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Dovolte mi milí spoluobčané, abych Vám jako každoročně popřál 
prostřednictvím lednových Ozvěn Slatiňan do nového roku, roku 
2013, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů, ale 
také hezké chvíle odpočinku a rodinné pohody.
Přeji Vám, aby se Vám splnila všechna vaše přání a nový rok Vám 
přinesl jen samé hezké chvíle.

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. dubna 2013 
nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky včetně povinných náležitostí a povinných 
příloh doručí zájemci v termínu do 7. ledna 2013, do 17.00 hod 
na adresu Město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 
36, 538 21, prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelnu MěÚ.

Oznámení o vyhlášení této veřejné výzvy včetně povinných 
náležitostí přihlášky a povinných příloh je v plném znění k dis-
pozici na úřední desce městského úřadu, na webových stránkách 
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.

Volné pracovní místo – Veřejná výzva

Přání do nového roku

Poděkování
Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám. A dále také děkuji svazu 
diabetiků pod vedením paní Slachové.

Antonia Ďuriačová

Děkuji touto cestou městu Slatiňany za milé blahopřání u příleži-
tosti výročí mých narozenin.

Ing. Miroslav Ondráček

Děkuji městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci 
k mému životnímu jubileu.

Božena Švejdová

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé 
blahopřání, dárek a květiny k mým kulatým narozeninám.

Emilie Kopecká

Děkujeme učitelům a dětem ze ZUŠ Slatiňany, kteří svým vy-
stoupením vytvořili pohodovou atmosféru při společném setkání 
obyvatel DPS a členů Svazu diabetiků Slatiňany dne 12. 12. 2012.

Pečovatelská služba Slatiňany

Děkujeme městu Slatiňany za milé pozvání a pohoštění k oslavě 
diamantové svatby – 60 let manželství. Díky patří p. Ing. Fryšové, 
p. Pavlišové a Kolouchové. Dojemný byl zpěv p. Markové v do-
provodu kytary p. Šotty.
Zároveň přejeme celému kolektivu MěÚ hezké a klidné svátky 
vánoční s přáním pevného zdraví do roku 2013.

Manželé Zavřelovi

První cestovatelský večer v tomto roce zahájíme již v úterý 
10. ledna 2013 v 19 hodin ve Společenském domě ve Slatiňanech. 
Prostřednictvím Hany a Petra Baudyšových a jejich fotografií 
i krátkých videí „navštívíme“ Keňu, Tanzánii a ostrov Zanzibar.
Jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na besedu

Rozloučení
Město Slatiňany se touto cestou loučí s panem Miroslavem Čme-
líkem, který byl v minulé době zaměstnancem údržby města Slati-
ňany. Věnujeme mu tichou vzpomínku.

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.

Provozní doba městského úřadu v prosinci 2012
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na své 56. schůzi

  1.  15. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2012 (grant pro SK Spartak + dofinancování zateplení 
vstupní chodby MŠ – schváleno)

  2.  Grantová témata na rok 2013 (schváleno – viz web města)
  3.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organi-

zací zřízených městem Slatiňany (schváleno)
  4.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2012 (RM vzala 

na vědomí).
  5.  Zrušení usnesení o způsobu zadání a seznamu společností k přelo-

žení nabídky na pronájem vodohospodářského majetku (zrušena 
nabídka na pronájem, protože zastupitelstvo města schválilo zá-
měr prodeje kanalizace).

  6.  Prodej vitríny z prodejny v Trpišově (schválen odprodej jednoho 
kusu starého pultu upraveného za účelem původního uživatele).

  7.  Pronájem pozemku p. č. 307/31 a části pozemkové parcely č. 
307/1 v kat. území Kunčí (pozemek pod chatou, změna majitele, 
pronájem pozemku schválen).

  8.  Pronájem pozemku p. č. 299/18 a části p. parcely č. 299/1 v kat. 
území Kunčí (pozemek pod chatou, změna majitele, pronájem po-
zemku schválen).

  9.  Zřízení areálu pevných kontrol pro veřejnost v lesním prosto-
ru „Rekreačních lesů Podhůra“ (jde o stanoviště vyrobená z pří-
rodního materiálu – dřevěné kůly pro orientační běh – umístění 
schváleno).

10.  Zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 618/1 
v kat. území Slatiňany (umístění ČOV na pozemku města z rodin-
ného domu – schváleno).

11.  Návrh rozpočtu na rok 2013 (RM projednala návrh rozpočtu 
a rozhodla ho předložit zastupitelstvu města).

12.  Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu 
v roce 2013 (RM projednala cenové nabídky a schválila firmu 
AVE CZ s nejlevnější nabídkou).

13.  Plnění usnesení rady města Slatiňany (RM vzala na vědomí).
14.  Výběr dodavatele víceúčelového rideru (RM zrušila výběr doda-

vatele z důvodů nevyhovujících parametrů u všech nabídek).
15.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/12008 – Zateplení obálky 

spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany (schváleno).
16.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb spoje-

ných s konáním 2. městského plesu (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala na své 57. schůzi
  1.  Pozvání Ing. Zdeňka Kociána – Vrchlického ulice (projednány 

připomínky členů RM ke konceptu k projektu na rekonstrukci 
Vrchlického ulice).

  2.  Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární 
ochraně (přijetí dotace od Pardubického kraje – schváleno).

  3.  16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (schváleno použití prostředků z prodeje 
garáží na pořízení techniky na údržbu města – rideru).

  4.  Zapůjčení společenského sálu ve Společenském domě (schváleno 
bezplatné zapůjčení za účelem realizace divadelního představení).

  5.  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 53/2012 o pronájmu pozem-
ku (ČRS MO Slatiňany) (schválen pronájem pozemku do doby 
uskutečnění převodu).

  6.  Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(Česká spořitelna a.s.) (změna charakteru nájemního poměru 
na základě žádosti České spořitelny a.s.).

  7.  Místní akční skupina (RM vzala na vědomí informaci o zakládání 
Místní akční skupiny Chrudimsko a pověřilo starostu města jedná-
ním o případném zapojení města).

  8.  Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby města Slatiňany (RM 
vydala nový ceník, který mírně zvyšuje ceny služeb).

  9.  Výběr dodavatele komunálního stroje pro údržbu města Slatiňany 
(RM vybrala firmu Keřka s.r.o Pardubice – Staré Hradiště z důvo-
du nejvýhodnější nabídky).

10.  Dodávka výpočetní techniky pro Infocentrum Slatiňany 2012 (RM 

vzala na vědomí pořízení výp. techniky). 
11.  Zadání zakázky města – Komplexní řešení telefonních, interne-

tových a datových služeb (RM schválila způsob zadání a seznam 
firem pro zajištění uvedených služeb pro město a jeho příspěvkové 
organizace).

12.  Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schválen).
13.  Kontrolu dotací obdržených městem (RM vzala na vědomí).
14.  Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubického kraje v oblasti pa-

mátkové péče pro rok 2012 s Pardubickým krajem (RM schválila 
příjetí dotace).

Středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci se Státním zámkem ve Sla-
tiňanech Vás zve na „Živý betlém“. V neděli 23. 12. 2012 si můžete 
od 16.00 do 17.30 hod prohlédnout na nádvoří zámku „Živý betlém“ 
a převzít „Betlémské světýlko“. Roznášení Betlémského světýlka 
se stalo novodobým vánočním zvykem. Po vzoru středověkých ry-
tířů roznášejí skauti po Evropě světýlko zapálené od „věčné lampy“ 
v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Světýlko je symbolem lásky 
a naděje. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za středisko Junáka Slatiňany D. Vychodil

Betlémské světýlko opět ve Slatiňanech

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při ZŠ Slatiňany zahájila půjčování 
lyží od 13. prosince 2012.
Výpůjční doba:
Pondělí  14.30–16.00 hodin
Úterý  18.00–19.30 hodin
Středa  15.30–16.03 hodin
Čtvrtek  16.00–17.30 hodin
Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky!!!!
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. Půjčujeme jednotlivcům, školám, skupi-
nám i veřejnosti.

Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč/1 týden
sjezdový komplet 120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
snowboardový komplet 180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden

Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervace lyží!!! Půjčování na sezonu!!!
Kontakt – tel. 469 681 413 (zaměstnání)
p.uč. Hübnerová – 776 070 006, p.uč. Hanuš – 775 028 801

Půjčovna o vánocích: 27. 12. 2012 a 31. 12. 2012 (ostatní dny lze 
domluvit telefonicky).

Půjčovna lyží

Oznamujeme, že naposledy v letošním roce si bude 
možné půjčit či vrátit knížky nebo navštívit naše in-
focentrum v pátek 21. prosince do 11 hodin. Poté se 
s Vámi rády uvidíme až po novém roce, a to opět ve 
známou provozní dobu od 7. ledna 2013. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a 
také trochu času, který budete moci strávit nad pěk-
nou knížkou přejí všem

Renata Maryšková a Romana Doležalová

Knihovna a infocentrum

Město Slatiňany Vás srdečně zve na představení KOUZELNÍKA 
„Náš pohádkový dům“ 19. ledna 2013 od 15 hodin do Společenského 
domu.
Po představení dáreček pro každého malého kouzelníka.
Vstupné dobrovolné.
Více na: www.slatinany.cz.

Vystoupení KOUZELNÍKA
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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:  
Jo Nesbo – Sněhulák, Spasitel
Clark, Mary Higgins – Za bílého dne, Tatínkova holčička

Měsíc s pěknou knihou

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.

Kdo byl 1. 9. na Jedné básni v Obořici, určitě si nenechá ujít 
102. Laskavý večer v úterý 15. ledna. A vy, co jste v Oboři-
ci nebyli, věřte, že to opravdu bude stát zato. Skupina mladých 
muzikantů, většinou pardubických konzervatoristů se dala dohro-
mady a vytvořila skupinu BEERBERRIES. Hrají tradiční irský 
folk a umí to skutečně pořádně rozbalit. V Obořici uzavírali celý 
program a zcela zaplněná stodola je nechtěla vůbec pustit domů. 
Skupina hraje ve složení Zdeněk Hakl (housle), Vladimír Krejčí 
(housle), Martin Stejskal (kytara, mandolína), Tomáš Novák (bod-
hrán – irský rámový buben), Jan Hlaváč (whistle – irské flétny) 
a Martin Kudrna (akordeon).
Kytarista Martin Stejskal a akordeonista Martin Kudrna již na Las-
kavém večeru byli, Kudrna dokonce dvakrát. Bylo to v pořadech 
s Oldřichem Bubákem.
Ač se zdražuje všude a všechno, vstupné na LV zůstává i v roce 
2013 symbolických 50 korun. z.j.

Pozvánka na 102. Laskavý večer
Irská tradiční hudba

V případě zájmu dostatečného počtu dvojic budou v pátek 
20. ledna 2013 v 19.00 hodin zahájeny taneční nejen pro absol-
venty letošního tanečního kurzu. Přihlásit se může každý, kdo 
alespoň trochu ovládá základní tance, neboť další výuka bude 
zaměřena na rozšíření tanečních schopností účastníků kurzu. 6 
pátečních večerů se budou účastníci zdokonalovat v tanečním 
umění opět pod vedením tanečních mistrů, kteří vedli základ-
ní taneční. Cena pro 1 účastníka je 700 Kč. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. 608 970 115 u p. Hanušové do 10. ledna 2013. 
V případě, že nebude přihlášeno minimálně 15 párů, taneční se 
neuskuteční.

„Pokračovací“ taneční

Po úspěšném představení travesti skupiny Hanky Panky, které se 
konalo v říjnu v sokolovně projevila tato skupina zájem opět nás 
navštívit a to s novým programem Diskohrátky. V novém pořadu 
uslyšíte kromě nestárnoucích hitů i celou řadu současných disko-
tékových hitů. Vystoupení se koná v sokolovně ve Slatiňanech 
v pátek 22. Února 2013 od 19.00 hod. Cena vstupenky v předpro-
deji 200 Kč, na místě v den konání 250 Kč. Předprodej od 16. led-
na 2013 v Informačním centru ve Slatiňanech.

Travesti show – Diskohrátky

 
 
 
 

                                    

  

 
                                             Zachytit do dlaně sněhovou vločku,  
                                          z kuchyně vůně od kapra až po vánočku.  
                                               A starý zvoneček lehounce zašlý, 
                                               balíčky svázané stříbrnou mašlí. 
                                                 Z oblohy sypou se hvězdičky, 
                                                     koledy slyšet jsou z dáli, 
                                                      zvěstuje anděl maličký, 
                                                    ať splní se všechna přání. 
                                            Ať vánoční stromeček se promění  
                                     v zářící světélka hvězdiček lidského štěstí, 
                             ať lidská srdce jsou  jedenkrát za rok tak blízko sebe, 
                                                        že se vzájemně slyší.  

Co si víc můžeme přát? 
Ať člověk člověka má rád. Vždyť nejvzácnější dar, který můžeme dostat od druhého, je jeho 
láska. Když na světě všechno pomine, tak ale láska zůstává.   
                      Krásné vánoce plné pohody, radosti a toužebného očekávání 
                                                        a v novém roce  2013  
           pevné zdraví, štěstí, spokojenost a lásku se sluníčkem v duši i srdíčku přejí 
                                       děti a zaměstnanci  Mateřské školy Slatiňany  

 

Zkraje roku 2013 proběhne ve Skutči X. ročník hudebního festivalu. 
Kromě již tradičních dvou oper, jedné operety a baletu bude součástí 
festivalu také velkolepý koncert s názvem Symphonic Queen v podání 
Filharmonie Hradec Králové. Kompletní program festivalu, včetně pro-
dejních míst, naleznete na stránkách festivalu http://festival-hudebni.
skutec.cz/ nebo na stránkách města http://www.skutec.cz/. JH

Ve Skutči se odehraje X. ročník
Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče
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Ptáme se za vás…
V tomto čase předvánočním by se myslím 
měla navodit ta správná sváteční nálada 
a hlavně klid a pohoda. Aby byl tento rozho-
vor pro Vás čtenáře příjemným, napadlo mě, 
že oslovím člověka, sice se dá asi říci větši-
ně slatiňákům neznámého, o to snad budou 
odpovědi na položené otázky čtenáře více 
zajímat. Pomalu se stává naším spoluobča-
nem, ve Slatiňanech se objevuje stále častě-
ji a já si myslím, že právě on by nám mohl 
říci pár slov o sobě a vlastně se tak trošičku 
představit. Možná tímto rozhovorem také 
přispějeme k tomu, abychom všichni strávi-
li „šťastné a veselé“! Nebudu již dále chodit 
kolem horké kaše, dnešním mým hostem je 
P. Štefan Brinda, kněz, který je farním vik-
ářem v Chrudimi, ale hlavně administráto-
rem na farnosti ve Slatiňanech a Žumberku. 
Zkusím mu položit pár otázek a požádat ho 
o odpovědi na ně.
1. Mohl byste se v krátkosti představit? Jak 
dlouhou cestu jste musel urazit, než jste se 
snad již „zabydlel“ ve Slatiňanech? A jak se 
Vám zde vlastně líbí?
Jak bylo řečeno, jmenuji se Štefan Brinda, 
pocházím z malebného města Sečovce, to je 
směr Košice (Slovensko) a ještě dál na vý-
chod. A ve Slatiňanech jsem se ještě neza-
bydlel, ale intenzívně pracujeme na tom, aby 
se tak stalo. Městečko to je pěkné, má svoje 
okouzlující dominanty.
2. Ještě jednou zmíním, že jste se narodil 
na Slovensku a přitom velice pěkně hovoříte 
česky. Učil jste se český jazyk nebo to tak ně-
jak přišlo samo?
První věc, co jsem se začal učit v Čechách, 
byl jazyk. Hned jsem četl knihy, ptal jsem se 
co a jak. A ono to přijde. Jak řekl můj jeden 
známý: „Makat, makat, makat.“ Ale ani teď 
nemám ve všem jasno. Je stále co se učit 
a zlepšovat. 
3. Možná napíši ne zcela správně, ale „vy-
střídal“ jste na faře i v kostele pana Vidour-
ka. Jak Vás přijali místní spoluobčané? Ne-
jste zde dlouhou dobu, ale je již jistě něco, 
co Vám ve spojení s naším městem, kostelem 
sv. Martina a farou udělalo radost či co Vás 
něco potěšilo nebo naopak udivilo?
Musím říct, že na rozpacích jsem byl asi více 
já, než slatiňanští farníci. Nevěděl jsem, co 
mám čekat. Nevěděl jsem, na koho „narazím“. 
I faráři jsou každý jiní. Každý farář svou far-
nost přítomností poznačí, nasměruje, ovlivní. 
Byl jsem připraven na „všechny varianty“. 
Řídím se pravidlem. „Těžko na cvičišti, ještě 

hůř na bojišti.“(Jsem docela dobrý bojovník).
Jak jsem říkal, když jsem přišel do Čech, tak 
jsem hned začal číst. První kniha, kterou jsem 
přečetl, bylo nějaké staré vydání knihy Život 
Ježíše Krista asi z roku 1920 psané ještě tou 
starou češtinou, a druhá kniha co jsem četl, 
byl životopis sv. Martina. Tak jsem si vzpo-
mněl na svoje české začátky.
4. Mohl byste prozradit, jaká je vaše „náplň 
práce“, co vše máte na starosti? A také vím, 
že nemáte povinnosti jen v kostele sv. Marti-
na ve Slatiňanech, kde ještě se s Vámi mohou 
zájemci setkat?
Dle dekretu královéhradeckého biskupa Jana 
Vokála, jsem taky farním vikářem v Chrudi-
mi. To znamená, že tam jsem taky ustanoven 
ke kněžské službě. A to je: slavení mše svaté, 
křtiny, pohřby, svatá zpověď, výuka dětí, ná-
vštěvy nemocných a starých lidí, nemocnice, 
domov důchodců, hospic, … setkání různého 
charakteru s pestrou škálou lidí. 
Pro Slatiňany jsem biskupem ustanovený 
jako administrátor, což znamená, že vedu 
taky administrativní část farnosti Slatiňany 
a Žumberk. Ale i tady to je obdobné jako 
v Chrudimi, ale s tím, že jsem zde povinen 
taky řídit kancelář farnosti.
Takže, kde se můžou zájemci o setkání se 
mnou setkat? Odpověď je, kdekoli. Mám ve-
liký rádius působnosti.
5. Sloužil jste již jistě v různých kostelech v růz-
ných městech, můžete srovnávat i podle veli-
kosti měst, jaká je návštěvnost zdejšího kostela 
a myslíte si, že se díky této nelehké a uspěcha-
né době třeba uchyluje k víře a tedy návštěvě 
kostela více lidí než v letech minulých?
Nebudu srovnávat. Je to různé s různých dů-
vodů. Každé místo má svůj specifický „cha-
rakter“. Farnost Slatiňany má veliký poten-
ciál do budoucna. Jenom je na mně, jak to 
tady, jako zdejší farář, nasměruji, abych lidi 
vedl k rozvoji „jejich duchovního života“, ne 
ke stagnaci nebo krokům zpět. A je to taky 
o tom, jak to mají lidé v hodnotách srovna-
né. Kostel se nenavštěvuje proto, že je doba 
nelehká a uspěchaná. A kdy nebyla? Návště-
va kostela není na „zaplácání díry“ v životě. 
Návštěva kostela je o životní volbě člověka. 
To pro nás křesťany znamená, že my si Boha 
svobodně volíme na první místo do svého ži-
vota, což v sobě nese hned přikázání lásky, 
atd., atd. Bůh nám dává do života svůj řád 
na každý den. A je jenom na člověku, jestli 
ten boží řád svobodně přijímá anebo ne ane-
bo jak pak z něho vybočuje.
6. Máte toho na starosti i na práci opravdu 
hodně. Jste mladý, disponujete ještě spous-
tou energie a čeká Vás ještě hodně a hodně 
práce. S tím co obstaráváte a čemu všemu se 
věnujete, zbývá Vám ještě vůbec nějaký čas 
na zábavu, své zájmy a koníčky a event. mů-
žete nějaký zmínit?
Mám rád procházky, rád čtu. Tak normálně. 
A poslední dobou chodím na volejbalové pro-
cházky do zdejší sportovní haly a přemýšlím, 
co pak asi budu dělat, když na mne poletí 
míč.
7. Jak jsem již zmínila v úvodu, nastává čas 
předvánoční, a samo slovo Vánoce snad v ka-

ždém z nás vyvolává zcela zvláštní a ojedi-
nělý pocit. Většina lidí se na tyto svátky těší  
a užívá si je. Co vy a Vánoce, svátky, Nový 
rok? Co pro Vás tyto svátky znamenají, a to 
jak z profesního tak z hlediska soukromého?
Kdo by se netěšil na svátky? Já se těším taky. 
Ale právě, musím rozlišit tu pracovní kněž-
skou část svátků a soukromou. Ta pracovní 
je hodně vypjatá. Mnoho krásných starostí 
s lidskými dušemi i Pánem Bohem. Na Nový 
rok chodím zásadně spát (alespoň doteď jsem 
to tak dělal), abych byl ráno svěží, a z okna 
se ráno dívám na ty, co ještě domu nedorazili 
z různého důvodu, a třeba jim to domů dora-
zit ani nejde. 
Rámcově bych řekl, že žádné svátky si ne-
užívám. Já všechny svátky totiž prožívám. 
Užívat znamená, např. léky, to jenom beru. 
Prožívat svátky znamená: já něco nabízím, 
něco dávám a taky něco přijímám, jsem 
obdarovaný, obohacený,… Nepovažuje se 
za konzumenta této společnosti, jen abych 
si užíval. Já si svůj život neužívám. Já svůj 
život prožívám.
8. Budete letos v kostele sv. Martina sloužit 
půlnoční mši a pokud ano, v kolik hodin bude 
začínat? Pozvěte čtenáře, a vlastně nejen 
na 24. prosince…
Milí čtenáři, jste všichni srdečně zvaní: 24. 
12., ve 22.00 hod, kostel sv. Martina.
9. Máte něco, co byste chtěl vzkázat či sdělit 
našim čtenářům, ať už vánočního, tak třeba 
zcela z jiného „soudku“?
Jsme zastáncem „normálnosti“. Přeji čtená-
řům, aby prožili svátky normálně. Přeji jim 
málo stresu, chaosu a paniky, což v sobě pří-
prava svátků taky nese, a přeji mnoho krás-
ných chvil a setkáni v rodině, s kamarády... 

Děkuji mnohokrát za Váš čas i rozhovor, 
přeji Vám, aby se Vám v našem městě líbi-
lo, našel jste zde mnoho přátel, zažil jen vše 
příjemné a strávil ve Slatiňanech nejen své 
první Vánoce a svátky plné pohody a klidu, 
ale i další a další léta…
Mnoho zdraví do dalších let a šťastný nový 
rok!

Ptala se Renata Maryšková
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Je to nový kulturní stánek lišící se od původního poslání 
a honosící se názvem Interaktivní muzeum starokladrubského 
koně. Pro veřejnost byl zpřístupněn koncem června letošního 
roku po rozsáhlé stavební úpravě zcela zpustlého objektu. Jeho 
současnou podobu přibližujeme na obr. č. 1.

Švýcárna patřila k hospodářskému zázemí zámku a pochá-
zí z poloviny 19. století. Po II. světové válce byla obsazena 
nájemci z řad zaměstnanců zdejšího hřebčína, k němuž patřila. 
Od té doby se také datuje její postupné chátrání a v posledním 
desetiletí již pokročilá devastace. Jistá naděje záchrany se pro 
ni naskytla po převedení do majetku města, k čemuž také došlo 
k 1 září 2006. Důvodem byla okolnost, že o ni nějaký čas již usi-

lovalo, a to nejen proto, že Slatiňanům nedělala nejlepší vizitku, 
ale že se jí pokusí opravit. Špatný technický stav zdiva a krovů 
vyžadoval řadu expertíz, konzultací s památkáři a vypracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci, jejíž realizace probíha-
la v letech 2011–2012 s konkrétním cílem využití. Ta si vyžádala 
investici v hodnotě téměř 30 mil. korun, z čehož 80 % bylo hra-
zeno z dotace. Zbytek zaplatilo město ze svého rozpočtu, které 
financovalo i samotnou expozici částkou 0,76 mil. Kč.

Před dvaadvaceti lety měl hřebčín eminentní zájem oživit 

opuštěnou Švýcárnu ve svůj prospěch. Ve spolupráci s MSS 
(Mezinárodním svazem studentstva) chtěl v ní zřídit hotelové 
zařízení s kapacitou 40–50 lůžek pro zahraniční hosty, jejichž 
pobyt měl být spojen s rekreačním ježděním na koních nebo 
v zápřeži. Pro tento účel se počítalo s rozšířením stavu sportov-
ních koní, které budou k dispozici zahraniční klientele. Koopera-
ce s MSS měla být příspěvkem k realizaci nových forem tržního 
mechanismu v národním hospodářství. Z tohoto záměru mělo 
profitovat i město.

Taková byla vize ředitele hřebčína J. Duška v roce 1990 před 
odchodem do penze v témže roce. Jeho projekt se však nerea-
lizoval a Švýcárna byla ponechána svému osudu. V roce 1993 

potomek šlechtického rodu Trauttmansdorfů požádal o navrácení 
svého majetku, v němž figurovala i zanedbaná budova Švýcárny. 
Spor trval až do roku 2006. Další pokračování již známe.

Z interiéru muzea představíme několik snímků. Obr. č. 2 
znázorňuje na panelech vývojovou řadu koně, o každém se více 
dovíme v textu. Starokladrubský kůň byl vyšlechtěn v hřebčíně 
v Kladrubech nad Labem, založeném v roce 1579.

Na obr. č. 3 jsou ve vitrínách vpředu sedla, uzděnky, jezdecké 
boty, udidla, zvonky na chomouty a další pomůcky ke koním.

V pozadí jsou stejné panely, na nichž se dočteme o historii 
Švýcárny, zásluhách prof. Bílka na regeneraci kladrubského vra-
níka atd.

V této přízemní expozici je na obr. č. 4 ve vitríně vpravo 
sbírka rolniček a za nimi školní pomůcka s modelem koně v pra-
covním postoji s cho-
moutem. V pozadí je 
obrazovka, která nahra-
zuje hipologa, v níž se 
promítá DVD pásmo 
o chovu kladrubského 
vraníka ve Slatiňanech 
a jeho předchůdcích. 
Průvodci pořadem jsou 
známí herci.

Obr. č. 5 předvádí 
slavností postroj koně, 
zapůjčený ze sbírek 
hipologického muzea, 
užívaný rodinou Auer-
spergů.

Vzhledem k ome-
zenému rozsahu člán-
ku nebylo možno více 
obrázků zařadit. Zveme proto občany k návštěvě muzea v příštím 
roce, zejména rodiče s dětmi, které tam mají svůj stánek.

Vendula Tesařová, Ing. Milan Vorel
foto J. Hodicobr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 5

obr. č. 1

obr. č. 2

Švýcárna po generální opravě je chloubou města
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To by ly  p ros in -
cové  vý le ty  Klubu 
českých turistů Slati-
ňany. V neděli 2. pro-
since jsme jeli do Prahy. 
U příležitosti 20. výro-

čí zápisu pražských památek do sezna-
mu UNESCO byly tento den volně zpří-
stupněny i objekty jindy uzavřené a tak 
jsme toho samozřejmě využili. Nejprve 
jsme byli na Staroměstské mostecké věži 
s krásnou vyhlídkou, v Řetězové ulici 
jsme obdivovali historické prostory Domu 
pánů z Kunštátu a Poděbrad. V Jilské 
ulici jsme se podívali do kostela sv. Jiljí 
a v Bartolomějské, v prostoru policie – 
na věž z původního pražského opevnění. 
Kolem Klam-Galasova paláce s obry a se 
sochou Vltavy (nazývané také Klamovic 
Terezka) jsme pokračovali Starým Měs-
tem a navštívili ještě kostel sv. Havla. 
Pro ten získal Karel IV. ostatky světce ze 
Švýcarska – ze St. Galen. Odtud i název 
a zasvěcení kostela. Je tu pohřben Karel 
Škréta a jeho syn.

Metrem jsme přejeli na stanici Vyše-
hrad a šli po Nuselském mostě – s výhle-
dy na Vyšehrad, na hradební opevnění 
Nového Města a na celý Karlov. Tam jsme 
měli v kostele objednanou komentovanou 
prohlídku. Kostel, zasvěcený sv. Karlovi 
Velikému a P. Marii – matce Spasitele, byl 
založen Karlem IV. a napodobuje pohřeb-
ní kostel Karla Velikého v Cáchách. Karel 
IV. měl v tomto panovníkovi svůj velký 
vzor. Pozoruhodná je hvězdicová klen-
ba kopule kostela. Odvaha jejího tvůrce 
dala vzniknout řadě pověstí. Podle jedné 
– stavitel upsal duši ďáblu za to, že mu 
tak náročnou stavbu pomůže dokončit. 
O tom ostatně píše i Alois Jirásek ve Sta-
rých pověstech českých. Ale nejen ta 
klenba – působivé tu jsou i Svaté schody, 
Betlémská jeskyně se scénou narození 
Páně, Kristův žalář, hrob P. Marie a ještě 
její obraz, na kterém nese pod srdcem 
Spasitele. S vystavováním tohoto díla byl 

z počátku sice problém, ale pak se tato 
Karlovská Madona stala patronkou nastá-
vajících maminek a modlila se k ní velká 
řada žen, mimo jiné i císařovna Marie 
Terezie, která měla ve své ložnici malou 
kopii obrazu. V kostele jsou ale i zacho-
valé fresky – např. ta se zobrazením dobý-
vání areálu Karlova husitským vojskem 
a na něm i Jan Žižka na koni s palcátem, 
což je v katolickém kostele skutečně 
výjimka. 

My jsme pak šli kolem budov MAT-
FYZu a zajímavých anglikánských budov 
porodnice a nemocnice – ulicí Ke Karlovu 
a potom ulicí Na Bojišti okolo hospody 
U Švejka. Na stanici metra Můstek jsme 
se podívali na část historického skuteč-
ného můstku a mířili do ulice Karoliny 

Světlé na prohlídku Rotundy Nalezení sv. 
Kříže. Uvnitř nás čekal výklad, některé 
zachované fresky a na sezení přijemně 
vyhřívané lavice. Novorománský plůtek 
kolem rotundy s motivem českých šípko-
vých růží navrhl v 19. století Josef Mánes. 
Ten se tehdy i spolu s jinými umělci 
zasloužil o to, že kostel zůstal zacho-
ván. Mánes v té době namaloval i obraz 
„Pobožnost v kapli sv. Kříže“, na němž 
předvedl svou představu o obnově interi-
éru. K realizaci této jeho vize ale nedošlo. 
Exterier objektu obnovil architekt Proza-
tímního divadla Ignác Ullmann. Kostelík 
je opravdu zajímavou památkou. V sou-
časnosti patří církvi starokatolické. Ta 
neuznává neomylnost papeže, není v ní 
povinný celibát, je přijímání pod obojí atd. 

Odtud jsme mířili do budovy konven-
tu Křižovnického řádu s červenou hvěz-
dou a tam jsme byli na prohlídce roz-

sáhlé expozice betlémů z celého světa. 
V podzemí objektu je k nahlédnutí oblouk 
z původního Juditina mostu. U makety 
tohoto a Karlova mostu jsme vyslechli 
mnoho zajímavého. K prohlídce byl ale 
ještě příjemný bonus – v 16 hodin plavba 
lodí po Vltavě. Od občerstvení ve vyhřá-
tém prostředí byl pěkný pohled na všech-
ny osvětlené objekty po obou stranách 
řeky. Komentovala nám to sympatická 
„námořnice“. Všichni se k nám tam cho-
vali velice mile, jako bychom byli něja-
cí VIP a ne neplatící důchodci. I kapi-
tán lodi, který vypadal jako by vystoupil 
z filmu Titanik se nás při odchodu poptá-

val, jak se nám to líbilo a a rozloučil se 
s námi předvánočním přáním.

Pak nás už čekala jen krátká procház-
ka po vánočním Staroměstském náměstí 
a chvilka dalšího odpočinku v restauraci.

 
O týden později – zase v neděli - jsme 

měli Mikulášský výlet. Přálo nám počasí, 
i sluníčko svítilo. Parkem, kolem Švý-
cárny, ke Kočičímu hrádku, i lesem byla 
příjemná procházka. Brzy budou Vánoce 
a tak jsme si cestou připomínali různé 
legendy, pověsti i zvyky – od pohanských 
až ke křesťanským. Tak třeba to o původu 
tradice vánoček, o vanilce, o jesličkách sv. 
Františka z Assisi a o betlémech vůbec, 
i o tzv. vánoční hvězdě. Pak nás čekala 
restaurace s občerstvením. A tady nám 
naděloval Mikuláš s andělem a dvěma 
čerty. Ale hlavně – sešli jsme se a pěkně 
se prošli. A to je pro nás vždy důležité. 

A ještě máme radost z toho , že do našeho 
klubu opět přibudou další členové. 

Krásné Vánoce a všechno dobré v dal-
ším roce všem čtenářům.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

PRAHA A MIKULÁŠSKÝ VÝLET
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Vánoční tvorba rodičů a dětí, protkaná příjemnou atmosférou 
a spokojeností z vyrobených dekorací. Tak probíhaly dílny v ŠD. 
Všem rodičům, kteří se v hojném počtu zúčastnili, patří velký dík.

 Vychovatelky ŠD

Adventní tvořivé dílny ve školní družině

se loučil se sezonou tradičním závodem Poslední slanění.
Zúčastnilo se celkem 73 závodníků z toho 23 žen. Byl také vložen 
závod dětí (viz foto).
Jak již bývá zvykem, po odpoledním běhu následovalo divadelní 
představení v sále U Drobílků v Rabštejnské Lhotě. Vždy soubor ho-
rolezců nejdříve zhodnotí svoji horolezeckou sezonu a pak následuje 
představení z repertoáru divadla Járy Cimrmana. Bylo to představení 
AKT, které mělo u přeplněného sálu velký úspěch a na dobrovolném 
vstupném se vybralo 12 400 Kč, které bylo zasláno do fondu Pa-
raple. Toto kulturně sportovní propojení je výborným osvěžením 
na konci sezony. Již se všichni těšíme na příští rok. Jaká bude zase 
hra oblíbeného Járy C. Vl. Čumpelík

Horolezecký oddíl Škrovád
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Milí příznivci zámku Slatiňany,
dovolte mi, abych Vám s koncem roku 2012 popřál příjemné sváteční 
dny, pevné zdraví a úsměv na rtech v novém roce 2013. Těmito řádky 
bych Vás rád seznámil s tím, co se nám podařilo v uplynulé sezóně.
Zámek ve Slatiňanech vstoupil do letošní sezóny 2012 posledním 
březnovým dnem a do poloviny října jím prošlo na 16 000 návštěv-
níků, což je nárůst cca o 25% oproti roku 2011. Hlavním „tahounem“ 
návštěvnosti byla nová prohlídková trasa, která se věnuje životu členů 
knížecí rodiny Auerspergů, kteří zámek přebudovali na své hlavní a 
velmi moderní sídlo na přelomu 19. a 20. století. 
Zámek se během celého roku zapojoval do různých akcí typu „Noc 
kostelů“, „Dny evropského dědictví“, „Hradozámecká noc“ a další, ale 
také vymýšlel i své vlastní netradiční prohlídky, mezi něž lze bezpo-
chyby zařadit úspěšné putování po technických vymoženostech zámku 
s názvem „Pokrok nezastavíš“. Velkému zájmu se o 5 prázdninových 
pátečních večerech těšily prohlídky, které zájemce o hlubší poznání 
slatiňanského zámku zavedlo i do běžně nepřístupných prostor. 
Za finančního přispění Pardubického kraje a města Chrudim se konaly 
komentované prohlídky zámeckým parkem, jež oslovily jak laickou 
veřejnost, tak i zkušenější a zasvěcenější posluchače, kteří se na konci 
prohlídky mohli zapojit do projektu „Zámeckého arboreta a rosaria“ 
a vysadit v něm několik desítek druhů rostlin, ať už rhododendronů, 
denivek či růží. V roce 2013 bychom rádi na komentované exkurze 
rádi navázali. 
Zámecká knihovna také ožila kulturním programem během tzv. „Zá-
meckého posezení“ se vystřídalo několik hostů, kteří svým uměním 
přinesli posluchačům krásný zážitek. Novinkou byl ve Slatiňanech 
projekt „Otevřte 13. komnatu“, který rodinám s dětmi nabízí na 10 
památkových objektech České republiky netradiční prohlídku, při níž 
jsou jak děti, tak dospělí zapojováni tajemnou postavou, jež klade 
otázky a za jejich správné zodpovězení předá jeden ze sedmi klíčů k 
třinácté komnatě. Tajemnou postavou je v kraji plném koní samozřej-
mě osoba spojená s tímto nádherným zvířetem – žokejka Lata Bran-
disová, doposud jediná ženská vítězka Velké pardubické steeplechase. 
Ze stavební obnovy bych rád zmínil opravu soklu na západním křídle 
a opravu střechy, protože nám na 5 místech do zámku zatékalo. Bohu-
žel finančních prostředků není mnoho, proto nelze realizovat vše, jak 
bychom chtěli. Jen okrajově bych zmínil to, že zámek je spravován 
Národním památkovým ústavem, který je příspěvkovou organizací 
Ministerstva kultury České republiky. Jde o jedinou příspěvkovou 
organizaci MK, která si dokáže vydělat až 45 procent svého rozpoč-
tu (lépe řečeno si musí vydělávat). Bohužel fakticky státní příspěvek 
stačí jen na platy zaměstnanců celého NPÚ a památkové objekty jsou 
nuceny si na veškerý svůj provoz vydělat. Z tohoto důvodu se stále 
nedaří dofinancovat dokončení obnovy jižní fasády a úpravu předpolí 
či obnovu dětského hospodářství. Tyto projekty mají schválené veš-
keré nutné dokumenty, avšak opět chybí finanční prostředky. Snad 
se zablýskne na lepší časy, oba projekty by měly být v brzké době 
zaregistrovány do SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu) a bu-
dou-li podpořeny, měly by do Slatiňan přitéci investiční prostředky na 
obnovu těchto částí národní kulturní památky. 
V letošním roce také započala úprava zámeckého parku, zatím jen 
vlastními silami zbavujeme park náletových dřevin a dřevin nemoc-
ných, v příštím roce by se měla revitalizace rozjet v plném proudu. 
Čeká nás mimo jiné velkorysá výsadba více než 200 kusů dřevin. 
Velká část obnovy je hrazena z programu Evropské unie - životní pro-
středí (OPŽP). 
Parku se také týkají dvě velmi smutné zprávy. Park je i nadále cílem 
vandalismu a krádeží, v letošním roce je škoda v parku odhadnuta na 
100 tisíc korun. Druhou a snad ještě smutnější zprávou je fakt, že se 

budeme muset v následujících měsících či letech rozloučit s majestát-
ním bukem červenolistým. Sami jste jistě zpozorovali, že v minulých 
letech ztratil hodně ze svého olistění a někteří jste si všimli i plodnic 
hub na jeho kořenech a bázi kmene. Bohužel jde o houbu s názvem 
vějířovec obrovský, který způsobuje bílou hnilobu dřeva a postup-
né odumírání napadených kořenů. Strom tedy nenávratě usychá a je 
narušena jeho statika. Nechali jsme letos zpracovat několik posudků 
- např. Výzkumým ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví či Lesy Hlavního města Prahy, které provedly tomografic-
ké vyšetření kmene. Výsledky jsou horší než bychom si všichni přáli. 
Není cesty, jak strom zachránit. Po odborné diskuzi mezi zástupci Ná-
rodního památkového ústavu, Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Agentury ochrany přírody a krajiny a Odborem životního prostředí 
ORP města Chrudim a několika dendrology byla nalezena shoda, že 
vyčkáme na jaro, kdy uvidíme, v jaké kondici se buk probudí a podle 
toho se přikročí buď k zdravotním řezům a výstavbě oplocení kolem 
stromu a buk bude ponechán na dožití (prognóza je asi 7 let) nebo 
bude buk pokácen a nahrazen nadstandardním výpěstkem - opět čer-
venolistým bukem. Každopádně bych každého z Vás poprosil, abyste 
nepoužívali cestu ani lavičky pod bukem. Ostatně varovné cedule již 
byly instalovány.
Národní památkový ústav od příštího roku čeká proměna. Správy 
státních hradů a zámků nebudou již vykonávat jednotlivá územní 
pracoviště NPÚ, ale nově zřízená 4 centra - tzv. územní památkové 
správy. Slatiňany budou stejně jako další státní objekty Pardubického, 
Královéhradeckého a Libereckého kraje řízeny Územní památkovou 
správou na Sychrově. Uvidíme co změna přinese, můžeme jen doufat, 
že to bude změna pozitivní.
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval Městu Slatiňany za finanč-
ní příspěvek na chov koně Převalského, restauraci U Zámku, Obuvi 
Alena v Hlinsku a internetovému portálu Bezvaakce.cz za příspěvek 
na obnovu laviček v zámeckém parku. Mnohokráte díky.
Mojí poslední zprávou je, že letos bude zámek mezi Vánocemi a Sil-
vestrem uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Na setkání na zámku s Vámi se v sezóně 2013 těší

Jaroslav Bušta, kastelán slatiňanský

Zámecké ohlédnutí za rokem 2012

 

 

Dne 5. ledna 2013 bude ve Slatiňanech probíhat tříkrálová 
sbírka. 
 

   Až u vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České 
katolické charity, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.   

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 použijeme na provoz bezplatné občanské 
poradny a na podporu pečovatelské služby a osobní asistence – nákup zdravotních 
pomůcek. Z části peněz vytvářímefond na podporu sociálně slabých rodin a 10 % z 
výtěžku odešleme na výstavbu vodárny v Mirmal Nagar v Indii do oblasti stižené 
katastrofálním suchem.    

TS 2012 byla použita na zakoupení zdravotních pomůcek –  
                                 mechanický vozík, elektrická postel                               

  finanční výpomoc sociálně slabým rodinám 
                 příspěvek na školní autobus pro chudé děti v Indii 

                                                                                                 

                   Děkujeme.  Farní charita Chrudim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!
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Velká novela stavebního zákona vstoupí v platnost
Zákonem č. 350/2012 Sb. byla schválena velká novela zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „sta-
vební zákon“), která podstatně mění mnoho ustanovení tohoto práv-
ního předpisu. Současně se zákonem č. 350/2012 Sb. mění a doplňují 
další související zákony, konkrétně zák. č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně, zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, zákon č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání a architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zákon č. 200/1994 Sb. 
o zeměměřičství, zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon), zákon č. 151/1997 Sb. 
o oceňování majetku, zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, 
zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 254/2001 Sb. o vo-
dách (vodní zákon) a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 
příloha Sazebník (zde dochází k zásadním změnám v rozsahu a výši 
správních poplatků).
Tato (velká) novela stavebního zákona (základní zákon nabyl účin-
nosti k 1. 1.2007), v pořadí již dvanáctá, nabývá účinnosti dnem 1. 
1. 2013. Do konce roku 2012 budou ještě aktualizovány a doplněny 
prováděcí vyhlášky a nařízení vlády k tomuto zákonu, dle zmocňova-
cích ustanovení ve stavebním zákonu budou vydány další prováděcí 
předpisy.
Znění zákona bylo značně změněno ve všech jeho částech. Zásadně 
v částech k územnímu plánování, zcela jsou přepracovány oddíly tý-
kající se umístění stavby (územní souhlas i řízení), ohlášení staveb, 
posuzování vlivů na životní prostředí, úpravy vztahů v území, ohláše-
ní staveb, veřejnoprávní smlouvy, odstraňování staveb a správní de-
likty. Dílčí změny se dotýkají prakticky všech dalších oddílů.
Změnil se okruh staveb, pro které není třeba žádného opatření ani roz-
hodnutí stavebního úřadu (to je nevyžadují ani rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas). 
Jedná se o :
a)  informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, umisťo-

vaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací
b)  stožáry pro vlajky do výšky 8 m
c)  povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo 

na pozemcích určených k plnění funkce lesa, nejde-li o vodní dílo
d)  signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřičské účely 
e)  podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní 

informace na pozemních komunikacích
f)  opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými po-

zemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 
g)  propustky na neveřejných účelových komunikacích
h)  cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo
i)  sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sou-

sední nemovitosti
j)  antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejí-

cích komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemcích 
nebo budovách

k)  oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních poros-
tů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených 
za účelem založení územního systému ekologické stability, která 
jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na po-
zemních komunikacích nebo k přerušení turisticky značené trasy

l)  stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva mysli-
vosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení

m)  důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lo-
mech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a a dozoru státní 
báňské správy podle horních předpisů

n)  skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v od-
stupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez pod-
sklepení

o)  stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzem-
ním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí 
nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě 
nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o ja-
derné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v soula-
du s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové 
vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha 
části pozemků schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění 
bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci

p)  bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku

q)  stavby mostních vah
r)  přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné do-

pravě a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy 
a do 4 m výšky

s)  výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa 
a nedochází k překročení hranice stávajícího nebo bezpečnostního 
pásma.

Všechna tato ustanovení se nevztahují na kulturní památky a ustano-
vení pod body a, f, j, l, n, o, p, r a s také na nemovitosti, které nejsou 
kulturní památkou, ale jsou v mj.v území památkové zóny nebo rezer-
vace (v katastru města máme chráněnou památkovou zónu Slatiňan-
sko-Slavicko – západní strana města, hranici tvoří tok řeky Chrudim-
ky + celá obec Trpišov).
Uvedená ustanovení se netýkají také záměrů posuzovaných z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 

Všechny další stavby nebo zařízení, mimo výše taxativně vyjmeno-
vaných, vyžadují vydání vhodné formy příslušného opatření nebo 
rozhodnutí. V případě pochybností nebo nejasností je vhodné, aby 
stavebníci svůj záměr konzultovali se stavebním úřadem. 

Antonín Odvárka

Během zkoumání archivních dokladů k tomuto tématu jsme v SOkA 
Chrudim (fond Rodinný archiv Schmoranzů, plány na přestavbu 
kostela ve Slatiňanech, inv. č. 50) narazili na zajímavý situační 
plán z roku 1780, který zachycuje nejen zmíněný kostel dávno před 
jeho regotizací, ale i přesnou polohu později zrušeného hřbitova 
s márnicí.

Luděk Štěpán, Vítězslav Kolek

Vodárna u Švýcárny – záhada a skutečnost
(dokončení)
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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. 

MOTOREST BONET – Slatiňany
Vás srdečně zve na Silvestrovské večerní posezení.

Od 20 hodin s hudbou taneční, poslechovou
ve všech možných žánrech.

31. 12. 2012 otvírací doba od 8.00 do 01.00.
1. 1. 2012 otevřeno od 8.00 do 22.00.

Hezký nový rok přeje Motorest Bonet, Slatiňany.

Pozvánka

Sběratel, ne překupník – koupí vojenské, hasičské a jiné věci 
– šavle, bodáky, přílby, palné zbraně, odznaky, vyznamenání, 
opasky a podobné. Dále staré pohledy, plakáty a jiné. Solidní 
a slušné jednání .Tel. 723 014 048.

Jilm drsný, který vytváří dominantu levobřežní části Škrovádu, je 
na konci své životní cesty. Poměrně vzácný strom začal již před 
lety znepokojovat část občanů otázkou, zda je jeho stav bezpečný 
pro své okolí. Od roku 2001, kdy se začaly řešit první otazníky 
spojené s jeho bezpečností, proběhla řada jednání a odborných 
posudků. Ke stavu stromu a jeho případnému pokácení se vyjad-
řovaly orgány ochrany přírody i památkové péče. Rada města se 
velmi pozorně a opakovaně zabývala tímto problémem. Na jednu 
stranu nechtěla nechat skácet vzácný strom zbytečně, na druhou 
stranu nechtěla rovněž svým rozhodnutím ohrozit bezpečí těch, 
kteří žijí v okolí. Byl provedeny bezpečnostní řezy, zdravotní prů-
klest, symetrizace koruny, tahové zkoušky a vydána řada znalec-
kých posudků.
Jestliže všechny dřívější posudky ukazovaly slušný zdravotní stav 
stromu i jeho stabilitu, posudek z října roku 2012 ukazuje zhoršení 
v mnoha parametrech. Strom je napadený grafiózou jilmu, koster-
ní větve houbou hlívou ústřičnou. Tahové zkoušky ukázaly rovněž 
zhoršení stability. Proto bude muset být strom v nejbližší době 
z bezpečnostních důvodů pokácen.

Daniel Vychodil, člen rady města

Jilm drsný ve Škrovádu


