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Rozsvícená světýlka v oknech našich domů i ve výkladních skříních 
obchodů, sváteční osvětlení ve městech a obcích, obchody lákající 
zákazníky velkým výběrem zboží, to vše nasvědčuje tomu, že opět 
nadešel čas Vánoc. Čas, kdy se všichni na chvíli zastavíme ve shonu 
všedních dní a nasloucháme kouzlu tohoto vánočního času.
Přeji Vám vážení spoluobčané, aby právě tento čas byl pro Vás 
tím nejkrásnějším obdobím roku, abyste se opravdu dokázali na 
chvíli zastavit a odpočinout si od práce a starostí, které nás kaž-
dého po celý běžný rok provázejí. Dětem přeji hodně dárků pod 
vánočním stromečkem a hezké zimní prázdniny.
V novém roce přeji všem hodně zdraví a spokojenosti v osobním 
i pracovním životě.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

úřední dny:
pondělí 21.12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
středa 23.12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
pondělí 28.12. 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
středa 30.12.  8.00 – 11.00 12.00 – 15.30
čtvrtek  31.12.  zavřeno
Děkujeme za pochopení. JH

Městský úřad Slatiňany – provoz na konci roku

Nekonečný maratón Laskavých večerů bude pokračovat ve čtvrtek 
7. ledna a jak jste vyčetli z titulku, budete mít příležitost poslech-
nout si ZUZANU NAVAROVOU. Bohužel již pouze z jejích desek. 
Ty vám ovšem bude pouštět a odborný komentář dodávat člověk 
nad míru povolaný, hudební kritik a publicista JIŘÍ ČERNÝ.
I toho návštěvníci Laskavých večerů již znají z besedy v květnu 
letošního roku. Začátek pořadu je v 19 hodin.
A ještě prozradím, co pro vás připravujeme v dalších měsících. 
Těšit se můžete na spisovatele Přemysla Ruta anebo na jazzovou 
zpěvačku Janu Koubkovou. Zdeněk Jirásek

ZUZANA NAVAROVÁ
NA 69. LASKAVÉM VEČERU

Opravdový vánoční čas začíná 24. do 27. 12. a následně od 31. 12. 
až do 3. 1. 2010. V těchto dnech bude otevřeno 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 vánoční atmosféru svou přítomností a výrobou 
drobných předmětů a kreseb.

Vánoce na zámku ve Slatiňanech

Filmový festival outdoorových fi lmů ve Slatiňanech
Městu Slatiňany bylo nabídnuto spolupo-
řadatelství festivalu outdoorových fi lmů 
Expediční kamera. Tato akce je u nás na-
plánovaná na sobotu 13. 2. 2010 od 14.00 
do cca 19.00 hod. v sále Společenského 
domu. V rámci tohoto festivalu proběhne 

projekce několika poutavých fi lmů ze zajímavých výprav do nej-
různějších koutů naší země. Festival se uskuteční během měsíců 
únor – březen v mnoha dalších městech ČR, nejblíže však v Heř-
manově Městci, v Chrudimi uspořádán nebude. Vstupné 50 Kč.

Expediční kamera 2010

Vážení spoluobčané,

mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem 
městě i místních částech. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení zá-
vady nebo nedostatku v této oblasti nám můžete zaslat elektronic-
kou poštou informaci, případně i fotografi i s přesným uvedením 
místa a krátkým popisem problému (např. závada na chodníku či 
komunikaci, nesvítící lampa veřejného osvětlení, neudržovaná ze-
leň, vraky automobilů a jiný nepořádek). 
E-mailová adresa je: poradek@slatinany.cz
Na tuto adresu  ale zasílejte pouze zprávy týkající se  čistoty a po-
řádku ve městě.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku 
v našem městě.
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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 listopadu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporuču-
jeme pro naše čtenáře knihy:
Urbanová Marta – Medonosky
Vondruška Vlastimil – Znamení Jidáš
Dále bychom chtěly čtenářům nabídnout novinky:
Toulavá kamera č. 9
Povídky o lásce od Michala Viewegha

Změna ceníku pro čtenáře Městské knihovny od ledna 
2010
S platností od 1. 1. 2010 se zvyšuje registrační poplatek pro 
všechny čtenáře na 130 Kč/rok.
Zároveň se také zvyšuje poplatek pro čtenáře, kteří využívali 
meziknihovní výpůjční službu. Ten bude od 1. 1. 2010 činit 
50 Kč za 1 knížku zaslanou z jiné knihovny. Výjimkou jsou 
knížky přivezené knihovnicí z Městské knihovny v Chrudimi. 
V tomto případě se poplatek za tuto službu neúčtuje.
 
Novinky ve výpůjčním systému Městské knihovny
Od roku 1998 probíhala veškerá agenda týkající se čtenářství 
a knížek pomocí počítačového programu LANius, který od 
května 2009 nahradil nový modernější počítačový program 
Clavius pořízený za přispění dotace Ministerstva kultury ČR. 
Jeho instalací byly zkvalitněny jak služby čtenářům, tak tento 
systém umožňuje zpřístupnění knižního fondu na www strán-
kách. Tím je také možnost rezervace požadovaných knížek 
přímo z domácností čtenářů na e-mailovou adresu Městské 
knihovny. 
Pro čtenáře je připraven počítač v prostorách knihovny, který 
nabízí samostatné vyhledávání knižních titulů z našeho fondu.
Touto cestou bychom také chtěly upozornit naše čtenáře na 
dodržování výpůjčních lhůt. Jestliže včas nevrátíte půjčené ti-
tuly nebo si je neprodloužíte ať už osobně, telefonicky nebo 
e-mailem, bude Vám zaslána upomínka dle Knihovního řádu 
Městské knihovny ve Slatiňanech.
Bližší informace naleznete na http:/knihovna.slatinany.cz.

Knihovna oznamuje
Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce si bylo 
možné 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.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a také tro-
chu času, který budete moci strávit nad pěknou knížkou přejí 
všem knihovnice Renata Maryšková a Romana Doležalová

Mimořádné uzavření Městské knihovny a Infocetra v led-
nu
Ve čtvrtek 14. 1. 2010 budou Městská knihovna i Infocentrum 
z provozních důvodů uzavřeny.

Něco pro naše čtenáře

Informace z Městské knihovny

Rada města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 86. schůzi dne 16. 11. 2009

  1.  Zahraniční pracovní cestu členů rady města

Rada města Slatiňany projednala
na 87. schůzi dne 30. 11. 2009

  1.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
  2.  Plnou moc pro společnost DAPHNE – Institut aplikované eko-

logie 
  3.  Žádost o pokácení 2 ks jasanu ztepilého a 1 ks thuje na pozem-

ku parc. č. 378 v k.ú. Slatiňany
  4.  Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě o zajištění veřejné infra-

struktury pro západní část lokality ozn. v ÚPO Slatiňany 5/R 
– plocha bydlení nízkopodlažní

  5.  Inventarizaci majetku města za rok 2009
  6. Dodatek ke smlouvě se SFŽP
  7.  Grantová témata pro rok 2010
  8.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2009 
  9.  Hospodaření města Slatiňany za 1 – 9/2009 
10.  Hospodaření Základní školy Slatiňany za 1–9/2009
11.  Hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1–9/2009
12.  Hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1–9/2009
13.  Hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1–9/2009
14.  Uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu zemědělských po-

zemků uzavřené se společností Oseva Agri Chrudim, a. s.
15.  Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu 

v roce 2010 Kalkulace příjmů a výdajů spojených s likvidací 
komunálního odpadu pro rok 2010

16.  Stanovení cen za zapojení fyzických a právnických osob 
oprávněných k podnikání do systému nakládání s komunálním 
odpadem

17.  Zřízení věcného břemena – plynovodní, vodovodní a kanalizač-
ní přípojka k domu č. p. 42 na Starém náměstí ve Slatiňanech

18.  Smlouvu o spolupráci na pořádání festivalu Expediční kamera
19. Dílčí přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok 2009
20.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do 

MěÚ
21.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zhotovení zakázky města malého rozsahu – Restaurování so-
chy sv. Jana Nepomuckého ve Škrovádu

22.  Návrh subjektů na oslovení s výzvou k podání nabídky na 
zpracování zakázky na služby: Výběr zhotovitele na rekon-
strukci Švýcárny ve Slatiňanech

23.  Smlouvu o poskytnutí účelové státní dotace v požární ochraně 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů

24.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Slatiňany

25.  Uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv 
SMS

26.  Úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské 
školy Slatiňany 

27.  Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

26. října 2009 schválilo zastupitelstvo města Slatiňany na svém 
zasedání obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 
1/2009. Oproti  vyhlášce z roku 2004, jejíž platnost skončí 31. 12. 
2009 došlo k těmto změnám.
– poplatek z ubytovací kapacity, který se vybírá v zařízeních urče-
ných k přechodnému pobytu se zvyšuje ze 3 Kč na 5 Kč.
– poplatek ze vstupného bude vybírán pouze u kulturních akcí, 
které mají charakter diskoték a jiných podobných hudebních pro-
dukcí, na nichž bude provozována reprodukovaná hudba, a to ve 
výši 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. Od poplatku jsou 
osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní 
a veřejně prospěšné účely a dále kulturní akce, pořádané občan-
skými sdruženími a ostatními neziskovými organizacemi. Touto 
úpravou vyhlášky budou potěšeny místní neziskové organizace, 
které pořádají plesy, zábavy, výstavy, koncerty , taneční  a dosud 
nebyly od poplatku osvobozeny. Od  1. ledna 2010 nebude od nich 
tento poplatek vybírán. Upozorňuji však, že i nadále trvá jejich 
ohlašovací povinnost nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit 
termín a o jakou akci se jedná. 

Hana Hanušová, HSO

Vyhláška o místních poplatcích
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K založení sokolské jednoty ve Slatiňanech došlo v r. 1910, 
tedy ještě za rakouské monarchie. Na ustavující veřejné schůzi 
v sále hostince K. Wirta (dnes restaurace Střed) ji přišli podpořit 
bratři – sokolové z okolních jednot (10. 7.).

Po emotivním projevu starosty župy JUDr. Pippicha, nesou-
cím se v duchu ideí zakladatele tohoto sportovního hnutí M. Tyrše, 
se hlásili první dobrovolníci do nově vzniknuvšího spolku.

Zmíněný sál hostince byl také prvním cvičištěm sokolů, ovšem 
jen krátce, neboť si jej k 1. 12. 1912 vyměnili za lepší v hostinci       
U Čiháků, v němž setrvali až do postavení sokolovny v r. 1936. 
Loučení s br. J. Konrádem, majitelem hostince, proběhlo v přátel-
ském duchu milých vzpomínek a zážitků, vždyť agilní sokolové 
pod jeho střechou prožili téměř čtvrt století společným nácvikem.

Hlavním posláním Sokola bylo utužení fyzické zdatnosti kaž-
dého jednotlivce, ale též osvěta a vzdělávání členů o ušlechtilých 
cílech sokolství ve společnosti.

Na dvou starších pohlednicích je zachycen hostinec U Čiháků 
(restaurace U zámku), v němž bylo v té době stanoviště sokolů, 
denně využívaném od 18 do 22 hodin, pravidelně se střídajících 
žáků s dorostem a dospělými. V roce 1936 činil počet aktivních 
členů Sokola 230 cvičenců obojího pohlaví.

Na závěr je třeba připomenout, že sokolíci žili v předválečné 
době vedle tělovýchovy i kulturou (akademie, ochotnické divadlo 
apod.), srdce Slatiňáků si ale získali vystoupeními sestav prost-
ných cviků na svém letním cvičišti, s nimiž pak reprezentovali 
obec na všesokolských sletech v Praze.

Ing. Milan Vorel

Tradice je tradice, a tak jsme i letošní rok začali KARNEVALEM 
v hospůdce ve Škrovádě. Podle počtu rozdaných kartiček přišlo 
nejméně 80 dětí, což je zase o něco víc než minule. Přelom ledna 
a února patří vždy LEDOVÉ PRAZE, na kterou se letos vydaly 
Korálovky. Tentokrát navštívily Zlatou uličku, Chrám sv. Víta, 
Daliborku, bobovou dráhu, výstavu „Jak se točilo Fimfárum“, vý-
stavu vynálezů, Muzeum strašidel a ve Strahovském klášteře si na 
výstavě „Jak se oblékají pohádky“ vyzkoušely některé kostýmy 
ze známých pohádek. Na podzim jsme nestihli vyvěsit další námi 
vyrobené budky, takže jsme se do toho pustili hned zjara. Naše 
BUDKY můžete vidět podél stezky k Janderovu. Cílem první le-
tošní VÍKENDOVKY pro dospěláky se stala Česká Skalice a s ní 
spojená výprava do Babiččina údolí. Jako obvykle jsme si vy-
zkoušeli nové hry a soutěže pro děti. V květnu jsme vyrazili na náš 
osvědčený Posekanec na další PŘEDTÁBORKO. I tady čekala 
děti spousta her, soutěží a výlet do nedalekých Toulovcových maš-
talí. Další květnovou akcí je DOBÝVÁNÍ RONOVA. Akce pro 
dospěláky, kteří si nezapomněli hrát. I červen byl na akce bohatý. 
První akcí v tomto měsíci je BAMBIRIÁDA v Chrudimi, na kte-
ré se prezentují organizace pracující s dětmi. Tudíž jsme nemohli 
chybět ani my. Na Bambiriádu v podstatě navazoval POHÁD-
KÁČ, který se sice konal v trochu netradičním čase, ale i přes-
to si na cestu plnou pohádkových postaviček našlo cestu hodně 
dětí. O prázdninách jsme vyrazili opět na čtrnáctidenní TÁBOR. 
Tentokrát se naším útočištěm staly Úherčice u Heřmanova Měst-
ce. Letošním tématem byli Indiáni. V září rozjely svou činnost 
naše oddíly – KORÁLOVKY, MYŠÁCI A MYŠKY, ŠIKULKY 
a MOTÝLCI. Letos poprvé se uskutečnil na Posekanci tzv. „BA-

BINEC“. Akce pro velký holky, na které si vyzkoušely tupování, 
výrobu lapačů snů a podzimních věnců. V listopadu jsme se zapo-
jili do „OBNOVY TŘEŠŇOVKY“. Doufáme, že se našich deset 
stromků krásně ujme a bude dělat radost nejen nám. ADVENT-
NÍ SOBOTA – sobotní odpoledne věnované výrobě adventních 
věnců. Oproti loňskému roku se nás sešlo opět víc, což nás mile 
překvapilo.
V prosinci čeká ještě děti z jednotlivých oddílů NOCOVÁNÍ 
V KLUBOVNĚ a na Štědrý den chodí ráno dospěláci ZDOBIT 
STROMEČEK pro zvířata do lesa.
Informace o našich oddílech, akcích a fotografi e z akcí naleznete 
na našich stránkách www.robici.org.

Tělocvičná jednota Sokol oslaví sto let od svého založení

Dětská organizace ROBI Slatiňany



4

Rok utekl jako voda a my máme za sebou celou řadu rozhovorů,  
které se snad Vám čtenářům líbily a hlavně jste se z nich snad 
dozvěděli něco zajímavého z našeho okolí. Na závěr tohoto roku 
jsem požádala o rozhovor člověka, který není mezi všemi čtenáři 
tak známý, ale myslím, že mi dáte za pravdu, že jsem zvolila pro 
tyto předvánoční a také trošku uspěchané chvíle toho pravého. Je 
jím administrátor, který je správcem farností a také slouží v koste-
le sv. Martina ve Slatiňanech pan Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr.  
1) Mohl byste se čtenářům trošičku představit? Jak dlouho jste 
knězem, od kdy jste ve Slatiňanech a o co všechno se vlastně 
staráte?
Na kněze jsem byl vysvěcen královéhradeckým biskupem Mons. 
Dominikem Dukou, OP v roce 2003, kdy jsem byl také ustanoven 
farním vikářem v Kutné Hoře. V roce 2005 jsem obdržel dekret 
administrátora do Slatiňan, spolu se správou dvou dalších farností 
Včelákov a Žumberk (tam patří i kostely v Bítovanech a Smrčku). 
Ještě před tím jsem však vystudoval VŠCHT v Pardubicích, pra-
coval ve VÚOS (Výzkumný ústav organických syntéz) Rybitví, 
pak v základním výzkumu v AV ČR (Akademie věd České repub-
liky), kde jsem získal také doktorský titul.
2) Můžete ve zkratce přiblížit skladbu činností, které obsahuje 
vaše povolání? A kdo je třeba vaším nadřízeným?
Odpovězeno stručně: na starosti mám správu svěřených farností. 
Pokud bych měl popsat vše, co to obnáší, asi bych čtenáře zahltil 
spoustou informací. Přesto se vynasnažím velice stručně sdělit zá-
sadní body. Hlavním obsahem je to služba k dosažení duchovního 
účelu. Tedy nejen sloužení mše sv., ale i příprava ke svátostem, 
vedení pastorační rady farnosti, případně i duchovní vedení těch, 
kdo o to požádají. K tomu patří i péče o svěřený majetek, adminis-
trativní úkony (např. vedení matrik), účetnictví farností, podávání 
grantů na opravy památek a v neposlední řadě i osobní duchovní 
život (např. denní modlitba církve z breviáře, celoživotní vzdělá-
vání, exercicie – duchovní cvičení ...).
Co se týče druhé části otázky, tak mým nadřízeným je diecézní 
biskup. Některé pravomoci ovšem předává generálnímu vikáři. 
Určité věci se pak řeší dohodou či oznámením chrudimskému vi-
káři (např. zastupování v době dovolených apod.).
3) Nyní trochu odbočím a zeptám se spíše na jednu zajímavost. 
Setkal jste se někdy s papežem?
Setkal a nejenom s jedním. Při návštěvách Jana Pavla II. v naší 
zemi to byla setkání na Velehradě, v Praze a v Hradci Králové. 
V roce milenia (2000) jsme byli jako studenti teologie na návštěvě 
Říma, kde jsme se s papežem setkali na audienci ve Vatikánu.
Se současným papežem Benediktem XVI. jsem se ponejprv setkal 
v literatuře: ať už v dokumentech, které připravoval jako kardi-
nál na II. vatikánském koncilu, či v jeho rozhovorech nebo i pu-
blikacích, které napsal sám, a kde mohou mnoho najít i ti, kteří 
se k církvi nehlásí, ale hledají skutečnou pravdu a smysl života 
v současné společnosti. Osobní setkání s tímto papežem pak bylo 
ve Staré Boleslavi 28. 9. 2009. 
K této otázce si dovolím připojit i jednu poznámku. Jeden pohled 
je znát různé osobnosti z médií, druhá skutečnost pak třeba osobní 
nebo pracovní setkání. Jelikož jsem měl možnost spoustu tako-
vých osobností potkat, není to o tom, co zkresleně podávají ti, 
co se vše snaží zpeněžit. Zmínil bych se o setkání se špičkovými 
vědci z oboru chemie ať už z USA, Japonska či zemí bývalého 
Sovětského svazu, či setkání s dirigentem Liborem Peškem, var-
haníkem Václavem Uhlířem, houslistou Leošem Čepickým, skla-
datelem Petrem Ebenem, hercem Prof. Radovanem Lukavským, 
bývalým rektorem UK Praha Prof. Ing. Ivanem Vilhemem, CSc. 
a řadou dalších. S některými z nich se setkávám i nadále a jsme 
přáteli.
Vy ze Slatiňan jste se jistě také mohli setkat třeba s Helenou Von-
dráčkovou nebo s již zemřelou S. M. Eliškou Pretschnerovou OSF, 

která působila v sociálním ústavu ve Slatiňanech, je pohřbena na 
místním hřbitově a v současné době probíhá její proces svatoře-
čení.
4) Kostel sv. Martina prošel různými etapami chátrání, oprav, 
chátrání a zase oprav... Všichni víme, že vše je otázkou nejenom 
práce a opravy samotné, ale hlavně fi nancí a někoho, kdo je po-
shání. A to se vám asi podařilo, když se v létě 2009 mohlo při-
stoupit k opravě střechy. Můžete nám k tomu něco říci?
Dovolil bych si opravit úvod otázky. Chátrání většiny kostelů 
začalo nástupem komunistické moci po roce 1948. Do té doby 
měl každý církevní objekt svého patrona, který se buď sám staral 
o chod té či oné farnosti, nebo musel zajistit nějakým způsobem její 
provoz. Tuto povinnost na sebe převzal stát zákonem 218/1949 sb. 
o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 
státem. Bohužel nejenže nebyl ze strany státu naplňován, ale tento 
komunistický „výdobytek“ platí doposud se stejným výsledkem.    
Co se týče konkrétně opravy kostela sv. Martina, tak už můj před-
chůdce podával žádosti o příspěvek na opravu střechy. Podobně 
i za mého působení byly bezúspěšně podávány grantové žádosti. 
Zlom nastal po vichřici z 25. 6. 2008, kdy na základě pojistné 
události byl také poskytnut mimořádný příspěvek ve výši 200 000 
Kč z Pardubického kraje. To byla šance na získání i dalšího pří-
spěvku ve stejné výši v podobě grantu na rok 2009. S příspěvkem 
5 000 Kč od obce Rabštejnská Lhota, 100 000 Kč z biskupství, 
drobných dárců a farnosti Slatiňany byly letos provedeny práce 
za zhruba 760 000 Kč. Jelikož rozpočet pouze na opravu střechy 
činí 1 605 000 Kč (v cenách r. 2008), (další náklady jsou opravy 
krovů, klempířských prvků a kamenných fi liál), nejsme ještě ani 
v polovině plánovaných oprav. Takže nejméně 2 až 3 roky budeme 
muset být trpěliví. Pokud se nenajdou významní dárci či sponzoři, 
kterými může být třeba i někdo z čtenářů Ozvěn.
Není to však jen kostel ve Slatiňanech, který potřebuje opravu. 

Ptáme se za Vás
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V roce 2008 se podařilo opravit havarijní stav věže kostela sv. 
Bartoloměje v Bítovanech, letos byla tato část prací dokončena 
a opravena i fasáda věže. Je však třeba pokračovat v opravě kro-
vů a střechy nad lodí a presbytářem tohoto kostela. Kromě toho 
zapracoval i zub času na jednom oltáři a část se rozpadla vlivem 
červotoče na prach. Nutný je také nátěr šindelové střechy zvonice 
v Žumberku. I tam je střecha kostela ve velmi neutěšeném stavu, 
slavné to není ani ve Smrčku a na Včelákově.
5) Jak je to s návštěvností kostela? Je zájem o mše, pohřby či 
svatby? A změnilo se v dnešním moderní a rychlé době třeba 
něco na smutečním obřadu?
Je pochopitelné, že v neděli a o významných církevních svátcích 
je návštěva bohoslužeb větší než v jiné dny. Z letošního jarního 
průzkumu navštěvuje 2 nedělní mše (klášterní kaple a sv. Martin) 
ve Slatiňanech asi 200 lidí. Co se týče dalších církevních obřadů, 
tak ty lze rozdělit na svátosti, mezi které patří např. křest a svá-
tostný sňatek. Ty jsou dány určitými požadavky, které vyžadu-
jí přípravu. Jde zde o to, aby smysl svátostí odpovídal tomu, co 
požaduje církev, včetně určitých závazků, které jsou podmínkou 
přijetí příslušné svátosti. Proto je důležité si o těchto věcech pro-
mluvit osobně. Nelze tedy například vyslat babičku, aby zařídila 
křest vnoučete. Co se týče pohřbu, tak zde je jistě důležité přání 
zemřelého, či vztah pozůstalých k církvi. Pokud lze mluvit o dota-
zované změně, tak dnes se již nejezdí koňským povozem, v liturgii 
začala místo černé převládat barva fi alová. Co se týče obřadu ke 
vztahu k pozůstalým, tak mohu říci, že je to chvíle, kdy člověk 
může nahlédnout na smrt jinak než pouze z materialistického hle-
diska a zároveň s vyhlídkou naděje do budoucnosti. U některých 
pohřbů je možno vypozorovat i neúčast dětí, jako by to mělo pro 
ně být něco, co by se jim nemělo sdělovat. A ještě se sami můžete 
zamyslet nad otázkou, co to znamená být moderní. Znamená to 
vždy něco kladného či pokrokového? 
6) Jistě je každou neděli mše svatá. Jsou ještě nějaké mše, třeba 
pro mládež či malé děti? Nebo dnešní mládež vyhledává spíše 
jinou zábavu? Jaké máte vy zkušenosti s mladými lidmi?
To je několik otázek, takže začnu postupně. Už z předchozí otáz-
ky můžete jistě tušit, že i taková pohřební mše má jinou liturgii 
než třeba svatební. Vůbec liturgický rok odlišuje různé doby. Ať 
přípravy (advent, postní doba) či slavení vrcholných událostí cír-
kevního roku (velikonoce, vánoce). Tomu odpovídá i liturgická 
barva oděvu, výzdoba kostela i výběr písní a liturgických textů. 
Vedle toho jsou to i různé významné slavnosti, které tento cyklus 
doplňují (svátky svatých, posvěcení kostela – tedy posvícení, svá-
tek patrona kostela – pouť...). Pochopitelně lze i vybírat pro jiné 
příležitosti, jako je třeba mše pro děti (nebo např. výročí svatby, 
nějaké tragické události či aktuální reakce na dění ve světě). Ještě 
přidám, že dětské mše jsou obvykle každý pátek (zde většinou za 
doprovodu kytary, fl étny či elektronických varhan), po nich ještě 
bývá setkání na faře či farní zahradě. Pro mládež jsou také další 
možnosti setkávání: každý měsíc v okruhu mládeže chrudimského 
vikariátu, či víkendové pobyty např. na diecézním středisku Ves-
mír. S těmi ještě o něco staršími se také setkávám třeba na ledě při 
hokeji nebo v pracovním ustrojení při různých brigádách. 
Když jsem se trochu zmínil o liturgických dobách, stojí za po-
všimnutí i to, že současná společnost neumí tuto skutečnost rozli-
šovat. Neustálý ekonomický tlak nedovolí se ani na chvíli zastavit. 

Z toho pak pramení i to, že vše spěje k určitému zevšednění. Takže 
když máme v neděli k obědu maso, tak nám to nepřipadá až tak 
sváteční, protože většinou je jíme každý den. O vánocích se ne-
dovedeme až tak radovat, protože jsme vyčerpaní z doby předvá-
noční. A tak bych mohl pokračovat, ale je to především na každém 
z nás, jak dovedeme odolávat tlaku médií a rytmu doby.
7) Myslím si, že když jste začal ve Slatiňanech sloužit vy, mohli 
jsme navštívit kostel i o Štědrém dnu a zúčastnit se tak půlnoč-
ní mše. A vůbec, když se někdo třeba nevěřící chce do kostela 
podívat, kdy je vlastně otevřen? A může prostě jen tak otevřít 
a vstoupit, nebo se do kostela dostaneme, jen pokud je tam ně-
jaká „akce“?
Ten kdo „očekává“ půlnoční mši jako nějakou samozřejmost si 
mnohdy neuvědomuje, že kněz je také člověk a je omezen svý-
mi lidskými a časovými možnostmi. Pokud farnost nemá v místě 
kněze, tak je někdy obtížné vyhovět všem. Z tohoto hlediska bych 
musel ve mně svěřených farnostech „stihnout“ pět půlnočních mší, 
a hned ráno pokračovat v dalších pěti. To jistě chápete je nemož-
né. V tomto ohledu mohu poděkovat Pavlovi Hájkovi z Chrudimi, 
který mi v tomto ohledu vypomáhá. 
Co se týče možnosti zhlédnutí kostela, tak pořad bohoslužeb je 
vyvěšen na nástěnce před kostelem. Během dne pak obvykle bývá 
odemknut i hlavní vchod, takže lze do kostela nahlédnout i tímto 
způsobem. Jinak je vždy možnost se osobně dohodnout.
8) Blíží se konec roku, čas, kdy ledaskdo rekapituluje, přemýšlí 
co dobrého či naopak zlého nás potkalo, čeho by chtěl v následu-
jícím roce dosáhnout. Co vy na to?
Jak už jsem se zmínil, tak pro křesťany a tedy také pro mě za-
čal nový liturgický rok adventem. Pro školáky ještě o něco dříve, 
1. září. Takže pokud jste rozhovor dočetli, milí čtenáři až sem, mů-
žete se odhodlat dočíst i krátkou úvahu k zapřemýšlení: „Zkuše-
nost lidstva už v devatenáctém století ukázala, že víra v technický 
pokrok a vědu vše nevyřeší. Pokrok k lepšímu světu začíná tedy 
vycházet z ideologie revoluce. Karel Marx velice přesně určil jak 
revoluci provést, ale už neřekl, jak by věci měly jít dál. Tato re-
voluce nepřivodila žádný vykoupený svět, ale zanechala za sebou 
skličující zkázu. A dnes vidíme, že to nejsou zájmy společnosti, 
které by se měly řešit, ale zájmy osobní a politické příslušnosti. 
Pokud technickému pokroku neodpovídá zároveň pokrok v proce-
su etické formace člověka a společnosti, pak se nejedná o pokrok, 
ale o rostoucí ohrožení člověka a světa“ (to jsem si vám dovolil ci-
tovat myšlenky z encykliky Spe salvi (O křesťanské naději) pape-
že Benedikta XVI, se kterými se ztotožňuji). Věřit totiž vyžaduje 
odvahu, schopnost nést riziko, ochotu přijmout bolest i prohru či 
zklamání. Kdo trvá na jistotě a bezpečí jako hlavních podmínkách 
života, nemůže mít víru. Mnozí tleskají myšlenkám o tržní eko-
nomice, o neviditelné ruce trhu. Pokud by takovéto vztahy měly 
fungovat v rodině, jako základní buňce společnosti, tak si můžeme 
výsledek představit. Dovolte mi tedy popřát vám tu správnou od-
vahu, kdy neskončíme pouze u toho, že víme, co chceme, ale že 
i toto dílo začneme uskutečňovat až k jeho zdárnému zakončení.
Přeji Vám hodně zdraví, úspěchů a ať se Vám splní všechny přání, 
ty soukromé i ty pracovní. A šťastný nový rok!
Mnohokrát Vám děkuji za rozhovor.

Ptala se Renata Maryšková
Vedoucí Městské knihovny a Infocentra ve Slatiňanech

Skauti přinášejí Betlémské světýlko

Ve středu 23. 12. budeme jako každoročně roznášet Betlémské 
světýlko. Tuto novodobou vánoční tradici založili před dvaceti 
lety rakouští skauti. Přivážejí do Evropy světýlko zapálené v Bet-
lémě. Jednají tak po vzoru středověkého příběhu několika fl orent-
ských rytířů, kteří za velkých útrap dovezli světýlko z Betléma do 
Florencie.
Z Vídně pak světýlko rozvážejí skauti do všech koutů Evropy. Do 

Slatiňan dorazí ve středu 23.12., od 16.00 do 18.00 hod si ho mů-
žete vyzvednout v klubovně ve Společenském domě nebo přímo 
od cinkajícího průvodu, který bude ve stejné době procházet uli-
cemi města.
Kdo by nechtěl mít doma během vánočních svátků světýlko přímo 
z Betléma? 

D. Vychodil, středisko Junáka Slatiňany
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Tak to byly další tři výlety Klubu českých tu-
ristů Slatiňany. 17. listopadu jsme oslavili státní 
svátek autobusovým výletem do Drážďan. Tam 
jsme téměř všichni začali návštěvu na „Balkonu 
Evropy“, na terase Brühl Terrasse, ze které je 
pěkná vyhlídka na řeku a parníky, na část Staré-

ho města a přes řeku na Nové město. Odtud jsme sešli do kostela 
Hofkirche – původně dvorní barokní kostel, nyní biskupský kostel 
drážďanského biskupství. A odtud na Divadelní náměstí se Sem-
perovou operou. 
Vzhled Starého města vznikl hlavně za působení Fridricha Au-
gusta I. zvaného August Silný a jeho syna Fridricha Augusta II. 
My jsme převážnou dobu strávili ve Zwingru, úžasném komplexu 
barokních budov. Areál autora arch. Pöppelmanna byl postaven 
pro monarchovy rozsáhlé sbírky a jako příhodné místo pro okáza-
lé podívané a slavnosti. Prohlíželi jsme si v Galerii starých mistrů 
krásné obrazy, a to nejen ty známé (jako např. Sixtinská Madona, 
Venuše, Čtenářka, Děvče s čokoládou, Usmívající se Saskie, Rem-
brant se Saskií, Sv. Cecilie), ale i spoustu pro nás nových objevů. 
Potom jsme byli ve zbrojnici s bohatými sbírkami nákladných br-
nění i zbraní a nakonec  sbírka porcelánu. Na rozloučenou s Zwin-
grem nám zahrála zvonkohra. Ještě jsme se trochu prošli Starým 
městem, obdivovali 102 m dlouhý obraz Průvod knížat (Fürsten-
zug), původně sgrafi tový, později zachycený na porcelánových 
kachlích. Zobrazuje průvod panovníků z wettinského rodu.
Zbývající chvíli jsme strávili ve slavném kostele Panny Marie 
s kopulí (Frauenkirche), který stál po desetiletí v ruinách. Od r. 
1990 byl přestavován kámen po kameni a ke konci roku 2005 zno-
vu vysvěcen. Pozlacený kříž na vrcholu kopule daroval britský 
charitativní fond „Dresden Trust“.

V sobotu 28.11. jsme byli na výletě do Prahy. Ze stanice met-
ra I. P. Pavlova jsme šli do ulice V Tůních a pak Na Rybníčku. 
V těchto místech bývala prastará osada Rybníček, připomínaná už 
r. 993. Ta jména ulic jsou od toho, že pod terénem se nacházejí 
bohaté vodní prameny, které stékají směrem k Vltavě. V ulici Na 
Rybníčku jsme si  obhlédli románskou rotundu sv. Longina. V Pra-
ze jsme už byli u románské rotundy sv. Kříže v ulici Karoliny Svět-
lé. Třetí románská rotunda je sv. Martin na Vyšehradě.  V ulici Na 
Rybníčku bydlel určitou dobu po svatbě Antonín Dvořák. A toto 
jsme si připomínali ve vztahu k dalšímu bodu našeho programu 
– Muzeu Antonína Dvořáka v Michnovském letohrádku zv. též 
Amerika. Ten byl postaven K. I. Dientzenhoferem na náklady hra-
běte Jana Václava Michny z Vacínova, jako romantické letní sídlo. 
Však také sem údajně přijížděla v kočáře dáma zahalená závojem. 
Letohrádek je jedním z nejpůvabnějších barokních necírkevních 
staveb v Praze. Je to jednopatrová budova, po stranách jsou menší 
přízemní domky. V areálu jsou sochy z Braunovy dílny – vpředu 
Herkules s obrem Kakem, vzadu sochy dvou dvojic – jedna před-
stavuje Podzim (bůh vína Bakchus) a Léto (dárkyně obilí a ochrán-

kyně zemědělství Démétér) a druhá dvojice je Zima (Apollón – 
bůh umění) a Jaro (bohyně přírody a plodnosti Artemis).
Letohrádek v průběhu let sloužil k různým účelům. Byl tu hos-
tinec, škola (Minerva), vězeňská nemocnice, chudinský útulek, 
v zahradě dobytčí trhy. Název Amerika získal snad podle toho, 
že se tu scházela družina doprovázející do Ameriky arcivévodu 
Maxmiliána Habsburského (pozdějšího mexického císaře). Další 
výklad je, že to tak nazvali členové německého studentského spol-
ku – Buršáci, kteří sem chodili do hospody.
Od roku 1932 je zde muzeum Antonína Dvořáka. Jsou tu ukáz-
ky jeho tvorby, rukopisy, fotografi e,  osobní věci. Skladatel učil 
hudbu a zpěv dcery pražského klenotníka Čermáka a jeho dceru 
Annu si vzal za manželku. S druhou dcerou, Josefínou, zpěvačkou 
Prozatimního  divadla se oženil hrabě Kounic. Od něho později 
získal A. Dvořák objekt u jeho zámku ve Vysoké  u Příbrami. Ten 
si pak přestavěl na letní byt. Dvořákova dcera Otylka se provdala 
za skladatele Josefa Suka. V počátcích společného života se man-
želů Dvořákovým stalo velké neštěstí – nejprve zemřela dceruška 
Růženka a zakrátko synek Otakárek.
V prvním patře budovy je sál s původními nástropními malbami 
na náměty z antické mytologie  a historie od J. F. Schora. Je tu 
zobrazen Apollón na okřídleném koni, rozdávající dary, Orfeus se 
zvířaty, znázorňující hudbu, smrt Archimeda – geometrie, portré-
tování Alexandra Velikého – malířství, areál Kolosea – stavitel-
ství. V tomto patře je ještě výstava „Narodila jsem se v Americe“ 
– věnovaná herečce Růženě Naskové. Její otec p. Nosek byl ma-
gistrátním úředníkem a dostal zde služební byt. Manželem hereč-
ky byl malíř František Naske a její sestra Helena Malířová byla 
manželkou spisovatele Ivana Olbrachta. Sama herečka byla autor-
kou vzpomínkových knih Jak šel život a Malá kronika.
Z „Ameriky“ jsme se přesunuli na Vítkov – vrch, který dostal jmé-

Z Drážďan, do Prahy (i Ameriky) a do Škrovádu
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no podle svého původního majitele – Vítka z Hory. Pozdější název 
Žižkov – podle vítězné bitvy husitů pod vedením Jana Žižky. Je tu 
Národní památník a Vojenské muzeum. Obě budovy byly posta-
veny podle projektu architekta Jana Zázvorky (otce herečky Stelly 
Zázvorkové). Jeho syn byl také architektem, a to fi lmovým.
Památník je bloková stavba obložená žulou za hrobem neznámého 
vojína. Bronzová vrata jsou s reliéfy J. Malejovského. Mozaiky 
uvnitř jsou podle kartonů Maxe Švabinského. Původní záměr Pa-
mátníku bylo důstojné uctění prvního odboje – měli tu být pohřbe-
ni legionáři i T. G. Masaryk.Všichni ale víme, jak to potom bylo. 
Nyní jsou tu náhrobky i kolumbárium zatím symbolické.
Z vyhlídky na střeše objektu jsme se „pokochali“ výhledem na 
Prahu. I sluníčko nám svítilo. 
Před památníkem jsme se ještě zastavili u sochy Jana Žižky z Troc-
nova, kterou r. 1946 ulila fi rma  V. Mašek podle modelu B. Kafky. 
Jedná se o největší jezdeckou sochu na světě.
Pak jsme si odpočinuli při obědě v restauraci a mířili na posled-
ní bod dnešního dne. V bývalé budově Federálního shromáždění, 
později Svobodné Evropy je výstava Košický zlatý poklad. V roce 
1935 byl totiž v bývalé budově dávné Spišské komory v Košicích, 
což bylo něco jako tehdejší ministerstvo fi nancí, nalezeno 2 920 
mincí, těžký řetěz a 3 medaile ze zlata. Vše je vystaveno na pane-
lech a zcela výjimečně i původní bronzové kazetě, která má zvýše-
né dno, aby část mincí tam uložených působila jako při nálezu. Je 
až neuvěřitelné, že se do této schránky celý poklad vešel. Výstava 
je doplněna zajímavými fi lmy a tak se nám líbila.

V neděli 6. 12. byl Mikulášský výlet. Nejprve jsme se prošli lesem 
ke Kočičímu hrádku, pak k bývalému „Světýlku“. Tam jsme si 
zase ověřili, že původní sloup tu pořád leží. Odtud ještě na Chlum 
a cestou pár „pohádek“ z historie i vánočních tradic. A pak už do 
Škrovádu do hospody Pod Kopcem na nadílku. Byl tam samozřej-
mě Mikuláš s andělem a čertem, i dárečky. Ale hlavně – sešli jsme 
se a pěkně se prošli.

Marie Boušková, KČT Slatiňany

Další, tentokrát již 44. cestovatelský večer nás zavede do daleké 
Asie. S Milanem Pilným ji projedeme z Pekingu přes Velkou Čín-
skou zeď, klášter Shaolin, Xian s hliněnou armádou, Lhasu s Po-
talou a další kláštery po vysokohorské silnici s výhledem na Mt. 
Everest do Káthmándú, dál přes posvátné Váránasí se spalová-
ním mrtvých u Gangy, hrobku Tadž Mahal až do Dillí s Červenou 
pevností a nerezavějícím sloupem. Přednáška se koná ve čtvrtek 
21. 1. 2010 ve Společenském domě v Tyršově ulici. Vstupné dob-
rovolné.

se zúčastnila 12. 12. 2009 vánoční jarmarku ve Společenském 
domě. Děti s velkým nadšením vyráběly vánoční ozdoby na stro-
meček, svícny, svíčky, přáníčka a zdobily perníčky.
Výtěžek z prodeje byl zaslán na Fond ohrožených dětí UNICEF.
Všem dětem, které na tuto akci tvořily a lidem, kteří si naše výrob-
ky zakoupili, patří velký dík!

Vychovatelky školní družiny

Cestovatelské večery – Milan Pilný:

EXPRES PEKING-DILLÍ
pro přidělení fi nančních příspěvků – grantů města Slatiňany orga-
nizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo 
je nezřizuje, ale má zájem na jejich existencia prosperitě a orga-
nizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž 
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí, schválená usnesením 
rady města Slatiňany č. 1200/87/2009/ZMS dne 30.11.2009. 
1.  Podpora rozvoje občanské společnosti

-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví  

2.  Prevence sociálně-patologických jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
3.  Kulturní aktivity

-  pořádání akcí propagujících město Slatiňany 
4.  Sportovní aktivity

-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou 
i neorganizovanou veřejnost

-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

5.  Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě

6.  Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení,  které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a  sportovního života ve městě

7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
8.  Dotace na letní táborovou činnost 
9.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slati-
ňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě ve městě

10.  Podpora organizacím, které sídlo na území města Slatiňany 
nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Žádosti mohou organizace podávat od 1. ledna do 28. února 2010 
na předepsaném formuláři. Pravidla pro přidělování grantů a vzor 
žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách města: www.sla-
tinany.cz, nebo k vyzvednutí na hospodářsko správním odboru 
městského úřadu.

Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO

Grantová témata pro rok 2010

Školní družina
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Poslední výsledky, které Vám ještě dlužíme, jsou z kategorie star-
ších žáků, kde naši kluci bojovali o co nejlepší umístění v dese-
tičlenném startovním poli družstev. Ve třetím kole jmse obsadili  
páté místo a v posledním dokonce čtvrté místo a tím jsme se v ko-
nečném pořadí dostali na páté místo.
Toto umístění odpovídalo jednak počtu našich atletů, ale i věko-
vému složení.
Kdo nás v kategorii reprezentoval: Vanzara, Ďuriač, Pilař, 
Jeník, Sikora, Andr, Češík, Rulík, Vincenci, Haizl, Hospodka, 
Mutňanský. V příští sezoně se spojí tato část s dorostenci, a tak 
bychom mohli očekávat lepší umístění něž letos.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům 

a hlavně sponzorům, kteří i v nelehkých podmínkách současné 
krize podpořili činnost našeho oddílu zejména její mládežnickou 
část. Bez jejich pomoci by to bylo pro nás velmi těžké. Takže po-
děkování patří : MěÚ Slatiňany, Sklenářství Jelínek, ZOO Market 
Slatiňany, Stavební konstrukce, Stavební huť, HEPRO Slatiňany, 
Dimexu, Wiki, Potraviny Málek, Lékárně Lek-Bior, OK Sportu 
Chrudim a Running Sportu Nasavrky.
Všem, kdo nás podporují, ale i našim příznivcům, přejeme do dal-
šího roku hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních úspěchů. At-
letům pak hlavně zdraví a hodně sportovních úspěchů.

Za výbor atletiky Jan Hanuš, Mgr.

V neděli 13. 12. 2009 jsme si již v předstihu nadělili vánoční dá-
rek, a to v podobě 1. místa na taneční soutěži Chrastecká korunka 
v dětské kategorii – plesová předtančení. 
Této taneční přehlídky s dlouholetou tradicí jsme se zúčastnili jako 
jediná „ZUŠka“ a mezi ostatními tanečními kluby a skupinami 
jsme se rozhodně  neztratili. Chrastecká sokolovna doslova „pras-
kala ve švech“, protože  soutěžících bylo celkem přes pětset.
 
Veliké díky patří rodičům, kteří se ochotně postarali o dopravu jak 
na  prostorové zkoušky, tak i na samotnou soutěž. Děti se nám 
všem pak odvděčily  krásným 1. místem a vzornou reprezentací 
naší školy. Děkujeme.

Jiřina Doušová

Atletika

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při ZŠ Slatiňany zahájila 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

„ZVONKY“ opět bodovaly! Český pohár vodáků 2009
má vítěze ze Slatiňan

Letošní ročník Českého poháru vodáků v kategorii kajak dívky 
vyhrála Lenka Hodicová ze Slatiňan z vodáckého sdružení Kačeři 
Chrudim.
Tato soutěž pořádaná Sekcí vodní turistiky Českého svazu kanoistů 
pro nejširší vodáckou veřejnost z celé republiky měla letos 7 dílů 
a Lence se podařilo zvítězit na Sázavě a Hamerském potoce, druhá 
místa obsadila na Otavě a Blanici, místo třetí pak na Teplé v Kar-
lových Varech.
Závody Českého poháru vodáků vycházejí z vodáckých turis-
tických jízd zdatnosti, které mají dlouholetou tradici. Trať je na 
tekoucí řece nižší až střední obtížnosti a bývá dlouhá okolo 10 ki-
lometrů a hodnotí se rychlost jízdy a průjezd brankami (které jsou 
podobné jako u vodního slalomu). Za neprojetí či dotek branky se 
přičítají trestné minuty a výsledný čas je pak součtem těchto minut 
a času jízdy. Na závěr sezóny se vyhodnocují nejúspěšnější oddíly 
i jednotlivci ve všech kategoriích a je to záležitost v posledních le-
tech velice prestižní a Lence se podařilo i v minulých letech získat 
několik celkových umístění na stupních vítězů.
Gratulujeme!
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Dne 9. 1. 2010 bude ve Slati anech probíhat již 
desátý ro ník T íkrálové sbírky. 
Až u vás zazvoní t i králové a prokáží se pov ením 
eské katolické charity, otev ete jim nejen dve e, 

ale také svá srdce.                                              
 
                                                       D kujeme.  Farní charita Chrudim 
 
Zám r T íkrálové sbírky 2010 FCH Chrudim 

- zakoupení zdravotních pom cek, zdravotnického materiálu, financování provozních 
náklad  pe ovatelské služby 

- provozní náklady bezplatné Ob anské poradny Chrudim 
- finan ní pomoc sociáln  slabým rodinám i jednotlivc m provád ná ve spolupráci 

s odborem sociálních v cí 
65 % z vybrané ástky obdrží charity Chrudim, zbytek vybrané ástky slouží jako podpora 
humanitárních akcí u nás i v zahrani í a na režii sbírky 
 

Vyú tování T íkrálové sbírky 2009 
Z celkové vybrané ástky 410 490 K  obdržela Farní charita Chrudim  273 990,63 K , které 
byly použity tímto zp sobem: 
Charitní ošet ovatelská a pe ovatelská služba 

 nákup nového osobního automobilu pro pe ovatelky                             166 737,60 K  
 nákup zdravotních pom cek - podpažní chodítka, stojany, 

 mechanický vozík, infúzní košíky, jídelní stolky, signaliza ní za ízení          35 003 K  
 provozní náklady                                                                                          4 965,40 K  

Celkem                                                                                                            206 706 K  
Ob anská poradna 

 p edplatné odborného asopisu                                                                   2 888,50 K   
 provozní náklady(nájem, telefony, poštovné, p edplatné odbor. asopisu, 

odbor.literatura)                                                                                          26 696,13 K  
 poplatek Asociaci ob anských poraden                                                       4 000,00 K  

Celkem                                                                                                       33 584,63 K  
Finan ní výpomoc pro sociáln  slabé 
V rámci této pomoci jsme pomohli v sou innosti s odborem sociálních v cí 
12-ti rodinám a jednotlivc m                                                                                   33 700,00 K  
Celkem                                                                                                                                273 990,63 K  

 
 

 



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102, Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří Hodic, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, 
vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové Rady města Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. 
Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 16. ledna 2010. ZDARMA. 
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LEDEN na Farmě Slunečný Dvůr

Farma Slunečný Dvůr, Morašice-Holičky,
jen 10 km západně od Chrudimi

Centrum dostihových koní a poníků pro děti.
Restaurace Na Farmě.

Výletní. Panoramatická. Nekuřácká.Rodinná.
Otevřeno pátek soukromé akce,
sobota a neděle 11–21.00 hod.

Ovocný novoroční víkend „Fresh na smeč!“
2. a 3. ledna 2010

Víkend čerstvých novoročních předsevzetí
v rytmu citrusů a spol.

Panoramatická, výletní, nekuřácká a rodinná restaurace 
nabízí tento víkend originál FRESH BAR. Odšťavovače v plné 

pohotovosti! Přijedete ochutnat? POZOR! Novinka!
Při vycházce do lednového lesa nebo při dozorování dětí na 
hřišti zahřeje PUNČ to go! Ve městě“ Káva s sebou“ – u nás 

„Rum-tea step by step“ – jedině na Farmě.

Rolletic party
9. a 10. ledna 2010

Čerstvá novoroční předsevzetí pokračují! K čerstvým koktej-
lům z ovoce a zeleniny  povídání s kámoškou! Jedna sedí na 
roletticu, druhá na kole, které nikam nespěchá. Hubnutí při 
povídání! Našim hostům zapůjčíme rolletic i kolo! A faldíky-

třeste se, až nebudete vůbec. Kde začít? Jedině na Farmě! 
(Více též na www.rolletic.cz).

My jsme žáci 3. B aneb Velká burza samolepek a nálepek
16. a 17. ledna 2010

Populární žáci ze 3. B, kteří na sebe berou podobu žirafy či 
slepice, nemají jména! Jenom příjmení! Třetí lednový víkend 
patří na Farmě kamarádům, kteří mají jména i příjmení. A žijí 

pro jednu vášeň – album samolepek a nálepek! Kdo nevy-
měňuje a nelepí – není ze 3. B! Nebo z první, druhé, čtvrté či 

páté třídy. Přijďte se pochlubit svými alby, do kterých přibyde 
nová lepivá ozdoba! Víkendová BURZA NON STOP uvítá i Vás.

Zajisté na Farmě!

Jazz jde vesnicí
23. a 24.ledna

V Restauraci Na Farmě stojí klavír. Zdobí a zve tóny. V sobotu 
23. ledna od 14 hodin fortissimo zve i Vás! Vůně v Restauraci 

mají barvy. Na Holičkách mají i zvuk. Lednové odpoledne, 
co má smyslů hned pět! A návštěvu přislíbil JAZZ. Kontrabas, 
klavír a trubka. Sváteční leden. Na Farmě! (Rezervé pro jistotu 

na tel. 602 240 944)
 

GALERIE  sněhuláků a sólo pro  kočárové saně
30. a 31. ledna 2010

Tečka za lednem na Farmě.
STOP Změna programu vyhrazena. STOP.

Sníh nutný! STOP! Ze sněhu galerie sněhuláků. STOP.
Na sněhu jízda v kočárových saních, tažených poníky.

STOP. Sníh nutný! STOP!
A když sníh nebude a bude jenom „pocukrováno“, uvítá Vás 

skoro horská bouda Na Farmě. Skoro hory za rohem!
Více na www.sunnyfarm.cz

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Pronajmu prodejnu v Zaječicích č.t. 461 100 064

Vítání občánků

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!

V sobotu 16. ledna 2010 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 15 nových občánků.

Chovatelský bál

Zlatá svatba

Dne 21. ledna 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Vilma a Bohuslava Joskovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

27. leden – Pololetní žákovský koncert – od 17.00 hodin v sále 
ZUŠ Slatiňany. Vstupné dobrovolné.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Ladislavem Štollem za projevy soustrasti a květino-
vé dary. Zarmoucená rodina

Činnost ZUŠ Slatiňany v lednu 2010

Zdravotní cvičení

Poděkování

Od ledna 2010 bude v zrcadlovém sále ZUŠ pravidelné zdravotní 
cvičení – budeme cvičit jednoduché účinné sestavy z jógy, orgá-
novou sestavu, 5 tibeťanů atd., první informativní cvičení proběh-
ne ve čt 7. 1. 2010 v 18.30 hodin.
Vede Ing. Zuzana Voženílková, tel. 776 229 550.


