
PROSINEC 2012

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

1

V obřadní  síni Městského  úřadu  ve Slatiňanech  byli  dne  6.  říj-
na  2012  paní  zastupitelkou  Ing.  Dagmar  Fryšovou  slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):
Jurica Vladan   Slatiňany, Sečská 232
Melichar Matěj   Slatiňany, Tyršova 750
Kolek Tomáš   Slatiňany, Staré náměstí 833
Sedláková Kateřina   Slatiňany, Nádražní 260
Hromádko Dominik   Slatiňany, Nádražní 262
Bauerová Anna   Slatiňany, T. G. Masaryka 36
Wirkner Daniel   Slatiňany, Tyršova 720
Na  této  malé  slavnosti  účinkovaly  žákyně  ZUŠ  Slatiňany 
za hudebního doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a pana 
učitele Jurije Artjuščenka. Všichni přítomní popřáli novým ob-
čánkům a  jejich  rodičům do dalších  let mnoho klidu, pohody 
a zdraví.

Dne 1. prosince 2012 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňa-
ny výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Jiří Hajzlovi.

Dne 8. prosince 2012 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňa-
ny výročí diamantové svatby manželé Alena a Ladislav Zavřelovi.

Dne 22. prosince 2012 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Helena a Vladimír Šmejcovi.

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

Vítání občánků

Zlaté svatby a diamantová svatba

Vážení a milí spoluobčané,
opět nastává čas vánoční. Čas, kdy se halíme před zimou do čepic 
a šál, do teplých zimníků. Čas, kdy nejtepleji máme ve svých srd-
cích a to teplo rozdáváme kolem sebe. Vánoční chvíle prožíváme v 
blízkosti svých nejbližších a vzpomínáme na ty, kteří nemohou být 
s námi, nebo už mezi námi nejsou. Nasáváme vůni Vánoc, vánoč-
ního cukroví a vosku tajícího na svíčkách, které prosvěcují naše 
obydlí a dokreslují tu sváteční a tajemnou atmosféru.
Přeji Vám milí spoluobčané prožití Vánoc v té nejlepší pohodě, 
klidu a opravdu v kruhu svých nejbližších. V ten kouzelný vánoční 
čas, ať přání se vyplní každému z Vás.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Město Slatiňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků (ÚSC) a o změně ně-
kterých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pozice

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. března 2013 
nebo dle dohody.
Písemné  přihlášky  včetně povinných náležitostí a povinných 
příloh doručí zájemci v termínu do 7. prosince 2012, do 11.00 
hod. na  adresu Město Slatiňany, Městský  úřad Slatiňany, T. G. 
Masaryka 36, 538 21, prostřednictvím pošty nebo osobně na po-
datelnu MěÚ.
Oznámení o vyhlášení této veřejné výzvy včetně povinných ná-
ležitostí přihlášky a povinných příloh je v plném znění k dispo-
zici na úřední desce městského úřadu, na webových strán-
kách města na adrese: www.slatinany.cz a v Infocentru města 
Slatiňany.
Případné dotazy zodpoví tajemník MěÚ Slatiňany Ing. Jiří 
Hodic, tel. 469 660 237, e-mail: tajemnik@slatinany.cz.
 JH

Upozorňujeme občany, na úpravu provozní doby městského úřadu 
z provozních důvodů:
27. a 28. 12. 2012 je MěÚ uzavřen.
V pondělí 31. 12. 2012 jsou úřední hodiny upraveny od 8.00 do 
13.00 hod.
Děkujeme za pochopení.  J.H.

Volné pracovní místo – Veřejná výzva

Provozní doba městského úřadu v prosinci 2012
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 54. schůzi dne 22. 10. 2012

  1.  Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schvá-
leno).

  2.  Návrh  zpracovatelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na provoz kanalizace Škrovád I.–III etapa v roce 2013 (schvá-
len způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány 
a jmenována komise pro otevírání obálek).

  3.  Příspěvek na vozidlo pro postiženou osobu (neschválena žá-
dost, osoba není občanem města).

  4.  Žádost o splátkový kalendář (náhrada škody městu, schvále-
no).

  5.  Pronájem občerstvení na plovárně ve Slatiňanech (schválena 
smlouva s paní Liběnou Jeníčkovou, Chrudim).

  6.  Přidělení  bytu  č.  5  v  č.p.  825  Staré  náměstí  ve  Slatiňanech 
(schváleno).

  7.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (schváleno).

  8.  Použití  odpisů  Základní  školy  Slatiňany  (za  účelem  výmě-
ny protipožárních dveří v jednotlivých patrech ZŠ Slatiňany, 
schváleno).

  9.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Nová 
garážová vrata do hasičské zbrojnice ve Slatiňanech (schvále-
na společnost Hydroenergie s nejvýhodnější nabídkou 54 414 
Kč a nabídkou jediného vhodného typu dveří).

10.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Staveb-
ní úprava učebny na vaření v Základní škole Slatiňany (vybrá-
na byla firma Pluto s částkou 95 757 Kč)

11.  Přijetí sponzorského daru Základní škole Slatiňany (sponzor-
ský dar rodičů škole – schváleno).

12.  Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Infocentra 
Slatiňany (přijetí dotace od Pardubického kraje – schváleno).

13.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zateplení Mateřské školy Sla-
tiňany (schváleno)

Rada města Slatiňany projednala
na své 55. schůzi dne 31. 10. 2012

  1.  14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012. 

  2.  Žádost o grant – Oblastní charita Červený Kostelec (neschvá-
leno).

  3.  Žádost o příspěvek na pojízdnou prodejnu (rada města vzala 
na vědomí nabídku a neschválila příspěvek).

  4.  Udělení plné moci v exekučním řízení (RM pověřila advokáta 
firmy Prime legal k zastupování v exekučním řízení).

  5.  Inventarizaci majetku města za rok 2012 (RM uložila tajemní-
kovi zajistit inventarizaci majetku a jmenovala hlavní inventa-
rizační komisi).

  6.  Pronájem pozemkové  parcely  č.  131/1  v  k.ú.  Slatiňany  (za-
hrádka v ulici Vítězství – schváleno).

  7.  Dodatek smlouvy o dílo – zateplení Mateřské školy Slatiňany 
(odloženo, bude se projednávat na příští schůzi rady města).

  8.  Pokácení 1 ks jilmu drsného na pozemku parc. č. 384/1 v ka-
tastrálním  území  Škrovád  (vzhledem k výsledku odborného 
posudku schváleno).

Žádáme majitele psů o včasné nahlášení  změn, dříve než dojde 
k vytištění a rozesílání složenek za poplatky ze psů. Pokud došlo 
ke změně majitele psa nebo k úhynu pejska, prosíme o oznámení 
této skutečnosti, osobně nebo telefonicky na čísle 469 660 238.
Dále žádáme občany, aby místní poplatky ze psů a místní po-
platky za komunální odpad hradili až po obdržení složenek. 
Děkujeme.  I.O.

Upozornění pro majitele psů

Vážení občané, stejně jako v loňském roce se na Vás obracíme s žá-
dostí o pomoc městu při zimní údržbě chodníků. Klimatické podmín-
ky mohou být nepředvídatelné a pak nastávají komplikace, kdy kapa-
city pro okamžitý celoplošný a účinný zásah jsou nepostačující.
Žádáme tedy naše spoluobčany o pomoc při úklidu chodníků před 
vlastní nemovitostí. Bez pomoci Vás, občanů, není v reálných mož-
nostech města zabezpečit údržbu v rozumných časových lhůtách.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří pomáhají s úklidem 
chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem. Je to významná 
pomoc městu a uživatelům chodníků.
Dále žádáme naše spoluobčany, aby zejména v zimním období 
parkovali svá vozidla na svých pozemcích a nikoliv na pozem-
ních komunikacích. Toto parkování velice komplikuje zimní 
údržbu (prohrnování) místních komunikací města.
U každého  rodinného a bytového domu  je dle  stavebního  zákona 
183/2006 Sb.,  povinnost mít  vyřešeno odstavné  a  parkovací  stání 
na pozemcích rodinných domů nebo místech k tomu určených (např. 
veřejná parkoviště). Dle § 25 odst. 3 zákona 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích musí při stání vozidel na komuni-
kacích zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.  A. L.

Žádost o pomoc městu při zimní údržbě chodníků

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely 
přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby si  splnili 
svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, které zasahují do průcho-
zích a průjezdních profilů, odstranili. Současný  stav  je v někte-
rých ulicích skutečně neúnosný, přerůstající větve narušují běžné 
užívání místních  komunikací  a  ohrožují  bezpečnost  a  plynulost 
provozu na nich.
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby pro-
vedli urychleně nápravu ještě v letošním roce a svoji povinnost si 
plnili i v letech dalších.  A.L.

Tak i tímto způsobem někdy začíná hovor na naší lince…
My  pracovníci  Linky  důvěry Ústí  nad Orlicí  jsme  velmi  vděč-
ní za to, že je možné se k nám dovolat. Telefonickou krizovou 
pomoc nabízíme lidem nejen z Pardubického kraje a to stá-
le v non-stop provozu. Bohužel některé linky v České republice 
z finančních důvodů již své provozní hodiny omezily. Je to jistě 
škoda, neboť  linky důvěry mohou představovat první pomoc  li-
dem, kteří se ocitnou v problémech. Je to také škoda pro ty,  jež 
nemohou nebo se nechtějí se svým trápením obrátit na své blízké 
a potřebují se někomu svěřit…
Samozřejmě  i my  jako většina neziskových organizací poskytují-
cích sociální služby vzhlížíme do budoucnosti s určitými obavami. 
Objem prostředků, které stát poskytuje na tuto činnost stagnuje nebo 
se dokonce snižuje. Věříme, že pokud se nám podaří v nastávajícím 
období získat podporu i z jiných zdrojů – provoz zabezpečíme.
V  roce  2012  Linka  důvěry  mohla  poskytovat  své  služby  díky 
zodpovědné  práci  jednotlivých  pracovníků,  vstřícnému  přístupu 
a podpoře ze strany měst, organizací a médií.
Náš projekt byl financován především z prostředků MPSV a Par-
dubického kraje.
Naši činnost podpořily dále:
•  Města a obce – Česká Třebová, Janov, Jevíčko, Chrudim, Lanš-
kroun,  Pardubice,  Letohrad,  Přelouč,  Rybitví,  Slatiňany,  Tře-
mošnice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk 

•  Partneři projektu JSME TU DOMA 
•  HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o.
•  Odborné knihy nám darovalo knihkupectví Paseka Česká Třebová.
•  Děkujeme za spolupráci firmě MASOEKO s.r.o. Letohrad, Koa-
lici nevládek Pardubicka a Krajské hospodářské komoře Pardu-
bického kraje.

Bc. Lucie Šumberová – vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Výzva občanům k úpravě dřevin

Haló, dovolal jsem se, prosím na Linku důvěry?



3

Čtenáři  naší  knihovny nám poskytují  dobré  tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení  i ostatním. Ti, kteří nám svůj 
názor  a  odkaz  na  zajímavou  a  poutavou  knížku 
ještě  nezaslali,  prosíme,  aby  si  našli  chviličku, 
a  buď  osobně,  nebo  prostřednictvím  e-mailu 
(knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My 

budeme mít  větší množství  výběru  oblíbených  titulů mezi  vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout: 
pro dospělé čtenáře
Chilld Lee – Zítra bude po všem
Jakoubková Alena – Manžel, který štěká, taky kouše
pro mladší čtenáře
Harrison Kim – Pro hrst amuletů
Briggs Patricia – Štvanice

Oznamujeme  čtenářům,  že  naposledy  v  letošním 
roce si bude možné půjčit či vrátit knížky v pátek 
21. prosince do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvi-
díme až po novém roce, a to opět ve známou pro-
vozní dobu od 2. ledna 2013.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 
a také trochu času, který budete moci strávit nad pěknou knížkou 
přejí všem knihovnice Renata Maryšková a Romana Doležalová.

Měsíc s pěknou knihou

Knihovna oznamuje

Poděkování
Děkujeme městu Slatiňany za důstojnou oslavu našich stříbrných 
svateb. Panu Kolkovi za pěkný proslov, paní Markové a panu Jan-
hubovi za pěvecký výkon, paní Pavlišové a Kolouchové za přípra-
vu oslavy, pohoštění a krásný dárek.

Za účastníky stříbrných svateb manželé Doušovi.

Děkujeme městu  Slatiňany  za  dárek,  květiny  a  milou  gratulaci 
u příležitosti oslavy výročí naší zlaté svatby.

Manželé Drahovi.

Děkuji obyvatelům, DPS ve Slatiňanech, jeho bývalému obyvateli 
p. Jiřímu Mejdrovi za milé setkání a blahopřání k mému životní-
mu jubileu.  Václava Boháčová

Děkuji  městu  Slatiňany  za  milé  blahopřání  u  příležitosti  mého 
významného  životního  jubilea.  Zároveň  velké  poděkování  patří 
mým sousedům z domu s pečovatelskou službou za přání, květiny 
a dárky. Pracovnicím Pečovatelské služby města Slatiňany děkuji 
za uspořádání krásné oslavy, na které nás potěšily svým vystoupe-
ním i děti z MŠ Slatiňany pod vedením svých učitelek.

Sabina Pospíšilová

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za uspořádání velmi pěk-
né oslavy naší zlaté svatby.  Jaroslava a Vladimír Pickovi

Děkuji za přání a dárek k mým 99. narozeninám. Osobní návštěva 
paní Pavlišové, která mě navštěvuje již několik let, mě vždy potěší.

Josef Němeček, Škrovád

DVD Ležáky 42 – stále v prodeji
Vánoce se blíží a vy potřebujete zajímavý, ale i poučný dárek? 
Kupte si v našem infocentru film Ležáky 42 – Nejdelší den jedné 
malé vesnice, a to na DVD. Film zpracovává nově 
a objektivně tragédii osady Ležáky. Záměrem reži-
séra Miloše Pilaře bylo natočit film pravdivě a při-
blížit skutečné historické události, které se odehrá-
valy nedaleko našeho města. Cena DVD je 129 Kč.

Dům s pečovatelskou službou 

Před čtvrt stoletím byl dokončen náš dům s pečovatelskou 
službou a do objektu se nastěhovaly první obyvatelky pro kte-
ré bylo připraveno 16 garsoniér.
S výstavbou pečovatelského domu s rozpočtem 3 miliony korun 
se započalo v roce 1984. Veškeré práce byly vykonávány převáž-
ně brigádnicky a na stavbě se vystřídalo velké množství obyvatel 
Slatiňan. Kolaudace  se  uskutečnila  23.  listopadu  a Den  otevře-
ných dveří proběhl 28. listopadu 1987. Postaveny byly nejen byty 
pro  klienty,  ale  především  zázemí  pro  pracovnice  pečovatelské 
služby.  V  současné  době  pečovatelky  poskytují  terénní  služby 
a péči  cca 100 uživatelům na území našeho města  a  smluvních 
obcí. Navazují na práci svých předchůdkyň, které se po desetiletí 
snažily vytvořit stabilizovanou a dostupnou službu. Velkou úlohu 
při zajišťování pečovatelské služby má i místní samospráva, která 
citlivě vnímá potřeby našich seniorů, tuto službu podporuje a fi-
nančně zajišťuje z rozpočtu města.
Chceme touto cestou poděkovat všem kdo se na vybudování naše-
ho domova a pracoviště podíleli.
Obyvatelé a pracovnice Domu s pečovatelskou službou Slatiňany
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První  Laskavý  večer  z  druhé  stovky  bude,  jak  jinak,  vánoční. 
Ve čtvrtek 20. prosince ve Společenském domě vám bude sváteč-
ní verše recitovat JANA TROJANOVÁ, ve Slatiňanech již do-
statečně známá absolventka Vyšší odborné školy herecké v Praze. 
Jana je laureátkou Wolkerova Prostějova, Mezinárodního festiva-
lu poezie a držitelkou Ceny Karla Högera. Mohli jste ji zahlédnout 
i v řadě televizních pořadů a seriálů.
V hudební části večera vystoupí studenti pardubické konzervatoře 
violoncellistka MONIKA BUCHAROVÁ a kytarista ŠTĚPÁN 
BUCHAR. Jde o sourozence z Vrchlabí, kteří spolu tvoří komorní 
DUO INSTRUMO.
Pořad začíná v 19 hodin, vstupné je 50 korun. Malé pohoštění dosta-
nete od Města Slatiňany a od čajovny Luna. Pokud si donesete pár 
kousků vánočního cukroví, bude atmosféra dokonalá.  z.j.

101. Laskavý večer bude sváteční

Kulturní klub Skuteč otevře v  roce 2013  již  jedenácté divadelní 
abonmá. Za tu dobu se na pódiu KKS vystřídala spousta známých 
tváří a jmen, za všechny jmenujme Elišku Balzerovou, Simonou 
Stašovou, Ondřeje Vetchého, Báru Hrzánovou, Hana Maciucho-
vou či nedávno zesnulého Radoslava Brzobohatého.
Také  připravované  jarní  abonmá  přináší  skvělé  divadelní  zážit-
ky. Jihlavské Horácké divadlo zahájí divadelní sezónu ve Skutči 
ve čtvrtek 4. dubna hrou českého klasika J. K. Tyla Naši furianti. 
Divadlo A. Dvořáka z Příbrami vystoupí 7. května s představe-
ním francouzského autora Alexandra Dumase Dáma s kaméliemi. 
V hlavní roli se představí oblíbená herečka Sabina Laurinová. Jar-
ní divadelní abonmá bude uzavřeno 5. června inscenací Městské-
ho divadla Mladá Boleslav Scapinova šibalství, v níž hlavní roli 
ztělesní Matouš Ruml.
Celé divadelní abonmá můžete zakoupit od 7. 12. 2012 za zvý-
hodněnou cenu 600 Kč na http://vstupenky.skutec.cz/ nebo osobně 
na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč.
Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, 
který vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově zre-
konstruovaného kulturního klubu.
Více  informací  na  www.skutec.cz  nebo  na  tel.  469  623  486/7, 
731 557 422/477.

Divadelní abonentka vánočním dárkem

Zveme vás k poslechu tradičních i méně známých vánočních pís-
ní, koled a populárních melodií v sobotu 1. prosince od 17.00 ho-
din do zámecké knihovny ve Slatiňanech. Sopranistka Jana Sych-
rovská  vystoupí  společně  s  Pavlem Horákem  (piano)  a Alešem 
Křivským (viola). Hostem vánočního podvečera bude mezzosop-
ranistka Renata Mužíková, členka opery Národního divadla v Pra-
ze. Rezervace míst je možná na pokladně zámku tel.: 469 681 112. 
Vstupné: 100 Kč.

Vánoce na zámku

V listopadu proběhly dvě besedy se žáky druhého ročníku základ-
ní školy ve Slatiňanech. Knihovnice navázaly na týden čtení po-
hádek,  který  pro  ně  připravily  jejich  paní  učitelky. Obě  třídy  si 
poslechly pohádky z vybraných knih od jim známých autorů. Děti 
dostaly prostor k prohlídce všech oddělení, měly možnost si jed-
notlivé knihy prohlédnout a někteří využili i možnosti zapůjčení 
si knihy domů. Na závěr byla vyhlášena anketa Moje kniha. Žáci 
budou  během  listopadu  hlasovat  pro  svoji  nejoblíbenější  knihu. 
Vyplněné  anketní  lístky  odevzdají  potom  v  knihovně  a my  vás 
v dalším čísle Ozvěn seznámíme s jejich výsledkem. Co děti rády 
čtou,  jakou  knihu  mají  nejoblíbenější,  kterému  autorovi  dávají 
přednost, co je v literatuře zajímá….

Městská knihovna Slatiňany vyhlásila vánoční soutěž
NEKONEČNÝ VÁNOČNÍ ŘETÉZ
Děti vezměte si nůžky, papír, látku i jiný materiál, který máte 
doma po ruce a vytvořte sami nebo s pomocí maminky či ba-
bičky  vánoční  řetěz  o  délce  nejvíce  1 metr,  kterým bychom 
mohly společně ozdobit náš „knihovnický“ vánoční stromek.

Jednotlivé,  vámi  přinesené  řetězy  spojíme  a  uděláme  z  nich 
jeden dlouhý, možná nekonečný………

Vaše řetězy odevzdávejte v knihovně do 20. prosince 2012!
Výrobce nejzajímavějšího čeká překvapení….
Všem Vám přejeme hodně nápadů a chutě do díla.

Čtení pohádek pro žáky základní školy
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Ptáme se za vás…
Je za námi úspěšný Filmový festival zimních sportů, před sebou 
máme další zimu a mnozí z vás se těší na příští lyžařskou sezó-
nu. Čekání na první sklouznutí vám zkusíme zkrátit rozhovorem 
s  člověkem, který má,  ač mu  ještě není  ani 20  let,  s  lyžováním 
velmi bohaté zkušenosti.
Povídat si budeme s medailistou z posledního juniorského mistrov-
ství ČR ve sjezdovém lyžování, Škrováďákem, Víťou Kábrtem.
Víťo, řekni nám něco o sobě. Kdy ses a jak dostal ke sjezdové-
mu lyžování? A kdy jsi absolvoval své první závody a začal ses 
sjezdovkám věnovat opravdu naplno?
Je mi 19 let a když zrovna nelyžuji, tak si jdu rád zalézt na Škro-
vádské skály, na slack line a sem tam si skočím i z nějakého mostu. 
Když mi byly dva roky,  tak mě rodiče poprvé postavili na  lyže. 
Lyžování mě od malička bavilo a abych byl častěji na sněhu, tak 
mě  rodiče v  šesti  letech přihlásili  do  lyžařského oddílu TJ Tes-
la Pardubice. V osmi letech jsem jel svůj první závod a v 10 le-
tech jsem se umístil na 2. místě v celorepublikovém seriálu BLI-
ZZARD CUP v kategorii předžáků.
V současné době studuješ, kde? A jak se ti daří školu skloubit 
s vrcholovým sportem?
Studuji na Univerzitě v Pardubicích fakultu Elektrotechniky a Infor-
matiky. Jak na střední škole tak i teď se mi podařilo si vyjednat indi-
viduální plán, to znamená, že po mě nevyžadují docházku, ale jinak 
mám stejné povinnosti jako ostatní. Je to především o tom stanovit 
si priority a co je pro mne ve škole zajímavé a tomu se věnovat.
Jaká vlastně byla tvá poslední sezóna? Jakých umístění jsi 
dosáhl? A jaké úspěchy máš za sebou od začátku své závodní 
kariéry?
V letošní sezóně jsem se konečně dostal ze zdravotních problémů 
a mohl jsem absolvovat celé přípravné období pod vedením nové-
ho kondičního trenéra Vladimíra Zamastila. Výsledkem je 2. mís-
to na mistrovství  republiky v  superobřím  slalomu mezi  juniory. 
Dále 5. místo v superkombinaci na MČR mezi juniory a v nepo-
slední řadě 3. místo v obřím slalomu na mezinárodních závodech 
FIS na Bílé v Beskydech. Díky výsledkům v obřím slalomu jsem 
byl také nominován na Mistrovství světa juniorů v italském Ro-
ccarasu. Největší úspěch mé dosavadní kariéry byl titul mistra re-
publiky ve slalomu pro rok 2008 v kategorii žáků.
Jak se ti dařilo v kategorii dospělých?
V kategorii dospělých jsem byl na MČR 8. v super-G, 11. v super-
kombinaci a 12. v obřím slalomu. Na mezinárodním mistrovství 
Slovenska jsem byl 11. v super-G i kombinaci. Dále 3. místo v ob-
řím slalomu na závodech FIS Bílá v Beskydech  jsem zajel  také 
v kategorii dospělých, ale je potřeba říci, že se tam určitě nesešla 
kompletní špička chlapů.
Co ti chybí, aby ses dostal ještě výš? A naopak, kde se cítíš 
silný?
V první  řadě bych se  rád vyhnul zraněním, což se mi zatím ani 

v jediné sezóně nepodařilo a teď to vnímám jako největší brzdu. 
Jinak mě občas brzdí jen moje vrozená lenost, ale to se za poslední 
rok hodně zlepšilo. Sílu cítím ve změně přístupu ke sportu a život-
nímu stylu, už to neberu jen jako koníček, ale jako výzvu a práci, 
jediné čím se to liší od práce je to, že si tím nejsem schopen zatím 
vydělávat, naopak to stojí spoustu peněz.
Které lyžařské disciplině se věnuješ a hodláš se do budoucna 
ještě více specializovat?
Věnuji se všem disciplínám snad kromě sjezdu, ve kterém jsem 
startoval pouze třikrát. Specializovat se na konkrétní disciplínu se 
nechystám, snažím se být všestranným lyžařem a to mi dává větší 
šanci na úspěch.
Zkus nám přiblížit, co obnáší lyžování na této úrovni, jak tré-
nuješ a kde a jak se připravuješ v létě, kdo ti pomáhá? 
Obnáší to především hodně času, peněz a úsilí. V první fázi přípra-
vy trénuji šest dní v týdnu, z toho čtyřikrát dvoufázově a dvakrát 
jednofázově.  Tímto  způsobem  trénuji  od  května  do  půlky  října. 
V létě jsem byl mimo to na dvou kondičních soustředěních a dva-
krát  na  ledovci  si  volně  zajezdit.  Od  poloviny  října  jsem  týden 
doma, kde trénuji v tělocvičně a snažím se chodit do školy a další 
týden  trénuji na  ledovci pod vedením klubového trenéra Tomáše 
Tučka. Nejvíc mi pomáhají rodiče, táta se mnou jezdí na většinu 
ledovců a tréninků v Říčkách. Mamka se o mě stará, abych měl co 
jíst a v čem chodit. Ale hlavně jsou ochotni přizpůsobit si svůj den-
ní program, obětovat čas a peníze, abych mohl trénovat a závodit.
A otázka pro rodiče, jaké to je, mít doma vrcholového spor-
tovce?
Jsme rádi, že má od malička koníčka, který ho naučil, že chce-li 
v životě něčeho dosáhnout, musí tomu věnovat spoustu času a úsilí.
Postihla tě i nějaká zranění?
Tak  určitě,  při  sportu  jako  je  alpské  lyžování  číhá  zranění  všu-
de. Na lyžích se při super-G a sjezdu závodník pohubuje rychlostí 
přes  100 km/h  a  i  sebemenší  zaváhání může  znamenat  zranění. 
Už jsem měl zlomenou nohu, ušlápnuté koleno, několikrát zlome-
ný palec na ruce, otřes mozku, ale z daleka nejhorší jsou svalová 
zranění,  která mě  trápí  každou  sezónu  a  člověk  se  jich  zbavuje 
mnohem hůř než zlomenin.
Co nadcházející sezóna? Které závody tě čekají?
V nadcházející sezóně mě čekají závody v rámci seriálu Českého 
poháru, mezinárodní  závody FIS po Evropě. A pokud  se  zadaří 
a já se snažím, aby se zadařilo, tak by mě mohlo čekat mistrovsví 
světa juniorů v kanadském Quebecu. 
S jakým cílem jdeš do této sezóny?
Cílů  do  letošní  sezóny  jsem  si  vytyčil  více.  Hlavním  cílem  je, 
abych si „sjel“ takové body, které by mi umožnily zařazení do ju-
niorského reprezentačního družstva pro příští sezónu 2013/14. Po-
těšila by nominace na mistrovství světa juniorů v Quebecu. Jinak 
bych se chtěl více prosazovat na přední příčky v závodech České-
ho poháru a FIS závodech. A na konci sezóny si zase vyjet nějakou 
placku na MČR.
Děkuji za rozhovor a přeji Víťovi Kábrtovi, aby se mu v nadchá-
zející sezóně dařilo a vyhnula se mu případná zranění.  JH
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V  sobotu  27.  října  jsme  jeli  vlakem 
na výlet do Pardubic – na výstavu malíře 
Antonína Chittussiho.  Po  dlouhém  čase 
nám  výjimečně  nepřálo  počasí.  Pršelo 
a tak jsme vynechali plánovanou procház-
ku Polabinami,  kolem zámku  i  po valech 
a  z  nádraží  rovnou mířili  na  Perštýnské 
náměstí  do  Domu  U  Jonáše,  kde  byla 

výstava obrazů. Přesto  jsme si alespoň na náměstí u malebných 
domů připomněli perštýnskou historii města. 

Výstava  samotná  zahrnuje  řadu malířových  obrazů  doplně-
ných několika obrazy známých malířů,  na které právě Chittussi 
zapůsobil,  a  to  např.  Zdenky Braunerové, Kavána, Antonína 
Slavíčka,  Lebedy. On  sám  byl  vlastně  náš  krajan  –  východo-
čech. V roce 1847 se narodil v Ronově n. Doubravou. Jeho otec 
–  obchodník  –  byl  synem  Itala,  kupce  z  Ferrary,  který  se  sem 
dostal  v  napoleonských dobách.  I Antonín měl  převzít  obchod, 
ale  jeho  výrazné  nadání  ho  přivedlo  ke  studiu  umění  v  Praze, 

Mnichově  a Vídni.  Jeho  tvorbu  i  umělecký vývoj  pak ovlivňo-
val  i častý pobyt ve Francii, především v Paříži. A  jeho srdeční 
záležitost kromě toho byl právě rodný Ronov a jeho okolí a pak 
ještě Praha. A tak tady U Jonáše byly obrazy ze všech těchto míst 
– z Prahy a okolí, od řeky Doubravy, a francouzských řek, Paříže 
a okolí, ale i od jihočeských rybníků. 

V prosinci letošního roku uplyne 165 let od malířova narození. 
On – jako osmnáctiletý – odjel do Prahy původně studovat na tech-
nice, ale po dvou letech nastoupil na pražskou Akademii výtvarných 
umění. Tam v té době studovali také Mikoláš Aleš, Jakub Schikane-
der, Josef Tulka, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek.

Po  studentských  protestech  a  následném vyšetřování  opustil 
právě  s Mikolášem Alšem  školu. Začal  pracovat  jako  ilustrátor 
různých  časopisů,  hlavně  časopisu Česká  včela. Brzy  se  dostal 
do vlasteneckých  společenských a uměleckých kruhů. Seznámil 
se  také  s  rodinou  advokáta  a poslance  JUDr. Františka Augusta 
Braunera  a  jeho  ženy Augusty Braunerové,  amatérské malířky 
a mecenášky umění. Spřátelil se hlavně s jejich dcerou Zdenkou 
Braunerovou,  pozdější malířkou. To ona  byla  iniciátorkou  jeho 

malířského zaměření na nové pojetí malby a díky ní se seznámil 
s  existencí  slavné  francouzské  krajinářské  školy  zvané Barbi-
zonská škola. Začlenil se mezi umělce této školy, impresionistou 
se  však  nestal,  ani  o  to  neusiloval. Mezi  ním  a Zdenkou došlo 
k  citovému  sblížení,  ale  přestože  si Chittussi  přál  sňatek,  ona 
si  představovala  volnější  vztah,  protože  se  chtěla  plně  věnovat 
výtvarné činnosti.

Malířská  tvorba Chittussiho  prošla  vývojem  od  historické 
malby, od portrétů a žánrových námětů až ke krajinářství. Básník 
Jaroslav Vrchlický napsal na jeho obrazy dva sonety.

Rozhodujícím momentem v jeho životě byla okupace Bosny 
a Hercegoviny,  které  se musel  jako  záložník  zúčastnit. Ukrut-
nosti, které tam viděl, ovlivnily jeho názor na válku, uspořádání 
společnosti  a  na  obecnou morálku. Ale  i  tam  se  snažil  alespoň 
trochu tvořit. 

Po návratu pobýval znovu ve Francii. Splnil si přání – nama-
lovat  rozměrný obraz a na něm zobrazit  českou krajinu. V  roce 
1882  vytvořil  téměř  dvoumetrové  plátno  „  Z Českomoravské 
vysočiny“, obeslal jím pařížský Salon a získal tam uznání.

Velkým  jeho  úspěchem bylo  vystavení  dalšího  jeho  obrazu 
v  Salonu  –  „Údolí Doubravky  za  soumraku“. To  bylo  v  roce 
1886. Ale už v příštím roce se u něho projevily zdravotní problé-
my. Snažil  se  je  překonávat prací.  Ještě v  roce 1889 namaloval 
svůj  největší  obraz  „Pohled  na  Prahu  od  Strahova“.  Plánoval 
ještě  velká  panorama Paříže  a Říma,  ale  to  už  u  něho propuk-
la  tuberkulóza,  na  kterou  v  květnu  1891  zemřel. Bylo mu  jen 
necelých  44  let.  Je  pohřben  na Vyšehradském hřbitově. Byl  to 
významný  představitel  novodobého  českého  umění,  krajinář, 
prostě pozoruhodná osobnost našeho kraje. 

My jsme čtrnáct dní nato jeli osobními auty do nám už dobře 
známé vesničky Rostejn – na chalupu Antonín. Už jsme tu před-
tím byli  dvakrát. Nejprve v  létě  na  pobytu,  dotovaném  fondem 

Klub českých turistů Slatiňany v Pardubicích a v Rostejně
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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 

 

 

AVAST a  v  září  na  ochotnickém divadelním představení,  pořá-
daném Mgr. Čmelíkem a jeho přáteli. A pan Čmelík nám zajístil 
od tohoto fondu i sponzorování našeho jiného zářijového výletu 
– do Kutné Hory. 

Tentokrát  jsme  sem byli  pozváni  na  „Opožděný Helouvín“. 
Hlavním organizátorem této akce byl zase náš známý Mgr. Miro-
slav Čmelík a už to nám slibovalo, že akce bude pěkná. A nebyli 
jsme zklamáni. 

Tato další akce měla  jiného sponzora – akciovou společnost 
ČEPS  (společnost  zajišťující  provozování  a  rozvoj  přenoso-
vé  soustavy  pro  přenos  elektřiny). Bylo  tu  pro  nás  i  pro  další 

návštěvníky připraveno výborné občerstvení – grilované specia-
litky, palačinky, beleše aj. Naučili jsme se tady i jak se ty beleše 
–  trochu  jiné  bramborové  placky  s  povidly  a mákem –  dělají. 
I o zábavu bylo dobře postaráno. A tak pak bylo všude v chalupě 
vidět, jak účastníci, bez ohledu na věk, se zaujetím luští tajenky, 
kvízy a  různé hlavolamy. Byly  tady ale k dispozici  i  různé hry, 
jako  třeba  fotbálek, biliárek, nebo pingpong, v  jednom prostoru 
i promítání filmu. A my všichni jsme se na závěr shodli na tom, 
že dobrá parta a hlavně celé to přátelské prostředí způsobilo, že 
jsme měli zase jeden příjemný den. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

           

             Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany  
 
                                                                                         pořádá 

19. ročník  Předvánočního turnaje 
mužů a žen   

 
v sobotu 15.prosince 2012 v 9.00 hodin 

ve sportovní hale ve Slatiňanech 
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V Ozvěnách Slatiňany vyšel v srpnu letošního roku zajímavý člá-
nek  Ing. Milama Vorla  „Atraktivní  posed  realizován  před  auer-
spergským vodojemem z roku 1887“.
V článku se hovoří o vodojemu a zdroji vody, kterou byl zásobo-
ván. Jako zdroj je uváděn Okrouhlický potok, protékající kaská-
dou zádušních rybníků mezi obcemi Licibořice a Smrkův Týnec.
Tuto informaci, která se traduje několik desetiletí, je třeba posou-
dit novým pohledem a pravděpodobně připustit, že zdrojem pro 
vodovod ke zmíněné vodárně nebyl Okrouhlický potok, ale rybník 
Pařezný nedaleko Libáně. Dokazuje  to  situace  stavby v  r.  1886 
uložena v SOA Zámrsk, fond Vs Nasavrky, mapy a plány inv.č. 
151 a 152 (další plán z roku 1891 zachycuje podélný řez).
Na plánu je vyznačena filtrační studna při hrázi rybníka v místech, 
kde pod hrází stávala pila. Odtud šlo dřevěné potrubí přímo k tě-

lesu tehdy okresní silnice Nasavrky – Chrudim (dnes I/37) v místě 
nedalekého Zahajského rybníka. Potrubí pokračovalo podél pravé 
strany silnice, Chrudimku přešlo po levé straně klenutého mostu 
z  r.  1843  a  přibližně  v místě mezi  hospodou  a  dnešní  budovou 
městského  úřadu  odbočilo  kolem  kostela  přes  park  do  vodárny 
nedaleko Švýcárny. Odtud byla voda rozvedena potrubím do zám-
ku, do zahradnictví, ke stájím, do hospodářského dvora (vpravo 
od silnice při výjezdu na Chrudim) a na další místa. V prostoru 
parku je vyznačena „odbočka k hydrantům“, navržená zřejmě po-
dle potřeby zavlažování parku. V podélném řezu jsou v nejnižších 
místech  vyznačeny  „bahníky  k  odstranění  kalu)  a  v  nejvyšších 
místech „větrníky“ (k odstranění vzduchových kapes).
Je pravděpodobné, že známější jímací zařízení u spodního rybní-

ka na Okrouhlickém potoce sloužilo pouze k vedení vody jenom 
do Kochánovic, kde podle některých zpráv byla zřízena lázeň. Jiné 
nezaručené informace uvádějí, že se odtud také napájel rybníček 
v parku. Je možné, že v dalších letech, tj. po roce 1887 mohlo dojít 
k některým změnám. Tyto doměnky bude třeba upřesnit.
Je zajímavé, že obě odběrná místa jsou v nadm. výšce 389 m, po-
loha Kochánovic 315 m, vlastní vodárny 318 m a parku těsně ko-
lem 300 m.
Více uvidíte ve Fotoozvěnách na www.slatinany.cz/fotoozvěny.php.

Luděk Štěpán,Vítězslav Kolek

Vodárna u Švýcárny – záhada a skutečnost

Situace jímacího zařízení u rybníka Pařezný

Situace trasy vodovodu  od mostu do parku

Zařízení k úpravě vody před zámkem (foto Ing. Hodic, 2012)

     POZVÁNKA  

Zastavit  
čas v této vánoční chvíli 
poslouchat,jak andělé mávají křídly. 

A vidět štěstí všude kolem sebe 
a cítit jak sněhová vločka zebe.                                                                                                             

                                                          Svaz diabetiků ve Slatiňanech vás 
srdečně zve na vánoční výstavu,která se bude konat ve 

společenském domě pod názvem 
                                                                                                                                 

 
ŠTĚDREJ   VEČER  NASTAL 

                       
 
 Budeme se na vás těšit  od pondělí 17.12.  od  9.00  do  17.00 hod. 
                                                v úterý  18.12.  od  9.00  do   17.00 hod. 
                                              ve  středu 19.12.od  9.00  do   16.00 hod.                                                          

 
 
 
              Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům,není co se zlatem třpytí, 
           Je to úsměv,láska a pohlazení. Nad takový dar žádný není. 
               Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 
                                                   Přeje výbor SD                             
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V sobotu 17. 11. 2012 se v slatiňanské so-
kolovně uskutečnil VIII. ročník hudebního 
festivalu  Slatiňanský  vrabčák.  V  tomto 
roce  se  sešla  bezesporu  nejkvalitnější  se-
stava muzikantů a kapel ze všech ročníků. 
Vysoká laťka celého festivalu byla nasaze-
na již první kapelou, pardubickými Pouty. 
Nutno říct, že v té době již byla sokolovna 
téměř zaplněna a po krátké době se muse-
lo přidat  ještě několik  řad židlí. Souznění 
publika  s  muzikanty  pokračovalo  i  při 
vystoupeních  dalších  kapel  –  Balzamí-
ny, bluegrassového Křápu  i  kolínské Tata 
mii. Domácí  kapela  Strunovrat  se  poprvé 
představila i se zpěvačkou. Po vystoupení 
Strunovratu  přišel  vrchol  festivalu  –  vy-
stoupení  Žalmana  a  spol.  Sál  si  zazpíval 

společně  s  Žalmanem  mnoho  jeho  písní, 
z nichž některé se již staly „vlastnictvím“ 
nás všech. A že folkaři nejsou vůbec žádní 
suchaři, to dokázalo trio Spolu (Žamboch, 

Monty, Frauenberg). Když se Monty začal 
vlnit,  tak  svými  tanečními  kreacemi  (při 
váze 130 kg) rozesmál celý sál. Závěr fes-
tivalu patřil Stráníkům, kteří skvěle zahráli 
„na dobrou noc“ písně od Simona a Gar-
funkela, tria Peter, Paul a Mary, B. Dylana 
aj.  Kvalitě  letošního  ročníku  přispěl  také 
moderátor Mirek Ošanec, výborné ozvuče-
ní Karla Toupala a především skvělé pub-
likum.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří  se 
podíleli  na  finančním  zajištění  festivalu. 
Osmý ročník Slatiňanského vrabčáka je již 
minulostí  a  příprava devátého  ročníku  již 
začala. Ten se bude konat opět ve slatiňan-
ské sokolovně 16. listopadu 2013.
 Petr Šotta

Na Slatiňanském vrabčáku kralovala pohoda

Žalman a spol. na VIII. ročníku Slatiňanského 
vrabčáka

Martinská slavnost ve školce Děvčátka Momo
aneb přijel Sv. Martin na bílém koni?

V  období  kolem  svátku  svatého  Martina 
zaznamenáváme v přírodě  zajímavé  změ-
ny. Vzduch obsahuje nové vůně, životodár-
né  síly  rostlin už dávno  sestoupily do  se-
men,  kde  se  chystají  přečkat  nastupující 
zimu. Světla venku rychle ubývá a není už 
příliš toho, co by nás lákalo ven z teplého 

domu. Podobné to bylo i v minulosti, kdy 
se  lidé  scházely  v  teple  svých  domovů, 
u kamen,  zpracovávali  úrodu  tohoto  roku 
a  při  společných  přástkách,  draní  peří  či 
jiných  činnostech  vyprávěli  a  naslouchali 
příběhům a pohádkám.
My jsme se spolu s našimi dětmi potkali 
ve  školce  12.  listopadu,  abychom mohli 
společně  prožít  kousek  pozdního  odpo-
ledne  a  sdílet  čas  prostoupený  sváteční 
atmosférou další naší  společné slavnosti. 
Na úvod nás děti překvapily malým pro-
gramem, který se nesl v duchu končícího 
podzimu a martinské doby. Ne náhodou je 
v  tomto období v kalendáři umístěn svá-
tek svatého Martina: legenda říká, že jed-
né chladné noci v Amiens viděl promrzlé-
ho nahého žebráka. Svatý Martin neváhal 
a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě 
poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi..., 
tato legenda vykresluje náladu tohoto ob-
dobí. Po celoročním shonu a každodenní 
starosti  o  obživu  a  těsně  před  začátkem 
Adventu  byl  člověku  ponechán  čas,  aby 

se mohl setkat s druhým člověkem v jiné 
situaci  –  ve  svátečním  okamžiku  sdíle-
ní  a  naslouchání.  Sváteční  atmosféra  se 
nesla  v  očekávání,  které  jakoby  viselo 
ve vzduchu a bylo nemožné jej neodhalit. 
Děti  dostaly vlastnoručně vyrobené  lam-
pionky a vydali jsme se do šeřícího se zá-
meckého  parku  hledat  světlo,  které  jsme 
našli, kde jinde než u kostela Sv. Martina. 
Jak symbolické! Se soumrakem a světél-
kujícími lampiony nás čekalo ono tajemné 
překvapení – zjevil se nám Martin na bí-
lém  koni,  děti  byly  nadšené  a  oněmělé 
úžasem a jejich očka zářila překvapením. 
Měl krásný sametový červený plášť a se-
děl vzpřímeně a hrdě na bílém koni. Pře-
kvapení  neskrývali  ani  rodiče.  Po  krátké 
procházce  nás  opět  přivítala  náruč  naší 
školky a malé pohádkové představení za-
hrané loutkami.
Na  závěr  nás  čekalo  společné  dělení  se 
o martinské rohlíčky. Nebylo človíčka, kte-
rý by nenabídl kousek svého rohlíčku , sdí-
lení pohody, naslouchání. Okna školky sví-
tila do tmy hřejivou atmosférou pozdního 

odpoledne a pocity sounáležitosti a pohody 
návštěvníků. I přestože byly rohlíčky sně-
deny,  punč  dopit  nechtělo  se  nám  domů. 
Děkujeme  tetám Katce  a Alence  za  další 
milou slavnost a už se těšíme na Advent.

za rodiče Olga Chlápková

Další  cestovatelský  večer  nás  zavede 
do země vycházejícího slunce, Japonska. 
Prostřednictvím  pestré  projekce  Jirky 
a  Aleny  Márových  nahlédneme  přímo 
do  života  japonské  rodiny  a  poznáme 
úžasnou  pestrost  tajuplné  země.  Společ-
ně navštívíme tajemné chrámy, překrásné 
zahrady,  neklidné  sopečné  oblasti  i  ne-
spoutané vodopády. Projedeme se dráhou 
šinkanzen,  budeme  obdivovat  mohutné 
zápasníky  sumó  i  křehké  gejši.  Ochut-
náme  exotické  jídlo  i  neobyčejné  zvy-
ky  v  typických  japonských  restauracích 
a lázních, ve kterých se koupají dokonce 
i opice.
Jiří  Mára  je  autorem  cestopisných  knih 
a  dokumentárních  filmů,  které  si  můžete 
na besedě zakoupit.
61. cestovatelský večer – Japonsko se koná 
ve Společenském domě v úterý 11. prosin-
ce. Vstupné dobrovolné.  JH

61. cestovatelský večer –
– Japonsko
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O  záchránu  této  zchátralé  památky,  situované  na  jihový-
chodním svahu lesnatého návrší Hůry (291 m.n.m.), se zajímalo 
před  více  než  deseti  lety  občanské  sdružení Altus  z Chrudimě. 
Na  základě výzvy v  regionálním  tisku  shromažďovalo historic-
ké  prameny,  povolení  úřadů,  finance  od  sponzorů  atd.  Je  třeba 
uvést, že pozemek s torzem věže patří společnosti Lesy ČR s.r.o. 
a  ta  bohužel  neměla  zdevastovaný  objekt  zanesen  do  soupisu 
hmotného  investičního majetku v  tomto  revíru. Nebyla  si  proto 
vědoma skutečnosti, že zmíněná věž patří rovněž k restitučnímu 
nároku bývalé šlechty, pobývající na zámku a po válce odsunuté 
do Rakouska.

Tato  absurdita  způsobila,  že  půlroční  úsilí  desítek mladých 
lidí  v Altusu  vyšlo  vniveč.  Sami  však  přiznali  svoji  chybu,  že 
neučinili  první  krok ve  své  aktivitě,  a  to dotazem na pozemko-
vém referátu OkU Chrudim.

O  rozčarování  členů Altusu  referoval  autor  článku v Ozvě-
nách  (únor  2004),  k  němuž  připojil  fotografii  vyhlídky  z  roku 
1947, tedy z doby, kdy byla tato hláska, určená jako myslivecky 
posed či odpočinkové místo s piknikem pro hosty ze zámku, ještě 

funkční  a  sloužila  svému účelu. Z  této  pozorovatelny  se  v  této 
době  naskýtal malebný  rozhled  po  kochánovickém  rybničním 
úvalu, který byl oplocen a patřil k oboře ve Slavicích s chovem 
spárkaté zvěře.

Na obr. č. 1 vidíme jeden z posledních snímků této vyhlídky 
a na obr. č. 2 je zachycen její současný stav.

Sporná restituční žádost šlechtických potomků Trauttmans-
dorfů  vůči  státu  skončila  v  roce  2006. V  této  časově  náročné 
kauze  rozhodovalo  několik  soudů  v  důsledku  odvolání  práv-
ních  zástupců  restituenta.  Ústavní  soud  rozhodl,  že  bývalá 
šlechta  nemá  ve  Slatiňanech  nárok  na  žádný majetek  (movitý 
i  nemovitý).  Ta  byla  ve  sporu  reprezentována Mathiasem 
Trauttmansdorfem Weinsbergem,  který  po  více  než  deseti 
letech  na  základě  tohoto  verdiktu  všechny  žaloby  vzal  zpět. 
To ve  svých důsledcích  znamenalo,  že  slatiňanský  zámek,  pět 
tisíc hektarů půdy, lesů a rybníků na Chrudimsku zůstane státu. 
To se přirozeně týkalo i lesů na svazích Hůry kolem dotčeného 
zbytku věže.

O mediální rozruch, kolem této více než století staré vyhlíd-
ky  se  v  poslední  době postarala  televize  a  tisk. Záminkou bylo 
obnovění  dřevěné  repliky  nástavby  u  této  skryté  rozhledny  dle 
původního vyobrazení (obr. č. 1). Investorem měly být Lesy ČR 
a.s., jež za to hodlaly utratit minimálně 0,6 mil. Kč.

Je  však  nutno  poznamenat,  že  obnovení  vyhlídky Chlum, 
jejíž  projekt  je  na  obr.  č.  3,  získá  stejně  na  atraktivitě  jako  je 
tomu u dřevěné rozhledny Bára, přestože výhled z ní je pro pře-
rostlý okolní les omezen.

Torzo válcové věže bylo  zpřístupněno  turistům v  roce 2002 
zeleným značením od  zámku,  načež  pokračuje  zámeckým par-
kem dále ke Kočičímu hrádku, pak lesní cestou kolem venkovní 
tělocvičny nad Monakem a k výšině Chlum.

Podle  zprávy  z  tisku  (Chrud.  deník  8.  11.  2012)  je  rekon-
strukce vyhlídky zatím odložena. Bližší důvod nebyl oznámen.

Ing. Milan Vorel

Obnova vyhlídky Chlum (270 m.n.m.) má reálné kontury

obrázek č. 3

obrázek č. 1

obrázek č. 2
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Grantová témata pro rok 2013
MĚSTO SLATIŇANY
Městský úřad Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Grantová témata pro rok 2013
pro přidělování finančních příspěvků-grantů města Slatiňany orga-
nizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo 
je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organi-
zacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž čin-
nost úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím 
trvalé  bydliště  na  území města Slatiňany,  schválená usnesením 
rady města Slatiňany č. /56/2012/RMS dne 19. 11. 2012.
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti
      -  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní pod-

porujících zdraví 
  2. Prevence sociálně-patologických jevů
      -  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
  3. Kulturní aktivity
      -  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
  4. Sportovní aktivity
      -  uspořádání  sportovních  akcí  pro  sportovně  organizovanou 

i neorganizovanou veřejnost
      -  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
      -  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5. Ochrana životního prostředí
      -  aktivity  směřující  k  ochraně  a  tvorbě  životního  prostředí 

ve městě
  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
     -  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány měs-

tem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním 
životě ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany ne-
mají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí

        MVDr. Ivan Jeník
                 starosta

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků – grantů 
z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon-
trole a upravují postup pro rozhodování o přidělení finančních 
příspěvků-grantů města Slatiňany organizacím, které mají síd-
lo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má 
zájem na jejich existenci a prosperitě

2.  Zdroje  dotací  jsou  závislé  na  finančních  možnostech  měs-
ta.  Celkovou  výši  finančních  prostředků  určených  na  granty 
schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v  rámci  schvalování 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé 
žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není 
nárokové.

3.  Žadatelé o finanční příspěvek – grant nesmí mít k městu Slati-
ňany nevypořádané finanční závazky

4.  Příspěvek nesmí být použit k úhradě mzdových nákladů a ná-
kladů na občerstvení

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dis-
pozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.
cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, 
odbor hospodářsko-správní

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku – grantu
•  od 1. ledna do 28. února podávají organizace žádost o přidělení 
finančního příspěvku-grantu na předepsaném formuláři na hos-
podářsko  správní  odbor  spolu  s  povinnou  přílohou  – Zprávou 
o činnosti za uplynulý kalendářní rok

•  pokud žádá o grant organizace, která jej obdržela i v předchozím 
roce,  je podmínkou přiznání nového grantu předložení vyúčto-
vání původního grantu do 15. prosince v roce jeho poskytnutí. 
Vyúčtování se předkládá na hospodářsko správní odbor městské-
ho úřadu Slatiňany

   Přechodné ustanovení: Při podávání žádostí pro rok 2012 před-
kládají žadatelé vyúčtování v termínu do 31. ledna 2012. 
•  Hospodářsko správní odbor připraví materiály na  jednání  rady 
města

•  konečnou výši finančního příspěvku-grantu pro vybrané subjek-
ty stanovuje rada města v rámci schváleného rozpočtu města pro 
příslušný kalendářní rok

•  S  příjemcem grantu  bude  uzavřena  „Smlouva  o  poskytnutí  fi-
nančního příspěvku – grantu z rozpočtu města Slatiňany“ podle 
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vyúčtování grantu
•  řádné  vyúčtování  finančního  příspěvku-grantu  předloží  žada-
tel do 15. 12. v roce jeho poskytnutí  dle  účelu,  na který byl 
přidělen  –  toto  vyúčtování  následně  podléhá finanční  veřejno-
správní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zákona č. 
563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kont-
rolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pověření za-
stupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 zák. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

•  nevyčerpané  prostředky  je  žadatel  povinen  vrátit  zpět  městu 
Slatiňany nejpozději do 31. 1. následujícího roku na který byla 
dotace přidělena

•  finanční příspěvek-grant nesmí být použit na úhradu mzdových 
nákladů a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami,), nebude mu přidělena přímá dotace na následující rok a po-
skytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením rady města Slatiňany 
č. 434/30/2011/RMS dne 14. 11. 2011 nabývají účinnosti dne 
1. 1. 2012.
Pravidla  jsou  zveřejněna  na www.slatinany.cz,  včetně  formuláře 
žádosti o grant. V písemné podobě je  lze získat na hospodářsko 
správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant“.

Pravidla  pro  poskytování  finančních  příspěvků-grantů  z  rozpočtu 
města schválená RM č. 414/29/2007 dne 28. 11. 2007 se tímto ruší.

Ve Slatiňanech dne 21. listopadu 2011
  MVDr. Ivan Jeník   Vítězslav Kolek
    starosta města       místostarosta

Žádost o poskytnutí finančního přípěvku na adrese www.
slatinany.cz – GRANTY 2013 nebo na Hospodářsko správ-
ním odboru městského úřadu Slatiňany.
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Čas utíká strašně rychle a  to běžcům pře-
devším.
Už je za námi 279. a 280. Malá cena Mona-
ka a 33. ročník Velké ceny Monaka.
Mezi  těmito  závody  není  vlastně  žádný 
rozdíl,  možná  jen,  že  VCM  je  zařazena 
do  Východo-českého  poháru.  Běhá  se 
o ceny a o body.
Jen  statisticky: Malých  cen  se  zúčastnilo 
celkem 266 běžců, Velké ceny 173. Běha-
lo se v pří jemných klimatických podmín-
kách.Padaly  osobní  rekordy  a  dost  běžců 
tento závod okusilo poprvé.
V sobotu 3.11. se běžel 29. ročník BĚHU 
2:08.  17  závodníků  u    Rabštejnské  Lho-
ty  kroužilo  na  lesním  okruhu  dvě  hodi-
ny a osm minut  s  tím, kdo nejvíce metrů 
v  tomto čase uběhne. Na závěr  sezony  je 
to  dobrá  kontrola  běžecké  vytrvalosti. 
Nejlepší  byl  Jiří Musil  z Hlinska naběhal 
30 604 metrů a tento závod absolvoval již 
11  x  a  po  deváté  vyhrál.  2.  místo  Lukáš 
Maier 29 273 m, 9. Jiří Zítko 25 101 m 11. 
Jiří Alexa 24 025 m,  J. Meduna 22 359 m 
všichni KRB Chrudim.
V ženách jediná účastnice dosáhla skvělé-
ho  výkonu  Jitka  Kalná Atletika  Chrudim 
26 029 m.
Závody  dosahují  velké  účasti  závodníků 
a  není  možné  všechny  výsledky  vtěsnat 
do těchto řádků, tak zájemcům doporučuje-
me se obrátit na naše webové stránky www.
krb.hyperlink.cz  kde  naleznete  kompletní 
výsledky ze všech závodů našeho Klubu.
V prosinci máme pro všechny běžce boha-
tou nadílku našich závodů:
Neděle 9. prosince 281. MCM  start 
ve 14.00 hodin – Cena Evy Novotné
Čtvrtek 20. prosince Silniční závod Noč-
ní běh Aušperskem 13,3 km start v Zaje-
čicích v 18. hod. od zdrav. střediska.
Pondělí 24. prosince 282. MCM – Vá-
noční – start od rest. Monaca v 10 hodin.
A Nový rok začínáme tradičním 34. Novo-
ročním během Chrudimí start v 15 hod. 
od divadla K. Pippicha. Prezentace od 14 
hod.na Malé scéně divadla (boční vchod). 
Trať měří 3,9 km a vede podle Chrudimky 
a středem města.
Přejeme  všem  příznivcům  našeho  běhání 
radostné a příjemné kilometry, absolvova-
né ve  zdraví  a  v  dobrých výsledcích. Pa-
matujte! Běh je nejlepší pohybová aktivita, 
kdo běží, ten si věří.

Vl. Čumpelík – KRB Chrudim 

Kdo  žil  v  srdcích  těch  jež  opustil,  ten  ne-
zemřel.  Dne  4.  12.  2012  si  připomeneme 
5. výročí úmrtí pana Miloslava Kokeše. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami

Závěr roku pod taktovkou
KLUBU REKREAČNÍCH

BĚŽCŮ Chrudim

Vzpomínáme…
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Třídění odpadů
Na každém obalu výrobku jsou značky, které nás informují, jak máme s obalem po pou-
žití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyro-
ben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit.

Modré nádoby na papír

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, kni-
hy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. 
sáčky).

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a vos-
kovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Žluté nádoby na plast a nápojové kartony

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET  láhve  od  nápojů  (prosím,  nezapomeňte  je  sešláp-
nout!),  kelímky,  sáčky,  fólie,  výrobky  a  obaly  z  plastů, 
polystyrén.
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové  oleje,  chemikálie,  barvy 
apod.).

Bílé a zelené nádoby na bílé sklo a směsné sklo

Do zelených nádob můžete 
odhodit:
láhve  od  nápojů,  skleněné 
nádoby,  skleněné  střepy  – 
tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosk-
lo, drátěné sklo a zrcadla.

Svaz  diabetiků  ve  Slatiňanech  uspořádal 
pod záštitou VZP, Sokola a MěÚ dne 3. 11. 
2012 již VIII. ročník

DNE ZDRAVÍ –
– NEJEN PRO DIABETIKY

Této akce se zúčastnilo asi 250 lidí. Byli 
to nejen diabetici, ale  i široká veřejnost, 
která si stále více uvědomuj nutnost o své 
zdraví  preventivně  pečovat. Návštěvníci 
oceňovali  dobrou  úroveň  této  akce,  kdy 
mohli  v  klidu  a  pohodě  využít  všech 
možností,  které  jim  byly  nabízeny.  Pro-
dej  dietních  potravin,  vitaminových  do-
plňků, zdravotních pomůcek, glukometrů 
a mnoho dalších nabídek od dvaceti pro-
dejců.

Velký úspěch měla firma Salix z Chotusic, 
sýrové  dortíčky,  korbáče,  nakládané  sýry 
a máslíčko, které nám svoji lahodnou chutí 
připomínalo dětství. Voňavý stánek s koře-
ním neminul snad nikdo a u Veverek bylo 
také  stále  rušno.  Ořechy  a  oříšky,  různá 
semena, sušené ovoce jsou opravdovou la-
hůdkou pro všechny. Bylo z  čeho vybírat 
u všech prodejců.

Po celou dobu trvání akce bylo prováděno 
odbornými sestrami měření krevního tlaku, 
cukru v krvi, cholesterolu a tělesného tuku.
Den zdraví byl úspěšný a posloužil lidem, 
kteří chtějí pro své zdraví něco pozitivního 
udělat.  Je nutné poděkovat všem, kteří  se 
o jeho zdárný průběh zasloužili. Nejen pro-
dejcům,zdravotním sestrám, ale všem těm 
nenápadným lidičkám, kteří věnovali svůj 
čas proto, aby tento den dopadl jako vždy 
na výbornou!

Bohumila Blažková členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM…
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je umístěna v ulici T. G. Masaryka, u obchodního střediska po-
traviny  Málek  s.r.o.  Ostatní  elektrozařízení  odvážejte,  prosím, 
do sběrného dvora města Slatiňany (u vlakového nádraží).

Do červeného můžete odhodit: veškeré elektrické a elektronic-
ké  spotřebiče  (do maximálního  rozměru 30 cm x 50 cm), např.: 
počítačové  periferie  (klávesnice,  myš,  reproduktor…),  tiskárny, 
audio,  videokame-
ry,  MP3  přehrávače, 
elektrické  hračky, 
elektronické  hry, CD 
a  DVD  přehrávače, 
elektronické nástroje, 
kalkulačky,  kazetové 
přehrávače,  fotoapa-
ráty,  telefony,  faxy, 
mobilní  telefony, po-
čítače,  rádia,  tablety, 
gramofony,  baterie, 
apod. 
Prosím, nevhazujte: 
monitory,  televizory, 
úsporné  žárovky,  zá-
řivky, tonery, apod.
 P.Š.

Červená nádoba na drobné elektrozařízení a baterie

Charitativní akce ve školní družině 21. 11. 2012

Porovnání produkce odpadů ve městě Slatiňany a místních částech v uplynulých letech

Druh odpadu Produkce Produkce Produkce Produkce
 za rok 2008 za rok 2009 za rok 2010 za rok 2011
 (v t) (v t) (v t) (v t)

směsný komunální odpad  1101,0600  964,5500  959,3600  1 000,690
ekologický (tříděný) sběr odpadu
papír  103,5860  78,5840  73,6780   75,3510
sklo  54,6350  49,3950  45,9510  41,4290
plasty  53,4690  46,7840  49,017  46,1081
nápojové kartony  0,7770  0,8840  -  0,8329
kovy  218,062  164,2920  232,697  206,495
nebezpečné složky odpadu  2,3895  1,3350  2,362  1,889
biologicky rozložitelný odpad  82,0300  83,7600  92,37  80,61
(odpad ze sběrného dvora i hřbitova) 
uliční smetky, nerozložitelný odpad,  137,1430  148,6540  159,06  183,906
pneumatiky, textilní materiály 
objemný odpad a další odpady

CELKEM 1754,7640 1538,238 1614,495 1 637,311

Opět se blíží Vánoce a s nimi spojené zvýšené výdaje domácnos-
tí. Každý chce obdarovat blízké nějakým dárkem. Někdo má do-
statek peněz a kupuje drahé dary, ale  jsou mezi námi  lidé, kteří 
na drahé dary nemají. Jsou mezi námi i lidé, kteří nemají na žádné 
dárky. I oni by chtěli obdarovat své blízké, udělat radost dětem, 
rodičům, sourozencům.
Ze všech stran na nás září reklamy lákající k vánočním nákupům 
a málokdo dokáže odolat.
A právě toto období je „rájem“ pro různé pochybné nebankov-
ní společnosti a „lichváře“.  Využívají  předvánoční  atmosféry, 
využívají toho, že lidé chtějí potěšit blízké a nemají na to dostatek 
financí. Zvyšuje se nabídka různých půjček, které hlásají, že jsou 
bezúročné nebo, že nezaplatíte ani korunu na víc. Jako již v loň-
ském roce, tak i letos Vám doporučuji: 
„Neberte si půjčky na dárky, nenechte se ovlivnit předvánoční 
atmosférou a šikovnými taktikami lidí, nabízejících „výhodné 
půjčky“. Žádná půjčka není výhodná“.
Pokud se i přesto rozhodnete vypůjčit si na dárky, přečtěte si velmi 
pozorně smlouvu, kterou budete podepisovat. Pokud Vám nebude 
cokoli  jasné, máte právo,  vzít  si  ještě nepodepsanou  smlouvu 
domů a tam ji v klidu pročíst s někým, kdo Vám poradí. Nenechte 
se  „zatlačit  do  kouta“  spěchem  osob,  nabízejících Vám  peníze, 
nebo obavou z toho, že zítra už nikoho, kdo Vám půjčí, nepotká-
te. Každá půjčka se musí začít jednou splácet, uvědomte si, 
zda Vám opravdu stojí za to „půjčit si“, když nebudete mít 
od příštího měsíce na splácení.
Přeji Vám Vánoce plné štěstí, lásky a klidu.
Pokud se někdy dostanete do finančních problémů a budete po-
třebovat pomoci, můžete se obrátit na naši organizaci Centrum 
J. J. Pestalozziho, o.p.s., službu OSP „Ambulantní péče“. Síd-
líme ve Štěpánkově ulici č. p. 108, v Chrudimi. Již několik let 
poskytujeme  bezplatné  poradenství  zadluženým  klientům.  Ne-
platíme za Vás Vaše půjčky, hypotéky, dluhy, ale nabízíme Vám 
poradenství, jak můžete postupovat v dané situaci, jak jednat s vě-
řiteli, s exekutory, na co si dát pozor atd. Tel.: 724 837 218 nebo 
469 623 896; e-mail: ambulance@pestalozzi.cz.
Informace o všech našich službách najedete i na www.pestalozzi.cz

Monika Novotná – vedoucí Ambulantní péče

Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.
varuje před půjčkami na Vánoce

Děti  ze  ŠD  společně  s  třídami  3. B  a  4. B ZŠ  se  zúčastnily 
akce s názvem VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI, po-
řádané k Evropskému dni pro cystickou fibrózu. S nadšením 
pomoci druhým, vyráběly větrníky, které se prodají. Výtěžek 
bude  použit  na  léčbu  nemocných  dětí.  Větrník  symbolizuje 
ztížené  dýchání  slaných  dětí.  Řada  z  nich  ho  nedokáže  ani 
roztočit...
Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění po-
stihující  zejména  trávicí  a  dýchací  systém. Tyto  děti mají  příliš 
slaný  pot  a  potřebují  každý  den  po  celý  život  intenzivní  léčbu. 
Tato nemoc je v současnosti nevyléčitelná.  J.R.



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 10. prosince 2012. ZDARMA. 
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Permanentní prodlužování řas
metodou „řasa na řasu“

1. aplikace                            900 Kč
doplnění                      300–500 Kč

Vánoční dárkové poukazy
Martina Křepelková, Bojanov 155

mob.: 776 017 141
martina@krepelkova.cz, www.krepelkova.cz

Koupím garáž
Koupím garáž ve Slatiňanech nebo Chrudimi. Všechny potřeb-
né náležitosti zařídím. Za Vaše nabídky děkuji
Klára Sýkorová
Tel.: 777 15 99 79, e-mail: KlaSyk@seznam.cz.

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

 

Realitní kancelář 
Tel.: 723350181 
intus.rk@seznam.cz 

se sídlem 
Klášterní 601, 538 21 Slatiňany 

 
Na trhu s nemovitostmi jsme od roku 1992. 

Zajišťujeme prodej, koupi, pronájem, směnu 
nemovitostí, vč. právních služeb, 

štítky energ. náročnosti budov a bytů. 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. 

  KADEŘNICTVÍ  POHODA            dámské, pánské, dětské                                   

                            DANA TESÁKOVÁ 

                             Nádraží 671, Slatiňany 

                             Po-Pá: 8:00 - 16:00 

                             Tel: 722 375 619 

        Nově otevřeno od  19.11.2012 

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 1. prosince 2012 od 19 hodin. Hrajeme pro každou 
generaci.

Opět se těší celý kolektiv motorestu BONET.

Mikulášská besídka

Pronájem
Dlouhodobě pronajmu byt ve Slatiňanech 2 + 1, zahrada, par-
kování, kolárna
Od 1. 12. 2012 – tel. 724 331 290

V pátek 21. 12. 2012 v 18.30 pořádá Divadelní a tábornický oddíl 
POHODA TJ Sokola Slatiňany v sokolovně ve Slatiňanech Tra-
diční vánoční Pohodový koncert.
Mimo  členů  POHODY|  vystoupí  žáci  ZUŠ  Přelouč,  absolventi 
Pardubické konzervatoře a studenti Akademie Múzických Umění 
Praha.
Všichni jste srdečně zváni. Na setkání se těší POHODA. Vstupné 
dobrovolné.

Tradiční vánoční Pohodový koncert

Dne 15.  září  2012  se  konala  jako  každoročně,  výstava  drobného 
zvířectva doplněná o ukázky  jiřin, prodej oříšků, sušeného ovoce 
a keramiky. Nechyběla ani bohatá tombola. Bylo vystaveno 90 krá-
líků, 32 voliér slepic a 101 holubů. Z cizokrajného ptactva  byli k vi-
dění kakariki a andulky. V rámci výstavy probíhala soutěž o „Pohár 
starosty“ za králíky, který získal Ing. Pavel Řídký, za drůbež pohár 
již potřetí získala chovatelka Daniela Dolecká a za holuby Josef Pa-
luka. Dále bylo uděleno 15 čestných cen. Velký zájem byl o prodej 
květin ze Zahradnictví Dubany. Akce se zdařila, i počasí přálo.
Dne 6. 10. 2012 navštívilo 32 členů Krajskou výstavu Vysočiny 
v Bohdalově. Bylo k vidění například 1223 klecí králíků. Shlédli 
jsme také ukázky soutěže „Králičí hop“, které se koná nyní v lis-
topadu v Lipsku ME.
Tuto zajímavou soutěž bychom chtěli při  jarní výstavě předvést 
i našim návštěvníkům ve Slatiňanech. Při zpáteční cestě jsme na-
vštívili kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře 
nad Sázavou. Tento areál byl pro svou jedinečnost zařazen v roce 
1994 mezi památky UNESCO.
A co nás čeká?
Příprava  tradičního  plesu  s  velkou  tombolou,  která  se  koná 
19. 1. 2012, na který Vás všechny srdečně zveme.

Vladimír Král, předseda ČSCH Slatiňany

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 19. 1. 2012 v Sokolovně ve Slatiňanech

CHOVATELSKÝ BÁL
Hraje: MAT – 4, Skuteč
Začátek ve 20 hodin

Předprodej vstupenek v Galanterii u p. Petrové od 7. 1. 2013
BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

Z činnosti ČSCHDZ ve Slatiňanech


