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V  pondělí  31.  ledna  letošního  roku  se  opět  předávalo  pololetní 
vysvědčení prvňáčkům zdejší základní školy jinak než v okolních 
školách. Byli pozváni včetně svých rodičů do knihovny státního 
zámku ve Slatiňanech, kde pro ně bylo připraveno pasování na Ry-
tíře  řádu  čtenářského,  a  to  vyvrcholilo  právě  předáním  vysvěd-
čení. Atmosféra zámku, přítomnost kníže Auersperga,  jeho ženy 
Vilemíny  a Rytíře  krásného  slova  vytvořily  dětem  snad nemalý 
zážitek a zanechají vzpomínky na předávání prvního vysvědčení 
možná i na celý život…

Renata Maryšková, Městská knihovna

PASOVÁNÍ

Dne 23. března 2013 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany výročí zlaté svatby manželé Marie a Jiří Škvrňákovi.
K  tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlatá svatba

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za dá-
rek a milé blahopřání u příležitosti výročí mých narozenin. Také 
poděkování paní Aleně Pavlišové pracovnci městského úřadu.
 Zdeněk Kovalčík, Slatiňany

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za milé přání k našim ku-
latým narozeninám a za předání dárků paní Pavlišovou.
 Josef a Marie Zdražilovi

Poděkování

Nejen  pro  mladší  generaci,  ale  i  pro  příznivce  skupiny Wječná 
žízeň a ty, kteří chtějí oslavit svátek Pepíků pořádá oddíl kopané 
Spartak Slatiňany taneční zábavu. Po úspěšném sportovním plesu, 
kde hrála  také  tato kapela  a kterého  se pro velký zájem nemoh-
li  ani všichni  zúčastnit, máte možnost přijít  se pobavit v  sobotu 
16. března 2013 do slatiňanské sokolovny od 20 hodin. Vstupen-
ku si zakoupíte na místě a společenskou robu na sobě mít nemusíte. 
O občerstvení se postará kolektiv pracovníků Sportbaru Slatiňany. 
Přijďte si přiťuknout na zdraví všech Pepíků, kterých ve Slatiňa-
nech, Kunčí, Škrovádě a Trpišově žije 92. Tak všechno nejlepší.

Josefovská zábava

Již dvakrát se v sokolovně sešli příznivci dechové muziky, aby si 
společně zazpívali známé písničky a také i zatančili. Parta muzi-
kantů neúnavně vysílala do sálu jednu písničku za druhou a zpě-
vákovi na podiu vydatně pomáhalo mnoho posluchačů v sále. Pra-
videlně jedenkrát měsíčně ve čtvrtek má kdokoliv možnost přijít, 
třeba  se  jen  posadit,  poslouchat  a  zazpívat  si,  nebo  si  zatančit. 
Vstupné je 50 Kč a je v něm vždy zahrnuto malé občerstvení v po-
době obloženého chlebíčku, nebo párků. Dále je možné zakoupit 
různé alko i nealkoholické nápoje. Ohlas těchto setkání, která se 
konají i na jiných místech regionu je kladný a mezi příznivci de-
chovky se šíří tak, že neváhají a do slatiňanské sokolovny přijedou 
i návštěvníci z okolí. Chcete-li se pobavit a strávit příjemné od-
poledne, přijďte ve čtvrtek 14. března v 16 hodin do sokolovny. 
Těší se pořadatelé.

Česká muzika s harmonikou

Domov  sociálních  služeb  Slatiňany  si  Vás  dovoluje  po-
zvat na  Jarní  jarmark dne 22. března 2013 v době od 14.00 
do 17.00 hodin.

Jarní jarmark

Středisko junáka Slatiňany
Vás zve na 11. Skautský ples

v sobotu 23. 3. 2013 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech.
Nebojte se objevit a obléci se ve stylu 80. let.
Získáte tak možnost ochutnat naše lahodné překvapení.
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ CHRUDIM a re-
vivalová kapela THE BLUE MOON se svými šlágry.
Lístky budou v prodeji od 11. 3. 2013 v Galanterii u pí. Petro-
vé ve Slatiňanech.
Cena vstupenky 120 Kč.

Známý písničkář, spisovatel a cestovatel Jan Burian bude hostem 
104. LV ve čtvrtek 21. 3. U piana vám zazpívá své staré  i nové 
písně a jistě i něco pěkného povypráví.
Pořad začíná ve Společenském domě v 19 hodin a vstupné je 50 ko-
run. Lístky si koupíte na místě, budou-li ještě, anebo v předprodeji 
v městské knihovně (469 660 239), což je jistější.  z.j.

Pozvánka na 104. Laskavý večer
PŘIJEDE JAN BURIAN
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Počet  svateb  v  České  republice  rok  od  roku  klesá.  V  minu-
lém  roce bylo uzavřeno v České  republice nejméně manželství 
od roku 1918.
Naopak ve Slatiňanech od roku 1994, kdy byla obnovena v našem 
městě činnost matriky, počet uzavřených manželství na našem ka-
tastru stoupá. Podle počtu svateb objednaných na rok 2013 ale lze 
předpokládat, že celostátní pokles počtu uzavřených manželství se 
pomalu začne projevovat i ve Slatiňanech.
K vysokému počtu svateb ve Slatiňanech jistě přispívá prostředí, 
ve kterém se svatební obřady konají. Snoubenci, kteří mají zájem 
mít ve Slatiňanech svatební obřad si nejprve zamluví termín ko-
nání na matrice. Při jejich osobní návštěvě se pak vyřídí nezbytné 
úřední záležitosti a domluví se místo konání a ostatní podrobností 
týkající se průběhu obřadu.
Svatební  obřady  se  konají  jednak  v  obřadní  síni  radnice  a  dále 
v  zámecké  knihovně  a  v  případě  příznivého  počasí  na  různých 
místech náležících k zámku. Převážně pak na zámeckém nádvoří, 
nebo v parku u jezírka apod. Konání obřadu na uvedených místech 
náležejících ke slatiňanskému zámku je možné hlavně na základě 
naší  dobré  dlouholeté  spolupráce  se  Státním  zámkem Slatiňany 
a s jeho zaměstnanci pod vedením pana kastelána Ing. Jaroslava 
Bušty, jehož mladistvý elán je pro veškeré dění na zámku velkým 
přínosem.
Zaměstnanci zámku, také zajišťují květinovou výzdobu na místě 
konání svatby.
Mimo výše uvedená místa se někdy také svatební obřad koná 
na  nějakém neobvyklém místě.  Jedním  s  těchto míst  je  také 
Návrší Vrchlického. I  letos se na skalce návrší konal svateb-
ní  obřad  a  to  dokonce  dvou  párů  najednou. Za  zmínku  stojí 
také svatba, která se v loňském roce konala v chatové oblasti 
Kunčí-Borek,  přímo  u  jedné  chaty.  Zamračené  sobotní  ráno 
neslibovalo zrovna přízeň počasí pro konání obřadu pod širým 
nebem, ale devátá hodina rozhodla, mraky odpluly a dokonce 
se začalo klubat sluníčko a tak nakonec svatební obřad upro-
střed  zelené  přírody  orosené  kapkami  předcházejícího  deště 
byl nejen pro novomanželé a všechny svatební hosty, ale i pro 
nás „úředníky“ opravdu velkým zážitkem. Dalším oblíbeným 
místem konání svatebních obřadů, je také bezprostřední okolí 
restaurace Obora v místní  části Trpišov. Mimo civilních ob-
řadů  se  také konají ve Slatiňanech církevní  sňatky v kostele 
sv. Martina.
Naším poznatkem v oblasti uzavírání manželství  je  také skuteč-

nost, že v současné době se muži žení a ženy vdávají ve věku ko-
lem 30 let i více, oproti období let devadesátých, kdy byli snou-
benci ve věku 23–25 let.
Pro zajímavost uvedeme počty sňatků uzavřených v naší republice 
v některých letech.
rok 1970  90 624 sňatků
rok 1980   78 343 sňatků
rok 1990  90 953 sňatků
rok 2000  55 321 sňatků
rok 2011  45 137 sňatků

Slatiňany zatím do loňského roku pokles svateb nepocítily.
Činnost matriky byla ve Slatiňanech opětovně zahájena v květnu 
1994 a počty v jednotlivých letech byly tyto:
1994 od května  24 sňatků
1995  42 sňatků
1996  72 sňatků
1997  25 sňatků
1998  33 sňatků
1999  35 sňatků
2000  52 sňatků
2001  49 sňatků
2002  65 sňatků
2003  64 sňatků
2004  60 sňatků
2005  63 sňatků
2006  61 sňatků
2007  79 sňatků
2008  77 sňatků
2009  91 sňatků
2010  104 sňatků
2011  90 sňatků
2012  100 sňatků
Celkem se za uvedené roky konalo ve Slatiňanech 1 186 svateb-
ních obřadů. Což činí roční průměr 64 uzavřených sňatků.
V současné době je na letošní rok objednáno 47 termínů pro koná-
ní obřadů, což již v současné době značí pokles i v našem městě. 
Budeme doufat,  že  bude  stále  dost  snoubenců,  kteří  si  pro  svůj 
„velký den“ vyberou právě některé z kouzelných míst v katastru 
Slatiňan.  M.K.

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 61. schůzi dne 23. 1. 2013
1.  Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (prodejna Trpi-
šov) (RM schválila ukončení smlouvy).

2.  Čerpání  rezervního  fondu ZUŠ Slatiňany  (na doplnění a mo-
dernizaci velké zvukové aparatury – schváleno).

3.  Uzavření  smlouvy  o  zasílání  varovných  a  výstražných  zpráv 
(schváleno).

4.  Jmenování  vedoucího  odboru  výstavby  a  životního  prostředí 
(RM jmenovala Ing. Václava Hoffmana).

5.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 9 v čp. 822 na Starém Náměstí (schváleno).

Klesne počet svateb i ve Slatiňanech?

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A ŽELEZA

Oddíl mladých hasičů SDH Slatiňany pořádá v měsíci březnu 
„Sběr starého papíru a železa“. Prosíme občany, kteří se chtě-
jí zbavit starého papíru či železa, zda by jej mohli v průběhu 
měsíce března dopravit do hasičské zbrojnice ve Slatiňanech 
ve dnech pondělí nebo čtvrtek vždy od 16.00 do 17.30 hodin. 
Na  případném odvozu  je možné  se  domluvit  na  těchto  tele-
fonních číslech: 724 084 908, 723 014 048 nebo 602 573 709. 
Děkujeme.

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

Sdělujeme  občanům,  že  v  současné  době  je  volný  byt  v Domě 
s pečovatelskou službou ve Slatiňanech (za kostelem). Případný 
zájemce  se může  přihlásit  na MěÚ Slatiňany  u  paní  Pavlišové. 
Bližší informace na tel 469 681 102.

Město Slatiňany nabízí k pronájmu

Volný byt v DPS

Oznámení občanům
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. bude v termínu 
od 15. 3. do 30. 6. 2013 provádět výměnu potrubí kanalizační stoky 
v ulici Vítězství ve Slatiňanech. Stavba si vyžádá úpravu dopravní-
ho značení a zřízení dočasných objízdných tras, včetně přemístění  
autobusové zastávky ve směru ke kruhovému objezdu.
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Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by dopo-
ručili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám svůj názor 
a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě neza-
slali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.
cz)  tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru 
oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé 
z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout pro dospělé čtenáře:
Cussler, Clive – Džungle
Patterson, James – Mistrovský tah

Měsíc s pěknou knihou
Halo, halo,víte co se stalo?
Jsou tu přece po roce, 
krásné Velikonoce. 

SVAZ DIABETIKŮ VE SLATIŇANECH 
ZVE VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE NA 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
KTER Á SE KONÁ VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ

POD NÁZVEM

 PŘIŠLO JARO DO VSI…
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT:

V PONDĚLÍ 18. BŘEZNA OD 10. DO 17.00 HOD. 
V ÚTERÝ 19. BŘEZNA OD 9.00 DO 17.00 HOD 
VE STŘEDU 20. BŘEZNA  OD 9.00 DO 16.00

NEZAPOMENUTELNÉ CHVÍLE JSOU SPOJENÉ S PO-
MLÁZKOU, MALOVANÝMI VAJÍČKY A KOLEDAMI.
Přijďte si s námi užít velikonoční čas.

Výbor SD

Když se 4. 3. 2003 konal ve Slatiňanské kavárničce na křižovatce 
První slatiňanský  literárně hudební večer, asi málokdo čekal, že 
vzniká nová tradice a pořad, jež se stane známým takřka po celé 
republice. Připomeňme si krátce vývoj Laskavých večerů.
Samotný název Laskavý večer se objevil až na 5. pořadu, do  té 
doby to byly Slatiňanské literárně hudební večery. Prvními účin-
kujícími  byli  pardubický  spisovatel  Lubomír  Macháček  a  sla-
tiňanský  kytarista  Petr  Šotta. A  jelikož měl  pořad  úspěch,  bylo 
rozhodnuto, že bude mít pokračování. Původní idea byla taková, 
že budu zvát hudebníky a literáty z okolí, vesměs amatéry. Bylo 
to  logické, protože  jsem neměl žádné peníze a vybíral se pouze 
dobrovolný příspěvek do klobouku. To vždy stačilo na zaplacení 
cesty pro účinkující. Toto se ale změnilo na 7. Laskavém večeru, 
kdy přijeli Alfréd Strejček a Jitka Molavcová. To se v klobouku 
potřebná  suma  zdaleka  nenašla. Nicméně Alfréd  Strejček  přijel 
i na 8. LV. Jinak se opět pokračovalo s amatéry, hodně tehdy v ka-
várničce hráli studenti z konzervatoře. Další profík přijel na 14. 
LV. Byl to Jaroslav Hutka a netřeba jistě říkat, že úspěch pořadu 
byl veliký a že opět v kloubu hodně peněz chybělo. To ale nemoh-
lo již rozjeté pořady zabrzdit. Zádrhel nastal až tím, že v prosinci 
roku 2004 byla příjemná a oblíbená kavárnička uzavřena. Posled-
ním, kdo si v ní zazpíval, byla Zdeňka Lorencová.
Poté nastalo delší vakuum. Své prostory nabídli např. Sokolové, 
ale přece jen Sokolovna nebyla vhodným prostorem pro klubové 
literárně hudební pořady. Tehdejší kastelán zámku o LV zájem 
neměl a tak záchranný kruh hodilo až Město, které nabídlo Spo-
lečenský dům a finanční pomoc. 21. LV konal v říjnu roku 2005 
již v nových prostorách. Tuto druhou etapu zahajovala harfenist-
ka Jan Bauerová s flétnistou Petrem Matouškem. A pak už se to 
rozjelo. Jen namátkou jmenujme známe umělce, kteří do Slati-
ňan přijeli.
MUDr. Jaroslava Mozerová, J. H. Krchovký, MUDr. Ladislav Pe-
cháček, Jan Kryl, Jiří Dědeček, Hanka Kofránková, I. M. Jirous 
a Dáša Vokatá, Slávek Klecandr, Mirek Kovářík, Václav Větvička, 
Jan Burian, Jiří Černý, Přemysl Rut a Markéta Potužáková, Jana 
Koubková, Václav Cílek, fyzický básník Petr Váša a další. Mnozí 
ze jmenovaných vystoupili na LV vícekrát. Krom těchto známých 

osobností, ale pravidelní návštěvníci jistě rádi vzpomenou i na pí-
sničkáře Marcela Kříže, Evu Henychovou, Ľubicu Christophory, 
violoncellistu Jana Zemena, kytaristku Petru Poláčkovou, pianistu 
Ondřeje Kabrnu,  redaktora ČR Roberta Tamchynu, Taťánu Mí-
kovou,  šansonistku  Petru  Ochovou,  cestovatele  a  básníka  Oldu 
Bubáka,  loutnisty  Jindřicha Macka  a Stanislava  Juřicu,  skupiny 
Crazy Saxophones, Jazzybaba, PerKelt nebo Beerberies, hudebně 
poetické duo Václav Fikrle a Jan Paulík a mnohé další.
Často jsem využíval „vlastní“ zdroje nebo-li umělce za Slatiňan 
a okolí. Kromě již zmíněného Petra Šotty vystoupili např. Kristý-
na Kudrnáčková, Jan Lomoz, Josef Krečmer, Libor Blažek, skupi-
na Bíbři, Mirek Pilný, Petr Pilný, rodina Hrubých, Dan Vychodil, 
Jiří Koreček, Jana Sychrovská, Jana Trojanová, Renata Klečková, 
pěvecký sbor Slavoj a dětský pěvecký sboreček. Dosud na LV vy-
stoupilo hodně přes 200 hostů, mnozí i několikrát.
Návštěvnost LV je slušná,  jen málokdy přijde méně než 30 lidí, 
což je na literárně hudební večery velice pěkné. Mnohdy ale sál, 
který má kapacitu asi 70 lidí zdaleka nestačí a hodně lidí se do-
vnitř  nedostane. Vyložený  divácký  propadák  se  stal  jen  jednou 
(prý  si  to musí  zažít  každý  pořadatel). Na  43.  pořad  přišli  čty-
ři platící diváci. A to zrovna přijel skvělý písničkář Marek Dusil 
(bratr známější Lenky).
Laskavé večery se věnují menšinovým žánrům a nebudou nikdy 
určeny  pro  konzumenty  tzv.  „šoubyznysu“.  Není  na  světě  tak 
špatně, když je dost lidí ochotných poslouchat nekomerční umění, 
když člověk vidí nadšení a elán juvenilních muzikantů, když sly-
ší krásné verše nebo povídky, když poslouchá vyprávění starších 
a vzdělaných lidí.
Jak už bylo řečeno výše, Laskavé večery podporuje finančně Měs-
to Slatiňany, které dále zdarma poskytuje Společenský dům. Krom 
toho mají návštěvníci zdarma i víno a kávu. Čaj pak dodává chru-
dimská čajovna Luna.
A  jak dlouho  se  ještě budou Laskavé večery konat? Těžko  říci. 
Dokud bude na ně budou chodit lidi a dokud bude pořadatel při 
síle. Takže snad ještě dlouho. Navíc mezi umělci je o vystoupení 
na LV velký zájem a program je dnes naplánován většinou několik 
měsíců dopředu.  z.j.

10 let Laskavých večerů

Zveme Vás  na  výstavu  obrázků  nazvanou  „Energetická místa 
Slatiňan“,  kterou  si  pro Vás  připravila  ve Společenském domě 
paní Lucie Tichá.
Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 25. března v 17 hodin, 
a to za účasti žáků a žákyň ze Základní umělecké školy ve Slatiňa-
nech, kteří se postarají o hudební zpestření.
Otevírací doba:
úterý–pátek 14.00–18.00 hodin
sobota – neděle 9.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin
Vstup zdarma.
Jste srdečně zváni.

Výstava obrázků
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Únor v Klubu českých turistů Slatiňany

V sobotu 9. února jsme s naším klubem 
jeli vlakem do Hlinska. Odtud jsme šli pro-
cházkou přes kopec, s výhledy na Vysočinu 
a přes osadu Svatojánské Lázně do Studni-
ce.  Překvapil  nás  tu  cestou  bělostný  sníh, 
který  se  nejvíce  líbil  našim  nejmladším 
účastníkům – Patrikovi Zavoralovi  a  jeho 

malé sestřičce Klárce. Litovali jen, že s sebou nemají sáňky. 
Náš  cíl  –  vesnice Studnice  –  je  jedno  z  nejstarších  osídlení 

v okolí, první písemný záznam o ní je z roku 1303. Bývala tady 
i  škola,  teď  ale  děti  jezdí  do Hlinska  a  v  budově  je  knihovna 
a společenská místnost pro různé akce. V roce 1998 tu byl dokon-
čen kostel sv. Zdislavy. Na jeho prohlídku jsme šli nejdříve. Míst-
ní  starostka, paní Sázavová nám  to ochotně umožnila. V novém 
kostele je pozoruhodná Křížová cesta, kterou řezbář udělal zdar-
ma,  jen  z  dobré  vůle.  I  ostatní  práce,  včetně  těch  kamenických 
a včetně krovů,  jsou výsledkem svépomoce občanů. Na oltáři  je 
půvabný obraz sv. Zdislavy od malířky paní Jandové.

Potom jsme se ve vsi byli podívat na staročeský masopustní 

maškarní  průvod. Tyto vesnické masopustní  obchůzky  a masky 
z Hlinecka  byly  v  listopadu  2010  zapsány  na Reprezentativní 
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

Kořeny těchto akcí, které měly zajišťovat dobrou úrodu, hoj-
nost a  slavnostně uvítat blížící  se  jaro,  sahají  ještě do předkřes-
ťanské – pohanské doby.

Masopust  nyní  trvá  od Třech králů  do úterý před popeleční 
středou. Tradice  je  dodnes  živá  tady v  obcích – Studnice, Vor-
tová, Hamry a v místní části Hlinska Blatno. Má  ráz obchůzky. 
Doklady  o  nynější  podobě  zdejšího  zvyku pocházejí  z  1.  polo-
viny 19.  století. Ten byl  obnoven v 30.  letech minulého  století, 
pak v roce 1978. Později s tím vystupovali ve Strážnici a v Praze. 
A pak došlo právě k tomu zapsání do seznamu UNESCO.

Průvod má  stanovený  určitý  řád,  počet  a  pořadí masek. 
V  čele  průvodu  jde Strakatý  (nazvaný  také Ostřižek, Laufr)  se 
Ženuškou  –  v  kloboučku,  s  košíčkem,  4 Turci  –  2  červení,  2 
modří,  Slaměný  (z  něj  si  hospodyně  odtrhávají  stébla  –  podle 
tradice – aby bylo hodně housat a dařilo se obilí), Žid v cilindru, 
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Bába s nůší s dítětem, Dědek, Kominíci, Medvědář s medvědem, 
Ras v bílém obleku a s ním Kobyla. Při večerní zábavě se koná 
porážení Kobyly – ras jí přitom přetne žílu. Okolo se tancuje, ale 
pak se ras smiluje – dá jí napít ohnivou vodu a ona ožije. Právě 
ten  Slaměný  troubením  na  volský  roh  a  kravským  zvoncem 
ohlašuje  ráno  zahájení  obchůzky.  Před  ní  je  požádán  starosta 
o  povolení  (tady  samozřejmě  starostka  paní  Sázavová). A  tím 
Porážením Kobyly masopustní obchůzka večer v hospodě končí. 
V maskách chodí muži, ženy se zase více podílejí na jejich zho-
tovení. Tady ve Studnici byly některé masky i vícekrát , v někte-
rých byly i malé děti. Celý ten pestrobarevný průvod byl pro nás 
zajímavým zážitkem.

Týden nato, v sobotu 16. února jsme jeli do Hradce Králové 
a odtud na Nový Hradec. U kostela  sv. Antonína  jsme si připo-
menuli  historii  původní  samostatné  obce  založené  v  roce  1766 
pro obyvatele Slezského předměstí vysídlené při  stavbě hradec-
ké pevnosti. Ta ale vývojem doby ztrácela  svůj význam a bitva 
u Chlumu  roku 1866 potvrdila  její  zbytečnost  a  nepoužitelnost. 
Tehdy ji  totiž nepřátelské vojsko obešlo a k té kruté bitvě došlo 
právě v okolí Chlumu. 

My  jsme mířili  k místní hvězdárně, kde  jsme měli objedna-
nou návštěvu planetária. Bylo sympatické, že tentokrát s námi šli 
další malí  turisté – kromě Patrika a Klárky z předchozího výle-
tu –  jejich  starší bratr Dominik a  ještě Tomáš a Martin Lelkovi 
a malý Ríša Mrkvička. Budeme se těšit, že z nich vyrostou „velcí 
turisté“.

Mgr. Bejček, který nám v planetáriu různé oblohy předváděl, 
nám předtím pověděl ještě řadu zajímavostí . Při našem loňském 
výletě  jsme  tady  byli  na  jeho  zajímavé  přednášce  o  vesmíru 
a na pozorování Slunce dalekohledy. A i to bylo tehdy velmi pou-
tavé. Pak měli děti možnost zúčastnit se Programu pro děti.

Potom  byla  v  promítacím  sále  na  pořadu  přednáška 
Mgr. Chadimy – Umělé oči  odhalující  tajemství  vesmíru – nej-
větší  dalekohledy  světě. Na přednášce  jsme byli  nejprve  sezná-
meni  s  historií  dalekohledů –  od  prvního  dalekohledu,  který  si 
roku 1608 nechal  patentovat  holandský optik Hans Lippershey. 
Přestože ten viděl jeho význam především při pozemských pozo-
rováních, už o rok později si italský astronom G. Galilei sestrojil 
po  vzoru  tohoto  vynálezu  vlastní  dalekohled,  kterým  se  díval 
ke  hvězdám. A  to  už  začaly  první  objevy –  např.  on pozoroval 
sluneční skvrny a měsíční krátery. Od té doby prošly dalekohledy 
obrovským vývojem a i my sami jsme se při naší loňské návštěvě 
právě tady mohli místními dalekohledy dívat. Teď jsme na před-

nášce byli seznámeni např. i s největším pohyblivým dalekohle-
dem na světě – s průměrem 10,4 m. Je na  jedné hoře na Kanár-
ských ostrovech. Na Havajských ostrovech na sopce Mauna Kea 
je umístěn dalekohled složený ze dvou přístrojů o průměru 10 m. 
V Chile je zase soustava čtyř dalekohledů o průměrech 8,2 m. Jak 
jsme se na přednášce dozvěděli – vývoj jde ale ještě dál. Chystá 
se nový, velký dalekohled o průměru téměř 40 m.

Z popisu zhotovování  těch dalekohledů a z přesnosti, která 
je  přitom  potřebná,  se  divákovi  až  tají  dech.  Je  to  až  nesku-
tečné,  co vývoj přinesl. A  ty nesmírné vzdálenosti,  o které při 
pozorování jde, to je další až nepředstavitelná záležitost. Takže 
ta tisícina, nebo až téměř desetitisícina tloušťky lidského vlastu 
nebo vzdálenost miliardy světelných roků – to je něco, nad čím 
musí člověk žasnout…

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

DEN ŽENA 
Restaurace Monaco Vás srdečně zve na společně strávený den ve 

formě služeb pro ženy.  
 

Kde: Slatiňany, restaurace Monaco 
Kdy: 23.března  od 10.00 hod. 

 
Čekají na vás – masáže, pedikúra, manikúra, P-shine, 

ukázka gelových nehtů, parafínové 
zábaly, japonské tetování, galvanické vyžehlování obličeje. 

Kadeřnice předvedou účesy, prostřihávání vlasů. Kosmetičky vás 
nalíčí. Bude zde barvení a tvarování obočí, 

masáže obličeje, dekoltu a depilace. Zdravotní sestřička vám 
změří krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Možnost konzultace   

s výživovým poradcem. A navštíví nás vědma, kartářka a lektorka 
vztahů, zdraví a lásky. 

 
Budou zde volně prodejné produkty – Mary Kay, Avon, LR, 

Just,kosmetika, svícny, svíčky, věnečky, stojánky na bižuterii, 
bižuterie, nahřívací polštářky. 

 
Předplatné vstupenky za 200,- Kč si můžete zakoupit po domluvě 
na tel. čísle 776729766 nebo přímo v restauraci Monaco. Cena 

vstupenky na místě je  230,- Kč. 
V ceně vstupného je možnost využití všech služeb zdarma. 

V ceně je malé občerstvení a dáreček. 
 

        Těší se na vás tým DEN ŽENA ve spolupráci   
s restaurací MONACO  
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Soutěže družstev:
Přípravka žáků a žákyň:  kluci  měli 
v soutěži dvě družstva a  ta skončila na 5. 
a 6.místě.
Nutno dodat, že jsme měli v průměru o 1 
a ½  roku mladší  závodníky. Dívky  obsa-
dily 2. místo a postoupily do krajského fi-
nále, kde nakonec obsadily nepopulární 4. 
místo.
Mladší žákyně: děvčata bojovala srdnatě, 
ale  stejně  jako  přípravka  obsadila  v  kraj-
ském přeboru pardubického kraje 4. místo.
Junioři:  neuvěřitelně  dramatická  soutěž. 
Kluci bojovali s Poličkou o bronzovou me-
daili. V prvním kole jsme s ní o 1 pomoc-
ný bod prohráli a ve druhém kole jsme o 2 
pomocné body vyhráli a tím jsme obsadili 
v krajském přeboru 3. místo!
Muži:  nejstarší  atleti  si  vedli  nejlépe 
a  v  konečném  pořadí  obsadili  2.  místo! 
Družstvo  doplnili  i  naši  junioři  a  vedli  si 

velmi dobře, protože přinesli poměrně dost 
bodů do celkového hodnocení.
Jak je vidět chybí nám některé věkové ka-
tegorie, z kterých  jsme nedali dohromady 
družstva.  Proto  jako  jednotlivci  hostovali 
v jiných oddílech a nutno dodat, že si vedli 
nadmíru dobře, protože se umísťovali vždy 
mezi  nejlepšími.  Nejlépe  si  vedli  starší 
žačky a žáci hostující za Chrudim (Rulíko-
vá, Prokopová), a starší žák (Nekut), kteří 
se  probojovali  na  republiku. Za  ženy pak 
v Týništi nad Orlicí závodily opět úspěšně 
Dobruská a Češíková.

Jednotlivci:
Tady jsme až tak úspěšní nebyli, ale i  tak 
jsme  medaile  dovezli.  Stříbro  vybojovali 
Hejkrlík  –  3  000 m  chůze  v  hale  (muži), 
Venzara  –  desetiboj  (junioři),  bronz 
Dobruská  –  800m  v  hale  dorostenky), 
Čermáková  –  100 m př., Rulíková  –  kla-

divo  (st.  žačky), Nekut  –  oštěp  (st.  žáci). 
Na mezistátním utkání nás reprezentovala 
Černíková  Kája,  která  byla  třetí  v míčku 
a pomohla našemu družstvu rovněž ke tře-
tímu místu!!!
Naši závodníci se činili i v rámci oddílu, 
kde  překonali  několik  oddílových  rekor-
dů. Mladší žačka Černíková vymazala 24 
let  (!!!)  starý  rekord  Roztočilové  Lucie 
v  hodu  míčkem  (49,51),  Fendrich  (ml. 
žák)  v  hodu  kladivem  (24,37  m),  Rulí-
ková (st. žačka)  rovněž v kladivu (30,99 
m),  Hudec  (junior)  v  disku  (34,22  m) 
a ve vrhu koulí (12,65 m). Venzara (juni-
or) pak vyrovnal 25 let starý (!!!) rekord 
Víška  Pavla  a  Mašína  Oldřicha  ve  sko-
ku  vysokém  (180cm)  a  v  hale  vytvořil 
nový s hodnotou 170 cm. Halové rekordy 
v mužích  pak  překonali  Pilař T.  v  dálce 
(5,79 m) a Košín ve výšce (175cm).
Nejlepšími atlety oddílu za rok 2012 byli 
zvoleni: Rulíková Veronika a Venzara 
Jakub. Mgr. Jan Hanuš

Sluníčko  pomalu  připravuje  dráhu 
a atleti se připravují na jarní závody. 
Stejně  tak  to  bylo  i  před  lety  ještě 
za  sokolovnou,  kdy  „bouda“  byla 
klubovnou i šatnou a přivítala každé-
ho,  kdo měl  v  srdci  lásku  k  atletice. 
Tam vznikala ta nejpevnější přátelství 
a kde se začala psát historie slatiňan-
ské atletiky.
Na čas přespolních běhů a později zá-
vodů na dráze se  jako závodník  těšil 
i náš kamarád Slávek Pavel. Později 
svůj  atletický  čas  dělil  jako  ústřední 
rozhodčí a řídící soutěží družstev vý-
chodočeského kraje a jako dlouholetý 
člen výboru oddílu.
Léta  se  nezastavila.  Patřil  k  té  os-
mičce atletů – seniorů, kteří na svoji 
atletickou  lásku  nezapomněli.  Schá-
zeli  se  jako  rozhodčí  při  utkáních 
na stadionu a potom pravidelně kaž-
dý druhý čtvrtek v Bonetu, kde jejich 
úsměvné  chvíle  měly  pokračování. 
Vzpomínky  na  dřívější  léta,  součas-
nost,  ale  i  budoucnost.  Dovedl  šířit 
hezkou pohodu i když prožíval neleh-
ké údobí nemoci. Věřili jsme, že jeho 
optimismus zvítězí.
Loučíme  se  a  děkujeme  za  všechny 
krásné chvíle, které nám byly dovole-
ny prožít v jeho přítomnosti.

Jarmila Myšková

Ohlédnutí za atletickou sezónou 2012

Atleti se loučí –
– odešel kamarád…

Beseda o cestování
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Na konci minulého roku, v době adventu jsme se ve školce sešli 
při velmi milém setkání, které nám dalo možnost zažít atmosféru 
života našich předků. V tomto čase se lidé scházeli při společné 
práci, zpracování lnu, draní peří, opravách a výrobě pracovního 
nářadí. Vyprávěli si, zpívali a společně se těšili na příchod Vá-
noc. Tímto setkáním byla Adventní spirála. A  jak  taková slav-
nost probíhá?

Na  zemi  je  vytvořena  spirála  z  voňavého  chvojí,  kolem  níž  se 
posadí rodiče s dětmi. Za zpěvu adventních písní přichází anděl, 
který přináší velkou hořící svíci do středu spirály. Děti pak každé 
samo za sebe spolu s andělem projdou spirálu, od velké svíce za-
pálí svoji svíčku zasazenou v jablíčku a svícínek položí po obvodu 
spirály. Postupně tak vznikne zářící zavinutá cesta.

Nový rok se přehoupl velmi rychle a po vánočním volnu nastalo 
ve školce nacvičování a pilování Betlémské hry. Za všechny rodi-

če můžeme říci, že jsme s napětím čekali, jak se naše dítka zapojí 
už 14. 1. 2013, tedy po necelých dvou týdnech nacvičování. Jaké 
bylo naše překvapení, když byla ve školce pořád znát velmi svá-
teční nálada a děti naprosto přirozeně vpluly do atmosféry Betlé-
ma a vžily se do rolí zvířátek, které obdarovávají Ježíška.
Dne 11. 2. 2013 zavítal do naší školky Masopust.
Děti i rodiče přišli v jednoduchých tradičních maskách jako jsou 
pekař,  švec,  řezník,  květinářka,  kuchařka,… Nejdříve  nám  děti 
a paní učitelky ukázaly, jaká nová říkadla a písničky si během pár 
dnů osvojily. Při celém pásmu jsme se bavili nejen my rodiče, ale 

i děti. Následně začala bujará oslava při které se hodovalo, tančilo 
a zpívalo, zkrátka byla to oslava jak má být.
Na  závěr  bychom  chtěli  poděkovat  tetám Katce, Aleně  a  Petře 
za přípravu všech slavností a  také novému panu řediteli Milanu 
Bartákovi, který se školky od září ujal a v jehož rukou se školce 
velice daří.

za rodiče Petra Čejková a Olga Chlápková

Ohlédnutí za slavnostmi ve školce Děvčátka Momo

Nový  atletický  rok  jsme  jako  vždy  začali  krajskými  přebory 
v Praze.
Začali jsme lépe jak vloni. Přeborníkem kraje se stal v mužské 
kategorii ve skoku vysokém Venzara Jakub kvalitním výkonem 
178 cm. 3. místo pak obsadil Rulík (170 cm) a 6. Košín (165 cm). 
Třetí medaili pak vybojovala novým osobním rekordem ve vrhu 

koulí Veronika Rulíková (10,24 m), kde skončila na 3. místě.
Z dalších výkonů stojí za zmínku tři nevděčná 4. místa Nekuta Gá-
bina (st. žák) v dálce (5,16 m), v běhu na 60 m (8,02 s) a Dobruské 
na 800 m (2:45,62 min.). Pátý byl Rulík na 60 m př., šestý Pilař 
Tomáš na 200 m, sedmá Opočenská na 60 m.

Mgr. Jan Hanuš

Krajské přebory v hale, 20. 1. 2012 – Praha
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Tato kaplička byla poslední drobnou zděnou stavbou realizova-
nou v zámeckém parku v roce 1936, tehdy v uzavřené části areálu. 
Vyzdvižena byla k příležitosti osmdesátých narozenin zámeckého 
pána,  aristokrata  J. A. Auersperga  (1856–1938),  které  připadly 
na 20. října téhož roku (obr. č. 1). Na vysvěcení musela počkat až 
do následujícího roku, o čemž se dochoval zápis ve farní kronice 
od faráře Pivoňky z 12. května 1937. Podle fota z roku 1960 byl 
na  stříšce  kamenný  kříž  a  originální  vyobrazení  se  dochovalo 
ve skicáři pí Mackové, která jej viděla jako mladé děvče po II. svě-
tové válce poté, když byl park zpřístupněn (obr. č. 3).

Autor článku v roce 2007 (Ozvěny, říjen) upozornil na zchát-
ralý  stav  této  kapličky  (obr.  č.  2),  ale  bez  odezvy. V  současné 
době nese stopy vandalismu od sprejerů.

Nástupem nového kastelána by  se měla  tato  situace  změnit, 
soudě tak podle jeho výzev v tisku, v nichž žádá veřejnost o spo-
lupráci.  Podkladový  plech  s  vyobrazením  postavy  F.  J. Auer-
sperga  a umístěný ve výklenku  se  sice dochoval,  ale ve  značně 
zkorodovaném stavu, takže je nepoužitelný. Správa zámku proto 
uvítá jakoukoliv starou fotografii kapličky.

Připomínáme, že F. J. Auersperg byl prvním čestným členem 
Slatiňan  a  obec mu  diplom předala  v  roce  1890  ve  34  letech. 
Udělení  tohoto ocenění obcí bylo zdůvodněno velkými zásluha-
mi o její rozvoj, z nichž je jmenován např. Ferdinandův vodovod 
z roku 1887, zásobující pitnou vodou nejen zámek, ale i obec.

Ing. Milan Vorel

obr. č. 3obr. č. 1

obr. č. 2

Zanedbaná kaplička v zámeckém parku bude opravena
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V  roce  2012  náš  sbor  sčítal  95  členů. V  tomto  roce  nás  čekaly 
3 velké události: a  to oslavy 130. výročí založení SDH Slatiňa-
ny, 36. ročník pohárové soutěže o ,,Putovní pohár starosty města 
Slatiňan“ a 11. ročník pohárové soutěže dětí. Těchto úkolů jsme 
se zhostili s velkou vervou. Již v měsíci květnu 19.–20. se mohli 
občané podívat jak to vypadá v hasičské zbrojnici při dnech ote-
vřených dveří. Účast byla velmi hojná a druhý den v neděli měli 
návštěvníci možnost zhlédnout i ostrý výjezd naší jednotky k po-
žáru. Dne 8. června proběhla v restauraci ,,U Zámku“ slavnostní 
schůze ke 130. výročí založení SDH. Následujícího dne, 9. červ-
na, byla naše největší událost, a to hlavní den oslav našeho výročí, 
které započal průvod městem od restaurace Bonet až do zámecké-
ho parku. V průvodu se zúčastnily i jiné sbory se slavnostními pra-
pory, se starou, tak i s novou technikou. Nejstarší stříkačka byla ta 
naše ze Slatiňan a to dvoukolová stříkačka s předvozkem tažená 
koňmi. V parku pak naše výjezdová  jednotka předvedla ukázky 
naší  zásahové  činnosti.  V  měsíci  září  jsme  se  zúčastnili  oslav 
ke 140. výročí založení SDH Chrudim. Je to náš partnerský sbor. 
V tomto měsíci proběhl 36. ročník pohárové soutěže. Tato soutěž 
byla přemístěna na malé hřiště Spartaku Slatiňany. I když zámec-

ký park je sice překrásné místo, pro závodníky je tu nevyhovující 
terén. Za pěkného počasí a velké účasti družstev – 21 mužů a 11 
žen se soutěž vydařila.Naši malí hasiči, kterých máme u sboru 36 
také nezaháleli. V měsíci březnu se zúčastnilo 11 mladých hasi-
čů zkoušek odbornosti. V tomto měsíci měřili své síly s ostatními 
sbory v Hlinsku na  ,,hasičských piškvorkách“. Podíleli  se spolu 
s ostatními na přípravách oslav ke 130. výročí. Dva naši doros-
tenci Jan a Marie Vincenciovi nás reprezentovali na krajském kole 
hry Plamen. Honza nás pak reprezentoval na mistrovství  repub-
liky  v  Sokolově. Letošní  tábor  v  červenci  na Krucemburku  byl 
již v pořadí dvacátý. V září se konal 11. ročník pohárové soutěže 
dětí. Taktéž na místním  stadionu Spartaku Slatiňany. Účast  dětí 
byla velmi hojná celkem 38 družstev. A kdo se byl z nás podívat 
měl na co. Vždyť ti malí špunti sotva unesou hadici, ale nevzdají 
se. Na začátku  října  jsme pořádali pěší výlet  s ukončením u  re-
staurace Monaco a opékáním špekáčků. V prosinci náš kroužek 
navštívil Mikuláš, čert a anděl a konec roku jsme ukončili vánoční 
besídkou.

Starostka SDH Slatiňany
Dagmar Jeřábková

Naše jednotka která čítá 22 členů a 3 čekatele, kteří se oficiálně 
zapojí do výjezdové činnosti od 1. 3. 2013 je zařazena v kategorii 
JPO II –v režimu pohotovostí. To znamená, že vždy při ohlášeném 
výjezdu jednotky musí vyjet v min. počtu osádky 3+1 do 5 min. 
od ohlášení.
Co se týče naší hlavní zásahové činnosti, tak byl loňský rok docela 
nadprůměrný. Jednotka vyjela celkem ke 48 výjezdům na žádost 
KOPISU  (krajské  operační  a  informační  středisko),  které  sídlí 
v Pardubicích ( tel. čísla 150, 112).
Celkem  jsme  vyjeli  k  15  dopr.  nehodám  (DN),  19  požárům, 
13  tech.  pomocím  a  1  planému  poplachu.  Je  nemožné  si  již 
nevšimnout, že 15 DN za loňský rok asi svědčí o tom, že jsme 
dobře  zapsáni  v  povědomí  pracovníků  krajského  operačního 
střediska naší spolehlivou činností u zásahu  jako např. 28. 4. 
– DN Slatiňany u ARMY –SHOPU, 3. 8. Hájenka nad Skalkou 
–  vyproštění  osoby,  5.  8. Motorest  Skalka  –  poskytnutí  před 
lékařské pomoci a v neposlední  řadě 1. 12. vyproštění osoby 
při DN v Orli. 19 to je počet loňských požárů, které započaly 
27.  1.  v Chrudimi  a  skončily  taktéž  na  Silvestra  v Chrudimi 
požárem balkonu a  části obývacího pokoje od zábavné pyro-
techniky.
Zde si je potřeba připomenout tři letošní požáry a to 20. 5. požár 
rod. domu ve Škrovádě – požár myčky na nádobí a kuch. linky, 
výjezd byl v Den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice,  což 
bylo  součástí  našich oslav 130.  výročí  založení SDH Slatiňany. 
Přišel náš slavnostní den 9. 6. – Oslavy založení a naše jednotka 
vyjela v 2.39 hod. na požár průmyslového objektu do Sobětuch 
(zprac. chem odpadů) a v neposlední řadě 11. 12. do obce Výso-
nín na požár sklepa rod. domu – vždy naše jednotka zasahovala 
v prvním sledu. No, a aby byl výčet naší činnosti úplný, tak ne-
smím zapomenout na tech. zásahy, kterých máme celkem 14 a to 
zejména odstraňování  spadlých  stromů na komunikaci,  sněhové 
kalamity, likvidace obtížného hmyzu, čerpání vody, otevření bytů 
a likvidace uhynulých zvířat.
Toto je  jen stručný výčet naší zásahové činnosti, která ale  tímto 
nekončí, protože jak říká staré přísloví „Lehko na bojišti – těžko 
na cvičišti“. To znamená, že se pravidelně školíme jak po praktic-
ké, tak i po teoretické stránce.

Celkem jsme loni absolvovali 18 školení, při kterých pravidelně 
používáme video projektor zapůjčený od Města Slatiňany.
Asi nejhodnotnější školení bylo 3. 11. ve FLASH OVER kontej-
neru ve Vysokém Mýtě, což  je výcvik v dýchací  technice s pří-
mým stykem plamenného hoření,  sálavého  tepla  a  zakouřeného 
prostoru.
Tento výcvik byl pro mnohé, zvláště mladé hasiče velikým příno-
sem, dalším byl výcvik v AUESPERGSKÉ vodárně, kterou jsme 
před lety čistili a nyní je již zabezpečena a znepřístupněna, nebo 
výcvik na obilném sile. Toto je naše činnost při školení a výcviku, 
do které ale patří i takové akce jako ukázky naší práce na dětském 
dni 1. 6. Slatiňany – plovárna, stejná akce ve Svídnici, dále ukázky 
na našem výročí 130. let založení sboru a na stejné akci v září při 
oslavách 140. výročí založení SDH Chrudim.
Na začátku června proběhly oslavy 130. výročí založení SDH Sla-
tiňany, které  jednotka započala na  již zmíněném nočním požáru 
a  pokračovala  od  ranních  hodin  v  zajištění  celkové  organizace 
oslav  (průvod,ukázky…), které  se nám velmi vydařily  a  hlavně 
nad námi držel ochranou ruku Sv. Florián a zařídil krásné počasí.
Toto vše je naše činnost organizovaná, ale nesmím zapomenout 
na členy výjezdové jednotky a naše starší bratry, kteří se zúčast-
ňují  na  akcích,  na  údržbě  techniky  a  naší  hasičské  zbrojnice. 
Přeci  jenom mi  ukažte  sbor,  kde  se  již  po  několik  desítek  let 
scházejí  lidé pravidelně každé pondělí a čtvrtek a obětují svůj 
čas  pro  ,,hasičinu‘‘  (nová  garážová  vrata,  venkovní  obložení, 
vymalování  celé  hasičárny,  zřízení místnosti  na  úklid,  rekon-
strukce  garáží,  údržba  techniky  atd…). Ale  naše  činnost  není 
pouze pracovní, my si ji dokážeme zpestřit i jinou, a to závodní, 
kde  si  snažíme udržovat  i  fyzickou kondici. Loni  jsme  se  zú-
častnili prvního okrskového kola v Orli, kde jsme vyhráli a po-
stoupili do okresního kola. Tam jsme měli trochu smůlu a čekala 
na nás bramborová medaile za 4. místo. Dále jsme absolvovali 
11 soutěží v požárním útoku, které jsou zařazeny do Ligy okre-
su  Chrudim.  Toto  vše  je  činnost  22  členů  zásahové  jednotky 
města Slatiňan a samozřejmě všech dalších členů našeho SDH 
Slatiňany.

Velitel jednotky města a SDH Slatiňany
Rulík František

 Zpráva sboru dobrovolných hasičů Slatiňany

Zpráva výjezdové jednotky města Slatiňany za rok 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 18. března 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. 

Máte-li zájem v soukromí formovat své tělo, nabízí T. J. So-
kol Slatiňany k odprodeji nevyužité posilovací stroje. Jedná se 
o stroj Ultra gymnastik, posilovací lavici a šlapací kolo. Cena 
od 3 000 Kč.
V případě zakoupení celé sestavy  je možné cenu dohodnout. 
Zájemci si mohou stroje prohlédnout přímo v sokolovně v pře-
dem dohodnutém termínu.

KADEŘNICTVÍ POHODA

Nádraží 671, Slatiňany
Po–Pá: 8.00–16.00

Tel: 722 375 619

Akce:
dámské, pánské
a dětské střihy

za 50 Kč

Po domluvě
na tel. 777 346 009
možnost modeláže 

gelových nehtů.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Dana Tesáková a Petra Sádovská

Koupím  poštovní  známky,  pohledy,  obálky,  staré  bankovky, 
tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – 
větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti 
nejvyšší možné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92.

Vás zve na diskotéku pro všechny generace v sobotu 2. března 
sobota 2013 od 19.00 hodin.
Dále Vás Motorest Bonet zve na DĚTSKÝ KARNEVAL v nedě-
li 3. března 2013 od 15.00 hodin. masky vítány.
Rezervace míst na tel. 469 681 200.

Těší se na Vás kolektiv BONETU.

MOTOREST BONET

Nabídka posilovacích strojů


