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IV. ročník „Slatiňanského pozastavení“ je již myslíme si úspěšně 
za námi a můžeme se těšit na další již V. ročník, který by měl 
proběhnout v neděli 22. května roku 2011. Za město Slatiňany 
bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli s orga-
nizací této velice vydařené akce a i těm, kteří se jí zúčastnili jako 
účinkující. Především bychom chtěli poděkovat Národopisnému 
souboru Formani za jejich obětavou spolupráci při přípravě celé 
akce, ale i za jejich vystoupení. Díky patří všem učitelům a ve-

doucím jednotlivých oddělení ZUŠ Slatiňany a DSS Slatiňany, 
kteří se svými svěřenci připravili jednotlivá vystoupení. Nemůže-
me opomenout ani hostující soubory Perníček, Lipka z Pardubic 
a dechovku při ZUŠ Chrast. Nejednoho návštěvníka potěšily na 
závěr pěkného většinou slunečného dne písničky country skupiny 

Šmehydlo. Zpestřením celého dne byli starokladrubští koně ať již 
ve stájích, na pastvinách, tak přímo v zámeckém parku, kde je 
mohli návštěvníci shlédnout v celé své kráse i se svými jezdci 
a jezdkyněmi v krásných dobových oblecích. Mnozí využili i sve-
zení v kočáře.

Dne 30. července 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jiřina a František Májovi. K tomuto významnému vý-
ročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví 
s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Pod pojmem rodinné stříbro si můžeme představit nejen stříbrné 
příbory děděné z generace na generaci, ale také zajímavý šperk, 
vzácné obrazy, staré tisky, dřevěnou kazetu anebo rodinnou firmu. 
V našem případě se jedná o doménové jméno slatinany.cz, které se 
využívá na internetu pro vystavení webové prezentace a pro emai-
lové adresy a které bylo založeno v roce 1999 a do současnosti 
také spravováno pro město Slatiňany panem Karlem Zajícem.
Po vzájemné dohodě došlo k převedení domény slatinany.cz na 
nového vlastníka, kterým se stalo město Slatiňany. Převod byl 
proveden bez jakéhokoliv finančního vyrovnání.
Tímto způsobem bych chtěl jménem vedení města poděkovat 
panu Karlovi Zajícovi za velice vstřícný krok, kterým se dá vyjá-
dřit jeho patriotismus ke svému rodnému městu.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Zlatá svatba

Rodinné stříbro je doma

PoděkováníVážení spoluobčané, milé děti,
počasí se nám konečně umoudřilo a začalo nám připomínat, že 
léto je tady. A s létem také čas dovolených a prázdnin. Čas, kte-
rý nám dovoluje, abychom se alespoň na chvíli zastavili v tom 
celoročním shonu a načerpali nové síly na dny příští.
Přeji Vám, abyste letošní léto prožili v klidu a pohodě. Užili si 
volných dnů o dovolené a prožili je podle svých představ.
Dětem přeji hezké prázdniny a spoustu krásných zážitků.

MVDr. Ivan Jeník

Srdečně zveme všechny milovníky vody a sluníčka na Plovárnu 
města Slatiňany, která bude po dobu prázdnin otevřena za přízni-
vého počasí denně od 9.00 do 19.30. Připravili jsme pro Vás mimo 
jiné ve spolupráci s nájemcem občerstvení v nově zrekonstruova-
ných prostorách s velkou terasou, z části krytou.
Více informací na: http://www.slatinany.cz/plovarna.php

Plovárna města Slatiňany
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Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí vydal dne 
16. 6. 2010
Veřejnou vyhlášku
Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí oznamuje 
vlastníkům lesů do výměry 50 ha, že jsou vypracovány lesní hos-
podářské osnovy (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Chrudim 
s platností 1. 1. 2010–31. 12. 2019.
Zařizovací obvod Chrudim je tvořen mimo jiné katastrálním úze-
mím Slatiňany, Kunčí, Škrovád, Trpišov,…(bližší info na úřední 
desce nebo www.slatinany.cz).

Každý vlastník lesů do výměry 50 ha, mající lesní majetek v zaři-
zovacím obvodu Chrudim, který má zájem o protokolární převzetí 
separátu LHO, obdrží jedno jeho vyhotovení bezplatně. 

Separát lesní hospodářské osnovy si vlastníci lesů mohou proto-
kolárně převzít na Městském úřadě Chrudim, Odboru životní-

ho prostředí, Pardubická 67 (budova bývalého Okresního úřa-
du), třetí patro kancelář č. dveří 417, zpravidla každé pondělí 
a středu v době od 8 do 17 hod., popř. v jiný předem dohod-
nutý termín.

V případě, že se vlastník lesa nemůže dostavit k převzetí LHO 
osobně, může k převzetí zplnomocnit jinou osobu (úředně ověře-
nou plnou moc je třeba doložit orgánu státní správy lesů).
Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít os-
novu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, 
se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.
Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem 
využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji 
převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepře-
kročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 
porostu.

Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce města Slatiňany 
nebo na webových stránkách www.slatinany.cz.

Veřejná vyhláška

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 100. schůzi 24. 5. 2010
  1.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Zá-

kladní škola Slatiňany na rok 2010
  2.  Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, ve 

výši odpisů 1–6/2010, do rozpočtu zřizovatele 
  3.  5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2010
  4.  Změnu v pronájmu části pozemkové parcely č. 525/8 v kat. 

území Slatiňany – zahrádky v ulici V Kaštance
  5.  Bezplatný pronájem pozemku p. č. 457/7 u Náveského rybníka 

v Kunčí
  6.  Pronájem části pozemku p. č. 397/6 o výměře 396 m2 v kat. 

území Slatiňany
  7.  Výměnu a zvýšení plotu na pozemkové parcele č. 773 v kat. 

území Slatiňany
  8.  Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 723 v kat. území 

Slatiňany
  9.  Výběr realitní kanceláře pro zajištění prodeje bývalé ubytovny 

(RD) na plovárně
10.  Zmocnění pro Krajský úřad Pardubického kraje
11.  Inventarizaci majetku Základní školy Slatiňany
12.  Výběr zhotovitele na stavební zakázku města – Podkladní vrstvy 

a ukotvení herních prvků na víceúčelovém hřišti ve Slatiňanech
13.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Vypracování projektové 

dokumentace na úpravy (revitalizace) stávajících ploch – po-
zemků parc. č. 707/1, 707/2, 66/1 a 66/2 v kat. území Slatiňany 

14.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 
zhotovení zakázky města malého rozsahu – Zhotovení asfalto-
vého povrchu na cyklopěší stezce v Nerudově ulici Slatiňany  

15.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Vypracování projektových 
dokumentací na chodníky v ul. Neumannova a Husova, Slatiňany 

16.  Zrušení usnesení ve věci smlouvy o výpůjčce pozemků na akci  
Slatiňanské pozastavení

17.  Žádost o zachování a rozvoj hipologického muzea
18.  Vydání stanoviska města k neinvestiční dotaci v požární ochraně 
19.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku
20.  Nájemní smlouvu – občerstvení na plovárně města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 101. schůzi dne 2. 6. 2010

  1.  Uzavření smlouvy o zapojení do systému nakládání s komu-
nálním odpadem s provozovatelem občerstvení na plovárně

  2.  Program 26. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  3.  Výběr zhotovitele na stavební zakázku města – Zpomalovací 

práh v ul. Švermova, Slatiňany 
  4.  Výběr zhotovitele na stavební zakázku města – Stavební úpra-

vy budovy Školní jídelny Slatiňany
  5.  Stanovisko k působení Přírodní ZŠ Slatiňany na území města 

Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 102. schůzi dne 14. 6. 2010

  1.  Školní jídelna Slatiňany – použití rezervního fondu
  2.  Oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství Pardu-

bického kraje – Změna č. 1“
  3.  Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Slatiňany
  4.  Návrh zhotovitelů na zakázku města – Zpracování projektové 

dokumentace na dopravu v klidu v ul. Vrchlického – Podskála 
ve Slatiňanech

  5.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt
  6.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na garáž
  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zhotovení zakázky města – Obnova příměstské zeleně – Třeš-
ňovka ve Slatiňanech  

  8.  Výměnu stropních svítidel v klubovně ROBI ve Společenském 
domě ve Slatiňanech

  9.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Nátěr OK lávky přes 
řeku Chrudimku ve Slatiňanech

10.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Oprava chodníku v ul. 
Spojovací, Slatiňany

11.  Návrh dodavatele na nákup naklepávače masa do školní jídel-
ny ve Slatiňanech

12.  Pronájem části pozemku p. č. 723 o výměře 8 m2 v kat. území 
Slatiňany

13.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu beach-volejbalového 
hřiště na plovárně ve Slatiňanech

Rada města Slatiňany projednala
na 103. schůzi dne 21. 6. 2010

  1.  Program 27. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Návrh zhotovitelů pro oslovení pro podání cenové nabídky na 

rekonstrukci a zateplení DPS
  3.  Jmenování komisí – otvírání obálek a výběr zhotovitele na 

rekonstrukci a zateplení DPS
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Město Slatiňany
vyhlašuje konkurs na pracovní místo

ředitele/ředitelky
Základní školy Slatiňany,

předpokládaný nástup 1. září 2010.
Požadavky a povinné přílohy přihlášky jsou uvedeny

na úřední desce a www.slatinany.cz

Přihlášku včetně příloh zašlete nejpozději do 21. července 2010
na adresu:

Město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 36,
538 21 Slatiňany.

611697_VC_CHRUD_180610_MÚ Slatiňany_2x60_TF

Pro naše návštěvníky i turisty jsme na letošní turistickou sezonu 
připravily několik druhů nových suvenýrů, které si můžete mimo 
jiné v našich prostorách zakoupit.Jsou to:
turistické vizitky, turistické deníky, nové pohlednice, barevné štít-
ky na hůl, keramické zvonečky, náprstky, hrníčky, samolepky se 
znakem Města Slatiňany či například publikaci Pardubický kraj 
města a obce.
I v letošním roce Vás opět zveme k účasti v soutěži  „Putování za 
pověstmi Chrudimska Hlinecka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském 
roce nestihli navštívit zajímavá místa našeho regionu, máme znovu 
připravenu zajímavou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se 
zastavit v našem informačním centru pro bližší informace, nebo se 
podívat na naše webové stránky http:/infocentrum.slatinany.cz

Občanské sdružení „Otevíráme potenciály“ plánuje zřízení nové, 
nestátní základní školy ve Slatiňanech či v blízkém okolí. Více 
informací získáte na webu: http://www.prirodnizs.cz, na e-mailu: 
zrizovatel@prirodnizs.cz <mailto:zrizovatel@prirodnizs.cz>, na 
tel: 777 147 018

Roman Anýž, předseda občanského sdružení

Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem 
projektu „Integrace zrakově postižených na trh práce“, který 
TyfloCentrum Pardubice realizuje od 1. 2. 2010. Říkáte si jakou 
práci mohou vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Je 
toho poměrně dost. Mohou pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé 
hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů, administrativní pra-
covníci, pracovníci v sociálních službách aj. Pracovní místa pro 
lidi s tímto postižením tedy existují. Projekt má za úkol všemi 
možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk se zrakovým 
postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního 
pracovníka. A co je těmi všemi možnými prostředky myšleno? 
V rámci projektu budou probíhat pro zrakově postižené rekvalifi-
kační kurzy – konkrétně Individuální kurz práce s PC a Pracovník 
v sociálních službách. Dále budou realizovány kurzy zaměřené na 
komunikační dovednosti, firemní kulturu, pracovní právo aj. 

Velice důležitým článkem v procesu zaměstnávání je samo-
zřejmě zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka se zrako-
vým postižením zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice důležité 
poskytnout zaměstnavateli všechny potřebné informace a podpo-
ru, kterou potřebuje, aby se ke kroku zaměstnat zrakově postiže-
ného člověka rozhodnul. V rámci projektu je zaměstnavatelům 
nabídnuto odborné poradenství ohledně specifik při zaměstná-
vání osob se zrakovým postižením, jejich diagnostika na výkon 
povolání, analýza pracovního místa s doporučeními jak vhodně 
místo upravit, zácvik zrakově postiženého na pracovišti, poskyt-
nutí informací o možných výhodách vyplývajících z vytvoření 
pracovního místa (určité daňové úlevy, příspěvek na mzdu,…) aj. 

Projekt bude realizován po dobu dvou let a je financován 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu 
ČR. V případě zájmu o více informací kontaktujte TyfloCentrum 
Pardubice na adrese nábř. Závodu míru 1961, Pardubice nebo na 
telefonu 466 500 615.

Bc. Zuzana Vodehnalová, manažer projektu

Infocentrum Slatiňany informuje

Informace

Více pracovních míst
pro lidi se zrakovým postižením

Informační centrum ve Slatiňanech bude dalším rokem sloužit ná-
vštěvníkům našeho města i o víkendech, a to se stejnou nabídkou, 
jako je otevřeno během pracovního týdne:
Po 8–11 12–16 hodin
Út 8–11  12–16 hodin
St 8–11  12–18 hodin
Čt 8–11  12–18 hodin
Pá 8–11  12–16 hodin
a opět jako v minulých letech navíc:
sobota 9–12 13–16 hodin
neděle 9–12 13–16 hodin
Stejně bude otevřeno i o svátcích během prázdnin.

Městská knihovna Slatiňany bude otevřena během celých 
prázdnin ve stejných otevíracích hodinách.
Všem návštěvníkům naší Městské knihovny i Infocentra Slatiňany 
přejeme příjemně strávené prázdninové dny a těšíme se na Vaši 
návštěvu u nás.

Renata Maryšková, Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany

Infocentrum o prázdninách

Vážený pane starosto,
Rádi bychom Vám a celému městu  Slatiňany poděkovali za vřelé 
přijetí a účast na letošním ročníku Světového běhu harmonie. Vá-
žíme si vaší dobré vůle a úsilí o harmoničtější svět.

S přátelským pozdravem za World Harmony Run
Bc. Lubomír Švec, Lenka Švecová

Poděkování

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 červnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Kirková Eileen – Hedvábná medúza
Tomáš Zmeškal – Milostný dopis klínovým písmem

Něco pro naše čtenáře

Oznamujeme všem příznivcům, že na další Laskavý večer se mo-
hou těšit po letních prázdninách, a to ve čtvrtek 9. září opět od 19 
hodin. Hostem bude Petra Ochová, která nám zazpívá šansony.

Laskavé večery až po prázdninách
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Každý autor nějakého článku je rád, když jeho text vzbudí zájem. 
Já nejsem výjimkou. Těch reakcí bylo více než jsem sám čekal. 
Osobně nebo meilem mne oslovilo kolem dvaceti lidí a vím, že 
těch, kteří se k obsahu článku vyjadřovali při hovorech mezi sebou 
je mnohem více. V té dvacítce přímých měli mírně navrch kritici. 
Oceňuji, že ani v jednom případě jsem se nesetkal s jakoukoliv 
formou hrubého a neslušného jednání. Protože došlo k různým vý-
kladům, cítím povinnost se k tématu vyjádřit ještě jednou.
Snad každý se mě zeptal, proč jsem to napsal. Tak tedy, zde jsou 
mé důvody.
1. Anonymní kritici. Někteří lide si v Podlesí (budu se držet to-
hoto názvu a mám tím na mysli celou čtvrť kunečsko-škrovádskou 
novou čtvrť) postavili dům a hned začali nadávat na lidi z radni-
ce, ať už radní, zastupitele nebo úředníky. Nikoho neznali, neměli 
ani ponětí o městském rozpočtu a o všech potížích, se kterými se 
město musí vypořádat, avšak to jim nebránilo v kritice. Vrcholem 
bylo, když padala i slova o úplatcích. Pravda, někdy třeba byla ta 
kritika oprávněná, ale proč tedy nepřišli na zastupitelstvo a neřekli 
to tam? Proč nepřišli přímo za starostou nebo jiným radním? Nebo 
proč nenapsali nějaký dopis starostovi? Nebo proč nesepsali mezi 
sebou nějakou petici, žádost, stížnost a nepředali to na radnici? 
Samozřejmě jsem si vědom, že mou kritiku odnesli i zcela nevin-
ní. To mi také lidé vyčítali, že všechny házím do jednoho pytle. 
Mají pravdu, ale mně se nezdálo vhodné v Ozvěnách přímo něko-
ho jmenovat. Krom toho, jsem ani všechny neznal jménem. Rád 
se omluvám všem neprávem osočeným.
2. Stavební politika. Satelity jsou asi česká specialita. Podobně jako 
byla specialita bývalého socialistického tábora stavět paneláková 
sídliště. Dnes je jiná doba, jiná móda. Paneláky se už nestaví (avšak 
hyzdí nadále), zato jako houby po dešti rostou satelity. Každé město 
vyčlení velký pozemek, kde dřív bylo pole nebo louka a řekne, tady 
to máte a dělejte si s tím, co chcete. Stavební úřady jsou příliš sla-
bé na to, aby tu masovou zástavbu nějak výrazněji regulovaly. Sta-
vebník si nechá udělat projekt a projektant vyhoví jeho přáním. Ale 
ani jeden se už nezajímá, jak ten konkrétní dům zapadne do krajiny 
a jaké domy tam už stojí. Je to správně vysoké, tak to projde. A když 
stavebník nějak nedodrží daná pravidla, tak se to smázne pokutou, 
která je v celkovém rozpočtu stavby pakatelem. Skutečně nechci 
kritizovat jednotlivé stavby, nechť každý bydlí v domě podle svého 
gusta, ale jako celek to na mě fakt nepůsobí dobře. Tak jako nejsem 
odborník v architektuře, nejsem jím ani v urbanistice. Ale podobných 
hlasů jako je ten můj, je slyšet ze všech stran mnoho. Za pár let ur-
čitě pomine i móda satelitů, ale i ony, stejně jako paneláky, zůstanou 
na věky.Všude platí stejné pravidlo: co nejvíc a co nejdřív. Města 
a obce se často chovají jako posedlé a nabízejí pozemky i v místech 
absolutně nevhodných k zástavbě. Ekonomické zájmy výrazně pře-
bíjejí zájmy estetické, etické a ekologické. Politici na všech úrovních 
se bojí zakázat cokoliv, z čeho je nějaký ekonomický přínos. Škoda, 
že se nedožijí toho, jak jim budou děkovat jejich vnuci.
Toto je problém celostátní, ale proč kopírovat každou blbost. 

Ještě se musím vrátit k jedné pasáži. Stručně řečeno, psal jsem, že 
občané by měli být nějak angažovaní. Nemínil jsem tím, že každý 

musí být nějaký funkcionář. Angažovat se dá milionem způsobů. 
Třeba tím, že si budu uklízet sníh před vlastním domem, přestože 
podle zákona to musí dělat město. Třeba tím, že přijdu na nějakou 
brigádu. Třeba tím, že se zapojím jako vedoucí, trenér nebo jiný 
činovník v jedné z mnoha slatiňanských organizací. Třeba tím, 
že pro ostatní občany něco připravím a uspořádám nebo nabídnu 
svou pomoc jiným organizátorům. Třeba tím, budu chodit na za-
stupitelstvo a zajímat se věci veřejné. Třeba tím, že budu sám kan-
didovat ve volbách. Třeba tím, že budu nějakou organizaci spon-
zorovat. Třeba tím, že poradím sportovcům, jak sehnat prostředky 
na opravu sportovišť. Třeba tím, že zvelebím veřejné prostory. 
Třeba tím, že poskytnu své prostory, své auto nebo nějaký stroj 
ostatním občanům a pomůžu tak dobré věci. Třeba tím, že založím 
nějaký nový kroužek. Třeba tím, že seberu na chodníku pytlík od 
bonbónů, který tam pohodil někdo jiný. Třeba tím, že budu otevře-
ně poukazovat na nešvary a špatnosti v našem městě. Třeba tím, 
že využiji svých konexí a zařídím stavbu silničního obchvatu. To 
poslední je samozřejmě vtip, ale podobných způsobů angažova-
nosti bychom všichni mohli navymýšlet nepočítaně. Nezlobte se, 
ale ten, kdo ve Slatiňanech jen bydlí, platí daně a někdy třeba volí, 
to není občan města. To je prostě přespávač. Pravda, může to být 
hodný a slušný člověk, může být inteligentní a pracovitý, může 
to být dobrák od kosti. Může být příjemné mít takového souseda 
a můžu ho mít i rád, ale občanem pro mne nebude. Je to bezpro-
blémový přespávač. Nekouká z něj nic špatného, ale bohužel ani 
dobrého. I když je samozřejmě mnohem lepší mít mezi sebou více 
neškodných a tichých přespáváčů, než aktivních škůdců.
Samozřejmě se toto se netýká zdaleka jen Podlesí, ve „starých“ 
Slatiňanech je takových víc než dost (právě jsem si asi vyrobil 
další nepřátele, ale nevadí). Avšak při tom rychlém návalu nových 
lidí to možná jen více vylezlo na povrch. 
Při jednom z mnoha rozhovorů na toto téma mi jeden člověk byd-
lící ve Slatiňanech asi osm let řekl, že je nesmírně těžké se v no-
vém bydlišti zařadit, dostat se do podvědomí domorodců a nějak 
se zapojit do veřejného života. Jemu to, ač od začátku chtěl, trvalo 
několik let. Ale možná, že kdyby podobný článek vyšel před osmi 
lety, netrvalo by mu to tak dlouho. Ať už je názor na tento článek 
jakýkoliv, jedno mu upřít nelze. Rozvířil hladinu a v plné nahotě 
odhalil skutečný stav věci. Nedivím se, že někteří obyvatelé Podlesí 
byli mým článkem pobouřeni. Ale skutečnost, že souhlasné ohlasy 
vyšly výhradně od lidí bydlících jinde, mě utvrzuje v přesvědčení, 
že jakási neviditelná zeď tu existuje. A my ji můžeme zbourat nebo 
zvyšovat. V jiné situaci jsou jistě lidé, kteří už před tím bydleli jinde 
ve Slatiňanech a nyní se přestěhovali do Podlesí a v jiné jsou ti, kteří 
přišli z „ciziny“. Ti to mají pochopitelně mnohem těžší. A i když mi 
teď třeba nadávají, možná jim nakonec tento článek pomůže.
A buďte klidní, já sám bych na ulici třeba pana faráře taky asi ne-
poznal. Není skutečně nutné, aby každý znal všechny a všechno. 
Ale je špatné, když někdo nezná nikoho a nic.
Závěrem se tedy omlouvám všem těm, kterým jsem křivdil. Tedy 
všem skutečným občanům města Slatiňany. A přespávačům v ce-
lém slatiňanském katastru přeji sladké snění. 

zdeněk jirásek slatiňanský

O NAŠEM SATELITU II

Dne 7. 7.–9. 7. 2010 bude Česká spořitelna ve Slatiňanech z důvo-
du dovolené uzavřena.

Oznámení

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Franiškem Švejdou. Děkujeme za květinové dary 
a projevy soustrasti.

Zarmoucená rodina.

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání, za květiny i za dárek. 
Byl jsem mile překvapen.

Cellar František

Vážení rodiče,
Momo Chrudim, o.p.s vyhlašuje zápis do nové Mateřské školy 
Děvčátka Momo otevírané od 1. září 2010 ve Slatiňanech.
Přijímáme děti od 2,5 do 6 let do jedné smíšené třídy s kapacitou 
20 dětí. Klademe důraz na respekt k dítěti, hru, otevřenou komuni-
kaci, živou řeč, hudbu a tvořivost. Zajišťujeme zdravé stravování. 
Měsíční školné včetně stravného 3300 Kč na dítě.
Máme několik posledních volných míst.
Přihlášky si můžete vyzvednout v prostorách MŠ Děvčátka Momo, 
Vrchlického 168, Slatiňany. 
Bližší informace na www.devcatkomomo.cz nebo na 777930950.

PoděkováníNová mateřská škola ve Slatiňanech
přijímá děti na školní rok 2010/11
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Níže zveřejněný seznam čestných občanů byl měl být kom-
pletní. Potíže s vyhledáváním všech jmen nositelů tohoto ocenění 
z kroniky vyvstaly po roce 1885, protože do té doby ji vedl resp. 
založil Josef Schmoranz, zdejší rodák. Nenašel se totiž jeho 
pokračovatel, aby dění v obci zapisoval simultánně, tj. vždy po 
uplynutí kalendářního roku.

Při zpětném dopisování kroniky obce, vyplňující mezeru 
chybějících let, často v rozsahu celých desetiletí, se pozapomnělo 
uvést významné politiky, jak v rakouské monarchii, tak i samo-
statní čsl. republiky včetně dlouhodobého starosty obce, jímž 
bylo toto uznání od zastupitelů uděleno.

Na tento nedostatek upozornil článek v Chrudimských vlas-
tivědných listech (roč. 9, č. 3) s ještě neúplným výčtem čestných 
občanů. Poukázal rovněž na nesnadnou práci kronikáře patriota, 
ochotného se zhostit doplnění kroniky za chybějící léta a zane-
chat svědectví dalším generacím Slatiňáků.

Je přirozené, že tak učinil s vědomím jistého omezení zápisů 
v pamětní knize, danou lhůtou zpracování a dostupností podkla-
dů, limitujících tím explicitně popis událostí, ovlivněných sub-
jektivním výběrem jejich preference.

Uvedený seznam je v Ozvěnách zveřejněn poprvé. Celkem 
bylo čestným občanstvím poctěno 19 osobností, z nichž u jedné, 
kontroverzní ve svých činech po r. 1948, bylo přistoupeno k jeho 
odejmutí v r. 1994.

Udělení této pocty prof. Bílkovi po jeho smrti je výjimkou 
a vyjadřuje zřejmě vděk za přínos turistickému ruchu našemu 
městu, neboť se jím založené hipologické muzeum s tématicky 
zaměřenými sbírkami o koních, především uměleckých exponá-
tů, stalo velmi známým i v cizině. 

Ing. Milan Vorel

Čestní občané Slatiňan

Jméno Den udělení Věk nositele Poznámky
 čestného občanství

F. J. Auersperg 16. 4. 1890 34 kníže, majitel zdejšího panství
J. Vrchlický 18. 12. 1902 50 básník, volba čest. obč. v předstihu, diplom mu předali
   představitelé obce v Praze u příležitosti životního jubilea
J. K. Lobkovic 12. 5. 1905 70 kníže, maršálek sněmu království českého, funkci zastával
   v letech 1871–1908 
J. Holub 25. 6. 1906 59 dlouholetý starosta obce – 30 let, zemřel ve funkčním
   období 31. 7. 1916
T. G. Masaryk 8. 11. 1918 68 první prezident ČSR (viz. snímek)
K. Kramář 8. 11. 1918 58 předseda první čsl. Vlády
E. Beneš 8. 11. 1918 34 ministr zahraničí Kramářovy vlády
F. Staněk 8. 11. 1918 51 ministr veřejných prací
V. J. Klofáč 8. 11. 1918 50 ministr národní obrany
G. Habrman  8. 11. 1918 54 ministr školství a národní osvěty
V. Tusar  8. 11. 1918 38 předseda druhé vlády tzv. rudozelené koalice
A. Rašín  8. 11. 1918 51 ministr financí
F. Soukup  8. 11. 1918 47 ministr spravedlnosti
A. Švehla  8. 11. 1918 45 ministr vnitra
J. Stříbrný  8. 11. 1918 38 ministra pošt a telegrafů
V. Šrobár  8. 11. 1918 51 ministr s plnou mocí pro Slovensko
K. Gottwald 21. 11. 1948 52 první komunistický prezident ČSR, čest. obč. odňato
   8. 9. 1994
N. I. Kobjakov 28. 8. 1970 49 po příjezdu sov. armády do obce v květnu 1945 jeho štáb
   sídlil v zámku
F. Bílek 8. 9. 1994   zakladatel hipologického muzea, čest. obč. uděleno
   im memoriam
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Potkáte je na plovárně nebo na pláži na 
přehradě, bílé tričko a oranžové kraťasy 
a ostražitým pohledem dohlížejí na kou-
pající se lidičky. O kom je řeč? Ano, jsou 
to plavčíci Vodní záchranné služby (VZS). 
Využil jsem příležitosti a na plovárně měs-
ta Slatiňany při Dětském dnu 1.6. jsem 
požádal o rozhovor jednoho z nich, pana 
Lukáše Jambora.

>Jak jste se dostal k VZS, co vás na této 
činnosti lákalo nejvíc?
K vodní záchranné službě jsem přestoupil 
z plaveckého oddílu, kde už mě tolik ne-
bavilo jen plavat. Líbila se mi představa 
pomáhat druhým a zažít více než plavání 
v bazénech.
>Jak se člověk stane plavčíkem, co musí 
absolvovat?
Aby mohl člověk vykonávat činnost plav-
číka u VZS, musí si odchodit nějaké tré-
ninky, splnit praktické zkoušky a písemné 
testy týkající se bezpečnosti na vodě, zdra-
vovědy a základů hydrologie. Praktické 
zkoušky se pak skládají z plavecké průpra-
vy, techniky záchrany a resuscitace. 
>Řekněte nám, prosím, něco o vaší, chru-
dimské organizaci a kde všude se může-
me s chrudimskými záchranáři setkat?
Místní skupina Chrudim vodní záchranné 
služby vznikla v roce 1995, v současné 
době má asi 30 plně kvalifikovaných zá-
chranářů a kolem 20ti členů mládeže. Jsme 
samostatná dobrovolná organizace a až na 
plavčíkování na bazénech vykonáváme 
svoji činnost ve svém volném čase a bez 

nároku na odměnu. Celoročně sloužíme 
na krytém bazéně v Chrudimi, v letních 
měsících na plovárnách v Chrudimi a ve 
Slatinanech a hlídáme také vodní hladinu 
na Seči, kde o letních prázdninách drží-
me službu nepřetržitě 24 hodin denně, po 
týdenních směnách. Dále na vodě zabez-
pečujeme různé akce jako jsou například 
závody plachetnic, dálkových plavců, 
teambuildingové akce a tak podobně, pří-
padně se vyskytujeme na ukázkách v rámci 
prevence. 
>Na co všechno jsou členové vodní zá-
chranné služby kvalifikovaní?
Máme ve svých řadách potápěče, zdravot-
níky, lezce, vodáky, cvičíme na divoké vodě 
i volné hladině, tak že se dá říct, že máme 
přehled o záchraně na jakékoliv vodě, u ní 
ale i ve výškách nad volnou hloubkou.
>Možná si někdo řekne, že sedět celý 
den u vody, je pohoda, ale asi je náročné 
udržet po celou směnu pozornost a vy-
konávat svoji funkci zodpovědně. Jak by 
se plavci na plovárně měli chovat, aby 
vám práci usnadnili?
Názor, že dělat plavčíka je pohodová prá-
ce, slýchávám často. Veškeré představy 
o snadné práci ale končí s prvním váž-
nějším úrazem. Když k tomu připočtu 
vysoké letní teploty, naplněnou plovárnu 
lidmi a zodpovědnost za ně, neukázněné 
návštěvníky, tak si na nějakou pohodu ani 
nevzpomenete. 
K udržení pozornosti a přehledu o situaci 
na plovárně nebo v bazéně je dobré být 
často v pohybu. Střídat se s kolegy na klí-

čových pozicích, zjistit jací návštěvníci 
se u bazénu vyskytují, nebo obejít bazén. 
Tím se navíc ukazujete lidem, že aktivně 
vykonáváte svou službu, a ti pak získávají 
větší dojem bezpečí a navíc, neukázněný 
návštěvník si toho tolik netroufne. 
Plavci a vůbec návštěvníci bazénu by se 
měli chovat u bazénu s ohledem na ostatní, 
neodchylovat se moc od návštěvního řádu 
a všeobecně nechovat se jako by byli na 
plovárně sami. Souvisí s tím pro nás pak 
práce navíc s napomínáním, řešení různých 
problémů a ošetřování případných úrazů.
>Kolik jste měli v loňském roce ostrých 
zásahů a kde?
Počet zásahů za rok je 100 až 150. Nejčas-
těji ošetřujeme drobná poranění, tržné rány 
jako rozseknuté brady, čela, bodnutí hmy-
zem, odřeniny, vyražené zuby a podobně. 
Nejsou ale vyjímkou i vážnější poranění, 
která ošetřujeme zejména na Sečské pře-
hradě. Příkladem zlomeniny končetin, řez-
né rány, tonutí a ošetřovali jsme i podezře-
ní na poranění páteře. 
>Jak bychom se měli chovat při koupání 
ve volné přírodě?
Tuto otázku bych rozšířil na chování u vody 
celkově. Určitě bychom neměli chodit do 
vody ihned po jídle nebo skákat do vody, 
kde neznáme povahu dna a hloubku. Velmi 
často mají zranění původ v přecenění vlast-
ních sil a podcenění hrozícího nebezpečí. 
K vodě bychom měli přistupovat s respek-
tem, může tonout i sebelepší plavec. Pokud 
je vodní hladina, bazén nebo koupaliště 
zabezpečováno plavčíkem nebo záchra-

Ptáme se za Vás
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Za architektem Kaplickým, do Vrtbovské zahrady a do Labyrintu
7. června jsme se s Klubem českých turistů 
vydali po čase zas do Prahy. Dopoledne byla 
na programu Galerie DOX v Holešovicích. 
Tady nás nejvíce lákala výstava Jan Kaplický 
– Vlastní cestou. Jan Kaplický byl především 
architekt, ale jeho nezaměnitelný umělecký ru-
kopis je vidět i v dalších odvětvích, jako je tře-

ba šperkařství nebo móda. Na výstavě je prezentována velká řada 
prací těchto oborů, a to formou modelů, výkresů i fotografií. Jeho 
stavby jsou nejen velmi zajímavé a nepřehlédnutelné, ale i kontro-
verzní. Je pravda, že jen některé byly realizovány. Vystavován je 

tu např. jeden z jeho prvních návrhů – Betonový dům, pravděpo-
dobně jediná pravoúhlá stavba během tvorby, dále dům ve Walesu, 
zasazený uvnitř kopce, interiér vlastního bytu z roku 1974 a po-
tom z roku 2007, různý nábytek i nádobí. Dost je známé mediální 
centrum Kriketového klubu v Londýně. Při práci mu často byly 
inspirací tvary z přírody, např. křídla motýlů, ryby a jejich šupiny 
nebo pavoučí sítě. Otec Jana Kaplického byl malíř, architekt, so-
chař, pedagog a člen SVU Mánes, matka byla kreslířka.
V galerii DOX je dále výstava výtvarníka Pavla Büchlera – Mar-
ná práce, inspirovaná odkazem Franze Kafky, především jeho ro-
mánem Zámek. Velice zajímavá je výstava Městské zásahy Praha 
2010–80 architektonických řešení pro 80 veřejných míst města.

Odpoledne jsme si užívali Vrtbovské zahrady. Samotný Vrtbovský 
dům na nároží Karmelitské ulice a Tržiště byl vystavěný na místě 
dvou domů z 16. století, z nich jeden vlastnil nám známý U. Aostal-
lis. R. 1620 získal tento objekt Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 
po jehož popravě roku 1621 přešel na Sezimu z Vrtby. Ten roku 
1631 přikoupil i dům sousední a vše přestavěl do dnešní pozdně re-
nesanční podoby. Jeho vnuk Josef z Vrtby zřídil za domem na mís-
tě vinice na příkrém svahu Petřína půvabnou barokní terasovitou 
zahradu. Její plán vytvořil kolem roku 1720 František Maxmilián 
Kaňka. Je to údajně nejkrásnější zahrada v Praze a je také památkou 
UNESCO. V letech 1993–98 byla zrekonstruována a od té doby je 
zpřístupněna.
Za nevelkým vstupním nádvořím se klene Kańkova brána s Brau-
novou sochou Atlanta (je zde kopie, orig. V Lapidáruiu Nár. muzea 
na Výstavišti) a alegorickými postavami Hojnosti a Bohatství. Na 
terasách jsou vázy a soch antických bohů vytesané v dílně Matyáše 
Bernarda Brauna. U paty zahrady je na jedné straně voliéra a na dru-

hé pak sala terrena, na klenbách pokrytá malbami Václava Vavřince 
Reinera – Venuše (bohyně lásky a milostného půvabu) a Adonise 
(symb. přírody a vegetačního cyklu, obnovování přírody). V nikách 
saly terreny pak jsou Braunovy sochy Bakcha (bůh plodnosti, vína, 
extáze) a Ceres (bohyně úrody, zemědělství, obilí, obilného růstu).
Vrtbové vlastnili dům do roku 1799. Roku 1807 byl odkázán choro-

nářem, je dobré dbát jejich pokynů, a řídit se místními pravidly 
a řádem.
>Přijímáte do svých řad další zájemce?
Ano, přijímáme mezi sebe stále nové členy jak do řad mládeže 
od 10 do 17ti let, tak do řad starších od 18ti let. Stačí umět akorát 
lépe plavat, mít chuť pomáhat druhým a s ostatním už případnému 
zájemci už pomůžeme. Na začátku školního roku máme dva ofi-

ciální náborové dny, kdy se zájemci mohou na našich trénincích 
blíže seznámit s naší činností nebo kdykoliv přijít po domluvě na 
jakýkoliv čtvrteční trénink během školního roku. Více informací 
nejen o náborech naleznete na http://vzs.chrudim.cz.
Děkuji za rozhovor a nám všem přeji pohodové léto s příjemným 
počasím a abychom pomoc vodní záchranné služby nepotřebovali.

Ptal se J. Hodic
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Sobota 15. května 2010 byla pro taneční oddělení současného tan-
ce šťastným dnem. Zúčastnili jsme se již tradičně taneční soutěže 
Poupata v Heřmanově Městci. Tentokrát jsme měli v ohni hned 
čtyři „želízka“, která se během sobotního odpoledne proměnila ve 
zlato a stříbro. V dětské kategorii nás potěšilo 2. místo za chore-
ografii „Na perském trhu“, v kategorii od 12 do15 let se děvčata 
radovala dokonce ze zlatého poháru – vystoupení „V zajetí rytmu“ 
a dívky nejstarší formacemi „Tlukot srdce“ a  „María“  rozšířily 

sbírku o další dva stříbrné poháry za výrazový a volný tanec. Veli-
ké poděkování patří nejen děvčatům za skvělé výkony, ale i rodi-
čům za ochotnou pomoc při dopravě na tuto akci, která by se dala, 
pro svoji stále se zvyšující účast tanečníků z celé republiky, nazvat 
doslova tanečním maratónem.

Jiřina Doušová

Tanečnice ZUŠ Slatiňany se radují ze ČTYŘ POHÁRŮ!

binci na Karlově. Určitou dobu v letech 1886–89) tu bydlel s rodinou 
Mikoláš Aleš. Na domě je pamětní deska od V. Vokálka z r. 1969.
Nám se celá zahrada opravdu velice líbila. A jak jsme postupovali 
z terasy na terasu, otvíral se nám víc a víc úžasný pohled na Prahu 
– na Pražský hrad a Malou Stranu s Mikulášským chrámem. Ani 
se nám nechtělo odejít. Doslova jsme nasávali krásu i vůni zahra-
dy a ten zážitek v nás zůstal i při odpočinku v restauraci a cestou 
domů. Asi se sem budeme v duchu ještě vracet.
V sobotu 19. června byl výlet do přírody. Vlakem jsme dojeli 
do zastávky Bezpráví u Brandýsa nad Orlicí. Je to osada s bý-
valým starým mlýnem, doloženým už r. 1506 a s pomníčkem Č. 
Dolečkovi a jeho synovi, popraveným za pomoc partyzánskému 
odboji. Jsou tu i strážní domky – z vybavení železniční tratě Praha 
– Olomouc. Odsud jsme došli do chatové osady Klopoty – býva-

lých lázní. Cestou s krásnými výhledy na Orlické Podhůří jsme 
pokračovali kolem vrchu Hůrka. Na něm je pomník letcům, kteří 
tu zahynuli 27. 6. 1948.
Přes vesnici Rviště jsme obešli další vrch – Zátvor. Tím jsme sice 
přišli o zdolání jedné kóty, ale získali další výhledy po krajině i na 
samotný Zátvor, který tu tvoří malebný hřeben. Ve Rvišti se nám 
líbila rekonstruovaná dřevěná osmiboká zvonička. Pak ještě osada 
Perná s pozdně barokní sýpkou – a už jsme se přiblížili k městu 

Brandýs nad Orlicí.
Tady je u nejstaršího tuzemského pomníku Jana Ámose Komen-
ského (už z r. 1865) přírodní bludiště – přímo symbolicky nazvané 
Labyrint. Tvoří ho 2003 habrů vysázených na podzim roku 2003. 
Jeho otevření bylo 6. září 2008. Pěkně jsme si v něm pobloudili 
a pak se vydali do města. Na náměstí v radnici je pamětní síň 
J.Á.Komenského. V ní jsme už byli při jednom dřívějším výletě 
a tak jsme odtud vystoupali ke zřícenině místního hradu (vystavěn 
na přelomu 13. a 14.století, pobořen začátkem 15.století). Odmě-
nou nám byla i vyhlídka na město. Cesta ke hradu vede kolem 
několika památek na historii Jednoty bratrské. Ostatně s touto 
církví je Brandýs velmi úzce spojen. Zemřel zde a byl pohřben její 
zakladatel J. Řehoř (Krajčí). Narodil se tu Karel Starší ze Žerotína, 
jehož vztah k císaři mu umožňoval, aby i po bitvě na Bílé hoře 
poskytoval několik let na svém panství ochranu bratřím. Kromě 
jiných bratrských kněží tu našel útočiště i J. Á. Komenský. Ten tu 
napsal Labyrint světa a ráj srdce a v r. 1624 se zde podruhé oženil. 
Je tu uložena prsť z jeho hrobu v Naardenu. V roce 1490 byla ve 
městě jednota reformována na synodě Lukášem Pražským.
V Brandýse bývaly rašelinné a uhličité lázně. Nyní je v nich reha-
bilitační ústav. A tady náš výlet končil.

Klub českých turistů Slatiňany
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Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany 
Vás zve na 

27. ročník turnaje mužů a žen 
 

 
 

v e  V O L E J B A L U  
 

v sobotu 10. 7. 2010 od 9.00 hod. 
v areálu stadionu Sp.Slatiňany 

 

Spolek „SUD“ a oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany 
                     Vás zvou na 21. ročník  
 

Nohejbalového turnaje 
* trojic hráčů, kteří nehrají pravidelné soutěže * 

 
sobota 3. července 2010 - prezentace v 8.30 hod. 

areál stadionu SK Spartak Slatiňany. 
 

 

Sponzoři: 

 

RAZÍTKOMÁNIE 

 
Městská knihovna Slatiňany připravila                       
novou soutěž na prázdniny pro všechny                      
malé i velké čtenáře, a to razítkovací.                           

Cestujte a sbírejte razítka z hradů, zámků, muzeí,    
měst, památek, infocenter či jiných zajímavostí.                  

Dejte si orazítkovat sešitky, vstupenky, pohledy, letáčky, 
jízdenky, papíry,…..                                            

Tři sběratele s největším počtem razítek odměníme.     
Soutěžit můžete již teď.                                        

Termín ukončení soutěže je v pátek 3. září 2010,             
do tohoto termínu  prosím přineste posbíraná            

razítka k nám do knihovny!!! 
 

 



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

jen 10 km západně od Chrudimi
Centrum dostihových koní a rychlého odpočinku.

Restaurace Na Farmě. 
Výletní. Panoramatická. Nekuřácká. Rodinná.

NOVINKA! Certifikovaná nekuřácká restaurace!
Sezonní otevírací doba

Pondělí–pátek pro Vaše sportovní podvečery
za pěkného počasí 16–19 hodin

Sobota–neděle TRADICE 11–21 hodin.
www.sunnyfarm.cz

Letní telegram z Farmy. STOP
Víkend s medem a loutkami

Farma zdraví Loutkářskou Chrudim.
3. a 4. července STOP

Bramboráčkový víkend
Sólo pro česnek a majoránku. Klasika i trendy recepty.

A altán s rosnou mlhou na dětském hřišti osvěží!
10. a 11. července. STOP

Milování grilování aneb Cyklisté vítáni V. 
V sobotu 17. července od 14 hodin letní hity 

hrané na klavír. A pečené masíčko z  grilu rovnou na stůl. 
17.–18.července STOP

Víkend pro Andulky 
Letní taneční piknik pro dětiv neděli 25. července
od 13 hodin. A v kuchyni? Sólo pro letní buchty.

24. a 25. července. STOP

Salátový víkend
Chutě tuzemské i zahraniční. 

Lézti přes plot letní zahrádky DOVOLENO.
31. července a 1. srpna STOP

Celozrnný víkend aneb – aneb
Svět se točí na volantovém kolotoči

Divy z celozrnné mouky.
7. a 8. srpna STOP

Rybí hody na Farmě
Od Baltu i od Jadranu Z Bezdrevu i z Bačaláku.

14. a 15. srpna STOP

Milování grilování aneb Cyklisté vítáni VI.
V sobotu 21. srpna od 14 hodin klavírní songy (nejen) 
Karla Kryla. Ke grilované pohodě fantastické omáčky.

21. a 22. srpna

Hranolkový víkend na Farmě
Domácí hranolky skutečně bramborové. 

Stolní udírna. Pro taťky Party s pivovarem Rychtář.
28. a 29. srpna STOP

Léto EXTRA: taneční léčebné cvičení Tai-dzy
Termíny aktuálně na www.sunnyfarm.cz

Farma Slunečný Dvůr Vám přeje velmi uvolněné léto.
Prázdniny na Farmě – prázdniny za rohem

Soukromá inzerce

Obchod krejčovské úpravy,
sekáč a dětský komisní prodej

je rozšířen o nové služby
Sběrna sazka + kurzové sázky

Sběrna oděvů a prádla
• Chemická čistírna /čištění klasických a pracovních oděvů, 

závěsů, pravé a umělé kůže, praní prádla a mandlování, 
čištění peří /šití prošívaných dek a polštářů včetně dodání 

sypkoviny.
Otevřeno denně Po–Pá 11.00–18.00,
So 10.00–12.00, Ne 16.00–18.00 hod.

Těšíme se na Vás!


