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Městský ples r. 2013
Rada města Slatiňany po úspěšném 1. ročníku 
na své poslední schůzi schválila pořádání 
městského plesu i v příštím roce. Přestože 
ples v r. 2013 bude v pořadí 2., rada záro-
veň rozhodla, že příští ples ponese pořa-
dové číslo 3. Své rozhodnutí zdůvodňu-
je tím, že při přípravě městského plesu 
nechce podcenit sebemenší maličkost 
a lichá čísla prý přinášejí štěstí. Sudá čísla 
se tedy v budoucnu při označování plesu 
města Slatiňany budou vynechávat.
Na dotaz redakce, jaké pořadové číslo 
ponese městský ples v r. 2018, ale 
rada zatím nereagovala…
Těšíme se na Vás tedy na 3. měst-
ském plese v sobotu 26. ledna 2013 
v Sokolovně ve Slatiňanech.
 JH

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. února  
2012 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání 
do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fot. zleva):
Seidlová Kristýna Slatiňany, Škrovád 128
Pondělíčková Laura Slatiňany, Škrovád 5
Burešová Mia Slatiňany, Škrovád 3
Kusý Radim Slatiňany, Smekalova 871
Víšková Anna Slatiňany, Ke Garážím 865
Pleninger Hynek Slatiňany, Ke Garážím 820
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany pod ve-
dením paní učitelky Jitky Šottové, za hudebního doprovodu paní 
učitelky Jany Sychrovské a pana učitele Jurije Artjuščenka. Všich-
ni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších 
let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k narozeninám.
 Ing. Josef Malý, Slatiňany

Děkujeme městu Slatiňany v čele s panem starostou MVDr. Iva-
nem Jeníkem za blahopřání k narozeninám. S přibývajícími naši-
mi léty je pozornost více milá.
 Jiří a Marie Krajíčkovi

Děkuji městu Slatiňany a svazu diabetiků za přání k mému kula-
tému výročí. Chtěla bych také poděkovat těm, kteří ta pěkná přá-
níčka vytvářejí. 
 Malinská Vlasta, Kunčí 128

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k narozeninám.
 Hana Vítková

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Bohumila Karlíková

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary na posledním 
rozloučením s panem Ing. Stanislavem Tichým.
 Zarmoucená rodina

Děkuji všem organizacím přátelům a známým, kteří se dne 2. 3. 
2012 přišli rozloučit s mým drahým manželem MUDr. Zdeňkem 
Krunertem. Zároveň chci poděkovat za všechny projevy účasti 
včetně květinových darů.
 Marie Krunertová 

95. LASKAVÝ VEČER

Poděkování

JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA
aneb

pořad poeticko-hudební
Václav Fikrle a Ing. Jan Paulík, Ph.D. jsou až k Kladna. Vytvo-
řili spolu velice zajímavé umělecké duo. Václav Fikrle se věnuje 
recitaci českých i zahraničních autorů. Ve svém repertoáru má díla 
Fráni Šrámka, Vítězslava Nezvala, Josefa Kainara, Jaroslava 
Seiferta, Jiřího Žáčka, Jaquese Préverta, Lipo a dalších básní-
ků. Jeho hlavní specializací je ale dílo Václava Hraběte.
Jan Paulík recitaci doprovází hrou na kytaru, přičemž nejde jen 
o pasivní doprovod. Každá báseň je aranžována tak, aby kytara 
co možná nejvíce korespondovala s obsahem i výrazem básně. 
Kytara se tedy přizpůsobuje básni i přednášejícímu, v mnohých 
situacích se však naopak recitátor podvoluje kytarové skladbě.
Mezi básněmi uslyšíte i sólové kytarové skladby, jak klasické, tak 
moderní.
Krom toho Václav Fikrle každou báseň uvede a o každém bás-
níkovi řekne pár slov. A prostor bude i na besedu a dialog mezi 
diváky a účinkujícími.
Laskavý večer se koná ve Společenském domě v úterý 10. 4. 
od 19 hodin. 
Vstupné je obvyklé, to jest 50 korun, přičemž v ceně je i červené 
víno, černá káva a zelený čaj (z čajovny Luna). z.j.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 39.schůzi dne 5. 3. 2012
  1.  2. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2012 (přijetí neinvestičních dotací od úřadu 
práce, dotace pro ZŠ, přijetí daru pro knihovnu).

2.  Vyjádření k pořádání závodů v orientačním běhu (rada souhla-
sí s pořádáním závodu Východočeského poháru v orientačním 
běhu v sobotu 31. 3. v lesích ve vlastnictví města a stanovila 
k tomu několik podmínek).

  3.  Potvrzení pracovního poměru ředitelů PO na dobu určitou 
(v souvislosti se změnou školského zákona potvrdila rada 
města ředitelům příspěvkových organizací pracovní poměr 
na dobu určitou).

  4.  Veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků 
v ZUŠ Slatiňany (Rada města vzala na vědomí výsledky kont-
roly v ZUŠ. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné 
nedostatky).

5.  Uzavření smluv o poskytování stravování (změny cen obědů 
z důvodu změn DPH i cen potravin).

  6.  Transformaci Domova sociálních služeb Slatiňany I – výstav-
ba na pozemcích města (Rada města souhlasí s projektovou 
dokumentací a schválila uzavření smluv o zřízení příslušných 
věcných břemen).

  7.  Pronájem části poz. parcely č. 723 v k.ú. Slatiňany za účelem 
umístění reklamního zařízení (schváleno).

  8.  Užívání Společenského domu, stanovení výše cen za užívání 
Společenského domu (schválen ceník a zapůjčení nebytových 
prostor a výše pronájmu organizacím).

  9.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města 
na rok 2012 (schváleno).

10.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organi-
zace města na rok 2012 (schváleno).

11.  Výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě čp. 92 na Starém náměs-
tí ve Slatiňanech (schválena výpověď z důvodu neplacení 
nájmu).

12.  Výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě čp. 825 na Starém náměstí 
ve Slatiňanech (schválena výpověď z důvodu neplacení nájmu).

13.  Výpověď z nájmu bytu č. 9 v domě čp. 823 na Starém náměstí 
ve Slatiňanech (schválena výpověď z důvodu porušení smlou-
vy – byt užívala jiná osoba než nájemce).

14.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 5 v čp. 823 (schváleno ukončení nájemní smlouvy 
na základě žádosti nájemce).

15.  Žádost o pokácení 1 ks vrby na pozemku parc. č. 173/14 kata-
strálním území Kunčí (schváleno – strom je ve špatném stavu)
Dopis pana Františka Holického č.j. 1056/12/OVŽP/LI – sta-
novisko k usnesení RMS č. 38/2012 (Rada města vzala dopis 
na vědomí a rozhodla požádat o stanovisko AOPK ČR). 

16.  Veřejnou zakázku města – vypracování nového územního plá-
nu města (Rada města schválila způsob zadaní a seznam spo-
lečností, které budou obeslány. Rozhodla uveřejnit výzvu k této 
zakázce rovněž na webových stránkách města).

17.  Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě č. 8602625396 (upřesnění 
předmětu pojištění při vykonávání veřejné služby).

18.  Stanovení počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Sla-
tiňany (změny z důvodu přijetí osob dotovaných úřadem práce 
a s chystaným otevřením muzea Švýcárna).

19.  Pořádání 2. městského plesu v r. 2013 (Rada města rozhodla 
o pořádání 2. městského plesu na 26. 1. 2013).

20.  Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace v požární 
ochraně s Pardubickým krajem (přijetí dotace pro SDH Sla-
tiňany).

21.  Prodej majetku po zemřelém (Rada města rozhodla o veřej-
ném prodeji majetku po zemřelém).

22.  Výběrové řízení na zhotovitele Kanalizace v Trpišově (Rada 
města pozastavila výběrové řízení).

23.  Výběrové řízení na realizaci expozice interaktivního muzea 
Švýcárna (Rada města schválila zrušení výběrového řízení). 
Dále projednala rada města dopis občanů části Škrovádu 
ohledně řešení povrchu komunikace.

Volné pracovní místo

Prodej věcí

Upozornění

Město Slatiňany přijme zaměstnance pro obsazení 2 pozic prů-
vodce – obsluha muzea Švýcárna,
1. pracovní poměr na dobu neurčitou, kratší pracovní doba.
2. pracovní poměr na dobu určitou, kratší pracovní doba.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. června 2012 
nebo dle dohody. 
Mj. požadujeme komunikativnost a flexibilitu (nerovnoměrná pra-
covní doba úterý až neděle), znalost práce na PC a další.
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 11. dubna 2012, 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 Renata 
Maryšková, vedoucí Městské knihovny a Infocentra Slatiňany, tel. 
469 660 239, e-mail: knihovna@slatinany.cz.

Rada města Slatiňany schválila prodej věcí po zemřelém.
Prohlídka a případný prodej věcí je veřejný ve středu 4. 4. 2012, 
od 14 do 16 hod. v Domě s pečovatelskou službou Slatiňany. 
Nabízené věci – televizor, pračka, lednička a obývací stěna 
budou prodány za po pěti stech korunách, ostatní drobné věci 
za nižší ceny. MK

Upozorňujeme občany, že se v současné době opět vyskytuje řada 
podvodníků, kteří se vydávají za zástupce některých společností 
a nabízejí sjednání různých služeb za výhodné ceny. Upozornění 
se týká hlavně starších občanů, aby do svých domů nepouštěli ne-
známe osoby.

Město Slatiňany nabízí k prodeji:
bývalou ubytovnu využitelnou jako rodinný dům s jednou by-
tovou jednotkou 1+2 částečně stojící na části stavební parcely 
č. 927/3 a částečně na stavební parcele č. 927/4 o celkové zastavě-
né 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

PRODEJ BÝVALÉ UBYTOVNY VYUŽITELNÉ JAKO 
RODINNÝ DŮM NA PLOVÁRNĚ VE SLATIŇANECH
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To je písnička, kterou zpívá Ivan Mládek se svou skupinou a určitě 
je mnoha lidem známá.
Nám v mateřské škole také vyrostla skála, ale ne špičatá, na kterou 
by děti nemohly lézt, ale „skála“ v podobě horolezecké šplhací 
stěny, na kterou sponzorským darem ve výši deset tisíc korun při-
spěla firma Lesy České republiky, s.p.
Tato stěna byla realizována ke konci podzimu loňského roku, tak-
že si ji děti ještě pořádně nestačily užít. Ale už poznaly, jak mohou 
přispět svou prací k dokončení dopadové plochy kolem ní, když 
si samy na ni navozily písek. Tato stěna přispěje nejen k oboha-
cení prožitků dětí, ale hlavně ke zdokonalení jejich pohybových 
dovedností a koordinace, k upevnění návyků bezpečného chování
a kamarádských vztahů a také ke zlepšení  podmínek pro hry dětí 
na zahradě školy.
Tímto ale naše spolupráce s výše uvedenou firmou nekončí. Pokra-
čujeme v ní a budeme pokračovat i nadále prostřednictvím Lesní 
správy Nasavrky. Ve spolupráci s revírníkem, panem Morchem, 
jsme již uskutečnili v době silných mrazů, kterými se letošní zima 
opravdu vytáhla, besedu, jak v zimě pečovat o ptáčky, kteří k nám 
zalétají na zahrady. Děti hned mohly vyzkoušet krmítko, do které-
ho jim nasypaly semínka. Odměnou jim pak bylo v dalších dnech 
pozorování přilétajících ptáků a dobrý pocit, že přispěly k tomu, 
aby zimu ptáčci zvádli. Ted už se těší na jarní setkání přímo v lese, 
kdy se půjdeme podívat do lesní školky a určitě pro nás budou 
připravena další zajímavá přírodní překvapení.

Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Švermova 693, 538 21 Slatiňany

IČO 750 16 389
t. č. 469 633 935, 739 095 059

www.msslatinany.cz

ZÁPIS
dětí do mateřské školy Slatiňany pro

školní rok 2012/2013
se koná 24. dubna 2012 od 12.30 do 17.00 hodin ve sluníčkovém 
oddělení.
K zápisu se dostaví rodiče (stačí jeden z nich) se svým dítětem, 
kteří plánují jeho nástup do mateřské školy nejen od 1. září 2012, 
ale i později v průběhu školního roku.
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Hana Rudová, ředitelka MŠ

Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte 
na skálu, co je hodně špičatá…

Měsíc s pěknou knihou
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:
Čermák Petr – Člověk Havel
Amrein Nicole – Doktorka Kateřina

Anketa
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 stále ješ-
tě umístěny v našem městě v infocentru.

Infocentrum přichází s nabídkou
Můžete u nás zakoupit kromě suvenýrů i film 
Ležáky 42 – Nejdelší den jedné malé vesnice, 
a to na DVD. Film zpracovává nově a objektivně 
tragédii osady Ležáky. Záměrem režiséra Milo-
še Pilaře bylo natočit film pravdivě a přiblížit 
skutečné historické události, které se odehrávaly 
nedaleko našeho města. Cena DVD je 129 Kč.

V pátek 14. 9. 2012 v 19.00 hod. Budou v sokolovně ve Slati-
ňanech zahájeny taneční vedené tanečním mistrem ing. Lubošem 
Falhaurem.
Přihlášky budou přijímány v úterý 10. dubna 2012 v době od 17.00 
do 18.00 hod. V sokolovně ve Slatiňanech. Cena kurzu je 1 450 Kč 
na účastníka a bude vybírána v den přihlášení. Po tomto termínu 
bude možné se přihlásit na emailové adrese tanecni.slatinany.@
seznam.cz, s uvedením jména, příjmení a adresy přihlašovaného. 
Dále bude potom dohodnut způsob úhrady – osobně v hotovosti, 
nebo převodem.
Případné další informace poskytne p. Hanušová na tel. 608 970 115.
Vstupné:
dospělí   40 Kč
prodloužená dospělí 50 Kč
děti do 15 let  20 Kč
natáčení kamerou  20 Kč
Gardenka  450 Kč/l osoba 
Šatna   2 Kč

TANEČNÍ 2012

Rekondiční pobyt

Výstava obrazů Jaroslavy Tomiškové

Svaz diabetiků Slatiňany pořádá rekondiční pobyt na Slovensku 
V Podhajské od 12. 5. do 19. 5.2012. Ještě má několik volných míst. 
Zájemce hlaste se u paní Slachové. Informace na tel. 723 077 036.

Koná se ve Společenském domě do 1. 4. 2012.
Otvírací doba pátek 14–18 hodin,
sobota a neděle 9–12 a 13–18 hodin.
Výstava je prodejní.
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Sluníčko nás svými paprsky začalo pomalu ohřívat a ať již nás 
pozlobí sem tam nějaký mrazík, zima je už za námi. A tak se již 
pomaličku poohlížíme po tom, jak vyrazit z teplých obýváků, 
od radiátorů či krbů ven, ať již na zahrádky, procházky či výle-
ty. A tak jsem si vybrala jako hosta paní Marii Bouškovou, Slati-
ňačku, která se sice doma ráda ohřeje, ale přitom nezahálí a stále 
vymýšlí a plánuje, kam by mohla pozvat a jaký výlet vymyslet 
pro členy Klubu českých turistů, jehož je členem a jednou z orga-
nizátorek jejich aktivit. 

1/ Mohla byste, prosím, kratičce představit Klub českých turistů 
Slatiňany, například kdy vznikl, kdo je jeho zakladatelem, sou-
časným předsedou atd.
Náš klub byl založen 30. srpna 1995, jeho předsedou je Ing. Jaro-
slav Havlíček. Ten byl i jeho hlavním zakladatelem.

2/ Vy sama jste členkou od jeho vzniku, nebo jaká byla vaše cesta 
ke členství?
Já jsem vstoupila do klubu, spolu se svým manželem, brzy po jeho 
založení.

3/ Asi je zcela zbytečná otázka, ale přesto se zeptám. Máte jistě 
ráda cestování, přírodu, památky. Bylo tomu tak vždy, nebo je až 
později nějaký okamžik, kdy jste této zálibě – koníčku propadla? 
A od kdy máte na starosti organizaci výletů, který KČT uskuteč-
ňuje?
Cestování, přírodu, památky mám moc ráda. I umění – obrazy, so-
chy, hudbu, poezii. Ovšem jen jako konzument. A je to záležitost 
celoživotní. 
Výlety KČT jsme začali organizovat s mým manželem, Bohumí-
rem Bouškou. Je to sice už 10 let od jeho smrti, ale vzpomínka 
je stále bolestná. Náš první výlet byl 5. října 1996. Ze Svratky 
přes Karlštejn, Perníčky, Čtyři palice, Devět skal a zpět do Svrat-
ky. A pak to pokračovalo, až se z toho stalo pravidlo a další byly 
potom většinou po čtrnácti dnech. 
Ale abych nemluvila jen o nás, nebo dokonce o sobě. Příležitost-
ně dělá výlety paní Marie Kuncová a náš předseda Ing. Jaroslav 
Havlíček. 

4/ Kde čerpáte náměty na dané výlety? Abych také podotkla, vý-
lety plánujete celoročně, i když se počasí ne vždy vydaří ke spo-
kojenosti všech účastníků, ale možná větší účast je právě v těch 
turisticky atraktivnějších měsících, je tomu tak?
K těm námětům – já si velmi ráda „čtu v mapách“. A odtud je 
první krok k nápadu a další motivace je nějaká příležitostná akce 
– třeba výstava nebo různé Dny otevřených dveří apod.
Je někdy až překvapivé, že v nenápadných místech i malých ves-
ničkách se najde tolik zajímavého. Vždy mám radost, když se ces-
tou najde víc různých věcí. Tak např. při loňském výletě na Den 
muzeí na bezplatné návštěvě Národního muzea jsme byli ještě 
v pražské přírodě, v Jelením příkopě. A tam naopak je zase historie 
– připomínka T. G. Masaryka a třeba darů, které prezident dostal 
od legionářů z Ruska a od studentů Sochařskokamenické školy 
v Hořicích (od nich sochu zhotovenou Frantou Úprkou). A nejen 
historie. Je tu i pozoruhodná moderní architektura – tunel vedoucí 
valem Prašného mostu. Autorem je architekt Josef Pleskot. Ale to 
už bych zabloudila do „pohádek“, jak mým „výkladečkům“ říkají 
turisté a zabíralo by to moc místa. 
Výlety jsou skutečně celý rok a ani se nedá říci, že by o ně nebyl 
v zimních měsících zájem.
Tak třeba na Vánočním výletě koncem prosince nás bylo 27 
a na prvním výletě v novém roce – do Prahy 29. Na dalším výletě 
do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 25 – a to byl počet 
Hvězdárnou limitován. Je jenom třeba program přizpůsobit roční-

mu období, a pak případně operativně i počasí v daný den. Vlastně 
to platí i o letních měsících. 

5/ Každý účastník od vás dostane přesné pokyny o akci, on se jen 
dostaví na místo a z vaší strany je připraven kompletní servis. 
Co vše předchází tomu, než je akce zahájena? Co vše je potřeba 
udělat a zajistit, aby vše klaplo a vše proběhlo ku spokojenosti 
všech účastníků? Možná si málokdo uvědomí, co času a energie 
trvá taková příprava, nemýlím se, že?
Je to tak, že kromě plánu a programu výletu je ještě taková, dá 
se říci režie – pozvánky, dopravní spojení, možnost občerstvení 
a odpočinku atd. Pokaždé ani není možno využít jen turisticky 
značené cestičky. Někdy se dá informace o nich zjistit telefonic-
ky, jindy je nutno cestu předem projít. A vlastně nejen tu, protože 
teprve pak se něco z toho vybere a zkrátí. Když jsme výlety dělali 
s manželem, bylo to jednoduché. Vyjeli jsme si tam a prošli si 
to. Ostatně je více než pravda, že bez zkušeností, které jsme při 
plánování a organizování tenkrát společně získali, bych asi nyní 
výlety nedělala…
Teď mi při takových akcích pomáhá naše členka Marie Hrubá 
a někdy chrudimská kamarádka Lída Machová. Zasluhují si díky. 
A stejně tak i ti, kteří zajišťují distribuci pozvánek, Hana Plesko-
tová a manželé Nunvářovi. 

6/ Jaký je zájem členů o tyto „vaše“ akce, účastní se ho většina 
členské základny? A teď mě napadá, co kdyby se k vám chtěl 
přidat někdo, kdo není členem? 
Nedá se říci, že by se zúčastňovala vždy většina členské základny. 
Vždycky se to někomu nehodí, nebo je zdravotní problém. Pak ale 
zase třeba jde příště. Tak nějak se účastníci střídají.
Mohou se zúčastňovat i nečlenové a taky se zúčastňují. Dokonce 
nejen ze Slatiňan, ale i z Chrudimě a okolních vesnic.
 
7/ Když mluvím o tom členství, jaké jsou podmínky přijetí, a je 
zájem klubu o zvyšování členské základny? Kolik například činí 
členský poplatek, kolik členů tvoří základnu? Je nějaké omezení 
při žádosti o členství?
Podmínky přijetí do KČT vlastně nejsou a rádi uvítáme nové čle-
ny. V lednu, na naší výroční schůzi, se jich několik přihlásilo. 
Roční členský příspěvek je 240 Kč, pro děti a seniory 120 Kč, ro-
dinný příspěvek (nezáleží na počtu, ani věku, mohou to být rodiče, 
jejich děti, ale i třeba prarodiče či jejich vnoučata) a činí 480 Kč. 
Větší část z toho jde ale tzv. „nahoru“ – na ústředí KČT a na kraj 
(oblastní výbor). 
V našem klubu je 69 členů. A nejsou ani všichni ze Slatiňan.

Ptáme se za Vás
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8/ Kromě výletů s využitím železniční dopravy a přesouvání se 
vlakem nebo autobusem pořádáte i výlety po okolí. Jaká je asi 
délka pěších výletů a jakou mají očekávat případní zájemci ob-
tížnost, náročnost
Myslím, že se nikdo nemusí obávat náročnosti. Délka procházky 
bývá 8–10 km, s určitou tolerancí maximálně l1 km. Terén nebývá 
těžký, nechodí se rychle, máme na to vždy dost času. Kdo jde 
rychleji, počká na ostatní. I na vzájemnou pomoc dojde, když je 
potřeba.

9/ Kde se vám na výletě asi nejvíce líbilo a doporučila byste ho 
nejen členům KČT, ale komukoliv z našich čtenářů a naopak, 
kde jste ještě nebyla a toužíte uspořádat výlet tam?
A jaké máte vůbec plány na letošní sezónu? Nalákejte případné 
zájemce…
Kde se mi nejvíce líbilo? Snad spíše uvedu některá místa, na která 
účastníci nejvíce vzpomínají. Např. Bílkova vila, zřícenina Baba 
s úžasnou vyhlídkou, Ameriky a Mexiko u Karlštejna, jiná Ame-
rika s Dvořákovým muzeem, Prokopské údolí, Stvořidla, Obří 
postele u Zdechovic, Lanšperk a Horákova kaple, Hořice s řadou 
soch, Vysočina, Litomyšl s památkami i s Nedošínským hájem, 
Kutná Hora, pak rozkvetlé bledulky u Ždírce, nebo na Vršově, 
sněženky ve Vysokém lese, dřípatka horská u Rváčova nebo Ne-
mošická stráň s velkou plochou dymnivek a jindy zase se zele-
nobílou záplavou česneku medvědího, nebo louka ocúnů u Krňo-
vic. Není ani možné všechno vyjmenovat. Přestože naše výlety 
jsou pokaždé jinam, jsou i tradiční – houbový tam, kde rostou, 
Mikulášský tady u nás přes park do lesa a alespoň jednou za rok 
do Chrudimě na nějaké výstavy a už tradiční pohoštění. 
V březnu jsme byli na exkurzi ve vodní elektrárně v Předměřicích 
n.Labem. s následnou procházkou podle řeky a po čtrnácti dnech 
v Praze na výstavě Svatá Anežka Česká a v Židovském muzeu, 
na konci března nás čeká Zahájení turistické sezóny v Hlinsku.
A další plány – Např. Naučná stezka Svitavy, Předhradí a Skuteč, 
další do hradeckých lesů, Častolovice, Smiřice, přehrada Les Krá-

lovství, Tiché údolí a Kozí hřbety, Žamberk a okolí, rybník Lod-
rant. A pak operativně využijeme nabídky zajímavých akcí během 
roku, které se opět jistě objeví...Hlavně, aby bylo zdraví! 
Na všechny výlety dostávají členové našeho klubu pozvánky, ji-
nak jsou pozvánky vylepovány na plakátovacích plochách města. 
Tam se mohou o našich akcích dozvědět i jiní zájemci.

Málokdo z nás dělá v dnešní uspěchané době něco jen tak, zadar-
mo a pro svůj dobrý pocit či pro někoho dalšího, pro dobrou věc, 
pro to, aby se lidé podívali do míst, které by sami nenavštívili, aby 
se něco dozvěděli o památkách, historii, přírodě a ještě při tom 
udělali něco pro své zdraví…, myslím, že vám patří oprávněný 
dík ode všech, kterým jste svými „službami“ zpříjemnila volný 
čas anebo snad od dalších, kteří se třeba zlákají a na další výlet se 
k vaší skupině turistů přidají…
Přeji vám k tomu hodně zdraví, příjemných lidí kolem sebe a ne-
méně energie, elánu a nápadů!

Ptala se Renata Maryšková

Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. pomáhá předcházet dluhové pasti
V průběhu měsíce ledna a února se uskutečnily na Střední škole 
zdravotnické a sociální v Chrudimi celkem tři besedy na téma

Protidluhová poradna.
Besedy vedla vedoucí služby Monika Novotná z „Ambulantní 
péče“ Centra J. J. Pestalozziho. Studentkám byly předány infor-
mace týkající se dluhů, půjček, oddlužení, exekucí, postupu exe-
kutora při vymáhání pohledávky, zabavování věcí a možnosti kli-
entů bránit se proti neoprávněné exekuci. Nejvíce je však zajímalo 
téma exekucí. Co vše může exekutor zabavit a jak se proti exekuci 
bránit atd.
Jak vyplynulo z dotazníkové zpětné vazby, přednáška se student-
kám líbila, hodnotily ji jako zajímavou a praktickou. Dokonce 
v několika případech předčila jejich očekávání, z čehož máme 
velikou radost.
„Pokud bude zájem, rádi bychom takovýchto přednášek uskuteč-
nili co nejvíce,“ uvedla fundraiser manager Bc. Eva Černá z Cent-
ra J. J. Pestalozziho. „Chceme touto cestou informovat o možných 
rizicích spojených se zadlužováním a varovat před nekalými prak-
tikami podvodných společností. Chtěli bychom poučit studenty 
o tom, jak je nebezpečné zadlužování a kam až může dojít. Sou-
časně je obeznámit na koho se se svým problémem obrátit, když už 
se do dluhové pasti chytili.“ 
Pracovníci „Ambulantní péče“ nejčastěji pracují se zadluženými 
klienty, jejichž počet se stále zvyšuje. Pomáhají sepisovat žádosti 
o splátkové kalendáře, sestavovat rodinné rozpočty, jednat s vě-
řiteli, exekutory apod. Nabízejí pomoc klientům při vyhledávání 
volných pracovních míst a připravují je na vstup na trh práce.

Pokud máte zájem o podobné přednášky, kontaktujte prosím:
Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. 

Bc. Eva Černá 
Fundraising manager

adresa:
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

mobil: 725 405 251  
e-mail: eva.cerna@pestalozzi.cz 

web: www.pestalozzi.cz



6

To byly naše březnové výlety. V sobotu 
3. března jsme s Klubem českých turistů jeli 
vlakem do Předměřic nad Labem. Je to obec 
s dlouhou historií. Písemný záznam o ní je už ze 
14. století. Při archeologických průzkumech tu 

byly nalezeny pozůstatky osady únětické kultury z doby bronzo-
vé, a dokonce i vykopávky z mladší a pozdní doby kamenné. Tři 
kilometry na západ odtud probíhala bitva u Chlumu, v červenci 
1866. Je tu historický bývalý mlýn Budín. Na zdejší železniční 
stanici byl kdysi přednostou stanice Michael Mácha, bratr básní-
ka – autora Máje. Jeho hrob je v blízkých Lochenicích.

My jsme kolem zrušeného, dříve velice proslulého cukrova-
ru, mířili k vodní elektrárně. Ta patří mezi 21 vodních elektráren 
společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Sídlo společnosti je v nám 
známém Hučáku – vodní elektrárně v Hradci Králové. Předmě-
řická elektrárna byla na Labi postavena už na začátku 20. století. 
V letech 1914–17 tu byl na místě původního pevného jezu posta-
ven nový pohyblivý a v r. 1916–23 vybudována vodní elektrárna. 
Ta ale vydržela jen do dubna 1932. Tehdy, v neděli 10. dubna, 
přišla velká voda. Ta způsobila, že došlo k popraskání zdiva kraj-
ního pilíře i budovy. Jednotlivé části spodní stavby se propadly 
do dutin podloží a nadzemní objekty se zřítily. Po této havárii 
bylo později, o 200 m dál po vodě, budováno nové vodní dílo, 
ovšem to bylo válečnými událostmi přerušeno. Až v roce 1952 
bylo dokončeno a o rok později uvedeno do provozu.

My jsme tu v elektrárně měli domluvenou exkurzi. Místní 
pracovník nás ochotně a velmi zasvěceně provázel. Viděli jsme 
různá venkovní zařízení a venku zblízka i vystavenou vyřazenou 
Kaplanovu turbinu. Uvnitř v elektrárně funguje průtočné ver-
tikální turbosoustrojí s Kaplanovou turbínou a pomaluběžným 
generátorem zapojeným přímo – bez převodu – na hřídel turbiny. 
Procházeli jsme i původní protiatomový kryt a viděli jsme, jak se 
provoz řídí z velínu.

Na výletě s námi byla i pardubická turistka Hana Stará, pro 
kterou to byla osobní záležitost – její rodiče tady v době povodně 
roku 1932 přímo v objektu bydleli, otec tu byl zaměstnán jako 
strojník. Oni tehdy na poslední chvíli opustili budovu a vlastně 
si zachránili jen své životy. Přišli o všechno zařízení i věci, takže 
neměli vůbec nic. Za tři týdny se jim potom narodila holčička. 
Naštěstí je u sebe mohli nechat bydlet rodiče. 

Prohlídka elektrárny byla velmi zajímavá, i v našem věku se 
vždy rádi něco nového dozvíme. Také exteriér celého objektu je 
architektonicky působivý. Za Labem je bývalý písník – Správčic-
ký, který je svou velkou vodní plochou využíván i pro rekreaci. 

Pokračovali jsme pak procházkou podle Labe. Měli jsme 
pěkné, slunečné, už úplně jarní počasí. Přes řeku jsme viděli 
bývalý mlýn Kydlinov. Tam je nyní Ing. Ivanem Horákem pro-

vozována zemědělská výroba, převážně pěstování jatečných krůt. 
Ostatně hned v pondělí nato měl být zahájen jejich prodej.

Mířili jsme do Hradce Králové a poslední zastávkou byl 
v místě Plácky malebný kamenný Placeský most. A pak byl 
nakonec už jen malý odpočinek v restauraci u městských lázní 
a vlakem domů.

Po čtrnácti dnech následoval výlet do Prahy. Nejprve jsme 
byli na výstavě Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. 
Byla to skutečně královské dcera – její otec byl Přemysl Otakar 
I., matka Konstancie Uherská. Původně ji otec zaslíbil synovi 
císaře Fridricha II., z politických důvodů ze sňatku ale sešlo. 
Pak se o ni dvakrát ucházel anglický král Jindřich III. a dokonce 
i sám císař pro sebe. Ona ale potom, po smrti svého otce, když 
už se nemusela ohlížet na nutnost sňatku ze státnických zájmů, 
směřovala svůj zájem na pomoc potřebným. A právě tento její 
zájem, vycházející z úcty a lásky ke každému člověku, ji v jejích 
19 letech dovedl do řádu. Za pomocí svého bratra Václava I. 
založila v Praze klášter klarisek – první takový na sever od Alp. 
Založila i řád křižovníků s červenou hvězdou. Svatá Klára byla 
i její vzor, je to doloženo i jejich vzájemnou korespondencí.

Anežka byla sice nejprve abatyší kláštera na Františku, ze své 
velké skromnosti však nechtěla být takto jmenována, nechala se 
nazývat jen starší sestrou. Ta skromnost se projevovala i jejím, až 
asketickým způsobem života. Ovšem i velikým nezájmem nejen 
o slávu světskou, ale ani o církevní. To je vidět třeba i z toho, 
že pro své spolusestry žádala o povolení, aby se tady v Čechách 
mohly tepleji oblékat a mít i teplé jídlo. Kromě své charitativní 

Labská vodní elektrárna a Praha
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Tanečnice ZUŠ Slatiňany se letos poprvé účastnily mezinárodní ta-
neční soutěže v Hronově. V sobotu 3. března 2012 si přivezly zlaté 
medaile za choreografii „Večernice“ – kategorie Plesové taneční 
formace. Ještě tentýž večer stačily zahájit Hasičský ples v Nasavr-
kách letošní novou choreografií „Seňorita“, která bude součástí tra-
dičního tanečního koncertu v divadle 18. dubna 2012 v Chrudimi.

K 1. místu gratulujeme dívkám Monice Brožové, Heleně Cellaro-
vé, Simoně Dostálové, Barboře Marešové, Kateřině Petrové, Te-
reze Pilařové, Adéle Stránské, Kristýně Svobodové, Denise a Ka-
teřině Táborské, Marie Vikové, Marii Vincenciové.

Jiřina Doušová

činnosti se významně zasloužila o smír ve své rodině. Usmiřova-
la i svého bratra krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otaka-
rem II. Už ve středověku – od Elišky Přemyslovny a od Lucem-
burků – byla snaha o její kanonizaci a později o svatořečení. 
K tomu svatořečení došlo až 12. listopadu 1989. V roce 1952 
byla ve Španělsku objevena část její čelisti, ta byla v roce 1988 
převezena do Prahy. Z toho jedna část je v relikviáři v boční 
kapli křižovnického řádu, druhá ve svatovítském pokladu. 

Klášter za dobu trvání prošel složitou historií. Byl poničen 
za husitských bojů, pak zde byli dominikáni, a císař Josef II. ho 
zrušil. V 19. století se měl i bourat. Bohudík k tomu nedošlo, 
zasadil se o to např. i básník Julius Zeyer. Obnova probíhala 
dlouhou dobu – od roku 1900 až do 1986. Objekt slouží Národní 
galerii v Praze. V současnosti tu je kromě nynější výstavy o sv. 
Anežce i stálá výstava středověkého umění.

Druhý bod našeho programu byla prohlídka objektů Židov-
ského muzea v Praze. Můžeme i jiným zájemcům doporučit 
návštěvu právě v neděli ve 14 hodin, kdy je výrazně snížené 
vstupné.

Nejdříve jsme měli prohlídku Maiselovy synagogy. Z původ-
ní renesanční dispozice ze 16. století tu zůstal zachován trojlodní 
půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi. V sou-
časnosti je tu expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě 
od počátku osídlení do počátku emancipace (tj. od 10. do konce 
18. století. Jsou tu i památky na rabiho Löwa, na výstavě o něm 
jsme byli před několika lety na Pražském hradě.

V další, Španělské synagoze, jsou židovské dějiny pozdějších 
období. Pinkasova synagoga je památníkem obětí nacistické 
perzekuce. Až neuvěřitelně dlouhé seznamy zavražděných, které 
jsou na stěnách, i dětské kresby malých vězňů a celá ta velká 
tragedie tohoto národa na nás, jako jistě na každého návštěvníka, 
silně zapůsobily.

Na Starém židovském hřbitově je téměř 12 000 náhrobních 
kamenů, ovšem počet pochovaných je daleko vyšší – omezená 
plocha tu byla řešena navážením další vrstvy zeminy – předpo-
kládá se, že se tu nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. 
Nejstarší náhrobek – učence a básníka Avigdora Karova je z r. 
1439. Pohřbívalo se tu do roku 1787. V těsné blízkosti je Klauso-
vá synagoga. Její název je odvozen od slova Klause, ve významu 
„malá budova“. Byly tu původně tři menší stavby. Teď je v ní 
jedna část expozice Židovské tradice a zvyky. Druhá část této 

expozice (věnovaná tématu nemocí a medicíny v ghettu, úmrtí 
a činnosti pražského Pohřebního bratrstva) je v pseudorománské 
budově bývalé obřadní síně a márnice při Starém židovském 
hřbitově.

Nakonec jsme byli ve Staronové synagoze, která není součás-
tí Židovského muzea, ale je velice pozoruhodná. Je to nejstarší 
památka pražského Židovského Města a i jednou z nejstarších 
dochovaných synagog v Evropě. Už více než 700 let slouží 
jako hlavní synagoga pražské Židovské obce. Byla zbudována 
na konci 13. století. Původně bylo její jméno Nová, se vznikem 
dalších, novějších se začalo užívat názvu Staronová. Váže se k ní 
řada legend a pověstí. Tak např. o tom, že na její půdě jsou ulože-
ny pozůstatky Golema. 

Po celé odpoledne se nám věnovala pracovnice muzea Eva 
Kuželová. Její ochotný a zasvěcený výklad nás velice zaujal 
a obohatil o množství poznatků. Poutavě nám vyprávěla nejen 
o historii tohoto národa a o jeho úžasné kultuře, ale i o židov-
ských svátcích, tradicích, zvycích, různých obřadech v celém 
životě člověka a o chodu židovské domácnosti. Zajímavé a pře-
kvapující jsou i důvody a průběh vzniku Židovského muzea. 
Byli jsme s průvodkyní velice spokojeni, moc jsme jí děkovali. 
Ale nakonec i ona nás pochválila, že dlouho neměla tak pozorné 
a vnímavé posluchače.

 M. B., Klub českých turistů Slatiňany

„Večernice“ na 1. místě
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Odešel člověk čistý jak horské jezero, rovný jak topol a pev-
ný jako žula. Čestný, poctivý a vždy férový chlap. Kama-
rád, na kterého bylo stoprocentní spolehnutí, který každé-
mu ochotně a nezištně pomohl. Zanechal tu po sobě nejen 
milující ženu, děti, vnoučata i jednoho pravnoučka, ale také 
množství věrných  přátel. Každý, kdo měl tu čest, považovat 
se za jeho přítele, byl na toto přátelství hrdý. A každý, kdo ho 
trochu více poznal, si ho musel nesmírně vážit.
MUDr. Zdeněk Krunert byl celoživotním atletem, obětavým 
funkcionářem, rozhodčím, brigádníkem a parťákem. Jeho 
náhlá smrt hluboce zasáhla všechna atletická srdce nejen 
ve Slatiňanech. Byl výborným lékařem a bude chybět všem 
jeho pacientům. V minulosti býval slatiňanským zastupitelem 
i členem městské rady.
Nemoc přišla nečekaně a měla příliš velkou sílu. Bojoval s ní 
statečně, rval se o každou minutu, ale neměl šanci.
Byl skvělý a vtipný společník. Sám už nikdy žádnou spo-
lečnost nepobaví, ale nadále bude žít v mnoha historkách 
a v srdcích.
To jeho vlastní se zastavilo v sobotu 25. února ve večerních 
hodinách. Bylo mu 77 let. 
Do poslední chvíle pracoval a byl pevnou oporou všem svým 
blízkým. 
MUDr. Zdeněk Krunert nám bude nesmírně chybět.
Čest jeho památce.

z.j.

Nekrolog        Zemřel MUDr. Zdeněk Krunert

Město Slatiňany děkuje firmě Ikov a Recycling za dar – cca 100 
kusů jesenů zlatých, kteří byli vypuštěni do rybníka u „Modely“.
Upozorňujeme občany, že tyto ryby nejsou vhodné ke konzumaci 
ani po tepelné úpravě! JH 

Poděkování
Vítá jaro pohybem, nedočkavě lesní cesta čeká, otálet dále nebu-
dem, víme, že běh nám radost dělá.
Koněčně jsme přečkali zimní období a i přes nepřízeň počasí 
(sníh, mráz, ledovaté cesty, bláto) se běhalo na Monaku.

271. Malá cena Monaka (dále MCM) účast 124 závodníků, 10 km 
vyhrál Pavel Dymák 36,12 Hvězda Pardubice .
V ženách první Marta Fenclová 38,58 AC Pardubice. Nejlepší 
ze Slatiňan 5. místo Václav Rohlík 40,19, 6.místo Lukáš Maier 
40,42, 3. místo Milan Vorel, ženy 3. místo Eliška Češíková 50,04.
Okruh 3,6 km 2. místo Tomáš Pilař 14,37, 4. místo Vladimír Urvá-
lek 15,18, 11. Jakub Košín 19,01, Mi Ženy 4. místo Dáša Hašková 
všichni Slatiňany.
V této MCM mělo první start 15 běžců.

272. MCM se běžela naposled v neděli 26. února. Na start se posta-
vilo 105 závodníků a z toho 10 mělo první start. Dagmar Kubrová 
z Hvězdy Pardubice měla 100. start a Franta Čapský 130. start.
10 km vyhrál Petr Zvěřina Lok. Pardubice 37,49, ženy Jitka Kalná 
Atletika Chrudim 49,16.
Slatiňanští: 2. Václav Rohlík 40,15, 3. Lukáš Maier 40,38, 8. Pa-
vel Kocek 43,34, Radmil Brožek 47,11, 18. Pilař Martin 48,40, 73. 
Milan Vorel 62,53.
Okruh 3,6 km 1. Tomáš Gdula Hv. Pardubice 40,09, 2. Václav Dr-
bal 14,19, 6. Jakub Košín 17,39, ženy 1. místo Eliška Češíková 
17,18, 4. Veronika Dobruská 17,42 všichni Sp. Slatiňany.
Již jsme přivítali jaro, tak nastal nejlepší čas na běhání.V přírodě nás 
vítá krásně zelené lesní zákoutí a ten kdo ještě nezačal běhat, jen tak 
pro zdraví a hezké pocity, tak má v tom ročním období velkou šanci.

Srdečně zveme všechny zájemce na 274. MCM, která se koná 
ve středu 18. dubna v 18,00 hodin se startem na známém místě 
pod restaurací Monako ve Slatiňanech.
Nezapomeňte, že „TEN KDO BĚŽÍ, TEN SI VĚŘÍ“

KRB Chrudim Vladimír Čumpelík

Atletická přátelství vznikají v mládí a léty jsou stále pevnější. Jsou 
spojena propocenými tričky, snahou o nejlepší výkon, vzájemným 
povzbuzováním, ale i „hecováním“, bojem o body, vítězství.
Tak žila atletická parta ještě na škvárové dráze za sokolovnou, 
později na nynějším stadionu. Po ukončení závodní činnosti ně-
kteří zůstávali jako trenéři, rozhodčí, jiní se po letech odloučení 
vraceli. Jako náš Zdenda, nyní pan doktor Zdeněk Krunert. Bylo 
jich osm. Stala se z nich nerozlučná společnost atletů – seniórů. 
Scházeli se nejen na stadioně jako rozhodčí, ale každé druhé čtvrt-
ky byly pro ně časem povídání, vzpomínání, ale i dávného „heco-
vání“. Těšili se na ty bonzovské chvilky.
První narušil tu osmičku JUDr. Jaroslav Vařečka. Ač nemocen měl 
stále na mysli tu atletickou partu. Jeho úsměvné historky dotváře-
ly ty pohodové chvilky. 
Z rozhodčích jsme se před rokem rozloučili i s Jiřím Dimtrem.
Slatiňanská atletika našla v doktoru Zdeňku Krunertovi obětavého 
funkcionáře, předsedu oddílu, který věnoval sportu mnoho času, 
nehledě na vlastní zdraví.
Nemocí přibývalo a na jejich setkáváních jich bylo stále méně. 
Najednou nečekaně nepřišel i Zdenda, Vůle, která ho celý život 
vedla, dostala tvrdého soupeře – nemoc.
Znal léky na bolest kamarádů, ale na svoji bolest lék neměl. Ka-
marádi mu na dálku pomáhali – věřili. Kolegové lékaři se snažili. 
Bojoval i on. Závod ve kterém vůle nepomohla.
Loučíme se, děkujeme Ti za všechno, nejvíce za krásné přátelství, 
které zůstává.

Jarmila Myšková

Dne 19. dubna 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Marie a Miroslav Jehličkovi.

Dne 7. dubna 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Hana a Josef Hospodkovi.

Dne 21. dubna 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Miluška a Jiří Boháčovi.

K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ Chrudim

Atleti se loučí

Diamantová svatba a zlaté svatby
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Vyhrajte víkendový pobyt a jiné zajímavé ceny
Za pověstmi Chrudimska – Hlinecka s Pětilístkem
Cestujete v létě rádi? Pak pro Vás máme báječný tip na letní vý-
lety pro celou rodinu po turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. 
Pětilístek, což je volné sdružení informačních center této oblasti 
pro vás připravil letní soutěž o zajímavé ceny. Přijďte se podívat 
do míst, kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy a děly podiv-
né věci, kde se minulost a současnost potkávají, kde možná ještě 
dnes najdete kousek kouzla starých příběhů… Pětilístek vás těmi-
to místy provede. Dozvíte se spoustu zajímavého a ještě obdržíte 
puzzle s obrázkem mapky turistické oblasti.
Jediná investice do soutěže je zakoupení Putovní knížky za 20 Kč 
v některém ze sedmi informačních center (Chrudim, Slatiňany, 
Hlinsko, Nasavrky, Třemošnice, Heřmanův Městec, Seč). Pak už 
záleží na vás, jakou formu cestování zvolíte. Ceny pro vítěze jsou 
velmi lákavé a hodnotné. Jejich seznam je k nahlédnutí v infor-
mačních centrech a na www.navstevnik.cz. 

Pravidla soutěže: 
1.  Každý, kdo má chuť zúčastnit se soutěže Za pověstmi Chru-

dimska – Hlinecka, si koupí za 20 Kč Putovní knížku v někte-
rém z těchto informačních center oblasti: IC Chrudim, Hlinsko, 
Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Slatiňany, Nasavrky. 

2.  V Putovní knížce je 14 krátkých pověstí a 14 kontrolních sou-
těžních otázek. Každé informační centrum připravilo dvě po-
věsti a ke každé jednu otázku.

3.  Úkolem soutěžícího je navštívit nejméně 8 míst, o kterých ho-
voří jednotlivé pověsti, najít tam odpovědi na 8 otázek a získat 
alespoň 4 razítka pořádajících IC. V IC obdrží část puzzle s ob-
rázkem mapky, kde jsou motivy navštívených míst. V Putovní 
knížce na stránkách 15 a 16 je slosovací lístek. Do něj soutěžící 
napíše odpovědi na otázky k jednotlivým pověstem a nechá si 
razítky potvrdit návštěvu minimálně ve čtyřech IC. Pak doplní 
kontaktní údaje, slosovací lístek odstřihne a odevzdá v jednom 
ze zúčastněných IC nebo ji pošle poštou na adresu IC. 

4.  Slosovací lístky je třeba předat nebo poslat nejpozději do 15. 9. 
2012.

5.  Z předaných nebo zaslaných slosovacích lístků se správnými 
odpověďmi bude vylosována hlavní cena (víkendové ubytování 
pro dvě osoby s polopenzí a dalšími službami) a 7 vedlejších 
cen. Losování a výsledky budou nepřítomným oznámeny na je-
jich uvedených kontaktech. Vylosované ceny musí být výher-
cem vyzvednuty do 1 měsíce ode dne slosování. 

6.  Datum slosování a ceny budou zveřejněny v prostorách všech 
zúčastněných informačních center, na jejich webových strán-
kách a na stránkách turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 
www.navstevnik.cz. Po slosování bude na těchto místech k na-
hlédnutí také seznam výherců. 

Pravidla soutěže a kontakty na jednotlivá informační centra najde-
te také na letáčcích v jednotlivých infocentrech.

Co je PĚTILÍSTEK?
Jedná se o volné sdružení informačních center v turistické oblas-
ti Chrudimsko-Hlinecko (konkrétně Chrudim, Slatiňany, Hlin-
sko, Nasavrky, Třemošnice, Heřmanův Městec a Seč). Hlavním 
cílem je hlubší spolupráce ve službách pro turisty, poskytování 
komplexních informací a propagace oblasti, která nabízí množ-
ství turistických lákadel. Jako specifický cíl lze uvést propagaci 
oblasti prostřednictvím starých pověstí a příběhů v duchu hesla 
„Pětilístek roste v kraji, kde staré pověsti ožívají“. Záměrem je 
taktéž představit infocentra jako zprostředkovatele a spolupořada-
tele kulturních a sportovních akcí. 

Chrudimsko-Hlinecko

Turistické informační centra Pětilístku
Informační centrum města Chrudim, Resselovo náměstí 1,
www.chrudimsky.navstevnik.cz
Městské informační centrum Hlinsko, Husova 41,
www.hlinecky.navstevnik.cz
Turistické informační centrum Heřmanův městec, Náměstí míru 288
www.hermanomestecky.navstevnik.cz
Infocentrum Slatiňany, T.G. Masaryka 56,
www.slatinansky.navstevnik.cz
Informační centrum města Třemošnice, 1. Máje 56,
www.tremosnicky.navstevnik.cz
Informační centrum Nasavrky, Náměstí 1 – zámek,
www.nasavrcky.navstevnik.cz
Turistické informační centrum Seč, Chrudimská 94,
www.secsky.navstevnik.cz

Předpokládám, že řada z vás, čtenářů Ozvěn, již zaregistrovala, 
že ve Slatiňanech existuje mateřská škola Děvčátka Momo. Mož-
ná, že již méně z vás ví o dalších aktivitách neziskové organizace 
Momo Chrudim. Kromě výše zmíněné školy, provozuje sociálně 
terapeutickou dílnu v Chrudimi, kam dojíždějí převážně klienti 
z Domova sociálních služeb Slatiňany. Dalším z projektů je Du-
hová kavárna, což je kavárna pro veřejnost, jejíž součástí je i malý 
obchod s výrobky ze sociálně terapeutické dílny (dekorace, šper-
ky, tašky, ozdoby do vlasů atd. – to vše z přírodní vlny). 
V kavárně nacházejí pracovní uplatnění lidé se zdravotním znevý-
hodněním. V současné době jsou dvě pracovní místa podporována 
Nadací OKD. 
Kavárna je příjemným místem pro setkání s přáteli, pro návště-
vu s dětmi i pro pracovní schůzky. V nápojovém lístku naleznete 

Fairtrade® kávu, české mošty, sypané čaje nebo čerstvý horký zá-
zvor. Naší specialitou jsou velké palačinky se sladkými i slanými 
náplněmi.
V kavárně pořádáme kurzy, besedy, přednášky pro veřejnost, pro-
mítání i výstavy. V současné době zde vystavuje své hedvábné 
obrazy výtvarnice a arteterapeutka Eva Mašínová. V dubnu při-
jměte pozvání například na kurz automatické kresby, kurz malby 
na hedvábí, kurz plstění, přednášku o kávě nebo cestovatelskou 
besedu o Sumatře aj.
Podrobný program a další informace naleznete na www.devcatko-
momo.cz.
Duhovou kavárnu najdete v ulici Čs. armády 213 naproti vlakové-
mu nádraží v Chrudimi.

Jana Peřinová

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO DUHOVÉ KAVÁRNY
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20 let činnosti Základní umělecké školy Slatiňany
N á p a d  z a l o ž i t 

základní uměleckou 
školu zde ve Slatiňa-
nech byl ve své době 
velice odvážný. Něko-
lik kilometrů od Slati-
ňan více než půl stole-

tí úspěšně funguje „zuška“ v Chrudimi, 
tak jistě mohly být pochybnosti, zda se 
podaří novou školu naplnit, získat pro 
svou činnost kvalitní učitele. Byla tu také 
i ekonomická otázka – zda je to možné 
zvládnout finančně. Začátky byly neleh-
ké. „Zarputilost“ a osobní nasazení teh-
dejšího vedení města v čele s paní Marií 
Málkovou a prvního ředitele školy pana 
Jaroslava Vychodila, přinesly své ovoce. 
Svou činnost Základní 
umělecká škola (dále 
ZUŠ) Slatiňany mohla 
zahájit v roce 1992. 
V tomto roce město 
Slatiňany dostalo sou-
hlas MŠMT ČR ke zří-
zení samostatné ZUŠ. 
Město zafinancovalo 
adaptaci vily „Irena“ 
a 1. 9. 1992 škola zahá-
jila výuku. V tomto 
školním roce se vyučo-
valo v šesti předmě-
tech hudebního oboru 
a počet žáků se pohy-
boval okolo 75. Prvním 
ředitelem byl jmenován 
pan Jaroslav Vychodil. 

Ve školním roce 
1993/94 byla zahájena 
výuka ve výtvarném 
oboru. Od 1. 7. 1994 
školu řídí Petr Šotta. 
Od 1. 9. 1995 svou 
činnost zahájil taneč-
ní obor a škola se stala již tříoborovou. 
V tomto roce byl již počet zapsaných žáků 
230. Tento trend – stále zvyšující se zájem 
o studium na naší „zušce“ platí až do sou-
časnosti. 

V roce 1996 začala další důležitá etapa 
v životě školy, neboť škola se stala práv-
ním subjektem – příspěvkovou organizací, 
a to jako první zuška v okrese.

Ačkoliv pomoc města, coby zřizovate-
le, byla v rámci jeho ekonomických mož-
ností, velice dobrá, získání právní subjek-
tivity škole pomohlo urychlit a zkvalitnit 
vybavenost školy hudebními nástroji, 
učebními pomůckami a zlepšovalo se per-
sonální obsazení školy. V tomto období se 
již začala velice dobře rozvíjet spolupráce 
se ZŠ, Mš, Sokolem, zámkem Slatiňany, 
MěÚ a dalšími slatiňanskými subjekty. 
Mnoho akcí, které v tomto období začaly 
vznikat, se již jako tradice pořádá dodnes 
– výstavy výtvarného oboru na zámku, 

vítání občánků, vystoupení tanečního 
oboru (TO), vystoupení pro důchodce 
v DPS aj.

Od školního roku 1998/99 se na naší 
škole otevřel i malý literárně-dramatický 
obor a tímto začala výuka ve všech obo-
rech, které se v současnosti na zuškách 
vyučují.

Další důležitou etapou v životě naší 
školy je zahájení výuky ve školním roce 
1999/2000 na nově otevřené pobočce 
v Nasavrkách.

Ve školním roce 2000/2001 byl záslu-
hou zřizovatele města Slatiňany postaven 
pro naší školu krásný, moderní taneční 
sál o rozloze téměř 100m2. Tento sál je 
součástí školního komplexu, ve kterém 

se nacházejí i třídy pro školní družiny ZŠ, 
moderní jídelna a hřiště. V roce 2002 byl 
na zahradě školy postaven altán, který je 
v teplejších měsících využíván pro mnohé 
kulturní akce a vystoupení. Tato stavba 
byla postavena z velké části za pomoci 
sponzorů.

V dalších letech došlo k modernizaci 
a stavebním úpravám i v hlavní budo-
vě školy – klimatizace v hudebním sále, 
odhlučnění tříd, výměna oken, přepaže-
ním a úpravami v 1. patře získala škola 2 
místnosti pro hudební obor a sloučením 
dvou přízemních místností vznikla krás-
ná učebna hudebních nauk a zkušebna. 
Tyto úpravy se mohly uskutečnit proto, že 
v roce 2007 se výtvarný obor přestěhoval 
do prostor nad českou spořitelnu. S pomo-
cí zřizovatele se podařilo prostorové pro-
blémy naší školy vyřešit, neboť v tomto 
období se počet žáků naší školy stabilně 
pohyboval již okolo 400. V loňském roce 

se v prostory nad spořitelnou vybavily 
klimatizací a v letošním roce se kompletně 
vyměnila okna. Tímto se podmínky pro 
výuku dětí opět zlepšily.

V roce 2005 vznikl na naší škole dět-
ský folklórní soubor Formánci, který se 
skládá ze dvou složek – dětská muzi-
ka a tanečníci. Tento soubor se rych-
le a výrazně zapojil do činnosti školy 
a i přes svou krátkou historii má za sebou 
spoustu úspěchů, jako např. 2. místo 
v celostátním kole soutěže dětských 
lidových hudeb v roce 2009 (letos opět 
do českého finále, které se v květnu usku-
teční v Mikulově, naši mladí muzikanti 
postoupili), pozvání a účast na mnoha 
významných folklórních festivalech 

u nás a již i v zahrani-
čí. Naprosto hlavní je 
však pro nás zapojení 
tohoto souboru a celé 
naší školy do kulturní-
ho dění města. Výbor-
né výsledky v sou-
těžích našich žáků, 
zvláště v posledních 
le tech ,  jen  zvyšu -
jí laťku a úroveň naší 
činnosti pro veřejnost. 
Nové projekty a akce, 
které v posledních 
letech vznikly a které 
naše škola spoluor-
ganizuje, jako např. 
podzimní mezinárodní 
folklórní festival Tra-
dice Evropy, Slatiňan-
ské pozastavení, škol-
ní akademie v divadle 
K. Pippicha aj., jsou 
pro naší školu výzvou 
a motivací.  Velkou 
pomoc máme i díky 

aktivní činnosti Sdružení rodičů a přátel 
dětí školy (SRPDŠ), které organizačně 
a finančně pomáhá s mnoha akcemi a čin-
nostmi (soustředění žáků, soutěže ZUŠ, 
většina již jmenovaných akcí).

A co nás v tomto roce čeká? 17.–
18. 4. školní akademie k 20. výročí školy 
v divadle K. Pippicha v Chrudimi, 3. 4. 
vernisáž výstavy prací žáků výtvarného 
oboru, 23. 5. Závěrečný žákovský koncert 
v hudebním sále školy, v červnu koncert 
absolventů naší školy na zámku Slatiňa-
ny, na podzim výstava k 20 výročí školy 
s bohatou fotodokumentací, Tradice Evro-
py v sokolovně, vánoční žákovské vystou-
pení v sokolovně a mnoho dalšího.

Závěrem bych chtěl poděkovat za pod-
poru a spolupráci městu Slatiňany, pracov-
nímu kolektivu ZUŠ, veřejnosti, rodičům 
a sponzorům za přízeň a našim žákům 
za důvěru. 

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Divadelní vystoupení v altánu v rámci „Abrakova dne“
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130 LET OD ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU VE SLATIŇANECH

Vystoupení ZUŠ k 20. výročí založení školy

„V roce 1882 vznikla v obci Slatiňany my-
šlenka zříditi po příkladu jiných obcí sbor 
hasičský. Do té doby měla obec, co se po-
žárového nářadí dotýče, pouze 12 košů lně-
ných, 3 těžké háky, 2 dlouhé hřebříky a 1 
již plně nepotřebnou stříkačku ruční. Mimo 
toho nářadí měl velkostatek svou vlastní 
stříkačku starého systému se zastaralým 
hasičským nářadím. Cukrovar měl též své 
vlastní hasící nářadí téhož druhu.
Vzhledem k těmto okolnostem sestavilo se, 
najmě přičiněním tehdejšího starosty obce, 
pana Josefa Holuba, z obecního výboru 
komité, kteréž si za účel obralo, zřídit sbor 
dobrovolných hasičů ve Slatiňanech.“
Toto jsou přesně opsány první věty z kroni-
ky hasičského sboru ve Slatiňanech, kterou 
započal psáti Josef Schmoranz, profesor 
průmyslové školy v Chrudimi. 
Tento úryvek se objevil v Ozvěnách Sla-
tiňan přesně před deseti lety při oslavách 
120. výročí založení našeho sboru a tímto 
Vám chceme připomenout naše letošní 
velké oslavy a zároveň nám dovolte, aby-
chom Vás ve stručností seznámili s činnos-
tí a prací za uplynulých 10 let.
Začněme výroční valnou hromadou sbo-
ru v roce 2003, kde byl jako nový velitel 
sboru zvolen František Rulík ml. V tomto 
roce jelikož pomalu dosluhovala technika, 
hlavně kropící vůz AKV-8 (r. v. 1974) bylo 
opětovně požádáno dopisem na GŘ HZS 
a Pardubický kraj o přidělení dotace na ná-
kup nového zásahového vozidla, kde naše 
žádost nebyla vyslyšena, ale přesto jsme 
dostali dotaci 32 000 Kč na opravu druhé-
ho vozidla DA-12.Co se týče naší pracovní 
činnosti na údržbě hasičské zbrojnice, tak 
byl proveden nátěr oken a sušáku na ha-
dice, zhotovení nového plotu ze strany 
od řeky, vymalování garáží a dílny. 
Něco z kultury – v květnu jsme si vyšlápli 
pěšky kolem řeky Chrudimky až do Pekla 
ve Slavické oboře a zpátky přes Trpišov, 
kde jsme se v místní hospůdce posilnili 
na zbytek zpáteční cesty. V měsíci říjnu 
jsme uspořádali zájezd do Jižních Čech. 
V tomto roce vyjela naše výjezdová jed-
notka SDH k 20 případům, vesměs k požá-
rům a technickým zásahům.
Rok 2004 byl pro nás zlomový. Započa-
lo se se sháněním finančních prostřed-
ků na pořízení nového hasičského vozi-
dla. Podařilo se sehnat jak finanční dary 
od sponzorů, tak i dotaci od Krajského 
úřadu a v neposlední řadě si město muselo 
vzít na zbytek úvěr. Takže hned na prvním 
podzimním zastupitelstvu města bylo roz-

hodnuto a zároveň odhlasováno o pořízení 
nového vozidla. Z výběrového řízení vze-
šla vítězně fa SPS Slatiňany.
V tomto roce jsme navštívili v květnu vý-
stavu požární techniky v Brně – veletrh Py-
ros, uspořádali výlet do Litoměřic na celo-
státní setkání hasičů a hasičské techniky.
Zásahová činnost se nám tento rok zdárně 
vyhýbala, protože jsme se zúčastnily jen 
14 výjezdů. Ale to nesmím zapomenout 
na asistence při pálení nádrží ve firmě 
EURO – ŠARM, čistění studní a rybníku 
a práce pro město Slatiňany.
Následující rok 2005 jsme se konečně do-
čkali nového výjezdového vozidla na pod-
vozku MAN, které nám bylo slavnostně 
předáno19.3. Z důvodu tohoto slavnost-
ního předání se nám podařilo vymalo-
vat prostory kluboven, chodby, kuchyně 
a bylo pořízeno zabezpečovací zařízení 
hasičské zbrojnice. Na zájezd jako odměnu 
za celoroční práci jsme jeli do hasičského 
muzea Čechy pod Kosířem a dále směr 
vinný sklípek Kyjov. Výjezdová jednotka 
měla celkem 15 výjezdů, ale hlavní změna 
nastala v pořízení vyprošťovacího zařízení 
na dopravní nehody a tím i větší objem od-
školených hodin na nácviku vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel.
Další v pořadí tedy rok 2006 začal hned 
velkou akcí, kde jsme svépomocí proved-
li vydláždění dvora u hasičské zbrojnice 
zámkovou dlažbou . Hlavně jsme se v tom-
to roce připravovali na 30.ročník pohárové 
soutěže o ,,Pohár starosty města Slatiňan“, 
který se jako tradičně koná v měsíci září. 
V měsíci říjnu jsme uspořádali výlet na zá-
mek Konopiště a okolí.
Tento rok naše ,,výjezdovka‘‘ vyjela cel-
kem k 24 zásahům, převážně na zdolává-
ní živelných pohrom – povodně, záplavy, 
spadlé stromy atd. Podařilo se nám také 
zařídit exkurzi na Přehradě Pařížov s pro-
hlídkou hráze.
Rok 2007 začal hlavně rekonstrukcí sta-
ré historické hasičské stříkačky, u které se 
nám podařilo stihnout termín začátku celo-
státního srazu hasičstva v Litoměřicích, kde 
jsme se prezentovali s touto renovovanou 
starou stříkačkou taženou čtyřspřežím Sta-
rokladrubských vraníků, které sklidilo veli-
ký ohlas. Jelikož chceme jít s dobou, tak se 
nám podařilo sehnat sponzorsky starší počí-
tač, do kterého byl zaveden internet a naše 
omladina zřídila stránky SDH Slatiňany.
V tomto roce jsme vyjeli k 28 výjezdům, 
zde nastal zlom, začali jsme jezdit více 
na dopravní nehody.

Toto je „stručný“ přehled naší činnos-
ti za období od r. 2003 až 2007, ale jak 
jste si mohli všimnout nezbyl prostor pro 
akce jako jsou v dubnu – otevírání spor-
tovní sezony (Čarodějnice), dětský tábor 
na Krucemburku, pořádání jak závodů pro 
dospělé, tak i pro děti a v neposlední řadě 
v listopadu ukončení sportovní sezony 
s přátelským posezením. A když zmíním 
výjezdovou jednotku, tak pravidelná ško-
lení, nespočet hodin na údržbě a opravách 
techniky.
To už je dnes opravdu vše, další období 
od r. 2008 až 2011 si budete moci přečíst 
příští měsíc. Snad jen pro informaci o na-
šich letošních oslavách, první akcí bude 
Den otevřených dveří v naší hasičské 
zbrojnici a to 18. a 19. 5. od 9 do16 hod.
Druhá hlavní část oslav bude dne 9. 6. 
od 13 hod , kdy půjde slavnostní průvod 
od restaurace Bonet až do Zámeckého 
parku, kde proběhnou oslavy. Podrobný 
program dostanete v příštím čísle Ozvěn 
Slatiňan.

Starostka sboru Dagmar Jeřábková
Velitel JSDH Rulík František

Litomyšl 14. – 20. května 2012

www.gastroslavnosti.cz

Chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii podle

Magdaleny Dobromily Rettigové

Pardubický kraj,
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 
a Smetanova Litomyšl, o.p.s. vás zvou na

Gastronomické
slavnosti

Magdaleny Dobromily 
Rettigové

17. dubna 2012 se v 16.00 a 18.00 hodin 
uskuteční v divadle K. Pippicha v Chrudi-
mi školní akademie,kde se veřejnosti před-
staví hudební a taneční soubory základní 
umělecké školy. Tato vystoupení se konají 
k příležitosti oslav 20. výročí založení zá-
kladní umělecké školy ve Slatiňanech.

Předprodej lístků je v informačním centru 
v Chrudimi a v pokladně divadla K. Pippi-
cha. Cena vstupenek je 80 Kč dospělí, 40 
Kč děti.
18. dubna 2012 se v 16.00 hodin v divadle 
K. Pippicha v Chrudimi uskuteční vystou-
pení tanečního oddělení ZUŠ a hudební 

skupiny TRS.
Předprodej lístků na tuto akci je také v in-
formačním centru v Chrudimi a v pokladně 
divadla K. Pippicha. Cena vstupenek je 70 
Kč dospělí a 40 Kč děti.

Srdečně vás zvou a těší se na vás žáci
a zaměstnanci ZUŠ Slatiňany!
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Podle nápisu nad vchodem přední strany kapličky se dočítá-
me, že byla postavena v roce 1900 nákladem obce a z příspěvků 
dobrovolných dárců (viz. obr. 1 a 2).

Stavbě kapličky předcházela debata představenstva obce 
na veřejné schůzi, jednající o postavení nové zvoničky na kůlně 
pro hasiče. Z tohoto záměru nakonec sešlo a obecní výbor roz-
hodl, že se postaví kaplička, na jejíž vížce by byl instalován onen 
zvonek. Tímto úkolem byl pověřen radní obce J. Vaško, který 
měl opatřit plánek s rozpočtem na tento minisvatostánek o ploše 
podlážky 4 m2 pro několik věřících.

Plánek připravil zednický mistr A. Tesař ze Slatiňan 
a na schůzi místního výboru (13. 5. 1900) bylo rozhodnuto, aby 
se co nejdříve začalo s realizací stavby. Došlo pouze k jediné 
změně vůči projektu, a to místo levnějšího kamene pro zdění 
kapličky byly použity cihly, čímž se výdaje navýšily o 124 K.

Celkové náklady na postavení tohoto objektu činily 1096 
K 99 h, z čehož částka 443 K a 66 h pocházela od dárců.

V zápisech obce nebylo nalezeno udělení svátosti posvěcení, 
vztahující se k interiéru kaple s malým oltářem a obrazem mado-
ny s dítětem, ani odhalení pamětní desky obětí I, světové války 
vpravo od vchodu,u nichž je u šesti padlých vojínů uveden pouze 
rok a den narození.

Ze zápisů obce Svídnice, do níž Trpišov politicky náležel, 

vybíráme majetkový převod, týkající se trpišovské kapličky.
Dle nařízení c.k. okresního soudu v Nasavrkách v roce 1902 

má být část veřejného majetku obce, na němž byla v roce 1900 
postavena kaple, vyvlastněna a odprodána Trpišovu. Soud usta-
novil výbor, aby mu byl prodán 1m2 pozemku za 5 h s přihlédnu-
tím, že byl využit ke zbožnému účelu. Protože zastavěná plocha 
i se zahrádkou měří 77 m2 (oplocená plocha má 44 m2), zaplatí 
osada Trpišov za tento pozemek, pol. obci Svídnice 3 K a 85 
h. Tímto usnesením výboru je zbaven uvedený pozemek práva 
veřejnosti a přechází do vlastnictví obce Trpišov.

Parcela s kaplí patří k památkově chráněným územím a je 
ve vlastnictví města Slatiňan, které se stará o její údržbu.

Trpišov a Kochánovice patřily v letech 1850–1920 a 1960–
1971 k samosprávné obci Svídnice a od r. 1971 ke Slatiňanům.

Počet obyvatelstva Trpišova v roce 1971 čítal 261 trvale žijí-
cích občanů, dnes jich má pouze 190.

Ing. Milan Vorel, foto J. Hodic

Kaplička vévodí trpišovské návsi

Obr. č. 1

Obr. č. 2

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbyt-

ky látek)
  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoško-

zené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou

 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kober-
ce – z ekologických důvodů

  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem zne-
hodnotí

  znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

dne: ČTVRTEK 12. dubna 2012
čas: od 9.00 do 17.00 hodin

místo: SLATIŇANY – Městský úřad – DVŮR
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se ne-
poškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
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MĚSTO SLATIŇANY   
 
Vás srdečně zve na vystoupení kapely 

 

Čtveráci 
 

 

s kapelníkem Jarkem Novákem 
 

pátek 13. dubna 2012 v 16,00 hodin 
Společenský dům Slatiňany 

(bývalá školní jídelna) 
 

Opět přijíždějí do Slatiňan,  
zahrají dechovky, ale i písně z muzikálů,  
a nebudou chybět ani písničky na přání!! 

 

Vstup zdarma 
 

 



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, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Mgr. Jiří Kváš, člen ZM Slatiňany, 
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 16. dubna 2012. ZDARMA. 
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Psí salon 

PSI K NAKOUSNUTÍ 
se sídlem v Pardubicích 
Nabízí:  

Stříhání, trimování, koupání, vysoušení, 
krácení drápků, vytrhávání chloupků 

z oušek, atd. 

BEZ ČEKACÍCH LHŮT! 
Sídlo: Pardubice 530 02, 17. Listopadu 216  

           (přímo u zastávky směrem do centra) 

V případě zájemců ze Slatiňan a okolí mohu 
přijet za Vámi! 

Kontakt (objednání po telefonu nebo mailu):  

MVDr. Kateřina Brůžková  

Tel: 724 578 597  

Mail: psiknakousnuti@seznam.cz 

Web: http://psiknakousnuti.wz.cz 

ARTCORETATTOO
Tetovací studio

Slatiňany, Čechova 590

Nabízí: tetování (klasické, barevné, tribal),
Návrhy tetování, předělávky,

grafické služby, Body piercing.

Nově: permanentní make up
(trvale přirozené líčení, které zdokonalí

drobné nerovnosti v obličeji).
Obočí, horní a dolní oční linky.

Kontura a vyšrafování rtů.

Nyní za skvělé zaváděcí ceny!

Kontakt:
Irena Klempířová 728 711 260

Matěj Klempíř 603 727 347

Soukromá inzerce
Městská knihovna Slatiňany 

vyhlašuje soutěž    
 

NEJKRÁSNĚJŠÍ  

VELIKONOČNÍ KUŘÁTKO  
Milé děti, blíží se jaro a s ním i Velikonoční svátky. 

Sluníčko se na nás usmívá a láká nás ven do přírody. 
Tam na nás čeká plno překvapení, ať to jsou první 

kvítka nebo nově narozená zvířecí mláďátka.           
Mezi těmi prvními jsou určitě žlutá kuřátka. 

 
 

Pro Vás, malé výtvarníky, jsme připravily soutěž. 

Podle své zručnosti a fantazie  malujte, modelujte,  
lepte, stříhejte… své kuřátko a  přineste ho                      

do  naší knihovny do 6. dubna 2012. 
 
 

Všechny „žluťásky“ zde vystavíme a budou ke shlédnutí       
do konce měsíce dubna 2012. 

 

Majitelé těch nejkrásnějších budou odměněni.  
 
 

 


