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Každý, kdo má chuť zúčastnit se naší soutěže, která má již letitou 
tradici, navštivte naše infocentrum a zakupte si Putovní knížku. 
V ní je 16 krátkých pověstí a 16 konkrétních soutěžních otázek 
z míst, kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy a děly podivné 
věci.
Úkolem soutěžícího je navštívit nejméně 8 míst, o kterých hovoří 
jednotlivé pověsti, najít tam odpovědi na 8 otázek a získat ales-
poň 4 razítka pořádajících informačních center. V jednom z nich 
obdrží soutěžící puzzle s kreslenou mapou Chrudimska-Hlinecka. 
Na závěr je nutné 
vyplnit slosovací lístek, a ten odevzdat v jednom ze zúčastně-
ných infocenter nebo ho zaslat poštou nejpozději do 15. září 2013 
na jednu z jejich adres.
Z odevzdaných slosovacích lístků se správnými odpověďmi bude 
vylosována hlavní cena a 7 cen vedlejších. Výsledky losování bu-
dou soutěžícím oznámeny na kontaktech, které uvedli na slosova-
cím lístku. 
Po slosování budou seznamy výherců k nahlédnutí v prostorách 
i na webových stránkách zúčastněných infocenter.

Putujte za pověstmi Chrudimska - Hlinecka
a vyhrajte!

čas utíká a někdy se nám zdá, že až moc rychle, a že bychom ho 
chtěli zastavit nebo alespoň zpomalit, ale to bohužel není v našich 
silách. A tak než jsme se nadáli, máme tady opět léto.
Čas letních dovolených a prázdnin, čas vodních radovánek, pří-
jemných posezení u grilů s přáteli, čas, kdy se můžeme alespoň 
na chvíli „zastavit“ a odpočinout si, či se více věnovat svým záli-
bám a koníčkům, na které během roku nezbývá místo.
Přeji Vám milí spoluobčané, abyste prožili pohodové léto, od-
počinuli si na vytoužené dovolené, ať již se vydáte za hranice 
naší republiky, nebo zůstanete doma, na chatě či budete cestovat 
po Čechách. Vychutnejte si tyto okamžiky a odpočiňte si od práce 
a každodenních starostí. Dětem přeji krásné prázdniny, velká dob-
rodružství a hodně sluníčka. Vám všem pak, abyste se po dovole-
né a prázdninách v pořádku vrátili do všedních dní.
Zároveň Vás tímto zvu na plovárnu města Slatiňany, jejíž areál je 
Vám za příznivého počasí plně k dispozici.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vážení a milí občané,
Dne 27. července 2013 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Sla-
tiňany výročí diamantové svatby manželé Miloslava a František 
Kolkovi.
Dne 20. července 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Eva a Pavel Hamporovi.
K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Diamantová a zlatá svatba

Vážení klienti,
Z důvodu rekonstrukce pobočky ČS, a.s. Slatiňany bude pobočka 
uzavřena od 20. června do 31. srpna 2013. Bankomat bude v pro-
vozu každý den od 8 do 19 hodin.
Omlouváme se za dočasné omezení.
Nejbližší pobočka Chrudim, Palackého 801.

Dočasné uzavření pobočky ČS, a.s.

Hraje a zpívá české a moravské lidové písničky k poslechu a tanci 
18. 7. 2013 v sokolovně Slatiňany, od 16 hodin.
Kontakt: tel. 775 696 204.
Rezervace vstupenek na tel. 603 870 595.

Česká muzika s harmonikou

Městská knihovna je otevřena ve stejných časech jako během ce-
lého roku.
Infocentrum je navíc otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích 
v časech: 9–12 a 13–16 hodin.

Otevírací doba o prázdninách

Veřejnou sbírkou na opravu Kočičího hrádku bylo vybráno cel-
kem 48 458 Kč. V termínu pro vyúčtování sbírky však byla utra-
cena na jeho opravu pouze částka 29 957 Kč. Zbývající výtěžek 
sbírky ve výši 18 501 Kč je dosud na speciálním účtu pro sbírku. 
Na základě žádosti Města Slatiňany o změnu využití zbývajícího 
výtěžku sbírky byl Krajským úřadem Pardubice udělen souhlas, 
a to na zakoupení laviček, odpadkových košů a směrových tabulí, 
které budou umístěny v blízkosti a cestou ke Kočičímu hrádku.

Sbírka na opravu Kočičího hrádku

Nejenom v muzeu Švýcárna, ale i v místním infocentru si mů-
žete zakoupit DVD s filmy, které se promítají v Interaktivním 
muzeu starokladrubského koně. Jedná se o tématiku staroklad-
rubští koně, porod, život, zapřahání, podkování a využití. Další 
část vypovídá o historii i současnosti Švýcárny, Slatiňan a o životě 
prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka. Toto DVD je možno samo-
zřejmě zakoupit i při návštěvě muzea. Cena za 1 kus je 99 Kč.

DVD Švýcárna
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

dne 3. 6. 2013 na své 70. schůzi
  1. 9.  rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotace pro hasiče, přijetí do-
tace Ministerstva práce a sociálních věcí, příjem z prodeje 
pozemků).

  2.  Přijetí sponzorského daru ZŠ Slatiňany (doprava autobusem 
na školu v přírodě).

  3.  Přijetí sponzorského daru MŠ Slatiňany (přijetí daru na vyba-
vení na zahradu MŠ).

  4.  Smlouvu na pronájem občerstvení na plovárně – dodatek a při-
stoupení ke smlouvě (převzetí podnikání manželem nájemky-
ně, řešení spotřeby pitné vody).

  5.  Administrace výběrového řízení dodavatele zametacího stroje 
(schváleno).

  6.  Kupní smlouva na žebřinový vůz (pro expozici do Švýcárny 
– schváleno).

  7.  Smlouvu o výpůjčce kontejnerů – EKO-KOM, a. s. (kontejne-
ry na vyseparovaný odpad –schváleno).

  8.  Zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku na plovárnu 
(Povodí Labe, s. p.) (schváleno).

  9.  Zklidněnou místní komunikaci typu C na Podskále, Slatiňany 
(schválen zpevněný asfaltový povrch bez zálivů, bude jednáno 
s dopravní policií).

10.  Zadání zakázky malého rozsahu na restaurování památky 
„Ukřižování Ježíše Krista II“ nad Škrovádem (RM rozhodla 
o uzavření smlouvy s ak. sochařem Karlem Krátkým s cenovou 
nabídkou 89 125 Kč).

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Insta-
lace nového plynového kotle, vč. úprav rozvodů ve Společen-
ském domě Slatiňany (RM zrušila výběrové řízení a rozhodla 
upravit projektovou dokumentaci).

12.  Organizační řád Městského úřadu Slatiňany (schváleno).
13.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany (vzato na vě-

domí).
14.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany 

(od 1. 7. stanoveno na 36, posílení na sezonní práce).
15.  Smlouvu o partnerství, Brumíkova letní stezka (program za-

měřený na propagaci Švýcárny pro rodinné výlety – schváleno).

V roce 2012 bylo občany města Slatiňany recyklováno 77 ks 
televizí, 187 ks monitorů a 854 kg drobného elektrozařízení.
V našem městě je již několik let možné ekologicky třídit elek-
troodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost 
ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životní-
mu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, 
monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné vý-
razně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, 
jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 
100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 
2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobi-
lem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní 
prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo 
ze Země.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané našeho města v roce 2012 vytřídili 77 
televizí, 187 monitorů a 854 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 60,72 MWh elektřiny, 2 246,24 litrů ropy, 285,87 m3 vody 
a 3,02 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 14,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 55,55 tun“.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpět-
ného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotře-
bičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost 
hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického 
zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky 
studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí 
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky 
sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském 
roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů 
ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, 
nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé Čes-
ké republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změ-
nu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou 
spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci 
a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit 
naše životní prostředí.
Pojďme tedy dále třídit, má to smysl!!!!!

Jak jsme pomohli chránit životní prostředí
v loňském roce

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, 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, 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 uveřej-
níme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Dočekalová Markéta – Něco za něco
Byrne Rhonda – Moc
Sheldon Sydney – Hněv andělů

Měsíc s pěknou knihou

Jak dobře znáte Železné hory? Národní geopark Železné hory 
si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil honbu 
za pokladem. Staňte se lovcem indicií a ulovte si sběratelskou 
raritu. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit hes-
lo, které se ukrývá v tajence. Soutěž Vás nebude nic stát, pouze 
čas a někdy trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými 
úkoly.
Soutěže se účastní tato Informační centra: Chrudim, Slatiňany, 
Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Chotěboř, Hlinsko, Na-
savrky, Skuteč, Chrast, Luže, Proseč a Žďírec nad Doubravou.
Soutěž není časově omezena. Slosování bude probíhat vždy 
ke konci kalendářního roku. Konkrétní informace o soutěži, 
datum slosování a ceny budou zveřejněny v prostorách všech 
zúčastněných informačních center, na jejich webových strán-
kách a na stránkách Národního geoparku Železné hory (www.
geoparkzh.cz) a turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (www.
navstevnik.cz). Po slosování bude na těchto místech k nahléd-
nutí také seznam výherců.

Quest Národním geoparkem Železné hory



3

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)
V současné době je financována ze dvou zdrojů:
a) Z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito úče-
lově určenými prostředky je limitováno rozpočtem, přiděleným 
krajské pobočce ÚP ČR. 
b) Z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF), který 
je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti 
prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, pod-
pory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním 
příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní programy ESF 
využívané v rámci APZ patří Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost na léta 2007–2013 (dále OP LZZ).

O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vznikem pracov-
ního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pra-
covním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek 
dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskytnutí 
příspěvku není právní nárok. Z nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně prospěšných 
pracích, společensky účelná pracovní místa, podpora samostatné 
výdělečné činnosti a zřízení chráněných pracovních míst.
Od února 2013 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, 
kteří jsou prioritně zařazováni do projektů APZ. U projektů VPP, 
SVČ a CHPM je stanovena délka evidence pro zařazení do pro-
jektů minimálně 5 měsíců; v případě, že bude uchazeč spadat 
do kategorie osob nad 55 let věku, nebo osoby zdravotně postiže-
né, nebo ženy po mateřské dovolené, nebo osoby pečující o dítě 
do 15 let a nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných 
důvodů, minimální délka evidence je 3 měsíce; uchazeči do 30 let 
věku, minimální délka evidence je 2 měsíce.
Při zařazení do projektu SUPM je od 15. 6. 2013 stanovena dél-
ka evidence minimálně 12 měsíců, v případě, že bude uchazeč 
spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo OZP, nebo ženy 
po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let a nebo osoby vyža-
dující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka 
evidence 5 měsíců; uchazeči do 30 let věku, minimální délka evi-
dence 2 měsíce.
Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdových nákla-
dů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní 
příležitosti ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěš-
ných institucí, které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. 
Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu 
veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti, mezi 
něž patří např.: pomocné práce charitativní, činnosti sociálního 
charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovi-
štích atd. Jako náhradu veřejné služby je možné vytvořit místa 
na VPP formou zkrácených pracovních úvazků. Příspěvek je po-
skytován do výše 11 000 Kč měsíčně/1 místo. 
Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující 
ostatní osobní služby – příspěvek je poskytován přednostně a pri-
oritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve vzdělávacích 
zařízeních, zpravidla do výše 15000 Kč měsíčně/na jedno místo 
v závislosti na délce úvazku, dohody jsou uzavírány zpravidla 
na dobu školního roku.
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd a jejich 
náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdra-
votní pojištění je poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pra-
covní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou 
péči, doporučeného na toto místo úřadem práce. ÚP poskytuje 
od 15. 6. 2013 příspěvek zpravidla do výše 11000 Kč/měsíc v pří-
padě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, do výše 13000 
Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu neurči-
tou, na jedno společensky účelné pracovní místo, nejdéle po dobu 
6 kalendářních měsíců. 

SVČ – samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek uchazeči o za-
městnání, který chce začít samostatně podnikat. Komise posuzuje 
konkrétně předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti 
a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se uzaví-
rají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku do 30000 Kč; příspě-
vek je určen na vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracovních míst 
(CHPM) pro osoby se zdravotním postižením, které jsou v evi-
denci ÚP nejméně 2 měsíce formou příspěvku na zřízení těchto 
míst. Délka závazku obsazení chráněného místa je po dobu 3 let. 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskyto-
ván do 40000 Kč na 1 CHPM a je určen na vybavení pracoviště, 
současně je možné také získat příspěvek na provozní náklady – 
do výše 2000 Kč měsíčně na 1 CHPM.

Kontaktní osoby:
Pardubice – Ing. Rita Kopová, 950 144 452,
rita.kopova@pa.mpsv.cz
Chrudim – Lenka Lichtenbergová, 950 119 444,
lenka.lichtenbergova@cr.mpsv.cz
Svitavy – Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441,
jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí – Ing. Ivana Mikulecká, 950 172 325,
ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz

Jak jste někteří z Vás jistě zaznamenali, byly na Starém náměstí 
a v ulici Vítězství před obchodním střediskem ke stávajícím kon-
tejnerům na vyseparované složky komunálního odpadu umístěny 
i kontejnery na použitý bytový textil, oděvy, obuv a hračky.
Uvedené komodity prosím odkládejte do těchto kontejnerů pokud 
možno čisté (v žádném případě znečištěné od mastných olejů, naf-
ty, benzínu apod.) a nejlépe zabalené např. v igelitových pytlích 
k snadnějšímu vyprazdňování kontejnerů.
Kontejnery mají specielní bezpečnostní přepážku proti vniknutí, 
komodity musíte vložit do prostoru, kde je napsáno „DĚKUJE-
ME“ a zatáhnout za páku směrem nahoru.
Tímto tříděním dalších složek komunálního odpadu, které budou 
dále materiálově využity, pomůžeme nejen k ochraně životního 
prostředí, ale zároveň i snížíme náklady spojené s ukládáním těch-
to složek na skládku.
Svoz a využití komodit z těchto kontejnerů jsou zajištěny bez-
platně, náklady tedy nebudou promítnuty do nákladů, ze kterých 
každoročně vycházíme při stanovení místního poplatku za komu-
nální odpad.

Kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu

Od začátku roku 2013 se výrazně zvýšily náklady za odvoz bio-
logicky rozložitelných „zelených“ odpadů odkládaných občany 
do sběrného dvora Slatiňany. Od ledna 2013 do konce května 
2013 bylo občany dovezeno cca 17 t těchto odpadů a za odvoz 
a uložení na kompostárnu bylo uhrazeno přes 18 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zelené odpady ze za-
hrad, jako jsou: větve, tráva a listí, žádáme ty, kteří mohou 
tyto odpady kompostovat na svých pozemcích, případně jinak 
materiálově využívat (štěpkovat, suché pálit), aby tak činili 
přednostně. 
V případě, že by se i nadále výrazně zvyšovalo množství tohoto 
odpadu, byli bychom nuceni, s ohledem na vzrůstající náklady, 
stanovit maximální množství odpadu takto uloženého za rok.

Bc. Petra Víšková

Odkládání biologicky rozložitelných odpadů
do sběrného dvora



4

 

 
Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na 

jubilejní 30.ročník turnaje mužů a žen 
 

ve  V O L E J B A L U 
 

v sobotu 13.7. 2013  od 9,00 hod 
   v areálu stadionu SK Slatiňany          

Varhany – označované za „královský nástroj“ – jsou největším 
a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojem. Jednomanuá-
lové mechanické kuželkové varhany v našem kostele sv. Martina 
ve Slatiňanech postavil Emanuel Štěpán Petr v roce 1892.
Letos na jaře byla provedena oprava našich varhan po předchozí 
odborné prohlídce restaurátorů varhan Josefa Poukara a Jana Eli-
áše. Nástroj byl rozebrán, byly vyčištěny kovové i dřevěné píšťa-
ly (některé byly rekonstruovány), odstraněn prach a nečistoty ze 
vzdušnic a skříně varhan, byla provedena asanace všech dřevě-
ných částí proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Po kompletaci 
pak varhanáři provedli regulaci chodu traktury. Celý nástroj je na-
laděn rovnoměrným temperovaným laděním.

Předpokládaný rozpočet opravy byl 36 000 Kč, avšak vzhledem 
k tomu, že během opravy se vyskytla další závada, cena se navý-
šila o 4 000Kč. Opravu si vyžádal užíváním opotřebovaný nožný 
pedál.
Při demontáži celého nástroje varhanáři zjistili i nefunkčnost rejs-
tříku Nasard, který je nutno celý opravit a některé jeho části vyro-
bit. Po poradě, zda tento rejstřík zprovoznit (obvyklá cena opravy 
jednoho rejstříku je 10 000 Kč), jsme došli k závěru, že to je roz-
hodně dobrá volba, aby byl nástroj v našem kostele sv. Martina 
opraven a zprovozněn kompletně.
V loňském roce – 1. adventní neděli – uspořádali hudebníci naší 
farnosti benefiční koncert ve prospěch této opravy. Výtěžek kon-
certu činil 9 200 Kč, za což velice děkujeme všem jeho poslucha-
čům a dárcům. V dalších měsících pak farníci přispěli částkou 
25 000 Kč. Poděkování patří též městu Slatiňany, které k tomuto 
účelu schválilo příspěvek 8 000 Kč.
Prozatím bylo varhanářům vyplaceno za jejich práci 40 000 Kč. 
Kompletní zprovoznění varhan vyžaduje ještě předpokládaný do-
platek 10 000 Kč. V případě zájmu je možné opravu varhan fi-
nančně podpořit darem. Dar je možné předat do rukou duchovního 
správce – pater Štefan Brinda, anebo na č. účtu 1143628369/0800 
s poznámkou „dar na varhany“.
S přáním všeho dobrého všem obyvatelům našeho města 

Jiřina Doušová, varhanice u sv. Martina

Oprava varhan v kostele sv. Martina ve Slatiňanech 

Městská knihovna Slatiňany  
vyhlásila letní soutěž 

 
letní soutěž je opět tady…      

Jakou výšku má vraník v kohoutku? 
 

A jak to zjistíte?    
Stačí navštívit Interaktivní muzeum starokladrubského koně ve Švýcárně, a tam 

se dopátráte odpovědi na naši soutěžní otázku. Koně a Slatiňany, toto spojení zná každý, 
že se zde chová plemeno starokladrubského koně, tak to ví asi také téměř každý, ale kde 
se naměří a co to je kohoutková výška koně? Je to jeden ze standardů, které musí 
plemeno splňovat. Názorně je vyznačena na našem obrázku. Stačí si půjčit u obsluhy 
muzea metr a změřit vzdálenost od podložky, na které černý plyšový starokladrubák 
stojí, k vyznačenému místu na obrázku, a to v cm.  

 

Pojďte si tedy zasoutěžit, dozvíte se nejen zajímavosti 
z muzea, ale možná vyhrajete i cenu! 

 

DOPLŇTE ODPOVĚĎ A KONTAKT: 
 

 
 

…………….. cm 
Jméno: 
Příjmení: 
 Telefon, e-mail: 

 
a odevzdejte do 6. září 2013 do naší knihovny  

Vyhodnocení správných odpovědí bude zveřejněno v polovině měsíce září. 
Přejeme vám pěkné prázdniny, hodně sluníčka i zážitků. 
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Po roce jsme vyjeli se Svazem diabetiků – místní organizací Sla-
tiňany opět do Stráže pod Ralskem na týdenní pobyt, naplněný 
pohybovou činností, kulturními zážitky a dobrou zábavou. Díky 
pečlivé přípravě vedoucí sestry Oliny Slachové jsme opět letos 
prožili velmi pestrý týden. Získali nové dojmy a prospěli svému 
zdraví. V následující zprávě můžete posoudit.
Po příjezdu, který se proti plánu poněkud opozdil vlivem špatně 
značených objížděk, jsme poobědvali a přidělení klíčů od pokojů 
jsme věnovali čas ubytování spojenému s vybalováním zavazadel 
a hlavně odpočinku. Protože i ve Stráži bylo v sobotu 1. června 
deštivo, tak se velmi dobře spalo nejen odpoledne, ale i po večeři. 
V neděli ráno byl věnován čas na zdravotní dokumentaci, tj. odběr 
krve pro zkoušku hladiny cukru, měření tlaku a vážení. Větší po-
čet účastníků dal přednost dopolednímu plavání v místním krytém 
bazénu. Po obědě a menším odpočinku jsme odjeli na objedna-
nou prohlídku státního zámku v Mnichově Hradišti. Toto město 
bylo také v majetku Václava Budovce z Budova, který byl v roce 
1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze spolu s další-
mi 26 českými pány. Jmenovaný pán se zasloužil o přebudování 
původní gotické tvrze za pohodlnější renesanční sídlo. U zámku 
stojí jeho bronzová socha z r. 1937 autorů K. Lidického aj. Bílka. 
Do dnešní podoby byl zámek přestavěn a rozšířen italským stavi-
telem M.A.Canevalem v letech 1693–1703. Zámek nás okouzlil 
hodnotnými zámeckými interiéry – m.j. se zde nachází Valdštejn-
ská knihovna, převezená z Duchcova.
Nedělní večer byl věnován seznamovacímu večírku spojenému 
s rozdáváním dárků. Velkým pobavením bylo provázeno předání 
krásné soupravy pro pěstění vlasů pánovi s hlavou bez vlasového 
porostu. A protože za dárek se děkuje zpěvem písničky nebo před-
nesem anekdoty, všichni jsme se pěkně pobavili.
Pondělí začalo ranní rozcvičkou, která se pravidelně opakovala až 
do čtvrtka. Po snídani byla možnost projít se kolem vodní plochy. 
Protože však stále pršelo, odešli na tuto akci pouze dva účastníci. 
Ostatní měli tzv. individuální program.
V úterý dopoledne jsme v rámci hesla „smích léčí“ absolvovali 
pohybovou soutěžní hru v tělocvičně a odpoledne jsme navštívili 
Českou Lípu. Tento den nám ukázal vlídnější počasí a tak se vyda-
řila i procházka do míst původního vodního hradu, ze kterého zby-
lo jen torzo se dvěma gotickými branami a hradební zdí. V sou-
sedství je renesanční letohrádek z r. 1583, vyzdobený sgrafi ty. 
Následující návštěva regionálního muzea nás obohatila poznáním 
zajímavých přírodopisných, kulturních a historických expozic. 
Opravdu pěkné počasí nás čekalo ve středu, kdy jsme vyjeli 
do sousedního Německa a navštívili město Žitavu, založenou jako 
město českým králem Otakarem II. Městem nás provázel vedoucí 
hotelu p. Berný a opravdu zasvěceně nás provedl po pamětihod-
nostech města, které je také známo jako „město postních pláten“. 
Po polední návštěvě nákupního střediska jsme vyjeli do Žitav-
ských hor, které leží při hranicích s naší republikou a mají u nás 
název Lužické hory.Na německé straně se nacházejí četná lázeň-
ská a horská rekreační střediska. Naším cílem byl Oybin s troska-
mi hradu a kláštera. Ze Žitavy do stejnojmenného městečka vede 
úzkokolejná železnice a od nádraží nás zavezl speciální vláček. 
Výhled na zalesněné kopce prostoupené skalními bloky a útvary 
byl nezapomenutelný. Samotný hrad Oybin má vazbu na našeho 
krále, císaře Karla IV. a ukazují zde úkryt, kde byly uschovány 
pod kaplí sv. Václava části pokladu pražské katedrály v době 
husitských válek. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli protestant-
ský kostelík v Oybinu, který je vtesán do skalního bloku a jehož 
zvláštností je, že se svažuje od vchodu k oltáři. Jeho dřevěná stav-
ba je uvnitř vyzdobena malbami.
Ve čtvrtek jsme dopoledne opět absolvovali pohybovou soutěžní 
hru v rámci hesla „smích léčí“. Odpoledne jsme vyjeli do Kryš-
tofova údolí, kde je muzeum betlémů, keramický orloj a roubený 

kostel sv. Kryštofa, patrona poutníků. (cestovatelů) z let 1683–86, 
obložený břidlicí v r. 1893. Kostel je doplněn zvonicí a márnicí, 
obě stavby byly postaveny ve stejné době jako kostel. V samot-
né obci je hodně staveb dřevěné lidové architektury srubového 
a hrázděného typu. Obec nás potěšila svou úpravností a obdivo-
vali jsme výsadbu rododendronů a azalek snad u každou stavení. 
Patrně se zde projevuje vliv sousedního Německa, kde výsadba 
těchto kvetoucích keřů v rozmanitých barevných odstínech je 
opravdu nevídaná.
Při cestě do Kryštofova je možno shlédnout tech. památku 
z r. 1900 – jedná se o železniční viadukt se 14 oblouky, vysoký 
29,5 m a dlouhý 202 m.
Předposlední den – pátek – byl již věnován přípravě na odjezd. 
Ráno proběhlo závěrečné zdravotní měření a po snídani jsme měli 
prověrku zdravotních znalostí „Umíte první pomoc,“ při které 
jsme formou testů volili správné odpovědi a při hodnocení nám 
pak sestra Olina doplnila naše vědomostní nedostatky. 
Sobota 8. 6. – den návratu – byl zpestřen návštěvou st. zámku 
Sychrov. Tento zámek ve stylu romantické gotiky výrazně pozna-
menali přestavbou v letech 1847–62 francouzští šlechtici Rohano-
vé, kteří zde našli azyl po francouzské revoluci. Zámek vybavili 
hodnotnými umělecké-řemeslnými díly (řezbářské práce místní 
rodiny Bušků) a naplnili sbírkami, zejména rodinnými portréty. 
Zámek je obklopen chráněným zámeckým parkem, založeným 
po roce 1820 se vzácnými cizokrajnými stromy.
Na zámku pobývali u Rohanova tajemníka Goebla hudební skla-
datelé Antonín Dvořák a jeho zeť Josef Suk.
Po dobrém obědě v Turnově jsme pak jeli přímo k domovu, do-
provázení pohledem na krajinu Českého Ráje se siluetou Trosek. 
U Jičína nás pak doprovodil i pořádný déšť. Dojeli jsme v pořádku 
a máme na co vzpomínat.

Marie Kyselová – Schmoranzová

Zpráva  o rekondičním pobytu ve Stráži pod Ralskem

Vstupenky si můžete zakoupit V síti tiCketpoRtaL.

Partneři festivalu

Pořadatel festivalu

13. 7.
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Zakázka na v titulku uvedený výstavní objekt pro Pardubice 
byla zadána uměleckému tesaři A. Šťástkovi. Zhotovil jej v pro-
storu slatiňanské pily, jejímž majitelem byl starosta Škrovádu 
J. Drobílek. Byl objednán pro proponovanou východočeskou 
výstavu v roce 1903, reprezentující hospodářství, průmysl, škol-
ství a zemědělství tohoto regionu v rámci monarchie.

Na obr. č. 1 je zachycen onen dřevěný pavilon umístěný ještě 

na výstavišti, využívaném k restauračním účelům podnikatelem 
Chladem, prodávajícím v něm své pivo ze zámeckého pivovaru 
v Pardubicích (obr. č. 2 ve výřezu).

Toto využití se natolik zalíbilo p. Drobílkovi, že se rozhodl 
po skončení výstavy ho zakoupit a po rozebrání zase sestavit 

na jaře 1904 v proluce lesa nad Škrovádem. Pro veřejnost byl 
otevřen 15. května téhož roku pod názvem Drobílkova lesní 
restaurace. Byla částečně zasklená a otevřená, tudíž více vhodná 
pro posezení v letním období (obr. č.3).

Lepší propagaci a reklamu spatřoval majitel v poutači, 
na němž figuroval nový název restaurace, která po dosklení před-
ní části umožňovala celoroční provoz. Výletníci a domácí hosté 
navštěvovali Drobílkovu restauraci na Podlesí s obsluhujícím 
personálem nájemců restauratéra. Je zachycena na obr. č. 4 a 5.

Časté spory s obcí Slatiňany nastaly krátce poté, když Dro-
bílek nový pavilon postavil na hranici katastrální obce Škrovád 
– Slatiňany, navíc bez potřebného povolení, tedy načerno. Musel 
ho proto znovu rozebrat a instalovat o několik desítek metrů dál 
na svůj pozemek, tam kde stojí doposud. Podle pamětí paní Buři-
lové k tomu došlo v roce 1911.

Další příležitost ke koupi vhodného objektu se naskytla Dro-
bílkovi na Okresní hospodářské výstavě v Nasavrkách v roce 
1910, z níž si odvezl lesnický srub, který umístil vedle své 
restaurace (obr. č. 6).

K poslední změně názvu tohoto pohostinství pod úbočím les-
natého návrší Hůry došlo proto, že se v něm začaly hrát hazardní 
hry. Byli to právě místní lesníci od Auersperga, kteří nejvíce 
karbanili a právě u těchto hráčů bylo synonymem hazardu kní-
žectví ministátu Monaka, neboť si připadali v herně jako gam-
bleři v kasině letoviska Monte Carla na středomořském pobřeží, 
ovšem jen ve svých představách.

Stylový pavilon lesní restaurace Monaco pochází z pardubické výstavy pořádané před 110 lety

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 6

obr. č. 5
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Nové pojmenování se brzy ujalo a tehdejší vzrušenou atmo-
sféru karbaníků připomínají dnes každoroční turnaje v mariáši, 
právě na Monacu hrané o ceny.

Po smrti Drobílka připadlo Monaco nemanželskému a ještě 
nezletilému synu Josefovi, který právě v důsledku hazardu při-
vedl tuto restauraci k úpadku a musela jít do dražby. V roce 1934 
ji koupili manželé Buřilovi a k dřevěnému pavilonu přistavěli 
zděnou část a okolí upravili na základě doporučení zahradního 
architekta J. Vaňka stromy a keři. Vzrostlá zeleň kolem skýtá tak 
nenásilný přechod na les a přívlastek lesní je nedílným dovětkem 
upoutávek na poutačích.

Po roce 1945 bylo Monaco bylo připojeno k elektrickému 
rozvodu ze Škrovádu a před vchodem bylo vybudováno taneční 

plato (parket) s mušlovou polokoulí pro hudebníky, v níž koncer-
tovaly taneční orchestry i dechové kapely k poslechu a tanci.

Zmíněná dřevěná mušle se nedochovala, ale místo ní stojí 
perníková chaloupka z roku 2004, kterou vytvořil chrudimský 
učitel L. Škrlík s otevřenou přední částí pro hudbu (obr. č. 7).

Události ve druhé polovině 20. století by zasloužily více 
pozornosti, protože Monaco bylo rodině Buřilů znárodněno 
a provozováno třicet let socialistickou organizací Jednota Hlin-
sko až do roku 1991, v němž bylo v rámci restituce vráceno 
původním majitelům, podle očekávání ve velmi špatném stavu.

Na obr. č. 8 vidíme čelní pohled na tuto restauraci v současné 
době. Je příjemným zázemím pro návštěvníky, kteří vyhledávají 
domácí prostředí s občerstvením a odpočinkem. Vedle stálých 
hostů jsou to turisté, cyklisté, běžci, houbaři apod. Monaco rov-
něž slouží k pořádání společenských a firemních večírků, svateb, 
životních výročí a jednání společenských organizací. K tomu 
účelu jsou k dispozici dva salonky s kapacitou 60 a 25 osob 
a zahradní besídka s lavičkami a taneční plochou pro 100 osob.

V soutěži Hospůdka roku čtenářů Novin Chrudimska v roce 
2005 zvítězilo Monaco nejvyšším počtem hlasů čtenářů mezi 
restauračními zařízeními. Z toho ocenění měl majitel velkou 
radost, které je zároveň zavazující být na špici služeb pohos-
tinství tohoto typu. Připomínáme, že Monaco je od roku 1934 
v držení třetího rodu Buřilů.

Ing. Milan Vorel

obr. č. 7

obr. č. 8

DENIVKY – KYTKY K SEŽRÁNÍ 2.
1. 7. 2013–14. 7. 2013 
Stejně jako v loňském roce Vás ve spolupráci s Ví-
tězslavem Hauptem zveme na prodejní výstavu de-
nivek. Výstava bude probíhat na zámeckém nádvo-
ří v otevíracích hodinách zámku, tedy od 10 do 17 
hodin. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO ARBORE-
TA A ROSARIA
5. 7 a 7. 7. 2013, 13. 7. a 14. 7. 2013 
Komentované prohlídky nově zřízeného arboreta a rosaria, kterým 
Vás provede dendrolog Vítězslav Haupt, Dis. Začátek prohlídky 
je ve 14 hodin na nádvoří zámku. V případě zájmu bude komen-
tovaná prohlídka pokračovat v zámeckém parku. Vstup zdarma. 

NOČNÍ PROHLÍDKY – S BATERKAMI NA STRAŠIDLA 
DO SLATIŇANSKÉHO ZÁMKU
12. 7. 2013 a 13. 7. 2013
Přijďte se bát a bavit zároveň! Pokud máte pro strach uděláno, 
zveme Vás na noční „prohlídky na baterky“. Vychutnáte si tajem-
nou atmosféru nočního zámku a vyslechnete si příběhy slatiňan-
ských zámeckých strašidel. Odvahu a kapesní svítilnu s sebou! 
Obojího bude zapotřebí. Vhodné pro děti od 7 let. 
Vstupné jednotné 100 Kč. Rezervace na tel. č. 469 681 112.
Prohlídky ve 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 
22.40 a 23.00 hodin.

Bližší informace na tel. čísle 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Zámek Slatiňany – kalendář kulturních akcí – červenec 2013

– zaměřený na tenis + výuka cizích jazyků
– termín 22.7.–26.7.2013
–  areál Spartaku ve Slatiňanech a okolí (kurty, fotbal, hřiště, tělo-

cvična, plovárna).
Info na tel.: 777 906 766

Sportovní příměstský tábor ve Slatiňanech
Jedná se o nově otevřenou stylovou restauraci s příjemným vnitř-
ním i venkovním posezením, v klidu a pohodě přírody nedaleko 
rozhledny Bára. Uvítá Vás česká kuchyně, příjemná obsluha a ro-
dinná tradice, krásná venkovní terasa a dětský koutek. Možnost 
rodinných oslav, svatebních hostin, školních srazů.
Otvírací doba:
Pondělí–čtvrtek, neděle od 11 do 21.30 hodin
Pátek a sobota od 11 do 23 hodin.
Kuchyně každý den do 21 hodin.
Telefon 773 701 915, 469 693 911

Restaurace Na Hájence, Rabštejnská Lhota 22

Prodám zděný byt bez balkónu 3 + 1 60 m2 ve Slatiňanech. 
Tel 731 159 881.

Soukromá inzerce



Milí milovníci koní a nejen Vy. Srdečně Vás, již s předstihem, 
zveme na cyklus přednášek paní Lenky Gotthardové do promíta-
cího sálu muzea Švýcárna, které proběhnou v sobotu 10. 8. 2013. 
Ve třech přednáškách, které budou probíhat formou vyprávění, 
případně promítání dokumentů, fotografií a dalšího, se seznámíte 
s koněm kinským, starokladrubským a rodem Auerspergů. Dozví-
te se něco o dětech a koních. Kdy začít s ježděním, jak vybrat 
správného koně pro dítě a další. Bude toho hodně a prostor se 
jistě najde i pro Vaše dotazy. Mezi jednotlivým povídáním budou 
asi hodinnové přestávky, které poskytnou dostatek prostoru právě 

pro to, co Vás bude zajímat. Přesný program dne s paní Lenkou 
Gotthardovou a jejím vyprávěním najdete v příštích ozvěnách. 
Na Švýcárnu ale můžete vyrazit také na příjemnou procházku. 
Kolem muzea přibývají venkovní aktivity, které potěší především 
malé návštěvníky. Také jsme před muzeum umístili více než sto 
let starý žebřinový vůz, který původně na Švýcárně byl a dělá tak 
stylovou ozdobu areálu. Prostě přijďte! Přivátá Vás příjemné pro-
středí netradičního muzea , kde si na své přijde dítě, rodiče i ba-
bička s dědou…
Za muzeum Švýcárna Slatiňany, Vendula Tesařová
Tel.: 469 315 134, www.slatinany-svycarna.eu
Nově nás najdete i na Facebooku.
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Město Slatiňany uspořádalo ve dnech 10. až 12. června 2013 na 
dvoře Městského úřadu Slatiňany sbírku hygienických a úklido-
vých prostředků na pomoc oblastem postižených povodněmi. Tyto 
prostředky byly odvezeny 13. června 2013 Českým červeným kří-
žem Chrudim do Litoměřic k další distribuci. Všem občanům, kte-
ří přispěli do sbírky, za tuto pomoc děkujeme.

Poděkování

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

František Cellar

Děkuji městu Slatiňany za milou gratulaci k mému životnímu ju-
bileu.

Ladislav Beránek

Srdečné děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blaho-
přání u příležitosti výročí mých narozenin.

Bohuslav Skala

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Marie Obolecká

V životě člověka je mnoho významných výročí. Jedním z nich jsou 
i osmdesáté narozeniny. Připadá mi to skoro jako zázrak, že jsem 
se jich při všech těžkostech, dožila. Velkou radost mi udělalo hod-
ně blahopřání od mých přátel, známých, města Slatiňany a Sva-
zu diabetiků Slatiňany, která mne nejen potěšila, ale i povzbudila 
do dalšího života. Všem za ně děkuji a velice si jich vážím.

Miloslava Kolková

Moc děkuji za projevené blahopřání k mým narozeninám.
Olga Hůrková, Slatiňany 107

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Jaroslav Paulus

Poděkování

Na setkání spolužáků po 60. letech narozených v roce 1938 a 1939 
a končících základní školu ve Slatiňanech v roce 1953 (1954-
JUK). Setkání se uskuteční 20. září 2013 (pátek) ve 14 hodin v re-
stauraci „U zámku“ (dříve „U Konrádů“).
Na setkání se těší Jiří Boháč, Marie Kyselová-Schmoranzová, Sta-
nislav Šnajdr.

Pozvání

Pozvánka do Švýcárny

Děti z MŠ Slatiňany na Švýcárně


