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Rada města Slatiňany projednala
na 84. schůzi 26. 10. 2009

  1.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění prezentace města
  2.  Finanční příspěvek společnosti Momo Chrudim, o.p.s.
  3.  Žádost Ministerstvu zemědělství ČR Ze na změnu rozhodnutí 

o poskytnutí dotace
  4.  Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 695/1, 695/2 a 695/3 

v kat. území Slatiňany
  5.  Vyúčtování za vytápění společných prostor v čp. 724–725 Sla-

tiňany
  6.  Žádost o příspěvek na opravu plynového kotle nájemníka bytu 

č. 2 v bytovém domě č. p. 835 ve Slatiňanech, Staré náměstí
  7.  Doplnění zprávy zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

22/2009 č. 4.–16. rozpočtové opatření – změna schválného 
rozpočtu města Slatiňany na r. 2009 

Rada města Slatiňany projednala
na 85. schůzi dne 9. 11. 2009

  1.  Návrh zhotovitelů, kteří budou osloveni poptávkou na zhoto-
vení Změn č. 2 územního plánu města Slatiňany 

  2.  Žádost o pokácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku parc. č. 
185/6 v katastrálním území Slatiňany, žádost o pokácení 1 ks 
lípy na pozemku parc. č. 719/2 v katastrálním území Slatiňany

  3.  Pořízení myčky p. o. Školní jídelna Slatiňany
  4.  Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí a poskytnutí pří-

spěvku
  5.  Návrh rozpočtu města Slatiňany na rok 2010
  6.  Návrh na zástupce města Slatiňany v Hipo centrum, a.s.
  7.  Financování myčky pořizované p. o. Školní jídelna Slatiňany
  8.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených 

do MěÚ

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 22. zasedání

  1.  Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany
  3.  Volbu přísedícího u Okresního soudu v Chrudimi
  4.  16. rozpočtové opatření – změna schválného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2009
  5.  Hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za r. 2008
  6.  Poskytnutí finančního příspěvku S.k. Spartak Slatiňany o.s.
  7.  Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Slatiňany
  8.  Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
  9.  Obecně závaznou vyhlášku a použití fondu rozvoje bydlení
10.  Zřizovací listiny příspěvkových organizací
11.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 102/1 v k.ú. Slatiňany
12.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 456/144 a 458/9 v k.ú. 

Slatiňany
13.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 496/1 v k.ú. Trpišov
14.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 276/2 v k.ú. Slatiňany
15.  Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 67/12 v k.ú. Trpišov
16.  Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 160/4 v k.ú. Škrovád
17.  Prodej zastavitelných pozemků podél silnice I/37 (navazuje na 

plochu pro bydlení)

Rada města Slatiňany 18.  Prodej zastavitelných pozemků podél silnice I/37 (plocha pro 
bydlení)

19.  Prodej pozemku parc. č. 357/21 v k.ú. Slatiňany (Presy)
20.  Prodej pozemků parc. č. 534/10 a 534/11 v k.ú. Slatiňany
21.  Odkoupení pozemků v areálu plovárny města Slatiňany
22.  Záměr prodeje pozemku, podmínky prodeje ubytovny (RD) na 

plovárně města Slatiňany
23.  Bezúplatný převod pozemků na sídlišti v ul. Tyršova a Druž-

stevní v k.ú. Slatiňany
24.  Pořízení změn č. 2 územního plánu města Slatiňany
25.  Změnu zákona o dani z nemovitosti

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 17. října 
2009 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Barochová Mia Slatiňany, Vrchlického 70
Besperát Tomáš Slatiňany, Vrchlického 47
Čičmancová Kristýna Slatiňany, Tyršova 722
Dopitová Bára Slatiňany, Staré náměstí 834
Dvořáková Zuzana Slatiňany, Neumannova 670
Polhoš Dušan Slatiňany, Družstevní 725
Středová Kateřina Slatiňany, 5.května 323
Velinský Jan Slatiňany, Kunčí, Jižní 66
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany pod vedením 
paní učitelky Jitky Šottové a za hudebního doprovodu paní učitel-
ky Jany Sychrovské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům 
a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Město Slatiňany nabízí k prodeji tyto nemovitosti:
1)  pozemky vhodné k zastavění stavbami pro bydlení včetně pří-

slušenství o celkové výměře cca 19 230 m2, které se nachází 
podél silnice I/37 při výjezdu ze Slatiňan směr Chrudim a

2)  objekt s jednou bytovou jednotkou 1+2, vhodný k bydlení 
(včetně příslušejících pozemků), který se nachází v areálu plo-
várny ve Slatiňanech.

Konkrétní podmínky prodeje i nákresy nemovitostí v katastrální 
mapě najdete na webových stránkách města Slatiňany, a to:
http://www.slatinany.cz/deska/informace/nabidky_prodej.pdf.

Nabídka prodeje nemovitostí ve Slatiňanech
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Na základě odborné technické kontroly, provedené dne 29. 9. 
2009, údržba města Slatiňany odstranila herní zařízení, které již 
bylo v nevyhovujícím stavu, z víceúčelového hřiště v ul. Nerudo-
va Slatiňany.
V návrhu rozpočtu města pro rok 2010 se navržena finanční částka 
na obnovu těchto herních zařízení.
Nová herní zařízení se budou postupně doplňovat, dle finančních 
možností města.

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce si bylo mož-
né půjčit či vrátit knížky 23. prosince 2009 do 11 hodin. Poté se 
s Vámi rády uvidíme až po Novém roce, a to opět ve známou 
provozní dobu od 5. ledna 2010.

Víceúčelové hřiště v ul. Nerudova Slatiňany

Knihovna oznamuje

Vánoce na Státním zámku ve Slatiňanech budou probíhat v oprav-
dový vánoční čas a to již o víkendu 19. a 20. 12., dále potom 
v ucelených blocích od 24. do 27. 12.  a v následném od 31. 12. 
do 3. 1. V daných termínech bude otevřeno každý den od 10 do 
16 hodin.
Státní zámek Slatiňany připravil na tyto dny řadu akcí. Jednak 
budou k dispozici dvě prohlídkové trasy a to část trasy z letních 
nočních prohlídek a dále zámecká kuchyně a galerie. V zámecké 
kuchyni si budete moci zakoupit svařené víno a vánoční sladkos-
ti, v galerii na vás bude čekat starobylý betlém a také vánoční 
výstava prací žáků Základní umělecké školy Slatiňany a výstava 
vánočních přání s hipologickou tématikou. Žáci ZUŠ oživí vá-
noční atmosféru svou přítomností a výrobou drobných předmětů 
a kreseb.
V sobotu na zahájení 19. 12. je naplánována na 17. hodinu bese-
da s odvážnou a úspěšnou jezdkyní Velké pardubické Evou Pa-
lyzovou, která v tomto těžkém dostihu získala 2x 2. místo. Patří 
ke třem ženám, které se v dlouhé historii VP dokázaly umístit na 
prvních třech místech (1. Lata Brandisová, 2x 2. Eva Palyzová, 
3. Jana Baluchová). Tato výjimečná akce s výjimečnou ženou se 
uskuteční v zámecké knihovně. Po besedě proběhne autogramiáda 
– takže si můžete přinést knihy týkající se VP, které vám paní Eva 
Palyzová jistě ráda podepíše.
Na neděli 20. 12. je na 17. hodinu připraven koncert paní Jany 
Sychrovské (soprán). Doprovázet ji bude sólista divadla v Plz-
ni, Olomouci a v Praze Jiří Přibyl (baryton), dále Daniel Štol-
pa (klavír) a Jiřina Hrubá (flétna). Paní Sychrovská má za sebou 
dlouholetou pěveckou kariéru a od letošního roku přijala práci na 
ZUŠ Slatiňany. Proto by neměli chybět příznivci krásného zpěvu 
a hlavně ZUŠ samotné, neboť tato škola vychovala mnohé umělce 
národního i mezinárodního významu.
Ceny vstupenek:
- zkrácený okruh letních nočních prohlídek ……………. 30 Kč
- zámecká kuchyně, galerie……………………………... 30 Kč
- beseda s Evou Palyzovou……………………………… 50 Kč
- koncert Jany Sychrovské……………………………... 100 Kč
Přihlášky na besedu i koncert na telefonním čísle:
469 681 112 nebo mailem: slatinany@pardubice-npu.cz

- lg -

Vánoce na zámku

Pozvánka na předvánoční
již 68. Laskavý večer

Sázení v Třešňovce

I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“. Úko-
lem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihov-
ny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně 
zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři. 
V měsíci říjnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme 
pro naše čtenáře knihy: 
Jindra Jarošová – Via Lucis
Arnošt Lustig – Bílé břízy

Něco pro naše čtenáře

12.  prosinec – 9.00 hodin – zahájení Vánočního jarmarku ve spo-
lečenském domě

13. prosinec – účast TO na taneční soutěži Chrastecká korunka
16. prosinec – sál ZUŠ – 17.00 hodin – Vánoční žákovský koncert
17.  prosinec – 15.00 hodin – Vystoupení pro seniory v pečovatel-

ském domě
19.  prosinec – 18.00 hodin – Koncert DFS Formánci a NS Forma-

ni pro celou rodinu v sokolovně
20.  prosinec – odpoledne – Vánoční vystoupení Formánků v Par-

dubicích 
20.  prosinec – 17.00 hodin – Zámecký vánoční koncert J. Sych-

rovské 
22.  prosinec – 17.00 hodin – Vánoční zpívání pod stromkem na 

zahradě ZUŠ

V sobotu 7. 11. proběhlo za hojné účasti sázení stromků v Třešňov-
ce. Zapojily se spolky, rodiny i jednotlivci. Bylo vysázeno 70 kusů 
třešní – vysokokmenů původních regionálních odrůd. Realizova-
li jsme tak první část projektu Krajina za městem – náš domov. 
Děkujeme všem za účast a podporu. Všechny vybrané prostředky 
byly řádně vyčerpány a vyúčtování je na požádání k nahlédnutí 
v účetnictví střediska Junáka Slatiňany. 
Pro případné nenechavce – vysokokmeny se nehodí do běžných 
zahrad!
 D. Vychodil

Z činnosti ZUŠ Slatiňany v prosinci 2009

Známý recitátor a propagátor poezie, známý mimo jiné jako autor 
Zeleného peří v Českém rozhlase, MIREK KOVÁŘÍK spolu se 
svým kolegou RADKEM BLÁHOU se téměř přesně po dvou le-
tech vrací do Slatiňan, aby přednesly ve středu 2. prosince 2009 
pokračování svého pořadu OSUDOVÉ BÁSNĚ. Tentokrát předsta-
ví trojici básníků, kteří se z různých důvodů nemohli v české litera-
tuře prosadit jako mladí a tak do ní vstoupili až jako vyzrálí autoři. 
Jsou to Jiří Staněk, Alexandra Berková a Svatava Antošová. 
K prodeji bude i CD „Z věrností Jiřího Staňka“, které vyšlo jako 
pocta nové Staňkově sbírce Pornofilie.
LV začíná v 19 hodin a vstupné je tradiční padesátikoruna.

z.j.

Město Slatiňany Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit před-
vánoční čas, zve na poslední Laskavý večer v tomto roce, a to 
22. prosince. Přijďte si společně s námi poslechnout texty pana 
Josefa Lukáška, který již ve Slatiňanech vystupoval a měl tu 
velký úspěch. Jde o spisovatele z Dobrušky, který je učitelem na 
gymnáziu, a také členem horské služby. 
Předvánoční atmosféru navodí svými skladbami i chrudimský pi-
anista Petr Pilný.
Pořad začíná v 19 hodin ve Společenském domě.
A přinesete-li si k tradičnímu pohoštění od pořadatelů i své vánoč-
ní cukroví, uděláte dobře.
Předprodej vstupenek je v infocentru ve Slatiňanech.

67. LASKAVÝ VEČER
OSUDOVÉ BÁSNĚ
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V úterý 3. listopadu odstartovali účastníci 
11. ročník DMFF Tradice 2009. Své puto-
vání po východních Čechách zahájil fes-
tival letos poprvé u nás – ve Slatiňanech.
Ve dvou dopoledních koncertech pro MŠ 
a ZŠ ze Slatiňan, Nasavrk, Seče a Vče-
lákova se představily soubory a taneční 
páry z Běloruska, Rumunska a Slovenska. 
Nechyběli ani zástupci České republiky – 
domácí Formánci a soubor Hradišťánek 
z Uherského Hradiště. Festival dále puto-
val do Chrudimi, Pardubic, Rohovládové 
Bělé, Choltic, Kostěnic, Dašic a Svitav. 
Ve čtvrtek 5. listopadu se festival vrátil 
do Slatiňan galakoncertem pro veřejnost. 
K úterním účastníkům přibyly ještě soubo-
ry z Moravy, Maďarska a Polska. 
Mohu říci, že atmosféra, kterou publikum 
během všech tří koncertů připravilo, byla 
neopakovatelná. Velký potlesk byl podě-
kováním nejen za předvedené výkony na 
jevišti, ale patřil i těm, kteří festival připra-
vovali.
Velký dík patří rodinám Formánků, které 
„adoptovaly“ po celý festival děti ze sou-
borů Kobylka a Hradišťánek. Ostatním ro-

dičům a dětem za finanční podporu, za pří-
pravu pohoštění na společný večer s našimi 
hosty a Evropský bál, který celý folklórní 
maraton zakončil v Pardubicích. Na něm 
se děti vzájemně učily jednoduché tance 
a taneční hry svých zemí, ochutnaly tra-
diční jídla a nápoje, viděly práci několika 
lidových výrobců a v pracovních dílnách 
si samy vyrobily dárečky domů. Poděko-
vání patří i  paní Ireně Daňkové, vedoucí 
školní jídelny, která se postarala o hladové 
žaludky účinkujících, panu Martinu Mál-
kovi, za zajištění pitného režimu pro děti, 
T. J. Sokolu Slatiňany za přípravu sokolov-

ny i MěÚ Slatiňany za starost a ubytování 
vedoucích souborů. O výtečných koláčích 
z pekárny pana Jaroslava Čavrnocha a do-
mácí sekané od pana Květoslava Vladyky 
se bude jistě mluvit i v zahraničí. Dětem 
se velmi líbilo i milé přijetí na slatiňanské 
radnici a prohlídka zámku, kterou pro ně 
připravila paní kastelánka Lenka Gotthar-
dová.
Doufám, že dětem tento festival přinesl 
nejen poznání, že umí něco výjimečné-
ho, ale i mnoho nových kamarádů, dále 
to, že za lidový kroj, písničku a tanec se 
nemusí stydět, ale že na to mohou být 
pyšní.
Závěrem pár slov z emailu vedoucí Hra-
dišťánku Jitky Čerstvé:“Ještě jednou 
díky, bylo to nádherné a vaše starost 
o nás a hlavně o naše děti neuvěřitelná. 
Nejlepší odměnou byl jejich pokřik po 
našem odjezdu  – otočit, otočit !!! – vů-
bec se jim nechtělo domů.Všechny moc 
pozdravuj – Slatiňany a celé skvělé For-
mánky“.

Mgr. S. Sejkorová
Vedoucí DFS Formánci ZUŠ Slatiňany

Ohlédnutí za Dětským mezinárodním festivalem Tradice Evropy 2009

Vážení spoluobčané, mnohé z vás jistě 
pohoršují odstavené automobily na chod-
nících (i nově vybudovaných či oprave-
ných) a rozježděné pásy vegetačních ploch 
– tzv. silniční vegetace – lemující vozovky 
a chodníky. Tuto devastaci způsobují neu-
káznění řidiči, kteří najíždějí na tyto plo-
chy a chodníky a využívají je k parkování 
vozidel. I když jsme již v minulosti na ten-
to problém upozornili, dovolujeme si vám 
nyní osvěžit informace, které se týkají této 
problematiky. Silniční vegetace je defino-
vána v ustanovení § 15 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V praxi se jedná především o pásy mezi 
vozovkou a chodníkem, které jsou buď 
zatravněné, nebo navíc osázené keřovými 
porosty. Dále se pak tímto rozumí i výsad-
bové mísy, které jsou v nejvíce případech 

osazeny stromem (jedná se o silniční stro-
mořadí). Péčí o celkový vzhled a údržbu 
čistoty města je pověřena údržba města 
Slatiňany. 
Řidiči, kteří se snaží vyřešit nedostatek 
parkovacích míst tím, že vjíždějí či par-
kují na vegetačních plochách a na chod-
nících, tak porušují ustanovení § 27 odst. 
1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o provozu na pozemních komunikacích), 
kde je uvedeno, že řidič nesmí zastavit 
a stát na silniční vegetaci, pokud to není 
povoleno místní úpravou provozu na po-
zemní komunikaci a dále ustanovení § 53 
odst. 2 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, kde je uvedeno, že jiní 
účastníci provozu na pozemních komuni-
kacích než chodci nesmějí chodníku nebo 
stezky pro chodce užívat, pokud není 
v tomto zákoně stanoveno jinak. Tímto 
dochází nejenom k devastaci zeleně či 
devastaci plochy a chodníků samotných 
(stopy po pneumatikách, prohlubující se 
nerovnosti, propadlé chodníky, popraska-
né dlaždice, poničené kryty vpustí, atd.), 
ale i k znemožnění či ztížení údržby ploch 
a chodníků. Mimo skutečnost, že takto 
zdevastované plochy a chodníky působí 
značně neesteticky, mohou též zapříčinit 
úraz chodců a stávají se tak i častým ter-
čem jejich kritiky. 

Při této příležitosti také upozorňujeme na 
časté porušování § 27 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích, kde je v písm. c) uvedeno, že ři-
dič nesmí zastavit a stát na přechodu pro 
chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 
ním, a v písm. d) je uvedeno, že řidič nesmí 
zastavit a stát na křižovatce a ve vzdále-
nosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky 
a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na 
křižovatce tvaru „T“ na protější straně vy-
úsťující pozemní komunikace. 
Apelujeme proto na vás, řidiče, dbejte do-
držování zákona, respektujte svislé a vo-
dorovné dopravní značení a přispějete tím 
nejen k pěknějšímu a čistšímu prostředí 
našeho města, ale zamezíte i stížnostem 
občanů, kteří si stěžují na tyto zdevastova-
né plochy a chodníky a mnozí ušetříte za 
případné pokuty. 

Veronika Novotná, odbor výstavby a ŽP

Stání automobilů v plochách silniční vegetace a na chodnících

Fotografie zachycuje neukázněnost řidiče automobi-
lu stojícího na nově vybudovaném chodníku. Chodci 
díky tomuto řidiči musí vstoupit do vozovky.

Fotografie je ukázkou devastace čerstvě oseté ze-
lené plochy.
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Dnešní rozhovor vám přinášíme jako pozvánku na další cestova-
telský večer. Ve čtvrtek 10. prosince ve Společenském domě 
přivítáme Mgr. Karla Bejčka z Královéhradecké hvězdárny. 
Pokud někdo z pravidelných návštěvníků našich besed váhal, kam 
nejdál jsme se prostřednictvím fotografií a vyprávění podívali, po 
této přednášce již nebude na pochybách. S naším hostem se vypra-
víme až na Měsíc…

Řekněte mi, prosím, něco o sobě a o své práci. Jak se vlastně 
člověk stane „hvězdářem“?
*** Měl by mít zájem o astronomii a přírodovědu vůbec. Jen zá-
jem ovšem nestačí, je nutno číst, zajímat se o obor, studovat fyziku 
a astronomii. Pro mne je astronomie celoživotním zájmem a studi-
em stejně tak jako kosmonautika.

Váš kolega mi na Vás prozradil, že jste v Hradci největší „machr“ 
na kosmonautiku, je to i Váš koníček a co Vás k němu přivedlo?
*** Ano, je to koníček, jsem pamětník počátků kosmonautiky 
a něco si tedy za ta léta pamatuji. Cesta ke kosmonautice a astrono-
mii začala už v dětství ve druhé třídě. Zatmění Slunce v roce 1953 
(pravděpodobně), to byl první impuls. Kosmonautika začala čet-
bou sci-fi knihy „Planeta tří sluncí“ v roce 1955 a start první druži-
ce Sputnik 1 byl dalším, mohutným podnětem k zájmu o věc. 

Když se řekne Měsíc, většině lidí se vybaví šedobílý kotouč nebo 
srpek na obloze, co nám o něm řeknete?
*** Je to nejbližší soused Země, je jedním ze sedmi světel dávných 
dob. Jeho oběh kolem Země ovlivnil i počítání času – kalendář. Pro 
geology a petrografy je konzervou uchovávající horniny z počátků 
formování naší sluneční soustavy. Na jeho povrchu jsou stopy ča-
sového průběhu vývoje sluneční soustavy a tím i naší planety. Také 
posloužil jako němý svědek hovorů mnoha zamilovaných…

Cesta na Měsíc a zpět obnáší  přes ¾ milionu kilometrů, tedy vzdá-
lenost, kterou málokdo z nás  ujede za život autem. Jaké základní 
problémy byly potřeba vyřešit k uskutečnění takové výpravy? 
*** Problémů je velmi hodně a na přednášce o 40. výročí letů na 
Měsíc bych chtěl o některých hovořit.

Řekl bych, že program Apollo byl pojatý poměrně velkolepě, ne-
šlo přece o ojedinělý let. Proč se v něm ale nepokračovalo?
*** Hlavním důvodem byl pokles zájmu americké veřejnosti a fi-
nanční nákladnost (USA dávaly přes 3% svého hrubého domácí-
ho produktu na program Apollo). Byla to velice drahá záležitost. 
Americký program Apollo byl vyhlášen pod dojmem letu Sputni-
ku 1 a letu Jurije Gagarina. Amerika prohrávala s Ruskem nevy-
hlášený kosmický závod a president Kennedy vyhlásil cíl: „Být 
na Měsíci první“. Po prvních úspěšných přistáních letů Apollo 
americká veřejnost věděla: „Závod o Měsíc jsme vyhráli, SSSR 
už není konkurent.“ SSSR měl plán letů na Měsíc, ale podcenil 
technologické a technické problémy, připravoval se k přistání na 
Měsíci. Rusové nikdy na Měsíci nepřistáli a v roce 1974 jakékoli 
přípravy k letu lidí na Měsíc zrušili. Americká armáda a politika 
v USA ztratila o Měsíc zájem. Od té doby tam nikdo další nebyl.

Co vlastně tyto lety přinesly, nebylo to jen politické gesto, závod 
s Rusy?
*** Zpočátku tam šlo o to gesto, předehnat, ale vědecký přínos 
byl nečekaně velký. Dodnes se těží z programu Apollo, jeho tech-
nologií. Vývoj elektroniky a informační techniky (počítače) byl 
z velké části podnícen lety na Měsíc. Nebýt jich, tak možná dnes 
nesměle začínáme s mobily a počítači, o internetu nemluvě. O vý-
znamu Apolla pro dnešek budu také hovořit. Podstatně to rozšířilo 
pohled na Měsíc, sluneční soustavu a i na Zemi.

Již delší dobu se hovoří o dalších letech na Měsíc. Možná něko-

ho napadne, proč je to v dnešní době a při současném stavu vědy 
a technologií pouze ve stadiu úvah.
*** Pořád platí to co dřív, je to opravdu drahá záležitost. Po USA 
se nenašel žádný stát, který by ty velké peníze do letů na Měsíc 
chtěl dát. A nám nyní nejde jen o to, let na Měsíc opakovat, je 
nutné jít dál. Mít techniku dokonalejší a umožňující delší pobyty 
na Měsíci, vybudovat trvalou stanici, aby to nebylo jen pro efekt, 
ale aby se přinesly nové poznatky pro lepší život na Zemi a využití 
Měsíce. Návrat lidí na Měsíc se plánuje v USA, ale je to ve stadiu 
prvních návrhů a zkoušek. Kdy bude realizace? Uvidíme, ale hned 
tak to nebude.
 
Nedávno jsme mohli opět shlédnout v televizi film Apollo 13, jak se 
na takovou hranou rekonstrukci dramatického letu dívá odborník?
*** Dívá se s velkým zájmem a ten film byl na rozdíl od mnoha 
jiných „kosmonautických“ a hloupých filmů, velmi věrný technicky 
a lidsky. Je opravdu dobrý. Měl jsem možnost poslouchat vyprávění 
velitele letu Apolla 13 astronauta Jima Lovella při jeho návštěvě Čes-
ka. O natáčení filmu vyprávěl také a byly to zajímavé informace. 

A zkusíte předpovědět, kdy se člověk na Měsíc vrátí? A co Mars?
*** Půjde-li to podle plánů (v současnosti jsou málo pravděpo-
dobné), tak návrat by měl být roku 2020. Spíš to bude mnohem 
později, asi r. 2030. Tím myslím let Američanů. Občas se objeví 
nějaké řeči o Rusech, Číňanech, Indech a i Nigerie se nechala sly-
šet, že ano. Dnes to jsou pohádky, ne plány. K realizaci těm fan-
tastům chybí peníze, vzdělaní technici a politická vůle dotáhnout 
sny k uskutečnění. Let na Mars patří stále do říše fantazie, čas od 
času problesknou v mediích zprávy, že na Mars se chystá ten či 
onen stát, ale skutečnost je jiná. Je to daleko od Země, technic-
ky a technologicky velmi náročné a finančně náročnější víc, než 
si umíme představit! Patří to do kategorie takových prohlášení, 
jakoby naše vláda prohlásila, že postavíme kosmodrom, rakety 
a kosmické lodi pro vypouštění posádek tří Čechů kolem Země do 
10 let! Neuvěřitelné? Ne nesmysl! 

Zkusme se podívat na oblohu. Málokdo asi ví, že i pouhým okem 
uvidíme některé z planet naší sluneční soustavy. Co v tomto obdo-
bí můžeme za jasného počasí na obloze okem či triedrem vidět?
*** V ranní polovině noci je na obloze vidět Mars. Potom je tam 
slaběji svítící Saturn. Slabý, načervenalý objekt západně od Sa-

Ptáme se za Vás
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turna je Mars. Těsně před východem Slunce je tam jasná Venuše 
– Jitřenka.  Večer po západu slunce můžeme pozorovat jasného 
Jupitera. V triedru už můžeme vidět měsíce Jupitera: Ganymed, 
Kallisto, Io, Europa anebo náznak prstenců u Saturna.

Povězte našim čtenářům něco o Hradecké hvězdárně. Čím zají-
mavým byste nás k její návštěvě přilákal?
*** Hvězdárna stojí už mnoho let na pěkném místě, máme pravi-
delně otevřeno pro veřejnost, to je ve středu, v pátek a v sobotu. 
Programy začínají v 19 hod. Povídá se, promítá, jde se na noční 
oblohu do planetária a za jasné oblohy se pozorují různé objekty 
na obloze. Také pořádáme odborné (astronomie, kosmonautika, 
fyzika, geografie, historie atp) a zeměpisné či cestopisné pořady. 
Už několikrát tu byly i klavírní koncerty.
Informace o programech lze najít  na: http//www.astrohk.cz nebo 
na telefonu: 495 264 087.

A na závěr otázka, jaký je Váš vztah k divadlu? Vím, že divadlo 
má jistý vztah k Vám.
*** Autor mnoha divadelních her Josef Tejkl, chodíval na hvěz-
dárnu popovídat si o životě a legraci. Nelze se divit, že pak něco 
z toho co tu slyšel, dal i do své divadelní hry o lidech na hvězdár-
ně. Já mám k divadlu dobrý vztah, rád chodím na představení, je 
to setkání s živými lidmi – herci předvádějícími zhuštěný život 
v různých podobách. Je to zajímavé. Divadlem jsem okouzlován. 
Jako dítě jsem měl možnost často navštěvovat divadlo na Vino-
hradech v Praze (otec tam pracoval) a o přestávce zkoušek nebo 

představení jsem chodil za kulisy nebo do šaten herců. Pro mne to 
bylo a je nadále velmi zajímavé lidské konání.

Děkuji za rozhovor, a pokud vás, milí čtenáři, toto téma zaujalo, 
přijďte 10. prosince v 19,00 do Společenského domu.

Ptal se Ing. Jiří Hodic

7. listopadu 2009 jsme společně oslavili 70. let od vzniku 
ČSCH Slatiňany. Slavnostní schůze členů organizace byla spojena 
s předáním bronzových, stříbrných a zlatého ocenění za zásluhy 
o chovatelství.Chovatelé nezapomněli ani na ženy chovatelky, 
kterým předali kytičku. Každý člen dostal pamětní talíř z hořické 
keramiky. 

V úvodu se předseda organizace vrátil do historie vzniku na-
šeho spolku. Připomněli jsme si společně některá důležitá data 
fungování organizace. Spolek byl založen v roce 1939 panem L. 
Rohlíkem, K. Tichým, J. Dufkem, J. Žákem, Fr. Havránkem, V. 
Medunou, Fr. Capouškem, A. Čermákem a A. Švejdou. 21. a 22. 9. 
1940 byla první výstava ve Slatiňanech, která měla veliký úspěch. 
Výstavy probíhaly každý rok až do r. 1945. Poté je přerušila válka. 
Aktivita spolku se obnovuje až v r. 1960. V tomto roce se zakoupi-
la stodola jako sklad, 1. traktor, získaly se i některé pozemky k do-
časnému obdělávání. V Daném roce byla i 1. poválečná výstava. 

V 60. letech vznikl při ZDŠ kroužek mladých chovatelů. Na 
dvoře školy byla vybudována králikárna, kde se mladí chovate-
lé seznamovali s chovatelstvím. Mladí chovatelé pracovali až do 
roku 1990. V 70. letech se začalo jednat o vzniku vlastního cho-
vatelského areálu. V r. 1887 byl předán pozemek do vlastnictví 
našeho ZO. Byla započata výstavba nynějších objektů na areálu.

V květnu 1988 se uskutečnila na areálu 1. výstava. Postupně 
získala organizace další okolní pozemky, byly dobudovány roze-
stavěné objekty. Na výstavbě areálu se podílela většina členů or-
ganizace.

V dnešní době není problém připravit výstavu, ale i jinou 
akci pro členy, ale i veřejnost. Každoročně se tu konají 2 výsta-
vy v květnu a září. Rovněž zde chovatelé pořádají i další kulturní 
akce pro členy. V posledních pěti letech se podařilo navázat spolu-
práci s MěÚ Slatiňany ohledně výstav. Na podzimní výstavě v září 
místní chovatelé soutěží „O pohár města Slatiňan“. Město přispívá 
každý rok granty na činnost ZO. Naše organizace se podílí i na 
kulturním životě ve městě. Vždy na počátku roku v lednu pořádají 
pro veřejnost „Chovatelský bál“, který se těší velké oblibě, rovněž 
i tradiční pálení čarodějnic na areálu ZO.

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Slatiňany a sponzorům 
za jejich věcné i peněžní dary na akce pořádané ZO. Na slavnostní 
schůzi jsme pozvali zástupce Slatiňan, sponzory, předseda okres-
ního výboru a zástupce ZO Svitkov, s kterou ZO Slatiňany spo-
lupracuje. Zúčastnili se pouze předseda okresního výboru ČSCH 
a zástupce ZO Svitkov.

Neměli bychom zapomenout i na bývalé členy naší organi-
zace, kteří již nejsou mezi námi a vždy byli ochotni přidat ruku 
k dílu při aktivitách organizace. Při jakékoliv akci na ně rádi vzpo-
mínáme. 

Po ukončení oficiální části oslavy si chovatelé pochutnali na 
dobré večeři, kterou nám připravili v restauraci Pod zámkem ve 
Slatiňanech, kde jsme přišli oslavit výročí organizace. Dále večer 
probíhala volná zábava doprovázená živou hudbou.

Za členy ČSCH Slatiňany Květa Pluhařová

Chovatelé oslavili 70. let výročí vzniku organizace ČSCH ve Slatiňanech
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Po výletech do blízka i do daleka se s Klu-
bem českých turistů rádi vracíme do místních 
lesů. Stejně tak ve sváteční den 28. října. Parkem 
a pak i lesem jsme došli ke Kočičímu hrádku. 
Tuto miniaturu středověkého hradu na křemen-
cové skalce nechala postavit kněžna Vilemína 

Auerspergová pro zámecké děti. Před časem jsme byli i u druhého 
Kočičího hrádku – nad levým břehem potoka Ležák, poblíž Žum-
berka. Je tam dosud znatelný mohutný val a dva příkopy. Tento 
druhý Kočičí hrádek patrně patřil ve středověku k řadě opevnění 
mezi Chrudimskem a Vraclavskem. Snad byl i tvrzí majitelů Lu-
kavice. V roce 1529 byl už pustý.

Je však ještě jeden Kočičí hrádek, na kterém jsme dosud neby-
li. Nedaleko Velkého Meziříčí u vesnice Vlčatín je kopeček Hra-
disko. Podle pověsti na něm před mnoha lety stával hrádek. Patřil 
krutému, lakomému rytíři. Jeho dráb nemilosrdně vymáhal na 
poddaných dluhy, případně zabavoval jejich majetek. Jedna chudá 
vdova nemohla pro nemoc jít na robotu a pán poručil, aby místo 
toho zaplatila. Chudá matka malého chlapce peníze neměla a tak jí 
odvedli její jedinou krávu. Vdova šla na hrádek  prosit o prominutí 
dluhu. Byla však vyhnána a když šla celá nešťastná zpět, potkala 
starou babičku, která jí slíbila pomoc. Stařenka šla k rytíři a za 
slib, že krávu vrátí, mu dala kouzelného kocoura, který mu každý 
den přinese dukát. Kocour dukáty nosil, ale pán slib nesplnil. Po 
sedmi dnech se proto v tvrzi objevilo naráz tolik koček, že obsadi-
ly všechna sedadla, naskákaly i do postelí, na truhly, všude. Mar-
ně se je sloužící snažili vypudit. Kočky je škrábaly, kousaly a tak 
čeleď raděj utekla. Zůstal jen lakomý pán. A ten z toho nakonec 
zešílel. Vyskočil z okna a zabil se. Kočky pak naráz zmizely. Hrad 
chátral, až po něm zbyla jen hromada kamení. A tomu místu dosud 
lidé říkají Kočičí  hrádek.

Z našeho Kočičího hrádku jsme šli lesem k rozhledně Bára 
u Čertovy skalky. Byli jsme už dvakrát na jejím slavnostním ote-
vření, ale protože tu pokaždé byla fronta, nahoru jsme se nedosta-
li. Až dnes.

Lesem jsme potom došli na rozcestí k novému kříži. Ten je 
tady na místě toho původního, postaveného na památku nehody 
s dobrým koncem, která se stala při jízdě na koni kněžně Vilemíně 
Auerspergové. My jsme podle rybníků Perný, Vilém a Hluboký 
mířili zpět ke Slatiňanům. Krásně zbarvené stromy byly místy úpl-
ně celé jak ze zlata. A pak ještě památník Jaroslava Vrchlického od 
O. Španiela. Není divu, že se tady všude básníkovi líbilo. I nás ta 
dnešní vycházka potěšila.

KČT Slatiňany

Tři Kočičí hrádky

Vánoce. To krásné slovo. Co v sobě skrývá a jaké pocity vyvo-
lává?
Pro někoho to je krásný čas plný příprav a radostného těšení, pro 
druhého čas shonu, aby stačil všechno zařídit a nachystat. 
Nejvíce se ale asi těší děti. Splní se jim jejich tajná přání? Uvidí 
skutečného Ježíška?
Pro dospělé to je spousta starostí, ale snad hezkých, aby se na něco 
nezapomnělo; uklidit, napéct cukroví a vánočku, koupit vánoč-
ního kapra a také snítku jmelí, abychom byli po celý rok zdraví 
a hlavně nezapomenout na dárky.
A pak už může nastat ten krásný a tajemný den, Štědrý večer, kdy 
se všichni ve svých rodinách sejdeme u rozzářeného vánočního 
stromečku, zazpíváme si koledy, rozbalíme dárky a vzájemně si 
popřejeme krásné svátky vánoční, jejichž atmosféru snad umocní 
napadlý sníh a pěkný mráz vyzdobí okna svými kresbičkami.

Ať všechny přípravy na nejkrásnější období v roce zvládnete bez 
zbytečného stresu, v klidu a pohodě. 
Abyste se vánočně naladili, na chvíli zastavili a zapomněli na starosti, 
přijměte pozvání na vánoční vystoupení dětí Mateřské školy Slatiňa-
ny, které se koná ve čtvrtek, 15. prosince v 16.00 hod. v sokolovně. 
A při svém obstarávání vánoc se můžete v mateřské škole zastavit 
ještě v pondělí, 21. prosince 2009 od 8.00 do 15.30 hod. na Den 
otevřených dveří a podívat se, jak zde tráví děti svůj čas v tomto 
předvánočním období.
A nakonec mi dovolte, abych Všem občanům popřála jménem dětí 
a celého pracovního kolektivu mateřské školy Slatiňany radostné 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2010 pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, hodně lásky, které nám je třeba a po celý rok sluníčko 
do duše i do srdíčka. 
 Hana Rudová, ředitelka MŠ

Vánoční zamyšlení a předvánoční naladění
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Kam s tím vším?

Chcete odolný plot? Vyhazujte plasty do žlutého kontejneru
Málokterý materiál dokáže tak potrápit naše životní prostředí. A málo-
který materiál se dá tak dobře využít. Řeč je o plastech a o plastových 
odpadech. Plastové odpady jsou všude kolem nás – použité nákupní 
tašky, sáčky na potraviny, kelímky od jogurtů, dětské hračky, obaly od 
pracích prostředků, fólie nebo přepravky. To všechno patří do žlutého 
kontejneru. A potom míří na recyklaci. To, co je na počátku recyklace 
odpad, se na jejím konci stává novým produktem. Jak?
Po vysypání kontejneru je potřeba plastový odpad ještě dále dotřídit. 
Vytříděný plastový odpad se potom dále upravuje drcením a mletím, 
fólie se spékají do granulí. Z takto upravených plastů se připravuje 
směs, která se teplem taví a vtlačuje do kovových forem různých tva-
rů a velikostí. Po vychladnutí je proces recyklace dokončen a z forem 
vycházejí nové výrobky. 
Jaké vlastnosti mají výrobky z recyklovaných plastů? 
-  jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům – jinými slovy, 

takovým výrobkům je jedno, jestli na ně prší, sněží nebo fouká vítr,
-  mají dobré mechanické vlastnosti – nenasáknou vodou a není potře-

ba je opatřovat ochrannými nátěry – prostě se o ně nemusíte starat,
-  jsou lehké, odolné proti chemikáliím a navíc až doslouží, mohou být 

znovu recyklovány.
Výrobky z recyklovaných plastů najdou uplatnění v průmyslu, 
zemědělství, ale i v domácnostech.
Se kterými z těchto výrobků se můžete setkat i vy?
-  na zahradě vám dobře poslouží zatravňovací dlažba, záhonové chod-

níky, obrubníky, plotové latě a sloupky, odvodňovací žlaby nebo la-
vičky,

-  doma můžete ocenit květináče nebo odpadkové koše,
-  při stavbě můžete využít přepravní palety, různé typy desek, prken 

a hranolů,
-  Váš dům či byt mohou před dopravním hlukem chránit protihlukové 

stěny.
„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového oběhu mate-
riály, které by jinak končily na skládkách. Díky uplatňování výrobků 
z recyklovaných plastových odpadů se lidé mohou přesvědčit, že třídit 
odpad má smysl,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společ-
nosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.
ekontejnery.cz.

Každá věc jednou doslouží a stává se z ní odpad. Někteří lidé ne-
řeší co s ním, ale rovnou všechno odnáší do popelnice. Ti moud-
řejší odpad třídí. Plasty odnáší do žlutých kontejnerů, sklo do ze-
lených a papír do modrých.  Co ale s nebezpečným odpadem? Co 
s objemnými věcmi? Co dělat, když kontejnery na tříděný odpad 
nejsou nikde nablízku? Odpověď na každou z těchto otázek je 
„sběrný dvůr“. 
-  můžete sem dopravit různé kovy – například plechovky, hrnce, 

alobal, kovová víčka i nářadí,. 
-  patří sem tzv. nebezpečný odpad – zbytky umělých hnojiv, čis-

ticích prostředků, barev, laků, ale také baterie, zářivky nebo od-
pady z nemocnic,

-  dovézt sem můžete také veškerou elektroniku -  ledničky, pračky 
nebo počítače,

-  na některé sběrné dvory se sváží autovraky, autoskla či pneuma-
tiky všech barev a velikostí,

-  pokud nevíte, co se starým nábytkem – ať už z bytu nebo z kan-
celáře, pokud nevíte, co se starým linem nebo kobercem, na sběr-
ném dvoře najdou také svoje místo,

-  do sběrného dvora patří i staré vany, umyvadla, kamna, radiátory,
-  při stavbě nebo rekonstrukci sem můžete vozit suť a zdivo,
-  pokud nevíte, co se starým oblečením či jiným textilem, můžete 

je odevzdat na sběrném dvoře,

-  na  většině sběrných dvorů je možné odevzdávat také bioodpad  
– posekanou trávu, listí nebo zbytky z kuchyně.

Určitě také není bez zajímavosti, že naprostá většina sběrných 
dvorů je pro občany příslušného města k dispozici zdarma.
„Přes sběrné dvory je sbírána necelá pětina papíru, plastů a skla. 
V případě sběru kovů se jedná o téměř 100% sběru,“ upřesnil To-
máš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývají-
cí se tříděním a recyklací odpadu.
„Sběrné dvory jsou většinou provozovány obcemi nebo svozový-
mi firmami. V Pardubickém kraji společnost EKO-KOM registru-
je 67 sběrných dvorů,“ doplnil ještě Tomáš Pešek. 
Informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.ekon-
tejnery.cz .
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

V našem městě na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Chru-
dim vykonává svoji působnost Městská policie Chrudim. V mě-
síci říjnu na území Slatiňan a místních částí její strážníci v rámci 
13 plánovaných hlídek odsloužili 55 hodin a dalších 8 hodin při 
8 neplánovaných výjezdech. Při těchto službách na místě uložili 
„hříšníkům“ 7 blokových pokut v celkové výši 3100 Kč. Na za-
čátku měsíce listopadu proběhla preventivní akce ve všech restau-
račních zařízeních zaměřená na kontrolu podávání alkoholických 
nápojů mladistvým. Žádný přestupek nebyl zjištěn.

JH

Činnost Městské policie Chrudim ve Slatiňanech

Neděle 13.12. 2009 – 245. Malá cena Monaka.
Start ve 14.30 hod. před. rest. Monako Slatiňany.
Tratě 10 km a 3,6 km vedou po lesních cestách.

Čtvrtek 17. 12. 2009 – 26. ročník Nočního běhu Aušperskem.
Start v 18.00 hod. v Zaječicích před zubním střediskem a trať 
13,3 km vede po silnici.

Čtvrtek  24. 12. 2009 – 246. Malá cena Monaka.
Start v 10.40 hod. před rest. Monako Slatiňany. Trať stejná jako 
v předešlé MCM.

Pátek 1. 1. 2010 – 31. ročník Novoročního běhu Chrudimí.
Start v 15.00 hodin před divadlem Karla Pippicha, prezentace 
a šatna od 14.00hod. v Sport Café v Radoušově ul.17 (vedle rest.
ALFA).
Trať 3 880 m asfalt vede podle Chrudimky, stoupání na náměstí 
a závěr seběh do cíle k divadlu.
Startovné 20 Kč každý dostane upomínku a prvních 60 závodníků 
věcné ceny.
Jinak možno informace www.krb hyperlink.cz

Zveme všechny ctitele
rekreačního běhání na naše akce

Zahradní odpady
a jejich odvoz do sběrného dvora

Žádáme všechny ty, jež odvážejí zahradní odpad, jako např. větve, 
trávu, listí apod. do sběrného dvora města, aby přímo na sběrném 
dvoře odkládali zvlášť do jednoho kontejneru větve, případně dal-
ší prostorově objemnější nebo tvrdší odpad a zvlášť do druhého 
kontejneru drobný, snadno kompostovatelný odpad, jako je tráva, 
listí, zbytky rostlin apod. Kontejnery na jednotlivé druhy zahrad-
ního odpadu jsou označeny.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V PROSINCI
Sběrný dvůr města Slatiňany umístěný u vlakového nádraží ve 
Slatiňanech bude z důvodu svátků a ukončení účetního období 
provozován tento rok pouze do 15. 12. 2009.
V roce 2010 bude sběrný dvůr zprovozněn dnem 4. 1. 2010.

Bc. Medunová Petra, HSO
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když v sobotu 7. listopadu brzy ráno bylo rušno před naší soko-
lovnou. Z přijíždějících aut putovalo množství zboží do velkého 
sálu. Že by zase nějaká prodejní akce? Kdepak, to 18 prodejců 
všeho zdravého, dobrého a hezkého přijelo prodávat své výrobky 
a poskytovat dobré rady. Svaz diabetiků totiž pořádal v pořadí již 
čtvrtý „Den zdraví“ pod záštitou VZP, MěÚ a Sokola. 
Zdravotní sestry změřily krevní tlak 174 lidem, 180 cholesterol 
a 180ti hladinu cukru v krvi. Ovšem měření tuku byl pro mnohé 
z nás šok. To jsme tedy kulili oči, když nám na displeji naskočilo 
kolik „člověčího sádla“ navíc sebou taháme. Zástupce VZP roz-
dával drobné pomůcky, ale v nadcházejícím chřipkovém období 
přišli nejvíce vhod papírové kapesníky. 
Slávek Karlík po celý den promítal fotografie z činnosti SD. Když 
někteří návštěvníci viděli co hezkých akcí se za rok uskutečnilo, 
na místě si brali přihlášky do naší organizace. Domnívám se, že 
každý z tři sta padesáti dospělých návštěvníků (a mnoho dětí) byl 
spokojený. O tom svědčily i spokojené tvář prodejců. Náš Den 
zdraví navštívil i předseda pardubické organizace SD Václav Kr-
menčík a nešetřil chválou a obdivem. Velký dík patří všem, kteří 
ochotně věnovali svůj čas tomu, aby průběh této velké akce byl 
bezchybný. A to se jim podařilo. 

V sobotu 14. listopadu byl krásný sluneční den a před ZŠ se začali 
scházet starší i mladí lidé s dětmi. Někteří měli modré doplňky 
(šály, šátky, čepičky). Modrý kruh a modrá barva to je totiž znak 
diabetiků. Celkem 272 se nás sešlo, abychom svojí účastí podpo-
řili celosvětový „Pochod proti diabetu 2009“, který se u nás konal 
již po páté. Letos jsme se sešli nejen ve Slatiňanech, ale připojili 
se i členové z Lukavice i Svídnice, kteří šli svůj pochod ve Výso-
níně kde se jich sešlo 69. Díky vám přátelé.
Přestože byla sobota a ještě k tomu před posvícením, nikdo ni-
kam nespěchal a dobrá nálada nás provázela cestou do Škrovádu. 

Bylo škoda jít domů v tom krásném sobotním odpoledni a proto 
si mnozí (hlavně rodiny s dětmi, ale i zdatní senioři) prodloužili 
trasu k Monaku. Pískání na modré píšťalky, kterou každý účastník 
obdržel doprovázelo tento veselý pochod ve kterém se sešli nejen 
diabetici, ale i jejich rodiny a přátelé, kteří chtěli podpořit preven-
ci diabetu. 

ŽIVOT BEZ SVÁTKŮ JE JAKO DLOUHÁ POUŤ BEZ OD-
POČINKU (DÉMOKRITOS)
Ani se nenadějeme a na dveře nám opět zaklepou nejkrásnější 
svátky v roce VÁNOCE. Všichni rádi vzpomínáme na tu báječnou 
směs vůní vanilky, citronové kůry, lískových oříšků a před vánoč-
ní pohody kuchyní našich maminek a babiček. Je pravda, že dnes 
dostaneme koupit cukroví dobré, vzhledné v několika chuťových 
variacích, ale na ty okamžiky uzobávání a olizování nelze zapo-
menout. Přijďte proto do společenského domu načerpat předvá-
noční atmosféru, kde pro vás členové SD připravují výstavu pod 
názvem ČESKÉ VÁNOCE.
Budeme se na vás těšit ve dnech:
čtvrtek 3. 12. od 13–17 hodin
pátek 4. 12. od 9–17 hodin
sobota 5. 12. od 9–15 hodin

Jménem výboru SD vám všem chci popřát především hodně zdra-
ví, spokojenost, klid a pohodu a abychom se v roce 2010 opět 
spolu scházeli a prožívali hezké chvilky. 

Bohumila Blažková členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM…

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při ZŠ Slatiňany zahájí půjčování 
lyží od 14. prosince 2009.
Výpůjční doba:
Pondělí   14.30–16.00 hodin
Úterý   18.00–19.30 hodin
Středa   15.00–16.00 hodin
Čtvrtek   16.00–17.30 hodin
Půjčujeme běžecké sety, sjezdové sety (carvingové lyže), snowbo-
ardy i jednotlivé části výstroje. Půjčujeme jednotlivcům, školám, 
skupinám i veřejnosti.
Možnost rezervace lyží.
Kontakt p. uč. Hübnerová, p. uč. Hanuš
Tel. 469 681 413
Cena od 50 do 90 Kč za celý komplet na den!
Sleva při seřizování vázání.

Půjčovna lyží

Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den
  16.15 mše sv. v klášteře (Slatiňany)
 18.00 mše sv. v Žumberku
 22.00 „Půlnoční“ mše sv. – sv. Martin (Slatiňany)
Pátek 25. 12. – Slavnost Narození Páně
 8.00 mše sv. v Žumberku
 9.15 mše sv. v klášteře (Slatiňany)
 9.30 mše sv. v Bítovanech  
 11.00 mše sv. – sv. Martin (Slatiňany)
Sobota 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, mučedníka
 8.00 mše sv. v Žumberku
 9.15 mše sv. v klášteře (Slatiňany)
 9.30 mše sv. v Bítovanech
 11.00 mše sv. – sv. Martin (Slatiňany)
Neděle 27. 12. – Svátek sv. Rodiny
 8.00 mše sv. v Žumberku
 9.15 mše sv. v klášteře (Slatiňany)
 9.30 mše sv. v Bítovanech
 11.00 mše sv. – sv. Martin (Slatiňany)

Pořad vánočních bohoslužeb vánocích
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Pohled na krytý balkonek radniční věžice, správněji arkýře, působí 
na návštěvníka města impozantním dojmem. Jeho včlenění do čela budo-
vy bylo tehdy poplatné dobovému vkusu, přejímající středověké motivy, 
aby vtiskl stavbě romantický ráz na konci 19. století.

Budova radnice svým osobitým řešením architektury nese svědec-
tví díla stavitelského rodu Schmoranzů. Byla postavena v roce 1895 
stavitelem Janem Schmoranzem, dávajíce tím hold svému otci, novo-
gotikovi, působícího ve Slatiňanech ve stejné profesi. 

Jak ze snímku č. 1 z r. 1941 vidíme, obdélná věž vystupuje z líce 
pravoúhlého nároží stavby a zvedá se na úrovni patra až nad střechu. 
Její spodní část je uchycena na kamenných nosnících (krakorcích) 
a nahoře ukončena stříškou s valbovou střechou, na jejímž štítě jsou 
dvě kovové koule v půlžerdi jako ozdoba.

Sám majitel s rodinou si no-
vostavby mnoho neužil, neboť 
předčasně umírá ve 42 letech na 
trapnou nemoc (chřipku) v r. 1899 
(obr. č. 2).
V nekrologu k jeho skonu se mj. 
praví:

Nečekaná smrt jednoho ze 
Schmoranzů vede k zamyšlení, 
aby každý, bez výkladu pocho-
pil, jakou ztrátu znamená pro 
náš národ odchod jednoho člena 
této vynikající rodiny, tak zdárně 
a platně působící. Schmoranzové 
se nerodí každý den.

Od vdovy Anny Schmoranzo-
vé koupila obec v r. 1924 její nemovitost čp. 36 za 135 000 Kč za 
účelem ji obsadit třídy měšťanské školy. Od tohoto záměru bylo však 
záhy upuštěno a v r. 1926 bylo rozhodnuto, že budova bude lépe vyu-
žita pro správu obce, občanskou záložnu a četnictvo.

Po adaptaci vnitřních prostor bývalého obytného domu byla do ní 
v září r. 1927 přestěhována obecní úřadovna.

Projev starosty B. Potůčka u příležitosti slavnostního otevření rad-
nice se konal 25. 11. 1927 v hostinci U Čiháků za přítomnosti pozva-
ných hostů. Z něho vyjímáme závěr:

U příležitosti odevzdání radnice veřejnosti vyslovuji milým Sla-
tiňanům upřímné přání, aby z tohoto honosného chrámu obce, zcela 
nepodobnému původní skromné úřadovně (v domku čp. 107, pozn. 
autora), řídili její zástupci další osud s takovou péčí, svědomitostí 
i moudrostí, jak to činili naši předkové.

Generální rekonstrukce celého objektu se radnice dočkala ještě 
před koncem minulého století. Byla zahájena v r. 1993 instalací ply-
nové kotelny v rámci plynofikace města a skončila novou fasádou v r. 
1996.

Zpracováním podkladů pro tuto náročnou a potřebnou renovaci 
byl pověřen chrudimský architekt J. Kopecký, který zároveň vykoná-
val technický dozor.

Vše probíhalo za provozu, bez omezení činnosti úřadu. K nejná-
ročnějším pracem v interiéru patřila výměna starých inženýrských 
sítí a kabelizace. Vkusně a esteticky bylo navrženo dřevěné obložení 
zárubní a atypické (zakázkové) dveře do všech kanceláří. Náklady na 
jednotlivé dílčí akce lze v časové posloupnosti dohledat v kronice, 
např. půdní vestavba včetně vybavení k plynovému vytápění stála 3,1 
mil. Kčs.

Slatiňanská radnice se tak zařadila mezi ty samosprávy (i státní 
správy), které jsou pýchou každého města (obr. č. 3). Navíc pro zasvě-
cené upomíná historický sloh Schmoranzů, kteří jim natrvalo pozna-
menali naše město, potažmo kraj

Ing. Milan Vorel

Radnice – reprezentativní sídlo městského úřadu s typickou schmoranzovskou věžicí

Místo výstavy Datum Body Výstava Body do soutěže

Slatiňany 23.5.–24.5.2009 0,94,0 Místní výstava – domácí 10 bodů, za ocenění 3 body

Svitkov 29.8.–30.8.2009 92,92,92 Místní výstava 5 bodů, za ocenění 6 bodů

Hlinsko 29.8.–30.8.2009  Okresní výstava  10 bodů, za ocenění 7 bodů

Slatiňany 12.9.–13.9.2009  Místní výstava – domácí 10 bodů, za ocenění 6 bodů

Proseč 26.9.–27.9.2009  Místní výstava 5 bodů, za ocenění 8 bodů

    čestná cena 10 bodů

Chrudim 16.10.–17.10.2009  Místní výstava 5 bodů, za ocenění 1 bod

Místní soutěž ZO Slatiňany v oboru drůbež za rok 2009

Mgr. Květa Pluhařová
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Národopisný soubor Formani, T.J. Sokol 
Slatiňany a DFS Formánci ZUŠ Slatiňany 

Vás srdečně zvou na: 

„Koncert pro celou rodinu“ 
19. 12. 2009 od 18.00 v sokolovně ve Slatiňanech 

Program:

„Máme hosty, aneb v každém kraji jinak hrají.“
Otevřené okénko do tvorby NS Vysočan Hlinsko a 
Formani. 
„Přišli jsme k Vám na koledu.“  
Výběr z vánočních pořadů Formánků a Formanů. 

Připraveno je pro Vás tradiční občerstvení. 

Slovem provází Mgr. Milan Chalupník. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 7. 12. 2009 
v Galanterii Petrová. 

Pořad se uskuteční za podpory: 

Pardubického kraje, TJ. Sokola Slatiňany a ZUŠ 
Slatiňany. 

PARDUBICKÝ 
KRAJ 

Tělocvičná jednota
Sokol Slatiňany 

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.

Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany

Vás zve

na

16. ročník

Předvánočního turnaje
mužů a žen

v sobotu 19. prosince 2009
v 9.00 hodin

do sportovní haly ve Slatiňanech

Vánoční soutěžPředvánoční turnaj
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Prosinec 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.
PONY pod střechou kryté jízdárny. 

Procházky pro otužilé lesem i polem. Teplo u krbu.
Otevřeno pá 17–19.00 hod., so a ne 11–20.00 hod.

Mikulášský víkend
Mikuláš, čertíci i anděl přijedou na koních!

Teprve z Farmy jejich kroky povedou do měst! 
Buďte na začátku jejich pouti! 

V sobotu 5. prosince od 13 hodin. 
Mikuláš naděluje! Malá sladkost pro každé dítě. Možnost 

rodinné nadílky pouze pro Vás.
BONUS! Vožení na koních pro malé i velké!

Prosinec startuje! Nejdříve na Farmě!
5. a 6. prosince

HAF vánoce a pivní advent
Dnes na Farmě dárky pro celou rodinu. Dárkové balíčky 

pro psy a kočičky. Jsme totiž PET FRIENDLY RESTAURANT – 
restaurace přátelská k psům a kočičkám. Dnes nejen svačinka 

a miska s vodou! Dnes malý dárek pod psím stromečkem. 
A pro páníčky? Pivní advent! Za čtyři piva originální účtenka.
Vyberete si jeden obrázek adventního kalendáře – a výhra je 

Vaše! Zlatavé počty – Na Farmě!
12. a 13. prosince

Holičské pastorále
Dost velký dárek pod stromeček pro všechny naše hosty! Les-

ní panorama Farmy! Bílobílé rohlíčky vanilkově zdobí.Dnes 
hitparáda vanilkových rohlíčků!

Vítáme i Váš rodinný recept!
Za oknem sněží – do tónů klavíru!! Sněžení s klavírem. V ne-

děli od 14 hodin zpíváme při klavíru.
Tiše a ochotně – ochotný víkend – originál na Farmě!

19. a 20. prosince

Punčový víkend
Druhý svátek vánoční – je čas vyvést hosty. Vůně punče do 
pozdního odpoledne. Také dnes ponice Betynka a Simka 

čekají na děti. Jaké byly vánoce u koní?
A jaké dostaly koníci dárky? Víkend voňavých odpovědí. 

Čas se zastaví. Kde jinde než na Farmě.
26. a 27. prosince vždy od 13 hodin

Polštářový Dětský Silvestr na Farmě
Poslední den v roce patří na Farmě dětem! Startujeme již v 11 

hodin dopoledne. Speciální dětské menu. Čajový maratón. 
Moštíky bez chemie. S poníkem vycházka do zimního lesa. 

A tančí celá rodina.POZOR ! Originál! Přesně v 15 hodin 
startuje Polštářová bitva! Flákněte polštářem po starostech 

a obavách! Zdravý nadhled léčí! A v novém roce stále platí:Na 
Farmě jako doma!

31. prosince od 11 do 17 hodin

Připravujeme 
2. a 3.ledna Ovocný novoroční víkend „Fresh na smeč!“

více na www.sunnyfarm.cz

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Prodám stavební parcelu 1600 m2 v Chrudimi Presích.
Tel. 607 811 896

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

Vánoční koncert

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 9. 1. 2010 v Sokolovně ve Slatiňanech

Chovatelský bál
Hraje: MAT – 4, Skuteč
Začátek ve 20.00 hodin

Předprodej vstupenek: v Galanterii u pí. Petrové od 14. 12. 2009.
Bohatá tombola! 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.

Obchod MARNIVÝ PECIVÁL
Slatiňany
oznamuje rozšíření sortimentu o výrob-
ky firmy TESCOMA.

Kvalitní a praktické zboží na přípravu pokrmů i stolování. 
Těšíme se na Vaši návštěvu !

Město Slatiňany Vás srdečně zve na vánoční koncert tentokrát pod 
názvem „Štědrej večer nastal“. Předvánoční čas svými melodiemi 
zpříjemní  umělecká slupina Promusica se svými účinkujícími Ja-
romírem Kosinou, Josefem Línkem, Danuší Markovou a Renatou 
Klečkovou za hudebního doprovodu Vladimíra Kotka. Vánoční 
koncert se koná v sobotu dne 12. prosince 2009 od 16.00 hodin 
v obřadní síní Městského úřadu ve Slatiňanech.
Vstupné zdarma. 

Pozvánka Chovatelský bál

Zlaté svatby
Dne 19. prosince 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Vlasta a Antonín Pelikánovi.
Dne 19. prosince 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Marie a Josef Letáčkovi.
Dne 25. prosince  2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Vlasta a Jan Mrkvičkovi.
Dne 12. prosince 2009 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Sla-
tiňany výročí zlaté svatby manželé Eva a Vlastimil Klepetkovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

V úterý dne 22. prosince 2009 v 17.00 hodin pořádá ZUŠ Slatiňa-
ny a Město Slatiňany na zahradě ZUŠ Slatiňany tradiční „Zpívání 
u stromku“. Přijďte si s námi zazpívat vánoční písně a koledy.

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání a dá-
rek ku příležitosti oslavy naší Zlaté svatby.

Manželé Věra a Bohuslav Loníčkovi

Zpívání u stromku

Poděkování


