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V sobotu 6. října 2012 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městské-
ho úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství 
našeho města 9 nových občánků.

Poděkování

Vítání občánků

Přednáška ve Švýcárně

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Anna Čmelíková

Děkuji městu Slatiňany panu MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé bla-
hopřání  k mým devadesátým narozeninám,  které mě  velice  po-
těšilo. Paní Aleně Pavlišové za milou návštěvu, dárek a kytičku.

František Hromek

Položení věnců při státním svátku

I pro tuto zimu jsme pro vás připravili, jak věříme, zajímavý pro-
gram, který 18.  října zahájí Karel Bejček z hradecké hvězdárny 
s přednáškou o naší planetě, Země jako zázrak a hned 1. listopadu 
se s Hanou Doležalovou podíváme do Skotska. 13. prosince mezi 
nás zavítá Jiří Mára s přednáškou o Japonsku. S Petrem Baudyšem 
se 10. ledna podíváme do rovníkové Afriky, konkrétně do Keni, 
Tanzanie  a  na  ostrov  Zanzibar.  Dan  Hála  nám  21.  února  bude 
vyprávět  o  svém putování  po Arizoně  a  cyklus  cestovatelských 
večerů zakončí 14. března David Hainall, se kterým se vypraví-
me  do  rakouských Alp.  Všechny  cestovatelské  večery  začínají 
v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.
V  sobotu  10.  listopadu  vás  srdečně  zveme  na  Filmový  festival 
zimních sportů a sobotu 16. února již máme rezervovanou pro fil-
mový festival outdoorových filmů, Expediční kamera. Oba festi-
valy začínají v 13.30.
Změna programu vyhrazena. JH

Program cestovatelských večerů
a filmových festivalů ve Společenském domě

Dne 28. října 2012 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou 
položeny  kytice  k  pomníkům  padlých,  jako  vzpomínka  obětem 
1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.

Uspořádat přednášku o koních Převalského byl velmi dobrý nápad. 
Konala se na Švýcárně – v Interaktivním muzeu starokladrubské-
ho koně v  sobotu 15.  září. Hostem a  zároveň přednášejícím byl 
RNDr. Evžen Kůs ze ZOO Praha. Příjemné povídání o životě koní 
jak v Mongolsku, tak u nás doplnil nejen poučným a zajímavým 
filmem,  ale  i  spoustou  fotografií. Zcela  zaplněný  sál  diváky vy-
pověděl o tom, že zvolené téma bylo zajímavé a nejen slatiňákům 
hodně  blízké  a možná  i  nové  prostředí,  ve  kterém  se  přednáška 
konala proto přilákala nejen místní obyvatele… Zároveň se expo-
zice v muzeu rozrostla a další dva exponáty, které zapůjčilo doku-
mentační oddělení ZOO hlavního města Prahy a jde o lebku hřebce 
a vyčiněnou kůži koně Převalského. Do Slatiňan je v sobotu přive-
zl právě RNDr. Evžen Kůs.  R.M.

99. Laskavý večer s legendárním písničkářem
V úterý 9. října  si  do  Společenského  domu  jistě  najdou  cestu 
milovníci folkové hudby i lidovek. A toho, kdo zrovna tento žánr 
neposlouchá, možná zláká osobnost, která do Slatiňan přijede za-
hrát,  zazpívat,  ale  i  jen  tak  si  popovídat.  Podruhé na LV zavítá 
skvělý písničkář Jaroslav Hutka. Od jeho prvního vystoupení už 
ale uteklo hodně vody, vždyť to bylo ještě v kavárničce na křižo-
vatce (9. 6. 2004).
Jaroslav Hutka  je  činný  nejen  jako  hudebník,  ale  vytrvale  píše 
povídky  a  fejetony. Možná  něco  na  LV  také  přečte.  Pokud  jde 
o hudbu, představovat jeho tvorbu by bylo nošením dříví do lesa. 
Hraje nejen vlastní písně, ale podstatnou část jeho repertoáru tvoří 
i písně lidové, především ty, které celý život sbíral František Sušil.
CD i knížky budou na místě také k zakoupení.
Laskavý večer začne v 19 hodin a vstupné je 50 Kč. A samozřejmě 
nebude chybět ani malé pohoštění zeleným čajem, černou kávou 
a červeným vínem.
Lístky si můžete koupit na místě (budou-li ještě) nebo v předpro-
deji v městské knihovně (469 660 239).  z.j.
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Milí slatiňáci,
léto je za námi a než přijde to pravé podzimní sychravé poča-

sí,  nechcete  ještě  využít  poslední  letošní možnost  víkendového 
otevření muzea  starokladrubského  koně  Švýcárna,  které  bylo 
v  letošním roce, po  rozsáhlé  rekonstrukci, otevřeno? Připravena 
je pro Vás zajímavá expozice, kde si v interaktivní části můžete 
vyzkoušet  sedlání a uzdění koně na  figuríně v životní velikosti, 
vyzkoušet  jaký má pocit kočí na kočáře, prohlédnout  si koňský 
box,  a  v  neposlední  řadě  shlédnout  zajímavý  dokument,  který 

Vás provede životem starokladrubského koně, historií města Sla-
tiňany  i  rekonstrukcí Švýcárny. Pro  naše  nejmenší  návštěvníky 
jsme připravili kreslící koutek, plyšové koníky, které mohou hře-
belcovat, sednout si na ně, nebo se prostě jen tak pomazlit. Dále 
tu máme polštářkové pexeso a  tradiční hračku koníky na  tyčce, 
které si mnozí z nás pamatují z dětství.

Naše muzeum  je  otevřeno  do  konce  září,  včetně  svátku 
28.  9.,  kromě pondělí,  vždy od 10.00 do 17.00 hodin  a  v  říjnu 
vždy v sobotu a neděli, také od 10.00 do 17.00 hodin. Protože se 
muzeum stalo opakovaně navštěvovaným místem, připravili jsme 

pro Vás možnost  zakoupení  permanentní  vstupenky  s  výraz-
ně  sníženým vstupným. Děkujeme Vám  za  přízeň  a  těšíme  se 
na Vaši návštěvu.

Všichni  pak můžete  pokračovat  na náš  oblíbený  „Kočičák“, 
který má po opravě nový kabát. A když už jsme u „ Kočičáku“, 
tak také konkrétní informace o sbírce, která byla vyhlášena hned 
po  poničení Kočičího  hrádku  vandaly  v  dubnu  letošního  roku 
a byla k 31. srpnu uzavřena. K tomuto datu na ní bylo veřejností 
přispěno částkou 48 485 Kč. Oprava byla zadána a také v červnu 
realizována  firmou  PLUTO Chrudim.  Fakturovaná  a  zároveň 
zaplacená  částka  za  zmíněnou  opravu  byla  29  957 Kč.  Byla 
tedy nižší, než bylo ve sbírce vybráno. Peníze, které zbyly,  jsou 
samozřejmě  uloženy  na  účtu Města  Slatiňany  a  budou  použity 
výhradně na další opravy Kočičího hrádku. Všem, kteří přispěli, 
ještě jednou děkujeme!
INTERAKTIVNÍ MUZEUM STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ 
ŠVÝCÁRNA
Telefon: 469 315 134, email: svycarna@slatinany.cz, www.slati-
nany-svycarna.eu.

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 51. schůzi dne 10. 9. 2012
1.  Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
2.  Poskytnutí finančních příspěvků – grantů (schváleno – viz web).
3.  Zřízení  věcného  břemene  pro  umístění  kanalizační  přípojky 
v kat. území Kunčí (schváleno).

4.  Dodatek  č.  1  k  nájemní  smlouvě  na  byt  č.  4,  1  +  1,  v  domě 
čp. 835, na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení ná-
jmu bytu (schváleno).

5.  Splátkový kalendář na úhradu závazku z bytu č. 1 v domě čp. 92 
na Starém náměstí ve Slatiňanech (schváleno).

6.  Žádost  o  pokácení  1 ks  břízy  bělokoré  na  pozemku  parc. 
č. 369/28 v katastrálním území Slatiňany (odloženo do ověření 
některých nejasností).
 Žádost o úpravu (snížení) lípy srdčité na pozemku parc. č. 618/1 
v  katastrálním území Slatiňany  (schváleno snížení a vyvážení 
koruny z důvodu bezpečnosti).

Pozvání



3

V  sobotu  17.  listopadu  se  v  slatiňanské  sokolovně  uskuteční 
VIII. ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák. V letoš-
ním ročníku se představí 8 kapel. V 15 hodin zahájí bohatý pro-
gram festivalu známá pardubická kapela Pouta. Dále pak můžete 
vidět a slyšet tyto hudební skupiny: Balzamína – mladá pardubic-
ká skupina, Tata Mia –  trio pohodových muzikantů, při  jejichž 
vystoupení  se  rozhodně  nebudete  nudit,  Křáp  –  bluegrassová 
skupina z Bíliny, parta okolo Jindry Luňáka (pořadatel známého 
hudebního festivalu Bílinské Babí léto). V loňském roce si poprvé 
zahráli zde ve Slatiňanech, moc se líbili, takže příznivci klasické 
country se mají opět na co těšit. Po nich vystoupí domácí kapela 
Strunovrat, což jsou manželé Šottovi a bratři Saša a Robert Fre-
iovi.  Jednoznačně vrcholem letošního  festivalu bude vystoupení 
Žalman a spol. Pavel Žalman Lohonka je bezesporu jedna z nej-

významnějších českých písničkářských osobností, folková legen-
da. Jeho písně zlidověly, inspirují a stále ovlivňují jak začínající, 
tak i zkušené muzikanty. Žalman a spol. zahrají v novém složení. 
Manžele Brožovi  vystřídal  Pavel Malina  –  uznávaný muzikant, 
multiinstrumentalista,  který  hrál  v  mnoha  špičkových  kapelách 
(Druhá tráva, Zelenáči, V. Martinová, W. Matuška, P. Bobek, aj.) 
a na postu zpěvačky se po patnácti letech k Žalmanovi vrací skvě-
lá Michaela Hálková. Po Žalmanovi a spol. se přepne na trochu 
jinou vlnu v podání tria Spolu (Žamboch-Monty-Frauenberg). 
Honzu Žambocha  (mimo  jiné držitele  dvou  cen Anděl  za  skvě-
lá CD Žambochů) jsme viděli na loňském ročníku Slatiňanského 
vrabčáka se svou „rodinnou“ kapelou Žamboši. A byli vynikající! 
Závěr festivalu bude patřit Stráníkům. Je to jedna z nejvytíženěj-
ších českých folkových kapel, bez které se neobejde žádný solidní 
festival. Kapela  Stráníci  je  vlastně  hudební  sdružení manželské 
dvojice Luboše a Veroniky Stráníkových,  s nimiž v  triu nejčas-
těji  vystupuje  Míra  Ošanec,  jinak  také  vyhledávaný  moderátor 
festivalů  a který bude moderovat  i  letošní  ročník Slatiňanského 
vrabčáka.  Repertoár  Stráníků  tvoří  převážně  skladby  takových 
veličin, jako jsou Simon and Garfunkel, Peter, Paul and Mary, či 
The Beatles.
Lístky  na  festival  si  můžete  zakoupit  v  předprodeji  v  obchodě 
galanterie paní Petrové,  a  to  již od 15. 10. 2012. Cena  lístků: 
v předprodeji 120 Kč dospělí, 60 Kč mládež a studenti, na místě: 
150 Kč dospělí, 70 Kč mládež a studenti. Děti do 10 let mají vstup 
zdarma.  Petr Šotta

Planeta Země je zázrak
Ve čtvrtek 18.  října  zahájíme další,  již 10.  (!)  sezónu cesto-

vatelských večerů. Tentokrát přivítáme nám  již dobře  známého, 
pana Karla Bejčka z Hradce Králové.

Při  našich minulých  setkáních  jsme  s  ním hovořili  o  letech 
do  vesmíru  –  kosmonautice,  raketách  a  lidech.  Prošli  jsme  se 
i s prvními lidmi po Měsíci. Podívali jsme se na tajemný vesmír 
s miliardami  galaxií  a  také  jsme  si  udělali  výlet  naší  sluneční 
soustavou.

Jeho  další  přednáška  s  názvem  „Země  jako  zázrak“  bude 
o Zemi,  jak pan Bejček  říká, o zázračné a krásné planetě. Stále 
platí, že je to jediné místo pro život, které známe. A ona je přesně 
taková, aby tu byl život! 

Dozvíme se o její minulosti, struktuře, o utváření jejího povr-
chu  a  atmosféře. Také  se  podíváme na  veliký  význam Měsíce, 
na cestu života a na mnoho dalšího…

59.  cestovatelský  večer  se  koná  ve  Společenském  domě 
od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné.  JH

Žalman a spol. na Slatiňanském vrabčáku

59. Cestovatelský večer

Mykologická vycházka do lesů na Podhůře

V  neděli  7.  10.  se  koná  mykologická  vycházka,  kterou  vedou 
Pavel  Brůžek  a  Václav  Kobera,  kteří  představí  všechny  druhy 
(jedlé i nejedlé) hub, které účastníci najdou. Sraz je v 9.00 hodin 
u vodárny na Monaku a odtud vycházka povede lesem, převážně 
i mimo cesty, směrem na Kočičí hrádek a Podhůru. Košíky určitě 
s sebou. Je možné přinést čerstvé houby na určení. Vycházka se 
koná díky finanční podpoře Města Chrudim a navazuje na tradič-
ní výstavu hub, která proběhne v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. 
ve Slatiňanech ve Společenském domě.
Další informace: N.Gutzerová, 723 004 397, gutzer@centrum.cz.

Vážení občané,
Město  Slatiňany  a  Občanské  sdružení  Diakonie  Broumov 
nezisková organizace, děkuje všem dárcům použitého ošace-
ní,  věnovaného  pro  charitativní  účely.  Sbírka  se  uskutečnila 
ve čtvrtek 20. 9. 2012 na dvoře MěÚ ve Slatiňanech.
Zároveň  se  distancujeme od  sbírky  vyhlášené  formou  letáků 
ve vašich  schránkách firmou RE-CO CZECH na  tentýž den. 
V případě, že vámi odložené šatstvo zůstane neodvezené před 
vašim domem obraťte se s důvěrou na firmu RE-CO CZECH.

Dne  6.  října  2012  oslaví  v  kruhu  rodinném výročí  zlaté  svatby 
manželé Miroslava a Waldemar Drahovi.
Dne 27. října 2012 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany výročí zlaté svatby manželé Jaroslava a Vladimír Pickovi.
K  těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlaté svatby
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Starosta  města  Slatiňany  podle  §  27  zákona  č.  130/2000  Sb., 
o volbách do  zastupitelstva    krajů  a o  změně některých  zákonů 
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb  a o změně některých zákonů

oznamuje:

1. volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu PČR 2012 se 
uskuteční

v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je  volební  místnost  budova radnice MěÚ Slatiňany č. p. 36 
ve Slatiňanech pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Čechova čp.:11, 25, 71, 99, 166, 209, 253, 255, 254, 258, 290, 
356, 514, 553, 561, 562, 583, 590, 613, 630, 644, 650, 679, 692, 
746, 747, 759, 760, 804, 846
Dělnická čp.: 268, 269, 270, 279, 280, 281, 282, 292, 307, 308, 
369, 391
Farská čp.: 88, 765
Husova čp.: 225, 250, 374, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 406, 
608, 626, 751
Jiráskova čp.: 38, 43, 44, 86, 625
K Vlčnovu čp.: 500, 512
Medunova čp.: 31, 32, 33, 50, 220, 221, 370, 404, 566, 664, 665, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 708, 709, 710, 
712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 744, 763, 766, 767, 784, 
785, 798, 818
Na ostrově čp: 58, 63, 73, 75, 79, 417
Na Rembáni čp.: 706
Pišťovy čp.: 517, 666, 147E, 213 E, 230 E, 237 E, 202E
Presy čp.: 23, 100, 273, 278, 288, 332, 349, 401, 402, 412, 761, 
806, 853
Sečská čp.: 54, 232, 413, 492, 504, 505, 560, 648, 758, 815, 840, 
851, 860, 870, 873
Schmoranzova čp.: 89, 145, 159, 172, 231, 235, 254, 267, 300, 
310, 375, 503, 555, 599
Smekalova: 862, 866, 867, 868, 871, 872, 875, 876, 878
Smetanovo nábřeží čp.: 13, 15, 17, 18, 20, 116, 764, 858
Spojovací čp.: 180, 658
Staré náměstí čp.: 12, 847, 848
Šmeralova čp.: 127, 175, 177, 698
Štěpánkova čp.: 188, 197, 208, 212, 213, 294, 295, 304, 305, 306, 
347, 395, 418, 467, 869
T. G. Masaryka čp.: 36, 37, 40, 67, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 91, 94, 
95, 96, 117, 118, 121, 125, 126, 131, 142, 148, 151, 338, 407, 443, 
520, 567, 568, 801
Tovární čp.: 398, 403, 474
Tyršova čp.: 192, 193, 550, 552, 572, 576, 589, 796
U Cukrovaru čp.: 3, 144, 158, 206
V Kaštance čp.: 74, 757
Vítězství čp.: 109, 110, 194, 198, 199, 214, 216, 217, 218, 229, 
396, 397, 436, 657, 681, 740, 769, 770
Vrchlického čp.: 16, 46, 47, 48, 70, 76, 93, 97, 107, 108, 518
Zámecký park čp.: 1, 27, 30, 45, 122, 150, 170

ve volebním okrsku č. 2 
je  volební místnost ve Společenském domě čp. 287 Slatiňany 
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
Boženy Němcové čp.: 178, 179, 256, 285, 616, 617
Družstevní čp.: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 
736, 737, 738
Havlíčkova čp.: 210, 409, 470, 475, 477, 480, 486, 487, 494, 509, 
579, 581, 582, 614, 615, 621, 634, 662, 673, 850
Ke garážím čp.: 788, 820
Klášterní čp.: 160, 203, 204, 329, 334, 336, 345, 346, 368, 415, 
416, 459, 465, 600, 601, 602, 631, 637, 655, 659, 661, 675, 745, 

795, 839
Nádražní  čp.:112,  113,  114,  153,  154,  156,  167,  174,  181,  182, 
189, 190, 240, 247, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 274, 275, 
309, 354, 359, 360, 363, 364, 379, 390, 463, 496, 501, 506, 620, 
632, 639, 647, 671
Palackého čp.: 233, 234, 286, 302, 303, 335, 339, 340, 376, 388, 
393, 394, 432, 439, 445, 451, 462, 464, 476, 563, 585, 635, 636, 668
SNP čp.: 484, 513, 573, 588, 619, 628, 663, 
Staré náměstí: 832, 833, 834, 835, 857
Švermova čp.: 331, 342, 365, 371, 389, 426, 435, 460, 491, 607, 
609, 627, 669
T. G. Masaryka čp.: 80, 103, 111, 129, 132, 133, 134, 135, 202, 
223, 228, 649, 696, 697, 836
Tyršova  čp.:  296,  297,  298,  348,  405,  411,  431,  455,  485,  488, 
489, 490, 525, 529, 534, 537, 549, 622, 694
Vítězství čp.: 207, 341, 343, 344, 355, 387, 458, 495, 499, 510, 
511, 565, 652, 653, 654, 667
Wolkerova čp.: 191, 238, 241, 243, 257, 272, 276, 457, 542, 543, 
558, 559, 578, 641, 642, 674, 677, 678, 721

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní umělecké škole čp. 173 ve Sla-
tiňanech
pro voliče bydlící v ulici a čp.:
5. května čp.: 248, 315, 316, 323, 325, 328, 350, 351, 410, 456, 
472, 479, 540, 612
Družstevní čp.: 724, 725
Havlíčkova čp.: 185, 574
Jungmannova čp.: 425, 471, 481, 507, 531, 633, 638, 640, 643, 
645, 660, 672
Ke stadionu čp.: 420, 421, 422, 423, 434, 442, 656
Nerudova čp.: 161, 162, 163, 164
Neumannova čp.:  184, 289, 320, 321, 324, 326, 330, 337, 352, 
353, 454, 473, 498, 532, 586, 587, 592, 595, 597, 610, 611, 618, 
629, 670, 676, 699, 762
Podskála čp.: 29, 55, 61, 85, 219, 245, 800
Příční čp.: 52, 516, 521, 527, 538, 539, 554, 598, 605, 707
Raisova čp.: 137, 139, 195, 196, 200, 242, 246
Smetanovo nábřeží: 556
Staré náměstí čp.: 6, 7, 9, 10, 60, 64, 92, 128, 822, 823, 824, 825, 
857
Školská čp.: 293, 444, 530, 533, 604
Škrovádská čp.: 433, 437, 438, 526, 536, 548, 557, 591
Škrovádské nábřeží čp.: 317, 318, 319, 322, 327, 448, 450, 453, 
469, 493, 497, 515,
Švermova čp.: 748, 749, 753, 754, 755, 756, 807, 808
T. G. Masaryka čp.: 106, 124141, 143, 186, 222, 283, 311, 312, 
333, 400, 408, 419, 424, 427, 441, 446, 447, 449, 502, 508, 524, 
545, 580, 593, 768, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 
781, 782, 783, 813
Tyršova čp.: 59, 528, 541, 603, 606, 623, 651, 695, 700, 701, 702, 
703, 704, 705, 720, 722, 723, 742, 743, 750, 799, 809, 816, 854
V Tarasích čp.: 680, 739
Bez názvu ulice: 814, 817, 856

ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost Škrovád čp.11 pro voliče bydlící v místní čás-
ti Škrovád

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Trpišov čp. 93
pro voliče bydlící v místní části Trpišov a Kochánovice
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Kunčí čp. 2
pro voliče bydlící v místní části Kunčí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu PČR 2012
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Ptáme se za vás…
Dnešním rozhovorem navážeme na nedávné Fotoozvěny, kdy 
jsme vám představili čerstvě zrekonstruované vozidlo škro-
vádských hasičů – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 
16 Praga RN. Určitě ji mnozí z vás znáte pod názvem „Erena“. 
Dnes jsem si povídal s člověkem, který má lví podíl na dokon-
čení rekonstrukce, se starostou Sboru dobrovolných hasičů 
Škrovád, panem Miloslavem Kořínkem.

Jak dlouho jste členem Sboru dobrovolných hasičů Škrovád? 
Kdo Vás do SDH přivedl?
Dostal  jsem se ke sboru v r. 1954 ve Smrkovém Týnci, kdy mě 
k  této  činnosti  přivedl  otec,  jako velký  fanda hasičů. V  r.  1964 
jsem  se po  svatbě přestěhoval  do Škrovádu  a  samozřejmě  jsem 
se hned zapojil v místním SDH ve funkci strojníka. Posléze jsem 
se stal velitelem jednotky a to až do r. 1979. Pak asi 11 let jsem 
byl nucen z důvodu zaměstnání svoje fungování v SDH poněkud 
omezit. Potom již jako důchodce jsem se hasičině mohl věnovat 
daleko víc. Po smrti starosty SDH Škrovád, pana Příhody jsem byl 
v r. 1994 zvolen do funkce starosty našeho sboru.
Jak v současné době váš SDH funguje?
Vzpomínám, že když byla založena hasičská liga, první závod se 
konal právě u nás ve Škrovádě a účastnilo se jej 27 sborů. Pořádali 
jsme i pravidelný hasičský bál.
V 90.  letech  jsme měli  44  členů  a  dnes  nás  je  jen  18. Bohužel 
dnes asi není o naši činnost mezi škrováďáky takový zájem nebo 
i chuť a čas něco dělat, pro někoho bylo dokonce zatěžko zaplatit 
100 Kč roční příspěvek. Snažíme se účastnit soutěží v okolí a sami 
pořádáme 1x ročně soutěž v požárním útoku – Memoriál Václava 
Příhody a další posvícenskou soutěž. Mladých členů máme bohu-
žel málo a naši činnost táhnou převážně důchodci. V družstvu žen 
máme jen 3 členky.
Čím si myslíte, že je to způsobené, co by tuto situaci zlepšilo?
Je to o chuti jednotlivců něco dělat, byli bychom samozřejmě rádi, 
kdyby mezi nás přišli noví členové. Problémem je i to, že nemá-
me vlastní vozidlo, kterým bychom mohli např. jezdit na soutěže. 
Z techniky máme pouze 2 stříkačky bez vozidel.

Podařila se Vám teď ale velká věc, dokončit opravu vozidla Pra-
ga RN. Co všechno to obnášelo?
Celá akce trvala s přestávkami 20 let. S opravou Ereny jsme za-
počali opravou brzd, po pár letech jsme vyměnili motor a poma-
lu připravovali  opravu karoserie,  pak byla dlouhá pauza  a  letos 

jsme celou opravu dokončili 
rekonstrukcí  elektroinstala-
ce  a  povrchovou  úpravou. 
Finální  povrch,  vykytování 
a  nástřik  nám  provedl  pan 
Záleský z Kunčí.
Opravu  jsme  financovali 
z  našeho  skromného  roz-
počtu,  něco  se vybralo mezi 
škrováďáky  a  něco  jsme 
si  vydělali  sběrem  železa. 
Od pana Blažka  jsme darem 
dostali  10  litrů  motorového 
oleje.
Jak dlouho oprava trvala, 
kolik hodin?
Jak jsem říkal, celá oprava se 
protáhla na 20 let a letošní finále odhaduji na 250 hodin.
Kdo se na této opravě podílel?
Dokončení  opravy  jsem  v  letošním  roce  provedl  sám.  Mezi 
ostatními bohužel nebyl  téměř žádný zájem přiložit ruku k dílu. 
A takhle je to u nás téměř se vším.
Jak dlouho je toto vozidlo ve vašem sdružení?
V 50. letech Erenu dostali slatiňanští hasiči z Ústřední letecké ško-
ly SVAZARMu v Chrudimi a na začátku 70. let přešla do Škro-
vádu. V té době jsme sloužili jako záloha v případě výjezdu JPO 
Chrudim a Slatiňany. Ostrý zásah jsme neabsolvovali žádný.
Jaké máte další záměry s tímto autem?
Rádi bychom Erenu provozovali jako veterána. Musíme ještě ab-
solvovat technickou kontrolu a celou věc vyřídit administrativně 
na  odboru  dopravy  na MěÚ Chrudim. Chtěli  bychom  se  s  ním 
účastnit  hasičských  akcí  v  našem  regionu. O účast  historických 
vozidel je u pořadatelů velký zájem.
Děkuji za rozhovor a přeji vám, abyste zprovoznili Erenu jako 
veterána co nejdřív, ale hlavně aby se vám podařilo získat pár 
nových a aktivních členů.

A na závěr ještě zajímavostí:
•  CAS 16 Praga RN byla vyráběna ve firmě Praga v letech 1933–
1953 a škrovádské auto bylo jedno z posledních, které Pragovka 
vyprodukovala 

•  výkon  čerpadla  1600  l/min;  obsah  nádrže  na  vodu  je  1500 l 
a na pěnidlo 500 l

•  motor  je zážehový čtyřdobý šestiválec s  rozvodem SV a obje-
mem 3468 ccm 

•  čtyřstupňová převodovka se zpětným chodem
•  pohon zadní nápravy spojovacím hřídel opatřeným kardanovou 
koulí

•  vůz dosahoval rychlosti kolem 80 km/h při průměrné spotřebě 
25 l/100 km.

A  ještě  perlička: Ústřední  letecká  škola  SVAZARMu Chrudim, 
kde byla škrovádská Erena uvedena do provozu, v r. 1958 přeško-
lila 30 branců na letoun C-11 (JAK-11), kteří poté v rámci základ-
ní  vojenské  služby  absolvovali  výcvik  na  proudových  stíhacích 
letounech MiG-15; profesionálních vojenských pilotů bylo málo 
a studená válka v plném proudu…

Ptal se J. Hodic

kazem,  cestovním, diplomatickým nebo  služebním pasem České 
republiky, anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem ko-
nání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může hlasovací 
lístky obdržet i ve volební místnosti.

5.  Je-li  ve  volebním  okrsku  obsažena  celá  část  obce  (Škrovád, 

Kunčí, Trpišov) nejsou vypsána čísla popisná.
6. Případné II. kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 19. 10. 
2012 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 20. 10. 2012 od 8.00 
do 14.00 hodin.
Voliči hlasovací lístky pro případné II. kolo senátních voleb obdrží 
přímo ve volební místnosti.
Ve Slatiňanech dne 26. 9. 2012
  MVDr. Ivan Jeník
  starosta 
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Každoročně bývá v Galerii v Hlinsku výstava obrazů a my 
se téměř pravidelně zúčastníme. A tak tomu bylo i letos. Byla to 
výstava  obrazů Antonína Slavíčka.  Jeho  dílo  zobrazující  naši 
krásnou Vysočinu, Orlické hory  i Prahu je velmi působivé,  jeho 
osud  pohnutý. V  necelých  40  letech  ho  postihla  pří  koupání 
v  říčce Zdobnici mrtvice. Následné  ochrnutí  ho  zlomilo  a  on 
po marných pokusech znovu malovat ukončil svůj život v únoru 
1910. Zůstala  po  něm manželka Bohumila  – Míla,  dva  synové 
Jiří a Jan (i ten byl malířem) a dcera Eva. Ta se později provdala 
za  generála Rudolfa Medka  a  s  ním měla  syny  Ivana  (politika 
a redaktora) a Mikuláše (malíře).

Ovdovělá  paní Míla  se  znovu  provdala  za malíře Herberta 
Masaryka  –  syna  našeho  prvního  prezidenta. Narodila  se  jim 
dvojčata Herbert  a Anna,  syn Tomáš  a  dcera Herberta.  Oba 
chlapci  brzy  po  narození  zemřeli. Dr. Anna Masaryková  byla 
historičkou umění a nám je blízké, že v roce 1964 byla autorkou 
výstavy a katalogu k výstavě obrazů Jindřicha Pruchy, právě tady 
v Hlinsku. 

Z Galerie  jsme  ještě  šli  do protějšího muzea. Tady  je  nejen 
stálá  výstava  týkající  se  zdejšího  regionu,  kterou  jsme  někteří 
už viděli, ale v současnosti  i výstava Dráteníkův rok. Je  tu řada 
půvabných  předmětů  zhotovených  touto  prastarou  technikou  – 
tady dovedenou až do umění.

Další naše akce byla vícedenní. Naskytla se nám příležitost 
pobývat na chalupě Antonín v Rostejně nedaleko Seče a Běst-
viny. Byla  to  pro  nás  úplná  výhra,  protože  pobyt  byl  dotován 
Nadačním  fondem AVAST. Tento  fond  byl  vlastně  sponzorem 
našeho  pobytu  a  je  až  velice  obtížné  vyjádřit  tomuto  fondu 
všechny naše díky. Ovšem další díky  je  třeba mířit k  jedné naší 
člence  Janě,  která  na  naši  činnost  upozornila  organizátora  akcí 

konaných na  chalupě. A  tím organizátorem  je velice všestranný 
člověk – jinak pedagog – Mgr. Miroslav Čmelík. Ten se nesmírně 
zasloužil o úspěch celé naší akce. Vyhověl ochotně našim poža-
davkům na jednotlivé výlety, pomohl radami a dokonce se s námi 
všeho zúčastnil.

A  tak  jsme  jeden  den  absolvovali  procházku  podle  řeky 
Doubravy  na  architektonicky  zajímavou Pařížovskou  přehradu. 
Další den jsme jeli do Třemošnice, do Podhradí. Tady jsme byli 
na prohlídce hradu Lichnice a Lovětínskou roklí došli do Závrat-
ce. V něm je technická památka – Berlova vápenka – zrekonstru-
ovaná na muzeum. Dozvěděli  jsme se tu původní technologický 
postup výroby vápna i nynější výrobu cementu. Návštěvníkem až 
otřese, jak těžká a zdraví škodlivá byla práce místních dělníků. 

A zatímco my jsme byli na exkurzi, náš obětavý „pan vedou-
cí Mirek“ nakupoval  potraviny na naše  další  stravování. V  led-
ničce na chalupě zatím čekalo naložené maso na večerní grilová-
ní. Společná posezení s vyprávěním byla pokaždé příjemná. A to 
je na zahradě ještě k dispozici bazén na zaplavání. 

Poslední den jsme šli lesem na Pilku. Cestou nás čekal místní 
revírník  se  svým výkladem  a  u Chrudimky  v  restauraci  oběd. 
Nad vodou s vodním kolem jsme si příjemně odpočinuli a podle 
přehrady se vraceli zpět. Pak malé občerstvení a další odpočinek 
v hospůdce Pod drnem. V Hoješíně jsme i vzpomínali na dřívější 
výlet,  kdy  jsme  u místního  zámečku  byli  při  jedné  etapě  naší 
postupné cesty od pramene Chrudimky - až k soutoku s Labem. 

Nakonec  jsme  ještě  rádi  alespoň  chvíli  poseděli  na  zahradě 
a s velkými díky  jemu i Nadačnímu fondu AVAST se rozloučili 
s naším sympatickým „opatrovatelem Mirkem“ a jeli domů.

Klub českých turistů v Hlinsku, Rostejnu, Kutné Hoře
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V neděli 9. září jsme byli na výletě v Kutné Hoře. I  tento 
náš  výlet  byl  uskutečněn  za  podpory Nadačního  fondu AVAST, 
který nám uhradí jízdné i vstupné.

Cílem našeho  zájmu bylo  nejen město,  které  celé  se  svými 
památkami  je  na  seznamu UNESCO,  ale  především  výstava 
Europa  Jagellonica.  Po  příjezdu  jsme  se  nejdříve  prošli  částí 
Vrchlického  cesty,  přírodou  podle  říčky Vrchlice  k  památníku 
Jaroslava Vrchlického. A tady jsme si u reliéfu básníkovy podoby 
od Ladislava Šalouna  připomínali  i  jeho  pobyt  ve Slatiňanech. 
Není  divu,  že  v  obou místech  se  básníkovi  líbilo. My  jsme  se 
pak  z  údolí  dívali  na  chrám  sv. Barbory  a  šli  na  její  prohlídku. 

Už exteriér s krásnými opěrnými oblouky je úžasný. Jsou tu ale 
i různé zajímavé drobnosti – tak například nad levým vchodem je 
plastika horníka dost neuctivě obrácenému k městu – dali ho sem 
umístit  kutnohorští  podnikatelé  bojující  proti  zástupcům krále. 
Nebo na  jiné  zdi  soška  opice  držící  pomeranče  –  údajně  jejich 
první plastické zobrazení u nás. Před chrámem jsme si ještě našli 
sochu  sv.  Judy Tadeáše  s  kyjem  a  knihou,  na  níž  je  zobrazen 
sv.  Salvátor  chrudimský. Naproti  němu  je  sv.  Jan Nepomucký 
s  obrazem Staroboleslavského  paládia,  jako  připomínka  svaté 
cesty  z Chrudimi  do  Staré Boleslavi. A  sám  interiér  pětilodní 
katedrály  –  ten  je  přímo monumentální.  Je  tu  např.  řada  kaplí, 
pozdně gotické malby, gotická Madona, chórové  lavice z konce 

15.  století,  kamenná kazatelna, bohatě vyřezávané  lavice pama-
tující 17.  století. Autorem prvního plánu chrámu byl patrně  Jan 
Parléř, syn Petra Parléře. Po letech na stavbě působil ještě Matěj 
Rejsek  a  později Benedikt Ried. Podle  původního projektu měl 
být objekt minimálně dvakrát delší.

Pak  je  tu  Kaple  Božího  těla  a  hned  nato  krásný  výhled 
na město před Jezuitskou kolejí – z terasy, na které je řada soch 

světců. V koleji  je  zmíněná  výstava Europa  Jagellonica. Expo-
zice  předvádí  Jagellonce  –  panovnickou  dynastii,  pocházející 
z Litvy. Ti  vládli  postupně v  polském,  v  českém a  v  uherském 
království. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl zvolen českým králem 
jeden z tohoto rodu - Vladislav II. Jagellonský. Ta číslice u jeho 
jména  souvisí  samozřejmě  s  českým  trůnem. Po něm nastoupil 
jeho  syn Ludvík  Jagellonský,  který  zahynul  v  bitvě  u Moháče. 
Podle některých historiků  je  jeho smrt považována za úkladnou 
vraždu.  Ludvík měl  za manželku Marii Habsburskou, manže-
lem  jeho  sestry Anny  Jagellonské  byl  Ferdinand Habsburský 
(po smrti Ludvíka český a uherský král, později  i král německý 
a  pak  i  císař).  Na  výstavě,  rámované  časově  dobou  vládnutí 
jagellonské dynastie, jsou různá umělecká díla, luxusní předměty 
denní potřeby, oblečení, knihy a řada dalších věcí. A to všechno 
nám přibližuje  život  pozdního  středověku.  Žádná  takhle  kom-
plexní  výstava  o  přechodu mezi  gotikou  a  renesancí,  středově-
kem a novověkem tady dosud nebyla.

Po prohlídce jsme si odpočinuli u oběda v restauraci. Odtud 
kolem Hrádku (původně gotický městský palác s nádvořím a věží 
– muzeum stříbra a středověký důl) na Rejskovo náměstí s dva-
náctibokou historickou Kamennou kašnou. Do města  sem byla 
voda přiváděna asi 4 km dlouhým dřevěným potrubím. 

Byli jsme plni dojmu s výstavy a tak jsme u dalších objektů 
prohlíželi  většinou  jen  exteriér.  Pouze  u  chrámů  sv.  Jakuba  a 
Matky Boží Na Náměti jsme udělali výjimku a byli i uvnitř.

Naše  procházka městem  dál  vedla  spletí  křivolakých  ulic, 
které leckde kopírují původní stezky mezi doly. Kolem barokní-
ho kostela sv. Jana Nepomuckého, okolo gotického Kamenného 
domu s překrásným štítem (z konce 15. století) jsme šli k barok-
nímu Morovému sloupu a k chrámu sv. Jakuba. Ten určitou dobu 
sloužil  církvi  utrakvistické.  Podle  jeho vysoké  věže  se mu  říká 
i Vysoký. 

Zastavili  jsme  se  u Vlašského  dvora,  kulturní  památky,  kde 
byla mincovna, pobýval tu král Václav IV. (Kutnohorský dekret) 
a byl  tu  zvolen  českým králem právě Vladislav  II.  Jagellonský. 
Před objektem je socha našeho prvního prezidenta i s uvedením 
její docela pohnuté historie. 

Vedle  řady  dalších  pozoruhodných  budov  jsme  došli 
na  poslední místo  našeho  výletu  –  chrám Nanebevzetí  Panny 
Marie Na Náměti. Ano, opravdu to není překlep - ne „na náměs-
tí“, ale Na Náměti. Název je od toho, jak zde bývaly trhy se stří-
brnou rudou a z výtěžku za spadlé a smetené (nametané) kousky 
byl postaven ten svatostánek.

Tím náš výlet po památkách města končil a my bychom rádi 
poděkovali našemu sponzoru – Nadačnímu fondu AVAST i panu 
Mgr. Miroslavu Čmelíkovi, který nám pomoc fondu zprostředko-
val. Velké díky.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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O tomto kultivaru buku červenolistého bylo šířeji referováno 
v loňských Ozvěnách. Pouze připomeneme vyhlášku č. 55, týka-
jící se kategorizace a ochrany tohoto stromu, přijatou na podkla-
dě usnesení  plenárního  zasedání ONV Chrudim  ze  dne  21.  11. 
1990. Podle něho byl  tento okrasný buk zařazen mezi chráněné 
přírodní výtvory (CHPV). Dle zákona 114/92 Sb. o ochraně pří-
rody  a  krajiny  byl  na  základě  prověrky  nově  zadokumentován 
a označen za památný strom (dříve  tedy CHPV). Podléhá proto 
pravidelné kontrole zdravotního stavu státními orgány, konkrétně 
chrudimským referátem životního prostředí, který je jeho garan-
tem a doporučuje vhodné ošetření.

Je  třeba  se  zmínit  i  o  tom, že  slatiňanský památný  strom se 
stal  vítězem  1.  ročníku  ankety,  posuzující  nejkrásnější  stromy 
na Chrudimsku v roce 2007. Hodnotícím subjektem bylo Občan-
ské sdružení Altus. Přispěla k tomu skutečnost, že se řadil k nej-
mohutnějším  bukům v České  republice  s  obvodem kmene  6m 
ve výši 1,3 m nad zemí a odhadovaném stáří 250–300 let (rozdíl-
ných údajů nalezneme v literatuře více, pozn. autora).

Byl také přihlášen do celostátní soutěže Strom roku, výsledek 
umístění nebyl zjištěn.

Ještě  v  loňském  roce  se  památný  strom  jevil  dendrologům 

jako zdravý s plným olistěním košaté koruny (obr. č. 1 a 2). To 
vedlo ke konstatování, že jej budou obdivovat návštěvníci parku 
po dalších mnoho let. Jeho vzrůst je zachycen na starých fotogra-
fiích, podle nichž je buk podstatně mladší, než se uvádí v odha-
dech jeho stáří (fotoarchiv zámku).

V letošním roce bylo pozorováno u tohoto doposud zdravého 
stromu předčasné stárnutí, které se projevilo v řídnutí listí v jeho 
rozložité  koruně.  Podle  názoru  odborníků  byl  napaden  čeledí 
chorošovité  parazitické  houby  (vějířovcem obrovským),  prostu-
pujícím kmenem do větví velice rychle a je pravděpodobné, že již 
část  kořenového  systému doslova  intoxikoval.  Zmíněný  choroš 

způsobuje trouchnivění, dřevo ztrácí svoji pevnost, strom chřadne 
a usýchá. Na obr. 3 a 4 vidíme podstatně slabší olistění  stromu, 
což je první fáze působení daného druhu agresivní houby.

Referát  životního  prostředí má  zkušenost  s  použitím  fun-
gicidu  vůči  těmto  zhoubným  chorošům.  Je  namístě  jej  rychle 
aplikovat,  pokud není pozdě. Úspěchem by bylo  zmírnění  resp. 
zastavení účinků  této houby na živou dřevní hmotu, kterou ničí 
svým podhoubím.

Pro slatiňanský park byl památný buk červenolistý klenotem 
a neradi bychom o něj přišli.

Ing. Milan Vorel, foto J.Drášil

Památný buk červenolistý v parku je v péči ochranářů

obrázek č. 3

obrázek č. 4
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Klub rekreačních běžců informuje
Na lesních okruzích na kopci Hůra u Sla-
tińan se uskutečnil v sobotu 15. září 2012 
6. ročník Monackého Cross country ma-
ratonu a půlmaratonu.
Na  startu  pod  restaurací Monaco  se  sešla 
rekordní účast celkem 48 vytrvalců. Mara-
ton 42,2 km možno nazvat mezinárodním, 
při účasti maratonce ze Slovenské republi-
ky Tomáše Košíka ze Žiliny.
Ze 16 maratonců zvítězil Vladimír Fikejs 
ze Sokola Žamberk ve  svém osobním  re-
kordu 3:27:34.
2. Vlastimil Dvořáček, Doudleby nad Orl. 
3:32:35
3.  Jiří  Doucha  Hvězda,  SKP  Pardubice 
3:34:28
4. Jan Slavík, Kačeři Chrudim 3:37:24
Jaromír  Jelínek  Hvězda  SKP  Pardubice 
a Martin Hanousek TURBO Chotěboř jsou 
nejvytrvalejší, mají  účast  na  všech  roční-
cích.
Na půlmaraton – 21,1 km odstartovalo 29 
běžců a 3 ženy.
Zvítězil  Miloš  Kratochvíl  Hvězda  SKP 
Pardubice v čase 1:25:17.
2.  David  Konůpek,  TURBO  Chotěboř 
1:27:04
3. Ján Griger, Rabštejnská Lhota 1:27:34
4. Pavel Kocek, HO Škrovád 1:27:53
10. Pavel Novák, KRB Chrudim 1:36:52
17. František Jelínek, HO Škrovád 1:45:26
26.  Zdeněk  Petržílek,  KRB  Chrudim 
1:58:27
28. Milan Červinka, HO Škrovád 2:05:34
ŽENY:
1. Romana Pešková, Říčany 1:44:52
2.  Marie  Šlechtová,  Sl.  OB  Hr.Králové 
1:51:36
3. Hana Jelínková, KRB Chrudim 2:54:21
Bylo to příjemné sportovní dopoledne i od-
poledne.  Počasí  jak  pro  běhání  stvořené. 
Každý závodník dostal hezkou upomínku.
Skleničku s běžeckým motivem od malíře 
Míry  Alexy.  Všichni  obdrželi  hodnotnou 
cenu a občerstvení.
Vytrvalecké běhání má úplně  jinou atmo-
sféru než kratší tratě, tak můžeme souhla-
sit s citátem: „Kdo vítězí nad druhými,  je 
šťastný, kdo vítězí sám nad sebou, je nej-
šťastnější“.
Věříme,  že  i  příští  ročník  přiláká  na  start 
další  vyznavače  vytrvaleckého  běhání 
a i Městský úřad Slatiňany znovu naši sna-
hu finančně podpoří.
278. Malá cena Monaka se konala ve stře-
du 29. srpna 2012 za ideálních letních pod-
mínek vyrazilo na trať 10 a 3,6 km celkem 
183 závodníků – druhá největší účast.
10 km muži
1. Dymák Pavel, Hv. Pardubice 34,54
2. Bidmon Jiří, Atletika Chrudim 36,01
8. Maier Lukáš, KRB Chrudim 39,22
12. Kocek Pavel, HO Škrovád 40,10
14. Schaffer Petr, Mlýn Janderov 40,29 – 
140. start
10. km ženy
1. Matrasová Kateřina, SK Chrast 38,31 – 
osob.rekord
2. Juračková Jana ml., Lok. Pard. 42,19

3,6 km muži
1. Gdula Lukáš, Hv.Pardubice 12,09
2. Hladík Pavel, Hv.Pardubice 12,18
4. Pilař Tomáš, Slatiňany 13,14
3,6 km ženy
1. Kupková Veronika, Hv.Pardubice 14,07
21. Dobruská Veronika, Slatiňany 15,23 – 
osob.rekord
22. Prokopová Michaela, dtto 15,26 -“-
30. Češíková Eliška, Sp. Slatiňany 16,30 – 
30 start
Téměř ideální počasí přispělo k překonání 

31 osobních rekordů. První start na MCM 
si vyzkoušelo 33 běžců.

Pozvání na další běžeckou akci je 33. roč-
ník Velké ceny Monaka,  která  se  koná 
v neděli 21. 10. 2012 v 10,30 hodin.
Běží se na stejných tratích 10 km a 3,6 km 
a jsou vyhlášeni a oceněni vítězové všech 
kategorií.
Přijďte se proběhnout do podzimního lesa, 
který má mnoho barev a vůní.

Vl. Čumpelík KRB Chrudim

BODYFORMING
Formování těla, posilováním problémových partií (hýždě, stehna, břicho), propojené 
s drobnými tanečními choreografiemi, s celkovým protažením a uvolněním těla.
Každou středu od 18.30 do 19.30 hod. v zrcadlovém sále ZUŠ Slatiňany  (areál 
školní jídelny).
Začínáme od 3. 10. 2012. Těší se Irena Klempířová. Info: 728 711 260.
Vhodné pro úplné začátečníky.

Přijďte si zacvičit



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. Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, 
tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 22. října 2012. ZDARMA. 
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Pronájem nebytových prostor
Pronajmeme nebytové prostory na Zdravotním středisku ve Sla-
tiňanech. Jedná se o cca 46m2 v prvním patře. Prostor je členěn 
na dvě místnosti. Větší má rozměr 28m2. Vhodné na ordinaci, 
kancelář, a pod. Volné od 1. 1. 2013. tel. 606 320 919.

ARTCORETATTOO
Tetovací studio Čechova 590, Slatiňany nabízí:
Tetování, piercing, permanentní make up, grafi cké služby na 
zakázku.
Otevřeno  denně,  objednávky na  603  727  347,  728  711  260, 
artcoretattoo@seznam.cz.
Matěj Klempíř, Irena Klempířová

Soukromá inzerce

 

 

MĚSTO  SLATIŇANY 
 

ve spolupráci 
 

 

 
se Správou CHKO Železné hory 

 

srdečně zve všechny občany na 
 
 
 

VÝSTAVU  HUB 
 

v pátek 5. a v sobotu 6. října 2012 
 

 
 

  

od 9.00 do 18.00 hodin 
 
 

ve Společenském domě  
v Tyršově ulici 

 
 

Vstup zdarma 

 

 
 

MĚSTO SLATIŇANY   
 
Vás srdečně zve na vystoupení kapely 

  

Čtveráci 
  

s kapelníkem Jarkem Novákem 
 

pátek 26. října 2012 v 16,00 hodin 
Společenský dům Slatiňany 

(bývalá školní jídelna) 
 

Opět přijíždějí do Slatiňan,  
zahrají známé i méně známé dechovky,   

a nebudou chybět ani písničky na přání!! 
 
 

Vstup zdarma 
 

 

Prodejna Chrudim
Tovární 1112, 537 02 Chrudim
tel.: 469 775 194, mob.: 774 410 132
e-mail: chrudim@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – Pá 7.30 – 16.30, So  8.00 – 11.00

Prodejna Slatiňany
T. G. Masaryka 429, 538 21 Slatiňany
tel.: 469 682 588, mob.: 775 708 296
e-mail: slatinany@excaliburarmy.cz
Provozní doba: Po – So 8.00 – 17.00, Ne  13.00 – 18.00

Prodej vojenského výstrojního materiálu
ARMY SHOP

Znehodnocené zbraně

AirsoftArmádní výstroj

www.earmyshop.cz

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 ná-
zor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učini-
li. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
• pro dospělé čtenáře 
Toulavá kamera – již 14. díl
Miroslav Pavelka – Do Egypta na kole 
Petr Jahoda – S horským kolem na dno Afriky
• pro mladší čtenáře
další legrační příběhy popsané v Deníku malého poseroutky
Upíří deníky č. 10

Měsíc s pěknou knihou

Pondělí 18.00–19.00 hod.
Step-aerobic (aerobní sestava na bedýnkách, posilování a strečink)
Středa 18.00–19.00 hod.
Step-aerobic (aerobní sestava na bedýnkách, posilování a strečink)
Středa 19.00–20.00 hod.
Cvičení zaměřené na posilování a protahování s využitím vel-
kých gymnastických míčů (určeno pro všechny, kteří chtějí posí-
lit a zpevnit svoje tělo)
Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na Vás!

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE VE SLATIŇANECH
od 17. 9. 2012


