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V sobotu 17.  listopadu 2012 v 10.00 hodin bude v obřadní  síni 
Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a spo-
lečenství našeho města 11 nových občánků.

V  průběhu  letošního  roku  oslaví  ve  Slatiňanech  10 manželských 
párů  výročí  25  let  společného  života.  Jako  každoročně  uspořádá 
město Slatiňany malou oslavu pro naše  jubilanty dne 9.  listopadu 
2012 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech od 18.00 hodin.

Poděkování

Vítání občánků

Oslava stříbrných svateb

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání a dá-
rek k výročí naší zlaté svatby.
� Jan�a�Zdeňka�Procházkovi,�Kunčí

Je mi ctí poděkovat za milé blahopřání k mému životnímu jubileu. 
Děkuji městu Slatiňany, panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi. 
Dále děkuji svazu diabetiků pod vedením paní Slachové, za řád-
ky,  které mě moc  potěšily  a  povzbudily    nadále  být mezi  vámi 
prospěšná.
� Patří�Vám�vřelý�dík�Václava�Boháčová

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti mého ži-
votního jubilea.
� Zdeněk�Schejbal

Děkuji panu starostovi města MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé bla-
hopřání k životnímu výročí, které mne velice potěšilo.
� Ing.�Milan�Vorel

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli roz-
loučit (na poslední cestě) s mojí milovanou manželkou Milosla-
vou Křivskou.
� Zdeněk�Křivský,�manžel

Město Slatiňany se ohrazuje proti vyznění reportáží odvysílaných 
Českou televizí a televizí Nova o připravované obnově věže proti-
požární hlásky v lokalitě Na Chlumu, nedaleko Slatiňan. Odvysí-
lané reportáže byly nepřiměřeně zavádějící a vyzněly výrazně od-
lišně, než bylo původně starostou města Slatiňany, MVDr. Ivanem 
Jeníkem, zamýšleno. „Těmito�reportážemi�byl�poškozen�i�podnik�
Lesy�České� republiky,� s.�p.,� který� se� rozhodl�na�základě�dohody�
s�městem�Slatiňany�tuto�památku�na�své�náklady�opravit.�Bohužel�
negativní�dopad�těchto�reportáží�může�vést�až�k�zastavení�vlastní�
rekonstrukce�této�cenné�památky,�což�rozhodně�mým�záměrem�ne-
bylo,“ konstatuje starosta Slatiňan Ivan Jeník.
„Město�Slatiňany�naopak�záměr�Lesů�ČR�obnovit� tuto�historickou�
památku,�která�se�nachází�na�pozemcích�LČR,�velmi�vítá.�V�rámci�
vzájemné�dlouhodobé�spolupráce�jsme�také�Lesům�ČR�předali�pro-
jektovou� dokumentaci� na� rekonstrukci� tohoto� objektu.� Nejedná� se�
v�žádném�případě�o�„raritu“,�ze�které�nebude�nic�vidět,�ale�o�více�než�
100�let�starou�protipožární�hlásku�či�původní�odpočinkové�místo�pat-
řící�do�souboru�památkově�chráněných�objektů�navazujících�na�Kra-
jinnou�památkovou�zónu�Slatiňansko-Slavicko.“�doplňuje starosta. 
Památka podle původního záměru Lesů ČR měla být opravena ještě 
letos. Stavba hlásky je přímo propojena s turistickými okruhy navazu-
jícími na slatiňanský zámek a další  turisty hojně navštěvované stav-
by jako je Kočičí hrádek nebo Naučná stezka kolem Kochánovických 
rybníků. V sousedství  se navíc nachází komplex Rekreačních  lesů 
Podhůra.  Nedaleko  slatiňanského  zámku  je  možné  nově  navštívit 
i muzeum starokladrubských koní v objektu nazývaném Švýcárna.

Město Slatiňany vítá záměr Lesů ČR obnovit
historickou protipožární hlásku v lokalitě Na Chlumu

Vyhlídka Hůra u Slatiňan se dočká rekonstrukce

Vyhlídka  Hůra  postavená  na  stejnojmenném  skalnatém 
výchozu,  vystupujícím  ze  svahu  jihozápadní  strany  lesnatého 
návrší Hůra  (391 m n. m.),  které  je  dominantou  zdejší  krajiny, 
byla původně vybudována jako myslivecké zařízení ve slavicko-
-kochánovické  oboře,  zřízené  pro  chov  jelení  zvěře. Vyhlídku 
stejně jako okolní pozemky a lesy vlastnil rod Auerspergů, sídlící 
na Slatiňanském zámku a udržoval  ji v provozuschopném stavu 
ještě v období mezi oběma světovými válkami.

Od  té doby  již pouze chátrala, a  tak v dnešní době najdeme 
na  jejím místě  pouze  torzo  válcové věže  obklopené  vzrostlými 
duby. Dostaneme se k ní po zelené turistické značce.

Vlastník  pozemků,  Lesy  České  republiky  a.s.  připravuje 
rekonstrukci této památky tak, aby již na začátku příští turistické 
sezóny mohla sloužit svým návštěvníkům.  JH
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 52.schůzi dne 19. 9. 2012
  1.  Pronájem prodejny v Trpišově (RM�vzala�na�vědomí�výpověď�

smlouvy�s�dosavadním�nájemcem�a�schválila�uzavření�smlou-
vy�o�pronájmu�s�novým�nájemcem�od�1.�11.�2012).

  2.  Příspěvek na hromosvod čp. 525 a čp. 529 ul. Tyršova, Sla-
tiňany  (RM� zamítla� žádost� o� poskytnutí� příspěvku� a� uložila�
MěÚ� doložit� žadatelům� příslušné� dokumenty� o� provedených�
revizích)

  3.  Hospodaření příspěvkových organizací města Slatiňany (RM�
vzala�na�vědomí).

  4.  Ponížení neinvestičního příspěvku ZŠ (z�důvodu�žádosti�školy�
o�úpravu�závazných�ukazatelů�–�schváleno).

  5.  Schválení sponzorského daru ZŠ (schváleno�přijetí� sponzor-
ského�daru).

  6.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě 
Národopisnému Souboru Formani Slatiňany (schváleno).

  7.  Návrh zpracovatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na za-
jištění systémů svozu, využití a odstranění směsného komunální-
ho odpadu (schválen�seznam�firem,�které�budou�osloveny).

  8.  11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (jde�o�financování�2.�kola�grantů�z�mimo-
řádných�příjmů,�úprava�závazných�ukazatelů�ZŠ�–�schváleno).

  9.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Zateplení 
obálky (fasáda, střecha, výměna oken) spojovacího krčku mezi 
pavilóny MŠ Slatiňany (RM�schválila�firmu�SW�–�Tech�s.r.o) 

10.  Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  5/12  –  Stavba  chodníku 
v ulici Neumannova, Slatiňany (řešeny�rozdíly�mezi�projektem�
a�skutečností�–�schváleno). 

11.  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  –  Oplocení  areálu  Švýcárny 
ve Slatiňanech včetně pořízení venkovních košů na odpadky 
(schváleno�přijetí�dotace�od�Pardubického�kraje).

Rada města Slatiňany projednala
na 53. schůzi dne 8. 10. 2012

  1.  Podání  žádosti  Finančnímu  úřadu  v  Pardubicích  (schválena�
žádost�o�splátkový�kalendář).

  2.  Jmenování komise pro otevírání obálek a odborné komise pro 
vyhodnocení nabídek na zajištění systému svozu, využití a od-
stranění SKO (schváleno).

  3.  Pronájem občerstvení  na  plovárně  ve  Slatiňanech  (odloženo�
do�vyjasnění�technických�detailů�v�oblasti�odpočtu�energií).

  4.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (přijetí�dotace�na�volby�–�schváleno).

  5.  Schválení  výběru  dodavatele  pro  nákup  didaktické  techniky 
ZŠ, zvýšení limitů pro schvalování dodavatelů PO (schválena�
firma�Omega�plus� s� nejvýhodnější� nabídkou,� schváleno� zvý-
šení�limitů�pro�schvalování�dodavatelů�příspěvkových�org.).

  6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oplo-
cení Švýcárny ve Slatiňanech (schválena�firma�Ing.�Jiří�Kubeš�
s�nejvýhodnější�nabídkou).

  7.  Bezplatné  zapůjčení  společenského  sálu  ve  Společenském 
domě Základní umělecké škole (schváleno).

  8.  Jmenování dvou členů Školské rady při ZŠ Slatiňany (RM�jme-
novala�Mgr.�Milana�Chalupníka�a�Rostislava�Medunu).

  9.  Nové projednání žádosti o pokácení 1 ks břízy bělokoré na po-
zemku parc. č. 369/28 v katastrálním území Slatiňany (poká-
cení�neschváleno).

10.  Stanovení  celkového  počtu  zaměstnanců  (změny� vzhledem�
k�možnosti� získávání�pracovních�míst�dotovaných�ÚP�Chru-
dim�–�schváleno).

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Rekon-
strukce chodníku v ulici Raisova, Slatiňany (schválena�firma�
Real,�s.r.o�s�nejvýhodnější�nabídkou).

12.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (schváleno).

2. městský ples

Město Slatiňany Vás srdečně zve na 2. městský ples, který se koná 
v sobotu 26. ledna 2013 od 20.00 hod. v místní Sokolovně. K tanci 
bude hrát skupina CHORUS a rocková revivalová skupina Red-
Guitars, předtančení zajistí ZUŠ Slatiňany.
Více v příštích Ozvěnách!  JH

Z činnosti ZUŠ Slatiňany
Počátkem září začala ZUŠ Slatiňany svůj 21. školní rok. Ve středu 
21. 11. 2012 se v 17.00 hodin ve Společenském domě uskuteční 
výstava k dvacátému výročí založení naší školy.
Osou této výstavy bude především bohatá fotodokumentace z čin-
nosti  školy za uplynulé období. Výstava potrvá do 9. 12. 2012. 
Letošní „jubilejní“  rok naší školy vyvrcholí v úterý 4. 12. 2012 
od 17.00 hodin v sokolovně, kde se k příležitosti dvaceti let čin-
nosti naší  školy uskuteční  školní akademie, vystoupení  souborů 
naší školy. Kromě hudebních souborů vystoupí také DFS Formán-
ci. Od září vede taneční sekci Formánků Mgr. Kateřina Trojanová, 
„formánkovskou  kapelu“  nadále  vede  Jiří  Forman  a  nově  Jitka 
Šottová. Děti pilně nacvičují nový program a těší se na své prv-
ní velké vystoupení. Po  sedmi  letech činnosti  tohoto úspěšného 
souboru došlo ke generační výměně a v sokolovně se nám v ta-
nečním souboru představí děti ve věku 5–9 let. Kromě Formánků 
a hudebních souborů školy vystoupí také dětský pěvecký sbor pod 
vedením Jany Sychrovské, který bude  slavnostně „křtít“ vydání 
svého CD – nazpívání více než třiceti autorských písní.
A to není vše – při  této příležitosti bude naše škola „křtít“  ještě 
CD, které natočili naši žáci v minulém školním roce.
Žáci  a  zaměstnanci  ZUŠ  Slatiňany  vás  na  obě  naše  významné 
akce srdečně zvou a těší se na vás.  Petr�Šotta

DVD Ležáky 42 – stále v prodeji
V  našem  infocentru  si  můžete  zakoupit  kromě 
suvenýrů  i film Ležáky 42 – Nejdelší den jed-
né malé vesnice, a to na DVD. Film zpracovává 
nově a objektivně tragédii osady Ležáky. Zámě-
rem režiséra Miloše Pilaře bylo natočit film prav-
divě a přiblížit skutečné historické události, které 
se odehrávaly nedaleko našeho města. Cena DVD je 129 Kč.



3

Legendární Mirek Kovářík a jeho mladší kolega Radek Bláha bu-
dou hosty jubilejního Laskavého večera. Není jistě třeba dodávat, 
že to bude pořad poetický. Tentokrát navíc i s hudebním doprovo-
dem, neboť přijede též písničkář Mike Perry, jinak autor románu 
Klec pro majáky. A také muž, který byl do svých 50 let ženou.

Pánové Kovářík s Bláhou přijedou do Slatiňan již po čtvrté. Bás-
ně různých autorů recitovali na 45., 67. a 84. Laskavém večeru. 
Od jejich první návštěvy uběhlo již téměř pět let. Tentokrát mají 
pořad sestavený z básnických i prozaických textů Alexandry Ber-
kové, Svatavy Antošové, Miroslava Huptycha, Jaroslava Vedrala 
a Václava Hraběte.
100. Laskavý večer se koná ve čtvrtek 8. listopadu od 19. ho-
din.  Vstupné  je  obvyklých  50  korun.  Lístky  si  můžete  koupit 
na místě – budou-li ještě, anebo v předprodeji v Městské knihovně 
(469 660 239).  z.j.

Ve čtvrtek 1. listopadu v 19.00 hod. se s Hanou Doležalovou pro-
střednictvím jejích fotografií a vyprávění vydáme do Skotska. Bu-
deme putovat po horách, za megalitickými památkami a za Loch-
neskou, a zaskočíme i na Hebridy a Orkneje.
Vstupné dobrovolné.

Upozorňujeme, především starší občany, že se v našem městě stá-
le častěji objevují cizí osoby, které se představují jako pracovníci 
pojišťovny, nebo různých společností nabízející služby apod. Do-
poručujeme občanům, aby v případě, že je takováto osoba osloví 
s nějakou nabídkou, požadovali předložení služebního průkazu či 
pověření a občanského průkazu.
Pokud se při tom vyskytnou nějaké podezřelé nesrovnalosti, kon-
taktujte  neprodleně  obvodní  oddělení  Policie  České  republiky 
Chrudim – telefon 158. Je vhodné mít dobře zabezpečené domy 
a ostatní nemovitosti, aby bylo zabráněno neoprávněnému vniku 
cizí osoby.

T. J. Sokol Slatiňany pořádá 24. listopadu 2012 v sokolovně tra-
diční vánoční trhy od 8.00 do 15.00 hod. Každým rokem se sjedou 
do sokolovny prodejci s nejrůznějším zbožím, aby navodili blížící 
se vánoční atmosféru a nabídli své výrobky a zboží. Společně se 
těšíme na návštěvu všech.

Sokol�Slatiňany

100. LASKAVÝ VEČER
BLUES NEPROMLČENÝM LÁSKÁM

60. cestovatelský večer – Skotsko

Upozornění

Vánoční trhy

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 
Pancolová Katherina – první dva díly z trilogie Žluté oči krokodý-
lů a Pomalý valčík želviček
Smith Wilbur – Píseň slonů
pro mladší čtenáře
L. J. Smith – Upíří deníky (již 10 dílů)
Paulini Christopher – všechny čtyři díly světového bestselleru Od-
kaz Dračích srdcí (Eragon, Eldest, Brisingr a Inheritance).

Našim čtenářům je asi dobře známá nabídka knižního fondu, který 
disponuje nejen knihami, ale i časopisy. Přeci jenom, kdyby ně-
kdo pozapomněl nebo se našel další zájemce třeba jen o půjčování 
časopisů, zde je krátké představení části nabízeného: Vlasta, Tý-
den, Praktická žena, Zahrádkář, Chalupář, National Geographic, 
Cestopisy, Lidé a země, 100+1, Živá historie, Military, Svět psů, 
Maminka, Rodiče, Burda, Dorka a spousty dalších časopisů včet-
ně  časopisů  o  bydlení, módě,  zdraví  atd. Myslíme  i  na  ty malé 
čtenáře, kteří si mohou v knihovně zapůjčit časopisy: Kačer Do-
nald, Mateřídouška, Méďa Pusík a pro o něco odrostlejší mládež 
například Bravo Girl, Bravo nebo třeba Dívka.  R.M.

Měsíc s pěknou knihou
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Ptáme se za vás…
Žijí tu s námi, vlastně jsou součástí života v našem městě a nejen 
to, objekt, ve kterém tráví veškerý svůj čas, se nachází prakticky 
v centru Slatiňan a nedá se přehlédnout, i když někdo jej vnímá 
více, někdo zase méně… Nemluvím o tom, že se o ně bezproblé-
mově stará početná skupina zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří 
jsou  také z našeho města či okolí. Koho že  to zmiňuji? Klienty 
a jejich Domov sociálních služeb. Že se život za zdmi tohoto ústa-
vu po dlouhých  letech mění, není  asi  tajemstvím, a  jelikož  tyto 
změny považuji za poměrně zásadní, chtěla bych si o nich popo-
vídat s tím nejkompetentnějším, a to s ředitelem Ing. Miroslavem 
Kubínem. Snad mé povídání bude čtenáře Ozvěn zajímat…

1. Mohl byste říci pár slov k historii Domova sociálních služeb? 
V původním klášteru bývala měšťanská škola a v roce 1926 zří-
dily Školské sestry sv. Františka ve druhém poschodí budovy 
soukromý ústav pro duševně uchýlené děti, co pak následovalo? 
Ano, je tak. Není ale bez zajímavosti, že o zřízení takovéhoto spe-
cializovaného ústavu byly Školské sestry požádány tehdejší zem-
skou vládou Republiky Československé. Tím se stalo, že od sa-
mého počátku, tedy od r. 1926, byl zdejší ústav státním zařízením. 
Řádové sestry, které byly až do počátku 60.  let minulého století 
výhradními zaměstnanci ústavu, byly od počátku státem placeny, 
metodicky řízeny a také kontrolovány. V šedesátých letech teprve 
začali přicházet „civilní“ zaměstnanci. Řádové sestry tvoří neod-
myslitelnou součást tohoto zařízení a dvě z nich jsou stále našimi 
zaměstnanci. Dnes je DSS Slatiňany příspěvkovou organizací Par-
dubického kraje. 

2. Je tomu již mnoho let co se objekt původního kláštera rozrostl 
o navazující budovu, která byla propojena se stávajícím klášte-
rem, byl zbudován Sluneční dům na kraji města a následně také 
vznikly „domečky“ ve Švermově ulici. Byl to snad impulz k tomu, 
že se stávající život klientů zcela změní? Mohl byste k tomu dodat 
pár letopočtů, čísel a informací?
Přístavba původního kláštera pochází z roku 1986. Areál Sluneč-
ního domu, který místní obyvatelé často nazývají Mézlovým do-
mem, byl postupně rekonstruován, a to v letech 1996–2006 celko-
vou částkou 33 mil. Kč. Bydlí v něm celkem 22 klientů domova 
a také se v něm nachází část (pletárna) firmy Randa, s.r.o., která 
vyrábí  dámské punčochové  zboží. Na  této  pletárně  je  závislých 
celkem asi 150 pracovních míst v okrese Chrudim. S rekonstrukcí 
areálu nám ve své době pomohli naši přátelé z Nizozemí. Ve městě 
Ede totiž existuje také ústavní zařízení pro lidi s mentálním posti-
žením, jmenuje se ´s Heeren Loo. Toto zařízení, s nímž stále udr-
žujeme kontakty a spolupráci, nám tehdy společně s organizacemi 
Rotary Club Ede a Kiwanis Club Ede věnovalo na rekonstrukci 
areálu více než 5,5 mil. Kč. Milionovými částkami dále přispělo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce Chrudim, několik 
velkých podniků a bank z našeho okolí, Pardubický kraj a zejmé-
na Státní fond životního prostředí ČR. Oba domy areálu Sluneč-
ního domu jsou totiž celoročně vytápěny výhradně obnovitelnými 
energiemi. V jednom se topí sluneční energií a ve druhém bioma-
sou. V tomto smyslu jsou vlastně unikátní.
Na  dalších  cca  35 mil.  Kč  přišla  výstavba  4  domků  rodinného 
typu v ulicích Švermově a Klášterní. Byly dokončeny v r. 2006. 
V každém z nich bydlí 9 uživatelů. Při  této stavbě se realizova-
lo  i parkoviště pro 40 aut ve Švermově ulici, které  jsme necha-
li po dohodě se starostou jako veřejně přístupné, ačkoliv se celé 
nachází na pozemcích DSS. To samé jsme provedli i s chodníky. 
Tím se snažíme být městu Slatiňany také užiteční. Všechno tehdy 
financoval Pardubický kraj. 

Zmínit musím i krytý nerezový bazén. Dokončen byl v roce 2007 
a stál 16 mil. Kč. Největší finanční podíl na jeho vybudování nesly 
fondy EU, zbytek uhradil Pardubický kraj a náš generální sponzor 
– Holcim (Česko), a.s. Bazén využívá, kromě klientů DSS, také 
Mateřská škola Slatiňany, MŠ Bítovany, Svaz diabetiků Slatiňany, 
zaměstnanci DSS a Svítání o.p.s. Pardubice. Bazén se vyznačuje 
30 stupňů teplou vodou, což je zejména v zimě příjemné. Nabídli 
jsme ho k využití také ZŠ Slatiňany. Ta ale nakonec neměla zájem. 
V  r.  2009  jsme  najali  domek  pro  7  uživatelů  v  Nádražní  ulici 
ve Slatiňanech.
V roce 2012 jsme nově otevřeli 1 byt (pro 4 uživatele) v novém 
bytovém domě v Chrudimi. Nachází se v lokalitě Na Špici (Vác-
lavská ul.). Byt stál 2,9 mil. Kč. Jeho zprovoznění už ale souvisí 
s novou kapitolou života zdejšího ústavního zařízení. Tou právě 
nyní intenzivně žijeme a nese název „Transformace DSS Slatiňa-
ny“. Ta bude hrazena zejména z peněz EU. Finančně se ale zapojí 
i Pardubický kraj a částečně i stát.

3. Kolik je – nebo spíše bylo u vás umístěno klientů a kolik za-
městnanců se o ně staralo?
V minulosti to bylo různé. Nejvíc to bylo asi 350 klientů. Ti byli 
vtěsnáni do  jediné budovy a přes veškerou snahu  tehdejších za-
městnanců byli jejich možnosti ve srovnání s dneškem obrovsky 
omezené. Vezměte jen v úvahu, kolik máme v současné době ob-
jektů k bydlení a při tom máme „jen“ 282 uživatelů. Stará se o ně 
celkem 240 zaměstnanců. Potěšující je také skutečnost, že o kdysi 
poněkud zapomenuté obyvatele našeho ústavu se v současné době 
zajímá stále více a více dobrovolníků, jejichž aktivity si mimořád-
ně ceníme. Jejich motivace je hluboce lidská a úctyhodná.

4. Úmyslně píši v minulém čase. Takže k současnosti. Jak vypadá 
život v objektu nyní? Nejen že se změnil jeho název (je já pama-
tuji Klášter, Ústav sociální péče, Domov sociálních služeb), ale 
hlavně veškeré fungování uvnitř. Napomohla tomu asi hlavně 
skutečnost, že Domov sociálních služeb se stal jedním ze čtyř za-
řízení, která byla vybrána do projektu Transformace pobytových 
sociálních služeb. Co si pod tím máme my, laikové představit? 
Transformace  je  změna  velkokapacitní  ústavní  služby  pro  lidi 
s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s po-
stižením díky  transformaci přecházejí  z velkých ústavů do bytů 
či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života ob-
vyklým pro jejich vrstevníky. Konkrétně naši klienti opustí v roce 
2014 ubytování v budově původního kláštera a přestěhují se do 2 
nových bytů v Chrudimi a do 12 nových dvojdomků, které budou 
postaveny ve Slatiňanech, Chrudimi a nejbližším okolí.
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5. Co z této situace vyplývá pro klienty a co pro zaměstnance? 
Nebude tento objekt uprostřed města prázdný? Asi z toho všeho 
vyplývá, že budete muset propouštět nebo je tomu jinak? A jestli 
se nepletu, zařízení se skládá ze dvou budov – stávající, budo-
va kláštera a nová přístavba. Eventuelně, jak se bude zařízení 
do budoucna využívat? A kdo je vlastně jeho nebo snad jejich 
majitelem?
Klienti se přestěhují do nových domácností. V každé domácnosti 
jich bude bydlet 4–6, přičemž pod jednou střechou budou umís-
těny vždy 2 takovéto domácnosti. K tomu ještě 2 byty, každý pro 
4 klienty. Zaměstnanci se budou stěhovat spolu s našimi klienty 
do  jejich nových domovů. Pro zaměstnance  to  tedy budou nová 
pracoviště, která už nebudou jen ve Slatiňanech. Žádné propou-
štění ale nehrozí, i když je pravda, že některé profese nebudeme 
potřebovat v takové míře jako nyní. Určitě ale budeme potřebovat 
několik nových pracovníků v sociálních službách. Jednoduše ře-
čeno místo stávajících 240 zaměstnanců jich v roce 2014 budeme 
mít něco přes 260. To je jistě dobrá zpráva pro zaměstnanost v na-
šem okrese.
Původní budovu kláštera opravdu v r. 2014 opustíme. Jejím vlast-
níkem jsou Školské sestry a DSS je tam jako nájemce. Sestry už 
nyní hledají příštího nájemce pro smysluplné budoucí využití této 
budovy,  v  čemž  se  jim  snažíme  pomoci.  Inzerát,  který  budovu 
kláštera nabízí, najdete i na našich webových stránkách (www.dss.
cz). Druhá největší ústavní budova (č.p. 795 v Klášterní ul.), tedy 
již zmíněná přístavby z roku 1986, je majetkem Pardubického kra-
je, stejně tak jako všechny pozemky a stavby kolem (kromě malé-
ho parčíku před klášterem). Kraj tento svůj majetek svěřil našemu 
ústavnímu zařízení k hospodaření a bude tomu tak i nadále. Bu-
dovu č.p. 795 pouze rozvolníme, zvýšíme v ní ubytovací komfort 
a rozšíříme možnosti pro různé aktivity našich klientů.

6. Můžete být konkrétní, kam vlastně „zmizí“ všechny „děti“ jak 
je běžně ve městě oslovujeme? Přeci jenom víme, že v domově 
jsou klienti s různým postižením, někteří se pohybují po městě 
i bez dozoru, ale některé si nedovedu bez pomoci dalších před-
stavit někde třeba v bytě, domě?
Kromě Slatiňan a Chrudimi (včetně místních částí Markovice či 
Medlešice) se klienti budou stěhovat také do Bylan, Lánů, Zaje-
čic a Starých Jesenčan, které už leží v okrese Pardubice. Ve zmí-
něných  dvou  bytech  budou  bydlet  (v  1  už  vlastně  bydlí)  jen  ti 
nejsamostatnější.  Tito  klienti  potřebují  podporu  našich  zaměst-
nanců  třeba  jen 3 nebo 4 hodiny denně. Více postiženým lidem 
poskytujeme podporu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Na tom se 

nic nezmění ani v budoucnosti. Naši pracovníci budou v nových 
domcích stále přítomni.

7. Změna pro klienty bude – je pozitivní, to je bez diskuze, ale 
jak na to nahlíží personál? Bude pro ně „nová“ práce obtížnější 
nebo naopak?
Pro naše zaměstnance to není úplně nová práce. Té „původní“ je 
ale velmi podobná. Zaměstnanci  si však budou muset zvyknout 
na  nová  pracoviště,  mnohdy mimo  Slatiňany. A  také  si  osvojit 
nějaké  nové  činnosti,  např.  ranní  nákup  čerstvého  pečiva,  které 
již nepřiputuje z naší kuchyně. Kromě obědů vlastně zaměstnanci 
budou (za přiměřené spolupráci klientů) připravovat všechna jídla 
sami. Ani  to  ale není  nové. Takhle  to  již u nás  funguje několik 
let všude, kromě těch 2 největších ústavních budov. Přesto naše 
zaměstnance na  nadcházející  změny  cílevědomě  a  systematicky 
připravujeme.
V této souvislosti však musím říct, že si našich zaměstnanců ne-
smírně vážím. Jsou přizpůsobiví, v drtivé většině ochotní a ote-
vření všem změnám. Dobře si uvědomují, že kvalita života našich 
klientů, pro které tu jsou, se transformací hodně zlepší a jsou pro 
tuto vizi ochotni udělat mnoho. Za to jsem našim zaměstnancům 
skutečně vděčný. Oni prostě chápou význam slov „pracovat v po-
máhajících profesích“, za což jim obecně patří velké uznání. 

8. Poslední otázka je tedy spíše zopakováním, kde tedy klienti 
budou nejvíce pobývat a budou nadále využívat určitý servis 
v prostorách Domova včetně vyžití? Myslím například pěknou 
zahradu, sportoviště, krytý bazén, aktivity v různých kroužcích, 
ale i různé terapie atd. Přeci jenom to budou mít někteří poměr-
ně z ruky nebo se pletu?
O tom, kde budou naši klienti pobývat, jsme si již povídali. Naše 
největší budova (objekt č.p. 795) v Klášterní ulici ve Slatiňanech 
bude skutečně i nadále hlavním a přirozeným střediskem. V této 
budově se mimo jiné nachází např. tzv. centrum denních aktivit, 
probíhají tu zájmové kroužky (taneční, pěvecký, výtvarný,…), je 
zde Vámi zmíněný bazén, zahrada, kterou vlastně měníme na park 
rehabilitace, hipoterapie, je tu i administrativní sídlo a správa do-
mova...
Přejeme všem, aby tyto zásadní změny byly jen pozitivními a vy-
tvořily prostředí, ve kterém budou šťastni jak klienti, tak zaměst-
nanci, kteří se o ně budou i nadále starat a děkuji za Váš čas i od-
povědi.
Ptala�se�Renata�Maryšková
Městská�knihovna�a�Infocentrum�Slatiňany

Počátkem  října  si  připomnělo  středisko  Junáka Slatiňany 80  let 
existence skautingu v našem městě a 100 let od založení skautingu 
v Čechách. Na základně v Šiškovicích se sešlo přes 130 účastníků 
na společném setkání. Dopoledne probíhalo ve znamení pestrých 
disciplín, při nichž si museli účastníci poradit s nejedním problé-
movým úkolem. Odpoledne se konala velká terénní hra pro děti 
a setkání dospělých s promítáním fotografií z činnosti, prohlíže-
ním kronik, vzpomínáním i přemýšlením nad aktuálními tématy 
současnosti. V  závěru  dne  se  všichni  sešli  v  lipovém  háji,  aby 
vyjádřili vděčnost předchůdcům a naději na dobrou cestu do bu-
doucnosti.
Současné  skautské  středisko  Slatiňany  má  přibližně  200  členů 
pracujících v 9 oddílech. Zahrnuje tak všechny věkové kategorie 
od nejmladších dětí až po rodinný skauting a činnost oldskautské-
ho klubu.

za�Junáka�Slatiňany�D.�Vychodil

Skautské setkání
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První  z  nich  byl  výlet  autobusový  – 
v  pátek  21.  září. Touto  dopravou  se  stih-
ne  více,  takže  program byl  bohatý.  První 
bod  programu  byla  vodní  přečerpávací 
elektrárna Dalešice,  kde  účastníci  viděli 
provozní  prostory  s  výkladem průvodce. 
Následovala  jaderná  elektrárna Dukovany 
–  také  s  průvodcem,  který  vysvětlil  celý 

provoz elektrárny i na maketě, panelech a v kinosále. Tato elekt-
rárna pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v naší republice 
a  pro  porovnání  –  její  roční  výkon by  stačil  k  pokrytí  spotřeby 

všech domácností v ČR.  I návštěva krokodýlí  farmy Agra  Jevi-
šovice  a.s.  v  obci Velký Karlov  byla  zajímavá. Tito  krokodýli 
nepocházejí z volné přírody, mají označení čipem a byly pro ně 
vystaveny  registrační  listy  ohrožených  zvířat. V  poslední  části 
výletu byl na programu provoz pivovaru Dalešice, kde je i Muze-

um Rakousko-uherského  pivovarnictví. V  prostorách  pivovaru 
se  natáčel  film  Jiřího Menzela Postřižiny. A  tady  ten  zajímavý 
poznávací zájezd skončil.

V  sobotu  29.  září  byl  výlet  jen  polodenní  –  za  kulturou 
do Rostejna. Rádi  jsme  se  vrátili  na místo  našeho  příjemného 
srpnového pobytu. Amatérský divadelní soubor Berani tu vystou-

pil  se  dvěma  aktovkami  – Taková  to  byla  svatba  a Žena  dvou 
mužů.  Jeli  jsme  tam  s myšlenkou  vděku  fondu AVAST  i  panu 
Mgr. Miroslavu Čmelíkovi  za  tehdejší  akci.  Ne,  že  bychom 
ochotníky dopředu nějak podceňovali, ale to co jsme viděli, nás 
přesto  překvapilo. Výkon  všech  účinkujících, mezi  nimiž  byl 
i Mgr. Čmelík,  byl  tak  úžasný,  že  by  se mohli  se  ctí  postavit 
i vedle profesionálů. Líbily se nám nejen ty hry, ale i závěrečné 
zábavné  vystoupení  a  celé  to  –  nám  už milé  tamní  prostředí. 

Na úspěchu nic neubralo ani  to, že nakonec  trochu pršelo. Rádi 
se tam zase někdy vypravíme. 

Za  týden  nato  –  6.  října  jsme  byli  na  výletě  na Vysočinu. 
To  je  ten náš už  tradiční „houbový“ výlet, při kterém, na  rozdíl 
od  celého  roku,  kdy  jezdíme  za  novými poznatky,  tady  jedeme 
–  tam, kde  „rostou“. Zase  jsme  jeli  do Pusté Kamenice,  bývalé 
hornické vesnice se zajímavou historií a pak už brouzdali lesem. 
Trochu nám situaci komplikovali nimrodi se svým cvičením psů, 
kteří nás různě posílali jinam a jinam, abychom jim nepřekáželi. 

Ale sešli jsme se s plnými košíčky u kapličky na Bukovině a tam 
jsme  si  před  cestou  do Borové  poseděli  a  odpočinuli. A  další 
posezení  –  už  v  hospůdce  v Borové  –  náš  výlet  plný  krásného 
počasí a sluníčka ukončilo.

M.B.,�Klub�českých�turistů�Slatiňany

Další tři výlety Klubu českých turistů Slatiňany
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Ve Slatiňanech žije mnoho absolventů chrudimského gymnázia, 
které Eduard Beránek učil  češtinu  nebo  tělocvik  a mnoho  těch, 
kterým  na  gymnáziu  řediteloval.  Žije  zde  i mnoho  atletů,  kteří 
se s ním často potkávali na různých závodech, schůzích a jiných 
sportovních  i  společenských akcích. A žije zde  i mnoho dalších 
lidí, kteří se s ním setkávali při jiných příležitostech anebo ho zna-
li jen zprostředkovaně. Jméno Eduard Beránek bylo známé oprav-
du hodně široké veřejnosti.
Dovolím si malou osobní vzpomínku na tohoto výborného člově-
ka, jehož srdce dotlouklo 11. října.
Byl podzim roku 1980. Jako čerstvý civil jsem šel s atlety Trans-
porty Chrudim darovat krev. Tu dárcovskou akci organizoval jistý 
Eda Beránek. Tehdy jsem ho viděl poprvé. Ze slušnosti jsem mu 
začal vykat, ale on mi rychle nabídl tykání, tak jak to mezi sportov-
ci bývá zvykem. Byl o 13 let starší a učil na gymnáziu, byl už i dů-
ležitým atletickým funkcionářem v tehdy velmi silném oddílu a tak 
jsem si toho tykání náležitě vážil. Pak jsme se začali scházet častěji. 
Sedávali jsme vedle sebe v okresním atletickém svazu, potkávali 
jsme  se  často na  stadionu a na  různých závodech. Vzniklo mezi 
námi  přátelství  a  i  když  jsme měli  občas  rozdílné  názory,  jeden 
druhého  jsme  respektovali  a  ctili. Edu  jsem vnímal  jako velikou 
autoritu a osobnost a nikdy bych si nedovolil být k němu neuctivý. 
Také on jako starší a na společenském žebříčku výše postavený se 
mnou jednal vždy slušně a čestně. Když jsem organizoval zájezdy 
slatiňanských atletů do moravských sklípků, Edu jsem také pozval, 
stejně tak jako na všechny naše slatiňanská výročí a oslavy. My at-
leti jsme vždy byli jedna velká parta a oddílová příslušnost nehrála 
žádnou roli. Však také Eda vždy ochotně a nezištně přišel pomáhat 
jako rozhodčí na VC Slatiňan nebo hodinovku. Prostě se najednou 
objevil na stadionu, jen se mně ohlásil a šel na přidělené místo.
Vybavuje se mi jedna scéna z konce roku 1989. V té době „se děly 
věci“ a celá společnost byla varu. My jsme na okresním atletic-
kém svazu schůzovali, na atletiku ale tenkrát vůbec nepřišla řeč. 
S Edou jsme měli na komunisty naprosto stejný názor a tehdy jsme 
se velice strachovali neboť jsme věděli, že v Transportě jsou na-
stoupení vyzbrojení milicionáři. Stáli jsme spolu v tom sychravém 
pozdním odpoledni před sportovní halou a společně jsme se báli 
a navzájem se ujišťovali, že si netroufnou vyjít z bran Transporty. 
Ten společný strach nás tehdy sblížil ještě víc než před tím.
Pak  se  stal  Eda  ředitelem  gymnázia  a  život  nabral  jiné  tempo 

a  jiný směr. Nestýkali  jsme se už  tak často  jako dřív, ale věděli 
jsme o sobě a vždy jsme k sobě měli blízko. Možná trochu přibylo 
těch rozdílných názorů, ale rozhodně to nemělo vliv na náš vzá-
jemný vztah. 
Když před několika lety spadli chrudimští muži z 2. ligy do kraj-
ského  přeboru  a  po  mnoha  desetiletích  se  uskutečnilo  okresní 
derby, Slatiňany ty první závody vyhrály. A Eda ihned po doběhu 
poslední disciplíny ke mně přišel a pogratuloval nám k vítězství. 
To bylo pro něj naprosto typické.
Bude nám všem moc chybět. Byl mnoho let neodmyslitelnou po-
stavou nejen atletického světa. Bude hodně chybět chrudimskému 
oddílu, ale i slatiňanskému.
Je  trochu  symbolické,  že  naposled  jsem  s  ním  mluvil,  nepočí-
tám-li několik letmých slov při náhodných setkáních, na pohřbu 
MUDr. Krunerta. Eda za mnou po skončení obřadu přišel a po-
děkoval mi za mou řeč. Od něj to bylo vyznamenání. Věděl jsem, 
že je vážně nemocný, ale kde by mě v tu chvíli napadlo, že mu už 
samotnému zbývá tak málo času.
Tak Edo, měj se tam nahoře hezky a dávej na nás pozor.

zdeněk�jirásek

ODEŠEL EDA BERÁNEK, ŘEDITEL GYMNÁZIA, ATLET A KAMARÁD

 

 

ZÁJEMCŮM S RADOSTÍ 
POŽEHNÁ JEJICH VLASTNÍ 
ADVĚNTNÍ VĚNEC MÍSTNÍ 
FARÁŘ P. ŠTEFAN BRINDA 

 

Srdečně Vás zveme na 

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ 
KONCERT 

     V kostele sv. Martina ve Slatiňanech 

V neděli 2.12., v 15.00 hod. 
Účinkují: 

Iva Jelínková-Ryzová – soprán 
Jiří Pavliš – basbaryton 
Jitka Šottová – housle 

Tereza Kučerová – hoboj 
Chrámový sbor Slatiňany – pod vedením J. Doušové 

Jiřina Doušová – varhany 
Po koncertě jste srdečně zváni na malé posezení  

na faru. 

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE 
VĚNOVÁN NA OPRAVU 
KOSTELNÍCH VARHAN 
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Zámecké arboretum ve Slatiňanech se nalézá v zahradě před se-
verním průčelím zámku. Zdejší arboretum je sbírkou dřevin  jak 
domácího, tak cizokrajného původu.
Ve slatiňanském arboretu stojí za pozornost například zmarličník 
japonský (Cercidiphyllum japonicum) – obr. č.1, toreja kaliforn-

ská (Torreya californica), mahónie Bealova (Mahonia bealei), na-
hovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus) nebo unikátní javor 
habrolistý (Acer carpinifolium). Nově byla vysazena pestrá škála 
kultivarů pěnišníků a azalek – za všechny lze zmínit velmi krás-
ný kultivar pěnišníku ´Hachmann´s Charmant´ – obr. č. 2. Mezi 

novými výsadbami nechybí ani historické, botanické či anglické 
růže. Z botanických jmenujme například růži Hugovu (Rosa hu-
gonis) či růži Moyesovu (Rosa moyesii). Ty anglické jsou repre-
zentovány jak jinak než kultivary proslulého Davida Austina.
Slatiňanské  arboretum  je  nejen  sbírkou  dřevin,  ale  doplňuje  ji 
i sbírka trvalek – denivek. Ta již nyní čítá desítky kultivarů těchto 
rostlin s květy různých barev tvarů i velikostí – obr. č. 3 a obr. č. 4. 
Jak místní, tak i turisté mohli letos navštívit arboretum v rámci ko-
mentovaných exkurzí. Těch se během roku konalo celkem sedm 
(financoval  je Pardubický kraj). Každá z nich zavedla účastníky 
nejen do zámeckého parku, ale právě i do nového zámeckého ar-
boreta (nechyběla ani symbolická výsadba dřevina trvalek). Nové 

arboretum  tak  letos  navštívilo  prvních  120  lidí.  Průvodcem  jim 
byl dendrolog a zahradník Vítězslav Haupt, DiS.
Cílem této  iniciativy organizované občanským sdružením CEN-
TAUREA (sdružení pro monitoring a management krajiny) a sprá-
vou SZ Slatiňany bylo seznámit turisty i místní nejen se zajíma-
vostmi parku, ale právě i s nově vzniklým zámeckým arboretem. 
To by mělo být plně zpřístupněno veřejnosti v příští sezóně. Ta se 
má opravdu na co těšit, protože krásu květů je třeba vidět a obdi-
vovat.
Vítězslav�Haupt,�DiS.,�Ing.�Milan�Vorel,�foto�Vítězslav�Haupt,�DiS.

Rok 2012 v novém zámeckém arboretu ve Slatiňanech

obrázek č. 3

obrázek č. 1 obrázek č. 4

obrázek č. 2
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do  vznikajícího  zámeckého  rosaria  a  poslechnout  si  přednášku 
o nejkrásnějších růžích Evropy.
Občanské sdružení Centaurea – sdružení pro monitoring a man-
agement krajiny a správa SZ Slatiňany vás zve na odpolední před-
nášku do zámecké knihovny SZ Slatiňany s názvem ,,Nejkrásněj-
ší růže Evropy”. Promluví o nich MUDr. Stanislav Konštacký, 
CSc.,  místopředseda  Rosa  klubu,  který  nejednou  hodnotil  růže 
na evropských soutěžních výstavách.
Přednáška se koná dne 3. 11. 2012. Začátek je v 16.00 hodin 
v knihovně slatiňanského zámku (zámek bude v tuto dobu a prá-
vě pro tuto příležitost otevřen).
Na následující den – tj. 4. 11. 2012 jste od 14.00 h zváni na slav-
nostní zahájení výsadeb v připravovaném zámeckém rosariu 
(začínat  budeme  na  nádvoří  zámku). Můžete  si  přijít  zasadit  růži 
a přispět  tak k tvorbě nového a zatím jediného rosaria ve Slatiňa-
nech (v případě opravdu nepříznivého počasí bude zahájení odlože-
no na jiný den). Akci sponzoruje nadace VIA a Philip Morris ČR.
Vítězslav�Haupt,�DiS.�(Centaurea)�a�Ing.�Jaroslav�Bušta�(SZ�Slatiňany)

Foto:�Vítězslav�Haupt,�DiS.

Přijďtě zasadit první růže…
Máme  tu  souhrn  z  druhé  (podzimní  )  části  atletických  soutěží. 
Nejprve soutěž družstev – juniorů. Po čtvrtém kole  jsme byli 
na čtvrtém místě o  jediný bod za Poličkou. Na podzimním kole 
to  bylo  stejné  drama.  Po  prvních  disciplinách  jsme  vedli,  pak 
nás soupeř předběhl, my jsme opět šli bodově před něj, abychom 
do poslední disciplíny trnuli, zda nám získaný náskok bude stačit. 
A stačil. Vyhráli jsme o dva body, což nám v součtu obou závodů 
stačilo na celkové třetí místo a bronzovou medaili v KP pardubic-
kého kraje!!!
O medaili  se  zasloužili: Venzara  (výška  172 cm,  trojskok  11,27 
m), Pilař Martin  (200 m 24,73  s,  400 m 54,89  s,  800 m 2:51,41 
min), Rulík (výška 163 cm), Netolický (100 m 12,8 s, 400 m př. 
74,07 s), Pluhař (disk 27,20 m), Zástěra (výška 150cm).
Hostování: protože nemáme dívčí družstva mimo elévů a chla-
pecká mimo juniorů, tak většina závodníků hostuje v jiných oddí-
lech, kde si vedli velmi dobře a přispěli svými body k prosazení se 
až na republikovou úroveň. Ve starších žácích to je Nekut Gabriel. 
Pomohl Chrudimi až na republikové semifinále. Jeho nejlepší vý-
kony – 60m = 7,7 s, dálka = 5,07 m, oštěp = 34,84 m!! Ve svých 
disciplínách obsazoval 2. až 5. místa!!!
Starší  žačky  Prokopová Michaela  a  Rulíková  Veronika  dokon-
ce pomohly Chrudimi až na republikové finále!!! (v SF skončili 
na třetím místě). Nejlepší výkony – Michaela – 800 m = 2:39,88 
min  (umístění kolem šestého místa), koule = 8,5 m. Veronika – 
disk = 23,25 m (5.–6.místa, koule 9,89 m (3.–5.místa), kladivo = 
30,99 m (2.–4. místa)!!!
Dorostenka Dobruská Veronika hostovala za Týniště nad Orlicí, 
kde se rovněž prosazovala v bězích na 200m – 29,5 s, ale hlavně 
na 800 m – 2:40,0 min. (končila kolem 5.–6. místa).
Poslední  soutěží  byl  destiboj  pro  našeho  juniora Venzaru,  který 
si tuto soutěž chtěl vyzkoušet. Nakonec z toho bylo druhé místo 
v juniorech za 3 801 bodů. První den se Jakubovi docela povedl, 
ale druhý den lilo, a to poznamenalo výkony všech zúčastněných 
závodníků. Některé z výkonů – 100m – 12,87 s, dálka – 5,57 m, 
výška – 173 cm, koule – 9,03 m…).

Jan�Hanuš,�trenér

Zprávy z atletických sektorů

V měsíci září proběhly dvě soutěže v požárním sportu. Dne 15. 9. 
2012 to byl 36. ročník pohárové soutěže v požárním útoku ,,O po-
hár starosty města Slatiňany“ ,kterého se zúčastnilo 21 družstev 
mužů a 9 družstev žen. Dále o týden později 23. 9. 2012 se pořádal 
11. ročník dětské pohárové soutěže, na které byla velmi hojná 
účast  družstev.  5 družstev přípravky,  to  jsou děti  od 3 do 6  let, 
15 družstev mladších a 10 družstev starších.
Tentokrát  se  poprvé  obě  soutěže  pořádaly  na městském  stadio-

nu Spartaku Slatiňany, na kterém byly předvedeny velice pěkné 
sportovní  výkony,  které  určitě  podpořilo  i  pěkné počasí.  I  když 
v zámeckém parku je krásné prostředí, je tam pro tyto závody ne-
vyhovující terén.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům. Hlavně gene-
rálnímu  sponzorovi ALUKOV HZ  spol.  s.r.o  Orel,  Městskému 
úřadu Slatiňany a SPS Potůček.

Starostka�sboru�Jeřábková�Dagmar
Velitel�sboru�Rulík�František

ZPRÁVA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLATIŃANY



10

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Společenský dům ve Slatiňanech10. 11. 2012 v 13.30 hod.

Srdečně  zveme  všechny  milovníky  zimy 
a sněhu na Filmový festival zimních spor-
tů. Začínáme v sobotu 10. listopadu v 13.30 
hod. ve Společenském domě v Tyršově uli-
ci. V téměř čtyřhodinovém programu nabí-
zíme následující filmy, z nichž mnohé jsou 
ověnčeny nejrůznějšími filmovými cenami:
WHITE LINE
Zcela  nový  snímek  letošní  sezóny,  který 
jedinečným způsobem spojuje životy nej-
lepších českých jezdců, mapuje jejich od-
lišný charakter, ale stejný přístup k horám 
a ukazuje jednu společnou vášeň: svobodu 
a čerstvý prašan. Každý z nich je vždy při-
praven  hledat  nejrůznější  způsoby  a  pro-
středky, jak se na vrchol hory zase vrátit.
COLD
Cold, česky „Chlad“, je příběh o unikátním 
zimním výstupu Cory Richardse na osmi-
tisícovku  Gasherbrum  II  se  dvěma  part-
nery,  horolezci  světové  špičky,  Simonem 
Moro a Denisem Urubko. Uvidíte natáčení 
ve  velmi  náročných  přírodních  podmín-
kách, plný zvratů a překvapení.
PARALLELS
Parallels, znamená rovnoběžky, což v tom-
to případě odkazuje na  rovnoběžné  lyžař-
ské stopy, které freerideři vytvořili ve sva-
zích  olympijského  střediska  Whistler 
v rámci World Ski & Snowboard Festival 
v dubnu 2011
SCOTTISH ICE TRIP
Špičkoví  lezci  se  v  zimních  podmínkách 
za doprovodu extrémního horolezce pokusí 
zdolat Ben Nevis. Skotsko je krajinou, kde 
horolezci slaví příchod sněhové bouře a mi-
xové lezení má svou dlouholetou tradici.
ALL.I.CAN
All.I.Can  je vizuálně ohromující dílo kine-
matografie, nejlepší lyžařský film roku 2011, 
který  se  věnuje  vášni  pro  lyžování  a  obje-
vování  nádherných  dosud  nesjetých  míst 
v horách po celém světě. Kdo rad objevuje 
exotická místa pro skialp, freeride a další ak-
tivity, se v tomto filmu určitě najde.
BAFFIN BABES
Nejdelší  lyžařská,  čistě  dámská  expedice: 
1200 km  skrz  arktickou  pustinu  podél  ka-
nadského  ostrova  Baffin.  Není  to  zrovna 
procházka parkem, pokud vezmeme v úva-
hu 100 kilogramů na saních, teploty okolo – 
40 stupňů Celsia a polární medvědy okolo.
ULTIMA8 SEPARATION
Projekt si klade za cíl mapovat českou fre-
eskiingovou parkovou scénu a přiblížit tak 
freeskiing  jako  progresivní  sport  širšímu 
publiku nejen v České republice. Ve filmu 
uvidíte nejlepší české freeskiové jezdce.
…a  jako bonus filmy Ammassalik a La-
viny…
Více na: www.slatinany.cz a www.zimnifes-
tival.cz.
Vstupné na celý program: 50 Kč.
Slosování anketních lístků o hodnotné věc-
né ceny.
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Jen co jsme se vrátili z dovolených a předali vnoučata rodičům, 
začal se s tichým ševelením prvních padajících listů o své slovo 
hlásit  podzim. Tak  i  naši  diabetici  se  začali  hlásit  o  slovo  svý-
mi novými aktivitami. Jako první zahájili členové výboru cyklus 
přednášek „O zdravém způsobu spaní“, které pro nás připravila 
fi rma EASTON AG, kterou zastupuje pan Václav Boukal. Před-
nášky se budou konat každý měsíc.
Jistě  si  vzpomínáte  na  pana  Zdeňka  Školníka  ze  Skutče,  který 
na členské schůzi v sokolovně hovořil a předváděl speciální boty 
pro diabetiky.
Protože o boty byl velký zájem, přijel pan Školník, aby za přijatel-
nou cenu nabídl čtyři druhy dámské i pánské obuvi našim diabeti-
kům. (zájem byl velký, že se na všechny nedostalo).
Opravdu v září následovala jedna akce za druhou. Samozřejmostí 
se stal podzimní rekondiční pobyt v Podhajské na Slovensku. Za-
čalo cvičení dvou skupin v DSS a také plavání v jejich bazénu. Po-
kračuje plavání v krytém bazénu v Chrudimi, kde se naši diabetici 
zúčastnili štafety měst mezi Chrudimí a Pardubicemi.
Velice  poučná  a  zajímavá  byla  návštěva  nově  zrekonstruované 
Švýcárny a v ní umístěného muzea starokladrubského koně.

Příjemná procházka parkem a prosluněnou kaštankou, hezký zá-
žitek ve Švýcárně a další procházka lesem na Monako. Nevadí,-
že do kopce jdeme pomaleji, že se častěji „kocháme“ pohledem 
do kraje (to abychom se mohli v klidu vydýchat), to krásně prožité 
odpoledne propletené vzpomínkami stálo za to.
Jako krásný korálek v náhrdelníku byla návštěva našeho zámku. 
Sešlo  se nás hodně na nádvoří,  abychom  ten,  nám dobře  známý 
skvost našeho města po čase opět navštívili. Kolikrát jsme zde byli, 
kolikrát  jsme ho prošli, co nás může překvapit? Většina z nás si 
myslela že nic, až do té doby, než nás přivítal příjemný mladý muž, 
kastelán pan  Jaroslav Bušta. Hned na nádvoří  se dovídáme  tolik 
nového o zámku a okolí, že dychtivě nasloucháme jak malé děti 

pohádce. Vcházíme do zámku a nevycházíme z překvapení. Ku-
chyň a přilehlé prostory v suterénu vidíme poprvé a žasneme nad 
zachovalým zařízením, které bylo zapotřebí k chodu tak velkého 
domu.  Jdeme  se  podívat  do  zámeckých  komnat,  které  jsou  nám 
sice známe, ale přesto jiné. Jsou zde i takové, o kterých jsme neměli 
ani tušení. Snaha pana kastelána aby pokud možno všechny pokoje 
byly zařízeny původními věcmi  je vidět na každém kroku.  Jsme 
fascinováni jeho znalostmi. Každý obrázek, každá sklenička, každá 
dochovaná drobnůstka má svůj vlastní příběh, který dovede tenhle 
mladý muž poutavě vyprávět. Patří mu náš obdiv a dík. Těšíme se 
na otevření nové prohlídkové trasy (prý to bude brzy).

Je potěšující, že naše akce navštěvuje čím dál víc lidí, což svědčí 
o tom, že se daří zapojovat diabetiky do veřejného života.
Mějte  se  moc  hezky,  naplno  si  užívejte  zbylé  podzimní  dny 
a na dalších akcích SD se na vás budu těšit.

Bohumila�Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM…

POZVÁNKA
Svaz diabetiků ve Slatiňanech zve všechny své

příznivce do Sokolovny na tradiční

DEN ZDRAVÍ
Ten se bude konat pod záštitou VZP, Města Slatiňany a Sokola

3. listopadu 2012 od 9.00 do 15.00 hod.
Budou se na Vás těšit nejen naše zdravotnice, aby vám mohly 
změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi, drobní prodejci, aby 
vám nabídli své produkty (domácí sýry, sušené ovoce, oříšky, 
medovinu ale také hezké dekorace z přírodních materiálů)

Přijďte do Sokolovny, budeme se na Vás těšit.
Výbor SD

Svaz diabetiků ve Slatiňanech zve všechny své
příznivce do Sokolovny na tradiční

DEN ZDRAVÍ
Ten se bude konat pod záštitou VZP, Města Slatiňany a Sokola

3. listopadu 2012 od 9.00 do 15.00 hod.
Budou se na Vás těšit nejen naše zdravotnice, aby vám mohly 
změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi, drobní prodejci, aby 
vám nabídli své produkty (domácí sýry, sušené ovoce, oříšky, 
medovinu ale také hezké dekorace z přírodních materiálů)

Přijďte do Sokolovny, budeme se na Vás těšit.
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Milí slatiňáci, 
podzim nás dohnal mílovými kroky. Stromy se halí do podzim-
ních  tónů  a  listí  se  začíná  zlehka  snášet  k  zemi.  Pomalu  končí 
období teplých, slunných dnů, ale i doba, kdy je v letošní, první 
sezoně otevřeno naše nové muzeum starokladrubského koně Švý-
cárna. Pojďme se  tedy ohlédnout  již dnes za uplynulými měsíci 
a tím, kolik turistů si do muzea našlo cestu. Z návštěvnosti máme 
obrovskou radost, aby ne, když dva týdny před ukončením sezo-
ny nás navštívilo 4900 návštěvníků, což  je číslo, o kterém jsme 
ani nesnili! Líbilo se u nás jak malým, tak velkým, vždyť k nám 
za poznáním dorazilo více než 500  rodin. Desítky dětí z mateř-
ských i základních škol k nám pak přivedli říjnové dny, které jsme 
pro ně v týdnu vyčlenili. Spokojenost byla po návštěvě na všech 
stranách a my vám tímto milí návštěvníci děkujeme.
Ale pojďme dál od čísel a statistik. Na novou sezonu připravujeme 
i nové expozice a programy. Protože  je nyní Švýcárna krásným 
místem, s úžasnými prostory, rozhodli  jsme se připravit výstavu 
věnovanou filmovému natáčení. Vzpomínáte? Legendární Dobrá 
voda, Smrt v sedle nebo Počkám, až zabiješ. Kdo by si alespoň 
na  jeden  snímek  a  natáčení  nevzpomněl. Pamětníci  vědí,  že  při 
natáčení Dobré vody byli herci i štáb ubytovaní v rodinách slati-
ňáků a určitě by se v nejednom archivu fotografií našli zajímavé 
snímky z natáčení, domácí fotky s herci, či štábem, nebo veselé 
příhody, „hlášky“ a podobně. Pokud něco  takového doma máte, 
chcete nám pomoci udělat výstavu zajímavější a můžete nám co-
koli zapůjčit či sdělit, budeme Vám nesmírně vděčni. Na fotogra-
fie, věci z natáčení a třeba i domácí krátké filmy se budeme těšit 
v městské knihovně a infocentru (infocentrum@slatinany.cz,  tel. 
469 660 239). Pokud se vše podaří, přivítáme v muzeu na Švýcár-
ně i některé z herců… 

Dotazy,  nebo  jakékoli  historky  a  podobně  můžete  také  psát 
na email: svycarna@slatinany.cz, tel. 469 315 134.
Děkuji.  Vendula�Tesařová,�muzeum�Švýcárna

Švýcárna
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Podzimní Michaelská slavnost ve školce Děvčátka Momo
Život ve školce je spjat s ročním koloběhem v přírodě. V průbě-
hu roku připravují paní učitelky společně s rodiči slavnosti, které 
umožňují dětem prožít náladu právě probíhajícího období.V pon-
dělí 1. 10. 2012 jsme s dětmi mohli prožít podzimní náladu.
Po prázdninách prožitých venku v přírodě je třeba, aby se děti opět 
vrátily k sobě. Radostné letní dny plné světla a tepla jsou za námi 
a čekají nás nehostinné dny podzimu. Příroda se s námi ještě lou-
čí nádhernými barvami, ale chladná rána  již oznamují blížící se 
podzim. Je to období boje světla a tmy. Proto se v těchto dnech 
ve školce vyprávějí příběhy o odvážných rytířích bojujících s dra-
kem, ale i klasické pohádky, kde je třeba odvahy, síly a odhodlá-

ní. Při naší slavnosti děti s rytířským pláštěm a dřevěným mečem 
překonávaly samy sebe a s velikou odvahou si došly do dračí sluje 
pro jablíčko.
Jelikož je toto období spojeno také se svátkem sv. Václava a dě-
kováním za úrodu, i nás čekali po návratu ze statečné výpravy vý-
borné pečené brambory, bohatě prostřené stoly plné ovoce a nej-
různějších dobrůtek sladkých i slaných.
Ani  se  nám nechtělo  odejít  domů. Prožili  jsme ve  školce  krásné 
odpoledne za které děkujeme dětem, tetám Katce a Alče i rodičům.
Brzy nás čeká Martinská slavnost na kterou se už teď moc těšíme…

za�rodiče�Petra�Čejková
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VIII. ročník 

 

Datum a místo konání :  17. 11. 2012  Sokolovna Slatiňany 
 

P r o g r a m 
 

15.00 : Pouta – Pardubice 
 

15.40 : Balzamína – Pardubice                      16.15 : Křáp – Bílina 
 

17.00 : Tata mia – Kolín                        17.35 : Strunovrat – Slatiňany 
 

18.30 : Žalman a spol. - ČR 

 

19.40 : Žamboch, Monty, Frauenberg – Morava 
 

20.30 : Stráníci – Český Jiřetín 
 
 

Moderuje : Míra Ošanec, zvuk : K.+ H. Toupalovi, občerstvení zajištěno, prodej CD 
Vstupné : předprodej (v obchodě galanterie paní Petrové) : 120,- Kč dospělí 

                                   mládež nad 10 let a studenti :   60,- Kč 
na místě : 150,- Kč dospělí, 70,- Kč mládež a studenti 

 
 

Sponzoři : Holcim a.s., Město Slatiňany, TRANSYS spol. s.r.o., RE/MAX K2, 
Nábytek Ličková, Real spol. s.r.o., SPS – VKP s.r.o., Potraviny Málek, Ekomonitor, 

Recycling – kovové odpady a.s., Rodinná Pivnice Na Středu, Rovex engineering, 
Stavební Huť Slatiňany spol. s.r.o., Lékárna u Bílého Orla, Autoškola Ozorák. 



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 19. listopadu 2012. ZDARMA. 
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Pronájem nebytových proctor
Pronajmeme  nebytové  prostory  na  Zdravotním  středisku 
ve Slatiňanech. Jedná se o cca 46m2 v prvním patře. Prostor je 
členěn na dvě místnosti. Větší má rozměr 28m2. Vhodné na or-
dinaci, kancelář, a pod. Volné od 1. 1. 2013. tel. 606 320 919

SACOND HAND
(vedle optiky) nabízí:
• dětské oblečení • dámské oblečení • bižuterii • pletené košíky
• nabídka kosmetiky Oriflame
Od 1. října 2012 zaveden dětský komisní prodej
Těšíme se na Vaší návštěvu 

Soukromá inzerce

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

tel.: 606 613 563
e-mail: chrudim@pks.cz

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

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová a dřevěná okna do konce roku 2012!
Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 1.10. – 31.12.2012.

na plastová a dřevěná okna

SLEVA 2012 210x148 Ozveny Slatinan_PKS  24.9.12  10:51  Stránka 1

Zveme Vás na Mikulášskou besídku s nadílkou, s čerty, Mikulá-
šem a andělem. Besídka se koná v neděli 2. 12. 2012 od 15 hodin 
v motorestu BONET. Čeká Vás dětská diskotéka, spousta zábavy, 
her a soutěží. Kostýmy vítány.
A rádi Vás zveme také do Bonetu na Mikulášskou diskotéku pro 
dospělé dne 30. listopadu 2012 od 19 hodin. Hrajeme pro každou 
generaci.

Opět�se�těší�celý�kolektiv�motorestu�BONET.

Mikulášská besídka
Zveme Vás na Svatomartinské posvícení, v pondělí dne 12. 11. 
2012 od 8 hodin do motorestu BONET. Rádi Vás pohostíme zabí-
jačkovými specialitami, výbornou kachnou a husou.

Těší�se�celý�kolektiv�MOTORESTU�BONET.

Pozvánka na posvícení

Přijďte si zacvičit BODYFORMING
Formování  těla,  posilováním  problémových  partií  (hýždě, 
stehna, břicho), propojené s drobnými tanečními choreogra-
fiemi, 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.

Od 20. 10. 2012 je pro veřejnost otevřena tenisová hala umístěná 
na současných tenisových kurtech v areálu SK Spartak Slatiňany. 
Zájemcům jsou k dispozici dva tenisové kurty s provozní dobou 
od 8.00 do 22.00 hod. vždy od pondělí až do neděle. Rezervaci si 
můžete dohodnout na  tel. č. 728 010 136, případně  je možné si 
dohodnout permanentky na tel. 602 417 4058.

Cena od 3000 Kč za osobu na 7 dnů vč. skipasu. Záruka sněho-
vých podmínek. Sleva pro skupiny.
CA Jolly Chrudim, pobočka Nádražní 380, Slatiňany.
Tel.: 608 888 948, email: jollychrudim@seznam.cz.

Tenisová hala

 NA LYŽE DO ALP


