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Dne 19. září 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové 
svatby manželé Vlasta a Josef Pospíšilovi.

Dne 21. září 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jarmila a Ladislav Beránkovi.

Dne 21. září 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Jana a Vladimír Půhoných.

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

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. červ-
na 2013 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně při-
vítání do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Vobořilová Natálie Slatiňany, Neumannova 337
Havlíková Sofie Slatiňany, Škrovád 49
Lipenský Matyáš Slatiňany, Palackého 358
Petrová Barbora Slatiňany, Ke Stadionu 442
Paulusová Bára Slatiňany, Tovární 398
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu paní učitelky Jany Sychrovské a pana učitele Jurije 
Artjuščenka. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich 
rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Domluva rozvrhu a zápis nových žáků do ZUŠ Slatiňany se usku-
teční v hlavní budově ZUŠ:
Pondělí 2. 9. 8.30–17.00 hodin
Úterý 3. 9. 11.30–17.00 hodin
Středa 4. 9. 11.30–17.00 hodin
Čtvrtek 5. 9. 11.30–17.00 hodin
Pátek 6. 9. 11.30–16.00 hodin
Novinkou bude rozšíření nabídky v tanečním oboru. Vedle vý-
uky současného, moderního tance a lidového tance (Formánci), 
se od září 2013 bude také vyučovat balet. Děti (nejlépe ve věku 
mezi 5–9 let), kteří budou mít o klasický balet zájem, se v týdnu 
od 2. 9. do 6. 9. mohou dostavit se svými zákonnými zástupci 
do ZUŠ k pohovoru.
Bližší informace na: www.zus.slatinany.cz, tel: 469 681 415, 
603 528 590.

Zahájení nového školního roku v ZUŠ Slatiňany

ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 14. 9. 2013 v areálu ZO ČSCH 
ve Slatiňanech

Okresní výstavu drůbeže
a místní výstavu králíků, holubů a exotů.

Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty města Slatiňany 
pro členy místní organizace.

Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin, sadby 
a okrasných keřů ze zahradnictví Dubany, dále bude uskuteč-
něna výstava jiřin a prodej keramiky, prodej sušeného ovoce 
a oříšků.

Ve 13 hodin a v 15 hodin bude provedena ukázka „Králičího 
hopu“ (tj. skákání králíků přes překážky).

Výstava bude otevřena v sobotu 14. září 2013 od 7 do 16 hodin.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!
Srdečně zvou pořadatelé!

Výstava ZO ČSCH Slatiňany

Žádáme občany, aby hřbitovní odpad (vypálené svíčky, suché květi-
ny apod.) házeli do k tomu určených, kontejnerů umístěných v zad-
ní části hřbitova. Nevhazujete tento odpad do soukromých popelnic.

Žádost

Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a občanům 
zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské služby.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost?
Vyčerpávají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla?
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Potřebujete doprovodit, případně dovézt k lékaři?
Pečovatelská služba města Slatiňany Vám pomůže tyto situace 
vyřešit.
Případní zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit:
Městský úřad Slatiňany
pí Alena Pavlišová
telefon: 469 660 230, email: a.pavlisova@slatinany.cz
Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany
Mgr. Ilona Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332, email: dps@slatinany.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 74. schůzi dne 12. srpna
  1.  Tržní řád města Slatiňany (RM schválila novelizovaný Tržní 

řád města – viz webové stránky).
  2.  Odborné posouzení rizikových dřevin rostoucích na pozem-

cích města Slatiňany (vzhledem k vichřici se objevily žádosti 
o pokácení mnoha stromů. RM schválila objednání odborného 
posouzení těchto stromů).

  3.  Hasiči Trpišov – pořádání posvícení (RM schválila použití po-
žadovaných prostor města a odběr elektřiny za účelem uspo-
řádání posvícenského setkání).

  4.  Prodej zvýhodněných vstupenek na plovárnu města Slatiňa-
ny (RM schválila výjimku z ceníku vstupného na plovárnu pro 
účastnice dívčího fotbalového soustředění).

  5.  Nápojový automat (RM vzala na vědomí nabídku na bezplat-
nou instalaci nápojového automatu).

  6.  Bytové a rodinné domy v lokalitě Slatiňany-Škrovád (ÚPO 20 
R) – podél „lihovky“ (RM schválila zbudování inženýrských 
sítí na pozemcích města a schválila zřízení věcného břemene).

  7.  Prodej městského dřeva – stanovení ceny (RM stanovila cenu 
za prodej městského dřeva z popadaných stromů po vichřici).

  8.  Použití investičního fondu Mateřské školy Slatiňany (RM 
schválila použití inv. fondu ve výši 28 315 Kč na vybudování 
chodníku na zahradě MŠ).

  9.  Instalaci dřevěného posezení u Kočičího hrádku (RM schválila 
objednání a umístění dřevěného turistického sezení se stře-
chou u cesty mezi Kočičím hrádkem a Švýcárnou).

10.  Zadání zakázky malého rozsahu na novou pamětní desku 
obětí II. světové války ve Slatiňanech v parčíku v ulici Vrch-
lického ve Slatiňanech (RM vzala na vědomí nabídku firmy 
HVH s.r.o na novou pamětní desku a pověřila MěÚ vystavit 
objednávku).

11.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Likvi-
dace septiku a připojení 2 dešťových svodů budovy ZŠ Sla-
tiňany (RM schválila nabídku a pověřila ředitele ZŠ uzavřít 
smlouvu s nejvýhodnější nabídkou ve výši 78 173Kč od firmy 
Stavební a pece, s.r.o, Chrudim).

12.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotace na obnovu lesních porostů, 
renovace dveří na radnici, schváleno).

13.  Ukončení mandátní smlouvy (schváleno).
14.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na 

byt č. 1 v DPS Slatiňany (schváleno).

Hradišťan zahraje pro Rytmus Chrudim

Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim Vás zve na již 
4. ročník benefičního koncertu, na kterém vystoupí známá sku-
pina Hradišťan. Vystoupení se uskuteční v pondělí 14. října 
2013 od 19.00 v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vstu-
penky na koncert jsou v prodeji v divadle Karla Pippicha, in-
formačním centru v Chrudimi a kanceláři Chrudimské besedy 
od 16. září 2013. 
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým 
tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle ši-
rokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož sil-
ným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence 
lidová tradice.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje obča-
ny z Chrudimského regionu, kteří chtějí získat a udržet si place-
né zaměstnání v běžném pracovním prostředí. „Naše služba je 
určena lidem s různým typem zdravotního postižení nebo soci-
álního znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je vhodná 
i pro lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním. Po-
máháme lidem vyhledávat vhodnou práci z inzerátů v novinách, 
na internetu, od známých, na úřadu práce. Také je učíme, jak 
správně psát životopis, jednat se zaměstnavatelem, telefonovat 
a další užitečné věci pro získání zaměstnání i po jejím získání 
– poskytujeme podporu přímo na pracovišti nebo třeba dopro-
vod při cestě do práce.“ uvádí Petr Kuneš, ředitel společnosti 
Rytmus Chrudim.
Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: PhDr. Eva Slád-
ková, 777 222 139, Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova 392, 
Chrudim. Více informací na www.rytmuschrudim.cz.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění oslavy 
naší diamantové svatby v obřadní síni Městského úřadu ve Slati-
ňanech. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat za četná bla-
hopřání k tomuto výročí.

Manželé Kolkovi

Srdečně děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní 
Aleně Pavlišové za blahopřání k mým narozeninám a za krásný 
a milý dárek k naší zlaté svatbě.
 Velice si toho váží Eva a Pavel Hamporovi

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za přá-
ní k mým narozeninám.
 Irena Dubská

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

Havlíčková Bohuslava

Poděkování

Pondělí
18.00–19.00 hod.
Step-aerobic (aerobní sestava na bedýnkách, posilování a stre-
čink)

Středa
18.00–19.00 hod.
Aerobic (aerobní sestava, posilování a strečink)

Středa
19.00–20.00 hod.
Cvičení zaměřené na posilování a protahování s využitím 
velkých gymnastických míčů (určeno pro všechny, kteří chtě-
jí posílit a zpevnit svoje tělo)

Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na Vás!

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE VE SLATIŇANECH
od 11. 9. 2013
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Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany ani přes prázdniny ne-
zahálela, připravila a nabízí všem možnost využití některých 
sportovních a společenských aktivit konaných v sokolovně: 

Cvičím, cvičíš, cvičíme…
S nástupem nového školního roku bude v sokolovně také zahájeno 
cvičení a to v týdnu od 9. září 2013. Přivítáme každého, kdo má 
chuť se hýbat, ať je členem Sokola a nebo není. Zapojit se můžete 
do následujících aktivit, které probíhají pravidelně v těchto dnech:
Pondělí
–  základní gymnastika pro děti (vede P. Buřil) 16.00–17.00 hod.
–  cvičení pro ženy – posilování (vede V. Richterová)
 18.00–19.00 hod.
Středa
–  Tai-chi (vede M. Lněničková) 18.00–19.30 hod.
Čtvrtek
–  základní gymnastika pro děti ( P. Buřil) 16.00–17.00 hod.
–  Taneční kroužek IGNIS(vede P. Hrochová) 17.30–19.30 hod.
Pátek
–  Dětský folklorní soubor Sejkorky(vede S. Sejkorová)
 14.00–19.00 hod.
Badminton 
Zrekonstruovaná podlaha v sokolovně je nejen nová a s protismy-
kovou úpravou, ale nově je zde možnost hraní badmintonu na vy-
značeném hřišti. Vzhledem k dalším aktivitám v sokolovně však 
možnost hry nebude celodenní, ale pouze ve stanovenou dobu.
Ta je následující:
Pondělí 9.00–16.00 19.30–22.00 hod.

Úterý 9.00–22.00 
Středa 9.00–18.00 20.00–22.00 hod.
Čtvrtek 9.00–16.00 20.00–22.00 hod.
Pátek (pouze od ledna do července)  19.00–22.00 hod.
Sobota 9.00–22.00
Neděle 9.00–16.00 20.00–22.00 hod. 
Cena za pronájem kurtu na 1 hodinu 180 Kč. Permanentka 
na 10 hodin. 1 600 Kč. Rezervaci kurtu je předem nutné domluvit 
na tel. č. 723 037 314.

Taneční
V pátek 6. září 2013 budou v sokolovně zahájeny taneční pod 
vedením lektorů Pavla Stejskala a Miroslavy Hrstkové. O účast 
v letošním kurzu byl velký zájem, na taneční parket se postaví 
rovnou 68 účastníků kurzu. Snad jim přátelské prostředí sokolov-
ny usnadní první taneční kroky a všichni společně projdou vý-
ukovými lekcemi korunovanými závěrečným plesem absolventů. 
Na všechny tanečníky, ale i na jejich doprovod se těší pořadatelé.

Rádi bychom Vás informovali o připravovaných aktivitách pro 
širokou veřejnost, od poloviny září chystáme ve spolupráci 
s akreditovanou lektorkou dětské jógy paní Klárou Tvrdíkovou 
odpolední jógování pro děti ve věku od 3 do 6ti let. Dále plánu-
jeme nepravidelná tvořivá setkání pro maminky a jejich šikov-
né děti, budeme vyrábět drobné dárky pro potěšení a pro radost. 
Chystáme kurz pečení kváskového chleba, zdravějšího pečení 
a pečení vánočního cukroví jinak. Podrobné informace Vám při-
neseme v dalším vydání Ozvěn nebo se je dozvíte v prostorách 
MŠ Děvčátka MOMO v Vrchlického ulici – budově zdravotního 
střediska.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ Děvčátka MOMO

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany

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 pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učini-
li. 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:
John Grisham – Amatéři, Král advokátů
Clive Cussler – Ďáblova brána, Království
Simona Monyová – Jednou za život

Měsíc s pěknou knihou

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

Vodárenská společnost Chrudim provádí další plošnou kontrolu 
u svých zákazníků zaměřenou na vlastní zdroj vody. Kontrolu pro-
vádí u odběrných míst, kde je vybudovaná kanalizace pro veřej-
nou potřebu a jejich odběry jsou menší než 15 m3 za rok. Jedná se 
o cca 1000 míst. Některá tato místa mohou mít vlastní, nepřiznaný 
individuální zdroj vody. Pokud odpadní vodu z tohoto zdroje vy-
pouští zákazníci do kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutné mít 
uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod z jiného zdroje. Vo-
dárenská společnost Chrudim vyzývá proto majitele těchto nemo-
vitostí, aby uvedli do pořádku své smlouvy o odvádění odpadních 
vod z vlastního zdroje. Děkujeme.

Ing. Ilona Machačová, Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

Kontrola stočného u studnařů
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Kříž na obr. č. 1 je situován u rybníku Perný na křižovatce 
turistických cest u odpočívadla naučné stezky, jejíž název je 
Kolem kochánovických rybníků. Informace na panelu zastávky 
č. 3 jsou tématicky zaměřeny na rekreační funkci lesů.

Zhotovitelé uvedeného kříže byli Slatiňáci L. Zavřel se 
synem. Na místo jej umístili v červenci 2005.

Z obrázku vidíme, že na velkém kříži je umístěn ještě malý 
s plastikou ukřižovaného Krista. Pod ním je schránka s vyobraze-
ním sv. Engelberta (1185–1225), jehož podobizna je na obr. č. 2. 
Je znázorněn s mitrou, berlí a paliem, tvořící bílou ramenní pásku 

na biskupském ornátu se svislými pruhy na prsou a zádech, ozdo-
benou černými křížky, značící hodnost duchovního.

Arcibiskup Engelbert působil v Kolíně nad Rýnem ve svět-
ských záležitostech. Výběr z dlouhé řady svatých nebyl pro 
autory kříže patrně náhodný, a to zejména proto, že Engelbert byl 
pomocníkem a ochráncem chudých, slabých a nemocných. Stal 
se mučedníkem za své přesvědčení ve spravedlnost, prolínající 
se sférou lidských vztahů, a toto krédo mu bylo vlastní v liturgic-
kém poslání do konce života.

Krátký latinský text pod obrázkem svatého patrona se vzta-
huje k činům olomouckého arcibiskupa Engeberta, který byl 
v úřadě v letech 1194–1199 a nemá s kolínským jmenovcem nic 
společného (nebyl prohlášen ani za svatého).

Původní kříž byl umístěn ve stejném prostoru, ale na opačné 
straně cesty. Foto bylo pořízeno v roce 1945 a nazýval se tyrol-
ským křížem (obr. č. 3). Bylo tomu zřejmě podle názvu blízké 
zalesněné výšeniny nad rybníkem Čabrouskem vpravo označené 
jako Tyrolské návrší s domečkem (srubem), dle turistické mapy 
kochánovicko – libáňské obory z 30. let 20. století, využívaného 
k siestě lesníků a výletních hostů ze zámku před rokem 1945.

Tento kříž byl na místě zasazen údajně z podnětu kněžny 
Vilemíny Auerspergové, která tu spadla z koně a pád přežila bez 
následků, na rozdíl od své dcery Charlotty.

Po odplocení kochánovické části obory po II. světové válce 
byl kříž přemístěn k Hoješínu, v jehož zámečku strávily řádové 
sestry v důchodovém věku zbytek života.

Přibližné datum transferu tohoto kříže se nepodařilo zjistit 
ani u pamětníků.

Článek byl věnován památce pana Ladislava Zavřela, spo-
luautora zmíněného kříže v Kochánovicích, který letos v květnu 
zemřel. Podílel se i na osazení replik kamenných křížů nad 
Škrovádem. Vše vykonal zadarmo. O tom by měl více referovat 
místní Okrašlovací spolek

Ing. Milan Vorel
foto č. 1 a 2 Jan Drášil

Dřevěný kříž v kochánovickém rybničním úvalu

obr. č. 2

obr. č. 3

obr. č. 1
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Část okolí našeho města je vyhlášena za památkovou zónu Sla-
tiňansko-Slavicko. Snoubí se tu odkaz citlivého vztahu předků 
ke krajině s přírodními hodnotami. Součástí tohoto památkového 
areálu je i slatiňanská Třešňovka. Budu používat název Třešňov-
ka, byť některé prameny uvádějí rovněž název Vrchlického sady. 
Původně obecní pastvina přetvořená na sad. Oblíbené místo Ja-
roslava Vrchlického. Místo se silným spirituálním nábojem díky 
sloupu panny Marie na návrší. Místo tajuplných příběhů. Místo 
procházek, pikniků v přírodě, trhání třešní, pasení koní…
Rovněž místo úsilí mnoha generací o údržbu a zachování sadu 
spojené se střídáním období rozkvětu i úpadku.
Když se ohlédneme o pár let zpátky, vidíme snahu města o no-
vou výsadbu hlavně v oblasti švestkové části sadu a skupiny viš-
ní v oblasti bývalého lomu. Další větší akce koordinovalo místní 
skautské středisko, které zorganizovalo v roce 2009 velkou bri-
gádu na údržbu prosychajících stromů a úklid polámaných větví. 
Následovalo sázení třešní. Jednotlivé stromy si zakupovaly rodi-
ny, jednotlivci, školní třídy, oddíly mládeže, spolky. Takto bylo 
vysazeno 75 třešní. Dodnes se některé rodiny a oddíly pečlivě sta-
rají o své stromy. Je dobře, když pro některé z nás není Třešňovka 
pouhou kulisou, ale i místem kde jsme trochu více zapustili své 
kořeny…
V roce 2010 jsme oslovili odborníky z Institutu aplikované ekolo-
gie Daphne ČR, aby nám pomohli posoudit stav sadu a navrhnout 
opatření. Následně byla vypracována projektová dokumentace 
a podána žádost o dotaci.
Projekt vychází z několika důležitých východisek. Především 
nejde o hospodářsky intenzivně využívaný sad, spíše o procház-
kovou zónu města. Sad nikdy nebyl tvořen stromy stejného stáří 
a stejného druhu. Letecké snímky od 40. let dokládají, že v jednot-
livých oblastech Třešňovky se nacházely stromy různého stáří. Sad 
se člení do oblasti třešňové, višňové, švestkové, jablečné, do míst 
s neovocnými stromy i náletem. Bude potřeba nadále umožňovat 
extenzivní pastvu koní, která přispívá ke vzniku druhově bohaté-
ho trávníku. Bude potřeba zohlednit požadavky ochrany přírody 
a památkářů. 
Bylo rozhodnuto:
- Ošetřit staré stromy
-  Vysadit nové stromy tam, kde to výrazněji neomezí pastevní plo-

chu
- Zachovat skupinu neovocných dřevin kolem návrší
- Redukovat expanzivní křoviny (ostružník)
- Likvidovat invazní rostliny (křídlatka, akát)
- Obnovit druhově pestrý trávník z lokálních zdrojů
- Zachovat volné plochy s výhledy do krajiny
- Zachovat dostatek prostoru pro pasení koní

Co bylo zamítnuto: 
-  sad plošně vykácet a vysázet znovu (vzhledem k historii Třeš-

ňovky, úctě ke starým stromům i nákladům).
Práce byla rozvržena do čtyř let. Ve výběrovém řízení zvítězila 
firma Realizace a údržba zeleně Kaisler s.r.o. , která podala nej-
levnější nabídku. Podle podmínek poskytovatele dotace muselo 
město vybrat nejlevnější nabídku. 
Nutno říci, že dodavatelská firma ne vždy splnila představy zada-
vatele a musela být vyzvána k odstranění některých nedostatků. 
Postup prací a jejich kvalita je však důsledně a pravidelně sledo-
vána komisí složenou z technického dozoru, zástupců města a zá-
stupců agentury ochrany přírody. 
Práce v rámci projektu budou končit letos na podzim. Pak vás se-
známíme s jeho výsledkem a náklady. 
Nyní některé otázky, se kterými se setkáváme:
Proč zůstávají v Třešňovce pahýly či ořezaná torza suchých 
stromů?

V dutinách stromů se vyskytuje vzácný brouk páchník hnědý 
a na základě požadavku ochrany přírody je nutno pahýly ponechat 
a suché stromy torzifikovat (ořezáním větví, které by mohly na ně-
koho spadnout, vytvořit torzo).
Kolik stromů se vysadilo a proč se sázely nové stromy jenom 
v některých lokalitách? 
Celkově bylo v rámci projektu vysázeno 92 nových stromů, z toho 
66 ovocných a 26 neovocných. Ovocné stromy se sázely tam, kde 
jejich výsadba neznamenala výraznější omezení pastevní plochy 
pro koně. Tedy podél cesty a tam, kde se nepase. Až tyto stromy 
natolik vyrostou, že jim koně neublíží, přesune se pastevní plocha 
a budeme sázet tam, kde mezitím odejdou staré stromy. Chceme 
koně i stromy a tak nelze dělat vše najednouJ
Neovocné stromy se sázely v oblasti přechodové zóny směrem 
ke kaštance. Jsou to duby, lípy a javory. 
Některé nově zasázené stromy uschly. Jak se to bude řešit?
Ano, bohužel. Dodavatelská firma je na podzim nahradí novými.
Letošní vichřice a horké suché počasí poškodily řadu stromů. 
Jak se to týká projektu a co se s tím bude dělat?
Projektu se týkají pouze práce, které jsou přesně vymezené v jeho 
dokumentaci. Odstraňování následků letošního počasí se tedy 
projektu a dodavatelské firmy nikterak netýká. Větší popadané 
stromy (dub, borovice) byly prodány na zpracování samotěžbou, 
ostatní škody bude řešit město ve spolupráci s dobrovolníky. 
Suché horké počasí přispělo k rychlému prosychání hlavně sta-
rých višní ve východní části sadu. Časem bude nutno řešit v této 
lokalitě novou výsadbu.
Co zpustlý jabloňový sad v severozápadní části Třešňovky?
Pozemky, na nichž se nachází zpustlý jabloňový sad, nejsou v ma-
jetku města a výše zmíněný projekt se na ně nevztahuje. Majitelé 
těchto pozemků byli vyzváni, aby je dali do pořádku. 

Zpracoval Mgr. Daniel Vychodil

Třešňovka
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„A nyní si postoupíme do další místnosti…“ 
je věta, kterou u nás o víkendu 14. a 15. září 
rozhodně neuslyšíte. Inspirovali jsme se 
provozem hradů a zámku ve Velké Británii, 
kde si návštěvníci prochází prohlídkovou 
trasu nikoli ve skupinách, ale sami. Prů-
vodci zodpoví vaše otázky, atmosféru zá-
meckých interiérů a bohatství jejich sbírek 
si však budete moci vychutnat ve vlastním 
tempu a bez časového omezení. Můžete si 
projít a důkladně prohlédnout všechny míst-
nosti zámecké i hipologické expozice v prv-
ním patře, navíc za zvýhodněné vstupné.

14. a 15. 9. 2013
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
– PROHLÍDKA PO ANGLICKU

Vystoupení travesti skupiny Hanky Panky, 
které se mělo uskutečnit 14. září 2013 se 
z důvodu změn ve skupině (úmrtí jednoho 
účinkujícího) překládá na sobotu 26. října 
2013. Ve dvouhodinovém zábavném pořadu 
se zcela novou koncepcí se jednotliví účin-
kující předvedou coby hvězdy české i za-
hraniční hudební scény. V pořadu s názvem 
„Změna je život…“ se můžete těšit na Petra 
Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, He-
lenu Vondráčkovou, společně se podíváte 
i na známý pořad Volejte věštce, pravou 
a nefalšovanou spartakiádu, známkou scén-
ku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csá-
kovou či pohádkovou šíleně smutnou prin-
ceznu, Dádu Patrasovou a další…
Předprodej vstupenek zůstává v informač-
ním centru ve Slatiňanech. Vstupné 220 Kč 
v předprodeji, v den konání 250 Kč.

Změna je život

Každoročně připomínáme vlastníkům, je-
jichž pozemkové parcely přiléhají k chod-
níkům a pozemním komunikacím, aby si 
splnili svoji povinnost a přerostlé větve 
dřevin, které zasahují do průchozích a prů-
jezdních profilů, odstranili. Současný stav 
je v některých ulicích skutečně neúnosný, 
přerůstající větve narušují běžné užívání 
místních komunikací a ohrožují bezpeč-
nost a plynulost provozu na nich. Přerostlá 
zeleň dále brání ve výhledu řidičům osob-
ních automobilů.
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento 
problém týká, aby provedli urychleně ná-
pravu ještě v letošním roce a svoji povin-
nost si plnili i v letech dalších.

Bc. Aneta Lichtenbergová,
 oddělení dopravy a ŽP

Výzva občanům
k úpravě dřevin

Jak dobře znáte Železné hory? Národní geo-
park Železné hory si pro Vás ve spolupráci 
s informačními centry připravil honbu za po-
kladem. Staňte se lovcem indicií a ulovte si 
sběratelskou raritu. K tomu, abyste se k po-
kladu 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 cent-
ra: Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Měs-
tec, Třemošnice, Seč, Chotěboř, Hlinsko, 
Nasavrky, Skuteč, Chrast, Luže, Proseč 
a Žďírec nad Doubravou.
Soutěž není časově omezena. Slosování 
bude probíhat vždy ke konci kalendářní-
ho roku. Konkrétní informace o soutěži, 
datum slosování a ceny budou zveřejněny 
v prostorách všech zúčastněných infor-
mačních center, na jejich webových strán-
kách a na stránkách Národního geoparku 
Železné hory (www.geoparkzh.cz) a turis-
tické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (www.
navstevnik.cz). Po slosování bude na těchto 
místech k nahlédnutí také seznam výherců.

Quest Národním geoparkem
Železné hory

ČRS-MO SLATIŇANY
POŘÁDÁ 15. ZÁŘÍ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
O POHÁR MĚSTA SLATIŇAN

Závody se budou konat na Návesním ryb-
níce v Kunčí. Prezentace s losováním míst 
bude od 6 do 6.45 hod.
1. a 8. září od 7 do 9 hodin je možno zakou-
pit povolenky na závody u rybníka.
Přihlásit se je možné i telefonicky na číslech 
721 898 867, 774 090 546, 724 236 489, 
723 350 160.
Bližší informace ve skříňkách MO a na 
stránkách MO.

Jaroslav Malina, jednatel MO,
Jiří Maryška, předseda MO

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY


