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Ve čtvrtek 12. 12. přijedou na Laskavý večer dva velice vzácní 
hosté.
O starých vánočních zvycích bude vyprávět žena nad jiné povo-
laná. Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 
a už více než čtyřicet let se zabývá studiem národopisu. Napsala 
mnoho knih, spolupracuje s řadou folklórních souborů, připravuje 
výstavy lidových zvyků, scénická pásma, vyrábí repliky lidových 
krojů a předmětů. Jmenuje se KAMILA SKOPOVÁ.
O hudební část večera se postará umělec známý daleko za hrani-
cemi naší republiky. Hraje na všechny druhy fléten a dokáže vy-
kouzlit pěknou melodii a na obyčejnou vodovodní trubku. Je znám 
i svou takřka neodmyslitelnou čepicí. Jmenuje se JIŘÍ STIVÍN.
LV začne v 19 hodin. z.j.

111. LASKAVÝ VEČER

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
18. 1. 2014 v sokolovně ve Slatiňanech

„CHOVATELSKÝ BÁL“
Hraje: Normal 03

Začátek ve 20 hodin
Předtančení ZUŠ Slatiňany

Předprodej vstupenek v Galanerii u p. Petrové od 6. 1. 2014
Bohatá tombola

Srdečně zvou pořadatelé

Městský úřad Slatiňany bude od 23. do 31. 12. 2013 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Z provozních důvodů je dočasně upravena otevírací doba v měst-
ské knihovně a infocentru. Sledujte prosím info na www. knihovna.
slatinany.cz, www.infocentrum.slatinany.cz nebo hlášení místního 
rozhlasu. Další informace získáte také na telefonu 469 660 239.
Děkujeme za pochopení!

Svíčky září, venku sněží
v jesličkách Ježíšek leží

Jsou Vánoce…

Vážení spoluobčané, máme tu opět Vánoce, čas klidu a pohody. 
Přeji Vám prožití vánočních svátků dle Vašeho přání a vašich 
představ, v blízkosti svých nejbližších. Dětem přeji sněhovou na-
dílku a hodně dárků pod stromečkem. 
Až vanilka provoní vaše domovy, až plamen svíčky ozáří Váš po-
koj, až k Vám vstoupí kouzlo Vánoc, buďte všichni v pohodě.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Provozní doba úřadu o vánočních svátcích 2013–2014

Upozornění

Vánoční jarmark na zámku
Chcete nasát tu správnou Vánoční atmosféru? Přijďte v sobotu 
14. prosince na zámek. Ten otevře své komnaty, bude svátečně 
vyzdoben a jistě i prohlídky budou s nádechem Vánoc a nadchá-
zejících svátků. Bude zde probíhat Vánoční jarmark, kde bude 
možné zakoupit nějaké dárečky či se občerstvit a napít, zámec-
ká kuchyně si také připravuje nabídku nějakých dobrot a nápojů, 
bude se zpívat, hrát, nebude chybět ani pohádka pro nejmenší či 
třeba ukázka dravců. Více informací naleznete včas na plakátech, 
www.slatinany.cz, www.zámek-slatinany.cz.

V sobotu 7. prosince 2013 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Měst-
ského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společen-
ství našeho města 10 nových občánků.

Vítání občánků

Pomůžeš nám, aby i stromeček na nádvoří zámku 
byl tím nejkrásnějším? 
Když přineseš ozdobu a pověsíš ji na něj, a to 
v sobotu 14. prosince od 10–16 hodin, pak při 
zpěvu vánočních koled bude slavnostně rozsvícen 
a i díky tobě bude nádvoří před Vánocemi krásně 
vyzdobeno!!!

Ozdobte stromeček
vlastnoručně vyrobenou ozdobou!

Hraje a zpívá české a moravské lidové písničky k tanci a poslechu.
Slatiňany – restaurace u zámku – 5. 12. 2013

Kočí – restaurace Bartoni – 19. 12. 2013
Začátek v 16 hodin.
Česká muzika se těší na Vaší návštěvu. Kontakt a rezervace vstu-
penek 775 696 204, 603 870 595.

Česká muzika s harmonikou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 78. schůzi dne 16. října 2013
  1.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2013 (příjmy z odvodů výherních automatů 
ve výši 141 000 Kč a jejich použití na poskytnutí druhého kola 
grantů – schváleno)

  2.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu dne 21. 10 2013 
(schváleno)

Rada města Slatiňany projednala
na své 79. schůzi dne 21. října 2013

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Zpra-
cování projektové dokumentace a realizace zdvižné plošiny 
pro Dům pečovatelské služby Slatiňany (RM schválila firmu 
Vecom zdvihací zařízení s.r.o., která nabídla nejvýhodnější na-
bídku ve výši 816 750 Kč) 

  2.  Úpravu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Zá-
kladní školu Slatiňany na rok 2013 (úprava vzhledem k náku-
pu výpočetní techniky, schváleno)

  3.  Zápis kroniky města Slatiňany za rok 2011 (RM schválila)
  4.  Příspěvek na vánoční koncert, nákup pohárů se znakem města 

(RM schválila)
  5.  Umístění dřevěného domku u rybníku Mazánek v Kunčí 

(ČRS) (RM schválila)
  6.  Zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 649/1 

v katastrálním území Slatiňany (elektropřípojka k tenisovým 
kurtům) (RM schválila)

  7.  Umístění kompostéru v ulici B. Němcové ve Slatiňanech (RM 
schválila)

  8.  Prominutí vstupného do Švýcárny pro účinkující na dětském 
mezinárodním festivalu Tradice (RM schválila)

  9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Výměna plynového kotle 
ve Společenském domě Slatiňany (RM schválila)

10.  18. rozpočtové opatření změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotace na volby 144 600 Kč, do-
tace od ÚP 66 000 Kč, dotace Ministerstva práce a soc. věcí 
pro DPS 72 000 Kč dotace PK na podporu informačních cen-
ter 32 297 Kč + další nerozpočtované příjmy např. přeplatek 
energií – schváleno)

11.  Žádost o prominutí vstupného pro kovářské sympozium Praha 
(RM schválila)

12.  Smlouvu o podmínkách provedení stavby – Chodník Slatiňany 
– Sečská ulice (Podhůra) podél silnic III/340 20 (RM rozhodla 
uzavřít smlouvu s Pardubickým krajem jako majitelem dotče-
ného pozemku)

Rada města Slatiňany projednala
na své 80. schůzi dne 23. října 2013

  1.  19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (RM schválila)

Rada města Slatiňany projednala
na své 81. schůzi dne 30. října 2013

  1.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu vodárenské infrastruktury 
(RM schválila)

  2.  Pojištění pracovního stroje samojízdného – nosič nářadí Kar-
cher MC 50 (RM schválila Českou pojišťovnu a.s.)

  3.  Dodávku a montáž digitální úřední desky pro MěÚ Slatiňany 
(RM schválila firmu Ki-Wi Digital, s.r.o.)

  4.  Rozšíření městského kamerového systému ve Slatiňanech (RM 
schválila rozšíření městského kamerového systému a vybrala 
na prvním místě firmu NEXTLAN s.r.o.)

  5.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (RM schválila)

  6.  Revitalizaci aleje Kaštanka – I. etapa, výběr dodavatele prací 
(ošetření 44 jírovců včetně bezpečnostních vazeb, schválena 
firma Zahrada Harta s nabídkou ve výši 196 700 Kč)

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
  Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepo-

škozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, ko-

berce – z ekologických důvodů
  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem 

znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:  úterý 10. prosince 2013
čas:  od 9.00 hodin do 16.00 hodin
místo:  SLATIŇANY – Městský úřad – DVŮR

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se ne-
poškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
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Provozní doba o vánočních svátcích
pondělí 23. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
úterý 24. prosince Štědrý den – státní svátek
středa 25. prosince 1. svátek vánoční – státní svátek
čtvrtek 26. prosince 2. svátek vánoční – státní svátek
pátek 27. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
sobota 28. prosine 
neděle 29. prosince 
pondělí 30. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
úterý 31. prosince Silvestr – pečovatelská služba mimo provoz
středa   1. ledna Nový rok – státní svátek
čtvrtek   2. ledna 6.00–16.00 Školní jídelna Slatiňany vaří
pátek   3. ledna 6.00–16.00 Školní jídelna Slatiňany vaří

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 721 101 332, 469 682 555, 725 895 952.

Klidné a radostné prožití vánočních svátků, do roku 2014 pevné zdraví, vzájemnou úctu 
a mnoho úspěchů v osobním životě přejí všem svým klientům i obyvatelům Slatiňan 
pracovnice pečovatelské služby.
Pečovatelská služba Slatiňany děkuje za celoroční spolupráci MŠ a ZUŠ Slatiňany. Děti 
a učitelé pravidelně každý měsíc chodí popřát obyvatelům DPS Slatiňany k narozeninám 
a k svátkům. Svým kulturním vystoupením vždy vytvoří pohodu a přinesou obyvatelům 
mnoho radosti a energie do dalších dní.

Pečovatelská služba města Slatiňany informuje
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 16.45 po-
řádala školní družina setkání strašidel a du-
chů. Hřiště ožilo mnoha nadpozemskými 
bytostmi a jejich dospělými kamarády. 
Všichni si mohli vyzkoušet své nadpřiroze-
né schopnosti v netradičních disciplínách. 
Když začalo strašidýlkům kručet v bříšku, 
nelenila a vyráběla ze sladkých dobrůtek 
originální špíz. Atmosféru celého podveče-
ra nádherně dokreslila světýlka a lampiony 
ruční výroby.

vychovatelky ŠD

Školní družina informuje
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Děkuji panu starostovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Bohumila Machová

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Blanka Malá

Děkuji touto cesto městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.
 Jindřiška Svobodová

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za mi-
lou gratulaci, dárek a květiny u příležitosti mých narozenin.
 Čeněk Linhart 
 
Srdečné děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za bla-
hopřání u příležitosti výročí naší zlaté svatby.
 Manželé Schejbalovi
 
Děkujeme městu Slatiňany za dárek, květiny a milou gratulaci 
u příležitosti oslavy výročí naší zlaté svatby.
 Manželé Půhoných

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání 
u příležitosti výročí naší zlaté svatby, paní Aleně Pavlišové za mi-
lou návštěvu dárek a květiny.
 Manželé Kopečkovi

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s našim drahým, 
zesnulým panem Jiřím Procházkou. Zároveň děkujeme za květino-
vé dary, ústní a písemné projevy soustrasti a slova útěchy. Poděko-
vání patří i panu faráři Brindovi a také pohřebnímu ústavu Charon 
za důstojné vypravení pohřbu a za profesionální přístup.
 Zarmoucená rodina

Touto cestou chci za svého manžela Stanislava Berana moc podě-
kovat všem členům Rybářského spolku ve Slatiňanech, kteří mu 
pomohli při chytání ryb. Ještě jednou všem děkuji.
 Manželka Jaroslava Beranová

Poděkování
Dne 14. prosince 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Růžena a Jaroslav Balcarovi.
Dne 30. prosince 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svat-
by manželé Alena a František Šustrovi.
K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Šum tvých vlasů

Zlaté svatby

Tak nazval svou druhou básnickou sbírku slatiňák Zdeněk Jirá-
sek. O jeho první sbírce Dívka s koblížky i o jejím úspěchu a oce-
nění jsem už v Ozvěnách psala. Sbírky se od sebe výrazně liší, 
i když vznikaly vlastně souběžně až na to, že každá ležela v jiném 
šuplíku…
Zatímco Dívka s koblížky obsahovala především krátké, čas-
to až aforistické, rýmované a většinou vtipné básničky, nová 
sbírka je psána volným veršem a najdeme v ní básně často 
milostné, ale také nostalgické povzdechnutí nad zmizelým 
mládím.
Sbírka Šum tvých vlasů, opět z nakladatelství Oftis (stejně 
tak jako Dívka s koblížky), je k zakoupení v chrudimských 
knihkupectvích, ve slatiňanské vinotéce, v městské knihovně 
a pochopitelně u autora. Dá se objednat i přes internet. V kníž-
ce jsou i nádherné akty od královédvorského malíře Františka 
J. Kalenského. 
Její cena je 100 Kč. Renata Maryšková

 
 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 13. prosince od 18.00 hod. 

 
Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 

 

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:
Joy Fieldingová – Potok stínů
Barbara Nesvadbová – Přítelkyně
Barbara Erskinová – Řeka osudu

Měsíc s pěknou knihou

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním 
roce si bude možné půjčit či vrátit knížky v pátek 
20. prosince do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvi-
díme, ale až po novém roce, a to opět ve známou 
provozní dobu od 7. ledna 2014.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 
a také trochu času, který budete moci strávit nad pěknou knížkou 
přejí všem knihovnice.

Knihovna oznamuje

POZVÁNKA ke společnému setkání na začátek adventu 
do kláštera sester františkánek ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 15 ho-
din (vchod z ulice Nádražní).
Srdečně zvou sestry a M. Kyselová-Schmoranzová.
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VÁNOČNÍ RECITÁL 
MEZZOSOPRANIST-
KY JANY SYCHROV-
SKÉ
9. 12. 2013, začátek 
v 19.00 hodin
Tradiční předvánoční 
hudební vystoupení pěv-
kyně Jany Sychrovské 
a jejích hostů v zámecké 

knihovně. Předprodej vstupenek zajišťuje 
Infocentrum Slatiňany, rezervace na tele-
fonním čísle 469 660 239.

VÁNOČNÍ JARMARK
14. 12. 2013, začátek v 10.00 hodin
Město Slatiňany a Státní zámek Slatiňany 
pro Vás i letos připravily Vánoční jarmark 

v prostorách nádvoří a kuchyně slatiňan-
ského zámku. Těšit se můžete na velký 
vánoční strom v nádvoří, možnost nákupu 
vánočních dárků, sladkých i slaných dob-
rot, několik hudebních vystoupení i pro-
hlídku vánočně vyzdobených zámeckých 
pokojů. O programu této oblíbené akce se 
již brzy dozvíte na plakátech a na www.za-
mek-slatinany.cz.

MIMOŘÁDNÉ ZIMNÍ PROHLÍDKY 
– „KOUZLO VÁNOČNÍHO ZÁMKU“ 
21. 12.–26. 12. 2013, začátek v 11.00 ho-
din
Zapomeňte na předvánoční stres a shon 
a přijeďte podlehnout kouzelné zimní at-
mosféře slatiňanského zámku. Přepychově 
zařízené zámecké interiéry se Vám během 

šesti prosincových dnů představí v nevída-
né kráse; v jídelně bude bohatě prostřený 
stůl očekávat návštěvu vzácných hostů, 
pod vánočním stromem najdete štědrou 
nadílku pro velké i malé obyvatele zámku 
a reprezentační salóny zazáří v působivém 
světle lustrů a lamp. Čtyřicetiminutová 
procházka vánočním zámkem vyvrcholí 
v zámecké knihovně, která bude poprvé 
od roku 1945 zařízena tak, jak si ji pamato-
vali poslední majitelé. 

Prohlídky se uskuteční denně od 21. 
do 26. prosince vždy v 11, 12, 13 a 14 ho-
din. Vstupné je 100 a 70 korun. Rodinné 
vstupné je 270 korun.
Bližší informace na tel. č. 469 681 112 
a www.zamek-slatinany.cz.

Kalendář kulturních akcí Vánoce 2013

Stále trvá soutěž, stále se můžete zapojit, stá-
le můžete něco vyhrát…
Jak dobře znáte Železné hory? Národní geo-
park 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 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, Nasa-
vrky, 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 pro-
storách všech zúčastněných informačních 
center, na jejich webových stránkách a na 
stránkách Národního geoparku Železné 
hory (www.geoparkzh.cz) a turistické ob-
lasti Chrudimsko-Hlinecko (www.navstev-
nik.cz). Po slosování bude na těchto mís-
tech k nahlédnutí také seznam výherců. 

Quest Národním geoparkem
Železné hory

 

Středisko Junáka Slatiňany pořádá ve čtvr-
tek 5. 12. Mikuláše pro veřejnost. Zájem-
ci o návštěvu Mikuláše, čertů a andělů si 
můžete objednat u paní Zuzany Hrubé 
na telefonním čísle 732 305 229. Akce je 
nekomerční. 

V pondělí 23. prosince rozdává středisko 
Junáka Slatiňany ve spolupráci se správou 
zámku tradiční Betlémské světýlko. Akce 
proběhne od 16.00 do 18.00 na nádvoří sla-
tiňanského zámku. Můžete se těšit na tra-
diční divadlo i zpěv koled.

Junák Slatiňany připravuje
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Jednalo se o opakování téhož vzpo-
mínkového počinu obce před 48 lety 
s tím rozdílem, že deska památníku je 
dnes plastová z laminátu. Původně kovo-
vá deska z bronzu byla odcizena zloději 
kovů, o čemž byla veřejnost informována 
(Ozvěny, srpen 2013).

Uvedený den v titulku článku patří 
11. listopadu 2013 a je významný i tím, že 
se v ČR připomíná od roku 2001 jako Den 
válečných veteránů. Shoduje se s datem 
příměří, ukončující před 95 lety první svě-
tovou válku. Je zároveň tragickým impe-
rativem zbytečné smrti statisíců padlých 
vojáků v této válce a mementem nad počí-
náním mocných tohoto světa. 

Odhalení nové desky (obr. č. 1 a 2) se 

zúčastnila řada hostů, předem avizovaná 
přítomnost hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického se nekonala pro jeho 
odvolání do Prahy. Ve skupince veteránů 
(obr. č. 3 a 4) byl Stanislav Rychlý z klubu 
výsadkových veteránů Chrudim a mezi ně 
patřil také tajemník městského úřadu Josef 
Prokš s generálskými insigniemi vojáka 
v záloze.

Hlavním řečníkem při této obnovené 
pietě za oběti poslední války byl staros-
ta města MVDr. Ivan Jeník (obr. č. 5). 
Ve svém projevu uvedl, že byla hrubým 
způsobem znevážena památka zahynulých 
občanů v letech 1938–1945, jejichž jména 
jsou na pamětní desce vyznačena. Předsta-

vitelé města nebyli vůči tomuto hanebné-
mu činu pachatelů, motivovaném nízkými 
pudy touhy po penězích, zcela lhostejní 
a postarali se o novou desku, která by 

se nestala hledaným sběrovým artiklem. 
Na závěr vyslovil starosta přesvědčení, že 
nyní již zůstane zachována pro další gene-
race obyvatel.

S krátkým vystoupením přispěli půso-
bivými slovy výše zmíněný zástupce vete-
ránů a duchovní správce farnosti P. Štefan 
Brinda.

Slavností oficiální ráz odhalení nové 
pamětní desky byl ukončen zapěním státní 
hymny v podání učitelky ZUŠ Jany Sych-
rovské.

Zhotovení laminátové tabulky k památ-
níku obětí nacismu přišlo město téměř 
na 30 tisíc Kč, účtovaných firmou HVH 
z Dolní Kalné u Hostinného. Odborně byla 
instalována na místě počátkem října.

Pro pamětníky připojujeme dva obráz-
ky z prvního odhalení, které se uskutečni-
lo 21. 11. 1965. Na obr. č. 6 jsou tehdejší 
představitelé obce s odbojářem plk. V. 
Čeřenským (též ve výřezu) a na obr. č. 7 
je čestná stráž místních hasičů ve stejno-
kroji po odkrytí roušky a položení věnce 
k památníku.

Ing. Milan Vorel
fota Ing. Jiří Pešek a archiv

Důstojný akt odhalení pamětní desky obětí II. světové války připadl na svátek sv. Martina

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 5

obr. č. 6

obr. č. 7

obr. č. 2

obr. č. 1
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Po roční přestávce se do Slatiňan díky 
Dětskému folklórnímu souboru Sejkorky, 
který pracuje pod hlavičkou T. J. Sokol 
Slatiňany, vrátil Dětský mezinárodní fes-
tival Tradice Evropy. V průběhu 4 festi-
valových dní děti ze zahraničních souborů 
odtančily a odzpívaly celkem 9 vystou-
pení po celém Pardubickém kraji. Mimo 
Slatiňan festival ještě zavítal do Svitav, 
Chrudimi, Pardubic, Řečan a Choltic. 
V letošním – jubilejním 15. ročníku se 
mimo hostitelských souborů představi-
li hosté z Polska, Slovenska, Estonska, 
Rumunska a Indie.

Festival byl slavnostně zahájen ve stře-
du 6. listopadu v Chrudimi, ale hned druhý 
festivalový den všichni účastníci strávi-
li ve Slatiňanech. 2 dopolední výchov-
né koncerty pro školy shlédlo více než 
400 malých diváků nejen ze Slatiňan, 
ale i z Nasavrk, Včelákova a až z Pardu-

bic přijely povzbudit své spolužáky děti 
z Waldorfské základní školy. Odpoledne 
byl pro naše hosty připraven bohatý pro-
gram. Prohlídka města, vycházka na Koči-
čí hrádek, prohlídky slatiňanského zámku 
a Muzea Švýcárna. I večer byla sokolovna 
opět zcela zaplněná. Slavnostního zahájení 
se ujala prezidentka festivalu paní Zuzana 
Slouková spolu se starostou města Slati-
ňany panem Ivanem Jeníkem, který také 
převzal záštitu nad festivalem. Slatiňanský 
galakoncert navštívila i poslankyně Posla-
necké sněmovny ČR paní Květa Matušov-
ská. Celý večer měl úžasnou atmosféru 

a všichni účastníci si moc pochvalovali 
slatiňanské publikum. Sejkorky si na tuto 
slavnostní příležitost připravily 2 vystou-
pení s jarní tematikou. Mladší skupina 
zahájila večer „Jarním švitořením“ a star-
ší skupina obřadně vynesla smrtku a pak 
předvedla obchůzku s létečkem.

V sobotu 9. listopadu proběhlo závě-
rečné setkání všech účastníků festivalu 
na Evropském bále. Po celý den se děti 
měly možnost učit tance svých zahranič-
ních hostů, v národních stáncích ochutná-
valy místní speciality a v tvůrčích dílnách 
si vyráběly dárečky pro rodiče nebo kama-
rády. Všem rodinám Sejkorek, které se 
staly na celý týden náhradními rodinami 
pro naše hosty, patří velký dík za jejich 
starostlivost. I ostatním rodinám patří 
dík za jejich finanční i materiální pomoc. 
Těch slaných i sladkých dobrot, které 
rodiče připravili na Evropský bál. Jejich 

pomoc v sobotu v tvůrčích dílnách pro 
děti byla také skvělá. Díky jim si všech-
ny děti odvážely domů mnoho pěkných 
dárků, které si vlastnoručně vyrobily.

A děkovat budu dál. Díky za pěkné 
ubytování a snídaně pro vedoucí souborů 
na MěÚ Slatiňany. Panu kastelánu Buštovi 
a paní Tesařové díky za poutavé prohlídky 
zámku a Švýcárny, paní Daňkové a Škol-
ní jídelně za výbornou svíčkovou. Pitný 
režim nám sponzorsky pro děti tradičně 
zajistil Velkoobchod pana Málka. Výtečné 

koláčky z pekárny pana Čavrnocha a seka-
ná od pana Vladyky opět voněly celou 
sokolovnou. Samozřejmě nesmím zapome-
nou na T. J. Sokol Slatiňany za perfektní 
servis a přípravu sokolovny a svým kama-
rádům a rodičům Sejkorek za organizač-
ní a technickou pomoc. Děkuji také Kátě 
Salfické, Kátě Chalupové, Báře Vaňkové 

a Marušce Špičákové – našim hosteskám. 
Celý festival byly k dispozici našim hos-
tům a řešily s nimi jejich problémy a sta-
raly se o bezchybný průběh jednotlivých 
festivalových dní.

Byl to opravdu náročný týden, ale 
věřím, že pro děti přinesl mnoho zajímavých 
zkušeností a pěkných zážitků, nová přátel-
ství a pocit, že na lidové tradice, kroj, české 
písničky a tance musíme být hrdí. A dou-
fám, že i podle příznivých reakcí pedago-
gů a návštěvníků večerních galakoncertů 

nemusíme mít strach o diváky na našich 
koncertech. Již nyní se tedy mohou těšit 
na zajímavé hosty, které pozveme k účasti 
na dalším ročníku našeho festivalu.

Stáňa Sejkorová,
 vedoucí DFS Sejkorky

15. ročník MDFF Tradice Evropy
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Měsíc říjen a počátek listopadu byl v MŠ MOMO přímo prosycen 
událostmi. Děti se společně s tetami snažily využít každé možné 
chvilky k procházce do parku a plnými doušky vstřebat skomí-
rající sluneční aktivitu a teplo, které nám bude v zimním období 
jistě scházet. Podzim k nám byl prozatím velmi milostivý a tak 
jsme si tepla a slunečního svitu užili dosyta, a naše vnitřní sluníč-
ka jej mohou předávat našim blízkým. Je škoda, že kolemjdoucí 
nemohou obdivovat v našich oknech podzimní výtvory našich 
dětí neb celá budova zdravotního střediska dostává nový kabát 
a tak pevně doufáme, že již brzy i vy budete mít možnost ještě 
zahlédnout vyrobené barevné listy v oknech než je vystřídá před-
vánoční čas. V říjnu k nám zavítaly pracovnice Ekocentra Paleta. 
Děti se na chvíli proměnily v krtečky, který ve známé pohádce 
toužil po kalhotkách a vyzkoušely si cestu jeho zpracování až 

po jeho vyčesání. Všechny si domů odnesly kousek vlastnoručně 
vyčesaného lnu spolu s obrázkem známého Krtečka. Ve čtvrtek 
7. listopadu jsme se s dětmi vypravily na Evropský festival tradic 
a folkloru Tradice 2013 do Sokolovny. Folklórní soubor Sejkorky 
hostil soubory z Polska, Rumunska a Slovenska. Dětem se vystou-
pení moc líbilo a nadšeně o něm vyprávěly maminkám a tatínkům. 
V pátek 8. listopadu naši školku navštívili Alžběta a Pavel Jasanští 
a společně s dětmi jsme se v muzikoterapeutickém zvuku vydali 
za rytmi a zvuky. Společně strávený prožitek byl krásným startem 

do pátečního dne. V dalším týdnu se naše aktvity pomalu, ale jistě 
upínaly k pondělí 11. 11., svátku Svatého Martina. Věnovali jsme 
se písním spojeným se Svatým Martinem a výrobě lucerniček.

Martinská slavnost
Dovolte mi, abych povídání o Svatomartinské slavnosti započala 
počátkem písně: 
„Svatý Martin jede, Svatý Martin jede, bílý kůň ho veze, bílý kůň 
ho veze....“ 

Světla venku ubývá a počasí nás vhání do náručí domovů, tepla 
plápolajících krbů, planoucích svíček. Je to čas, který nám více 
než kdy jindy nabízí možnost hledat cestu k druhým lidem i sa-
motným k sobě. Svátek Svatého Martina jako takový je spojen 
s významným lidským gestem – bratrským soucitem a rozdělením 
se s trpícím a láskou k bližnímu. Martinská slavnost v MŠ MOMO 
byla slavností světýlek a sdílení. Společné setkání jsme zahájili 
krátkým vystoupením dětí a ukázkou aktivit z ranního kruhu. Poté 
všechny, a nejen děti, čekala hraná pohádka. Venku se sešeřilo 
a naše cesta do parku byla lemována vydlabanými svítícími dý-
němi, pohybující se průvod dětí s vyrobenými lucerničkami mířil 
do zámeckého parku, kde děti čekalo malé překvapení, které si 
musely najít ve spadaném listí. Tušíte správně, byl to poklad z čo-
koládových mincí! V parku jsme zpívali písně a najednou k nám, 
ve světle lampy, cválal jezdec zahalený pláštěm a na bílém koni. 
Zastavili v dostatečné vzdálenosti, rytíř tasil meč a jal se mávat 
dětem na pozdrav. Nadšení a radost dětí byla nakažlivá i pro do-
spělé. Po čase stráveném v počínajícím podzimním chladu nás 
přivítalo teplo a pohostinnost prostor MŠ, kde jsme se společně 
dělili o Martinské rohlíčky a symbolicky si připomněli soucítění 
s druhými a ochotu se rozdělit.
Patronem svátku Svatého Martina je jak praví legenda římský vo-
ják, který jedné chladné noci rozetnul svůj plášť vejpůl, aby jed-
nu mohl darovat promrzlému žebrákovi. Svatý Martin nám dává 
možnost v sobě probudit soucit a za nedlouho se můžeme těšit 
na dobu svatého Mikuláše, který nám symbolizuje ryzí myšlení. 
Už se všichni těšíme na další čas strávený v „teple“ naší školky 
a v okruhu rodičů a přátel školky.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Přijel Sv. Martin nebo ne?

                                                                            Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany  

 
                                          

                     

                    
pořádá 

20.ročník

 Předvánočního turnaje 
mužů a žen    

v sobotu 21.prosince 2013 v 9,00 hodin 
ve sportovní hale ve Slatiňanech 
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Milí příznivci sněhu, zimy, spor-
tu a především kvalitních dokumentů. 
I letos je pro Vás připraven festival zim-
ních sportů pod názvem SNOW FILM 
FEST 2013. Promítat budeme 7. 12. 2013 
od 13.30 hodin ve SPOLEČENSKÉM 
DOMĚ v Tyršově ulici.

Filmová přehlídka „Tierra SNOW 
FILM FEST“ je největší festival svého 
druhu, jak uvádí i manažer festivalu Dan 
Hála: „Těší nás velký zájem o pořádání 
festivalu i v menších městech. Jsme rádi, 
že můžeme nejlepší filmy uplynulé sezóny 
ukázat i tam, kde by jinak takovou možnost 
neměli“ říká manažer festivalu Dan Hála 
a dodává: „Počtem míst konání jsme zda-
leka nejrozšířenější sportovní či outdooro-
vý filmový festival v Česku i na Slovensku“.

Podrobný seznam filmů najdete 
na propagačních materiálech, které jsou 
k vyzvednutí v IC Slatiňany a část bude 
distribuována do schránek. Informace 
najdete také na plakátech i na stránkách 
města. Také v letošním roce proběhne 
v závěru promítání losování o ceny, které 
Vás snad potěší, nebo pobaví. Takže co 
dodat? Přijďte, budeme se těšit a Vy se 
nebudete nudit!

V letošním roce se mnou Vendulou 
Tesařovou a dobrými dokumenty…
Seznam promítaných filmů:
Hlavní program je sestaven ze sedmi filmů, 
které získaly řadu ocenění na zahraničních 
filmových festivalech: Crossing the Ice 
– Napříč ledy, Tempting fear – Lákavý 
strach, Blue Obsession – Modrá posed-
lost, Snow Way, Nordfor sola – Na sever 
od slunce, Neviditelná hora, Unicorn Sa-
šimi – Sašimi z jednorožce. 
Bonusovými filmy jsou: Snowgirls, Ata-
raxie.
Hlavními partnery jsou TIERRA, Rock 
Point, Švýcarsko, Marmot, Loap, Les 
Menuires.
Mediálními partnery Tierra SNOW FILM 
FEST jsou: lidovky.cz a Lidové noviny, 
celostátní síť radií Hey, Rádio Expers, 
magazín SNOW a Snow.cz, CSFD.cz, 
Pohora.cz, 100+1, Příroda, Hiking.sk, 
OutdoorFilmy.sk.

Další informace, podrobnosti o fil-
mech a autorech najdete na www.Snow-
Film.cz.

SNOW FILM FEST 2013
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V letošním ročníku tohoto festivalu měli 
posluchači možnost vidět a slyšet sedm 
kapel. Jednoznačným vrcholem bylo oče-
kávané vystoupení hlavní hvězdy festiva-
lu – Věry Martinové. Z nadšených reakcí 
publika bylo jasné, že očekávání jejich 
fanoušků byla naplněna. Diváci v zcela 
zaplněné sokolovně bouřlivě aplaudovali 
a vynutili si několik přídavků. Paní Mar-
tinová si velmi pochvalovala atmosféru, 
kterou skvělé publikum během jejího vy-
stoupení vytvořilo. Také se jim poté od-
měnila autogramiádou. Pestrý program, 
moderovaný zkušeným Mirkem Ošancem, 
nabídl i další velmi kvalitní podívanou. 
Trio Kofe&Vlna dobře program rozjelo. 
Písně Žalozpěvu jakoby připomněly, že 
právě vrcholí podzim.
Vzápětí swingující folkař Pepa Štross svý-
mi srandičkami dokázal rozesmát celou 
sokolovnu. Stráníci dokonale interpretovali 
několik světových folkových evegreenů. 
Pak přišlo na řadu již zmiňované trio – Věra 
Martinová se svou sestrou a skvělým kyta-
ristou Jamie Marshallem. Po nich dokázala 
pardubická skupina Marien, že opravdu umí 
a není to vůbec náhoda, že týden před tím 
vyprodala Sukovu síň na Pardubické kon-
zervatoři, kde měla svůj výroční koncert. 
Festival zakončila domácí, slatiňanská sku-
pina Strunovrat.
Chtěl bych velmi poděkovat sponzorům 
za spolupráci a přízeň, bez které by se ten-
to festival konat nemohl. Dále také všem, 
kteří aktivně pomáhali při samotné organi-
zaci festivalu. Již nyní probíhají přípravy 
programu X. ročníku,
který by se měl v listopadu 2014 opět v sla-
tiňanské sokolovně uskutečnit.
 Petr Šotta

IX. Slatiňanský vrabčák je historií

8. 12. 2013   293. Malá cena Monaka
 (Cena Evy Novotné)
 14.00 hodin
24. 12. 2013  294. Malá cena Monaka
 (Vánoční)
 10.00 hodin
19. 12. 2013  30. ročník Nočního běhu 

Auešperskem
 Zaječice u Chrasti u Chrudimi
 18.00 hodin

Termínovka KRBu Chrudim

Ve středu 11. 12. 2013 se v hudebním sále 
školy od 17.00 hodin uskuteční Vánoční 
žákovský koncert. 

V úterý 17. 12. 2013 se od 17.00 hodin 
koná na zahradě ZUŠ Slatiňany tradič-
ní Zpívání u stromku, na které vás žáci 
a učitelé ZUŠ srdečně zvou.

Pozvánka ZUŠ Slatiňany
na vánoční akce
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MĚSTO SLATIŇANY 
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 
Slatiňany

Grantová témata pro rok 2014
pro přidělování finančních příspěvků-grantů města Slatiňany or-
ganizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město 
samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, 
organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale je-
jichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, 
majícím trvalé bydliště na území města Slatiňany,
schválená usnesením rady města Slatiňany č. 1206/82/2013/
RMS dne 18. 11. 2013. 

1. Podpora rozvoje občanské společnosti
-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-

rujících zdraví 
2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
3. Kulturní aktivity
-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
4. Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i ne-

organizovanou veřejnost
- dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

5. Ochrana životního prostředí
- aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klu-

bů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k oboha-
cení kulturního, společenského a sportovního života ve městě

7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
9. Dotace na letní táborovou činnost 

10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány měs-
tem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním 
životě ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany 
nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků – grantů 
z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon-
trole a upravují postup pro rozhodování o přidělení finančních 
příspěvků-grantů města Slatiňany organizacím, které mají síd-
lo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má 
zájem na jejich existenci a prosperitě.

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech měs-
ta. Celkovou výši finančních prostředků určených na granty 
schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé 
žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není 
nárokové.

3.  Žadatelé o finanční příspěvek – grant nesmí mít k městu Slati-
ňany nevypořádané finanční závazky.

4. Příspěvek nesmí být použit k úhradě mzdových nákladů a ná-
kladů na občerstvení.

5. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dis-
pozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.
cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, 
odbor hospodářsko-správní.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku – grantu
•  od 1. ledna do 28. února podávají organizace žádost o přidělení 

finančního příspěvku-grantu na předepsaném formuláři na hos-
podářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou 
o činnosti za uplynulý kalendářní rok

•  pokud žádá o grant organizace, která jej obdržela i v předchozím 
roce, je podmínkou přiznání nového grantu předložení vyúčtová-
ní původního grantu do 15. prosince v roce jeho poskytnutí. Vy-
účtování se předkládá na hospodářsko správní odbor městského 
úřadu Slatiňany.  
Přechodné ustanovení: Při podávání žádostí pro rok 2012 před-
kládají žadatelé vyúčtování v termínu do 31. ledna 2012.

•  Hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady 
města

•  konečnou výši finančního příspěvku-grantu pro vybrané subjek-
ty stanovuje rada města v rámci schváleného rozpočtu města pro 
příslušný kalendářní rok

•  s příjemcem grantu bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí fi-
nančního příspěvku – grantu z rozpočtu města Slatiňany“ podle 
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vyúčtování grantu
•  řádné vyúčtování finančního příspěvku-grantu předloží žada-

tel do 15. 12. v roce jeho poskytnutí dle účelu, na který byl 
přidělen – toto vyúčtování následně podléhá finanční veřejno-
správní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zákona č. 
563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pově-
ření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 
zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu 
Slatiňany nejpozději do 31. 1. následujícího roku na který byla 
dotace přidělena

•  finanční příspěvek-grant nesmí být použit na úhradu mzdových 
nákladů a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena přímá dotace na následující rok a po-
skytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením rady města Slatiňany 
č. 434/30/2011/RMS dne 14. 11. 2011 nabývají účinnosti dne 
1. 1. 2012.
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře 
žádosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko 
správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant “.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků-grantů z rozpočtu 
města schválená RM č. 414/29/2007 dne 28. 11. 2007 se tímto ruší.
Ve Slatiňanech dne 21. listopadu 2011

MVDr. Ivan Jeník Vítězslav Kolek
   starosta města                  místostarosta

Další informace možno získat na MěÚ Slatiňany u Ing. Vladi-
mír Rašína, vedoucího HSO, tel. 469 660 244, e-mail: v.rasin@
slatinany.cz. Žádost je k dispozici na adrese: www.slatinany.cz 
(GRANTY 2014).

Grantová témata pro rok 2014
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Dlouhodobě pronajmu nový byt 3+kk ve Slatiňanech
- plynové topení, parkovací stání, zahrada, kolárna
- volný ihned
- tel. 724 331 290

Soukromá inzerce

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na benefiční 

VÁNOČNÍ KONCERT 
Zazní vánoční písně a koledy 

 Účinkují: 

Iva Ryzová – soprán 

Jiří Pavliš – baryton 

Jitka Šottová, Jan Pavliš - housle 

Jiřina Hrubá, Tereza Kučerová - hoboj 

Jiřina Doušová, Hedvika Jochcová – varhany 

Chrámový sbor pod vedením J. Doušové 
 

Koncert se uskuteční v neděli 29.12.2013 
v 15.00 hodin v kostele sv. Martina  

ve Slatiňanech 
 

V S T U P N É   D O B R O V O L N É 

 Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu fary. 

 


