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Po  prázdninách  se  zase  rozběhnou  tradiční  Laskavé  večery 
ve Společenském domě. Ten 108. se uskuteční ve čtvrtek 26. září 
a přijede velice svérázná kapela BeneBend z Modletína. Tam již 
léta existuje občanské sdružení, které se stará o mentálně posti-
žené. Na odreagování a pro zábavu založili v 2000 zaměstnanci 
sdružení BeneBend, což v překladu znamená dobrá kapela. Hrají 
na kytaru, klavír, flétnu, saxofon, perkuse a další nástroje, podle 
toho, jak se zrovna sejdou. V kapele je někdy pět muzikantů a ně-
kdy i dvacet. Kapela by se dala charakterizovat jako velice živá, 
temperamentní a veselá. Dvakrát v minulých letech zahrála na fes-
tivalu Obořice  Jedna báseň  a  vždy měla  obrovský úspěch. Kdo 
přijde, určitě nebude litovat.
Kapelu  doplní  mladý  básník,  kytarista  a  herec  (divadlo  Exil) 
z Osíku u Litomyšle Tomáš Jireček, který se představí se svými 
krátkými a vtipnými verši a také předvede své improvizační umě-
ní, když na místě složí báseň na vaše přání.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a vstupné je 50 korun.

z.j.

Pozvánka na 108. Laskavý večer
Bene Bend a mladý básník a herec

Dne 22. srpna 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Růžena a Vlastimil Kotyzovi.
Dne 31. srpna 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jaroslava a Vlastimil Floriánovi.
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

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:
Tučková Kateřina – Žitkovské bohyně
Kontová Simona – Jednou za život
Herriot James – Zvěrolékař má namále
Deaver Jeffery – Nula stupňů nevolnosti

Měsíc s pěknou knihou

Dne 27.června 2013 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskutečnilo 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy byl malý kulturní program spojený s pře-
dáním vysvědčení a pamětních listů.

Ukončení školního roku

Pálit  listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného původu 
v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto podmínek:
-  dle §16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je mož-
né v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s §16 
odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští pře-
stupku podle §23 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
-  pálit odpad rostlinného původu je možné pouze v případě, jsou-li 
k tomu vhodné klimatické podmínky (zejména bezvětří, nepálit 
v období dlouhotrvajícího sucha)

-  v zastavěném území prosím berte při pálení rostlinného materiá-
lu ohled na sousední nemovitosti, aby nedocházelo k přílišnému 
obtěžování okolí a osob zápachem či kouřem 

Dále upozorňujeme občany města Slatiňany,  že  je  zakázáno  spa-
lovat ve spalovacích zařízení jiné palivo než to, které předepisuje 
výrobce. Každý občan má povinnost nakládat s odpady v souladu 
s §12 odst. 1) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou Města Slatiňany č. 3/2012. Pálit od-
pad (např. plastové obaly, materiály obsahující chemické látky 
apod.) v domácnostech a venkovních topeništích je zakázáno!!

Bc. Aneta Lichtenbergová, OVŽP

Pálení biologicky rozložitelných odpadů
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 71. schůzi dne 17. 6. 2013

  1.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových or-
ganizací zřízených městem Slatiňany (RM schválila).

  2.  Prodej zvýhodněných vstupenek na plovárnu města Slatiňany 
(RM schválila výjimku z ceníku vstupného (slevu) pro účastní-
ky soustředění Sportovního klubu ZŠ Mikulova Praha).

  3.  Žádost  o  souhlas  k  vystavení  živnostenského  oprávnění  pro 
občany trvale hlášené na ohlašovně MěÚ Slatiňany, T. G. Ma-
saryka 36 (RM neschválila  tuto žádost z důvodů případných 
rizik pro radnici).

  4.  Uzavření  dodatků  ke  smlouvám  o  nájmu  nebytových  prostor 
v domě č. p. 771 ve Slatiňanech (RM schválila dodatek týkající 
se úpravy způsobu vyúčtování náhrady za spotřebovanou vodu).

  5.  Vyřazení  majetku  města  Slatiňany  (RM  schválila  vyřazení 
dvou kusů automatických praček z DPS).

  6.  Náhradu za zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku 
na plovárnu (schváleno) (Povodí Labe, s. p.).

  7.  Použití investičního fondu Základní umělecké školy Slatiňany 
(RM schválila použití investičního fondu ZUŠ ve výši 40 000 
Kč na odhlučnění učebny).

  8.  Pronájem a budoucí užívání objektu č. p. 93 v Trpišově (pro-
dejna a úřadovna) (RM projednala vyjádření žadatele a roz-
hodla pořídit odhad ceny objektu).

  9.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2013 (RM schválila dofinancování zateplení 
krčku MŠ).

10.  Program 17. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany (schváleno).
11.  Smlouva o poskytnutí grantu – Oprava křížku Ukřižování Ježí-

še Krista II ve Slatiňanech, místní část Škrovád (RM schválila 
přijetí grantu od Pardubického kraje ve výši 40 000 Kč).

12.  Vstupenky do Interaktivního muzea starokladrubského koně (RM 
schválila věcný dar 10 ks vstupenek za účelem reprezentace města).

Rada města Slatiňany projednala
na své 72. schůzi dne 26. 6. 2013

  1.  Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby 
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního 
odpadu (RM schválila nájem 7 Kč za 1 m2 hrobového místa 
za rok a cenu za služby spojené s provozem a údržbou hřbitova 
na 40 Kč za 1 m2 za rok).

  2.  Pronájem  části  pozemku  parcely  č.  305/2  v  k.ú.  Slatiňany 
k umístění reklamních zařízení (schváleno).

  3.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na opravu komunikace na Podskále, Slatiňany (schváleno).

  4.  Návštěvní řád a provozní řád veřejně přístupného sportoviště 
v ulici Nerudova, Slatiňany (úprava z důvodu nových herních 
prvků, schváleno).

  5.  Tržní řád (RM schválila tržní řád, který zakazuje podomní prodej 
a stanovuje místa, kde lze na veřejném prostranství obchodovat).

  6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Přelo-
žení okapového chodníku u ZŠ Slatiňany – budova B v Ne-
rudově ulici, Slatiňany (RM zrušila výběr řízení do doby, než 
bude vyřízena reklamace).

  7.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Likvi-
dace septiku a připojení 2 dešťových svodů budovy ZŠ Slati-
ňany (RM výběr zrušila z důvodu, že se přihlásila pouze jedna 
firma, rozhodla vypsat nové výběrové řízení).

  8.  Uzavření  nájemní  smlouvy  na  bezbariérový  byt  1  +  1,  č.  1 
v domě čp. 834 na Starém náměstí ve Slatiňanech (schváleno).

  9.  Ustanovení sloučené komise pro vyhodnocení veřejné zakáz-
ky  s  názvem „Pořízení  zametacího  vozu  k  čistšímu ovzduší 
ve Slatiňanech“ (schváleno).

10.  Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany (RM schválila 
změnu vstupného na plovárnu, viz dále).

Vyzýváme tímto občany, kteří stále neuhradili místní poplatek 
za odpad, aby tak učinili co nejdříve po přečtení této výzvy.

Neplatičům budou nedoplatky v souladu s Obecně závaznou vy-
hláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních  odpadů  vyměřovány  platebním  výměrem  nebo 
hromadným předpisným seznamem.

Platební  výměr  je  rozhodnutí  zasílané  přímo  dlužníkovi  dopo-
ručeným  dopisem,  hromadný  předpisný  seznam  je  seznam 
dlužných nedoplatků dle jednotlivých dlužníků, který správce po-
platku, tj. Městský úřad Slatiňany, zpřístupní dlužníkům po dobu 
minimálně 30 dnů přímo na Městském úřadu Slatiňany, v kance-
láři č. 8 u paní Bc. Petry Víškové.
Konkrétní termín zpřístupnění seznamu bude oznámeno veřejnou 
vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce města Slatiňa-
ny a na webových stránkách města. Termín zpřístupnění seznamu 
bude též oznámen v Ozvěnách Slatiňan. 
Za den doručení seznamu se považuje 30. den po jeho zpřístupnění.

Vyměření místního  poplatku  tímto  hromadných  předpisným  se-
znamem nabývá právní moci uplynutím 30ti denní lhůty pro od-
volání  (30  dnů  od  doručení,  zpřístupnění  seznamu)  nebo  dnem 
doručení rozhodnutí o odvolání proti vyměření místního poplatku.

Dlužník  tímto  způsobem  tedy  neobdrží  vykonatelné  roz-
hodnutí  doporučeným  dopisem,  jako  v  předešlých  letech, 
ale jeho nedoplatek se stane vymahatelným nabytím právní 
moci hromadného předpisného seznamu.
Mělo by být tedy v zájmu každého poplatníka, do tohoto se-
znamu nahlédnout a s případným nedoplatkem se seznámit.
V  případě  neuhrazení  nedoplatku  předá  správce  poplatku 
vykonatelná rozhodnutí společnosti pověřené k zastupování 
v exekučním řízení.

Upozorňujeme Vás zároveň, že mohou být nedoplatky zvýšeny až 
na trojnásobek poplatku.
Věříme, že své nedoplatky uhradíte a vyhnete se tak exekučnímu 
řízení.

Dotazy  ohledně  platby  místního  poplatku  Vám  zodpoví  paní 
Bc. Petra Víšková, tel. č.: 469 660 234, mail: p.viskova@slatina-
ny.cz. Bc. Petra Víšková

Výzva k úhradě místního poplatku za odpad

 

 
Přijďte si zatančit pod 

širým nebem!!!  
Restaurace Monaco vás srdečně 
zve na venkovní diskotéku, která 

se koná dne 3.srpna od 20:30 hod.  
Vstupné zdarma. 

(Za nepříznivého počasí se diskotéka bude konat 
v restauraci.)  

Těšíme se na vás!!! 

 
 



3

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. 

Druh vstupenky  Celý den  po 13.00 hod.  po 16.00 hod.  Permanentka  Permanentka
        10 vstupů  celá sezóna

Dospělí  50 Kč  35 Kč  25 Kč  450 Kč  1300 Kč
Studenti (denního studia do 25 let), důchodci, ZTP,  35 Kč  25 Kč  20 Kč  270 Kč  780 Kčděti od 3 do 15 let
Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti od 3 do 15 let)  130 Kč  100 Kč  70 Kč  -  -
Škola (příspěvková organizace) zřízená městem  10 Kč/žáka (neplatí vrácenky), pedagogický dozor zdarmaSlatiňany v rámci výuky

Pronájem
Hřiště nohejbal a beach volejbal  60 Kč/hod., 4 hod. a více 40 Kč/hod.
Kuželky  20 Kč/30 minut.
Stolní tenis  40 Kč/hod./stůl + 10 Kč/1 pálku/hod. (záloha 50 Kč/pálku)

Celosezónní permanentka bude na základě požadavku vystavena do 2 pracovních dní na jméno a je nepřenosná. 

V případě opuštění areálu plovárny do 14.00 hod. návštěvník předloží platnou vstupenku či permanentku a obdrží „vrácenku“, kte-
rou odevzdá při opětovném vstupu. Vrácenka je nepřenosná a platí do konce dne, kdy byla vydána.

Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany

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 ra-
ritu. K  tomu,  abyste  se k pokladu dostali, musíte  odhalit  heslo, 
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, Nasavr-
ky, Skuteč, Chrast, Luže, Proseč a Žďírec nad Doubravou.
Soutěž není časově omezena. Slosování bude probíhat vždy ke kon-
ci kalendářního roku. Konkrétní informace o soutěži, datum sloso-
vání  a  ceny  budou  zveřejněny  v  prostorách  všech  zúčastněných 
informačních center, na jejich webových stránkách a na stránkách 
Národního geoparku Železné hory (www.geoparkzh.cz) a turistic-
ké oblasti Chrudimsko-Hlinecko (www.navstevnik.cz). Po slosová-
ní bude na těchto místech k nahlédnutí také seznam výherců.

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 jed-
nom ze zúčastněných 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.

Quest Národním geoparkem Železné hory

Putujte za pověstmi Chrudimska - Hlinecka a vyhrajte!

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
I v letošním roce si pro vás připravila městská knihovna letní sou-
těž, ve které se dozvíte nejen něco zajímavého, ale ještě můžete 
vyhrát. Pokud chcete vědět více, stavte se v knihovně nebo mrk-
něte na http://knihovna.slatinany.cz.
Budeme se těšit na každého účastníka a také jeho odpověď. Ta vás 
všechny čeká ve Švýcárně.

Město Nasavrky nabízí volné byty pro seniory v Domě s pečova-
telskou službou v Nasavrkách. Jedná se o byty typu 1 + kuchyňský 
kout a 2 + kuchyňský kout.
Bližší informace:
p. Beáta Blechová, tel. 469 669 311 nebo 607 676 773.
Byty jsou ihned volné k nastěhování.

Soutěžte o prázdninách

Město Nasavrky nabízí byty pro seniory
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Náš výlet v sobotu 15. června byl jen v okolí 
Slatiňan. Parkem kolem Švýcárny, na Kočičí hrá-
dek, k Báře a pak do  lokality Na skalách u Rab-
štejnské Lhoty. Tady ještě dokvétaly keře janovců. 
A my  jsme  si  tu  připomínali,  jak  na  prvohorní 
křemencové  skalky  nanesly  pobřežní  vlny  dáv-
ného druhohorního moře písek – a z něj je tady ta 

horní vrstva skal – pískovce. Odtud kolem rybníku k lesu a k bývalé 
Korečkově  hájence,  kde  je  nově  otevřená  restaurace Na Hájence. 
Tady  jsme  si  v  příjemném  prostředí  odpočinuli  i  pochutnali.  Pak 
kolem malého  rybníčku  a podle potůčku Podhůra k  rozcestí  u  ryb-
níku Perný. Odtud jsme se ještě prošli částí obnovené naučné stezky 
nazvané Kolem Kochánovických rybníků a pochodovali i po stopách 
větrné kalamity Ivan, která tu byla před 5 lety.

Další výlet byl vlakem do Hlinska a odtud procházkou s výhle-
dy na okolní  krajinu – do Studnice. Sem  jsme byli  pozváni panem 
Jaroslavem Korečkem, slatiňanským malířem, vodáckým nadšencem 
a  námořním  kapitánem,  na  výstavu  jeho  obrazů. Výstava  se  nám 
moc  líbila,  potěšila  nás  vtipná  značka  ukazující  nám  cestu  i malé 
dárečky. Ve vesnici jsme se ještě krátce zastavili u kostelíku sv. Zdi-
slavy, na jehož prohlídce jsme byli letos v zimě.

Procházkou zase jinou cestou jsme se vrátili do Hlinska. Tam je 

teď v Městské galerii výstava Vojtěcha Hynaise a Ludvíka Kuby. 
Vojtěch Hynais  se  sice  narodil  ve Vídni,  ale  do  české  rodiny, 

jeho  otec  byl  velkým vlastencem  a  učil  své  děti  česky. Hynais  se 
po malířských  studiích  zabýval  i  dekoratérstvím – několik  let  spo-
lupracoval  s  porcelánkou v Sevres  ve Francii. Oženil  se  tam,  jeho 
manželkou  byla Augusta Voinirová. Měli  dvě  děti  –  syna  Jiřího 
a  dceru Annu,  která měla malířské nadání. Hynaisovou nejznáměj-
ší  prací  je  opona  v  našem Národním  divadle.  Zajímavostí  je,  že 
modelem pro  jednu postavu na oponě byla Suzanne Valadon, která 
se sama později stala malířkou. A její syn, Maurice Utrillo byl  také 
malířem. 

Ludvík Kuba  byl  nejen malířem,  ale  i  spisovatelem,  hudební-
kem a folkloristou. Studoval slovanské národy, byl velkým přítelem 
Lužických Srbů. V pokročilém věku  –  na  pozvání  tamního malíře 
Vojty Kyncla začal jezdit na letní malování do Hlinska a do Koutů. 
Tady  a  v  okolí  vznikla  řada Kubových obrazů. Zamiloval  si  zdejší 
krajinu  a  podnikal  výlety  jak  do  blízka,  tak  i  např.  do Litomyšle, 
ke kostelíku v Kočí nebo ke Třem Bubnům. Dobrou duší a prvním 
kritikem mu bývala  jeho  laskavá manželka Olga. Sama byla vystu-
dovanou malířkou, ale vzdala se vlastní práce a pomáhala a zajišťo-
vala zázemí svému muži. 

Velice  jsme  se  potěšili  všemi  těmi  obrazy,  které  jsme  viděli 
a na konec výletu si poseděli na hlineckém Betlémě v zahrádce hos-
pody U Huberta. 

V  sobotu 13.  července  jsme  si vyjeli do Hradeckých  lesů. Nej-
prve MHD do Nového Hradce Králové . Původně samostatná obec, 
založená v r. 1766 při stavbě hradecké pevnosti pro obyvatele Slez-
ského předměstí,  je nyní příjemnou městskou čtvrtí. Tady u kostela 
sv. Antonína Poustevníka začínalo více našich různých výletů, ať už 
lesem ke Kolibě,  do hvězdárny,  nebo na planetární  stezku. Ostatně 

už cestou sem jsme se z autobusu dívali  i po zajímavých objektech 
města  –  secesních,  kubistických  i  funkcionalistických  budovách 
nebo  po  hradbách  a  původních  kasárnách.  Před  časem  jsme  byli 
na prohlídce i historické části Hradce Králové – při různých akcích, 
kdy byly tyto – výjimečně i volně zpřístupněny. 

Dnes jsme měli na programu procházku lesem – nejprve k místu 
Ve  vlčích  jamách. Název  tohoto místa  je  z  dávných  časů,  kdy  tu 
bývaly  jámy,  do  kterých  byli  chytáni  vlci. A  jak  to  stojí  v místní 
pověsti  –  do  jedné  spadl  i muzikant,  který  se  v  noci  vracel  domů. 
Ovšem háček byl v tom, že v jámě už byl lapen vlk. Náš nešťastník 
v leknutí začal hrát na své housle, v té hrůze asi ne moc dobře. Vlka 
to  tak vyděsilo,  že začal výt. To uslyšeli  lidé z hájenky a houslistu 
zachránili. Teď  tady  už  dávno  jámy nejsou,  zato  tu  je  sympatický 
stánek s občerstvením a tak jsme si tam pěkně odpočinuli.

Lesem  jsme  pak  došli  ke  Stříbrnému  potoku  –  ten  pramení 
v místě U Mazury  a  napájí místní  rybník Výskyt  a  po  pár  kilo-
metrech  ještě Stříbrný  rybník.  I  k  němu  jsme po  další  cestě  došli. 
„Stříbrňák“  je svou velkou vodní plochou rekreačním zázemím pro 
Hradečáky. A my  jsme  tu malým obědem celé  to  dnešní  putování 
skončili.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Další výlety KČT Slatiňany
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„Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce...“ Aniž bychom se 
nadáli je další školní rok za námi. Ve školním roce 2012/2013 se 
sešlo 20 správných veselých dětí, které spolu s třemi tetami lehce 
pluly na vlnách pro děti přátelské a přirozené atmosféry školky, 
která je školkou dětí a rodičů a pro děti a rodiče. Život ve školce 
je spjat s ročním koloběhem v přírodě. V průběhu roku připravují 
tety společně s rodiči slavnosti, které umožňují dětem prožít ná-
ladu právě probíhajícího období. Po prázdninách prožitých venku 
v přírodě je třeba, aby se děti opět vrátily k sobě. Radostné letní 
dny plné světla a tepla jsou za námi a čekají nás nehostinné dny 
podzimu. Příroda se s námi ještě loučí nádhernými barvami, ale 
chladná  rána  již  oznamují  blížící  se  podzim.  Je  to  období  boje 
světla a tmy. Proto se v těchto dnech ve školce vyprávějí příběhy 
o odvážných rytířích bojujících s dr akem, ale i klasické pohádky, 
kde je třeba odvahy, síly a odhodlání. Při první společné slavnos-
ti – Michaelské, nejen děti, ale i rodiče nasávali atmosféru toho 
času a v přátelské atmosféře by se besedovalo až do pozdnějších 
večerních hodin. Podzim a nadcházející zima spolu s krátícím se 
dnem je časem setkávání, besedování a sdílení. Během doby před 
vánočními svátky  jsme se sešli dvakrát za sebou. Světla  rychle 
ubývá, příroda se ke spánku ukládá a není toho mnoho, co by nás 
lákalo pobývat mimo teplé domovy a místa s hřejivou atmosfé-
rou  naslouchání  a  sdílení.  Nejdříve  nás  navštívil  Svatý Martin 
na bílém koni, který ač sníh nepřivezl, byl velkým překvapením 
dětem i rodičům, oděn do červeného pláště a na opravdovém bí-
lém koni,  se  s  námi  setkal  v  zámeckém parku. Děti  se  naučily 
píseň zpívající příběh Svatého Martina a na závěr slavnosti jsme 
se všichni podělili martinskými rohlíčky, které maminky s láskou 
upekly.  Slavnost  předvánoční  již  byla  v  duchu očekávání  svát-
ků vánočních a proběhla v komorní a slavnostní atmosféře, děti 
prošly adventní spirálou a zpět se vracely s jablíčkem a svíčkou, 
které pokládaly na připravené hvězdičky jejichž svit tajemně oza-

řoval společně sdílenou chvíli. I přestože vánoční svátky již byly 
za  námi,  přenesli  jsme  se  ještě  po  nich  zpět  do  doby  narození 
Jezulátka, děti nám v období tříkrálovém zahráli Betlémskou hru 
o  tom,  jak  to bylo v Betlémě se zvířátky. V napjatém očekává-
ní konce zimy jsme se přenesli přes masopustní veselí a vynesli 
Mořenu do Chrudimky. Poslední slavností byla Jánská slavnost, 
která  byla  vrcholem  školního  roku. Děti  s  tetami  secvičily  po-
hádku a slavnostně ji předvedly rodičům. Poslední slavnost měla 
i nádech smutku neboť jako každý rok jsme se ve školce loučili 
s předškoláčky, letos to byly 2 dívenky a 1 chlapec, kteří odchá-
zejí po prázdninách do prvních  tříd. Na závěr  slavnosti  se naší 
zahrádce  konal  zahradní  piknik  se  spoustou  dobrot,  jimiž  nás 
po celý rok zásobují naprosto úžasné maminky našich dětí. Život 
v mateřské  školce Děvčátka MOMO byl v  tomto  roce plný  ra-
dosti, smíchu a dětských úsměvů, samozřejmě, že se našly i oka-
mžiky slziček, ale naštěstí v dobré konce se vše obrátilo. Školka 
prošla obdobím stabilizace vedení,  sehrávání  týmu  tet, které  se 
o  děti  starají  a  obstála  na  výbornou. Myslím,  že  bychom měli 
zmínit,  že  se  vytvořilo  silné  jádro  rodičů  a  přátel  školky,  kteří 
jsou stavebními a podpůrnými kameny, což dokázali při mnoha 
příležitostech,  jako  jsou  pravidelné  psané  příspěvky  do  Slati-
ňanských ozvěn, samostatné uspořádání a organizace 1. ročníku 
Férového pikniku ve školce a v blízkém okolí spolu s kulturním 
programem, řemeslnými dílnami, občerstvením a nejmenším ble-
ším trhem na světě. Není možné nezmínit finanční a materiální 
podporu ze strany rodičů, za kterou školka moc děkuje a velmi si 
jí váží. Symbolem společného díla a úsilí je nový velký domeček 
pro děti na zahrádce školky, který jako kdyby chtěl započíst psát 
novou historii školky. Na závěr mi dovolte poděkovat tetám, kte-
ré o naše děti s láskou pečují a bez kterých by školka Děvčátka 
MOMO nebyla školkou Děvčátka MOMO. 

za rodiče Olga Chlápková

Ohlédnutí za uplynulým rokem v mateřské školce Děvčátko MOMO
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V  květnu  letošního  roku  byla  odcizena  kovová  deska 
z památníků obětí války ve Slatiňanech. Jeho odhalení se usku-
tečnilo  v  parčíku  u  zdravotního  střediska  21.  11.  1965  za  pří-
tomnosti  představitelů  obce,  spol.  organizací  a  odbojáře  plk. V. 
Čeřenského. Více informací bylo zveřejněno v Ozvěnách (červe-
nec 2008), doplněné o foto z této opožděné vzpomínky.

Deska  byla  pevně  přichycena  ke  skalce  (obr.  č.  1),  na  níž 
byl  jmenovitý  seznam zahynuvších  zdejších  občanů  (obr.  č.  2). 
Pouze užitím hrubé síly musela být odražena, což dokumentuje-
me na obr. č. 3 a 4.

Na  daném místě  byla  téměř  půl  století  a  vedle  pořizovací 
ceny měla  ještě  hodnotu  historickou,  neboť  celý  památník  byl 
zapsán mezi kulturní nemovité památky pod číslem 4816.

Představitelům obce  to  trvalo dvacet  let,  aby uctili  památku 
našich  spoluobčanů,  kteří  zemřeli  za  tragických okolností.  Jed-
nalo se hlavně o židy, zavražděné v nacistických vyhlazovacích 
táborech. Na  seznamů  jsou  i  jména  odbojářů  (S.Kubiče  a  F. 
Bock) a poslední obětí války byl hasič – trubač V. Meduna. Toho 
zastřelil velitel místní německé posádky 5. 5. 1945. Jeho pamětní 
deska  je  umístěna  na  fasádě  domu  čp.  81  u  hlavní  křižovatky 
a byla odhalena již 16. 9. 1945.

Slova  rozhořčení  nad  odcizením  kovové  desky  z  tohoto 
památníku  vyslovili  v  televizi  i  představitelé města.  Byly  to 
opravdu nízké pohnutky, které vedly pachatele za vidinou peněz. 
Zhotovení  nové desky v dnešních  cenových  relacích  činí  téměř 
90 tisíc Kč a hodnota bronzu, z něhož byla vyrobena, je ve sběr-
ně druhotných surovin pouhý zlomek této částky.

Někteří  lidé  se  nezastaví  před  ničím  i  přesto,  že  se  jednalo 
o  pietní místo,  udržované  v  povědomí  občanů  ve  stálé  úctě, 
k němuž starosta města pokládá kytici u příležitosti Dne osvobo-
zení od fašismu 8. května.

Před  několika  lety  byla  veřejnost  pobouřena  drzou  krádeží 
bronzových destiček ze  symbolických náhrobků se  jmény umu-
čených obětí  na Národním hřbitově  v Terezíně.  Pachatelé,  kteří 
se neštítili ani této podlosti, byli vypátráni a potrestáni. Podaří se 
to policii i v tomto případě?

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Zavrženíhodný čin pachatelů krádeže pamětní desky obětí II. světové války

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 1

obr. č. 2
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Na Krajské přebory  jednotlivců Pardubického kraje  jsme do Svitav 
vyslali jen dva naše svěřence. Ludmila Jirásková si v běhu na 800 m 
vylepšila  svůj  osobní  rekord  2:50,46 min.  a  doběhla  na  výborném 
7. místě. Ještě lépe si vedla Chrbolková Anna, která si ve skoku vyso-
kém vybojovala dokonce medaili. Skončila na 2. místě za Černohor-
skou z ŠAK Pardubice výkonem 138 cm!!! Vypadá to na nový objev 
v atletické „rodině výškařů“.
Nakonec za největší výkon v atletických soutěžích tohoto roku mů-
žeme  zatím  považovat  postup  Veroniky  Rulíkové  na  Mistrovství 
ČR dorostenek 22. 6. 2013 v Jablonci nad Nisou!!! Dostala se mezi 

16 nejlepších atletů v hodu kladivem z celé  republiky, kteří dostali 
pozvánku  na  nejvyšší možnou  atletickou  soutěž. Veronika  tam  po-
stupovala z  šestnáctého místa. V  samotném závodě  si hned prvním 
pokusem vytvořila nový osobní rekord výkonem 38,77 m při kterém 
si bohužel obnovila zranění mezižeberních  svalů. Další pokusy od-
házela s bolestmi. I tak tento výkon stačil na výborné 14. místo(!!!!).
Uvážíme-li, že Veronika je dorostenkou ještě příští rok, a protože i její 
tréninkové úsilí je maximální, tak se v roce 2014 můžeme těšit na ješ-
tě lepší umístění.

Mgr. Jan Hanuš

Přípravka – tato soutěž je od rok od roku kvalitnější a závodí zde at-
letický potěr z celého kraje. Soutěží se ve čtyřboji (60 m, dálka, míček 
a 600 m). Naši závodí ve skupině B v obou kategoriích. Nejmladší 
žáci  jsou momentálně na 5. místě. Nejlépe  se  zatím umístil Adam 
Paulus,  který byl ve 2. kole  celkově na 6. místě  (mimo  jiné dálka 
3,57 m, 60 m 9,4 s).  Je  to velký  talent a sám již  trénuje se staršími. 
Ostatní kluci jsou o rok až tři mladší a tak sbírají zkušenosti. Jsou to 
Doležal, David, Khür, bratři Pavlišové.
Dívky si vedou velmi úspěšně, protože jsou zatím na 2. místě, které 
znamená postup do krajského finále!!! Máme velmi nadějné závodni-
ce, např. Šimonová T. (nejlépe na 4. místě – 60m 9,4 s, dálka 3,60 m, 
600 m 2:15 min), Sokolová L. (celkově 5. místo – 60 m 10,2 s, míček 
22,80 m, dálka 3,53 m, 600 m 2:14,2 min), Kučerová S. (11. místo – 
míček 21,88 m, 600 m 2:17 min). Další závodnice jsou Šimonová M., 
Picpauerová.
Mladší  žačky  –  nejnabitější  soutěž. V každí  disciplíně  startuje  ko-
lem 20 až 30 dívek!!!! Tady je velice obtížné se prosadit proti velko-
klubům z Pardubic i Chrudimi. Rozdíl je i v trénincích, protože naši 
trénují 2× týdně a ostatní 3-4× týdně!!! Navíc nám polovina děvčat 
začala trénovat od loňského podzimu. Takže tady máme radost z kaž-
dého umístění v bodované desítce závodnic.celkově jsme na 5. místě. 
Nejlépe si v jednotlivých kolech vedly Chrbolková A. (výška 1,40m 
– 1.), Chalupová  (150 m 22,17  s. – 4., míček 45,92 m – 3.,  60m – 
8,99 s – 8.), Jirásková L. (800 m 2:52,8 min – 7.), Coufalová (dálka 
4,14 m – 7.), Pavlíková (míček 35,63 m – 10.), Urbánková, Jurová, 
Hromádková, Jirásková (4×300m 3:44,5 min – 6.) Další děvčata se 
umísťují do 15. místa – Hejlová, Benešová, Dibelková, Beránková.

Dorostenky – po dlouhé době se nám podařilo udržet družstvo dívek 
až  do  této  kategorie  a  dokonce  za  nás  hostují  i  děvčata  z Chrudi-
mi!!! Zatím jsou na průběžném 3. místě a pokud v dalším kole budou 
druhé postoupí do republikového finále. Nejvíce bodů pro družstvo 
přináší  vrhačka Rulíková V.,  která  se  umísťuje  od  3.  do  5. místa 
(kladivo 38,47 m, koule 10,06 m), Dobruská V.  (800 m 2:48min – 
4., 100 m 14,45 s – 3.), Čermáková N. (100 m 13,5 s – 2., 100 m př. 
19,55 s – 4.), Prokopová M. (1 500m 5:54,49 min – 3.), Vošvrdová 
K.  (800m 2:48,3min – 3.) Opočenská A.  (300 m př.  60,01s  – 3.), 
Pecková D.  (koule 9,86 m – 4.), Rýdlová E.  (400 m 79,61 s – 9.), 
Hudcová M. (výška 135 cm. – 9.). Nejlepší z „chrudimaček“ je Niš-
čáková V.  sprinterka  a dálkařka  (100m 13,67  s – 5.,  dálka 4,38 m 
– 8., 200m 27,73 s – 2.) a Kudrnáčová  (výška 135cm – 6., oštěp 
25,47 m – 5.)
Junioři – řada z nich jich závodí za muže, kde si vedou velmi dob-
ře. Jakub Venzara  je  v mužích  dokonce  třetí  nejvíce  bodující  zá-
vodník!!! A  samozřejmě  táhne  bodově  i  toto  družstvo.  Bohužel  tu 
doplácíme na velkou fluktuaci. Zatím nejvíce jelo na první kolo šest 
juniorů!! Proto jsme na posledním místě. Přesto zdárně konkurujeme 
svými výkony ostatním. Venzara (výška 1,79 m – 2., trojskok 12,05 m 
– 1., dálka 5,78 m – 8.), Rulík M. (výška 1,70 m – 4., trojskok 9,90 m 
– 3., 400 m př. 77,8 s – 2.), Zikmunda M. (koule 12,14 m – 3., kladivo 
28,07 m – 4.), Vincenci J. (100 m 11,98 s – 3., 200 m 24,65 s – 5.), 
Slanař Š. (400 m př. 80,66 s – 3, 800m 2:41 – 6.), Marek L. (800 m 
2:37 – 5.), Zástěra P. (800 m 2:37 – 5.-6.), Šotta P. (koule 8,58 m – 8., 
oštěp 29,73 m – 4.),   (dálka 4,71 m – 10.)

Mgr. Jan Hanuš

Atletické soutěže družstev jsou v polovině

Zprávy z atletických sektorů

POKROK NEZASTAVÍŠ ANI NA ZÁMKU
3. 8. 2013 a  4. 8. 2013 od 10 hodin 
Speciální  prohlídka  zavede  návštěvníky  nejen 
do  hospodářské  části  zámecké  expozice,  ale  také 
budou moci navštívit prostory, jež zůstávají při pro-
hlídkách během roku skryté. Patří k nim i největší 
koupelna  na  zámku,  užíváná  knížetem  Ferdinan-
dem z Auerspergu (1887–1942). Od koupelny vede 
točité schodiště do nejvyššího patra věže, ve které 
se nacházejí šatní skříně bývalé knížecí garderoby. 
Na  závěr  vstoupí  návštěvníci  do  půdních  prostor, 

kde budou díky dobovým plánům seznámeni s technickými a průmy-
slovými stavbami ve městě a okolí, které pak budou moci shlédnout 
ze zámecké věže.
Vstupné 120/90 Kč. 
Prohlídky se uskuteční v 10.45, 12.45 a 14.45 hodin.

KOMENTOVANÉ  PROHLÍDKY  ZÁMECKÉHO ARBORETA 
A ROSARIA
3. 8. 2013 a 4. 8. 2013 ve 14 hodin
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 komentovaná 
prohlídka pokračovat v zámeckém parku. 
Vstup zdarma. 

KASTELÁNSKÉ NOKTURNO
16. 8. 2013 ve 21 hodin
Večerní procházka zámkem v doprovodu kastelána. Dozvíte se zajíma-
vé  informace o  stavebním,  technickém a uměleckohistorickém vývoji 
zámku, seznámíte se s životními příběhy knížat z Auerspergu a  jejich 
působením ve Slatiňanech a okolí. Uslyšíte,  jaký byl osud původního 
zámeckého vybavení po roce 1945 a zjistíte, jaké jsou plány pro využití 
zámeckého areálu do budoucna. To vše a mnohem více v doprovodu oso-
by nejpovolanější, kastelána Ing. Jaroslava Bušty. 
Nutná rezervace na telefonním čísle 469 681 112. 
Vstupné 100 Kč.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2013
NOČNÍ „PROHLÍDKY NA BATERKY“
31. 8. 2013 od 20 hodin
Přijďte se bát a bavit zároveň! Pokud máte pro strach uděláno, zveme 
Vás na noční „prohlídky na baterky“. Vychutnáte si tajemnou atmo-
sféru nočního zámku a vyslechnete si příběhy slatiňanských zámec-
kých strašidel. Odvahu a kapesní svítilnu nutně s sebou! Obojího bude 
zapotřebí. Nevhodné pro děti do 7 let. 
Vstupné jednotné 100 Kč. 
Rezervace není nutná, prohlídky se konají v pravidelných intervalech 
od 20 do 23 hodin.

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

Zámek Slatiňany – kalendář kulturních akcí – srpen 2013
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Děkuji městu Slatiňany, panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi, 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Jindřich Boháč

Děkuji městu Slatiňany a svazu diabetiků za přání k mému kula-
tému výročí. Udělalo mě to velkou radost a velice si toho vážím.
 Růžena Dušková

Děkujeme panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  za  blahopřání 
u příležitosti naší zlaté svatby. Také paní Pavlišové za milou ná-
vštěvu, kytici a dárek.
 Manželé Ondráčkovi

Ve dnech 25. 6.–26. 6. 2013 došlo k opětovným lokálním zápla-
vám  v  obci  Dřenice.  Tímto  bychom  chtěli  poděkovat  hasičům 
obce  Slatiňany  za  profesionální,  obětavý  a  vstřícný  přístup,  při 
těchto záplavách.
 Obec Dřenice

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé 
blahopřání, dárek a květiny u příležitosti mých narozenin.
 Marie Víšková 

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám. Velice mě potěšilo.
 Miloslava Tichá

Poděkování
Povídání o koních a lidech.
10. 8. 2013 od 11 hodin

Milí slatiňáci a milovníci koní vše-
obecně,  pomalu  se  nám  prázdniny 
přehoupnou do své druhé poloviny 
a  tak  je čas,  stejně  jako v  loňském 
roce, pozvat Vás do muzea Švýcár-
na Slatiňany na několik přednášek.
V druhém srpnovém víkendu,  tedy 
10. 8. 2013 od 11 hodin jsme si pro 
Vás připravili cyklus několika poví-
dání  s  paní  Lenkou Gotthardovou, 
kterou jistě mnoho z Vás zná. Je to 
velká odbornice na historii i součas-
ný  chov  koní  nejen  v ČR  a  čas  se 

určitě najde i na případné dotazy mezi jednotlivými přednáškami.
Přednášky budou probíhat v našem muzeu, v prostorách promíta-
cího sálu. Kapacita sálu je však omezena a proto prosíme všechny 
zájemce,  aby  s  tím  počítali,  protože Vám  chceme  zajistit  nejen 
zajímavé informace, ale také pohodlí, při jejich získávání.
A jaký bude program?
11 hod. – Kolik máme koní a jak se o ně můžeme starat?
– povídání o koních všeobecně se zaměřením na děti a jejich rodi-
če, potencionální zájemci o ježdění, chov koní a jiné (fotky, kníž-
ky), dotazy…
13 hod. – Koně Kinští 
– historie  a  současnost,  200. výročí narození Oktaviána hraběte 
Kinského (fotky)
15 hod. – Koně starokladrubští
– přes 430 let zajímavé historie jediného ceremoniálního plemene 
koní na světě (fotky + film), dotazy…

Z pochopitelných důvodů bude vstup do muzea omezen a v pro-
mítacím sále se nebude promítat dokument. Děkujeme našim ná-
vštěvníkům za pochopení a těšíme se na Vaši hojnou účast. 

VSTUPNÉ NA PŘEDNÁŠKY JE ZDARMA!

LENKA GOTTHARDOVÁ NA ŠVÝCÁRNĚ

 

 

          

 

Lékárna „ U Bílého orla“  Slatiňany  
T.G.Masaryka 138 

 
Otevírací doba 

Po -Pá 8.00 - 17.00 
So 8.00 - 11.00 

 
Telefon  469 681 125      

 E-mail :  lekarna.slatinany@seznam.cz 
 

Po předložení zákaznické karty bonus 30Kč za každý recept 
hrazený ZP. Novou zákaznickou kartu vystavíme na požádání při 

předložení receptu. 
 

Po domluvě dovezeme  inkontinentní pomůcky zdarma až domů. 
 

Léčiva a doplňky je možné objednávat telefonicky nebo e-mailem. 
 

Kontrola a doplnění lékárniček a kufříků první pomoci přímo u 
vás na pracovišti. 

 
Možnost zakoupení dárkových poukazů   

 
 

 

 
 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 23. srpna od 18.00 hod. 

 
Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 

 

Dlouhodobě pronajmu garsonku ve Slatiňanech.
Zahrada, parkování ve dvoře, kolárna. Volný od 1. 9. 2013.
Telefon : 724 331 290.

Soukromá inzerce


