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Ve čtvrtek 16. ledna 2014 bude Laskavý večer čistě v domácí 
režii. Vystoupí známí slatiňanští hudebníci Jitka Šottová (housle) 
a Petr Šotta (kytara). Oba učí na místní ZUŠ a oba také hojně 
koncertují. V současné době je veřejnost zná hlavně jako členy 
úspěšné skupiny Strunovrat.
Pro Jitku to bude na Laskavém večeru premiéra, Petr zahraje 
po čtvrté, ale od jeho předešlých vystoupení uplynulo už hodně 
vody. Hrál na 1. a 2. Laskavém večeru v roce 2003 a na 10. v úno-
ru 2004. Vše to bylo ještě v kavárně.
V hudebních pauzách přečte Zdeněk Jirásek několik básní ze své 
nové sbírky Šum tvých vlasů. Sbírku si bude možno na místě 
i koupit.
Laskavý večer začne v 19 hodin a za vstupné 50 korun dostanete 
i malé pohoštění. z.j.

Hvězdička stříbrná dopadla na zem
a všechno kolem nás mění se rázem.
Bim bam, bim bam, zvonů zní hlas, je 

tady vánoční čas.
Slavnostní zvonečky zvoní, z kuchyně 

cukroví voní.
Všechno se leskne a třpytí, na stromku 

světýlka svítí.
Na kamnech purpura a v ruce part Tiché noci,

takovou pohodu přejeme všem o vánocích.
Ať s každou spadlou vločkou se rozhostí v srdci mír,

ať s každým rampouchem se rozezní štěstí,
ať všem vůně jehličí přinese do duše klid.

Krásné vánoce plné pohody, radosti a toužebného očekávání 
a v novém roce 2014, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a lásku 
se sluníčkem v duši i srdíčku přejí

děti a zaměstnanci Mateřské školy Slatiňany
112. Laskavý večer – Jitka a Petr Šottovi

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.

Přijďte v pondělí 23. 12. mezi 16.00 a 18.00 hodinou na nádvoří 
slatiňanského zámku. Uvidíte tradiční divadlo, budete si moci za-
zpívat vánoční koledy a převzít Betlémské světýlko, které skauti 
jako novodobý vánoční zvyk roznášejí po celé Evropě. Světýlko 
je zapáleno u věčné lampy v Betlémě a do světa se šíří jako sym-
bol pravdy, lásky a porozumění. Těšíme se na setkání.

členové střediska Junáka Slatiňany

Provozní doba úřadu o vánočních svátcích 2013

Skauti přinášejí Betlémské světýlko

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 23. lis-
topadu 2013 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):
Horník Dominik Slatiňany, Švermova 748
Hubená Eliška Slatiňany, Kunčí 9
Troubil Kristián Slatiňany, Schmoranzova 310
Brůžková Josefína Slatiňany, Wolkerova 276
Malina Štěpán Slatiňany, Tyršova 750
Preisler Denis Slatiňany, T. G. Masaryka 111
Peřinová Jolana Slatiňany, Klášterní 336
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové a paní učitelky Dany 
Coufalové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich 
rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Přijďte se pobavit, zatančit a třeba vyhrát zajímavou cenu v tom-
bole na již 3. Městském plese, který se uskuteční v sokolovně, 
a to v sobotu 1. února 2014. Hostem a moderátorem bude známý 
herec Ivan Vyskočil, k tanci i poslechu zahraje skupina Chorus, 
uvidíme mažoretky i děvčata tanečního oboru místní zušky a čeká 
na Vás další překvapení včetně půlnoční tomboly. Předprodej vstu-
penek bude v infocentru od ledna 2014. Cena vstupenky 120 Kč.

3. Městský ples

Přání k novému roku
V roce 2014 Vám všem přeji hodně pevného zdraví,

osobních i pracovních úspěchů, štěstí a pohody.
Mějte se všichni rádi, žijte bez závisti a zášti k ostatním.

MVDr. Ivan Jeník, starosta
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 82. schůzi dne 18. 11. 2013

  1.  Grantová témata pro rok 2014 (RM schválila).
  2.  Inventarizaci majetku města za rok 2013 (RM schválila).
  3.  Zásady používání výpočetní techniky a programového vyba-

vení města Slatiňany (RM schválila).
  4.  Úpravu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní 

školy Slatiňany na r. 2013 (RM schvalila).
  5.  Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Ma-

teřskou školu Slatiňany na rok 2013 (RM schválila).
  6.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2013 (RM vzala 

na vědomí).
  7.  Výběr zhotovitele na zakázku malého rozsahu – Realizace akce 

„sáňkařský kopec“ v areálu Mateřské školy Slatiňany (RM ne-
schválila pro finanční nákladnost a bezpečnostní rizika).

  8.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotace od ÚP + drobné přesuny 
mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu).

  9.  Schválení smlouvy a přijetí dotace (RM schválila přijetí dota-
ce ve výši 1 281 093,65 Kč od Ministerstva životního prostředí 
ČR na pořízení metacího vozu).

10.  Přijetí finančního daru pro ZŠ Slatiňany (RM schválila přijetí fi-
nančního daru ve výši 20 000 Kč na pořízení interaktivní tabule).

11.  Výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2012/2013 (RM 
vzala na vědomí).

Rada města Slatiňany projednala
na své 83. schůzi dne 2. 12. 2013

  1.  Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (RM 
schválila).

  2.  Zaměstnanecký program BONERIX (nabídka výhodného vo-
lání a internetu – RM vzala na vědomí).

  3.  Přijetí daru na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Smekalova 
(RM schválila přijetí daru – pěti sloupů, kabelů a spojovacího 
materiálu).

  4.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Dodáv-
ka a montáž posuvné brány a branky na dvůr MěÚ Slatiňany 
(RM schválila firmu Jaroslav Hamerník s nejvýhodnější na-
bídkou 137 169 Kč).

  5.  Uzavření smlouvy o dílo s VIA ALTA a.s. (vypracování žádosti 
o dotaci na vybudování kompostárny – schváleno).

  6.  Úpravu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany (RM 
schválila). 

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

  8.  22. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2013 (přijetí dotace na zametací stroj a revita-
lizaci Třešňovky + drobné přesuny, schváleno).

  9.  Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně 
(RM schválila přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 21 
383 Kč).

Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které 
zřizuje Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu Slatiňany 
za finanční podporu, kterou nám poskytlo v roce 2013 a které si 
velmi vážíme.
Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonická kri-
zová intervence – Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost 
komunikace zdarma prostřednictvím programu SKYPE. Zájemci 
o naši službu nás naleznou na Skype pod uživatelským jménem 
linka.duvery.uo. 
Zároveň přejeme všem občanům města Slatiňany krásný rok 2014.
Za o.s. KONTAKT Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení.

Zastupitelstvo města Slatiňany na svém 19. zasedání ze dne 
11. 12. 2013 vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany 
č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, která bude účinná od 1. 1. 2014.

Sazba poplatku dle této vyhlášky pro rok 2014 činí 630 Kč/
osobu a kalendářní rok.

Splatnost poplatku za komunální odpad je stanovena 
do 31. března 2014.

Tak jako každý rok stanovilo město Slatiňany i pro rok 2014 mož-
nosti osvobození od místního poplatku. Oproti roku 2013 dochá-
zí ke změnám, proto se prosím se změnami seznamte, pokud bu-
dete chtít možnost osvobození využít.

Úplné znění vyhlášky od poplatku naleznete na webových strán-
kách města Slatiňany: www.slatinany.cz a na úřední desce města 
(naproti lékárně).

Žádáme všechny poplatníky, aby vyčkali s úhradou poplatků 
za psa a za komunální odpad do doby, než obdrží poukázky 
k úhradě. Ty budou obsahovat údaje nutné k identifikaci plat-
by a je nutné je v případě platby vždy uvádět. Poplatky bude 
možné zaplatit převodem z účtu, nebo v úředních hodinách 
v hotovosti na pokladně MěÚ Slatiňany.

Způsob stanovení výše místního poplatku za odpad
Částka místního poplatku ve výši 630 Kč vychází z kalkulova-
ných výdajů za odpad, které by měly být městem Slatiňany hra-
zeny v roce 2014.

Jedná se konkrétně o tyto výdaje:
-  2 179 200 Kč za svoz směsného komunálního odpadu ze sběr-

ných nádob – popelnic (tato cena byla v měsíci prosinci 2013 
vybrána jako cena nejnižší a předložila ji jako v letech přede-
šlých společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., dru-
há nabídka byla ve výši 2 294 741,95 Kč a třetí byla dokonce 
2 874 473 Kč)

-  800 000 Kč na sběrný dvůr města 
-  630 000 Kč na svoz a využití vyseparovaných složek komunální-

ho odpadu z barevných kontejnerů umístěných po městě (plasty, 
sklo, papír a nápojové kartony)

I když město Slatiňany získává v každém roce od společnosti 
EKO-KOM i dotaci za třídění odpadů ve výši cca 280–300 tisíc 
korun, příjmy nepokryjí výdaje a město Slatiňany bude systém 
nakládání s odpadem i v roce 2014 dotovat, a to ve výši cca 
370 000 tisíc korun.

Přestože často apelujeme na řádné třídění odpadu, které by snížilo 
celkové náklady na likvidaci, jsou mezi námi stále ti, kteří odpad 
netřídí. Pokud máte někoho takového ve svém okolí, poučte jej 
o tom, že pokud budou řádně třídit, můžeme ušetřit náklady, a tím 
i snížit místní poplatek, který každý rok musíme hradit. Pokud 
nebudeme odpad třídit, místní poplatky se budou stále navy-
šovat.
Další možností, jak ušetřit náklady za likvidaci odpadu, a tím 
i snížit poplatek za odpad, je kompostování. Pokud máte jenom 
trochu možnost, sbírejte biologicky rozložitelný, zelený odpad 
(nejen ze zahrad, ale i z domácnosti) a kompostujte jej!

Bc. Petra Víšková

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje

Poplatek za komunální odpad v roce 2014
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Děkujeme městu Slatiňany za uspořádání oslavy stříbrných sva-
teb, zvláště pak zaměstnankyním za přípravu pohoštění a pěkného 
prostředí, panu místostarostovi za jeho slovní projev a účinkují-
cím za jejich hudební vystoupení.

manželé Říhovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Jeníkovi a paní Pavlišové 
za gratulaci a krásný dárek u příležitosti naší „zlaté svatby“.

manželé Hana a Josef Pitrovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání 
u příležitosti výročí naší zlaté svatby, paní Pavlišové za milou ná-
vštěvu, dárek a květinu.

manželé Vrbovští

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

Eva Čejková

Obyvatelé Domova s pečovatelskou službou ve Slatiňanech děku-
jí za zpříjemnění adventního času dětem a učitelkám z Mateřské 
školy Slatiňany z místní skautské organizace a přátelům ze Svazu 
diabetiků Slatiňany. Těšíme se na další spolupráci.

Poděkování
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 kníž-
ku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdy-
koliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených 
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Milena Holcová – Věčný striptýz, Babky na divoko
Miroslav Donutil – Ptejte se mě na co chcete, a já na co chci odpovím
Lars Kepler – Písečný muž

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

MIMOŘÁDNÉ ZIMNÍ PROHLÍDKY – 
„KOUZLO VÁNOČNÍHO ZÁMKU“ 
21. 12.–26. 12. 2013, začátek v 11.00 hodin.
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 pamatovali poslední 
majitelé. 
Prohlídky se uskuteční denně od 21. do 26. prosince vždy v 11, 
12, 13 a 14 hodin.
Vstupné je 100 a 70 korun. Rodinné vstupné je 270 korun.
Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.

Vánoce 2013 na zámku ve Slatiňanech

Setkání seniorů
POZVÁNÍ na 2. setkání seniorů dne 9. ledna 2014 v 15.00 hodin 
v klášteře – vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová.

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany za-
hájila půjčování lyží od 16. 12. 2013.

Výpůjční doba:
Pondělí 14.30–16.00 h.
Úterý 18.00–19.30 h.
Středa 15.30–16.30 h.
Čtvrtek 16.00–17.30 h.

Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, 
ale i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.
Cena za běžecký komplet 
90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet 
120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet 
180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.
Kontakt: 
p. uč. Hanuš t. 775 028 801, p. uč. Hübnerová t. 776 070 006
škola t. 469 681 413

Půjčovna lyží

Kadeřnictví Na Křižovatce ve Slatiňanech Lenka Stahoňová 
přeje všem svým zákaznicím a zákazníků hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v roce 2014 a těší se na jejich stálou přízeň.

Přejeme všem atletům, příznivcům atletiky, hodně zdraví, spor-
tovních úspěchů v roce 2014! Poděkování pak směřuje ke všem 
sponzorům, kteří náš oddíl podporují, protože bez nich bychom 
měli problémy s činností celého oddílu. Rádi bychom i Vám po-
přáli v nastávajícím roce 2014 vše nejlepší, hodně zdraví a pra-
covních úspěchů.

Za atletický oddíl Jan Hanuš

Atleti přejí a děkují
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To byly další výle-
ty Klubu českých turis-
tů Slatiňany. V pondělí 
28. října jsme znovu jeli 
do Prahy. Zase jsme vyu-
žili zpřístupnění dalších, 

jindy uzavřených památek. Tentokát nás 
nejvíc lákala Kramářova vila. Ze stanice 
Hradčanská – kolem domu, kde určitou 
dobu žila Charlota Masaryková, Bruské 
brány a letohrádku královny Anny jsme šli 
do Chotkových sadů. Na tomto pozemku 

bylo původně jen hospodářské zázemí 
Pražského hradu. V roce 1833 zde nej-
vyšší purkrabí hrabě Karel Chotek nechal 
zřídit veřejné sady. On se i jinde po Praze 
zasloužil o zkrášlení města, hlavně právě 
výsadbou zeleně. A na jeho počest byla 
tato původním názvem Lidová zahra-
da po několika letech nazvána Chotko-
vy sady. Z parku jsou krásné výhledy 
na Prahu, dokonce údajně ty nejkrásnější. 
I my jsme si je v tom slunečném dnu uží-
vali. Je tu i památník českého básníka 
spisovatele Julia Zeyera, zhotovený podle 
návrhu sochaře Josefa Maudra. U památ-
níku jsme si připomenuli Zeyerova díla, 
jeho veliké jazykové znalosti, nejednodu-
chý život i to, že byl – jako vůbec první 
- pohřben na Slavíně. 

Po lávce jsem přešli ke Kramářově 
vile. Na baště sv. Máří Magdalény, která 
tvořila součást zrušeného městského opev-
nění si ji nechal vystavět Karel Kramář, 
první předseda československé vlády. 
Novobarokní vila se secesními prvky 
byla postavena podle projektu Friedricha 
Ohmanna. Její vzhled výrazně ovlivňovala 

svými někdy i nezvyklými podněty man-
želka premiéra – Naděžda Nikolajevna. 
Ovlivňovala práci jak architekta, tak poz-
ději i stavitele. Na bohaté plastické výzdo-

bě se podílel sochař Celda Klouček. Jižní 
fasádu situovanou k Rudolfinu člení rizalit 
s předsunutým balkonem, na jeho zábradlí 
je Kramářovo heslo: Pravdou třeba proti 
všem. Před tímto průčelím je zahradní 
schodiště a soustava teras, všechno s úžas-
nými panoramatickými výhledy na Prahu, 
končící až nad Zbraslaví. Návrh i založení 
zahrady bylo dílem zahradního architekta 
Františka Thomayera. Krásná zahrada ale 
zcela patřičně zůstává pouze doplňkem 
vily. Do vzhledu budovy i jejího vybavení 
a výzdoby je převážně promítnuta Kramá-
řova politická orientace na carské Rusko 
i původ jeho manželky. Pod jejím vlivem 
byla vyzdobena ruskými a byzantskými 
motivy.

Karla Kramáře silně ovlivnila právě 
jeho studijní cesta po Rusku v roce 1890. 
Po předchozích cestách po západní Evro-
pě si tuto zemi zamiloval a našel tam 
i svoji životní partnerku Naděždu Nikola-
jevnu. Nebylo to však jednoduché – ona 
byla vdaná a měla čtyři děti. Po dese-
ti letech se jejich vztah vyřešil a došlo 
ke sňatku, ale ona přišla o své děti. Jejich 
život byl i pak složitý. Kramář byl v roce 
1915 zatčen a dokonce odsouzen na smrt. 
Manželka, byť byla sledována tajnou poli-
cií, se mu ze všech sil snažila pomoci. 
Naštěstí byl v červenci 1917 amnesto-

ván. Po vzniku republiky se dostal do čela 
vlády, ale ve funkci byl jen do léta 1919. 

Kromě této vily vystavěl Kramář ještě 
dům na Krymu a ve svém rodišti Vyso-
kém nad Jizerou. Jeho domy v Čechách 
se po první světové válce staly útočištěm 
pro ruské emigranty, kterým Kramářovi 
nezištně a obětavě pomáhali. Vzájemný 
vztah manželů byl plný vroucí lásky, snad 
i proto, že jejich manželství bylo bezdětné 
a tak měli jen jeden druhého. Karel Kra-
mář zemřel v 77 letech, pouze půl roku 
po smrti milované manželky. 

Velkolepě pojatá vila nás okouzlila. 

Měli jsme možnost prohlédnout si zají-
mavé interiéry a od příjemné průvodkyně 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. 

Blízko Kramářovy vily byla další 
naše zastávka u zajímavého objektu 
Hanavského pavilonu. Je to technická 
památka z litiny, betonu a skla. Byl to 
původně reprezentační pavilon Komárov-
ských železáren pro Pražskou jubilejní 
zemskou výstavu roku 1891. Název má 
podle majitele železáren, knížete Viléma 
Hanavského. 

Kolem Metronomu jsme se dál pro-
cházeli Letenskými sady s úžasnými 
výhledy na osluněnou Prahu i Vltavu 

s řadou mostů a došli jsme k Letenské-
mu zámečku. Je to soubor restaurací – 
Braserie Ullmann, restarauce Beleredi, 
komorní Salónek ve věži (v něm je pouze 
jeden stůl a u něj čtyři židle) a zahradní 
restaurace. Závěr naší procházky v Leten-
ských sadech byl u pavilonu Expo 58. 
Je to připomínka úspěchu naší republiky 
na světové výstavě v Bruselu. V tomto 
objektu tam tehdy byla restaurace, která 
byla později přestěhována právě sem. Při-
pomněli jsme si nejen tamní úspěch naší 
expozice, Laterny magiky, filmu Karla 

Praha, Hlinsko a Mikuláš
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Zemana Vynález zkázy, i historii celé té 
následující doby.

Potom pouze pár „statečných“ z nás 
vydrželo frontu u Poslanecké sněmovny 
a my ostatní - už jen několik památek Malé 
Strany a Starého Města a jeli jsme domů.

Další náš výlet byl do přírody. Vlakem 
do Holetína, dlouhé vesnice s kostelem 
sv. Jana Křtitele, o které je záznam už 
z 12. století. Odtud jsme mířili do Horního 
Babákova, tam hezká lidová architektura 
a pak lesem k Srní. V lese jsme obešli 
půvabné jezírko – pozůstatek dávného 
lomu. Pak jsme došli k dalším lomům, kde 
údajně mají výhledově vzniknout různá 
rekreační hřiště a koupaliště. V lese tu je 
i naučná stezka s tabulemi, které přibližují 
místní geologii, i historii lomařství. Podle 

chatové kolonie jsme už mířili do Hlinska. 
Tady jsme ale ještě viděli velmi zajímavou 
budovu – Matulovu vilu. Tu si v letech 
1923-24 nechal vystavět právě majitel 
zdejších žulových lomů a po něm je i její 
jméno. Objekt projektoval architekt Josef 
Skřivánek, zdobí jej sgrafita i valbová 
střecha. Na jedné straně je krásná terasa 
a nad ní – pro druhé podlaží je lodžie. 
Na průčelí je nápis: „Dům tento v boží 
ochranu svěřujeme – u Matulů ho jmenu-
jeme. Jedna hodina na slunci za celý den 
– hodinu pro sebe, nespoután, svoboden“. 
Vila je malý kousek od nádraží Hlinsko 
a opravdu stojí za zhlédnutí.

V neděli 8. prosince jsme měli náš 
mikulášský výlet. Přes park, pak vycházka 
lesem. Celou cestu jsme se radovali z poča-

sí, které nám proti předchozím dvěma 
dnům neskutečně přálo. A v hospůdce POD 
KOPCEM nás čekal oběd a pak mikulášská 
nadílka. Mikuláš s andělem a čertem kaž-
dého podarovali a zábavy u toho bylo dost 
a dost. Bylo nás 30 a bylo potěšující, že se 
všichni dobře bavili. Přišel sem i náš mno-
hem mladší kamarád Mgr. Miroslav Čme-
lík, který nám pomáhá získáváním dotací 
na naše vícedenní pobyty. I jeho návštěva 
nám všem udělala radost.

Bylo to opravdu takové až milé setká-
ní nás všech. A o tom to nakonec je – 
setkat se, popovídat si i pěkně se projít, to 
je pro nás důležité. 

Krásné Vánoce a všechno nejlepší 
v dalším roce všem čtenářům.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Naši muži se již několik let drží mezi špičkou 
krajského přeboru a nejinak tomu bylo i le-
tos. Soutěžilo celkem sedm družstev, která se 
utkala v pěti kolech. První dvě jsme vyhráli 
a vypadalo to, že se probojujeme do kvali-
fikace o 2. ligu, ale v dalších třech kolech 
jsme nestačili na silnou Poličku, která měla 
přece jen početnější kádr. Za nás nastoupilo 
ve všech kolech dohromady celkem 21 zá-
vodníků, ale šest bylo jen jednou. Naopak 
absenci neměli Tomáš Pilař, Ondra Češík, 
Kuba Venzara, Kuba Košín, Pavel Brožek, 
Michal Sirový a Jirka Pavliš. Jednou chyběli 
Libor Milotínský a Ondra Piskač.
Nejvíce bodů nasbíral Pilař (174,75), dále 
Češík (156,75), Venzara (113), Košín (79), 
Milotinský (62), Piskač (58,5), Brožek (58), 
Závorka (53,75).
V každém kole se závodilo v šestnácti dis-
ciplínách. Celkem tedy proběhlo 80 závodů, 
z nichž naši atleti vyhráli 27, což bylo suve-
rénně nejvíce ze všech. Navíc jsme měli 23 
druhých a 11 třetích míst. 
Naší nejsilnější disciplínou byla výška (118 
bodů), následovaly dálka (87), 110 m pře-
kážek (85,5), trojskok (85)… , naopak nej-
větší slabinu jsme měli v dlouhých bězích. 

Na 1500 m jsme dokázali za pět kol nasbí-
rat dohromady jen 12, na 3 resp. 5 km 17 
a na 800 m 19 bodíků. Jak se to jen mění. 
Před třemi lety to bylo skoro přesně naopak. 
Odešla nám však jedna generace běžců 
a nové zatím nemáme.
Konečná tabulka KP
1. Atletika Polička 33 h.b. 1037,5 p.b.
2. AK Sp. Slatiňany 32  1011,0
3. Hvězda Pardubice C 23  674,0
4. Lok. Trutnov 20  600,5
5. SK Týniště n/Orlicí 16  460,5
6. Sokol Nová Paka 8  201,0
7. Sokol Hr. Králové B 7  197,5
Naše družstvo tvoří výbornou partu a to 
i přes to, že polovina kádru bydlí dosti dale-
ko. Piskač jezdí až z Kladna, Závorka a Pa-
vel jsou z Prahy, Dalecký z Kolína a Sirový 
ze Dvora Králové. O pevném vztahu k od-
dílu svědčí i to, že na závody jezdí tito borci 
za své.
Náš oddíl je vůbec hodně kompaktní. Zá-
vodníci, popř. jejich rodiny a přátelé se spo-
lečně zúčastňují řady různých společných 
akcí. Již od roku 1984 (s malou přestávkou 
počátkem našeho století) jezdí celý oddíl 
na letní soustředění. To letošní proběhlo stej-

ně jako loni v oblasti Kralického Sněžníku. 
Byl to týden plný tvrdého tréninku, turisti-
ky, mnoha soutěží a her, ale také společných 
posezení a nechyběla ani tradiční společná 
četba. Po sezóně následovalo podzimní 
soustředěníčko. Tentokrát bylo za humny, 
tři dny jsme strávili na skautské chatě v Šiš-
kovicích. A nechybělo ani koupání v potoce 
a venkovním bazénu (šli tam všichni), což 
bylo v parném posledním říjnovém víkendu 
nesmírně osvěžující. Také jsme absolvova-
li jeden vodácký víkend na Jizeře, spojený 
s chozením po krásných skalních útvarech 
v okolí Malé Skály. A samozřejmě proběhla 
řada menších akcí, např. i společné prosin-
cové spaní pod širákem ve slatiňanských 
hvozdech.
Z toho plyne, že je příjemné být členem na-
šeho klubu. Ať už se někdo rozhodně pro 
závodní nebo rekreační formu, ať už někdo 
pomáhá jako trenér mládeže nebo funkcio-
nář, každý má možnost se našich akcí účast-
nit. Trénujeme (nyní v hale) v pondělí, středu 
a pátek od 17 do 19 hodin, v neděli chodíme 
od 9.30 na společné výběhy do lesa. Přidat se 
může kdokoli.

zdeněk jirásek

Atletika
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Záměr městského úřadu renovovat 
v letošním roce tyto zchátralé křížky byl 
zveřejněn v Ozvěnách z května 2013.

Sochař a restaurátor Karel Krátký, který 
toto zadání pro město realizoval, skončil 
veškeré práce na jejich záchraně hydrofobi-
začním potěrem celých křížků v posledním 
říjnovém týdnu 2013 (obr. 1 a 2).

Havarijní stav obou památek vyža-
doval demontáž jednotlivých částí křížů 
včetně soklu a na místě jej restaurovat. 
Do ateliéru byly převezeny pouze hlavice 
horních podstavců s křížem. Rovněž bylo 
potřeba vybetonovat nové základy pro 
jejich opětovné sesazení na stejném místě, 
u spodního křížku jsou větší a vystupují 
nad okolní terén. Repliky nepůvodních 
křížků byly odstraněny a z pískovce zho-
toveny nové, tvarově podobné původním 
(obr. č. 3, 4 a 5).

To svědčí o systematickém postupu 
restaurátora, neboť podle jeho názoru šlo 
patrně o první zásah tohoto druhu za celou 
dobu jejich existence, přičemž spodní 
boží muka, vyzdvižená papírenským mis-
trem Seifrtem ze Svídnice, jsou datována 
rokem 1735.

V kartuši vyrytý text na přední straně 
těles podstavců křížů, překračující roz-
sahem u horního pomníčku jeho rámec, 
je dlouhým časem značně setřelý. Poda-
řilo se ho v maximální míře co do počtu 
slabik zvýraznit. Více již nebylo možno 
od restaurátora zašlých křížků očekávat.

Technický stav starého rovu válečníka, 
jehož symbolicky připomíná v kartuši nad 
textem kruhový štít s dvěma rukama sví-
rající meč, byl horší. Jeho spodní přední 

podstavec, tvořící stěnu ze silné pískov-
cové desky se zcela uvolnil, čímž byla 
narušena jeho statika. Nezbytnost zajištění 
jeho stability byla již akutní kvůli sesutí.

U spodních muk, výše již připome-
nutých, byl pískovcový kříž s plastikou 
ukřižovaného Krista uražen podle svědec-
tví pí Petržílkové kolem roku 1950. Nebyl 

už pak obnoven a na jeho místo instalován 
plechový v roce 2007, financovaný ze 
sbírky věřících (Ozvěny, srpen 2009). Je 
zachycen na snímku č. 6, na němž vidíme 
i horní pomníček po doplnění malým kříž-
kem od p. Zavřela v roce 2007, protože 

původní z pískovce byl odcizen v roce 
2000 (Ozvěny, prosinec 2011).

Náklady na rekonstrukci obou křížů 
se pohybovaly v rozmezí 94–96 tisíc Kč 
za každý včetně DPH, horní byl o něco 
dražší. Pardubický kraj na tento účel 
poskytl grant ze svého rozpočtu ve výši 
40 tisíc Kč.

Ing. Milan Vorel
Foto K.Krátký a E. Esserová

Památné kříže nad Škrovádem byly restaurovány

obr. č. 3

obr. č. 4

obr. č. 5

obr. č. 6

obr. č. 2

obr. č. 1
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Diecézní charita Hradec Králové 
FARNÍ CHARITA CHRUDIM
Školní náměstí 56
 537 01 CHRUDIM
tel: 469 622 953
e-mail: farni.charitacr@tiscali.cz

Využití Tříkrálové sbírky 2013
Výnos z Tříkrálové sbírky 2013 byl využit následujícím způsobem :
Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a osob-
ní asistence, zakoupení ochranných pomůcek a pořízení dalších 
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Mimo drobné pomůcky 
byly zakoupeny tři vozíky, o které je stále veliký zájem. U všech 
zdravotnických pomůcek byla provedena revize. 
Další část sbírky byla věnována na dofinancování provozu občan-
ské poradny při Farní charitě Chrudim, která zdarma poskytuje so-
ciálně právní poradenství klientům z celého regionu. Zde se jedná 
především o kancelářské potřeby zejména papír, pokud klientům 
pomáháme sepisovat různá podání a žádosti, poplatky za školení 
a vzdělávání poradců, nájemné a poplatky za energie. 
Farní charita věnovala část sbírky na akutní finanční pomoc soci-
álně slabým rodinám i jednotlivcům. Při této pomoci je nutná spo-

lupráce s dalšími odbornými pracovišti, kteří se věnují dlouhodo-
bé sociální práci s takovýmito klienty a finanční pomoc doporučí. 
Pět procent výtěžku sbírky jsme odeslali na výstavbu vodárny 
v Nirma Nagar v Indii. 
V roce 2013 obdržela Farní charita Chrudim z Tříkrálové sbírky 
částku 354 289Kč.
Záměr na využití Tříkrálové sbírky 2014
1.  Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a služ-

by osobní asistence, zakoupení a renovace zdravotních pomů-
cek, zejména těch, o které je největší zájem, polohovací postele. 
Zakoupení nutných ochranných pomůcek – zdravotnické ruka-
vice a jiné. Nájemné, poplatky za energie, provozní náklady 
na vozidla. Celkem 60%.

2.  Dofinancování provozu bezplatné občanské poradny, nájem, 
energie, kancelářské potřeby, poplatek AOP. Celkem 25%

3.  Finanční pomoc sociálně slabým rodinám i jednotlivcům 
v akutních nepříznivých situacích, do kterých se nedostali pře-
vážně vlastní vinou a na základě doporučení k výplatě takovéto 
pomoci. Celkem 10%.

4.  Finanční pomoc pro rozvoj projektů souvisejících s projektem 
Adopce na dálku. Celkem 5%.

Bc. Hana Petrusová, ředitelka Farní charity Chrudim

Využití Tříkrálové sbírky 2013

 Dne 4. ledna 2014  bude ve Slatiňanech   
probíhat 

Tříkrálová sbírka 2014. 
  Otevřete koledníkům nejen dveře,  

ale především svá srdce.  
I díky Vám můžeme pomáhat potřebným.    

Děkujeme. 

 



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Josef Prokš, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci 
města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., 
Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 20. ledna 2014. ZDARMA. 
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Domácí násilí je násilí mezi osobami žijící-
mi ve společné domácnosti, ke kterému 
dochází opakovaně v jejich soukromí
 a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti.
Domácí násilí se rozvíjí postupně,
 má svou dynamiku a cyklický
průběh. Násilí není jednorázový 
incident, dlouhodobě se
opakuje a stupňuje. 

Ohroženou osobou se může stát
každý – žena, muž, dítě i senior.

V Česku se každý den objeví
nový případ týrání seniora,
každého druhého pak týrá vlastní rodina!

Nikdo není povinen snášet 
týrání, vydírání, násilí!!!

Mezi formy násilí na seniorech lze zařadit:
bití, odpírání jídla, vystavování chladu, nadávky, urážky, ponižování, 
přisvojování si důchodu, omezování sociálních kontaktů, odpírání péče...
Tyto formy se většinou objevují v kombinaci.
Před násilím nesmíme zavírat oči!

Kde hledat pomoc a podporu:
- Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – působnost
  v celém Pardubickém kraji – 774 755 744
- Bílý kruh bezpečí, o.s. – pobočka Pardubice – 732 923 462
- Senior telefon – bezplatná linka – 800 157 157 - nepřetržitě
- Policie ČR – 158. Městská policie - 156
- u sociálních pracovnic a pracovníků
- v nejbližším okolí u lidí, ke kterým máte důvěru
- na městském úřadě
Domov znamená bezpečí, pro násilí a příkoří tam není místo!


