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Rada města Slatiňany projednala
na 82. schůzi dne 5. října 2009:

  1.  Ceník placených služeb a poplatků v městské knihovně, pravi-
dla pro použití PC a internetu

  2.  Zadání zakázky na kompletní administraci projektu splašková 
kanalizace Trpišov

  3.  Žádosti o pokácení stromů
  4.  Využití zpevněné plochy na sídlišti v ulici Tyršově
  5.  Zadání stavební zakázky města – Rekonstrukce pískovišť 

v Mateřské škole Slatiňany
  6.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených 

do MěÚ
  7.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 čp. 834, na Starém ná-

městí ve Slatiňanech
  8.  Určení dodavatele pro zpracování žádostí o dotaci na Švýcárnu
  9.  Upravení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
10.  Rozšíření programu 21. zasedání zastupitelstva města o bod: 

č. 3 – Podání žádosti o dotaci a závazek zastupitelstva města 
k rozpočtu na rok 2010

Rada města Slatiňany projednala
na 83. schůzi dne 19. října

  1.  Použití rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany
  2.  Umístění informační tabule v rámci projektu Železné hory – 

významná geologická oblast na pozemku parc. č. 336/1 v ka-
tastrálním území Škrovád

  3.  Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického 
informačního centra č. OSRKEF/09/03518-SML s Pardubic-
kým krajem

  4.  Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  5.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VCES-4144/4601 ze dne 

28. 11. 2007 – Kanalizace ul. Na Ostrově a ul. Vrchlického ve 
Slatiňanech 

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 21. zasedání dne 5. října 2009

  1.  Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  15. rozpočtové opatření – změna schválného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2009

Rada města Slatiňany

Bylo, nebylo za devatero horami a devatero řekami zakleté malé 
království, které mohly vysvobodit děti ze školní družiny ve Sla-
tiňanech. Důležité bylo splnit pohádkové úkoly, se kterými si děti 
hravě poradily (určování názvu pohádek, seřazení správného děje, 
pomoc Popelce přebrat hrách, pohádkové puzzle a mnoho dalších 
kouzelných úkolů).
Huráááá, království je vysvobozeno!
Všem dětem patří dík za bezvadné odpoledne.
Poděkování patří také Klubu rodičů ZŠ Slatiňany za příspěvek na 
zakoupení společenských her do naší družiny.

Vychovatelky školní družiny

Putování za pohádkou……..

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 – Znamení Jidáš
David I´Hermitte – Michael Jackson

Něco pro naše čtenářeve Společenském domě ve Slatiňanech bude vzpomínkou na 
20. výročí pádu komunistické totality.
K poslechu zahraje skupina CRAZY SAXOPHONES jazzové 
a swingové melodie.
Mezi jednotlivými skladbami pak Zdeněk Jirásek a Daniel Vy-
chodil přednesou pásmo úvah a zamyšlení. Uslyšíte také poezii, 
úryvky z dopisů a citáty lidí, kteří za minulého režimu byli v ne-
milosti a nesměli publikovat.
Laskavý večer se bude konat ve čtvrtek 19. 11. tradičně od 19 hodin.
Tradiční je i vstupné 50 korun a také malé pohoštění.

UŽ JE TO 20 LET – 66. LASKAVÝ VEČER
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Městská knihovna Slatiňany vyhlásila vánoční soutěž

NEKONEČNÝ VÁNOČNÍ ŘETĚZ

Děti vezměte nůžky, papír, látku a jiný materiál,
který máte doma po ruce a vytvořte sami

nebo s pomocí mamky či babičky
vánoční řetěz o délce nejvíce 1 metr,

kterým bychom mohly společně ozdobit náš
„knihovnický“ vánoční stromek.

Jednotlivé, vámi přinesené řetězy spojíme a uděláme z nich
jeden dlouhý, možná nekonečný………

Vaše řetězy odevzdávejte v knihovně do 22. prosince 2009!
Výrobce nejzajímavějšího čeká překvapení…

Všem vám přejeme hodně nápadů a chutě do díla.

Na 42. cestovatelském večeru se prostřednictvím fotografií a vy-
právění Petra Prchala a Jirky Hodice přeneseme do země orlů 
a nádherných hor i řek, bunkrů, úžasné přírody a příjemných lidí, 
do sice evropské ale stále ještě poněkud exotické země, Albánie. 
Přednáška o dvou letošních výpravách do Albánie se koná ve čtvr-
tek 26. listopadu 2009 v 19.00 hod. ve Společenském domě v Tyr-
šově ulici. Vstupné dobrovolné.

Vánoční soutěž Cestovatelský večer – ALBÁNIE

Město Slatiňany vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice 
referent – referentka státní správy a samosprávy

Druh a charakteristika práce:
-  referent/referentka státní správy a samosprávy – majetková správa
-  pracovní poměr na dobu určitou
Místo výkonu práce: město Slatiňany.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
-  splnění předpokladů dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících 

ÚSC
-  střední vzdělání s maturitní zkouškou
-  orientace v legislativě výhodou (zákony č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), 185/2001 Sb., o odpadech včetně prová-
děcích vyhlášek a souvisejících zákonů, 337/1992 Sb., o správě  
daní a poplatků, 40/1964 Sb., občanský zákoník, 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, 344/1992 Sb., 344/1992 Sb., katastrální 
zákon včetně souvisejících prováděcích vyhlášek, 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, 
289/1995 Sb., o lesích)

- aktivní znalost práce na PC (MS Office),
- řidičské oprávnění skupiny B,
- ochota k pracovním cestám a časová flexibilita,
- komunikativnost, přizpůsobivost, schopnost a ochota učit se no-
vým věcem, 
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. ledna 2010 
nebo dle dohody.
Písemné přihlášky v termínu do 4. listopadu 2009 do 16.30 hod.
Oznámení o vyhlášení tohoto výběrového řízení včetně po-
vinných náležitostí přihlášky a povinných příloh je v plném 
znění k dispozici na úřední desce městského úřadu, na webových 
stránkách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města 
Slatiňany.
Případné dotazy zodpoví tajemník MěÚ Slatiňany Ing. Jiří Hodic, 
tel 469 660 237, e-mail: j.hodic@slatinany.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Vážení spoluobčané, jelikož se nám blíží zimní období a s ním 
i čas, který nám svými vrtochy může zimu pěkně znepříjemnit, 
dovolte nám předat prostřednictvím Ozvěn informace k zimní 
údržbě. V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, kdy odpovědnost za škody, jejichž příčinou 
byla závada ve schůdnosti na chodníku, přešla z vlastníka přilehlé 
nemovitosti na vlastníka chodníku, bylo nutné upravit stávající 
nařízení města a plán zimní údržby. Rada města Slatiňany v mě-
síci září vydala:
a)  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,

b)  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 odstraňová-
ním sněhu a náledí,

c)  Směrnici č. 4/2009 RMS – plán zimní údržby místních komu-
nikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města 
Slatiňany.

Zimní údržba místních komunikací určených pro provoz vozidel 
(ulice, silnice) bude prováděna podle plánu zimní údržby a zůstává 
téměř beze změn. Zimní údržba chodníků bude prováděna podle 
plánu zimní údržby pouze na vybraných úsecích, neboť není v si-
lách města udržovat všechny místní komunikace a chodníky. Úse-
ky místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic, na 
kterých nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, jsou uvedeny v nařízení města Slatiňany č. 2/2009. 
Prakticky to znamená, že budou v zimním období ošetřovány až 
po ukončení údržby všech ostatních s přihlédnutím ke kapacitním 
možnostem města. 
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně starají o okolí svých 
domů, a rádi bychom je touto cestou požádali, aby především 
v zimním období v rámci svých možností pomohli s úklidem 
chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem.
Veškeré dokumenty týkající se zimní údržby jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.slatinany.cz nebo na odboru výstav-
by a životního prostředí MěÚ Slatiňany.
Děkujeme za pochopení.

Veronika Novotná, OVŽP

Zimní údržba místních komunikací, chodníků 
a průjezdních úseků silnic ve Slatiňanech
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Možná si to mnohý z nás ani neuvědomuje, ale 
v České Republice dramaticky stoupá počet 
nemocných cukrovkou. Podle odborníků trpí 
touto chorobou téměř desetina obyvatel. Dal-
ších 100–150 tisíc má cukrovku a neví o tom. 
Někdy je cukrovka odhalena až při komplika-
cích, jakými jsou náhlé bezvědomí, poškození 
ledvin, infarkt, ateroskleroza. Riziko onemoc-
nění lze snížit zdravým životním stylem.
Proto pro všechny, kteří chtějí pro své zdraví 
něco udělat pořádá Územní organizace SD ve 
Slatiňanech,VZP a Sokol Slatiňany pod zášti-
tou města Slatiňany

DEN ZDRAVÍ
Tato akce se uskuteční v sobotu 7. listopadu 
2009 od 9.00 do 15.00 v místní Sokolovně.
Přijďte se podívat. Zdravotníci vám změří 
krevní tlak, hladinu cukru, cholesterolu, těles-
ný tuk v kilogramech a procentech. Řada firem 
vám nabídne výrobky zdravé výživy, biopro-
dukty jako jsou sýry a jiné mléčné výrobky, 
sušené ovoce, oříšky, med, cukr pro diabetiky 
a také „Kuchařku pro diabetiky“. Kromě toho 
si můžete zakoupit přírodní kosmetiku, kera-
miku, výrobky z vlny, hračky, ozdobné svíčky 
a mnoho dalšího. Těšíme se na vás.

Další akcí, která může být začátkem lepšího 
životního stylu je pochod proti diabetes. Ne-
dostatek pohybu, přemíra stresu a přejídání, 
to vše jsou viníci vzniku cukrovky. Začít není 
nikdy pozdě. Proto se můžete připojit a projít 
se s námi kolem Chrudimky do Škrovádu.
Šestý ročník „CELOSVĚTOVÉHO PO-
CHODU PROTI DIABETU“ se bude konat 
v sobotu 14. listopadu 2009, sejdeme se před 
školou ve 13.30. Nezapomeňte a udělejte 
první krok pro své zdraví, každý z vás bude 
vítán.

Členka SD, Bohumila Blažková

SVAZ DIABETIKŮ SLATIŇANY VÁS ZVE…..

Tak by se dal charakterizovat pilotní pro-
jekt stavby meteorologické stanice v červenci 
1905 pod kostelem u Tří bubnů (viz. ilustrační 
foto). Ta ukazovala na principu optických sig-
nálů jaké bude toho dne počasí.

Není třeba dodávat, že se to týkalo oby-
vatel obcí žijících v nejbližším okolí, kteří 
na meteorologický sloup ještě dohlédli a roz-
poznali nastavené značení. Proto také kvůli 
lepší viditelnosti byla stanice umístěna v tří-
bubenské výšině o nadmořské výšce 303 m. 
V provozu byla od 1. května do 30. září, což 
odviselo na počasí (podzimní mlhy), zpravi-
dla do 1. září.

Věž byla 26 m vysoká, na níž byla zavě-
šena tělesa tvaru koule, kužele, válce apod., 
zhotovená ze štípaných kořínků, která se vy-
tahovala na nejvyšší bod stožáru zdola pomo-
cí lanka a kladky.

Nastavení optického znamení, udávají-
cí pozorovateli dané počasí, se měnilo nebo 
korigovalo na základě telegrafického sdělení, 
které došlo na poštu do Slatiňan v 17 hod. 
z vídeňského meteorologického ústavu. Poš-
tovní kurýr je rychle doručil hajnému u Třech 
bubnů, aby vyvěsil správné návěstí na sloupu 
v 18. hod., avizující povětrností situaci na 
přístí den, krom pondělí.

Pro názornost jsou některá uvedena:
Koule znamenala proměnlivo, krychle 

pak krásné  počasí a kužel se vyvěšoval vždy 
s dalšími tělesy. Byl-li hrotem otočen nahoru 
a pod ním byla umístěna krychle, značilo to 
hezké počasí, teplo s blížící se bouřkou, pře-
hozené nastavení o stejné sestavě bylo tipem 
na krásný den s oteplováním. Pokud se ku-
žel vyskytoval pod jiným tělesem, ale otočen 
dolů, očekávalo se ochlazení, konkrétně např. 
pod válcem, pak šlo o špatné počasí s deštěm 
a poklesem teploty.

S vizuálními vjemy různých znamení, 
jejichž symboliku tvořily geometrické pro-
storové útvary a jejich kombinace, byli lidé 

seznámeni a pokud bydleli v okruhu dohledu 
meteorologické věže mohli denně využít to-
hoto servisu, který byl především určen pro 
rolníky, aby příznivé předpovědi počasí vypl-
nili polními pracemi.

Myšlenku zřídit tuto stanici jako zdroj 
jako informace o počasí vzešla od c.k. mís-
todržícího rady Rebensteigra z Chrudimě, 
projektový plánek vypracoval c.k. inženýr 
Dajbych.

Její realizace si vyžádala značného ná-
kladu, kterou hradil majitel panství kníže F. 
J. Auersperg. Jeho správa lesnictví a hospo-
dářství ve Slatiňanech dodala nejen potřebné 
dřevo (kulatinu), ale postarala se i o postave-
ní této výškové stavby. 

Informace o počasí z této stanice se ně-
kdy rozešla se skutečností. Proto kolovaly 
mezi lidmi na ni sarkastické poznámky, že 
prý hajný určoval počasí lépe než autorizova-
ný ústava ve Vídni.

Naposledy sloužila svému účelu v r. 1912, 
protože pod náporem silného větru byla sraže-
na na zem a nebyla již obnovena.

Článek byl evokací prvopočátků předpo-
vědi počasí v našem kraji zajímavou formou 
přes optické hlásiče před sto lety.

Ing. Milan Vorel

Pionýrské počátky meteorologické služby pro veřejnost na Chrudimsku

Dětský mezinárodní folklórní festival TRADICE EVROPY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival vznikl v roce 1999 a jeho cílem je podporovat uchování tradičních evropských kulturních hodnot a 
prezentovat je zejména dětem a mládeži. Od počátku je festival koncipován jako akce konající se 
především formou školních koncertů v různých městech našeho kraje. V letošním, roce se festivalu účastní 
soubory a taneční páry ze Slovenska, Německa, Turecka, Maďarska, Polska, Běloruska a Srbska. Z českých 
hostitelských souborů se vám představí Perníček a Radost Pardubice, Kuřátka Chrudim a Formánci ze 
Slatiňan. Premiérově se festival představí v úterý 3. listopadu i  ve slatiňanské sokolovně dopoledními 
výchovnými koncerty pro děti. 

 
Srdečně vás zveme na koncert zahraničních souborů, který se uskuteční  

ve čtvrtek 5. listopadu v 18.00 hodin v sokolovně ve Slatiňanech. 

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

Humanitární sbírka
Na požádání Občanského sdružení DIA-
KONIE Broumov (nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti) byla dne 14. října na 
dvoře Městského úřadu Slatiňany uspořá-
dána humanitární sbírka. Zde se ukázalo, 
že ani naši občané nejsou k této proble-
matice lhostejní a chtějí pomoci. Svědčilo 
o tom množství převážně textilu, obuvi, 
přikrývek a jiných věcí, které dopravili na 
městský úřad.
Za pomoc všem kdo přispěli děkujeme.

Pohádka pro děti
Klub Paprsek a TJ Sokol Slatiňany pořáda-
jí divadelní představení pro děti Pohádku 
o třech prasátkách, kterou uvidíte v nedě-
li 29. listopadu od 15 hodin v sokolovně. 
Vstupné 30 Kč.
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Tentokrát trošku zlehčím téma mého rozhovoru, a doufám, že bude 
zajímat i vcelku velkou skupinku nás, milovníků hub, houbaření a pří-
rody vůbec. Ve Společenském domě probíhá každým rokem počátkem 
října ve spolupráci města Slatiňany a CHKO Nasavrky výstava hub. 
Hlavně díky týmu lidí, kteří se zajímají nejen o houby, ale o přírodu 
a životní prostředí, jsou k vidění běžné, ale i zcela výjimečné exem-
pláře. Nedílnou součástí této výstavy je přítomnost mykologa, který 
se snaží odpovědět na všetečné otázky návštěvníků. Jedním z nich je 
slatiňák, Pavel Brůžek, a ten na moji prosbu přikývl a přislíbil, že od-
poví na pár otázek, které se budou týkat zmíněného „houbaření“.
1) Jen tak pro pořádek by ses měl asi čtenářům trošku představit. 
Jak je to vlastně s tebou – jsi zaměstnán, dálkově studuješ a ještě ti 
zbývá čas ve volném čase na „koníčky“? Tím poměrně velikým je asi 
příroda jako taková. Je nějaký obor, o který se zajímáš intenzivněji? 
Co takhle třeba houby?
Tak tedy dobrý den, zdravím čtenáře Ozvěn. Mé jméno je Pavel Brů-
žek, pocházím ze Škrovádu a je mi 22 let. Obor, který mne momen-
tálně živí, je trávníkářství, přitom stíhám studovat dálkově vysokou 
školu zemědělskou v Praze. Mimo zaměstnání mám ještě spoustu 
koníčků, tím nejhlavnějším je příroda jako celek. Přírodu se snažím 
také přibližovat mladším generacím ve skautském oddíle. Věnuji se 
i rybaření a to nejen rekreačně, letos se mi dokonce povedlo postoupit 
do první ligy v přívlači. Mým největším koníčkem jsou však houby, 
sbírám je, fotím je, vystavuju je, …..
2) Jak se stane člověk odborníkem na houby – mykologem? Studuje 
nějakou školu, chodí na nějaké kurzy nebo prostě jen studuje literatu-
ru a konfrontuje teorii s praxí? 
Již od malička mám blízký vztah k přírodě, chodím do skautského 
oddílu, chytám ryby a s dědou chodím do lesa na houby. Zhruba ve 
12 ti letech jsem navštívil svoji první výstavu, kam jsem již donesl 
houby. Příštího roku jsem se nemohl dočkat. Den před zahájením vý-
stavy jsem vyrazil do lesa a sbíral vše, co jsem potkal. Protože jsem 
nacházel zajímavé druhy, tak mne začali zvát, abych se zúčastňoval 
sbírání i na výstavy do Nasavrk a Slatiňan. Tak jsem se začal zdoko-
nalovat podle knih i pod vedením zkušenějších. Poslední 2 roky také 
pravidelně docházím do Mykologického klubu Choceň. 
3) Houby – to je poměrně „nebezpečné“ téma. V případě, že rozklí-
čujeme název houby a její nebezpečnost – vlastně jedlost či nejedlost 
špatně, můžeme skončit opravdu nepěkně. Existuje nějaká rada jak na 
to, abychom identifikovali obsah nasbíraného košíku správně? A když 
si nejsme jisti, co radíš udělat. Vyhodit obsah hned, nebo se poradit 
s atlasem či mykologem?
Základem sběru hub je sbírat jen to, co opravdu známe. V případě, že 
si nejsme jisti, buď ji necháme v lese a nebo ji vezmeme celou i s no-
hou a navštívíme mykologickou poradnu nebo zkušeného houbaře.
Vždy sbírám jen to, čím jsem si stoprocentně jist.
4) Můžeš jmenovat houby, na které si musíme dát obzvlášť velký pozor 
a velice rády se zaměňují s houbami jedlými a oblíbenými? A naopak, 
které houby jsou nejoblíbenější a hlavně nejchutnější?
Všichni víme, že některé jedlé houby mají jedovatého „bratříčka“. 
Z tohoto důvodu doporučujeme alespoň první plodnice utrhnout celé 
a zkontrolovat typické znaky. Nejvíce se mluví o záměně žampionů 
a muchomůrek. Základní rozlišovací znak je pochva, kterou žampi-

ony postrádají. Žampiony jsou složitá skupina, kde jsou i jedovaté 
druhy. Oblíbený žampion ovčí lze zaměnit s žampionem zápašným. 
Odlišíme jej pomocí typické vůně – žampion ovčí voní po anýzu, zá-
pašný zejména při úpravě smrdí nepříjemně karbolově.
Všichni houbaři však chtějí slyšet o jedlých a to zejména o hřibovi-
tých druzích. Však i mezi nimi jsou jedovaté nebo alespoň nejedlé 
druhy (např. hřib satan, žlučník medotrpký). Každý máme jinou chuť. 
Dle mne jsou nejchutnějšími hřibovité – „suchohřiby a babky“, klouz-
ci a slizáci. Z dalších velmi chutných nemohu opomenout růžovky, 
bedly, holubinky a v neposlední řadě hnojníka obecného. 
5) Je nějaká vlastně laická rada co dělat, když už jsme poobědvali či 
povečeřeli nějaké ty houbařské speciality a necítíme se úplně nejlépe? 
Není lepší hned zajet k lékaři a nechat se vyšetřit aby nebylo pozdě? 
Nebo máme zkoušet nějaké „babské“ rady?
Jedinou radou na tuto otázku je nesbírat ty, které neznáme.
Takže jsem pochopila – žádné babské rady, a když náhodou…. tak 
rychle do nemocnice!
6) Dá se jednoznačně stanovit doba a prostředí, kde houby nalezneme 
a daří se jim, nebo je to každým rokem jinak a musíme prostě hledat. 
Myslím, že na to vy, houbaři, nějaký recept máte. Protože i kdyby ni-
kdo houby nenalezl, na výstavě ve Slatiňanech byly houby k vidění 
vždycky. Jen prý vědět kam na ně! Je tomu tak? 
Toto je složitá otázka. Žádný houbař Vám svá místa neprozradí. Kaž-
dý máme svá místa a nová získáme pouze průzkumem terénu. Většina 
druhů se vyskytuje na své lokalitě opakovaně či dokonce pravidelně. 
Proto když přijde jejich období (doba růstu, vlhkost, teplota,…) pro 
houbaře není složité běžné druhy nasbírat.
7) Již jsem zmínila výstavu hub ve Slatiňanech. Koná se tradičně kaž-
dým rokem počátkem října. Mám pocit, že si nachází stále více zájemců 
jak o pouhé zhlédnutí exemplářů, tak jsou návštěvníci zvědaví na odpo-
vědi mykologa na jejich všetečné otázky. Je tomu tak? 
Tato výstava letos opravdu přinesla nevídanou podívanou. Bylo doce-
la sucho a i přes to se nám podařilo nasbírat 331 druhů. 
Já společně s Vaškem Koberou a dalšími sbíráme a oba následně ur-
čujeme houby a aranžujeme výstavní sál. Výstavu vždy připravujeme 
den předem tak od 12 do večera, rádi uvítáme i návštěvníky s dalšími 
nálezy. 
K letošním nejzajímavějším vystavovaným exemplářům patřila ucele-
ná skupina lošákovitých, krásnoporek ale i hřibů. Měli jsme zde i plod-
nici Lanýže letního nalezeného ve východních Čechách.
A zájem o ní? Ten je poměrně velký stejně tak jako o odpovědi myko-
loga na všetečné otázky.
8) Jaká byla na letošní výstavě nejčastější otázka na mykologa a třeba 
nejzajímavější?
Nejčastější otázky směřují k holubinkám – k určování a rozeznávání. 
Tato velmi početná skupina v ČR čítající asi 300 druhů nemá žádného 
velmi jedovatého zástupce a roste i za suchých dnů. Poznáme je podle 
toho, že neroní mléko a dužnina třeně se na vrypu vylomí jako jablko 
(u ostatních druhům se trhá vláknitě). Pokud dle charakteristického 
vzhledu a jmenovaných znaků rozeznáme holubinku, můžeme ji na 
místě ochutnat a pokud má příjemnou chuť, tak si na ní můžeme po-
chutnat. Ovšem toto platí POUZE u holubinek!

Ptáme se za Vás
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9) A vůbec máš houby rád, nebo je jenom sbíráš a předáváš ke kon-
zumaci ostatním? Pokud je zařazuješ do svého jídelníčku, jistě máš 
nějaký oblíbený nebo snad nevšední, ale vynikající recept, nemohl bys 
ho čtenářům prozradit?
Patřím mezi houbaře, kteří nejen houby sbírají, ale i rádi konzumují. 
Poslední 2 roky jsem začal sbírat právě ty holubinky, a tak se podě-
lím o recept, který se velmi osvědčil. Jedná se o houbové škvarky. Je 
to velmi jednoduché: potřebujeme sádlo, sůl, drcený kmín a na větší 
kostičky nakrájené houby (nejlépe holubinky). Na pánev dáme roz-
pálit větší množství sádla, a pak přidáme ostatní suroviny a smažíme 
na mírném plamenu, dokud houby nemají zlatou barvu. Podáváme 
s chlebem nebo jen tak jako chuťovku k vínu či pivu.

10) Blíží se zima a s houbařením bude asi brzy konec, nebo snad ne?
V této době hlavní sezóna končí, ale zkušení houbaři sbírají až do 
prvních mrazů. Nejvyhledávanější je hlíva ústřičná, penízovka same-
tonohá a ucho jidášovo. Doufám, že letošní sezóna přinese velkou 
nadílku těchto chutných hub, které se mohou čerstvé objevit i na štěd-
rovečerním stole.
Děkuji Ti mnohokrát za rozhovor a přeji hodně nejen nasbíraných 
hub, ale hlavně aby tvá láska k nim, ale přírodě vůbec pokračovala 
co nejdéle…

Ptala se Renata Maryšková,
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Jak se recykluje stará láhev?

Vyplatí se třídit a recyklovat papír?
Spotřeba papíru stále roste. Na začátku 90. let stačil jeden obyvatel 
naší republiky spotřebovat 50 kg papíru za rok, dnes je to 150 kg, tedy 
trojnásobek. Pro představu – každá česká domácnost najde ve schrán-
ce během jednoho roku 15 až 20 kg reklamních letáků.
V Česku je znovu využíváno asi 30–40% sběrového papíru. Vyplatí se 
papír třídit a recyklovat? Většina z nás si představí, že recyklací pa-
píru se šetří stromy (jen tak mimochodem použitím 1 tuny sběrového 
papíru ušetříme asi 17 stromů v lese), ale kromě toho se uspoří až 50% 
energie a 40% vody.
Na výrobu balíku 500 listů papíru z dřevní hmoty je potřeba zhru-
ba 7,5 kg dřeva, přičemž kvalita recyklovaného papíru je srovnatel-
ná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní hmoty. To znamená, že re-
cyklovaný papír lze například používat ve většině tiskáren a kopírek 
jako běžný kancelářský papír. Přesto má recyklace malé „ale“. Papír 

se nedá recyklovat donekonečna. Vlákna se postupně ničí, proto se 
mohou použít přibližně pětkrát.
Co s ním dál? Papír, který už není vhodný na výrobu knih, sešitů či 
novin, se využívá v jiných oblastech průmyslu. Například na výrobu 
desek pro tepelnou izolaci, vláknitých panelů nebo násypného izo-
lačního materiálu. Znečištěný starý papír a sběrový papír podřadné 
kvality můžeme použít např. při kompostování či výrobě bioplynu.
„Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklo-
vaného papíru. Recyklaci papíru můžeme podporovat jak vlastním 
tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z re-
cyklovaného papíru,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer spo-
lečnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese:
www.ekontejnery.cz.

Zkuste si u svého domu udělat malou skládku. Použijete-li biologický 
odpad, za týden, možná za několik měsíců se rozloží. Hodíte-li na 
ni papír, zmizí přibližně za rok. Otestujete-li železný drát, bude vám 
u domu překážet několik desetiletí. A co sklo? Na sklo se můžete cho-
dit dívat měsíc po měsíci, rok po roku a nic se nestane. Jeden lidský 
život na rozložení skleněné láhve nestačí.
Sklo je přitom jedním z mála materiálů, který se dá recyklovat stále 
znovu. Jak vypadá cesta od staré láhve k nové? Ze zeleného kontej-
neru putuje na třídící pás. Někteří lidé si totiž stále pletou kontejnery 
na tříděný odpad s běžnou popelnicí. Na třídícím páse sběrné magne-
ty odstraní kov, proud vzduchu odsaje lehké materiály a lidské ruce 
vysbírají ostatní věci, které do skla nepatří. Jakmile na pásu zůstanou 
jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. V drtiči se sklo rozdrtí na stře-
py velikosti od 3 mm do 2 cm. Takto připravené skleněné střepy ještě 
prochází poslední kontrolou, kterou zajišťuje laserový paprsek řízený 
počítačem. Ten dokáže ve skleněných střepech rozpoznat drobné ne-
žádoucí příměsi, jako jsou kamínky, kousky porcelánu, nebo nemag-
netické kovy.

Nadrcené a vyčištěné skleněné střepy se poté míchají s ostatními pří-
sadami a společně se taví při teplotě kolem 1460 °C. Vznikne tave-
nina, která putuje ke strojům, kde se z ní vyrábějí nové lahve, vázy, 
skleničky a další výrobky.
„Tříděním a recyklací starého skla šetříme nejen přírodní suroviny, 
používané při výrobě skla (dolomit, živec, vápenec a soda), ale ze-
jména energii, která je k výrobě skla potřebná. Recyklací vytříděného 
skla totiž ušetříme přibližně 30% energie. Můžeme tedy bez nadsázky 
říci, že sklo je materiál, který je „přátelský“ k životnímu prostředí. Ze-
jména pokud jej třídíme a znovu používáme při výrobě nových věcí,“ 
upřesnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, 
zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese:
www.ekontejnery.cz.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

V nejbližších dnech si budeme připomínat 20. výročí listopado-
vých událostí, které vedly k pádu totalitního komunistického režimu 
v naší zemi. K připomenutí tohoto výročí bychom rádi přiblížili životní 
osud slatiňanského učitele, sokola a skauta pana Bohuslava Polívky.

Bohuslav Polívka působil od roku 1938 jako učitel na řadě škol 
chrudimského okresu, mimo jiné i ve Slatiňanech. Od roku 1947 pů-
sobil jako ředitel školy v Čankovicích. Po uchopení moci komunis-
tickou stranou se rozjela kola likvidace nepohodlných osob na plné 
obrátky. Mezi nejznámější zrůdnosti této doby patří vykonstruované 
monstrprocesy jako například proces s Miladou Horákovou. V sou-
vislosti s tímto procesem vydal Školský odbor rady ONV v Chrudimi 
(v čísle 33 z 3. 6. 1950) oběžník, podle kterého měl každý ředitel ško-
ly zajistit, aby  pedagogové i žáci školy vyjádřili podporu  požadavku 
trestu smrti pro Dr. Miladu Horákovou. Pan Polívka se odmítl podvo-
lit této rezoluci a jako jediný ředitel školy na chrudimském okrese ji 
nepodepsal.

Druhý den přišel vyhazov ze školství a následovalo 18 let „přeřa-
zení do výroby, aby si dotyčný zvýšil své třídní uvědomění a politic-
kou vyspělost“. A samozřejmě dlouhá léta příkoří pro něj i rodinu.

Jak takové příkoří vypadalo, popisuje jeho vnuk Roman: „Děda 

dostal předvolání od Stb, aby se dostavil v určený den a hodinu ke 
Klapačce. Naložili ho do auta a odvezli do lesa za Kočíčí hrádek. 
Dlouhé kožené kabáty, jeden z nich samopal v ruce. Nutili ho podepsat 
dodatečně souhlas  s popravou Milady Horákové. Odmítl. Chtěli, aby 
spolupracoval s Stb. Odmítl. Řekli mu, ať utíká do lesa. Natáhli samo-
pal. Utíkal. V tom se ozvala střelba… Naštěstí jenom do vzduchu…“ 

Pan Polívka se snažil bránit příkoří na sobě i své rodině všemi 
možnými prostředky. Psal žádosti a stížnosti na nejrůznější úřady 
včetně úřadu prezidenta republiky. Práva se nedomohl, ale nesklonil 
se. Ústrky a šikana ze strany režimu pokračovaly. Působil v různých 
dělnických profesích za bídných ekonomických podmínek. Teprve 
pár let před důchodem mu bylo milostivě dovoleno učit na vesnické 
škole.

Po revoluci se aktivně podílel na obnově Sokola a Junáka ve Sla-
tiňanech.

Pokud hledáme k letošnímu  20. výročí konkrétní příběh z našeho 
okolí, který nám přiblíží a zhmotní podstatu minulého režimu a zá-
roveň může sloužit jako inspirace a příklad vnitřní síly, měli bychom 
s úctou vzpomenout právě třeba na pana Bohuslava Polívku.

S laskavým svolením rodiny zpracoval  D. Vychodil

20. výročí listopadových změn 1989
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To byly další dva výlety Klubu českých turistů 
Slatiňany. V sobotu 3.října jsme měli už – dá se 
říci tradiční výlet, na houby. Na rozdíl od jiných 
výletů, kdy většinou hledáme nová místa, jsme 
šli v tomto případě osvědčenou trasou – tam, 
kde „rostou“. Dojeli jsme vlakem do Pusté Ka-

menice a tady si nejprve připomněli historii vesnice – od hornické 
a železářské přes třicetiletou válku, po které došlo právě k tomuto 
přívlastku Pustá. Při sbírání jsme kolem hájenky Bukovina došli 
lesem k další Bukovině – kapličce a druhé hájence. Měli jsme už 
nasbíráno a tak jsme lesní cestou mířili do Borové. V osvědčené 
restauraci jsme měli pozdní oběd a pak se svými košíčky jeli pří-
mým vlakem domů.
Čtrnáct dní nato jsme byli v Praze. Nejdříve jsme jeli k Pražské-
mu hradu. Lví dvůr před Prašným mostem má název podle Lvího 
nebo také Medvědího dvora, kde císař Rudolf II. choval mimo jiné 
i lva. On sám byl narozen ve znamení Lva a podle pověsti mu bylo 
předpovězeno, že budou mít se lvem stejný osud, že zemřou sou-
časně. Údajně císař zemřel jen pár dnů po lvovi. A s Rudolfem II. 
tak trochu souvisí výstava, na kterou jsme šli – Rabi Löw – Cesta 
života. Je pořádaná k 400. výročí smrti věhlasného rabína Jehudy 
Levy (Löwa) ben Becalela. Je také nazýván Maharal, což zna-
mená: Náš učitel rabi Löw. Byl to známý židovský učenec. Svou 
moudrostí proslul i za hranicemi židovského ghetta. Zanechal pe-
dagogický, náboženský a filosofický odkaz, který je dodnes živý. 
Jeho zásady jak učit jsou uznávány i dnes: Žák má být iniciativní, 
aktivní a samostatný, má přemýšlet o látce a klást učiteli otázky. 

Škola má být místo veselé, teorie má být vyváženě doplněna pra-
xí. Trochu ironií je, že širší veřejnost dnes Jehudu ben Becalela 
zná především díky golemovské legendě. Výstava představuje 
obě stránky jeho osobnosti. Jsou tu převážně jedinečné sbírkové 
předměty, knihy a archiválie Židovského muzea v Praze, doplněné 
vzácnými artefakty zapůjčenými z českých i zahraničních institu-
cí. Zajímavá výstava zahrnuje i vývoj pražského ghetta. Je tu např. 
i trojrozměrné zobrazení staveb pražského Židovského Města, jak 
je zachytil na svém modelu Antonín Langweil. A to nám připo-
mnělo naši návštěvu Muzea hl. města, kde celý model je.
Po výstavě jsme se prošli hradem Podívali jsme se na pozůstatky 
nejstaršího zdejšího kostela – Panny Marie – druhého nejstaršího 
českého kostela (po Levém Hradci). Pak jsme podle jednotlivých 
objektů došli na vycházkovou cestu pod vinicí, kde nás překvapil 
kvetoucí strom kaštanu. Metrem z Malostranské jsme dojeli do 
stanice Na Můstku. Tady jsme si prohlédli zbytky můstku přes 
hradební příkop ze 14. století, odkrytý až při stavbě Metra v 70. 
letech minulého století. Zastavili jsme se u domu U Samuela, na-
zvaného podle někdejšího majitele Samuela Huby, se zajímavým 
reliéfním domovním znamením na nároží: Pomazání Davida na 
krále biblickým prorokem Samuelem. Pak jsme mířili ke kostelu 
sv. Havla. K němu se váže řada pověstí, např. o kázání Mistra Jana 

Husa po kterém se lichváři a podvodníci dávali na pokání a bo-
haté paní odkládaly své šperky. Císař Karel IV. věnoval kostelu 
lebku irského mnicha – sv. Havla z kláštera St. Gallen z dnešního 
Švýcarska.
Po obědě v restauraci jsme se zastavili u kostela sv. Martina ve 
zdi. Potom jsme byli v krásném kostele Panny Marie Sněžné 
a pak jsme příjemnou Františkánskou zahradou mířili k paláci 
Lucerna. Tam jsme byli na další výstavě – Terakotová armáda. 
Jsou na ni vystaveni válečníci z hrobu prvního čínského císaře 
Čchin Š´–chuang-tia. Jedná se o mistrně vyrobené čínské napo-
dobeniny soch z hrobky tohoto císaře. V r. 1974 došlo v Číně při 
výkopu studny k jednomu z největších archeologických objevů 
dvacátého století. Autoři výstavy nechali ve starověkých pecích 
podle původních receptů zhotovit 180 postav terakotových vojáků 
v původní velikosti, včetně pěchoty, generálů, nižších důstojníků, 
lučišníků a koní. Dalších 1000 vojáků v bojové formaci bylo vy-
hotoveno v měřítku 1:10. To vše spolu s historickým zvukovým 
doprovodem dává pocit, že člověk stojí v místě nálezu. Výstava je 
doplněna filmem a pak ještě figurinami v dobovém oblečení pře-
vážně z doby prvního císaře. A tak je tu vidět móda stará i 2 260 
let. Komentář k historii té kruté doby, vzniku císařství i této armá-
dy to všechno působivě doplňuje.Vraceli jsme se proto z výletu 
skutečně plni dojmu.

Marie Boušková, KČT Slatiňany

Na houby a do Prahy

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé si mohou zvýšit příspěvek od státu 
tím, že vykonávají veřejnou službu.
Do veřejné služby se mohou zapojit lidé, kteří pobírají dávky ze 
systému pomoci v hmotné nouzi, tedy příspěvek na živobytí, do-
platek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. U těchto osob 
je výkon veřejné služby v rozsahu nejméně dvaceti hodin měsíčně 
považován za snahu o zvýšení přijmu vlastní prací. Hodnocení 
snahy o zvýšení příjmu vlastní prací osob v hmotné nouzi má pak 
vliv na výši částky, ze které se vypočítá příspěvek na živobytí. 
Pro ty, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než šest měsíců 
patří výkon veřejné služby k dalším možnostem, jak zvýšit výši 
této částky. Pro osoby v hmotné nouzi, které pobírají příspěvek 
na živobytí po dobu kratší než 6 měsíců, působí institut veřejné 
služby rovněž motivačně: pokud odpracují minimálně 30 hodin 
veřejné služby měsíčně, rovná se částka živobytí částce existenč-
ního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem 
osoby a existenčním minimem. Ve veřejné službě mohou lidé pra-
covat buď přímo pro město, nebo pro vybrané neziskové organiza-
ce. Městský úřad Slatiňany ve spolupráci s úsekem dávek pomoci 
v hmotné nouzi odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Chru-
dim zabezpečuje a umožňuje výkon veřejné služby v našem měs-
tě a to v rámci údržby-úklidu města. V případě potřeby je možno 
se obrátit na tajemníka MěÚ Ing. Hodice nebo vedoucího údržby 
p. Víška.

Výkon veřejné služby ve Slatiňanech
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Družstvo mužů již několikrát obsadilo druhé místo. Letos se jim 
podařilo ve všech pěti kolech suverénně zvítězit a zaslouženě po-
stoupit do kvalifikace o postup do 2. ligy.
Počasí v Jičíně přálo a tak deseti početným družstvům se dařilo. 
Do závěrečných disciplín – vrhů a štafet jsme se drželi na postu-
pové pozici do pátého místa. Nakonec jsme svým osmým místem  
předstihli pouze LOVO chemií Lovosice a BAK Bechyně.
Naši závodníci nebyli zklamaní, neboť se jim jeví jako perspektivní 
příští sezona, kdy si to mohou zopakovat! Případný postup  by byl pak 
pěkný dárek v podvečer oslav 70. let. nepřetržité  činnosti oddílu.
Před padesáti lety naše družstvo žen po několik sezon bojovalo ve 
2. lize, kde za soupeře mělo vzdálená družstva Olomouce, Brati-
slavy, Žiliny a Košic.
Zavzpomínáme-li na kolébku slatiňanské atletiky – hřiště za soko-
lovnou s 250 m dlouhou atletickou dráhou – zasteskne se nám po 
početné divácké kulise, která bývala při závodech. Rád vzpomí-
nám na humorně laděné vyprávění našich atletických předchůdců. 
K tomu aby si zajistili kvalitní soupeře z pražských oddílů, slíbili 
jim jako výslužku každému velkou porci masité sekané. V době 
2. světové války byl hlad a maso bylo na lístky. Problém nastal 
při opatřování většího počtu králíků. Nakonec se to prý zdárně 
vyřešilo, jen někteří pamětníci – vtipálkové tvrdili, že těm co si na 
sekané pochutnávali – jistě ještě na talíři štěkala.
Nyní výsledková část krajského přeboru r. 2009:
1. Spartak Slatiňany 1312,0  b. 40  b.
2. Lokomotiva Trutnov 860,5  33
3. Sokol Nová Paka 724,5  27
4. TJ Svitavy 540,0  27
5. Hvězda Pardubice C 286,0  18
6. Jiskra Ústí nad Orlicí B 173,0  13
7. SK Týniště nad Orlicí 182,0  12
8. AFK Chrudim 14,0  0
Úspěšnost závodníků v bodování pro družstvo a jejich specializace:
1. Pilař  166,5b – sprinty 100, 200, 400, přek. 110, 400, 

štafety, dálka
2. Kratochvíl  166,0 – střední a dlouhé tratě, štafety
3. Douša  158,25 – sprinty 100, 200, 400, dálka, přek. 

400, štaf.
4. Závorka  97,75 – skoky tyč, výška, trojskok
5. Košín  82,5 – sprinty 100, 200, 400, přek.110, 400, 

oštěp
6. MUDr. Piskač  81,00 – 400, výška, oštěp, štaf. 4x100, 4x400
7. Dalecký  80,75 – skoky, výška, dálka, trojskok, štaf.
8. Sirový  72,0 – vrhy kladivo, disk, koule
9. Brožek  59,0 – vrhy koule, disk 
10. Češík  53,0 – sprinty 200, 400, přek.110, 400, štaf
Tabulka kvalifikace o 2. ligu:
  1. AC Start Karlovy Vary 131 b.
  2. Sokol Královské vinohrady 128
  3. AC Jičín 121
  4. AC Slovan Liberec B 115
  5. ASK FTVS Praha 107,5
  6. Spartak Vlašim 102,5

  7. ASK Děčín 90
  8. Spartak Slatiňany 86,5
  9. Lovochemie Lovosice 86,5
10. Bak Bechyně 23
Závodníci umístění do desátého místa získávali pro družstvo body.
100 m: 2. Pilař – 11,46, Košín 12,07, Douša 12,22
200 m: 19. Košín 24,92, Pilař 25,48
400 m: 7. Pilař 51,75, 20. Češík 55,72
800 m: 4. Kratochvíl 2:04,22, 18. Hanuš 2:16,30
1500 m:  1. Kratochvíl 4:24,59, 10. Griger 4.41,59
5000 m:  2. Kratochvíl 16:08,70, 7. Jun 16:29,80, 12. Griger 

17:10,40, 14. Neuvirt 17:24,00
110 m př.: 16. Češík 20,03
400 m př.: 9. Douša 61,87, 15. Češík 65,03
dálka: 4. Douša 637, 11. Pilař 607
výška:  13. Závorka 170, 13. Dalecký 170, tyč 5. Závorka 340, 10.  

Ješátko 300
trojskok: 12. Jiroušek 11,30, 14. Dalecký 11,08
oštěp: 18. Košín 38,71
koule: 8. Brožek 12,46
disk: 12. Ješátko 33.00
kladivo: 4. Sirový 41,58, 10. Ješátko 36,75
5 km chůze: 1. Hejkrlík 38:11,47
4 x 400m:  7. Douša, Češík, Košín, Pilař 46,45, 18. Jiroušek, Ha-

nuš, Urválek, Pavel 49,74.
Závěrem bych rád poděkoval sportovnímu kolektivu za dobrou 
reprezentaci a dobré vystupování na veřejnosti. Vedoucímu Zdeň-
kovi Jiráskovi za mnohaletou trenérsko – organizační práci a sou-
stavné stmelování kolektivu, rovněž poděkování a přání, aby se 
mu práce i nadále dařila. Udělali jste nám příznivcům atletiky ve 
Slatiňanech radost. Jiří Krajíček

Slatiňanští atleti poprvé vítězí v krajském přeboru družstev

Vlajkonoši Tomáš Pilař a Martin Dalecký obíhají čestné kolo na stadionu 
v Nové Pace po dalším vítězném utkání, kterým se definitivně rozhodlo o po-
stupu do kvalifikace o 2. ligu. Foto: Jiří Krajíček

Družstvo mužů Spartaku Slatiňany – vítěz krajského přeboru pro rok 2009.
 Foto: Jiří Krajíček

Vážení spoluobčané, děkujeme všem rodinám, spolkům, organiza-
cím i školním třídám, které se do našeho projektu přihlásily. Všechny 
stromky plánované pro letošní výsadbu byly rychle rozebrány.
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 přinesete)
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

Projekt Krajina kolem města – náš domov
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Listopad na Farmě

Farma Slunečný Dvůr a Restaurace na Farmě
10 km západně od Chrudimi a 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  17–19.00 hod., so a ne 11–20.00 hod.

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

Farma se připojuje! Ušetřete s námi. Jeden závin objedná-
te– a druhý 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

Slovenský víkend
Dnes na Farmě vaří kuchař Dušanko. Halušky s bryndzou?
ÁNO! Kapustnica so strúhaničkou? ÁNO! Strapačky? ÁNO!

Prešporský gulášok? ÁNO! A hovorová slovenština jako bo-
nus. A co děti? Poničky Bety a Simka čekají v kryté jízdráně! 

Vypněte v sobě město! Na Farmě jako doma! A do vi..!
7. a 8. listopadu

Husí víkend na Farmě
U krbu se tak krásně dere peří! Rychlokurz draní peří pro 
děti  a jejich party. V restauraci sálavé teplo z krbu. Svato-
martinská husička čerstvě pečená. Procházky pro otužilé 

lesem i polem. Hrnečky s teplými drinky hřejí ruce.
Útulný zážitek. Na útulné Farmě.

14. a 15.listopadu

Medový  víkend na Farmě aneb region na talíři
Víkend medových receptů.

Slavnostní premiéra skutečného medu z čisté Vysočiny
– na sklenkách etiketa MED z HLINECKA. 

Čerstvý medovník naší cukrářky Marušky se znakem Farmy. 
A v neděli 29. listopadu od 13 hodin Medvědí bál pro děti.

Stačí medvědí škraboška – a děti-medvídci se baví! 
Zážitek máte za rohem! Jedině Na Farmě.

28. a 29. listopadu

Soukromá inzerce

Koupím RD se zahradou ve Slatiňanech, nebo vyměním za pěk-
ný byt 3 + 1 a doplatek. Telefon 731 159 881.

Koupím poštovní známky, pohledy, 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

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané, pořádá v sobotu 14.listopadu 
tradiční Posvícenskou taneční zábavu – opět v místní sokolovně. 
Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje hudební skupina KROKUS. Začátek ve 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé.

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.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Ladislavem Ku-
bešem. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina

Pozvánka na posvícenskou taneční zábavu

Oslava stříbrných svateb

V sobotu 7. listopadu 2009 v 10.00 hodin bude v obřadní síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spo-
lečenství našeho města 9 nových občánků.

V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 13 manželských párů 
výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspořádá město 
Slatiňany malou oslavu pro naše jubilanty  dne 20. listopadu 2009 
v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech od 18.00 hodin.

Vítání občánků

     

 

Městská knihovna   
a Infocentrum Slatiňany 

 

vás srdečně zve na 
 

VÝSTAVU   
pod  názvem 

 

SAMETOVÁ 
REVOLUCE  

 

…a tak to bylo v listopadu 1989…    

 
 
 

Slavnostní zahájení proběhne  
v pondělí 9. listopadu 2009 v 17 hodin 

ve Společenském domě ve Slatiňanech  
za hudebního doprovodu ZUŠ Slatiňany 

 
    Otevírací doba výstavy: 
 

    úterý – pátek         10. 11. – 13. 11. 2009                15 – 18 hodin 
    sobota, neděle      14. 11. – 15. 11. 2009  9 – 12    13 – 18 hodin 
 
 

Vstup zdarma 
 

 

TJ Sokol Slatiňany pořádá v sobotu 21. listopadu 2009 tradiční 
vánoční trhy. Zahájení v 8.30 hodin.

Vánoční trhy


