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V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 17. listo-
padu 2012 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):
Fílová Mikaela  Slatiňany, T. G. Masaryka 854
Blažek Jan   Slatiňany, Kunčí 32
Duben Stanislav   Slatiňany, Nádražní 354
Neumannova Marie   Slatiňany, Sečská 860
Karlíková Ellen   Slatiňany, Sečská 851
Kopecký Tadeáš   Slatiňany, Smekalova 875
Velinská Tereza   Slatiňany, Kunčí, Jižní 66
Žampachová Alice   Slatiňany, Wolkerova 641
Marková Ema   Slatiňany, Trpišov 105
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany, za hu-
debního  doprovodu  paní  učitelky  Jitky  Šottové  a  paní  učitelky 
Dany Coufalové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a je-
jich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků
Dne 9. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Ludmila a Ladislav Zachovi.
Dne 23. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Stanislava a Václav Mertlovi.
K  těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlaté svatby

Oznamujeme všem čtenářům, že z důvodu pasování prvňáčků na 
čtenáře na zámku ve Slatiňanech bude v městské knihovně i info-
centru ve čtvrtek 31. ledna 2013 od 8–14 hodin zavřeno.

Uzavření knihovny a infocentra

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé 
blahopřání k mým narozeninám.

Vlasta Dařbujanová

Obyvatelé a pečovatelky DPS Slatiňany děkují skautům za před-
vánoční  vystoupení,  které  všechny  velmi  potěšilo  a  zpříjemnilo 
předvánoční čas.

Děkujeme městu Slatiňany za uspořádání oslavy naší zlaté svatby. 
V příjemném prostředí obřadní síně to byl pro nás a naše blízké 
velmi krásný zážitek.

Jiří a Ludmila Hajzlovi, Trpišov

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé 
blahopřání u příležitosti výročí mých narozenin.

Jaroslava Formánková

Poděkování

Oddíl  kopané  SK Spartak  Slatiňany  pořádá  v  sobotu 16.února 
2013 od 20 hodin v místní sokolovně tradiční Sportovní ples.
K tanci i poslechu hraje chrudimská skupina Wječná žízeň. Připra-
vena je i bohatá tombola.
Předprodej místenek v trafice Květ.

V sobotu 16. února 2013 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 9 nových občánků.

Pozvánka na Sportovní ples

Vítání občánků

Další cestovatelská přednáška s názvem Arizonou na koních se 
koná ve Společenském domě ve čtvrtek 21. února od 19.00 hod.
S Danielem Hálou se vydáme na cestu dlouhou 500 mil arizonskou 
pouští i horským lesem v okolí Mogolonského Rimu. V koňském 
sedle  budeme  putovat  po  stopách  prvních  osadníků,  hlubokými 
kaňony po hranicích Apačské rezervace v krajině příběhů z knih 
Zane Greye. Vstupné dobrovolné.  JH

63. cestovatelský večer
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 58. schůzi dne 12. 12. 2012
1.  Vnitřní směrnici (schváleny vnitřní směrnice DPH a účetní jed-

notka, Opravné položky k pohledávkám, Přeceňování majetku 
určeného k prodeji).

2.  Výroční  zprávu ZŠ Slatiňany  za  školní  rok  2011/2012,  zápis 
z volby do školské rady (RM vzala na vědomí).

3.  Snížení nájemného za parkoviště u hřebčína (schváleno sníže-
ní nájemného z důvodu záboru parkovací plochy kvůli stavbě 
chodníku).

4.  18.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2012 (příjmy z prodeje pozemků a jejich použití – 
pořízení posypového zařízení na traktor a posílení některých po-
ložek rozpočtu – daně z převodu nemovitosti, kolky – schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na 59. schůzi dne 17. 12. 2012

1.  Instalaci koncového bodu veřejné telekomunikační sítě v budo-
vě č. p. 771 v ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech (schváleno).

2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09/12.

Rada města Slatiňany projednala
na 60. schůzi dne 14. 1. 2013

1.  Program 15. zasedání zastupitelstva města (schváleno).
2.  Tisk Ozvěn (projednáván návrh na změnu zavedení první a po-

slední strany v barevném provedení. Návrh zamítnut, Ozvěny 
zůstanou v dosavadní grafické podobě).

3.  Dodatky ke smlouvám na dodávku zemního plynu s Pražskou 
plynárenskou,  a.s.  (projednávána nabídka na fixaci cen na 2 
roky – neschváleno).

4.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou 
(řešeny změny v metodice a některé nedostatky v projektu. Dodat-
ky schváleny. Město bude jednat s projektantem o nedostatcích).

5.  Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2013 (schváleno).
6.  Rozdělení limitu na granty z rozpočtu města Slatiňany na r. 2013 

(schváleny limity 335 000 Kč na činnost organizací, 15 000 Kč 
poháry se znakem města, 100 000 Kč rezerva).

7.  Uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o odstranění odpadů se spo-
lečností AVE Nasavrky a. s. (zvýšení cen o inflaci – schváleno)

8.  Hospodaření v lesích města v roce 2013 (schválen plán hospo-
daření v lesích města pro tento rok).

9.  Lustrace historického majetku města Slatiňany (nabídka firmy 
na provedení lustrace neschválena).

10.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydle-
ní (schváleno vyhlášení výběrového řízení o poskytnutí půjček 
a jmenování komise).

11.  Smlouvu o převedení práv (pozemek pod chatou) (převod práv 
a povinností o pronájmu pozemkové parcely z důvodu dědictví 
– schváleno).

s účinností od 1. 1. 2011 schválených Vyhláškou města Slatiňany 
č. 1/2010 dne 14. 12. 2010.

a)  za jednoho psa, jehož držitel bydlí v rodinném domě ve Slatiňa-
nech  500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve Slatiňanech
  700 Kč
c) za prvního psa chovaného v ostatních domech ve Slatiňanech
  700 Kč  
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve Slatiňanech
  1 000 Kč
e)  za psa,  chovaného ve Slatiňanech,  jehož držitelem  je poživa-
tel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího 
důchodu  200 Kč

f)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená v písm.e)  300 Kč

g) za jednoho psa chovaného v místní části Škrovád  350 Kč
h) za druhého a dalšího psa chovaného v místní části Škrovád
  500 Kč
i)  za psa, chovaného v místní části Škrovád, jeho držitelem je po-
živatel  invalidního,  starobního,  vdovského  a  vdoveckého  dů-
chodu, který  je  jeho  jediným zdrojem příjmu anebo poživatel 
sirotčího důchodu  150 Kč

j) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená v písm. i)  200 Kč
k)  za  jednoho  psa  chovaného  v  místních  částech  Kunčí,  Trpi-
šov, Kochánovice a okrajových částech města Presy, Píšťovy 
a U Cukrovaru  200 Kč

l)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená v písm. k)  400 Kč

m)  za psa, chovaného v místních částech Kunčí, Trpišov, Kochá-
novice a okrajových částech města – Presy, Píšťovy a U Cuk-
rovaru,  jehož  držitelem  je  poživatel  invalidního,  starobního, 
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu  100 Kč

n)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uve-
dená v písm. m)  150 Kč

Připomínáme, že splatnost poplatku ze psa je do 31. 3. 2013.

Dnem 1. 1. 2013 nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška města 
Slatiňany č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů schválená dne 12. 12. 2012 zastupitelstvem 
města Slatiňany.

Sazba poplatku pro rok 2013 činí 560 Kč za kalendářní rok. 
Poplatníky jsou fyzické osoby uvedené v čl. 2 odstavce 1 a) a b) 
přiložené vyhlášky.

Splatnost poplatku za komunální odpad byla prodloužena 
do 31. března 2013.

Přehled sazeb poplatků ze psa

Poplatek za komunální odpad v roce 2013

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany
Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada měs-
ta Slatiňany svým usnesením ze dne 14. 1. 2013 vyhlásila dnem 
16. ledna 2013 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro roz-
šíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu 
rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2013.

Žádosti  lze podávat na předepsaném tiskopise, který  je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší  informace  na  tel.  469  660  243,  469  660  244  a www.
slatinany.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2011).

Termín ukončení podávání žádostí je 29. března 2013.

NEBYTOVÉ PROSTORY PRODEJNY V TRPIŠOVĚ
v čp. 93, postavené na st. p. č. 101 o výměře 96 m2 v kat. území Tr-
pišov a pozemek parcelního čísla 496/32 o výměře 525 m2 v kat. 
území Trpišov.
Bližší informace na MéÚ Slatiňany u Ing. Pavly Šťovíčkové č. tel. 
496 660 234

Město Slatiňany nabízí k pronájmu
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Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a ná-
měty na knihy, které si oblíbili, a které by doporučili 
k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám svůj názor a odkaz 
na zajímavou a poutavou knížku ještě nezaslali, pro-
síme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím 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:
Mawer, Simon – Dívka, která spadla z nebe
Nesbo, Jo – Lovci hlav, Sněhulák, Spasitel

Měsíc s pěknou knihou

Knihovna  vyhlásila  pro malé  čtenáře  soutěž  o  nekonečný  vá-
noční řetěz. Do ní se zapojili jak jednotlivci, tak i tradičně celý 
kolektiv maminek se svými ratolestmi – Paprsek.
Všichni vyráběli, a k nám během prosince donesli řetězy z těch 
nejrůznějších  materiálů,  kterými  ozdobili  vánoční  stromeček 
v našem dětském oddělení. Jeden byl krásnější než druhý, a pro-
to se těžko hodnotil ten nejzajímavější. Malou odměnu jsme pro-
to připravili pro každého.

Slatiňany byly letos při Tříkrálové sbírce ještě štědřejší než minu-
lý tok. Deset skupinek tří králů vybralo celkem 38 855 korun, což 
je o pět tisíc korun víc než v předchozím roce.
Slatiňanským  koledníkům  požehnal  na  cestu  v  sobotu  5.  ledna 
administrátor  slatiňanské  farnosti Štefan Brinda v kapli kláštera 
kongregace Školských sester svatého Františka.
Výtěžek Tříkrálové  sbírky  2013  Farní  charita  Chrudim  použije 
na provoz bezplatné občanské poradny a na podporu pečovatelské 
služby a osobní asistence – nákup zdravotních pomůcek. Z části 
peněz vytváří také fond na podporu sociálně slabých rodin a 10 % 
z  výtěžku  odešle  na  výstavbu  vodárny  v Mirmal Nagar  v  Indii 
do oblasti stižené katastrofálním suchem.
Všem, kteří do sbírky přispěli, Pán Bůh zaplať.  (dp)

Omlouváme se všem voličům ve volebním okrsku č. 5 – Trpi-
šov za nepříjemnosti v souvislosti ze změnou volební místnos-
ti pro 2. kolo prezidentských voleb, která musela být doslova 
„za minutu dvanáct“ přesunuta z obvyklých prostor do místní 
hasičárny.
Tento přesun byl vynucen bezohledným jednáním stávajícího ná-
jemce prodejny v Trpišově, kdy  svévolně nechal odpojit  přívod 
elektrického proudu  a  obvyklá  volební místnost  tak  zůstala  bez 
světla a vytápění.
Městský úřad zároveň děkuje SDH Trpišov a p. Milanu Štěpán-
kovi  za maximální  vstřícnost  a  pomoc při  zajištění  náhradního 
řešení.  JH

Nejpilnější  čtenářka  si  vypůjčila  a  vrátila  během  roku  titulů 
(knížky + časopisy): 147 ks
Nejvíce čtenářů: Měsíc: LEDEN 380 návštěvníků
Nejméně čtenářů: Měsíc: PROSINEC 202 návštěvníků
Statistika knihovny:
Počet návštěvníků: 3867
Počet čtenářů: 362
Počet návštěvníků, kteří využili internet: 1 150
Celkem vypůjčených titulů: 15 504 (knihy a časopisy)
Přírůstek nových knih: 615 ks
Z jiných knihoven vypůjčeno knížek: 66
Počty rezervací: 200
Nejčastěji vypůjčené knihy:
Cukr a sůl
Muži, kteří nenávidí ženy
Romeo a Julie
Nejčastěji vypůjčený časopis:
Vlasta
Týden
Praktik
Nejčastěji čtený autor:
T. Keleová – Vasilková
S. Larsson
W. Shakespeare  RM

Vánoční soutěž

Lidé ve Slatiňanech byli štědří

Omluva voličům v Trpišově

Knihovnické NEJ roku 2012

V  pátek  22.  února  2013  vystoupí  v  sokolovně  ve  Slatiňanech 
v 19.00 hod. s novým pořadem Diskohrátky travesti skupina Han-
ky Panky. Máte-li zájem poslechnout si známé písničky v zábavné 
show,  navštivte  slatiňanské  informační  centrum,  kde  si  můžete 
zakoupit  vstupenky. V  rámci  samotné produkce  se  budete moci 
i občerstvit.

Předprodej lístků
na travesti skupinu Hanky Panky

17. února bude mít 160. výročí narození básník, který měl ke Sla-
tiňanům opravdu silné pouto. Jistě už všichni víte, že řeč je o Jaro-
slavu Vrchlickém. A my si tohoto básníka připomeneme při 103. 
Laskavém večeru. Hostem večera bude doc. PhDr. Jana Bartůň-
ková, CSc. Nebude to ale pouhá přednáška o životě a díle velkého 
básníka, řeč bude i o ženách, které výrazně zasáhly do jeho života. 
A samozřejmě zazní i pár básní.
Povídání bude doplněno kytarou a zpěvem písničkáře Jardy Číž-
ka, který zhudebňuje básně Vítězslava Hálka.
Laskavý večer se uskuteční v úterý 12. února od 19 hodin.
Lístky  si můžete koupit  na místě nebo v předprodeji  v městské 
knihovně (469 660 239).  z.j.

103. Laskavý večer s klasiky české poezie
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č. 2 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 12. 12. 
2012 usnesením č. 187/14/2012/ZMS usneslo vydat na základě § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Slatiňany touto vyhláškou zavádí místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „po-
platek“) na území města Slatiňany.

2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Slatiňany (dále 
jen „správce poplatku“)

3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., da-
ňový řád (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o místních poplatcích“) stanoveno jinak.

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,

1. která má trvalý pobyt na území města Slatiňany a v míst-
ních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov (dále jen města Sla-
tiňany),

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na úze-
mí České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývá na území České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upra-
vujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má na území města Slatiňany ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povin-
ny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna 
osoba. Za  fyzické osoby žijící v  rodinném nebo bytovém domě 
může  poplatek  platit  vlastník  nebo  správce.  Osoby,  které  platí 
poplatek  za  více  fyzických osob,  jsou povinny obecnímu úřadu 
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplat-
kové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost 
platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnos-
tí zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2)  Poplatník  dle  čl.  2  odst.  1  této  vyhlášky  je  povinen  ohlásit 
správci poplatku  jméno, popřípadě  jména, a příjmení, místo po-
bytu, popřípadě další adresy pro doručování. Dále je poplatník po-
vinen uvést i další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlá-
sit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální 
rekreaci nebo  rodinného domu; není-li  stavba nebo dům označen 
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je po-
platník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve kte-
ré se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, 
pokud nejsou byty očíslovány. Není–li stavba, ve které se byt nachá-
zí, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník 
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4)  Stejným  způsobem  a  ve  stejné  lhůtě  jsou  poplatníci  povinni 
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku 
změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského 
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také 
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,  je poplatník 
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 560,- Kč a je tvořena:
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b)  z částky 390,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stano-

vena na základě skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu činily: 1 743 510,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1 743 510,- Kč děleno 4 471 (4 228 počet osob s po-
bytem na území obce + 243 počet staveb určených k individu-
ální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba) = 390,- Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
ve výši 390,- Kč.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlast-
nictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
ného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí 
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Do-
jde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro sta-
novení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 
měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a) bezhotovostní formou na účet města Slatiňany, vedený 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLATIŇANY
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u České spořitelny a. s., pobočky Slatiňany, č. ú. 000019-
1144138329/0800 nejpozději do 31. března příslušného roku, 
za který je poplatek vybírán 
b) platbou v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa) na Měst-
ském úřadě Slatiňany nejpozději do 15. března příslušného 
roku, za který je poplatek vybírán.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném 
v odst. 1, je poplatek (resp. poměrná výše poplatku) splatný nej-
později do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce přísluš-
ného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech, ko-
lejích a v jiných ubytovacích zařízeních, vyjma měsíců červen-
ce a srpna,
b) občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se 
na adrese trvalého pobytu ani jinde na území města Slatiňany 
prokazatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, lé-
čebnách, nemocnicích apod.) 
c) fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky, 
které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, v místech, kde není zajištěn komplexní sys-
tém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů,
d) občané trvale hlášeni v domech č. p. 795 a 153 ve Slatiňanech a
e) fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhláš-
ky, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální  re-
kreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba, a které mají současně trvalý pobyt na území města Slati-
ňany a v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov.

2) Dále se osvobozují tyto osoby:
a) fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 3 po sobě jdoucí 
měsíce  v  kalendářním  roce)  v  ústavech  sociální  péče,  dětských 
domovech, domovech důchodců, domovech pro seniory, nemoc-
nicích, či zařízení s obdobným statutem mimo území města Slati-
ňany, a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce,
b) fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdou-
cích měsíců v kalendářním  roce) mimo území České  republiky, 
a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce,
c) fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdou-
cích měsíců v kalendářním roce) ve výkonu trestu odnětí svobody, 
a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce.

3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku podle 
odst. 1 a odst. 2 je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů 
správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající 

nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník takto osvo-
bozený povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

4) V případě změny místa pobytu u osob uvedených v odst. 2) 
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměr-
né výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu 
na území města Slatiňany v příslušném kalendářním roce. Do-
jde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stano-
vení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

5) Povinnosti poplatníka vyplývající z odstavce 3) nejsou zá-
vazné pro osoby uvedené v odstavci 1) písm. c) a d).

Čl. 7
Navýšení poplatku

1)  Nebudou-li  poplatky  zaplaceny  poplatníkem  včas  nebo 
ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním vý-
měrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek 
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník 
a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zá-
stupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako 
poplatník.
2) Nezaplatí-li  poplatek  poplatník  nebo  jeho  zákonný  zástupce, 
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 18. 4. 
2011.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vy-
hlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013. 

Žádáme všechny poplatníky, aby vyčkali s úhradou poplat-
ků za psa a za komunální odpad do doby, než obdrží poukáz-
ky k úhradě. Ty budou obsahovat údaje nutné k identifikaci 
platby a je nutné je v případě platby jakýmkoliv způso-
bem vždy uvádět. Poplatky bude možné zaplatit převodem 
z účtu, nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně 
MěÚ Slatiňany. 

Vážení  příznivci  historie  a  slatiňanští  patrioti,  následujících 
několik vět bude patřit především vám. Touto cestou se na vás 
obracím s prosbou o pomoc při pátrání po historických pohle-
dech na jednotlivé části zámeckého areálu, ať zámku či parku 
a jeho staveb. V současnosti  intenzivně sháníme obrázky za-
niklých, poničených či upravených částí areálu, abychom měli 
silný základ pro budoucí obnovu a  rekonstrukci  rozlehlé ná-
rodní kulturní památky, kterou bezesporu Slatiňany jsou.
Nejvíce  však  „hoří“  kaplička  v  parku,  jejíž  obnovu  bychom 

chtěli  stihnout  do  poloviny  letošního  roku.  Hledáme  také  de-
tailní snímky obrazu z kapličky, který byl namalován na plechu 
a v současnosti je umístěn na zámku, ale je tak značně zkorodo-
vaný, že již není poznat, co na něm bylo. Prosím tedy o jakouko-
li obrazovou dokumentaci. Máte-li chuť nám pomoci, neváhejte 
mě kontaktovat buď mailem: busta@pardubice.npu.cz, či  tele-
fonicky 725 848 258. Snímky si na zámku naskenujeme a poté 
v pořádku vrátíme.
Za zámek vám všem díky.  Jarda Bušta

Výzva ze zámku
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Grantová témata pro rok 2013
pro přidělování finančních příspěvků-grantů města Slatiňany or-
ganizacím,  které  mají  sídlo  na  území  města  Slatiňany  a  město 
samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, 
organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale je-
jichž činnost 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 podpo-
rujících 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 ne-
organizovanou 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 
nemají, 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 rozpoč-
tových 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 sídlo 
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 dispo-
zici  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 vyúčtová-
ní původního grantu do 15. prosince v roce jeho poskytnutí. Vy-
účtování se předkládá na hospodářsko správní odbor městského 
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.    
Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pově-
ření zastupitelstvem 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.

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

Žádost o poskytnutí finančního přípěvku na adrese www: Sla-
tiňany.cz – GRANTY 2013 nebo na Hospodářsko správním 
odboru Městského úřadu Slatiňany.
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Ptáme se za vás…
Dlouhou dobu jsem nevěděla, koho po-
žádám o  rozhovor  a  kdo  se  stane mým 
prvním „hostem“ v letošním roce. Když 
jsem  ale  o  vánočních  svátcích  prochá-
zela městem a  hlavně  okolím,  nemohla 
jsem se nepotkat se stádem pasoucích se 
starokladrubáků  na  pastvinách. A  když 
jsem  pak  scházela  dolů Kaštankou,  ná-
pad  byl  na  světě.  Spojily  se mě dohro-
mady dvě  jména – starokladrubský kůň 
a  Josef Málek,  a  to  samozřejmě  v  tom 
nelepším mínění. Je slatiňákem, ale vět-
šinu svého dne a možná i víkendu tráví 
spíše v Pardubicích. A proč Vám to vů-
bec  říkám? Kdo ho  zná  tak  ví,  kdo ne, 
třeba  se  rád  dozví.  Pan  Josef Málek  je 
velitelem  jízdního  oddílu  při  Městské 
policii  v  Pardubicích.  A  proto  jsem  si 
dovolila položit mu pár otázek a požádat 
o odpovědi na ně, myslím, že se dozvíme 
jistě něco zajímavého…
1) Začnu nejdříve trošičku obšírněji. 
Ve Slatiňanech žijete již spoustu let, ale 
jste „přistěhovalcem“. Jaká byla Vaše 
cesta do Slatiňan a jaké slovo v ní sehrá-
lo slovo kůň? 
Už  od  dětství  jsem  se  věnoval  koním. 
Při rozhodování o své budoucnosti jsem 
měl  celkem  jasno,  chtěl  jsem  se  vyučit 
v  oboru,  který  se  zabývá  chovem  koní 
a jezdectvím. V roce 1980 jsem nastoupil 
do kladrubského učiliště a po jeho ukon-
čení má cesta vedla do tehdejší Výzkum-
né stanice pro chov koní ve Slatiňanech.
2) S koňmi pracujete řadu let a jistě máte 
bohaté zkušenosti. Nabízí se otázka, jak 
jste se dostal k jízdní policii? Jistě jste také 
pracoval v místním hřebčíně, je tomu tak? 
Jak dlouho a co bylo Vaší náplní práce?
Po zjištění z médií, že se bude v Pardubi-
cích zakládat jízdní policie, jsem neváhal 
a hned se nahlásil do výběrového řízení. 
Největší  motivací  asi  bylo  poznání  ně-
čeho  nového.  Zvláštní  policejní  výcvik 
koní  i  jezdců.  V  hřebčíně  jsem  praco-
val od roku 1983–2001 na pozici jezdce 
mladých koní. Svoji éru v hřebčíně Slati-
ňany jsem přerušil na dva roky, kdy jsem 
odjel pracovat do Itálie.
3) V Pardubicích byla založena jízdní 
policie, tuším, v roce 2002. Byl jste i Vy 
hned v zárodku jejího vzniku nebo od kdy 
tam pracujete? A co bylo impulzem, pro 
poměrně zásadní změnu povolání, i když 
s koňmi pracujete nadále, je to možná 
z větší části úplně jiná práce? Jak se to 
přihodilo, že jste se stal policistou?
Jízdní  policie  byla  založena  v  květnu 
roku 2002 a jsem jejím velitelem od sa-
mého počátku.

4) Mohl byste čtenářům ve zkratce při-
blížit, v čem spočívá Vaše práce? Je asi 
hodně různorodá a asi kde kdo netuší, co 
vše se kolem „jízdní policie“ děje. Co 
takhle přiblížit třeba obyčejný pracovní 
den?
Každý  den  začíná  stejně  jako  v  každé 
jiné  stáji  –  krmení,  úklid  boxů,  čištění 
koní  a  kontrola  jejich  zdravotního  sta-
vu. Když je  třeba zajišťujeme i krmení, 
podestýlku  a  jejich  dovoz.  Naše  práce 
nespočívá  jen  v  tom,  že  se  oblékneme 
do  uniformy  a  chodíme  po  městě.  Pro 
koně  musí  být  vyhotoven  plán,  podle 
kterého se  s koníkem pracuje. Do služ-
by chodí průměrně 4 krát týdně a ostat-
ní dny se využijí k práci pod sedlem či 
na londži. Dle potřeby chodí do výběhu, 
kde relaxují a odpočívají od hluku města. 
Při  výkonu  jízdní  služby  je  naší  hlavní 
náplní preventivní dohled nad veřejným 
pořádkem ve městě. Službu vykonáváme 
po celých Pardubicích, jak v centru, tak 
i v okrajových a těžko přístupných čás-
tech. V neposlední  řadě plníme  i  repre-
zentativní úkoly, například při návštěvě 
pana  prezidenta,  anglické  princezny 
Anny nebo při  setkání primátorů z celé 
ČR.
5) Mají koně zařazené k jízdní policii 
jiný výcvik? A jak je náročný? Jakou 
dobu trvá výcvik vybraného koně, kte-
rý je zařazen ve stájích a měl by sloužit 
ve službách jízdní policie?
Základní  výcvik  je  úplně  stejný  jako 
u  každého  jezdeckého  koně.  Policej-
ní  koně  musí  ale  navíc  zvládnout  ruch 
města, zvuky houkaček a klaksonů, blíz-
ké  projíždění  aut  a  trolejbusů,  přecho-
dy  přes  lávky  a  jiné …Výcvik  probíhá 
vlastně  celý  jejich  život,  neustále  se  to 
musí oživovat. Hodně záleží na charak-
teru koně.
6) V jakém vztahu je jízdní policie k Měs-
tu Pardubice, je jeho organizační slož-
kou? Nebo složkou Městské policie? A že 
existuje takovýto oddíl není zcela běžné, 
která města mají ještě jízdní policii kro-
mě Pardubic?
Jízdní policie je součástí Městské policie 
a je organizační složkou města Pardubi-
ce.
Tak jízdní policie funguje kromě Pardu-
bic také v Praze a Ostravě a pod Policií 
ČR v Praze, Brně a ve Zlíně.
7) Posádku oddílu tvoří tři muži a dvě 
ženy, je tomu tak? A jak je to s koňským 
doprovodem, kolik máte koňů, každý své-
ho? Asi hloupá otázka: „Jezdíte na sto-
kladrubských koních“? A proč zrovna 

na nich? A je nějaký ze Slatiňan? Změ-
nil snad zaměstnání jako vy před lety? 
A „přestěhoval „jste si ho do Pardubic?
Členy oddílu jsou tři muži a jedna žena. 
K  dnešnímu  datu  jízdní  policie  vlastní 
tři starokladrubské vraníky. Všichni po-
cházejí  z  hřebčína  ve  Slatiňanech.  Při 
výběru  našeho  nejmladšího  koně  jsme 
oslovili  i  některé  soukromé  chovatele, 
ale nakonec byla naše posila také vybrá-
na ve zdejším hřebčíně. 
8) Máte také nějaké úspěchy, vím, že sou-
těžíte, pochlubte se prosím…
Naši koně i strážníci se pravidelně účast-
ní  Mezinárodních  policejních  soutěží. 
Zástupci  pardubické  jízdní  policie  se 
umísťují na předních místech. Těchto zá-
vodů se účastní policejní složky z Itálie, 
Polska,  Ruska,  Maďarska,  Slovenska, 
Německa.
9) Kde Vás mohou nejdříve vidět 
„v akci“ naši čtenáři, jsou již známy ně-
jaké termíny, abyste třeba pozval naše 
čtenáře?
Naše  sezóna  začíná na  jaře. První  větší 
akce patří Dostihovému závodišti při ko-
nání různých dostihových dní, kdy dohlí-
žíme na veřejný pořádek. Každoročně to 
je naše ukázka při konání dne otevřených 
dveří pardubických hasičů. Během roku 
se pohybujeme po celé republice. Termí-
ny žádné ještě nemáme. 

Přeji Vám, abyste se dostali se svými 
vraníky do akcí jen ve výjimečných pří-
padech a práce spočívala spíše v pří-
pravě, soutěžích a ukázkách činnosti než 
v řešení možná i často nepříjemných si-
tuací ve městě a děkuji Vám za rozhovor.

Ptala se Renata Maryšková
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Svým zaměřením je toto muzeum zcela ojedinělé v Čechách 
a je umístěno v rekonstruované auerspergské Švýcárně. Kladrub-
ský kůň byl šlechtěn po více než 350 let systematickým výběrem 
nejlepších plemeníků chovu či příbuzné rasy z původně importo-
vaných koní španělsko-italských do císařských koníren.

Starokladrubský kůň je  jediné autochtonní plemeno chované 
po  staletí  v Čechách,  které  dosáhlo  takové mohutnosti  těla,  jež 
se zcela vyrovnalo hřebcům nejmohutnějších ras koní teplokrev-
ných.

Posláním  hřebčína  v Kladrubech  nad  Labem,  založeného 
v 16. století, byl chov koní pro panovnický dvůr ve Vídni, určené 
především k  ceremoniálním účelům,  jak  to  vyžadovala  dvorní 
etiketa. Zprvu to byli koně v různých barvách (hnědáci,  isabely, 
strakáči aj.), od konce 18. století pouze ve dvou, nejvíc žádaných 
běloušů a vraníků.

V  roce 1918 nastaly v kladrubském hřebčíně zásadní  změny, 
nastolené po rozpadu rakouské monarchie. Hřebčín převzal čs. stát 
do  svých  rukou, do  jehož čela dosadil  své  lidi. Ti v dané euforii 
došli k závěru, že kladrubáci spjatí s bývalým mocnářstvím, potaž-

mo s nenáviděnými 
Habsburky, by měli 
být  z  něj  odstraně-
ni.  Argumentova-
lo  se  také  ne  zcela 
doloženým  tvrze-
ním  o  degeneraci 
chovu  v  důsledku 
příbuzenské pleme-
nitby. Zatímco  stav 
běloušů byl reduko-
ván,  vraníci  takové 
štěstí neměli.  Jejich 
p o s l e d n í   ma l é 
stádo  bylo  z Klad-
rub   ods t raněno 
předáním  biskup-
skému  velkostatku 
ve Spiši na Sloven-
sku  v  roce  1933. 
Byli méně  šlechtě-
ni  než  bělouši,  ale 
jako koně kočároví 
v hospodářství  stej-
ně výkonní a použí-

vani k těžkému tahu (podmítce, svozu kmenů v lese apod.).
Počínání  kladrubského  hřebčína  sledoval  prof.  Bílek,  náš 

přední hipolog, s velkým znepokojením. Způsob záhuby této rasy 
černého kladrubáka byl pro něj nepřijatelný. Znalci koní u nich 
velice  obdivovali  jejich mohutnost,  ušlechtilost,  ladné  tvary 
a vzorné chody.

Ministerstvo zemědělství obdrželo od prof. Bílka v roce 1939 
projekt  na  regeneraci  tohoto  plemene  a  v  rámci  výzkumu  ras 
koní  jej  akceptovalo  a  založilo  pokusný  hřebčín  v Průhonicích 
u Prahy. Do něho byli soustředěni poslední zbytky vraníků z celé 
republiky, buď zapůjčených nebo odkoupených od soukromníků. 
Regenerační stádo sestávalo z 13 hřebců a 7 klisen, avšak ne celé 
se  podílelo  na  plemenitbě. Někteří  koně  už  byli  přestárlí  nebo 
zedřeni  prací,  takže  byli  vyřazeni  a  nahrazeni  lipicány  a  klad-
rubskými  bělkami.  Prof. Bílek  si  byl  dobře  vědom  toho,  jak  je 
důležité  zachránit  populaci  tohoto  cenného  vraného  plemene, 
přežívajícího  již  v  kritickém počtu  u  obou pohlaví.  Jeho  výběr 
vhodných genetických jedinců pro obnovu chovu byl po stránce 
vědecké správný.

V roce 1945 se přestěhovalo chovné stádo vraníků z Průhonic 

do Slatiňan,  kde  se  u  zámku nalézaly moderně  vybavené  stáje 
jako konfiskát po bývalé šlechtě. K hřebčínu přináležela hříbárna 
ve Slavicích.

Projekt regenerace se pak úspěšně rozvíjel a podlel slov prv-
ního  ředitele Výzkumné  stanice  pro  chov  koní MVDr. Rychtra 
se zrealizovalo něco, co nemá ve světě obdoby. Z pouhých šesti 
klisen a čtyř hřebců bylo stádo kladrubského vraníka nejen udr-
ženo, ale regenerováno. Dále uvedl cíle tohoto procesu, směřujíci 
k takovému typu koně, který by byl vysoce užitkový, měl pěkný 
exteriér a nebyl náročný na výživu.

Po  odchodu  jmenovaného  ředitele  do  důchodu  v  r.  1973 
pokračovali  jeho  nástupci  ve  stejném kurzu  šlechtění  a  proces 
regeneraci završili v roce 1979–80.

Na obr. č. 1a 2 si připomeneme podobiznu prof. Bílka, čest-
ného občana Slatiňan. Na obr. č. 3 je chovná klisna s výrazným 
klabonosem, tvořící charakteristický znak u těchto koní.

V roce 1992 se stal místní hřebčín součásti Národního hřeb-
čína Kladruby nad Labem, státního podniku, pověřeného chovem 

starokladrubských koní. Od  roku 1995  je  zařazen mezi kulturní 
památky jako živý exemplář, aby se zvýraznil jeho kulturně his-
torický  fenomén  spjatý  se  společenstvím člověka,  jemuž  slouží 
k užitku. Podobné ocenění se na světě nevztahuje na žádnou rasu 
hospodářských zvířat.

V někdejších knížecích konírnách z  roku 1898  je dnes ustá-
jeno 70 plemenných klisen a 10 hřebců, určených k pokračování 
chovu vraného stáda. I o tom se více dovíme z návštěvy muzea.

Ing. Milan Vorel

obr. č. 3

obr. č. 1

obr. č. 2

Koňské muzeum starokladrubáků demonstruje chov těchto elegantních teplokrevníků
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Na závěr roku připravil velkou nabídku závodů.
Pro velký zájem běžců neuvádím výsledky, zájemci si je mohou 
vyhledat na www.krb. hyperlink.cz.
1.  9. prosince 2012 – 281. Malá cena Monaka startovalo 110 zá-
vodníků, –5 C a 5 cm sněh

2.  24. prosince 2012 – 282. „Vánoční“ Malá cena Monaka, účast 
183 běžců

3.  22.prosince 2012 – 29.ročník Noční běh Aušperskem, účastnic-
ký rekord 49 běžců

KRB tradičně vstoupil jako první do roku 2013 se svoji běžeckou 
aktivitou 34. ročník Novoročního běhu Josefa Poupěte Chrudimí. 
Před divadlem K. Pippicha se sešlo na startu rekordních 143 zá-
vodníků z celého Středočeského kraje a vyběhlo na trať 4 km po-
dle řeky Chrudimky, za ideálního běžeckého počasí.
Muži
1. Pavel Dymák Hvězda Pardubice – 11,49 abs. traťový rekord 

2. Lukáš Gdula Hvězda Pardubice – 12,22 
3. Miloš Kratochvíl Hvězda Pard. – 12,57

Ženy
1. Marta Fenclová AC Pardubice – 13,38 vyr. TR žen
2. Denisa Kozáková Hv.Pardubice – 14,24 TR kat. Ž 34 let 
3. Eliška Remalová Chotěboř – 15,50 ročník 1990
Tímto  závodem můžeme  konstatovat,  že  se  dá  běhat  v  každém 
věku. Závodu se zúčastnili běžci od 6 do 85 let.
Všem příznivcům běhání přejeme dobré výsledky a mnoho hez-
kých zážitků z absolvovaných kilometrů. Kdo ještě nepřišel na to, 
že běhání je součást života moderního člověka, tak každý měsíc 
pořádáme Málé ceny Monaka 3,6 a 10 km, kde si můžete pravi-
delně kontrolat svoji fyzickou kondici. Doporučuji, je to příjemné 
běhání v lesních sceneriích.

KRB Vl. Čumpelík

Srdečně zveme všechny příznivce filmů o dobrodružství, divoké 
přírodě, o extrémních zážitcích i sportech na další ročník filmové-
ho festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA.
Čeká na vás čtyřhodinové pásmo filmů o dobrodružství, o cestě, 
kamarádství  a  překonávání  všech možných přírodních  překážek 

všemi  způsoby. Někdy  s notnou dávkou adrenalinu,  jindy  s pílí 
a  neutuchající  houževnatostí. Více  informací  o  jednotlivých fil-
mech: www.expedicnikamera.cz.
Expediční  kamera  se  ve  Slatiňanech  koná  v  sobotu  23. února 
od 13.30 hod ve Společenském domě ve Slatiňanech. Vstupné 
na celý program je 50 Kč. Počet diváků v sále je omezen, místa si 
můžete rezervovat v Knihovně a infocentru města Slatiňany (tel. 
469 660 239, e-mail: knihovna@slatinany.cz).

JH

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ (KRB)

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA

Začal rok 2013, proto jako každý rok i letos bychom se s vámi 
rádi podělili o loňské zážitky. Již tradičně začínáme po Novém 
roce dětským karnevalem. Letošní ročník se opět konal v míst-
ní Sokolovně ve Slatiňanech. Sešlo se nás hodně, až sokolovna 
praskala ve švech a byla to zábava. Přelom ledna a února patřil 
Ledové Praze, na kterou se opět vydal oddíl Korálovek. Tento-
krát  navštívili  muzeum  voskových  figurín,  opravené  Národní 
technické muzeum, Petřínskou rozhlednu, Karlův most, muzeum 
strašidel a bobovou dráhu. Cílem první  letošní víkendovky pro 
oddíl Dráčat se, podobně jako loni, staly Krkonoše, kde pokořili 
vrch Žalý. Oddíl Dráčat se vypravil koncem března na pochod 
na Veselý kopec a do Betléma v Hlinsku, kde obdivovali pěkné 
roubenky. Začátkem dubna jsme vyrazili na s oddílem Ještěrek 
na výlet do Čachnova, odkud  jsme se prošli přes  les k zámeč-
ku Karlštejn. Loňské čarodějnice si Dráčata užívala při lovu ryb 
na Bačalském mlýně. S kamarády chytili pěkně velkou rybu. Dal-
ší letošní akcí byl už tradiční Babinec, který se uskutečnil ve Vá-
penném Podole. Letos se konal už pátý ročník a velký holky si ho 
opět velmi užily. Ještě v květnu se oddíl našich nejmladších vy-
dal do Jinolic v Českém ráji. Na den dětí se otevírala opět místní 
plovárna, proto jsme si pro malé návštěvníky připravili několik 
pěkných a netradičních soutěží. Snad už samozřejmostí je pořá-
dání Pohádkového  lesa – konal  se už devátý  ročník. Tento  rok 
nás ale zastihla velká bouřka a pořádně jsme zmokli. Proto jsme 

uspořádali Pohádkáč v náhradním podzimním termínu k začátku 
školního roku. V září nám počasí už vyšlo a les plný pohádko-
vých postaviček jsme si užili. Ještě před koncem školního roku 
se Ještěrky s nejmladšími vydaly na Seč, kde jsme se na lodič-
kách vydali na dobrodružnou výpravu na ostrov. O prázdninách 
jsme se sešli opět na čtrnáctidenním dětském táboře. Poprvé se 
naším útočištěm stala Rokytnice v Orlických horách. Během tá-
bora jsme se věnovali právě probíhající houbosběračské sezóně, 
kvůli které se sešli naše rodiny v obci zvané Holubinky. Námaha 
při hledání  se nám opravdu vyplatila  a našli  jsme mnoho zají-
mavých a pěkných hub. Se začátkem školního roku rozjely opět 
svou  činnost  naše  čtyři  oddíly  – Korálovky,  Dráčata,  Ještěrky 
a nejmladší. Oddíl Dráčat začátkem října putoval za tvořivou in-
spirací na Kunětickou horu. Další jejich říjnovou akcí byla Cesta 
na západ, kterou pořádají kamarádi v Úherčicích u Heřmanova 
Městce. Oddíl Ještěrek byl v říjnu navštívit Veselý kopec. Drá-
čata se v listopadu byla podívat v ZOO v Olomouci. Už v před-
vánočním  čase  se  konala Adventní  sobota.  Sobotní  odpoledne 
věnované  výrobě  adventních  věnců. V  prosinci  ještě  naše  děti 
se  svými oddíly nocovaly v klubovně a na Štědrý den šli  ráno 
dospěláci zdobit stromeček pro zvířata do  lesa. Více  informací 
o nás, našich oddílech, akcích a fotografie z akcí naleznete na na-
šich stránkách www.robici.org.

ROBI Slatiňany, dětská organizace

ROBI Slatiňany v roce 2012



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří Hodic, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Mgr. Jiří Kváš, člen ZM Slatiňany, Marta Kolouchová, 
Alena Pavlišová, zaměstnanci města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, 
tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 19. února 2013. ZDARMA. 
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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. 

JUDr. Jana Milotínská
oznamuje zahájení advokátní praxe:

AK:  právo:
NOVOMĚSTSKÁ 960  občanské a rodinné
537 01 Chrudim  obchodní a pracovní 
(u náměstí nad Kooperativou)  insolvenční
janamilotinska@seznam.cz  trestní a správní
tel. 720 470 762

JÓGA
Pro začátečníky i pokročilé

STŘEDA  19.30–20.30       PÁTEK  19.30–20.30
ZUŠ ZRCADLOVÝ SÁL             S sebou: karimatku

Inko: 728 711 260
Stále pokračuje bodyforming

Těší se: Irena Klempířová

Vodoinstalaérské, topenářské, zednické práce, rekonstrukce 
koupelen, bytová jádra

Jan LOUVAR Slatiňany
728 678 685    723 282 041

Kadeřnictví  ve Slatiňanech Na křižovatce Lenka Stahoňová, 
přeje všem svým zákaznicím hodně zdraví a úspěchů v roce 
2013 a i v tomto roce se těší na jejich přízeň.

Pronajmu garáž ve Slatiňanech od 1. 4. 2013.
Tel. 724 223 279

Je  to  už  dávno,  několik  desítek  let,  kdy  byl  na  základní  škole 
ve Slatiňanech založen myslivecký a včelařský kroužek. Jeho za-
kladatelem a vedoucím byl dnes již 90 letý slatiňanský rodák Jan 
Korbel. Náplní  a  cílem kroužku bylo učit  děti  k  lásce  a  pozná-
vání přírody a  to ve všech, dnes ztracených hodnotách. Do vín-
ku  kroužek  dostal. Do  vínku  kroužek  dostal  2  zadem přístupné 
úly se zasklenými okénky s možností pozorovat včely při práci. 
Oba  úly  byly  osazeny  zvláště mírným kmenem včel,  vzhledem 
k práci s dětmi. Práce  i náplň kroužku byla pro děti velice zají-
mavá a atraktivní. Oba kroužky pracovaly souběžně a měly vždy 
dostatek žáků. Jeho řadami prošlo mnoho chlapců a někteří jsou 
včelaři dodnes. Z výnosu a prodeje medu byl hrazen nákup cuk-
ru k zimnímu zakrmení včel. Konfiskací majetku kroužek získal 
darem  od  tehdejšího  národního  výboru  Slatiňany  7  nových  úlů 
„Švarcových  burčáků“  (dnes  již  pro  pěstování  a  chov  nevhod-
ných). Na školním pozemku byl svépomocí postaven včelín a osa-
zen novými úly. Tím získal kroužek pevné zázemí k výuce žáků 
a k základním poznatkům k chovu včel. Po několikaleté úspěšné 
práci byly rozhodnutím ředitelství školy všechny kroužky na ško-
le zrušeny. Tímto definitivně byla ukončena činnost kroužků. Úly 
rozebrány a zůstal jen včelín, který později sloužil jako sklad za-
hradního nářadí.
Jsem častý návštěvník Slatiňan, mám zde hluboce zapuštěné „ko-
řeny“  svého  života.  Při  návštěvě  nezapomenu  projít  nábřežím 
po lávce ke mlýnu, kde jsem řadu let bydlel, projdu „Podskálou“ 
a vzhůru „Výmolem“ na průhon. Zde při jedné z návštěv jsem si 
povšimnul několika skupin nových moderních nástavkových úlů 
místních včelařů. Dotazem jsem zjistil, že mezi nimi se nachází 
několik  úlů  nově  založeného  včelařského  kroužku  při  škole.  Je 
to záslužná práce a díky za ní. Važme si  ji. Přál bych chlapcům 
v nově založeném kroužku, aby  láska k přírodě a ke včeličkám 
jim vydržela po celý život, tak jako mě a stala se tak celoživotním 
krédem.
Až  první  teplé  jarní  dny  probudí  včelky  k  celodenním výletům 
za  potravou,  přinese  jejich  práce  na  opylení  květů  ovocného 
stromoví a dalších dřevin užitek nám všem. Opět zazní mohutný 
a radostný bzukot včel v kvetoucích korunách stromů i přilehlém 
ovocném sadě. Važme si všichni tak krásné přírody v okolí Sla-
tiňan, navíc obohacené včelami. Při dobrém vedení a ošetřování 
včel, věřím, že přinesou užitek a vám něco sladkého pro Vaše mls-
né jazýčky.

Tak ať se daří, Váš přítel Jan Korbel, senior z Chrudimi

Ze vzpomínek pamětníka


