
PROSINEC 2010

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

1

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 
2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fotografii zleva):
Šimonová Kristýna  Slatiňany, Medunová 709
Víšková Viktorie  Slatiňany, Vrchlického 93
Halamka Karel  Slatiňany, Kunčí, U Lesa 70
Kočí Noemi  Slatiňany, Trpišov 104
Bartoš Adam  Slatiňany, Sečská 815
Bakeš František  Slatiňany, Čechova 692
Musilová Sára  Slatiňany, Husova 250
Ficek Šimon  Slatiňany, T. G. Masaryka 151
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové, Jany Sychrovské 
a Jiřiny Hrubé.Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich 
rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

V  sobotu  4. prosince 2010 v 10.00 hodin  bude  v  obřadní  síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spo-
lečenství našeho města 10 nových občánků.

Vítání občánků

Město Slatiňany Vás  srdečně  zve na  vánoční  koncert  s  názvem  
„Štědrej večer nastal“. Předvánoční čas Vám svými melodiemi 
zpříjemní  umělecká skupina 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 11. prosince 2010 od 16.00 hodin 
v obřadní síní Městského úřadu ve Slatiňanech. Vstupné zdarma.

Vánoční koncert

10.  prosinec  –  14.30  hodin  – Vystoupení  žáků HO  pro  seniory 
v pečovatelském domě 15. prosinec – 17,00 hodin – sál ZUŠ Sla-
tiňany  – Vánoční  žákovský  koncert  18.  prosinec  –  17.00  hodin 
–  sokolovna  Slatiňany  –  Vánoční  koncert  Formánků,  Formanů 
a jejich hostů 22. prosinec – 17.00 hodin – Zpívání u vánočního 
stromku na zahradě ZUŠ

Akce ZUŠ Slatiňany v prosinci 2010

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce 
si bylo možné půjčit či vrátit knížky 23. prosince 2010 
do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvidíme až po Novém 

roce, a to opět ve známou provozní dobu od 4. ledna 2011. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 
a také trochu času, který budete moci strávit nad pěk-
nou knížkou přejí všem knihovnice Renata Maryško-
vá a Romana Doležalová

Knihovna oznamuje

Další  již 49. beseda o cestování  s názvem Normandie a Bretaň 
– krásy francouzského pobřeží  se  uskuteční  ve  čtvrtek  9.  pro-
since v 19 hodin ve Společenském domě, kdy mezi nás zavítá pan 
Mgr. Karel Bejček. Prošel a projel v loňském roce kousíček atlant-
ského pobřeží Francie. Cesta vedla od ústí řeky Seiny, plážemi vy-
lodění spojenců v roce 1944, muzea invaze v Arromanches, kolem 
mnoha  majáků  a  krásných  pláží,  fantastickým  pobřežím  růžové 
žuly až po tajemné kamenné řady v Karnaku. Navštívil též památku 
UNESCO – významné poutní místo, horu sv. Michala (Le Mont st. 
Michael) o které se píše jako o „zázraku“ západního pobřeží. Sám 
říká: „Velmi krásná příroda, dobří lidé, zajímavá místa a nádherné 
počasí způsobili „nemoc“ u putujícího – touhu se tam vrátit! Jsem 
rád, že se s Vámi mohu podělit o trochu té krásy.“  JH

Cestovatelské večery
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Rada města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 1. schůzi dne 10. 11. 2010

1.  Pověření  členů  zastupitelstva  oddáváním,  oddávat  budou 
MVDr.  I.  Jeník, V. Kolek, Mgr. M. Chalupník, M. Málková, 
Ing. Dagmar Fryšová

2.  Užívání závěsného znaku se státním znakem
3.  Stanovení oddacích dnů každý pátek a sobotu mimo první pátek 
a první sobotu v měsíci a úředně určenou místnost pro oddá-
vání obřadní síň Městského úřadu Slatiňany v budově radnice 
čp.  36, mimo  stanovené  oddací  dny  a mimo  úředně  určenou 
místnost  lze oddávat po dohodě a po uhrazení  správního po-
platku 1 000 Kč

Rada města Slatiňany projednala
na své 2. schůzi dne 22. 11. 2010

   1.  Hospodaření města Slatiňany za 1–9/2010, hospodáření Zá-
kladní  školy  slatiňany  za  1–9/2010,  hospodaření  Základní 
umělecké školy Slatiňany za 1–9/2010, hospodaření Mateřské 
školy Slatiňany za 1–9/2010 a hospodaření Školní jídelny za 
1–9/2010

   2.  Závazek rady města pro  rok 2011  (jde o přesun nevyčerpa-
ných finančních prostředků z letošního roku do příštího na 
projektovou dokumentaci „kanalizace Říště“ a studii odvodu 
povrchových vod částí obcí Trpišov a Škrovád. Posun z důvo-
dů termínů nabytí právní moci územního rozhodnutí)

   3.  Grantová  témata  pro  rok  2011  (podrobné informace budou 
zveřejněny v příštích Ozvěnách)

   4.  Pronájem nebytových prostor T. G. Masaryka čp. 771, Slati-
ňany (pronájem prostor za účelem vybudování a provozování 
veřejných WC)

   5.  Poskytnutí osobního příplatku řediteli Základní školy Slatiňa-
ny a mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organiza-
cí zřízených městem Slatiňany

   6.  Inventarizaci majetku města za  rok 2010  (jmenování hlavní 
inventarizační komise)

   7.  Základní  škola  Slatiňany  –  vyřazení majetku  (pravidla pro 
vyřazování majetku ZŠ)

   8. Uzavření smlouvy o výpůjčce 2 kusů kontejnerů na bílé sklo 
se společností EKO-KOM (město využilo možnosti bezplatné 
výpůjčky těchto kontejnerů na cca 2 roky)

   9.  Výpůjčku E-domku od společnosti ASEKOL s.r.o. (jde rovněž 
o bezplatnou výpůjčku uzamykatelného ocelového přístřešku 
určeného pro uskladnění sebraných elektrozařízení)

10.  Vnitřní směrnice – DPH a účetní jednotka (jde o směrnici pro 
účtování DPH městem)

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Dodávka a montáž aku-
mulačních kamen do Domu s pečovatelskou službou Slatiňany 
(z šesti firem, které předložily cenovou nabídku byla vybrána 
firma s nejvýhodnější cenou ELPO, s.r.o, Dvakačovice)

12.  Dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo pro akci  „Slatiňany – Říště 
– splašková kanalizace, dokumentace pro stavební povolení“ 
(posunutí termínu odevzdání díla z důvodů časově posunutého 
územního rozhodnutí)

13.  Žádost o pokácení 2 ks thuje na pozemku parc. č. 378 v katast-
rálním území Slatiňany (souhlas s pokácením dvou ks thuje  na 
hřbitově z důvodu, že kořeny jejich poškozují sousední hroby)

14.  Výběr zhotovitele na zakázku města – Obnova příměstské ze-
leně – Třešňovka ve Slatiňanech (ze sedmi předložených ce-
nových nabídek byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka 
firmy KAISLER, s.r.o, Brno)

15.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2010 (přesun v rámci rozpočtu, aby bylo možno 
realizovat montáž akumulačních kamen v Domu s pečovatel-
skou službou v plném rozsahu ještě letos. Původně mělo bát 
rozloženo do dvou let)

na svém 1. (ustavujícím) zasedání dne 10. 11. 2010
   1.  Schválilo veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších čle-

nů rady města a předsedů a členů výborů města Slatiňany
   2.  Stanovilo 7 členů rady města
   3.  Určilo, že starosta bude uvolněn
   4.  Zvolilo jako starostu MVDr. Ivan Jeníka
   5.  Zvolilo  jako  místostarostu  Vítězslava  Kolka  a  členy  rady 

Mgr. Jana Hanuše, Mgr. Milana Chalupníka, Ing. Petra Kolka, 
Rostislava Medunu a Mgr. Daniela Vychodila

   6.  Stanovilo počet členů kontrolního a finančního výboru 3
   7.  Zvolilo předsedu kontrolního výboru Jaroslava Malinu a čle-

ny Ing. Tomáše Jehličku a Ing. Jaromíra Hanuše
   8.  Zvolilo  předsedu finančního  výboru  Ing. Dagmar  Fryšovou 

a členy Dominika Pavliše a Bc. Jana Brůžka
14.  Stanovilo  výše  odměn  za  výkon  funkcí  neuvolněných  členů 

zastupitelstva města
15.  Schválilo  smlouvu o podmínkách provedení  stavby a čestné 

prohlášení (Pardubický kraj – Domov Sociálních služeb)

Na  úvodním  jednání  nově  zvoleného  zastupitelstva  dne  10.11. 
2010  proběhla  kromě  ustavujících  úkonů  diskuze  vycházející 
z připomínek občanů. 

1. část připomínek se týkala čistoty ovzduší.
Jednou  z  nich  je  tradiční  podzimní  bolest  Slatiňan  –  spalování 
listí na zahradách a topení nevhodnými palivy v kotlech. Za urči-
tých povětrnostních podmínek je v některých částech města téměř 
nedýchatelno.  Organické  zbytky  ze  zahrad  (listí,  větve  atd.  lze 
odevzdávat ve sběrném dvoře), pokud je nechceme kompostovat. 
Topení nevhodnými palivy v domácnostech obtěžuje řadu obča-
nů bydlících v okolí a v některých případech ohrožuje na zdraví. 
Apelujeme tedy na občany, aby si byli vědomi své odpovědnosti 
v těchto záležitostech. V případě zjištění zdrojů znečištění budou 
zástupci  samosprávy  i městského úřadu  reagovat v prvním kole 
návštěvou a domluvou. 

2.  Informování o činnosti samosprávy v Ozvěnách a na webu 
města

Přestože se již v minulém období podařilo zlepšit strukturu Ozvěn, 
zkvalitnit obsah a otevřít prostor pro náměty a připomínky obča-
nů,  chceme nyní  zapracovat na  způsobu  informování o  činnosti 
samosprávy (rady města a zastupitelstva). Z prostorových důvodů 
není možné do detailu rozebrat všechny body jednání, v některých 
případech  jsme  limitováni  zákonem  o  ochraně  citlivých  údajů. 
Řadu bodů však lze podrobněji rozpracovat a čtenářům přiblížit. 
Budeme  se  snažit  toto  činit  hlavně u koncepčních záměrů měs-
ta, hospodaření, prodeje pozemků, zadlužení a všech témat, které 
bude redakce vnímat za hodné rozpracování. 

3. Jak je město zadlužené
Otázky  některých  občanů  směřovaly  k  oblasti  zadlužení města.  
V konkrétních číslech se jedná o částku 36 605 128,02 Kč k 31. 12. 
2010. Roční splátky všech úvěrů a půjček budou v roce 2011 ve 
výši 4 991 900 Kč. V současné době má naše město poměr těchto 
ročních splátek k upravenému rozpočtu ve výši pouze 9,45 %.
Patříme  tedy k městům velmi nízkou mírou zadlužení. Toto za-
dlužení vzniklo přijetím úvěrů na důležité investiční akce (kana-
lizace Škrovád a ul. Vrchlického, bytová výstavba, hasičský vůz). 
Doplňujeme, že fakticky je zadlužení města (splácené z městské-
ho  rozpočtu)  nižší,  protože  více  jak  polovinu  uvedeného  dluhu 
splácejí  obyvatelé  nově  vybudovaných  bytových  domů  formou 
nájemného. 

Z diskuze na zastupitelstvu města zpracoval D. Vychodil

Otázky občanů
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Vánoční bohoslužby

Okrašlovací spolek Škrovád

Pořad vánočních bohoslužeb o vánocích v r. 2010 ve farnostech 
Slatiňany, Včelákov a Žumberk

Pátek 24. 12. – Štědrý den
15.00 mše sv. v Žumberku
16.15 mše sv. v klášteře (Slatiňany)
20.00 „Půlnoční“ mše na Včelákově
23.00 „půlnoční mše sv. – sv. Martin (Slatiňany)
Sobota 25. 12. – Slavnost narození Páně
  8.00 mše sv. na Včelákově
  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 26.12. – Svátek Svaté rodiny, svátek sv. Štěpána, prvo-
mučedníka
  8.00 mše sv. na Včelákově
  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)

pořádá v sobotu 4. prosince Setkání s Mikulášem
Program:  Soutěže a hry
   Ježíškovská pošta
   Příjezd Mikuláše
Začátek od 15 hodin na sále v Hospodě u Půhoných ve Škrovádu.
Zasoutěžit  si mohou nejen děti  s  rodiči,  ale  i  babičky a dědové 
v soutěži jablečných moučníků „Škrovádská buchta“. Vyhodno-
cení poroty proběhne v 18 hodin.
V porotě bude MUDr. Tomáš Čech, známý vídeňský specialista, 
MUDr. Václav  Hurych,  chrudimský  lékař  a Martin Málek,  ob-
chodník.
Všichni propagátoři českého životního stylu a zdravých českých 
potravin.
Po  předání  výtvarného  díla  vítězi moučníky  všichni  ochutnáme 
a zapijeme šípkovým čajem, který nám připraví paní Matěchová, 
která bezplatně spolku zapůjčuje sál. Nakonec si můžeme zazpívat 
s harmonikářem, případně zatancovat.
Zároveň zveme své příznivce do skal ve Škrovádě u loděnice na 
Živý betlém.
Zde si můžete zazpívat s dětským sborečkem pod vedením sbor-
mistra Jiřího Korečka koledy a vystavit svoje betleminy. 
Připomeňte si s námi začínající vánoční svátky. Začátek v sobotu 
18. 12. 2010 od 14 hodin.

78. LV čtvrtek 7. 12. – PerKelt a Ladislav Vondrák
Fidula, šalmaj, dable-neck, cistra, djembe. To jsou hudební nástro-
je, které používá skupina PerKelt. A k  tomu ještě dudy, kytara, 
flétny, různé perkusní nástroje, zpěv a řev. Z této kombinace pak 
vyjde krásná středověká a keltská hudba.
Kapela hraje od roku 2008 a zformovala se na půdě pardubické 
konzervatoře. Hraje ve složení Karel Novotný, Pavlína Bartlová, 
Štěpán Honc a Filip Kasche Tománek. Občas s nimi jako host vy-
stupuje violoncellista Matěj Štěpánek. V krátké existenci již sku-
pina stihla hrát nejen na mnoha místech ČR, ale má také za sebou 
turné po Velké Británii (Canterbury, Cambridge, York, Liverpool, 
Lincoln, Stratford, Avon, Leeds, Oxford, Exeter). O tom že turné 
bylo úspěšné svědčí fakt, že skupina byla na leden příštího roku 
pozvána do Londýna jako hlavní hudební složka na Shakespearov-
ské slavnosti. Nyní ji tedy na seznamu míst přibudou i Slatiňany.
PerKelt pak doplní Ladislav Vondrák, básník z Havlíčkova Bro-
du, který již dvakrát na Laskavém večeru své básně četl. Nejlépe 
ho připomenu dvěma krátkými básničkami.

NŮŽ IN
Chtěl bych být jako nůž,  Od té doby,
pevný, rovný, ostrý,  co se bezpečně zjistilo,
přesekat hodně pout,  že pravda je ve víně,
nebát se s pravdou vytasit  pijeme pivo
a do živého tnout.

79. LV úterý 21. 12. – Vánoční tóny
Že se Laskavý večer koná pár dnů před Vánocemi je už vlastně 
tradicí. Letos nám vánoční pohodu hudbou navodí umělci domácí 
a všem dobře známí. Vystoupí Jana Sychrovská – soprán a kytara,  
Jiří Koreček – tenor, Daniel Štulpa – klavír a Jiřina Hrubá – flétna 
a hoboj. Uslyšíte české i slovenské písně s vánoční tématikou, spi-
rituály a tradiční koledy, sólový zpěv, dueta i sólový klavír. 

Pořadatelé tradičně dodají víno a kávu, čajovna Luna kvalitní čaj a vy 
si můžete přinést pár kousků cukroví. A pohoda bude dokonalá.
Oba večery začínají v 19 hodin a vstupné je vždy 50 korun českých.

z.j.

LASKAVÉ VEČERY V PROSINCI

Volné pracovní místo
Město  Slatiňany  přijme  zaměstnance  pro  obsazení  pozice  refe-
rent – referentka státní správy a samosprávy – doprava a životní 
prostředí, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou).
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. března 2011 
nebo dle dohody.
Podrobná  výzva  včetně  požadavků  zaměstnavatele,  povinných 
náležitostí přihlášky a povinných příloh  je v plném znění k dis-
pozici na úřední desce Městského úřadu Slatiňany, na webových 
stránkách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města 
Slatiňany. Úplnou přihlášku včetně povinných příloh zašlete nebo 
doručte osobně nejpozději do 15. prosince 2010, do 16.30 hod. na 
adresu města Slatiňany.
Případné dotazy zodpoví Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ Slatiňa-
ny,  tel. 469 660 237, e-mail:  j.hodic@slatinany.cz nebo Antonín 
Odvárka,  vedoucí  odboru  výstavby  a  životního  prostředí,  tel. 
469 660 233.
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Je vcelku běžnou praxí, že se mění majitelé nebo spíše pronají-
matelé nemovitostí a s tím i nabízený sortiment či služba v nich. 
Není tomu ani jinak v našem městě. Když vznikne nový obchod, 
kadeřnictví či kosmetika a ještě na hlavní ulici, během pár dní to 
ví kdekdo. Nejsem si ale zcela  jistá, že obyvatelé našeho města 
zaznamenali, že v našem městě vznikla další mateřská škola. Do-
volila jsem si její prostory navštívit a o pár informací o ní poprosit 
její  ředitelku, Mgr.  Karolínu  Lomičkovou.  Snad  budou  zajímat 
i čtenáře Ozvěn.
1/ Tak nejdříve, pro orientaci, kde se vůbec mateřská škola na-
chází a za jakých podmínek vznikla? Kdo je jejím zřizovatelem?
Když jsem se na schůzkách s rodiči před rokem a půl rozhodli, že 
založíme MŠ, hledali jsme vhodné prostory. Nejprve v Chrudimi, 
pak v okolí. Nakonec našla školka své útočiště v kouzelném mís-
tě pod zámeckým parkem. Je v přízemí zdravotního střediska, kde 
kdysi byly jesličky, mateřská škola a pak nějakou dobu lékárna. Přes 
zahradu mají děti krásný přístup do parku. Neruší je auta ani hluk. 
Zřizovatelem je obecně prospěšná společnost Momo Chrudim.
2/ Mateřská škola Děvčátka Momo, není to zcela běžný název. 
Mohla byste nám k jeho vzniku či historii a názvu něco prozradit?
Momo  je malé  děvčátko  s  tmavými kudrnatými  vlasy,  velkýma 
tmavýma očima a  jednou zvláštní vlastností. Umí lidem naslou-
chat. Opravdu naslouchat. A právě to její naslouchání dává bojác-
ným odvahu, nepřátelům usmíření, nejistým pocit jejich důležitos-
ti a jedinečnosti. V přítomnosti Momo si malé děti vždy mají na co 
hrát. Vždy je něco napadne a baví.
Momo jsme našli v knížce německého spisovatele Michaela En-
deho, kterého možná znáte jako autora známějšího Nekonečného 
příběhu. Knížka se jmenuje Děvčátko Momo a ukradený čas. Čas 
zde kradou „šedí muži“ agenti Ústavu pro úspory času, kteří sli-
bují lidem, že jim čas uspoří, když budou věci dělat rychleji a po-
vrchněji a přestanou se zabývat vším neužitečným. Je  to krásný 
příběh, který nás inspiroval k názvu naší o.p.s. a později i školky.
3/ Slyšela jsem, že vaše škola je alternativní MŠ. Co si pod tímto 
pojmem máme konkrétně představit? Jaký zásadní rozdíl je mezi 
vaší a „normální“ mateřskou školou, třeba tou ve Slatiňanech 
nebo možná zcela obecně? 
Vím, že slovo alternativní zní trochu tajemně nebo možná trochu 
neseriózně. V čem bude školka alternativní,  jsme řešili už úplně 
na začátku spolupráce s rodiči. Bylo to dost napínavé. Tehdy jsem 
si říkala, že je to fajn, přišlo asi 10–12 rodičů. Co když ale budou 
chtít každý něco úplně jiného. Pak jsme každý řekli v bodech svou 
představu  a  bylo  krásné,  že  jsme  si  neprotiřečili  a  velmi  rychle 
jsme se dohodli, že chceme školku, kde budou moct naše děti zdra-
vě  jíst, budou mít dostatek prostoru pro volnou hru, při které se 
dítě  v  předškolním věku  geniálně  rozvíjí  přirozeným  zapojením 
vlastní fantazie a tvořivosti. Dále jsme chtěli, aby děti měly jasný 
a spolehlivý rytmus a řád dne, týdne, roku, aby trávily hodně času 
venku a paní učitelky jim vyprávěly a hrály pohádky. Dalším spo-
lečným přáním bylo, aby hračky a vybavení školky bylo z přírod-
ních materiálů (dřevo, bavlna, len, hedvábí,...), aby paní učitelky 
byly osobnosti  se vztahem k umění  i k dalšímu sebevzdělávání. 
Důležité pro nás bylo také, aby v MŠ nebyla televize a počítače, 
a aby se děti ve školce zbytečně neučily věci, které patří do školy 
(číst, psát, počítat). Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti 
a otevřená komunikace mezi učiteli a rodiči i rodiči navzájem. Ně-
kteří z nás měli také velmi dobré zkušenosti s waldorfskou pedago-
gikou, z které naše MŠ hodně čerpá a je pro nás velkým vzorem.
4/ Můžete čtenářům odtajnit třeba nějaké tematické okruhy - 
celky, ze kterých se skládá činnost dětí? Slyšela jsem o blocích, 
které jsou vždy orientovány k nějaké roční době. Musím se při-
znat, že některé názvy slyším poprvé – Michaelská doba nebo 
například Letnice.

Tematické  bloky  jsou  opravdu  nazvány  podle  ročních  období 
a svátků, které k této době patří. Třeba začátek podzimu nazývá-
me Michaelská podle svátku Sv. Michaela, u nás si ale společně 
s ním připomínáme i Sv. Václava. To jsou kulturní obrazy našich 
předků, astronomicky je to období okolo podzimní rovnodennosti, 
které před nás staví obraz podzimu jako období sklizně úrody, ale 
také počátku procesu odumírání  života v přírodě  (rovnodennost 
– obraz rozvažování, hledání odvahy potýkat se s nerozhodností, 
s oslabujícími silami – odvaha, statečnost, rozhodnost, schopnost 
čelit překážkám a nebezpečí). Děti v tuto dobu prožívají třeba po-
hádky, kdy rytíř bojuje s drakem nebo činnosti, kdy překonáva-
jí určité překážky, pečou  také poprvé chleba apod. Ke každému 
období patří malá slavnost, kterou prožívají celá školka společně 
s rodiči. Stručnou charakteristiku jednotlivých bloků najdete v na-
šem  školním  vzdělávacím  programu  (ŠVP)  na  stránkách www.
devcatkomomo.cz.
I  náš  ŠVP  pak  samozřejmě  vychází  ze  společného Rámcového 
vzdělávacího  programu,  který  je  závazný  pro  všechny  školky. 
Takže  v  tom  podstatném  co  do  rozsahu  a  obsahu  předškolního 
vzdělávání se naše školka nijak neliší od ostatních
5/ Jaké jsou podmínky přijetí dítěte do vašeho kolektivu? Jsou 
nějaká omezení?
Obecná omezení nemáme. Vždy se snažíme přistupovat k zájem-
cům o školku individuálně. Máme děti od 2,5 do 7 let. I tady ale 
řešíme výjimky,  kdy  se  hlásí  děti mladší. Hledáme  řešení,  aby-
chom mohli vyjít vstříc potřebám rodičů.
6/ Mateřská škola nepatří mezi školy dotované státem ani měs-
tem. Můžete nám nebo potenciálním zájemcům říci něco k fi-
nancování pobytu dítěte?
V naší MŠ se platí měsíční školné 2500 Kč a denní stravné 40 Kč, 
což dělá asi 800 Kč měsíčně. Snažili jsme se nastavit školné tak, 
aby bylo co nejnižší a dostupné pro normální rodiny. Myslím, že 

Ptáme se za Vás
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jsme každopádně nejlevnější  tzv. soukromou mateřskou školkou 
v České republice.
7/ Jaký je zájem ze strany rodičů a zapsání dítěte zrovna do vaší 
školy, škola vznikla teprve před nedávnem? Je obecně známo, že 
v současné době počet míst v mateřských školách zdaleka neod-
povídá požadavkům rodičů a je jich mnohem méně, než by bylo 
potřeba. Je tomu tak i ve vaší škole nebo ještě přijímáte další 
děti? Kolik vlastně je pedagogů a vůbec personálu ve vašem za-
řízení?
Škola vznikla z iniciativy rodičů, kteří spíš než že by nemohli mís-
to ve školce sehnat, hledali pro své děti školku  jinou – šitou na 
míru jejich představám. Máme například mnoho rodičů, kteří jsou 
spokojeni s tím, že vaříme převážně z biopotravin a nepoužíváme 
mnoho cukru. Na chuti jídel je to samozřejmě znát. Samozřejmě 
jsme tu i pro každého, kdo prostě jen nesehnal místo jinde. Naše 
kapacita je 20 dětí. Aktuálně je jich zapsáno 16.
Máme celkem tři učitelky a jednu osobní asistentku. Potom paní 
kuchařku, paní uklízečku a vousatého školníka.
8/ Proč si učitelky vybraly alternativní školu, lépe řečeno učit 
v MŠ Děvčátka Momo? Mají nějaké speciální vzdělání oproti 
učitelkám v jiných mateřských školách nebo v čem jsou vlastně 
jiné? A mají snad i odlišný přístup k dětem? A když ano, jaký? 
Nemohla by některá z nich k tomuto tématu říci pár slov? 
Paní učitelka Klára Pejchová:
Snad pro naději, že někudy ještě vede ta cestička, kterou se krá-
čelo dříve,  kde by děti měly možnost  prožít  dětství  jinak,  nežli 
v chaosu věcí a záplavě informací. 
Bylo by krásné, rozdmýchat v srdcích ohýnek radosti, zahřát lás-
kou k bližním, přírodě, nechat dítěti růst jeho přirozenou fantazii, 
nezabíjet spontánnost, vykřesat jiskřičky štěstí, které musí hledat 
každý sám v sobě po celý život, upříst pavučinky z kamarádství 
věkově různorodé skupiny. 
Snad pro všechna kouzla  života, která  se  společně učíme vidět, 
slyšet, cítit v harmonii s přírodou a rytmem celého roku, aniž by-
chom byli zasypáni kýčovitými hračkami a brzděni „neodolatel-
nými“ lákadly a „zrychlovaly“.
Snad pro to i ono jsem si tuto školku vybrala. 
9/ Když byste vy potřebovala umístit svou ratolest do nějakého 
předškolního zařízení, jaká kritéria by rozhodla o tom, že dítě 
„zapíšete“ zrovna do Mateřské školy Děvčátka Momo nebo po-
raďte, jak se mají rozhodovat rodiče, kteří potřebují své dítko 
umístit do nějaké školy a mají možnost výběru?
Určitě bych doporučila do školky zajít a pořádně se na všechno 
vyptat. Jak vypadá den ve školce, jak dlouho si děti mohou hrát, 
kolik času tráví venku, co zpívají, jaké pohádky se jim vyprávějí, 
s čím si hrají.

Byla  jsem  kdysi  na  schůzce  pro  nové  rodiče  v  jedné mateřské 
školce: Všichni rodiče mlčky seděli a poslouchali, co paní ředitel-
ka povídá a když se dozvěděli, že je jejich dítě přijato, spokojeně 
odešli. Ovšem bez obrazu toho, co bude jejich dítě ve školce zaží-
vat. Tihle rodiče nehledali. Myslím, že je dobře, když člověk může 
vybírat, hledat, snažit se dělat věci podle svých představ.
Já sama mám ve školce děti dvě a třetí zapsané na rok 2012. Osob-
ně je to pro mě velká výzva, aby byly všechny děti ve školce spo-
kojené. Mám doma dobrou zpětnou vazbu a žasnu, když si děti 
dávají do postýlky skřítka, hrají mu na flétničku a zpívají: „Náš 
kohoutek kokrhá, kokrhá, bude brzy ráno, vstaň skřítku z postýl-
ky, copak se ti zdálo? A pak se navzájem ptají, co mají nového, co 
se jim zdálo, apod. Je takový školkový zvyk, které je každé ráno. 
A když se do školky nejde. Musí probudit skřítka alespoň doma.
Přeji Vám hodně úspěchů ve vaší pedagogické práci a dětem jen 
to nejkrásnější dětství, které mohou 1z části strávit i díky vám. 
Děkuji za rozhovor.

Ptala se Renata Maryšková

Bylo v  jednom předvolebním letáku. Není podstatné, která stra-
na to napsala. Schválně jsem s tímto článkem pár týdnů počkal, 
abych nebyl obviňován z útoku proti nějaké politické straně. Před-
pokládám, že dnes už si text toho letáku nikdo nevybaví a nebude 
tak vědět, s kým si ho má spojit. O co tedy jde.
Ona strana se zavazovala, že, cituji: vrátí Slatiňanům jejich za-
šlou slávu se vším všudy, a to vzhledem, čistotou, atraktivností…, 
konec citace. Samozřejmě, ta strana toho slibovala víc, jako ostat-
ně všechny strany, ale to další už byly takové ty běžné předvolební 
sliby. Mne ovšem upoutala ta zmíněná část. Běžnou selskou logi-
kou tedy usuzuji, že dříve byly Slatiňany slavné svým vzhledem, 
čistotou, atraktivností…, zatímco dnes již nejsou. No,  já nejsem 
velký pamětník, je mi něco málo před padesát, ale nevím, nevím. 
Možná jsem jen špatný pozorovatel, možná mám sklerózu, ale ne-
zlobte se, že by Slatiňany byly dříve slavnější, čistější atd., to si 

nevzpomínám. Ale to není důležité. Byly, nebyly, každý to může 
vnímat jinak. Možná jen autorům toho textu připadají dnešní Sla-
tiňany málo hezké, čisté a atraktivní. A víte, že mně také. Ovšem 
už  si  nedovolím  někoho  veřejně  vyzývat,  aby  si  uklízel  kolem 
svého domu,  sbíral hovínka po  svém psu nebo dokonce v  zimě 
odhrnoval sníh. To jsem už jednou zkusil a se zlou jsem se potá-
zal. Jó lidi, to byly dopisy, co jsem dostával. Prý volám po starých 
(socialistických) časech. Nyní budu držet té straně palce, aby své 
sliby mohla zrealizovat. Do zastupitelstva se pár jejích členů do-
stalo, tak máme naději. Já jen chci tuto stranu ujistit, že před mým 
barákem úklid zajišťovat nemusí. S výjimkou dovolených se o to 
postarám sám. V létě i v zimě. A vůbec mi nebude vadit, že by to 
správně mělo dělat město. Ale pozor, vás ostatní k tomu nenabá-
dám. To prosím v žádném případě.

zdeněk jirásek

ZA SLATIŇANY SLAVNĚJŠÍ, KRÁSNĚJŠÍ…
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Z činnosti klubu českých turistů Slatiňany
S podzimem se opět ve Společenském domě 
Slatiňany,  začaly    konat  Laskavé  večery 
a  Cestovatelské  programy  s  promítáním, 
které vedle své činnosti  rádi navštěvujeme. 
Můžeme je doporučit.
Kromě toho jsme byli i na akci pořádané Re-
gionálním muzeem v Chrudimi – po stopách 

Ivana – větrné kalamity v r. 2008. Dověděli jsme se tam hodně za-
jímavého o události, kterou si dobře pamatujeme i další informace 
o lese a jeho pěstování. V lese je snad vždy hezky, ale tento den 
bylo ještě slunečné počasí a tak se nám to líbilo.
Náš vlastní výlet tentokrát mířil za kulturou do Chrudimě. Nejpr-

ve jsme byli v místním divadle na výstavě Chrudimské inspirace, 
kde byla spousta  obrazů ze sbírkového fondu Regionálního mu-
zea. Bylo velice poutavé vidět město v dlouhé historii – v dílech 
např.  Josefa Ceregettiho, Vincence Morstadta  (soubor  jeho  díla 
jsme časem shlédli v místním muzeu), Václava Jansy, Miloslava 
Lesného (na jeho samostatnou výstavu v muzeu se ten den ještě 

dostaneme). Jana Kokeše (malíř a sochař, vlastník kamenické díl-
ny ve Škrovádě, jeho hrob je na slatiňanském hřbitově), Františka 
Nového, Jířího Sávy atd.
Ještě v divadle bylo Babí léto – výstava jemňoučkých krajek Ga-
briely Tůmové. 

Přes plácek Na Roštině – tady kdysi Konyáš nechyl pálit protes-
tantské knihy – jsme došli do Vodních zdrojů, kde jsme se podívali 
na sbírku fotografií patagonie – země na konci světa. Je tu i zají-
mavá stálá výstava nerostů.
Odtud do Nové výstavní síně u muzea na Ilustrace Jaroslav Šerých 
dětem. Nejen jeho dílo malířské, ale i jeho názory a životní filo-
sofie jsou zajímavé. Tak třeba např.  – tma pro něho není opakem 
světla, pouze jeho nedostatkem a zlo není opakem dobra, jen jeho 
nepřítomností.

Posledním objektem bylo Regionální muzeum – tady byla výstava 
tajemství kostela sv. Josefa. A to nám bylo prozrazeno spoustou 
vykopávek – většina nálezů totiž pochází z doby před výstavbou 
kostela i kláštera.
Vyvrcholením našich exkurzí byla výstava Miloslav Lesný – ob-
razy. Bylo tu mnoho krásných děl tohoto malíře a grafika. Je nám 
velice blízký, protože  si  zamiloval a maloval krajinu Českomo-
ravské vysočiny a železných hor – a to jsme tu právě viděli. I my 
máme tyto oblasti rádi a často jsou cílem našich výletů. A kromě 
toho – vnuk tohoto umělce – MUDr. Lesný je slatiňanským ob-
čanem.  Se  svou manželkou  Jiřinkou,  rozenou  Polívkovou  (také 
lékařkou) mají  všestranně nadané dcery,  které  jsme  i  několikrát  
slyšeli zpívat na koncertech.
S hezkým pocitem z obrazů jsme z výstavy odcházeli na občerst-
vení a to už byl konec našeho výletu.

Klub českých turistů
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KAVÁRENSKÝ LEVIČÁK
Jiří Wolker

29. 3. 1900 Prostějov – 3. 1. 1924 Prostějov

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než 
ho ztratit.

Sokol, skaut, katolík, šermíř, tenista, básník, kavárenský povaleč, 
komunista. Tím vším stihl ve svém krátkém životě Jiří Wolker být. 
Nejvíce byl ale básníkem. Básníkem, v jehož verších nejfrekven-
tovanější slovo je srdce. Verše psal od dětství a psal je až do smrti. 

Ta bohužel přišla příliš brzy.
Jiří Wolker se narodil v poměrně 
zámožné  rodině  prostějovského 
bankovního  úředníka,  později 
ředitele  pojišťovny.  I matka  po-
cházela ze zámožné rodiny. Malý 
Jiří měl tedy velice příjemné dět-
ství a tak se vedle školy věnoval 
sportu,  hlavně  cvičení  v  Sokole 
a  skautingu. Krom  toho,  že měl 
literární talent byl také výborným 
kreslířem a velmi dobře kompo-
noval  a  hrál  na  klavír  i  housle. 
Cítil  se  být  velikým vlastencem 
a tak se v 18 letech chtěl přihlásit 
jako dobrovolník do armády, což 

mu však otec velice rázně zakázal. A jak je možné, že se chlapec 
z takovéto rodiny a s takovými zájmy stal komunistou? Po skon-
čení gymnázia odešel do Prahy studovat práva. Ta skutečně studo-
val, ale více docházel poslouchat přednášky Arneho Nováka a F. 
X. Šaldy na Filosofickou fakultu. V hlavní městě se poprvé potkal 
s chudobu a toto poznání v něm zanechalo hluboké stopy. Proto 
vystoupil z církve katolické a vstoupil do „církve“ komunistické. 
Ovšem sám  jako  řádný komunista nikdy nežil. Užíval  si majet-
ku, žil bohémským životem a  jeho přítel a  spolubydlící Zdeněk 
Kalista ho proto nazval kavárenským levičákem. Nicméně Wol-
ker psal své sociální balady, které ho později dostaly do čítanek 
v socialistickém Československu a komunisté z něho udělali tzv. 
proletářského básníka. Komunisté si Wolkera přivlastnili a tím ho 
veřejnosti dosti zprotivili. Přičinil se o to zejména Zdeněk Nejed-
lý, který jej povýšil na proletářský Olymp. Nutno říci, že komunis-
té Wolkerovi velmi uškodili a uškodili tím i čtenářské veřejnost, 
neboť Wolker byl skutečně velký básník. Ovšem pravda je, že si 
to nemysleli všichni.
Wolker dokázal něco mimořádného. Když v roce 1921 vyšla jeho 
prvotina Host do domu, byla okamžitě rozebrána a Wolker se stal 
prakticky přes noc slavným básníkem. Tak slavným, že se hovořilo 
o wolkrovském kultu. A není kult, který by neměl zaryté odpůrce. 
Wolkerovy básně  tvrdě kritizovali mimo  jiné Vladislav Vančura 
nebo František Halas (ten sestavil text provolání Dosti Wolkera!). 
Básně se nelíbily ani malíři Janu Zrzavému, který ale přesto dal 
sbírce výtvarnou podobu. Napsal však Wolkerovi dopis a Wolker 
mu v odpovědi slíbil, že bude nad jeho kritikou přemýšlet. A ně-
které části dopisu Janu Zrzavému stojí za připomenutí: „Neznáme 
věci škaredé a hezké. Známe věci, které milujeme. – Nechtěl jsem 
tu ani modernosti, ani hledanosti. Chtěl jsem být prostý jako lid-
ská bída.“ 
Pochvalně se o Wolkerovi vyjadřoval Vítězstav Nezval (Wolker je 
spontánní a učenlivý lyrik. Má upřímnou aristokratičnost a kouzlo 
podmanivosti.) Josef Hora se nechal slyšet že, „Bude mu básniti 
život.“ A rovněž Karel Čapek nešetřil chválou. Naproti tomu Ja-
roslav Seifert vytýkal Wolkerovi nedostatek ideologické tendenč-
nosti a pravé komunistické disciplíny. Inu, byla to zajímavá doba.
Wolker psal nejen poezii, ale i prózu. Zejména jeho pohádky byly 

velice ceněny i u odborné kritiky a často byly srovnávány s tvor-
bou Oskara Wildea. Hůře však dopadla  jeho dramata,  která  ve-
směs zapadla jako neúspěšná.
Jiří Wolker  byl  pohledný  a  úspěšný mladý muž  a  tak  se  kolem 
něj pochopitelně stále točila i hezká děvčata. On si zamiloval jis-
tou Marii Horákovou, studentku reálky. Dívka byla z dobré rodi-
ny a vztahu přáli o oboje rodiče. Ovšem Marie se nechtěla vázat 
k jednomu muži a Wolker se dosti trápil její přelétavostí. Jeho li-
terární začátky jsou však často motivovány zamilovaností. Vztah 
s Marií se uzavřel jeho odchodem do Prahy. Škoda, že nikdy nebyl 
publikován vzpomínkový text Wolkerovy matky Zdeny s názvem 
Kruh dívek kolem Jiřího Wolkera.
Velkým paradoxem bylo, že synek z bohaté rodiny nakonec one-
mocněl chorobou chudých, souchotinami. Ač se léčil v Tatranské 
Poliance i u Jadranu, nedokázal se zlé nemoci ubránit a v necelých 
24 letech zemřel. Jeho básně z doby, kdy si plně uvědomil vážnost 
svého stavu a žil v očekávání smrti však patří k absolutním vrcho-
lům české poezie. Pro českou literaturu byla jeho smrt obrovská 
ztráta. Už se nikdy nedozvíme, jak by vypadala jeho poezie, kdy-
by ji mohl tvořit  ještě v padesáti, šedesáti  letech. A také,  jak by 
pováleční komunisté skousli jeho skauta, Sokola, bohémský život 
a buržoazní původ.

ODPOLEDNE  EPITAF
Vždycky píši básně v noci,  Zde leží Jiří Wolker,
dnes píši odpoledne;  básník jenž miloval svět
to proto, že jsem neklidný.  a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Prší,  Dřív než moh srdce k boji vytasit,
slunce svítí  zemřel mlád 24 let
a na komíny místo kouře
sedla si duha.
To jsou tři věci,
obracím je na všechny strany.
Dohromady něco praví,
ale já jsem teď jaksi nechápavý.
Tak proto si to píši,
abych si to připomněl,
až v noci přijdu domů a rozsvítím lampu
a všechno bude růžové
(1920)

Dopis rodičům (1921):
Včera přijel A. M. Píša, spal u nás (3 na 2 posledních) a celý den 
jsme  strávili  v  návštěvách  slavných  básníků.  Neumann  mi  dal 
svou poslední knížku básní s věnováním. Potom jsme celé odpo-
ledne seděli u vína s Tomanem a leg. básníkem Rudolfem Med-
kem, který nás hostil. Večer s týmiž, s jejich ženami a Pelantem, 
který mi prorokoval skvělou budoucnost. Všem jsme se nesmírně 
líbili a nemůžou pochopit, „že prej tak hezcí a nadaní chlapci mů-
žou být bolševiky!“ Starý svět! Byli-li by poctiví a mladí – nebyli 
by jiní.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I básníka ukradli nám
Jako kradli domy, lesy, pole

Rudý mu nasadili rám
Do nechtěné obsadili role

A přitom, věřím tomu
že kdyby srdce k boji vytasit měl čas

po Únoru dřel by v lomu
nebo by mu rovnou strhli vaz.

zdeněk jirásek

Literární okénko
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Již od pondělního  rána 1.  listopadu děti  z Dětského  folklórního 
souboru Formánci napjatě čekaly na příjezd hostů – slovenských 
dětí ze souboru Železiarik z Košic. Večer kolem 20.té hodiny ko-
nečně autobus  s dětmi dorazil k naší  škole a hosté  se  rozjeli  se 
svými novými  rodiči domů. V úterý 2.  listopadu byl 12.  ročník 
festivalu zahájen výchovnými koncerty v Pardubicích, Cholticích, 
Rohovládové Bělé a večerním galakoncertem v Pardubicích. 
Ve  středu  3.  listopadu  přivítalo  zahraniční  účastníky  festivalu 
město Slatiňany. Ve dvou dopoledních koncertech pro MŠ a ZŠ ze 
Slatiňan, Miřetic a Včelákova se představil taneční pár ze souboru 
Iglika z Bulharska  soubor Železiarik z Košic, který  si pro malé 
diváky připravil i malou taneční školu. Nechyběli samozřejmě ani 

domácí Formánci. Po výborném obědě, který pro děti připravily 
kuchařky  ze  školní  jídelny  Slatiňany  se  k  účastníkům  dopoled-
ních koncertů přidaly  i děti  z Polska a Srbska –  ty vystupovaly 
dopoledne v Řečanech. Čekala je prohlídka zámku a hřebčína ve 
Slatiňanech. Vše bylo perfektně připravené a průvodci ze zámku 
i hřebčína skvěle zvládli nápor 150 dětí. Děkuji. Počasí nám letos 
opravdu přálo, sluníčko svítilo a děti se vrátily na večerní galakon-

cert plné dojmů. O večeři se již podruhé postarala firma Květ pana 
Vladyky a pekárna pana Čavrnocha, pití nám po celý den zajistil 
pan Martin Málek. Koláčky a housky se sekanou provoněly celou 
sokolovnu a znovu u všech budily úspěch. Všem za péči o hladové 
žaludky patří další velké poděkování. To patří i městu Slatiňany za 
starost a ubytování vedoucích zahraničních souborů.

A nadešel čas večerního galakoncertu, který slavnostně zahájil sta-
rosta našeho města pan Ivan Jeník. Mohu říci, že naše slatiňanské 
publikum  opět  nezklamalo. Atmosféra,  která  byla  během  všech 
tří  koncertů  byla  úžasná. Velký  potlesk  byl  poděkováním nejen 
za předvedené výkony na jevišti, ale patřil  i všem, kteří  festival 
připravovali. Koncerty ve Slatiňanech shlédlo asi 700 diváků.

Děkuji T. J. Sokolu Slatiňany za přípravu sokolovny a organizační 
pomoc,  všem  rodinám Formánků,  které  již  podruhé  „adoptova-
ly“  na  celý  týden  děti  ze  zahraničního  souboru. Ostatním  rodi-
čům a dětem za finanční podporu, přípravu pohoštění na společný 
večer s našimi hosty a Evropský bál, který celý festival ukončil. 
Ten si děti opravdu užily. V tanečních dílnách se vzájemně učily 
tance a taneční hry svých zemí, ochutnaly tradiční jídla a nápoje, 
viděly práci lidových výrobců a v pracovních dílnách si samy vy-
ráběly malé dárky domů. Rodičům, kteří tyto dílny organizovali 
patří další z mých díků, protože strávili celou sobotu pod náporem 
dětských rukou a nestačili se ani pořádně najíst.
Pak  už  přišlo  jen  loučení,  při  kterém ukáply  i  slzičky  –  hlavně 
u dětí, kterým odjížděli kamarádi z rodin.
Doufám, že další ročník našeho festivalu přinesl dětem z Formán-
ků nejen další nová přátelství,ale že se utvrdily v tom, že na naše 
české tradice, kroj, lidovou písničku a tanec musíme být pyšní.

S. Sejkorová, vedoucí DFS Formánci ZUŠ Slatiňany

Ohlédnutí za Dětským mezinárodním festivalem Tradice Evropy 2010



9

Pro  nedostatek  místa  v  předchozím  vydání  zpravodaje  nebylo 
možno zveřejnit všechny fotografie z uvedené záplavy obce, pro-
to přinášíme ještě další obrázky. Tuto povodeň zadokumentovali 
sami postižení občané a jejich snímky byly vystaveny v říjnu ve 
Společenském domě.
I naši předkové před sto lety nebyli ušetřeni řádění přírodních živ-
lů. Kronika  popsala  jednu  z mnoha  vydatných  srážkových  pře-
háněk, kterou lidé označili za boží dopuštění z nebes. 18. května 

1907  se  strhla  nad  Slatiňany  silná  bouře,  která  způsobila  velké 
škody. Kroupy,  jejichž  velké množství  vytvořily  závěje  až  1 m 
vysoké,  zničily  celou  úrodu  a  stromoví. Voda  zaplavila mnoho 
příbytků. Nebylo pamětníka obdobné pohromy, z níž se obec ne-
mohla dlouho vzpamatovat.

Ing. Milan Vorel

Doplněk k článku o předjarní povodni v roce 1947 v minulých Ozvěnách

Půjčovna lyží
Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při ZŠ Slatiňany zahájí půjčování 
lyží od 13. prosince 2010.
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.

I nadále trvá dlouhodobá anketa v Městské knihovně – „Doporuč-
te nám knihu“. Úkolem je formou anonymní ankety napsat název 
knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc bu-
deme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí 
naši čtenáři. V měsíci listopadu jsme vyhodnotily výsledky ankety 
a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Urbaníková Eva,  knihy: Všechno  nebo  nic  a  další  díl… Příběh 
pokračuje
Keleová – Vasilková Táňa, knihy: Nataša a Rozbité štěstí

Něco pro naše čtenáře

Dne 5. 12. 2010 uplyne rok od úmrtí pana Karla Infelda ze Slatiňan
„Měl jsem vás rád,
Žil jsem jen pro Vás,
ale musel jsem odejít.“

Stále vzpomíná zarmoucená dcera Jitka s dětmi

Vzpomínka

           

                Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany  
 
                                                                                         pořádá 

17. ročník  Předvánočního turnaje 
mužů a žen   

 
v sobotu 18.prosince 2010 v 9.00 hodin 

ve sportovní hale ve Slatiňanech 
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MĚSTSKÁ  KNIHOVNA 
 

vyhlašuje Vánoční soutěž    

   SVÁTKY – DOBA POHÁDKY 

       
 

Milé děti blíží se doba vánočních svátků, čas klidu, pohody  
a pro vás to bude čas krásných filmových nebo kreslených pohádek. 

 
 
 

A co bude Vaším úkolem v naší soutěži?  
Zkuste namalovat vaši nejoblíbenější pohádku nebo pohádkovou postavičku,  

kterou máte nejraději a bez které si nedovedete Vánoce představit. 
 

Soutěž potrvá od 1. 12. 2010 do 7. 1. 2011. 
 

Vaše vytvořená dílka doneste do naší knihovny co nejdříve,  
nejpozději do 7. ledna 2011. 

 

My si je zde rády vystavíme a některé z vás odměníme. 

 
 

Všem vám přejeme hodně nápadů, chutě do díla 
 a krásné Vánoce!! 

„„TTeenn  vváánnooččnníí  ččaass,,  ddooččkkaallii  jjssmmee  zzaass..    
PPttááccii  vv  oobbllaaccíícchh  zzppíívvaajjíí,,  ppaassttuušškkoovvéé  

vvyyttrruubbuujjíí,,  ccoo  ttoo  nnoovvééhhoo,,  nneessllýýcchhaannééhhoo..““  

ZZvveemmee VVááss nnaa


Ve středu 22. 12. v 18:00 hodin 

vv  SSOOKKOOLLOOVVNNĚĚ  vvee  SSllaattiiňňaanneecchh..  
  

KKoonncceerrtt pprroo vvááss ppřřiipprraavviillii aa úúččiinnkkoovvaatt bbuuddoouu
ččlleennoovvéé ddiivvaaddeellnnííkkůů aa ttáábboorrnnííkkůů zz PPoohhooddyy aa
jjeejjiicchh hhoossttéé..

NNaa sseettkkáánníí ssee ttěěššíí
 TT..JJ.. SSookkooll SSllaattiiňňaannyy

VVssttuuppnnéé ddoobbrroovvoollnnéé
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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. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. 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 13. prosince 2010. ZDARMA. 
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Prosinec na Farmě Slunečný Dvůr

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.
POZOR! Na ponících jezdíme v sobotu i v neděli!

Otevřeno pá akce, 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 pou-
ti! V neděli 5. prosince od 14 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!
4. a 5. prosince

Vánoční trojboj aneb Punčový víkend
Farmou voní punč, med, skořice a jablíčka. Uklízíte u Vás 
doma? „Ukliďte“ se na Farmu! Trojboj pro rodinné týmy: 

Zkusíte běžet po roli vánočního papíru, „paličkovat“ 
papírového kapra naslepo nebo vymyslet nejoriginálnější 
jméno pro vánoční stromeček? A punčový trojboj? Zkusíte 
klasický punč, skandinávský glogg s mandlemi nebo snad 

Ludvíčkovo tajemství!? Odvoz nutný!
Crazy čekání na vánoce. Jedině na Farmě!

11. a 12. prosince

Štědrovničky u koní I.
Je čas myslet na koně! Říkáme na Farmě! Tady bydlí, tady se 
jim líbí! Lesní 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 neděli od 14 hodin zpíváme při klavíru. Tiše a 

ochotně – ochotný víkend – originál na Farmě!
18. a 19. prosince

Štědrovničky u koní II. – zadáno pro majitele koní
Tento víkend je Farma pro veřejnost uzavřena!

Svým koním přijedou poděkovat jejich majitelé se svými 
rodinami.

25. a 26. prosinec

POZOR! TRADICE! Polštářový Dětský Silvestr na Farmě
Poslední den v roce patří na Farmě dětem!

Startujeme již v 11 hodin dopoledne. Speciální rodinné 
menu. „Jednohubkové“ dětské vyrábění! Čokofontána! 

Dětské šampíčko! S poníkem vycházka do zimního lesa.
Silvestrovské čarování u bludného kamene! Papírové

ruličky do dálky pro každého! A tančí celá rodina. POZOR! 
Originál! Přesně v 15 hodin startuje TRADICE: Polštářová 

bitva! (Vlastní omyvatelný polštářek nutný!). Flákněte
polštářem po starostech a obavách! Zdravý nadhled léčí! 

A v novém roce stále platí: Na Farmě jako doma!
Pátek 31. prosince od 11 do 17 hodin.

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

více na www.sunnyfarm.cz čtěte „Novinky na Farmě“

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Děkujeme  všem,  kteří  se  podíleli  na  přípravách  a  uskutečnění 
oslavy  stříbrných  svateb. Obřad byl  slavnostní,  program bohatý 
a dárek nám také udělal velkou radost. Vážíme si pozornosti, které 
se nám dostalo.  Manželé Soňa a Jiří Václavkovi

V neděli 14. listopadu 2010 oslavil pan Josef Němeček ze Škro-
vádu v rodinném kruhu své 97. narozeniny. Děkujeme starostovi 
MVDr. Jeníkovi za milé přání a paní Pavlišové za osobní návštěvu 
a dárek.  Dcery

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Jaroslavem Žákem. Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary.  Zarmoucená rodina

Upřímně děkuji městu Slatiňany, bývalým spolužákům a všem, kteří 
se přišli 25. 11. 2010 naposledy rozloučit s mým manželem JUDr. Ja-
roslavem Vařečkou. Děkuji za projevy soustrasti a květinové dary.
Vážím si dlouholetého přátelství a podpory v jeho těžké nemoci 
od kamarádů – atletických seniorů.  Marie Vařečková

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání u příleži-
tosti výročí mých narozenin.  Božena Švejdová

Poděkování

Prodej vánočních stromků
Dne 13.prosince 2010 zahajují manželé Březinovi prodej vá-
nočních smrčků. Prodej proti nádraží ČD.

Na veškerý sortiment  léků vydávaných na  recepty 
v  lékárně ve Slatiňanech  jsou poskytovány regu-
lační slevy.

OBCHOD MARNIVÝ PECIVÁL Slatiňany
nabízí  letošní novinku na pečení perníčků – 
soupravu vykrajovátek na zvoneček, strome-
ček nebo perníkovou salaš. 

V nabídce také jednotlivá 
vykrajovátka,  formičky, 
šlehače,  zdobičky, mašlovačky,  stěrky,  vá-
lečky a další pomůcky na Vánoční pečení. 
Otevřeno denně 9–17 h., sobota 9–11.30 h.

Těšíme se na Vás!

!


