic, vesnice s pozd-
ně barokním kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie a skanzenem. Do 
skanzenu jsme šli po obědě na prohlídku. Viděli jsme tam řadu re-
konstruovaných objektů a jejich vybavení. Např. zařízení na výro-
bu másla, na praní, mlátičku, žentour a staré automobily. Bylo nám 
předvedeno i ruční zpracování lnu. Potom jsme si prohlédli výstavu 
modelů sakrálních a lidových staveb z celých Čech. Tak jsme tu vi-
děli např. kostel z Kočího, Lomce, Zelené Hory, Poštorné i různé 
objekty statků z celé republiky. Např. i statek poličského typu.

Okolí Krňovic trpí občas povodněmi Orlice. Však jsme cestou do 
Třebechovic šli podle silnice po nadzemní lávce, která tam je právě 
proto. V Třebechovicích jsme si prohlédli úpravné náměstí s Mu-
zeum betlémů (kde jsme byli při dřívějším výletě), Mariánským 
sloupem, sousoším Nejsvětější Trojice, kašnou, kostelem a radnicí 
s kvetoucími muškáty na oknech. Třebechovice se původně jmeno-
valy Třebechovice nad Dědinou. Dědina je potok, pravobřežní pří-
tok Orlice. Oreb je vrch nad městem, i na něm jsme už byli. Původně 
se nazýval Vinice. V roce 1419 byl dějištěm velkého shromáždění 
lidu z východních Čech a dostal pak biblické jméno Oreb. Vznikla 
zde vojenská jednotka orebské bratrstvo – Orebité, kteří se prosla-
vili roku 1420 v boji o Vyšehrad. Kolem Orebu a kolem pomníku 
MUDr. J. T. Helda jsme mířili k nádraží. Krásné slunečné počasí 
velkou měrou přispělo k tomu, že den byl plný pohody. Jenom ty 
ocúny nám připomínaly, že se blíží podzim. A my jsme se už cestou 
domů těšili na další výlet – na Vysočinu a snad i na houby.

Klub českých turistů Slatiňany

Další výlety Klubu českých turistů Slatiňany
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Zlí a nezodpovědní lidé zaneřádili park a město odpadky. Vítej-
te ve virtuálním světě třídění. Takové je motto soutěže, kterou 
naleznete na internetovém portálu www.ekontejnery.cz. Soutěž 
propaguje třídění odpadu a jistě zaujme i pobaví nejen děti, ale 
i dospělé.
Pokud chcete vyhrát mobilní telefon, MPEG4 přehrávač nebo trič-
ko, musíte roztřídit 39 vyhozených předmětů (papírovou obálkou 
počínaje a televizí konče) během 120 sekund na šest sběrných míst. 
O každé věci můžete tak přemýšlet jen o něco déle než 3 sekundy. 
„Soutěž každého, kdo dojde až do cíle, skutečně naučí, jak třídit 
odpad. Úspěšný hráč už se nesplete, co patří do bílého, žlutého, 
modrého či zeleného kontejneru, co do běžné popelnice a co se 
odnáší do sběrného dvora. Na první pohled vypadá hra jednodu-
še, ovšem za chvíli se mnozí hráči přesvědčí, že správnému třídění 
odpadu se skutečně potřebujeme učit“, vysvětluje Tomáš Pešek, 
regionální manažer společnosti EKO-KOM, která ve spolupráci 
s Pardubickým krajem hru připravila.
Hra je velmi snadno pochopitelná a pracuje s jednoduchou grafi-
kou. Šanci mají i úplní začátečníci v třídění odpadu. Nejenže se dá 
použít nápověda, ale méně zkušení si mohou hru klidně několikrát 
zopakovat.
Smyslem hry je vytřídit SPRÁVNĚ A CO NEJRYCHLEJI všech-
ny odpadky v parku. Hra probíhá do listopadu 2009 a s vítězi 
se seznámíme hned v prosinci. HODNĚ ŠTĚSTÍ A RYCHLOU 
RUKU na www.ekontejnery.cz!
Víte, který papír patří do sběru?
Začal nový školní rok a s ním i sběrové soutěže. Sbírají se plasto-
vé lahve, staré baterie nebo hliník. Nejčastěji ale děti sbírají starý 
papír. Proč? Mnohé školy si uvědomují, že papír je základní suro-
vinou, kterou při výuce používají. I když žijeme v době počítačů, 
spotřeba papíru neustále roste. Na jednoho obyvatele České re-
publiky připadá ročně spotřeba kolem 150 kg papíru.
„Pořádáním soutěží ve sběru starého papíru učitelé motivují své 
žáky a studenty k zodpovědnosti za životní prostředí a učí je třídit 
odpad. Rodiče dnešních dětí si sběrem papíru mnohdy vylepšovali 
své kapesné. Dnes je třídění nejen papíru, ale i dalšího odpadu 
spíše součástí životního stylu moderního člověka. A právě v oblasti 
výchovy mají školy svou nezastupitelnou roli,“ podpořil podobné 
akce Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, 
zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Víte, jaký papír se může a má sbírat a který ne? Pro ty z vás, kteří 
si nejsou úplně jistí, je tady malá nápověda.

Klidně sbírejte:
- noviny, časopisy, reklamní letáky
- knihy, katalogy
- sešity, kancelářské papíry, dopisní obálky
-  krabice (vždy sešlápnuté), lepenku, kartony, balicí papír, papí-

rové tapety
-  obaly od potravin (např. sáčky od mouky, cukru, krabičky od 

čokolády atd.) 
- jízdenky, účtenky, papírové etikety apod.
Rozhodně vynechejte:
- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír

-  papír s povrchovou úpravou (voskovaný, křídový, zalaminova-
ný) 

- tapety zašpiněné od lepidla
-  použité plenky, mokré nebo vlhké papírové utěrky a hygienické 

potřeby
- plata od vajec, která nemají recyklační značku
Pokud chcete zjistit více o třídění odpadů, podívejte se na interne-
tovou stránku www.ekontejnery.cz.
Kontakt: 
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

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

Umíte třídit odpad? Otestujte sami sebe

Martin se ke konci školního roku nominoval v rámci speciálních 
škol na Mistrovství ČR v atletice.
V atletickém oddíle se druhým rokem věnuje skoku do výšky 
a právě v této disciplíně se stal v kategorii žáků mistrem republiky 
výkonem 145 cm, což byl také jeho osobní rekord. Byl také čle-
nem štafety na 4 × 60m, která vybojovala 3. místo!!!

Po dvou kolech se naši žáci drží v polovině startujících družstev, 
kterých je 9. Po přechodu jedné třetiny kolegů do dorostu, hlavně 
vrhařů, se tento nedostatek  promítl i do výsledků 1. kola. Naštestí 
ve druhém kole přišel Zikmunda, který výrazně zabodoval právě 
ve vrzích a obsadil 3. a 4. místo. Martin (25) – 3. na 3 000m a 4. na 
1 500m. Velkou posilou je Venzara, který se prosazuje ve skoku 
vysokém, ač malý postavou, tak výkonem 155 cm se prakticky 
skoro přeskakuje!!! a obsadil ve druhém kole rovněž 3. místo. 
Další členové, kteří nasbírali alespoň 10 bodů, jsou Češík (hlavně 
překážky), Ďuriač (sprinty), Sikora (skok vysoký a 800m). Druž-
stvo čekají  ještě na podzim dvě kola a úspěchem by bylo skončit 
do 5. místa.

Atletika –KP staršího družstva družstev

Nabídka

Rulík Martin – mistr republiky

SK Spartak Slatiňany nabízí zájemcům zdarma obrubníky včetně 
zbytků betonu. Vhodné zejména pro stavebníky, například do zá-
kladů novostaveb. Nutný je vlastní odvoz ze stadionu. Možnost 
odebrání ihned.
Bližší informace podá předseda organizace ing. Hanuš, tele-
fon 776 128 154 nebo správce stadionu p. Grgurevič, telefon 
608 052 885.

Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany ve spolupráci s CHKO 
Železné hory vás zvou na „Výstavu hub“. Bude se konat v pátek 
2. října a v sobotu 3. října 2009 ve Společenském domě ve Slati-
ňanech, a to od 9 do 18 hodin. 
Vstup zdarma.

Výstava hub
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Říjen na Farmě

Farma Slunečný Dvůr a Restaurace na Farmě
POUZE 10 km západně od Chrudimi.

Pouze 15 km jižně od Pardubic.

Výletní, panoramatická, víkendová, nekuřácká, rodinná
Stojany na kola NON STOP. Rodinné dětské hřiště!

Dráha s umělým povrchem pro zdravý pohyb všech.
Otevřeno pá 16–19.00 hod., so a ne 11–20.00 hod.

Tři oříšky pro Františky
První říjnový víkend – a hned oříškový! A svátek všech 

Františků? Určitě na Farmě! Loupání buráků na čas. Pro děti 
dílna – oříškoví panáčci vítají podzim. A který Francin bude 
nejstrarší? A který klučínek František nejmladší? Zeptejte se 

první říjnovou neděli – na Farmě.
3. a 4. října

Dostihový víkend
Svátek všech dostihových koňařů – v neděli se běží Velká 

Pardubická. A na talíři Málkovy dobroty – třeba steak zvaný 
Žokejův dištanc. A Farma? Tam majitelé závidí svým koním. 

A vypínají v sobě město. Vypněte taky!
10–11. října

Country víkend na Farmě
V sobotu 17. října od 14 hodin zpívání při kytaře. Pospolitost 

na Farmě. Za Vaše písničkové přání – nabídneme dárek.
Tutově originální pivo z pivovaru Platan – „desítka“ Schwar-
zenberg pro všechny dobré lidi. A pozor! Za kolik dnů oslaví 
Restaurace na Farmě druhé narozeniny? Tipujte na Farmě!

17. a 18. října

Region na talíři – aneb to nejlepší máme za rohem
Regionální víkend na Farmě. To nejlepší od řezníka-uzenáře, 
pekaře, medaře, mlékaře i pěstitele brambor, ovoce a zele-

niny. Farma jako křižovatka dobrých nápadů. POZOR!
Prodejní výstava všeho, co Vám chutná!

Tip na originální dárek z výletu.
24. a 25. října

Spořivý víkend na Farmě
1 + 1 zdarma – 31. 10. je Světový den spoření. Farma se 

připojuje! Ušetřete s námi. Jeden závin objednáte – a dru-
hý máte zdarma. Jedno pivo tady – a druhé jako výslužka. 

Jeden kopeček zmrzliny do kornoutku – a jeden jako dárek.
Tuplovaný víkend dobrých počtářů. POUZE NA FARMĚ!

31. října–1. listopadu
více na www.sunnyfarm.cz

Soukromá inzerce
V sobotu 17. října 2009 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 9 nových občánků.

Vítání občánků

Koupím rodinný dům se zahradou ve Slatiňanech, nebo vymě-
ním za pěkný byt 3 + 1 a doplatek. Telefon 731 159 881

Poděkování

Dne 28. října 2009 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou 
položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 
1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.

Oznámení
KAMIL JELÍNEK – OPRAVY A PRODEJ CHLADNI-
ČEK A MRAZNIČEK
Oznamuje změnu adresy – nová adresa Trpišov 102.
Telefonní kontakty – 469 682 000 nebo 607 556 998 – zůstá-
vají beze změny.

Roky ubíhají, vzpomínky zůstávají:
Chtěl bych poděkovat za upřímné a srdečné blahopřání Městské-
mu úřadu ve Slatiňanech k mému pokročilému životnímu výročí 
předané mně při osobní návštěvě paní Aleny Pavlišové. Moje po-
děkování patří i ostatním, kteří si svým přáním na mě vzpomněli.

František Kolek

Položení věnců při státním svátku

Středa  18.00–19.00 h.  Aerobic (aerobní sestava pro pokročilé, 
posilování a strečink s využitím gym-
nastických míčů)

Čtvrtek  18.00–19.00 h.  Step-aerobic (aerobní sestava pro po-
kročilé na bedýnkách, posilování, stre-
čink)

Začínáme 16. září 2009, přijďte si zacvičit, těšíme se na Vás!

AEROBIC VE SPORTOVNÍ HALE


