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PŘIJEDE BUBÁK

Vítání občánků

Hostem 93. Laskavého večera ve Společenském domě bude zná-
mý pardubický cestovatel, polárník a fotograf OLDŘICH BU-
BÁK. Na LV přijede již po druhé a opět bude číst ze svých kní-
žek. Nikoli však z cestopisů, ale ze sbírek poezie, kterou na svých 
cestách psal. Přijede i s nějakým hudebníkem, možná hudebníky 
a básně budou prokládat hudbou. Koho si ovšem přiveze, neby-
lo v době uzávěrky Ozvěn ještě známo. Při 74. Laskavém večeru 
17. 6. 2010 hrál na didgeridoo David Černý a Oldřich Bubák bub-
noval na africký buben, na loňské Jedné básni v Obořici měl zase 
harmonikáře, tak se necháme překvapit.
Pořad se uskuteční v úterý 21. února od 19 hodin. Lístky za 50 
korun si můžete koupit na místě nebo v předprodeji v Informač-
ním centru. z.j. DĚTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU

CENA ZA NEJLEPŠÍ MASKY
Kdy: 5. 2. 2012 – neděle
Od 14.00 do 17.00 hodin

Kde: MOTOROST BONET

V sobotu 25. února 2012 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 9 nových občánků.

57. cestovatelský večer

David Hainall
Rumunsko – hory i hluboká údolí, mamaliga a skvělí lidé

Rumunsko – to jsou nejen nezapomenutelná putování nebetyč-
nými horami se stády ovcí a za doprovodu věčně usměvavých 
pastevců, ale také poznávání přírodních unikátů a skvostů, které 
nemají v Evropě obdoby nebo třeba klábosení se strýci v některé 
z českých vesnic v Banátu.
57. cestovatelský večer se uskuteční ve čtvrtek 16.února ve Spo-
lečenském domě a přednášet bude pravidelným návštěvníkům 
cestovatelských večerů dobře známý David Hainall. Začátek před-
nášky je v 19.00 hod., vstupné dobrovolné. JH

1. městský ples
Město Slatiňany Vás srdečně zve na 1. městský ples, který se 
koná v sobotu 11. února od 20.00 hod. v místní Sokolovně. 
K tanci bude hrát skupina CHORUS, předtančení zajistí ZUŠ 
Slatiňany.
Vstupenky s místenkami jsou k dispozici v předpro-
deji v našem Infocentru (tel. 469 660 239). Vstupenka 
stojí 120 Kč a je slosovatelná o hodnotné ceny.
V průběhu večera na vás čeká předpůlnoční překva-
pení – kouzlo orientu! JH

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ty, kteří nám svůj 
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně nebo 
prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv 
učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů 
mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřej-
níme.
Pro tento měsíc bychom Vám chtěly nabídnout knihy:
Woodová Barbara – Noční vlaky
Barbara Nesvadbová – Borůvky

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra
Oznamujeme všem čtenářům, že z důvodu pasování prvňáčků 
na čtenáře na zámku ve Slatiňanech bude v městské knihovně i in-
focentru v úterý 31. ledna 2012 od 8–13 hodin zavřeno.

Farní charita Chrudim děkuje všem obyvatelům města Slatiňan, 
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, která ve Vašem městě probíha-
la v lednu 2012, děkujeme též všem koledníkům, kteří se sbírky 
účastnili pod pečlivým vedením P. Ing. Arnošta Vidourka, který 
vše ve Vašem městě organizoval.
Celkem bylo vybráno ve Slatiňanech  42 273 Kč
Celkem vybrala chrudimská charita  523 901 Kč

Farní charita Chrudim
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Rada města Slatiňany

Zastupitelstvo města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 33. schůzi dne 14. 12. 2011

1.  Žádosti o pokácení stromů a keřů (poz. p. č. 712/18 a 74/3 v k. 
ú. Slatiňany) (březová alej u rybníčku u nádraží, odloženo kvůli 
posudku).

2.  Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na zajištění odvozu a využití 
vyseparovaných složek komunálního odpadu.

3.  Pronájem části pozemkové parc. č. 496/25 v kat. území Trpišov 
(zaplocený pozemek užívaný jako zahrádka – schváleno).

4.  Ukončení Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komu-
nálním odpadem (firma ukončila pronájem skladových prostor, 
proto žádá o ukončení podmínek, rada města trvá na ukončení 
nájemního vztahu v zákonné lhůtě).

5.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 1 v DPS Slatiňany

6.  MŠ Žádost o převod finančních prostředků (financování nákupu 
nábytku) (rada města žádost neschválila).

7.  Předběžnou smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za děti 
v MŠ (žádost obce Bítovany o úhradu části nákladů za děti, 
které bydlí ve Slatiňanech  a navštěvují MŠ Bítovany – neschvá-
leno). 

8.  Přijetí sponzorského daru pro ZŠ Slatiňany (ve výši 2000 Kč 
schváleno).

9.  Výpověď z nájmu bytu 1+2 č. 5 v domě čp. 823 na Starém ná-
městí ve Slatiňanech (odloženo na příští jednání rady města).

Rada města Slatiňany projednala
na své 34. schůzi dne 19. 12. 2011

1.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2011 (příjmy z prodeje pozemků, drobné přesuny 
v rámci výdajové části rozpočtu).

2.  Vnitřní směrnici – Inventarizace majetku a Odpisový plán 
(schváleno).

3.  Výběr zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění na doda-
tečné stavební práce na stavbu „Rekonstrukce domu č. p. 66 
– Švýcárna Slatiňany“ (schválena firma VCES).

4.  Použití rezervního fondu Základní školy Slatiňany (zakoupení 
disku k PC a monitoru – schváleno).

5.  Použití rezervního fondu ZUŠ Slatiňany (zakoupení plynového 
kotle – schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 35. schůzi dne 9. 1. 2012

1.  Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2.  Žádost o pokácení 3 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 

712/18 v kú. Slatiňany (březová alej u rybníčku u nádraží, 
schváleno pokácení pouze jedné napadené břízy, ostatní ne).

  3.  Směrnici – Tvorba a čerpání sociálního fondu na rok 2012 
(schváleno).

  4.  Rozdělení limitu na granty z rozpočtu města Slatiňany na r. 
2012 (schváleno 335 000 Kč na činnost a ceny do soutěží, 
15 000 Kč poháry se znakem města, 100 000 Kč rezerva).

  5.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 (1+1) čp. 834 Staré 
náměstí Slatiňany (schváleno).

  6.  Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o odstranění odpadů se spo-
lečností AVE Nasavrky a. s. (kontejner hřbitov) (změna ceny 
vzhledem k inflaci – schváleno).

  7.  Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního sys-
tému Ekolamp a uzavření dodatku č. 2 se společností Recyc-
ling – kovové odpady, a.s. (dohoda o zřízení místa zpětného 
odběru použitých světelných zdrojů – schváleno).

  8.  Hospodaření v lesích v r. 2012, příloha ke kupní smlouvě a pří-
loha ke smlouvě o dílo (konkretizace činnosti v lesích města 
pro rok 2012 – schváleno). 

  9.  Souhlas s instalací přímotopů v provozovně cukrárny a pro-
dejny květin v budově č. p. 771 v ulici T. G. Masaryka (schvá-
leno).

10.  Ukončení nájemního vztahu na sociální zařízení čp. 771 Sla-
tiňany (schváleno).

11.  Vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení (schváleno).

12.  Oznámení ÚZSVM o vyhlášení výběrového řízení na zjištění 
zájemce o koupi pozemkové parcely č. 171/5 – ostatní plocha- 
zeleň o výměře 1 344 m2 v kú. Slatiňany (pozemek na sídlišti, 
rada vzala na vědomí).

13.  Stanovení platů ředitelům (pedagogickým pracovníkům) pří-
spěvkových organizací (schváleno).

14.  Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování Změn č. 1 ÚPO 
Slatiňany (schváleno).

15.  Smlouvu o převodu investorství části stavby „Kanalizace Sla-
tiňany – Říště a vyvolané přeložky vodovodu“ (schváleno).

16.  Dohodu o spolupráci s Národním památkovým ústavem 
a smlouva o prezentaci v rámci městského informačního a ori-
entačního systému (schváleno).

17.  Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a posou-
zení a hodnocení nabídek (realizace výstavy v interaktivním 
muzeu Švýcárna) (schváleno).

18.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor (pronájem Sokolov-
ny pro pořádání plesu) (schváleno).

19.  Smlouvu o partnerství bez finanční spoluúčasti (ZŠ Slatiňa-
ny – ZŠ Seč) (spolupráce při realizaci projektu z evropských 
fondů).

20.  Odpis pohledávky (odepsána nevymahatelná pohledávka 
z důvodu odstěhování dotyčné osoby do zahraničí).

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 8. zasedání dne 14. 12. 2011

1.  Kontrolu plnění usnesení ZMS
2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby (dům 

pro Domov soc. Služeb) (prodloužení lhůt – schváleno).
3.  Finanční dar Chrudimské nemocnici, a. s. (neschváleno).
4.  19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2011 (schváleno).
5.  Příděl do sociálního fondu (schváleno).
6.  Rozpočet města Slatiňany na r. 2012 a rozpočtový výhled 

do r. 2014 (schváleno).
7.  Prodej části lesního pozemku č. 147 v kú. Trpišov vč. lesního 

porostu (schváleno). 

8.  Bezúplatný převod pozemkových parcel od ÚZSVM (Tyršova 
ul.) (pozemek hřiště na sídlišti, zastupitelstvo schválilo bezú-
platný převod na město).

  9.  Záměr prodeje části poz. parc. č. 384/7 v kú. Trpišov (neschvá-
leno – jedná se o část komunikace).

10.  Prodej bytů čp. 92 (2. kolo) (schváleno – viz níže).
11.  Prodej garáží (Staré náměstí) (schváleno).
12.  Zrušení usnesení o zájmu o bezúplatný převod Celní školy 

do majetku města (schváleno zrušení usnesení o zájmu o bezú-
platný převod Celní školy z důvodu nepřijatelných podmínek).

13.  Prodej rodinného domu na plovárně města (viz níže).
14.  Obecně závaznou vyhlášku (výherní hrací přístroje) (schvá-

leno).
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Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily naší Vánoční soutěže 
a přinesly dárek pod náš ozdobený stromeček. Velice milé překva-
pení na nás čekalo po jejich rozbalení. Všechna dílka byla k vidění 
po novém roce v prostorách dětského oddělení. Jednotlivce, kteří 
nám udělali velkou radost, čekala pěkná odměna. 

Renata Maryšková a Romana Doležalová

Soutěž v knihovně

Anketa

Připomínky k jízdním řádům v Pardubickém kraji

Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Par-
dubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních schránek, 
jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své názory 
a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti 
a stavu silnic. Jedná se o snahu co největšího zapojení veřejnosti 
do problematiky údržby silnic a o získávání informací a zkušenos-
tí občanů, kteří dennodenně silnice využívají.
Formuláře anketních lístků a komunikační schránka jsou umístěny 
v našem městě v infocentru.

Od prosince r. 2011 došlo k úpravám jízdních řádů veřejné dopravy 
a vůbec ke změně celého systému dopravy v Pardubickém kraji. 
Tyto úpravy samozřejmě přinesly i negativní změny, které někte-
rým z vás zkomplikovaly cestování. Všechny připomínky město 
Slatiňany předalo zodpovědným pracovníků Pardubického kraje.
Pokud budete mít další připomínky k jízdním řádům, pošlete 
je e-mailem, s vaším e-mailem a adresou, na adresu: autobus@
slatinany.cz, popřípadě písemně na adresu MěÚ Slatiňany.
Dále uvádíme tiskovou zprávu organizátora regionální dopravy, 
společnosti OREDO, s.r.o. JH

Tisková zpráva OREDO, 29. 12. 2011

Vážení zástupci obcí a cestující veřejnost,
děkujeme Vám za zaslání připomínek k provozu nového do-
pravního systému IrEDo.
Změna dopravního systému, která proběhla v prosinci loň-
ského roku a která se týkala úpravy linkového vedení, změn 
autobusových a vlakových jízdních řádů a tarifního systému 
byla opravdu mimořádně rozsáhlá. Je tedy pochopitelné, že 
ne vše se podařilo hned od začátku a celý systém chceme co 
nejdříve doladit a dopracovat. 
K potřebnému vyladění systému ke spokojenosti cestujících 
je pro nás důležitá i zpětná vazba od obcí. V této souvislosti 
bychom Vás chtěli informovat, že Vaše připomínky byly za-
znamenány a budou prověřeny. Vzhledem k jejich množství 
nejsme schopni na tyto připomínky bezprostředně reagovat. 
Po zohlednění ostatních připomínek a zkušeností z provozu 
dojde k případné úpravě jízdního řádu (JŘ). Nejbližší termín 
změn jízdních řádů je od 4. 3. 2012.

V druhé polovině února se plánuje další setkání s představi-
teli samospráv spadajících pod obce s rozšířenou působností. 
Na těchto jednáních budou starostové seznámeni s výsled-
ky  prověření  svých požadavků. Dále na těchto jednáních 
bude možné vznést další podněty k úpravě JŘ, které OREDO 
bude analyzovat, a případné další úpravy jsou možné od 10. 
6. 2012 nebo po dohodě s dopravním úřadem PK může být 
stanoven mimořádný termín změny JŘ.
Závěrem bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat za při-
pomínky, a přestože uvádíte, že důvodem Vašeho dopisu je 
nespokojenost s jízdními řády, věříme, že po odladění pro-
vozních nedostatků a zajištění větší spolehlivosti systému bu-
dete s integrovaným dopravním systémem IREDO spokojeni.

Sportovní ples
Oddíl kopané SK Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 18. února 
od 20.00 hodin v místní sokolovně tradiční Sportovní ples.
K tanci i poslech hraje skupina Wječná žízeň. Připravena je i bo-
hatá tombola. Předprodej místenek v trafice Květ. Srdečně zvou 
pořadatelé.

     Poděkování
Děkujeme všem přátelům, kolegům, stu-
dentům a známým, kteří se dne 21.pro-
since 2011 přišli rozloučit z bývalou 
profesorkou Gymnázia Josefa Ressela 
v Chrudimi, paní Alenou Čermákovou, 
i za všechny projevy účasti.

Zarmoucená rodina

www.pksokna.cz
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PKS MONT, a.s.
Obchodní zastoupení CHRUDIM
Soukenická 155, 537 01 Chrudim

tel.: 606 613 563, 725 443 900
e-mail: chrudim@pks.cz

Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce února 2012, 
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 29.2. 2012.

na plastová a dřevěná okna

ZIMNÍ
SLEVA

zima DPH 2012 210x148 Ozveny Slatinan_PKS  21.12.11  9:55  Stránka 1
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Člověka, se kterým jsem si dnes povídal, někteří z vás znají. Dva-
krát do roka k němu zavezou svého plechového miláčka na přezutí 
pneumatik, na běžný servis, zajištění STK či opravu klimatizace. 
Je jím Rostislav Pilař. Nepovídali jsme si však o pneumatikách, 
ale o motosportu a závodění, konkrétně o závodech automobilů 
do vrchu.
• Jak ses ke sportovnímu motorismu vlastně dostal? Vím, že jsi 
kdysi jezdil s Trabantem rallycross. To byly tvoje první závody?
K motorům jsem se dostal poprvé ve 12ti letech, kdy jsem „zdě-
dil“ mopeda Stadion, na kterém jsem se učil jezdit, ale hlavně ho 
i rozebrat, složit a potom se divit, že opět funguje. Po skončení 
povinné školní docházky jsem se vyučil automechanikem a s tá-
tou jsme jezdili na brněnský okruh na závody Mistrovství Evropy, 
kde tehdy vládly ve své třídě dnes již legendární Škody 130 RS.
Ke skutečnému závodění jsem se dostal v roce 1992, kdy jsem 
byl zaměstnaný u prodejce automobilů značky Ford a v rámci teh-
dejšího Fiesta Cupu jsem dělal mechanika, což byla dobrá škola. 
Jednak jsem poznal zákulisí závodů, co všechno je k tomu třeba, 
poznal okruhy a depa, o kterých se mi do té doby jenom zdálo. 
Také jsem poznal hodně „VIP osob“, které jezdily u našeho týmu, 
např. Jan Rosák, Roman Skamene, Petr Novotný a další.
V roce 1995 jsme se se známými vyhecovali, pořídili si závodní 
Trabanty a začali jezdit Český pohár v Trabantcrossu.
• Jak byl tvůj Tráboš upravený?
V normálním provozu jsou tyto „bakeliťáci“ lidem k smíchu, ale 
v závodní úpravě dokážou věci nevídané. Špičkové Trabanty měly 
při váze kolem 400 kg výkon 80 koní. Pamatuji si, jak v Nové Pace 
závodníci z někdejší NDR nevěřili svým očím, jelikož dojížděli 
v rozjížďkách na posledních místech, do nedělního závodu již ne-
nastoupili a silně znechuceni odjížděli směr Berlín.
• Kdy jsi přešel k závodům do vrchu a proč?
V roce 2000 jsem na Moravě na vrakovišti náhodou objevil závod-
ní auto Ford Fiesta XR2i, které jsme kdysi shodou okolností měli 
u našeho závodního týmu. Bylo sice v zoufalém stavu, chybělo 
mnoho součástí včetně motoru, ale toto auto jsem znal prakticky 
do šroubečku. V této chvíli bylo rozhodnuto a Trabantům jsem dal 
sbohem. Na závody s nimi však vzpomínám jen v dobrém. Byla 
to dobrá škola.
S Fiestou jsem jezdil dva roky autocross, poté jsem ji upravil 
a přesunul se na rallycrossové tratě. V Sedlčanském poháru, kte-
rý byl takové malé mistrovství republiky amatérů, jsem si ve své 
třídě E-1600 dojel celkově pro druhé místo. Technika už ale ne-
stačila na konkurenci a navíc mi bohužel zemřel otec, který mi 
udržoval karoserii v přijatelném stavu a jezdil se mnou na závody.
V roce 2005 jsem se jel podívat na závody do vrchu ve Skuhrově 

nad Bělou jako divák. Pořadatelé potřebovali doplnit počet startu-
jících v jedné třídě a tak mi byla nabídnuta účast v tomto závodě, 
tzv. do počtu. Kývl jsem na to, se svým civilním Escortem jsem 
závod absolvoval a bylo z toho krásné třetí místo. O mém dalším 
působení v motosportu bylo rozhodnuto.
• S jakým autem jezdíš v současné době? Čtenáře by zajímal vý-
kon motoru a maximální rychlost.
Jelikož jsem vyznavač tzv. modrého oválu, tak jsem pro závody 
automobilů do vrchu zvolil opět značku Ford, konkrétně osvěd-
čený Ford Escort RS 2000. Vystřídal jsem jich několik, součas-
ný Escort je upravený ve specifikaci A-2000, což je upravené 
produkční vozidlo s dvoulitrovým motorem. Jeho výkon je 236 
koní, převodovka Hewland je upravena na závody do vrchu, takže 
maximální rychlost je jen 200 km/hod., i když na některých tra-
tích by byla potřebná rychlost vyšší. Upravené jsou pochopitelně 
brzdy, podvozek, výfuková soustava, elektronika atd. Hlavní je 
ale kvalitní ochranný rám, bez kterého tento sport nelze bezpečně 
provozovat. 
• Kolik závodů za rok absolvuješ a kde?
V rámci Mistrovství střední Evropy absolvujeme za rok deset zá-
vodních víkendů včetně několika volných závodů v jiných seriá-
lech, ale účast na těchto závodech hodně závisí na časovém vytí-
žení a financích. Tento koníček, lépe řečeno kůň, je hodně závislý 
na penězích. Polovinu závodů jedeme v ČR, hlavně na Moravě, 
druhou polovinu na Slovensku, ale závodili jsme i v Maďarsku. 
S tratěmi na tyto závody jsou čím dál tím větší problémy, např. 
špatný stav vozovky, různá povolení, ekologové atd.
• Co všechno obnáší tento sport? Jak se na závody připravuješ 
ty sám a jak auto?
Když začal v roce 2006 tento seriál fungovat, tak byla výborná 
parta, při tom adrenalinu se zažilo i mnoho srandy a dodnes na to 
všichni rádi vzpomínáme. V posledních letech je to však už hlavně 
komerční záležitost a pomalu se z toho vytrácí to nadšení pro zá-
vodění a kamarádský duch mezi jednotlivými jezdci. Hodně týmů 
se musí zpovídat svým sponzorům a ti chtějí především výsledky 
za každou cenu.
Co se týká přípravy na závody, ta závisí hlavně na tom, kolik mám 
volného času. Jelikož mě závodění neživí, musím se především 
na prvním místě věnovat své firmě a teprve potom samotné pří-
pravě. Kolikrát jsem rád, že ve čtvrtek ve fofru naložím auto a vše 
potřebné na vlek, abych v pátek časně ráno mohl odjet. Auto musí 
být samozřejmě v perfektním stavu. V sezóně se provádí pouze 
běžná kontrola a údržba, větší opravy probíhají mimo sezónu.

Ptáme se za vás…
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V současné době je v generálce převodovka a spojka, vyměňuji 
brzdové obložení a řeším i nový vzhled auta.
• Jakých úspěchů jsi dosáhl?
Každý závodník je rád, když přiveze domů nějaký ten pohár a já 
za sebe můžu říct, že za svou závodní kariéru jsem jich přivezl 
poměrně dost. V loňském roce se mi celkem dařilo, i technika vy-
držela, takže jsem celkově vyhrál třídu A-2000 a navíc jsem byl 
členem týmu, který vyhrál prestižní týmovou trofej. Ale když se 
přetahujeme o desetiny vteřin, tak to jsou teprve ty správné závo-
dy, z kterých mám dobrý pocit, i když nevyhraju.
Teď jsem se zamyslel a spočítal, kolik zničených karosérií po ha-
variích jsem odvezl do místního Recyclingu a došel jsem k číslu 6. 
Při haváriích jsem kromě modřin neutrpěl žádnou újmu na zdraví, 
což honem rychle zaklepu na dřevo. Toto považuji za svůj největší 
úspěch.
• Co ti tohle závodění dává?
Je to adrenalinový sport, při kterém se řádně vyblbnu. Prožiji tu 
závodní atmosféru a sejdu se s lidmi, kteří jsou stejně „postižení“ 
tímto krásným sportem.
• Čeho bys chtěl ještě dosáhnout?
Moje ústřední heslo je „hlavně zdraví“, takže nejezdím tzv. na hra-

ně. To už obstarává mladší generace, která má pud sebezáchovy 
ještě někde jinde. Při jízdě už tolik neriskuji a raději se snažím 
přivést sebe i auto domů celé.
• Věnuješ se ještě nějakému koníčku?
Na ostatní koníčky bohužel nezbývá dostatek času. Dříve jsem 
se věnoval též paraglidingu, což je určitě ještě větší adrenalin. 
V zimě si rád zalyžuji, jezdíme se známými na sjezdovky do Itá-
lie, kde se nám opravdu moc líbí. V poslední době jsem rád, když 
s manželkou, vnukem Matějem a naším psem vyrazíme na pro-
cházku.
• na svém závodním voze máš nápis oZZY!!, je to tvoje pře-
zdívka?
Už od hodně raného mládí poslouchám průkopníky heavy metalu 
skupinu Black Sabbath a jejího bývaleho frontmana Ozzyho Os-
bourna a když jsem začal závodit, tak jsem si jeho jméno nalepil 
na nárazník svého závoďáku a už mi to zůstalo jako moje pře-
zdívka. 
Děkuji ti za rozhovor a do další motoristické sezóny přeji další 
poháry, věnce a pódia a hlavně závody bez větší rány.
Více informací: www.lmbc.eu.

Ptal se J. Hodic

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2012 opět ve Slatiňanech

Ne všichni hrdinové expedičních filmů přežijí.
Ne všichni Afričané přestali s kanibalismem.
Ne každý pád skončí dobře.
Ne všechny vlny lze překonat.
Expediční kamera je o skutečném životě.
Filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zá-
žitcích i sportech.
Filmový festival Expediční kamera se koná ve Slatiňanech 
v sobotu 25. února 2012 v 13.30 hod. ve Společenském domě 
v Tyršově ulici. Vstupné 50 Kč, vstupenky budou na závěr pro-
mítání slosovány o hodnotné ceny.
Festival bude trvat do cca 18.30 hod a v jeho průběhu budete moci 
shlédnout tyto filmy: 
Ve vlčí kůži po stopách Džingischána
Na koňském hřbetu putujte z Mongolska přes střední Asii až 
do Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly bojovné hordy nej-
většího dobyvatele všech dob, Džingischána.
Mazungu
První sólo-sjezd řeky Kongo od pramene k moři na kanoi. 
5000km nejtemnějším koutem tropické Afriky. Tento film doka-
zuje, že i v 21. století lze podnikat opravdové expedice a čelit 
neuvěřitelným dobrodružstvím. Film, který vám otevře dveře 
do neznámých oblastí Centrální Afriky. Kongo, řeka protékající 
nejdivočejší a nejtemnější částí Afriky, pramení v horách Zambie 
a po téměř pětitisícovém úseku s mnoha peřejemi a vodopády 
ústí do Atlantického oceánu. Phil Harwood podnikl historicky 
první, pětiměsíční sólo sjezd řeky Kongo na kánoi. Záběry dří-
ve takřka neprozkoumaných oblastí horního toku řeky poskytují 
jedinečný vhled do těchto fascinujících a zřídka navštěvovaných 
koutů Afriky.

Life Cycles
Ohromující film o horských kolech, jaký si ani nedovedete před-
stavit!
Film, který osloví všechny bikery a z ostatních bikery udělá. Ge-
niálně technicky propracovaný snímek vás vtáhne do světa ďábel-
ských jízd ve všech ročních obdobích. A k tomu poetika na třísky 
rozflákaných kol a bravurních držkopádů. Tomu se nedá odolat!
Co se stalo na ostrově Pam
Vylezte s polskou dvojicí na nejvyšší pobřežní útes na světě. 
1500m vysoká kolmá stěna v Grónsku! A jediná možnost dostat se 
pod ní je na mořském kajaku mezi ledovými krami.
Nejdelší cesta
Kolik kilometrů se dá ujít pěšky v Číně? Více než měří Velká čín-
ská zeď?
Odkud není návratu
Špičkoví horolezci se vydávají na neslezený vrchol ve východním 
Tibetu. Ne každá expedice skončí úspěšně. Ne vždy hrdinové ex-
pedičních filmů přežijí...
U tohoto filmu je povoleno brečet i drsným horolezcům.

Další informace: www.expedicnikamera.cz. JH
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Poslední výlet Klubu českých turistů Sla-
tiňany v roce 2011 byl Vánoční výlet, 29. pro-
since. Po čase jsme se zase prošli jen v okolí. 
Parkem, Vilemíninou stezkou ke staré zámec-
ké vodárně, kolem Švýcárny, lesem na Kočičí 
hrádek a pak zase lesem do hospůdky Pod 
Kopcem na občerstvení a malou (tombolovou) 

nadílku. Bylo nás 27, příjemně jsme se prošli a pobavili.
Na první výlet v roce 2012 – nás 29 jelo do Prahy. Nejprve 

jsme byli na Pražském hradě, na výstavě Carský dvůr pod žezlem 
Romanovců. Je zde přes 150 předmětů ze sbírek Muzeí Moskev-
ského Kremlu, některé z nich dosud neopustily Rusko. V jedné 
části výstavy jsou portréty představitelů dynastie Romanovců. Ti 
téměř 300 let vládli na Rusi. První z nich – car Michajl Fjodoro-
vič, pak Alexej Michajlovič, až poslední car Mikuláš II. Alexan-
drovič. Kromě portrétů jsou tu různé drahocenné symboly carské 
moci. Další předměty se týkají dvorských slavností, vojenských 
ceremonií, či slavnostní hostiny, náboženského života a výchovy 
dětí. A tak je tu vystavována řada krásných ikon i s příslušnými 
skvostnými ozdobami. S carskými dětmi zase souvisí různé 

bohaté hračky, včetně maličkých zbraní a kolébka (nebo spíše 
lehátko) Petra I. – Velikého. Krásné tu jsou šperky a honosné 
oblečení. 

Přes Hrad jsme přešli ke Starým zámeckým schodům a tady 
se pokochali výhledy na osluněnou Prahu. Potom jsme mířili 
do Městské knihovny. I samotný objekt, postavený jako kulturní 
instituce v letech 1925 až 28 – pro knihovnu, přednášky, koncer-
ty, výstavy s repre prostory pražského primátora - je zajímavý. 
V těch reprezentačních prostorách jsme byli loni na prohlídce. 
Teď jsme viděli výstavu děl malíře Václava Radimského. Ten se 
narodil v roce 1867 v Pašince u Kolína, zemřel r. 1946. Otec byl 
právník, majitel mlýna a statku. A tak jeho syn dostal dobré vzdě-
lání – i na akademii v Mnichově a ve Vídni.

Z podnětu malířky Zd. Braunerové odcestoval za dalším 
vzděláním do Francie a setrval tam tři desítky let. Na jeho tvorbu 
měly největší vliv obrazy Clauda Moneta a Camilla Pissarra. 
A tak se V. Radimský stal krajinářem – impresionistou. Ve Fran-
cii měl úspěchy, vystavoval a za obraz Kapradiny dostal ocenění 
jako tehdy vůbec nejmladší malíř. Při občasných návratech domů 
to byl on, který seznámil českou veřejnost s impresionismem. 
Většinou maloval krajiny, často několikrát jedno místo v různých 
ročních i denních dobách, i za různého počasí. Oženil se s Loui-
sou Fromont a možná by ve Francii zůstal, nebýt první světové 
války. Tehdy byl jako příslušník nepřátelské země vězněn, inter-
nován a byl mu zkonfiskován majetek. A tak Francií zklamán, 
vrátil se po válce domů a usadil se na rodném statku v Pašince. 
Ten sice patřil jeho nevlastním bratrům, ale umělec tu našel nejen 
domov, ale i místo pro svou práci – maloval převážně přírodu 
středního Polabí, ale i jiné české krajiny. Udělalo nám radost, 
že jsme na výstavě viděli i dva obrazy ze staré Chrudimě. Byl 
velice pilným a úspěšným malířem, ale tím, že setrval po celou 
dobu své tvorby u impresionismu, sklízel později od kritiků spíše 

nepřízeň. Měl velkou řadu výstav, všechny byly komerční, proto 
je převaha jeho obrazů v soukromém majetku. Zde na výstavě 
je asi 200 obrazů. Kromě převážně náladových krajin upoutá 
triptych Pohled na Kolín, o rozměrech 3 x 8,5 m. Je tu i onen 
oceněný obraz Kapradiny. 

Od Městské knihovny jsme přes Mariánské náměstí se 
sochou Vltavy (i s „pohádkou o Clamovic Terezce“), kolem 
různých zajímavých domů došli k Domu U Kamenného zvonu. 
I v tomto domě jsme už byli při svých výletech, naposledy 
v loňském roce na výstavě Královský sňatek. Nyní je tu výstava 
Bohuslav Reynek.

Básník, překladatel, malíř a grafik Bohuslav Reynek se naro-
dil r. 1892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Po středoškolských 
studiích v Jihlavě, kde tehdy rodina bydlela, začal studovat 
na vysoké škole zemědělské, protože si to rodiče přáli. Ale už 
po čtrnácti dnech ze školy odešel a začal žít v opuštěném rod-
ném domě v Petrkově. Tam psal básně, překládal z francouzštiny 
a němčiny, kreslil a vytvářel linoryty. Podle vzoru Josefa Floria-
na se pokoušel o vlastní nakladatelství.

Seznámil se s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, 
s kterou se po dvou letech oženil. Žili v Grenoblu, později i se 
syny Danielem a Jiřím. Tam se Reynek věnoval hlavně kresbě. 
V roce 1936 i s rodinou z Grenoblu odešel a žili v Petrkově. Tam 
také v roce 1971 zemřel. 

Za 2. světové války Němci rodinu vystěhovali. A v roce 1949 
byl jejich statek zase zestátněn. Reynek sice nesměl být od roku 
1948 až do poloviny 60. let vydáván ani vystavován, ale přesto 
se ten jeho Petrkov stal téměř poutním místem mladé generace 
umělců a intelektuálů. Upoutal pozornost např. Jiřího Koláře, 
Ivana Diviše, Ivana Martina Jirouse.

Původní jeho výtvarná činnost byly pastely, lepty, kresby, 
poslední olejomalba je Krvavý pot. Od roku 1939 převažovaly 
biblické motivy, v 50. a 60. letech cyklus Job, Don Quichot. 

Poslední a první  výlet
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Údajně jednou našel balíček tiskařských barev a tak to považoval 
za pokyn, čím se má zabývat – pak to už byla jen grafika. 

On byl svým založením člověkem, odporujícím jakékoliv 
ideologii. Jeho dílo se vyznačuje prostými, neokázalými, možná 
pro někoho až naivními prostředky. Na těch pracích jsou vidět 
starozákonní a novozákonní výjevy odehrávající se i v okolí 
petrkovského domu – tak třeba Křížová cesta na dvoře, P. Marie 
s Ježíšem u studny. V Reynkově osobě byla až taková františ-
kánská prostota. Miloval zvířata a s nimi i žil. Byl to jeho svět, 
ta příroda a Vysočina, vlastně domov. Ostatně ani v Grenoblu 
nekreslil Alpy, ale jen prosté okolí bytu. Velkou skromnost potvr-

zuje i to, že svoje grafiky prodával takřka po desetikorunách.
Přestože byl vlastně samouk, je jedním z nejvýše ceněných 

českých grafiků. I tady na výstavě působí ta sugestivní a nad-
časová díla až meditačně a mysticky. Některá jsou nesmírně 
smutná, některá velmi poetická. Na duši přímo pohladí třeba 
obrázek Pijící ptáček. Výstavu dopl ńují verše jeho, jeho man-
želky a texty, které překládal. V expozici je zařazen i krátký film 
o něm – z roku 1969 – Jak žije básník. Na celé výstavě se citlivě 
propojuje svět Reynka-grafika a svět Reynka-básníka. Je to vše 
velice působivé.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Již tradičně začínáme po Novém roce dětským karnevalem. Letošní 
ročník se konal v místní Sokolovně ve Slatiňanech. Sešlo se nás 
opravdu hodně, až sokolovna praskala ve švech a byla to velká zá-
bava. Přelom ledna a února patřil Ledové Praze, na kterou se opět 
vydaly Korálovky. Tentokrát navštívily muzeum voskových figurín, 
výstavu Kukyho, Petřínskou rozhlednu, Národní muzeum, Muzeum 
hlavního města Prahy a bobovou dráhu. Cílem první letošní víken-
dovky pro Dráčata se stala chata v Krkonoších. Oddíl Motýlci se 
vypravil koncem února na pochod z Heřmanova Městce do Slati-
ňan. Společný víkend spolu strávily oddíly Korálovek a Motýlků 
na Damašku u Pusté Rybné, kde jsme se vydali hledat Frenklinův 
poklad. V dubnu jsme vyrazili na osvědčený Posekanec u Proseče 
na další víkendovku. Na děti tady čekala spousta her a soutěží a ne-
mohlo chybět opékání buřtů. Další letošní akcí byl tzv. Babinec, 
který se uskutečnil potřetí na Posekanci. Babinec je akce pro velký 
holky, kde si vyzkoušely krakování lahví, pedig a výrobu pošíva-
ných triček a obrázků. Další v pořadí čtvrté setkání babince bylo 
na podzim v říjnu na Žumberku. Na den dětí se otevírala opět míst-
ní plovárna, proto jsme si pro malé návštěvníky připravili několik 
pěkných a netradičních soutěží. Snad už samozřejmostí je pořádání 
Pohádkového lesa – konal se už osmý ročník. Tento rok jsme připra-
vili delší trasu, kde bylo hodně pohádkových postaviček. Ještě před 

koncem školního roku se naše oddíly vydaly na výlety do Prahy. 
Oddíl Dráčat vyrazil do Dinoparku a oddíly Motýlků a Korálovek 
do ZOO Praha. O prázdninách jsme se sešli opět na čtrnáctidenním 
dětském táboře. Potřetí v řadě se naším útočištěm staly Úherčice 
u Heřmanova Městce. Během tábora jsme cestovali po celé planetě 
s cestovní kanceláří Robitour. Podívali jsme se do Francie, Egypta, 
Peru, Mexika, Kanady, Číny a dalších zemí. Na konec srpna jsme 
připravili rozloučení s prázdninami se slaňováním ve Škrovádských 
skalách. Se začátkem školního roku rozjely opět svou činnost naše 
čtyři oddíly – Korálovky, Dráčata, Motýlci a Šikulky. Oddíl Drá-
čat v září putoval parními vlaky v rámci oslav 140. výročí místní 
dráhy z Chrudimi do Žďárce u Skutče. Na podzim jsme dovršili 
letošní tábor setkáním v Novém Městě na Moravě, kde jsme si užili 
dost zábavy a taky jsme pěkně promokli na sobotním výletě. Už 
v předvánočním čase se konala Adventní sobota – sobotní odpoled-
ne věnované výrobě adventních věnců. V prosinci ještě naše děti se 
svými oddíly nocovali v klubovně a na Štědrý den šli ráno dospěláci 
zdobit stromeček pro zvířata do lesa. Více informací o nás, našich 
oddílech, akcích a fotografie z akcí naleznete na našich stránkách 
www.robici.org. Všem našim kamarádům a „slatiňákům“ přejeme 
v roce 2012 hodně zdraví a úspěchů v osobním a profesním životě.

ROBI Slatiňany, dětská organizace

ROBI Slatiňany v roce 2011



8

Zajímavé vyobrazení původního objektu Švýcárny pochází 
z počátku 20. století a uvádí ji publikace Chrudimsko – Nasavrcko 
v roce 1909 (II. díl). Bylo to právě toto obydlí pro pastevce, které 
nechal postavit v polovině 19. století kníže V. Auersperg nad zámec-
kým parkem, jehož inspirovala stylová architektura švýcarských 
horských salaší.

Přestavujeme ji na obr. č. 1, na němž vidíme vpravo zaplocenou 
část roubeného stavení, které bylo o tento přístavek patrně rozšířen. 
V jeho průčelí nahoře je malý štít s půlkuželovou stříškou (kabřincem), 
opatřenou dřevěnou věžičkou zv. makovice. Pod ním je členěné bedně-
ní tvaru lichoběžníka s okénkem, jež tvoří lomenici. Střecha je pokryta 
šindelem, stejná krytina je i nad obytnou částí s okny, chráněné karo 
okenicemi. Celé stavbě dominuje atypická věžice a cihlové komíny 
mají okrasné hlavice, chránící kouřovody vůči sněhovým přívalům, jak 
jím čelí horalé pod štíty Alp.

Tato podoba Švýcárny je málo známa, protože byla na počát-
ku desátých let minulého století rozšířena a přestavěna, tedy před 
sto lety. Dokumentace o stavební úpravě je datována rokem 1908 
a uložena ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Stavitelem byl 
W. Vízek, který působil v knížecích službách, od něhož se dochoval 
situační plán a dílčí rozpočet nákladů na tuto přestavbu. Popis a text 
je psán v němčině.

Na obr. č. 2 vidíme zcela jinou budovu Švýcárny, vzniknuvší 
po rozšíření výše popsané pastevecké koliby.

Ta obdržela č.p. 66 a podle zákona o památkové péči byla zařa-
zena mezi kulturní památky I. třídy, evidované pod číslem 980/11. 
Na pozdější chátrání to nemělo žádný vliv, osud Švýcárny se zdál 
být zpečetěn (obr. č. 3)

Situace byla o to složitější, že ji spravoval Pozemkový fond ČR, 
avšak samotný objekt náležel zámku, jenž vedl dlouholetý spor mezi 
státem a potomkem bývalé šlechty, požadující vrácení svého majet-
ku, zabaveného v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Ten 
skončil až v roce 2006 stažením všech žalob ze strany restituenta. 
Jeho úsilí bylo však předem odsouzeno k nezdaru, neboť nesplňoval 
zákonné podmínky, čehož si byl dobře vědom.

Na toto rozhodnutí čekalo město, které žádalo stát o bezúplatný 

převod Švýcárny do svého majetku, k čemuž také došlo k 1. 9. 2006. 
Cílem těchto snah bylo zdevastované stavení opravit, protože Slati-
ňanům nedělalo nejlepší vizitku.

Na kdysi živé hospodářství, zásobující zámeckou kuchyni země-
dělskými produkty (masem, mlékem, vejci apod.), byl v poslední 
době smutný pohled a takto byl také vnímán návštěvníky rekreač-
ních lesů Podhůra.

Je třeba se zmínit o poválečné době, když byla Švýcárna obsaze-
na nájemci. Nejdelší dobu v ní strávili manželé Bečkovi, které foto-
graf zachytil včetně svého věrného oslíka (obr. č. 4).

Od jara loňského roku probíhá již očekávaná rekonstrukce této 
opuštěné a zchátralé památky, k níž došlo vskutku už v poslední 
chvíli. Plánované náklady dle záchranného projektu, zpracovaném 
v souladu s požadavky památkářů, byly vyčísleny částkou 29 mil. 
Kč, z čehož 75% bude hrazeno z dotace a zbytek zaplatí město ze 
svého rozpočtu.

Z průběhu rekonstrukčních prací přinášíme snímek z usazení 
nových krovů (obr. č. 5).

Slavnostní otevření Švýcárny se bude konat v červnu 2012 
a návštěvníci budou seznámeni s exponáty o chovu kladrubských 
koní, pojatých interaktivně vztahem člověka k tomuto ušlechtilému 
plemenu. Slatiňanský hřebčín s vraníky proslavil město a můžeme se 
s nimi denně setkat v okolních výbězích, Hipologie byla vždy úzce 
spjata s naším krajem a získává tak další honosný stánek prezentace.

 Ing. Milan Vorel

Švýcárna a její záchrana v současné době

obr. č. 4

obr. č. 1

obr. č. 5

obr. č. 2

obr. č. 3
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UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
Prakticky veškerá stavební činnost vyžaduje některou z forem 
projednání se stavebním úřadem podle ustanovení zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování s stavebním řádu (stavební 
zákon, dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů a provádě-
cích vyhlášek k tomuto zákonu (především vyhlášky č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnopráv-
ní smlouvy a územního opatření a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu).

Výjimku z výše uvedeného tvoří stavební činnosti, uvedené 
v § 79, odst. 3 zákona, které nevyžadují rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas a v návaznosti ani ohlášení stavby. 
Z celkem patnácti druhů staveb, v tomto ustanovení taxativně sta-
novených, vyjímáme:
-  informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 

m2, umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací
-  stožáry pro vlajky do výšky 8 m
-  povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské 

půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkce lesa, nejde-li 
o vodní díla

-  bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást
-  opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými 

pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím
-  propustky na účelových komunikacích
-  přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění 

na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce
-  sjezdy s pozemních komunikací na sousední nemovitost (vyža-

dují však povolení podle ustanovení silničního zákona!!)

Všechny ostatní stavby nebo jejich změny podléhají projednání 
se stavebním úřadem a vydání příslušného opaření nebo rozhod-
nutí (např. územní souhlas – viz. § 96 zákona, územní rozhod-
nutí – viz. § 79–83 zákona, odhlášení stavby – viz. § 104 a násl. 
zákona, stavební povolení – viz. § 115 zákona), nebo výsledky 
dalších možných forem správních postupů jako veřejnoprávní 
smlouva o provedení stavby (např. § 116 zákona) nebo certifikát 
autorizovaného inspektora (zkrácené stavební řízení podle § 117 
zákona).

Minimálně územní souhlas s umístěním proto vyžadují různé 
zahradní altány, přístřešky, i otevřené (mnohdy nesprávně na-
zývané „pergoly“), krytá stání pro auta, přístřešky na sklado-
vání dřeva, kotce pro zvířata, bazény, skleníky atd.

Ohlášení stavby nevyžadují vyjmenované budovy, technická 
infrastruktura, stožáry, antény a jiná zařízení, zásobníky, nádrže 
na vodu a bazény (například bazény do 40 m2 zastavěné plochy, 
vyžadují však územní souhlas!) opěrné zdi, ploty, udržovací prá-
ce, terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, ostatní stavby a zaří-
zení (např. i přenosná zařízení a lešení) a některé stavební úpravy, 
taxativně deklarované v § 103 zákona.

Dokončené stavby lze užívat pouze na základě postupu staveb-
ního úřadu podle § 120 zákona nebo po vydání kolaudačního sou-
hlasu (§122 zákona).

Další záležitosti staveb, které je nutné projednat se stavebním 
úřadem :
- změna v užívání stavby (§126)
- povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§128)
- předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (§123 a §124) 
Stavby pro reklamu nebo reklamní zařízení o ploše větší než 0,6 

m2 též vyžadují vydání některé z forem opatření nebo rozhodnutí 
stavebního úřadu.
Stavební úřad dále provádí v rámci stavebního dozoru a zvláštní 
pravomoci kontrolní prohlídky rozestavěných i dokončených sta-
veb. Na základě kontrolní prohlídky dokončených staveb v přípa-
dě potřeby nařizuje neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací 
práce (§ 135), nezbytné úpravy stavby (§ 137), vyzývá nebo naři-
zuje vlastníkovi zajistit potřebnou údržbu stavby (§ 139), nařizuje 
vyklizení stavby (§140) a může stanovit opatření na sousedním 
pozemku nebo stavbě pro vytvořením podmínek k provedení stav-
by nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných 
úprav, udržovacích prací atd. (§ 141).

I když stavebník nemá povinnost zajistit si potřebný územní 
souhlas nebo rozhodnutí ani stavbu stavebnímu úřadu ohlašo-
vat (viz. výše), má podle § 152 zákona povinnosti a odpověd-
nost při přípravě a provádění takových staveb.

Stavební zákon je složitý právní předpis, stanovující zpravi-
dla více možných postupů při projednání záměru stavebníka. 
Je proto vždy vhodné, aby budoucí stavebníci bezprostředně 
po specifikování svého stavebního záměru se obrátili na sta-
vební úřad a získali zde potřebné informace k zákonem stano-
veným správním postupům. 

Veškeré právní předpisy v oblasti územního plánování a sta-
vebního řádu najdete na webových stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz), v sekci „územní a bytová 
politika“, složce „územní plánování a stavební řád“, nebo je 
možné do těchto předpisů nahlédnou na kterémkoliv obecním 
úřadu včetně našeho.

Prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu stanovené for-
muláře ohlášení a žádostí ke stavebnímu úřadu najdete buď 
přímo na stránkách MMR , tak i prostřednictvím webu města 
(www.slatinany.cz) – formuláře. Příloha těchto formulářů obsahu-
je obecný soupis požadovaných dokladů a příloh k ohlášení nebo 
žádosti. 

Mnozí občané, stavebníci, si nesprávně vykládají pojem „stav-
ba“. Stavební zákon tento pojem definuje ve svém § 2, odst. 3) 
takto: Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 
stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich sta-
vebně technické provedení, použité stavební výrobky, materi-
ály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (tedy ne jenom 
stavba pevně spojená se zemí základy – viz. občanský zákoník).

Terénní úpravou se pro účely stavebního zákona rozumí zemní 
práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí 
nebo odtokové poměry…, např. skladovací a odstavné plochy, 
násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, 
těžební práce na povrchu.

Zařízením se pro účely stavebního zákona rozumí informační 
a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické 
zařízení, pokud nejde o stavbu (viz. výše). Zařízení pro reklamu 
o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. 

K uveřejnění tohoto článku v Ozvěnách Slatiňan přiměl stavební 
úřad zvyšující se počet řešených neumístěných a nepovolených 
staveb i počet dalších takovýchto zjištěných staveb, které bude 
stavební úřad postupně v souladu s ustanovením § 129 a v návaz-
nosti na § 178 stavebního zákona projednávat.

Antonín Odvárka
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PRODEJ BÝVALÉ UBYTOVNY VYUŽITELNÉ JAKO 
RODINNÝ DŮM NA PLOVÁRNĚ

VE SLATIŇANECH

INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE

PRODEJ dvou bytových jednotek a rodinného domu
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ dvou bytových jednotek čp. 92 a rodinného domu 
čp. 877 Staré náměstí Slatiňany
forma obálkové metody

Město Slatiňany nabízí k prodeji:
1)  Bytovou jednotku 92/1, umístěnou v 1. nadzemním podlaží bu-

dovy čp. 92, Staré náměstí Slatiňany, o velikosti 1 +1 o celkové 
podlahové ploše 44,00 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
440/889 z celku společných částí budovy čp. 92, vše na sta-
vební parcele č. 51/2,  spoluvlastnický podíl 440/889 stavební 
parcely č. 51/2, stavební parcelu č. 51/4 o výměře 11 m2, kůlnu 
na stavební parcele č. 51/4, spoluvlastnictví podíl  o velikosti 
1/3 z celku pozemku parc. č. 854, vše v k.ú. Slatiňany.

Minimální cena bytu včetně podílu na společných prostorách 
a podílu na pozemcích je 173 929 Kč plus část nákladů souvise-
jících s geometrickým oddělením pozemků, zpracováním prohlá-
šení vlastníka a vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek 
za vklad vlastnického práva v celkové výši 7 578 Kč

2)  Bytovou jednotku 92/2, umístěnou v 2. nadzemním podlaží bu-
dovy čp. 92, Staré náměstí Slatiňany, o velikosti 1 +1 o celkové 
podlahové ploše 44,90 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 
440/889 z celku společných částí budovy čp. 92, vše na sta-
vební parcele č. 51/2, spoluvlastnický podíl 440/889 stavební 
parcely č. 51/2, spoluvlastnictví podíl  o velikosti 1/3 z celku 
pozemku parc. č. 854, vše v k.ú. Slatiňany. 

Minimální cena bytu včetně podílu na společných prostorách 
a podílu na pozemcích je 169 795 Kč plus část nákladů souvise-
jících s geometrickým oddělením pozemků, zpracováním prohlá-
šení vlastníka a vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek 
za vklad vlastnického práva v celkové  výši 7 578 Kč

3)  Rodinný dům čp. 877, Staré náměstí Slatiňany, o celkové pod-
lahové ploše 46,00 m2 na stavební parcele č. 51/3, stavební 
parcelu č. 51/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 z celku 
pozemku parc. č. 854, vše v k.ú. Slatiňany. Minimální cena ro-
dinného domu včetně podílu na společných prostorách a podílu 
na pozemcích je 132 758 Kč plus část nákladů souvisejících 
s geometrickým oddělením pozemků, zpracováním prohláše-
ní vlastníka a vypracováním kupní smlouvy a správní poplatek 
za vklad vlastnického práva v celkové  výši 7 578 Kč

Podmínky prodeje: 
  Kauci ve výši 50 000 Kč je třeba převést na účet města Sla-

tiňany č.: 000019–1144138329/0800, a to nejpozději do 28. 2. 

2012.
K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet 
do uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za složené 
podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena do 15 ti dnů od vyhodnocení nabídek.
  Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „PRO-

DEJ BYTŮ STARÉ NÁMĚSTÍ“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ 
je stanoven na 29. 2. 2012 do 11.00 hod. K nabídkám doru-
čeným po stanoveném termínu nebude přihlíženo, nepovažují 
se za nabídky doručené podle podmínek pro účast v obálkové 
metodě, to platí i pro nabídky doručené prostřednictvím pošty. 
Nabídky zašlete na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. 
Masaryka 36, Slatiňany), nebo osobně na sekretariát MěÚ.

  Nabídka musí obsahovat: jméno navrhovatele (ů) včetně adre-
sy, tel. kontakt, celkovou nabízenou cenu za bytovou jednotku, 
nebo rodinný dům včetně pozemků, kopii dokladu o zaplacení 
kauce s identifikací žadatele, číslo účtu kam má být vrácena 
kauce v případě neúspěchu.

V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy ze 
strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany zájemce 
je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dalšímu zájemci 
s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že takový zájemce nebu-
de, budou nabídnuty v následné obálkové metodě.
   Termín otevírání obálek je stanoven na 5. 3. 2012 v 15.00 hod. 

v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.

Otevírání obálek je veřejné.

  Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitostí (daň z převodu nemovitostí, geometrické rozdělení 
pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí).

  Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovi-
tosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.

  Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej jednotlivých 
bytových jednotek a rodinného domu a pozemků až do doby 
schválení prodeje zastupitelstvem města Slatiňany.

  O koupi může žádat osoba, která má trvalý pobyt ve Slati-
ňanech nejméně pět let.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Ve Slatiňanech dne  15. prosince 2011

Město Slatiňany nabízí k prodeji:
bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou byto-
vou jednotkou 1 + 2 částečně stojící na části stavební parcely č. 
927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavěné 
ploše cca 95 m2, s užitkovou plochou 70,90 m2 , prodej části st. 
parc. č. 927/3 o výměře cca 84 m2, prodej části pozemkové parc. 
č. 204/1 o výměře cca 29 m2, vše v katastrálním území Slatiňany. 
Minimální cena nabízených nemovitostí je 750 000 Kč.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21  Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz

V posledních dvou měsících v roce 2011 byly v našem městě 
a místních částech provedeny a dokončeny tyto stavební práce:

listopad
–  výměna oken v objektu ŠJ Slatiňany – prostory ZUŠ – taneční 

sál – 77 518,00 Kč
–  sanace rozvolněného skalnatého svahu nad domem na levém 

břehu řeky Chrudimky ve Slatiňanech – 163 000,00 Kč

prosinec
–  revitalizace ploch kolem rybníčku pod zámeckou zdí na Podská-

le, Slatiňany – 149 990,00 Kč
–  oprava části chodníku v ulici Nádražní, Slatiňany – 58 080,00 Kč
–  výměna vstupních dveří do objektu Společenský dům Slatiňany 

– 43 049,00 Kč E. E.
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Prodej garáže ve Slatiňanech
PODMÍNKY OBÁLKOVÉ METODY
PRODEJ garáže na Starém náměstí ve Slatiňanech
forma obálkové metody
Město Slatiňany nabízí k prodeji:
1.  garáž č. 2 v čp. 822–825 Staré náměstí ve Slatiňanech, na sta-

vebních parcelách č. 1345/4 a č. 1347/4, v katastrálním území 
Slatiňany za minimální cenu 80 000 Kč za jednu garáž 

2.  stavební parcelu č. 1345/4 o výměře 5 m2 a stavební parcelu 
č. 1347/4 o výměře č.16 m2 v katastrálním území Slatiňany

Podmínky prodeje: 
  Kauci ve výši 20 000 Kč je třeba převést na účet města Sla-

tiňany č.: 000019–1144138329/0800, a to nejpozději do 28. 2. 
2012.

K nabídkám, jejichž kauce nebudou připsány na výše uvedený účet 
do uvedeného data včetně, se nepřihlíží a nepovažují se za složené 
podle podmínek pro účast v obálkové metodě. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena do 15dnů od vyhodnocení nabídek.
  Termín odevzdání nabídek v obálkách označených: „PRO-

DEJ GARÁŽE“ s nápisem „NEOTVÍRAT“ je stanoven 
na 29. 2. 2012 do 11.00 hod. K nabídkám doručeným po sta-
noveném termínu nebude přihlíženo, nepovažují se za nabídky 
doručené podle podmínek pro účast v obálkové metodě, to platí 
i pro nabídky doručené prostřednictvím pošty. Nabídky zašlete 
na adresu městského úřadu Slatiňany (T. G. Masaryka 36, Sla-
tiňany), nebo osobně na sekretariát MěÚ.

  Obálka musí obsahovat: jméno navrhovatele (ů) včetně ad-
resy, tel. kontakt, celkovou nabízenou cenu za garáž a stavební 
parcely, kopii dokladu o zaplacení kauce s identifikací žadate-

le, číslo účtu kam má být vrácena kauce v případě neúspěchu. 
V případě úspěchu a následném odstoupení od kupní smlouvy 
ze strany zájemce nebo neuzavření kupní smlouvy ze strany 
zájemce je kauce nevratná a nemovitosti budou nabídnuty dal-
šímu zájemci s nejvyšší nabídkou v pořadí. V případě, že ta-
kový zájemce nebude, budou nabídnuty v následné obálkové 
metodě.

  Termín otevírání obálek je stanoven na 5. 3. 2012 v 15.30 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu Slatiňany, 1. patro.

Otevírání obálek je veřejné.

  Kupující je dále povinen uhradit náklady spojené s převodem 
nemovitostí (daň z převodu nemovitostí, geometrické rozdělení 
pozemků a správní poplatek za vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.

  Město Slatiňany si vyhrazuje právo prodat předmětné nemovi-
tosti zájemci s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou.

  Město Slatiňany si vyhrazuje právo zrušit prodej garáže včetně 
pozemků až do doby schválení prodeje zastupitelstvem města 
Slatiňany.

Bližší informace:
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21  Slatiňany
Tel.: 469 66 02 44, e-mail: v.rasin@slatinany.cz
Ve Slatiňanech dne 15. prosince 2011

KULTURNÍ KLUB SKUTEČ  
nabízí nové divadelní abonmá 
 

     Ještě v lednu máte příležitost  
  koupit si zvýhodněné předplatné  
  na jarní divadelní cyklus. Jsou pro  
  Vás připravena tato představení: 
 

    7. 2.  Zvoník Matky Boží 

  23. 3. Nebezpečné vztahy 

  17. 4. Sex noci svatojánské 

  16. 5. Evžen Oněgin 

    7. 6. Zločin v posázavském  
             pacifiku 
 
  Cena abonentky zůstává 980,- Kč.  
  Další informace na www.skutec.cz  
  nebo tel.:  469 326 486/487,  
                  731 557 422/477 
 
 
 

Tříkrálové peníze pomáhají také v Indii

Část výtěžku Tříkrálové sbírky 2011 věnovala Diecézní katolická 
charita a Charity v královéhradecké diecézi včetně Farní charity 
Chrudim na školní autobus pro chudé děti z indického Mansapuru, 
celkem 400 tis. Kč. Školáci v něm už jezdí denně do školy a zpět 
a děkují všem českým dárcům za štědrou pomoc:
„Milí přátelé, dárci a příznivci, ze všeho nejdřív bychom vám 
chtěli poděkovat za školní autobus, který jste nám darovali. Než 
jsme ho od vás dostali, chodili jsme do školy pěšky a ztratili jsme 
tím hodně času. Nemohli jsme kvůli tomu dokončit své domácí 
úkoly a učit se. Z dlouhé cesty do školy a zpět jsme byli unavení. 
Díky autobusu, který jste nám darovali a který nám moc pomá-
há, jsme teď šťastnější. Nyní už přicházíme do školy včas a jsme 
schopni se více soustředit na studium. V době monzunových deš-
ťů bylo obtížné dostat se do školy, protože cesty jsou nebezpečné, 
silnice a mosty jsou zaplavené vodou. Nebyli jsme proto schopni 
chodit včas do školy. Teď už jsme. Během cesty se o nás stará 
sestra a strýček řidič. V autobuse se učíme různá pravidla, mluví-
me anglicky, zpíváme si, soutěžíme atd. Všichni jsme šťastní. Ještě 
jednou vám děkujeme.“
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Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. 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 20. února 2012. ZDARMA. 
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Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň
vás srdečně zve na divadelní komedii

carlo goldoni

Poprask
28. ledna 2012
od 18.00 hodin 

sokolovna slatiňany
 napsal Carlo Goldoni
 překlad Jaroslav Pokorný
 návrh kostýmů a scény Josef Jelínek
 realizace kostýmů Jana Čurdová
 realizace scény Jan Freudl, Vojtěch Zíta 
  a Vojtěch Shrbený
 hudba Dimitrij Denčev
 světla, technika Josef Hašek

režie
Milan Schejbal

na laguně

Postup rekonstrukce Švýcárny


