
ÚNOR 2014

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

1

Ve Slatiňanech již osvědčená a populární dvojíce. Bude to jejich 
čtvrté vystoupení na Laskavém večeru. Stejně jako v předešlých 
pořadech bude jistě i tentokrát hodně veselo. S jakým programem 
přijedou, to se musíme nechat překvapit, ale určitě nebude chybět 
zpívání u piana a nějaké to autorské čtení.
Přemysl Rut  je  výborný pianista,  zpěvák,  spisovatel,  dramatik, 
divadelní režisér, publicista a pedagog. Markéta Putužáková vy-
studovala herectví na pražské DAMU a v letech 1994–97 studova-
la herectví i v Paříži. Do Francie dodnes často jezdí hrát.
Oba dva také učí na DAMU.
113. LV se uskuteční ve čtvrtek 6. února od 19 hodin.
Za vstupné 50 korun dostanete i malé pohoštění.  z.j.

113. Laskavý večer
PŘEMYSL RUT a MARKÉTA POTUŽÁKOVÁ

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané,
pořádá

v sobotu 22.února 2014

tradiční Sportovní ples
opět v místní sokolovně.

Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje skupina NORMAL 03. Začátek ve 20.00 hodin.

Předprodej vstupenek (místenky) v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé!!! 

Upozorňujeme, že nadále platí dočasně upravená pracovní doba, 
kterou  naleznete  vždy  na  aktuální  týden  na  www  stránkách  či 
na vstupních dveřích do knihovny a infocentra, popřípadě volejte 
na telefon 469 660 239.
Děkujeme za pochopení.

Aktuálně z knihovny a infocentra

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 7. pro-
since 2013 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):
Ficková Sofie  Slatiňany, T. G. Masaryka 151
Kramaříková Natálie  Slatiňany, Nádražní 639
Málková Denisa  Slatiňany, Dělnická 308
Němec Tadeáš  Slatiňany, T. G. Masaryka 836
Pavlišová Klára  Slatiňany, Medunova 221 
Šeda Daniel  Slatiňany, Škrovád, Souběžná 169
Šnor Mateo  Slatiňany, T. G. Masaryka 881

Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu paní učitelky Dany Coufalové a paní učitelky Jiřiny 
Hrubé. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodi-
čům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

nadále našemu úřadu nejsou Městským úřadem Chrudim, předá-
vány změny v evidenci obyvatel. Za účelem její aktualizace, žá-
dáme občany o nahlášení narození dítěte. Narození stačí nahlásit 
telefonicky,  tel. 469 681 102 p. Kolouchová. Pokud od Vás ne-
získáme tuto informaci nemůžeme Vás pozvat na vítání občánků. 
Zároveň žádáme občany, pokud možno, nahlásit nám odstěhování 
ze Slatiňan a přihlášení se na jinou adresu.
Není Vaší povinností nahlásit nám uvedené údaje, ale pokud takto 
učiníte pomůžete nám k vedení aktuálního stavu evidence obyva-
tel ve Slatiňanech.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.  M.K.

Vážení občané,

V případě, že bude na území našeho města, ať již na veřejnosti nebo 
v uzavřených objektech docházet k narušování veřejného pořádku, 
nočního klidu nebo budou některé osoby páchat výtržnosti, žádáme 
občany, aby se obrátili na Policii ČR, obvodní oddělení Chrudim.
Městský úřad není kompetentní k řešení těchto případů.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro občany

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:
James Patterson – Provinilé manželky
Josef Formánek – Syn větru a Prsatý muž
Halina Pawlowská – Strašná nádhera

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 8. schůzi dne 11. 12. 2013

  1.  Zajištění  svozu a odstranění  směsného komunálního odpadu 
v roce 2014 (výsledek výběrového řízení) (RM rozhodla uza-
vřít smlouvu se společností AVE CZ. Cena za svoz směsného 
komunálního odpadu (z popelnic) pro rok 2014 činí na zákla-
dě výběrového řízení 2 179 110,77 Kč. Zbývající výdaje za svoz 
a využití dalších odpadů (vyseparovaných složek a odpadů ze 
sběrného dvora) jsou pro rok 2014 kalkulovány ve výši cca 
1 430 000 Kč).

  2.  Pronájem přístupové chodby v domě č. p. 21 ve Slatiňanech 
(kadeřnictví, kosmetika) (schváleno).

  3.  Dohodu o vypořádání náhrady za spotřebovanou elektrickou 
energii a vodné v kiosku na parkovišti u hřebčína (schváleno).

  4.  Vstupenky na 3. městský ples ve Slatiňanech (schváleno).
  5.  Zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 613/1 

v  kat.  území  Slatiňany  (připojení  nové  stavby  trafostanice 
v ulici Vrchlického) (schváleno).

  6.  Dohodu  o  budoucí  spolupráci  o  odběru  kompostu  (s firmou 
Oseva Agri).

  7.  Stanovení  celkového  počtu  zaměstnanců  MěÚ  Slatiňany 
(na 33 schváleno).

  8.  Finanční dar pro SeniorCentrum Skuteč (RM neschválila po-
skytnutí daru).

  9.  Ceník placených služeb – kopírování (schváleno).
10.  Sazebník  úhrad  za  poskytování  informací  dle  zákona 

č.106/1999 Sb. (schváleno).
11.  Prominutí pohledávky (RM neschválila prominutí pohledávky 

vzniklé na základě pokuty za přestupek).
12.  Úpravu platebních podmínek se společností A VE CZ odpado-

vé hospodářství s. r. o.
13.  23. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013.
14.  Nákup cen do soutěží (ve výši 5 000 Kč schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 85.schůzi dne 18. 12. 2013

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu   
– Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení  
– Rekonstrukce Havlíčkovy ulice, Slatiňany (schválena firma 
Dopravní inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové s cenou 
87 120 Kč).

  2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu   
– Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení  
– Rekonstrukce části Klášterní ulice, Slatiňany (schválena fir-
ma Dopravní inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové s ce-
nou 81 070 Kč).

  3.  Finanční příspěvek pro Domov pro seniory Heřmanův Městec 
(RM neschválila poskytnutí příspěvku).

Rada města Slatiňany projednala
na své 86. schůzi dne 13. 1. 2014

  1.  Program 20. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schvá-
leno).

  2.  Rozdělení  limitu na granty z  rozpočtu města Slatiňany na  r. 
2014.

  3.  Čerpání sociálního fondu na rok 2014 (RM vydala směrnici).
  4.  Kontrolu dotací 2013 (RM vzala na vědomí).
  5.  Smlouvu  o  pronájmu  nebytových  prostor  a  zajištění  služeb 

(pronájem Sokolovny za účelem pořádání městského plesu – 
schváleno).

  6.  Zřízení služebnosti (věcného břemene) pro vodovod v Píšťo-
vech (schváleno).

  7.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
(RM rozhodla o vyhlášení výběrového řízení – viz níže).

  8.  Bezplatné  zapůjčení  společenského  sálu  ve  Společenském 
domě (společnosti VS Kačeři za účelem pořádání divadelního 
představení pro veřejnost – schváleno).

  9.  Hospodaření v lesích v roce 2014 (dodatek týkající se konkre-
tizace činnosti v lesích pro rok 2014 – schváleno).

10.  Zprávu  o  dokončených  a  rozpracovaných  stavbách  (akcích) 
za období 1. 1.–31. 12. 2013 (RM vzala na vědomí).

11.  Uzavření smlouvy a zasílání varovných a výstražných zpráv 
prostřednictvím SMS (RM rozhodla uzavřít smlouvu).

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada měs-
ta Slatiňany svým usnesením ze dne 14. 1. 2014
vyhlásila dnem 15. ledna 2014 výběrové řízení na poskytnu-
tí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných 
budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2014.
Žádosti  lze podávat na předepsaném tiskopise, který  je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatinany.cz 
(úřední deska – informace – půjčky z FRB 2014).
Termín ukončení podávání žádostí je 28. března 2014.

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

V případě, že Vám do konce měsíce března 2014 nebude poš-
tovní poukázka k úhradě poplatků za psa a za komunální odpad 
doručena,  obraťte  se  prosím přímo na Městský  úřad Slatiňany, 
ve  věci  poplatku  za  odpad  na  paní Bc.  Petru Víškovou,  tel.  č. 
469 660 234,  email: p.viskova@slatinany.cz  a  ve  věci  poplatku 
ze  psa  na  paní Lenku Růžičkovou,  tel.  č.  469  660  238,  email: 
l.ruzickova@slatinany.cz.

Na uvedené referentky se obracejte i v případech, kdy 
Vám částka na poštovní poukázce nebude jasná nebo pokud 
budete chtít platbu rozdělit na jednotlivé poplatníky (v pří-
padě poplatku za odpad) apod.

V žádném případě nehraďte bez předchozí domluvy jinou 
částku, než je na poukázce uvedena, platba pak nemůžeme 
být identifikována.

Bc. Petra Víšková, Lenka Růžičková

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Platební podmínky

Upozorňujeme  občany  a  další  poplatníky  místního  poplatku 
za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy,  třídění, vy-
užívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  (dále  jen  poplatku 
za  odpad)  na  níže  popsanou  ohlašovací povinnost  vyplývající 
z Obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/2013 o místním 
poplatku za odpad.
Poplatník je dle výše uvedené vyhlášky povinen ohlásit správci 
poplatku (Městskému úřadu Slatiňany – konkrétně paní Bc. Pe-
tře Víškové,  tel. č. 469 660 234, email: p.viskova@slatinany.cz) 
vznik a zánik své poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ke  splnění  své  ohlašovací  povinnosti  může  poplatník  využít 
formulář:  Ohlášení  poplatkové  povinnosti,  který  je  dostupný 
na webových stránkách města: www.slatinany.cz –> Formuláře 
ke  stažení nebo přímo na Městském úřadu Slatiňany, hospodář-
sko-správním odboru.  Bc. Petra Víšková

Poplatek za komunální odpad
a s ním související povinnosti
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V loňském roce se i ve Slatiňanech projevil celkový pokles uza-
vírání sňatků v naší republice. V roce 2013 bylo ve Slatiňanech 
uzavřeno 80 manželství. V roce 2012 bylo uzavřeno ve Slatiňa-
nech 100  sňatků a v  roce 2011 90  sňatků. Toto není odhad,  ale 
přesná čísla a je jen náhoda, že tato čísla jsou vždy zaokrouhlená 
na desítky.
Ve Slatiňanech byla obnovena činnost matriky v roce 1995. Od to-
hoto roku do roku 2013 bylo ve Slatiňanech uzavřeno 1 266 man-
želství, tj. průměrně 65 svateb ročně, což na město jako jsou Slati-
ňany je poměrně vysoké číslo. Samozřejmě, že k vysokému počtu 
svateb  přispívá  i  prostředí  slatiňanského  zámku,  parku  a  okolí 
Slatiňan. Snažíme se být vstřícní a vyhovět manželům v jimi vy-
braném místě  konání  obřadu. Velkou měrou,  ke  zdárnému  prů-
běhu  svatebních  obřadů  také  přispívá  jejich  příprava  ze  strany 
zaměstnanců zámku, pod vedením pana kastelána Ing. Jaroslava 
Bušty. Nebýt dobré spolupráce zámku a úřadu, bylo by vše daleko 
složitější.

I nadále si snoubenci vybírají pro uspořádání svatebního obřadu 
různá místa v našem městě a okolí. V loňském roce bylo 42 obřa-
dů na nádvoří zámku nebo v zámecké knihovně, 11 v Zámeckém 
parku, 3 svatby byly uspořádány na Návrší Vrchlického, 1 přímo 
u Restaurace Obora v Trpišově, 1 u rodinného domu v Trpišově, 1 
svatba se konala u nově zřízeného muzea Švýcárna, 19 obřadů se 
konalo v obřadní síni na radnici a 2 svatby byly církevní v kostele 

sv. Martina. Přáním snoubenců, co se týče místa konání obřadu, 
se snažíme vždy vyhovět i když někdy podmínky vybraného mís-
ta nejsou pro nás úplně ideální. Např. Návrší Vrchlického je sice 
opravdu krásné prostředí, zvlášť v létě, když je zalité sluníčkem, 
si manželé atmosféru krajiny mohou opravdu vychutnat. Ale pro 
nás: „30 stupňů ve stínu, obřad je před skalkou nebo přímo na ní, 
oddávajícímu  i  mně  stékají  pod  slavnostním  oblečením  po  ce-
lém těle proudy potu, tento den je to pátá svatba každá na jiném 
místě a je 15 hodin sobotního odpoledne. Držím tác s přípitkem 
a skleničky s cinzanem jsou obaleny vosami, udělám krok a jed-
na vosa  si umane, že mi vleze pod šaty a při podávání přípitku 
snoubencům, se mě rozhodne štípnout – krásný zážitek. Ale i to 
patří k naší práci a přes všechna negativa jsme nakonec spokojení 
a máme radost, že vše dobře dopadlo a mohli jsme uvést do stavu 
manželského další šťastný pár. Nakonec se takovým výjimečným 
příhodám zasmějeme a rádi na ně vzpomínáme. V krátkosti se dá 
říci, že každý svatební obřad je originální a nelze tuto práci brát 
jako rutinu.“
Pro letošní rok je zatím objednáno 43 svatebních obřadů, což je 
oproti jiným rokům méně, protože většinou v tomto čase bylo již 
objednáno 60–70  svateb. Doufáme,  že  i  nadále  zachovají  snou-
benci přízeň našemu městu a pokles počtu svatebních obřadů ne-
bude příliš znatelný.  M.K.

Informace z matriky

Nejpilnější čtenářka si vypůjčila a vrátila během roku titulů (knihy 
+ časopisy): 151
Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc ŘÍJEN 377 návštěvníků
Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc PROSINEC 248 návštěvníků
Statistika knihovny:
Počet návštěvníků: 3894
Počet čtenářů: 364
Počet zájemců o využití internetu: 776
Celkem vypůjčených titulů (kniha + časopis): 17395
Přírůstky nových knih: 479
Z jiných knihoven vypůjčeno: 65
Počty vyřízených rezervací: 268
Nejčastěji vypůjčené knihy:
50 odstínů šedi, Čiň manželu dobře – peklem se ti odmění, 
Slezské písně
Nejčastěji vypůjčené časopisy:
Květy, Vlasta, Týden
Nejčastěji čtený autor:
A. Jakoubková, T. Keleová-Vasilková, L. Howard

Český  statistický úřad hledá  zpravodajské domácnosti,  které  by 
byly  ochotny  za  čtvrtletní  odměnu  855  až  1  355 Kč  (podle  po-
čtu členů domácnosti) podrobně vykazovat  své příjmy a vydání 
za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnosti. 
Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu soci-
álních  opatření,  hodnocení  životní  úrovně  a  struktury  spotřeby 
různých  typů  domácností. Ochrana  důvěrnosti  zjištěných  dat  je 
přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají konkrétně pět domácností, ve kterých  je v čele 
domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním. Všechny domác-
nosti bez dětí,  z  toho 1 domácnost  s  čistým příjmem na osobu 
do 8 000 Kč, 2 domácnosti s příjmem 8 001–11 000 Kč a 2 domác-
nosti s čistým příjmem 11 001–14 000 Kč. Jedná se o domácnosti 
žijící v obci s 2 000 až 9 999 obyvateli, z toho čtyři domácnosti 
žijící v rodinných domech a jedna v bytovém domě.
Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na interneto-
vých stránkách www.pardubice.czso.cz. V případě zájmu o spolu-
práci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Králové-
hradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743 435, mobil: 737 280 866, 
e-mail: vera.cermakova@czso.cz.

Knihovnické NEJ roku 2013 ČSÚ hledá domácnosti
pro statistiku rodinných účtů
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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 Šustrovi

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 Balcarovi

Děkuji panu starostovi za gratulaci k mým narozeninám. Svazu 
diabetiků za krásnou básničku i ocenění a všem přátelům a zná-
mým za přání, milé návštěvy či SMSky.

Emilie Švadlenková

Děkuji panu starostovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Dařbujanová

Děkuji městu Slatiňany,  p.  Pavlišové  za  dárek,  květiny  a milou 
gratulaci k mým narozeninám.

Vlasta Tycová

Za milou gratulaci k mému životnímu jubileu děkuji MVDr. Ivanu 
Jeníkovi a městu Slatiňany. Dík též za dárek, květinu a Milá slova 
paní Pavlišové při předání dárku.

Vlastimil Kotyza

Poděkování panu Málkovi ze Slatiňan a všem jeho zaměstnancům.
Děkuji za dovoz potravin, moc si  toho vážím. Ještě jednou moc 
děkuji.

Doležalová Ludmila, Trpišov

Poděkování

Pozvání

Soukromá inzerce

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ

Pozvání na 3. setkání seniorů dne 6. února v 15.00 hodin v klášteře 
– vchod z Nádražní ulice.

Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová

A pozvánka na sezónu 2014
Milí návštěvníci, je tu nový rok a s ním i připravovaná nová se-
zóna v roce 2014. Možná s lednovým vydáním ozvěn přišel ten 
správný čas ohlédnout se za uplynulou, velmi úspěšnou sezónou 
2013. Jak si tedy muzeum Švýcárna vedlo? Navštívilo jej více než 
5400 návštěvníků. Přesně 5405, což je skvělý výsledek, pomine-
me-li  fakt,  že  několik  přednášek  konaných  v muzeu  bylo  zdar-
ma a tudíž nejsou jejich účastníci zaneseni v evidenci klasických 
návštěvníků. Pokud bychom počítali i všechny, kteří si v muzeu 
něco nakoupili, nebo relaxovali v okolí muzea, bylo by  to číslo 
jistě o mnoho vyšší. Velmi nás tento zájem těší. V loňském roce se 
také venku v areálu muzea konal svatební obřad. Novomanželům 
přejeme do společného života jen to nejlepší.
A  co nás  čeká v  roce  letošním? Krom přízně,  kterou nám  snad 
zachováte, to bude několik přednášek paní Gotthardové, další jsou 
v jednání. Také připravujeme novinky v expozici, kdy se většina 
výstavy bude věnovat legendárnímu seriálu Dobrá voda, ke které-
mu se v současnosti připravuje i 30-ti minutový dokument s pa-
nem režisérem, herci i pamětníky a který se bude pouštět v pro-
mítacím sále. Čekají Vás jistě i milá překvapení o kterých se včas 
dozvíte. Určitě se máte na co těšit.
Za muzeum Švýcárna Vám všem  přeji  šťastný  a  úspěšný  nový 
rok, plný spokojenosti , zdraví a osobních úspěchů. 

Vendula Tesařová, vedoucí muzea Švýcárna.
OTEVŘENO BUDE OD DUBNA 2014, o víkendech od 10.00 
do 17.00 hodin.

ŠVÝCÁRNA V ROCE 2013

Pronajmu,  příp.  prodám,  řadovou  garáž  u  trati  (DEPO) 
za 1 500 Kč roč. nájmu. Tel 603 302 668.

XI. ročník festivalu ve dnech 2. 3.–4. 
5. 2014
Prodej vstupenek od 1. 12. 2013 na:
http://vstupenky.skutec.cz  i  na  odboru 
kultury MěÚ Skuteč a v TIC Městské-
ho muzea Skuteč.
Podrobný program včetně cen na:
www.festival-hudební.skutec.cz. 
Tel. inf.: 469 326 486/487,
mobil: 731 557 422, 731 557 477. 

Zlaté svatby

Česká muzika

Upozornění

Tříkrálová sbírka ve Slatiňanech

Dne 8. 2. 2014 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby man-
želé Rudolf a Hana Böhmovi.
Dne 8. 2. 2014 oslaví v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňa-
nech zlatou svatbu manželé Jaroslav a Marie Vondráčkovi.

K  těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho  spokojenosti  a  zdraví  s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Česká muzika s harmonikou Vám zahraje ve Slatiňanech v restau-
raci U zámku 13. února 2014 od 16 hodin.

Upozorňujeme hlavně starší občany, pokud by měli zájem o umís-
tění v DPS Slatiňany, že od nového roku jsou žádosti k dispozici 
přímo  v Domě  s  pečovatelskou  službou,  Farská  765,  Slatiňany, 
u vedoucí Mgr. Ilony Čápové Tušicové, kde získáte  i  informace 
o podmínkách přijetí.

Farní  charita  Chrudim  děkuje  všem  občanům  města  Slatiňany, 
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, která probíhala začátkem led-
na. Celkem bylo v našem městě vybráno 39 510 Kč.
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PhDr. Jiří Mrkvička (1931–2003) byl slatiňanským rodákem 
a od roku 1969 žil v Chrudimi až do své smrti.

Pracoval  na  psychiatrickém oddělení  pardubické  nemocnice 
ve funkci klinického psychologa a poradce. Jako psychoterapeut 
se věnoval dětským i dospělým pacientům. V závěru svého aktiv-
ního života přednášel psychologii náboženství na katedře huma-
nitních věd Univerzity Pardubice.

Důvodem  vzpomínky  na  dr. Mrkvičku  bylo  desáté  výročí 
jeho úmrtí,  které  připadlo  na 25.  prosinec  2013. K  této  příleži-
tosti se lékaři v Hospicu Chrudim rozhodli vydat vlastním nákla-
dem druhé vydání jeho Knížky o radosti s ilustracemi ak. malíře 
J.  Exnara.  Její  křest  spolu  s  bibliografií  se  konal  13.  prosince 
v areálu hospice, při němž vystoupila skupina mediků z II. lékař-
ské fakulty UK a doprovodila akci citacemi z Mrkvičkovy knihy 
včetně hudebních vložek.

V  předmluvě  knížky  autor  deklaruje  svůj  názor  na  životní 
styl, prolínající se pak jeho textem, který je založen na tvořivos-
ti,  radosti  a  lásce,  v  protikladu  s  konzumním způsobem života, 
spočívajícím na  uspokojování  potřeb  občanů  hmotnými  statky 
a jejich hromaděním.

V  deseti  částech  rozprav  obsahu  knihy Mrkvička  shrnuje 
podněty vyvolávající příjemné pocity  radosti,  jež patří k dušev-
ní  hygieně  člověka  před  traumatizujícími  stavy,  jako  je  úzkost, 
strach, frustrace apod., které jej deprimují.

Knížka o  radosti  se neřadí mezi beletrii,  je  to vědecké dílo, 
doporučené studentům filosofie daného směru. Mrkvička použil 
v textu více odborných výrazů převzatých z latiny a řečtiny, které 
doplňuje  českým  ekvivalentem při  interpretaci  základních  tezí 
u výkladu. Četba i přesto vyžaduje elementární orientaci v oboru.

K  často  frekventovaným cizím výrazům patří  např.  ontoge-
neze,  značící  průběh  individuálního  života  člověka od narození 
do  jeho konce. Ontogenetická  psychologie  je  proto  hlavní  psy-
chologická  disciplína,  zabývající  se  vývojem  lidské  psychiky 
v průběhu života.

Psychika člověka, která  je  autorem označena  jako  radost,  je 
zapříčiněna  stavem  euforie. Vyznačuje  se  prožitkem  vnitřního 
jasu, jenž zahání chmury jeho cesty životem. 

Pozitivní  aktivace  srdce,  způsobující  tuto  iluminaci  svitu  až 
navenek, někdy oslňujícím, podílí se na změně image, člověk se 
stává viditelným okolí, což se projevuje na jeho duševní a fyzic-
ké kondici.

Nemůžeme  opominout  z mnoha  alternativ  radostí  lásku, 
jejichž podob známe ze života velmi mnoho. Život nejvíce pro-
světluje,  zprvu  záblesky,  které  postupně  sílí  a mění  se  doslova 
v zář. Láska s věkem kolísá, může se i vytratit, aby opět nabrala 
sil a zazářila mladým v generačních obměnách. Je sluncem naší 
velké radosti, metaforou nejkrásnějšího lidského citu, provázející 
od nepaměti vztah mezi mužem a ženou.

Radost  je  přirozenou průvodkyní  životem,  provází  všechny 
naše smysluplné projevy, obohacuje naše ego, souzní se srdcem, 
hřejivě  vně  zářícím. Z  pohledu psychologa Mrkvičky  je  radost 
tvořivá a dělná, činí život tolerantnějším a šťastnějším.

Dr. Mrkvička byl  ve  svých názorech optimistou  a v prvním 
vydání Knížky  o  radosti  z  roku  1984  se  otevřeně  hlásí  k  poli-
tické  zodpovědnosti,  neboť náš osud,  který dílem  tvoříme, nám 
nemůže  být  lhostejný  v  evolučním  procesu  usilujícím  o  lepší 
budoucnost.

Tohoto  skvělého  rodáka  a  odborníka mohli  občané  vidět 
na přednášce o životě T. G. Masaryka, která se konala 6. března 
1990 v sále dnešní restaurace U zámku u příležitosti 140. výročí 
narození prvního československého prezidenta.

Jeho slova doprovázely básně J. Seifrta v podání kronikářky 
M. Tiché  a  učitelky A. Medové. Klavírní  skladby  od  J.  Suka 
zazněly od učitelů LŠU a sborové písně souborem ZŠ za  řízení 
učitelek Benákové a Motlové.

Karlova  univerzita  vydala  k  650.  výročí  od  svého  založení 
reprezentativní  publikaci  Psychologické myšlení  a  společnost 
od dvaceti významných myslitelů doby spojených s UK. Nechy-
bí v ní ani Mrkvičkova stať z Knížky o radosti. Byla  to pro něj 
velká pocta, jíž se dožil.  Ing. Milan Vorel

Sentence o radosti z pera psychologa J. Mrkvičky

Děkujeme všem, kteří  se zúčastnili  soutěže v knihovně, přinesli 
vlastnoručně zhotovený řetěz a ozdobili nám jím náš knihovnický 
stromeček. I díky jim byl stromeček zase jiný a zase krásný!!

Vánoční soutěž
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Drazí přátelé, rok 2013 uplynul  jako voda v naší řece Chru-
dimce  a  tak  jsme všichni  hodnotili  uplynulý  čas. Čerstvě  jsme 
bilancovali  útraty  za Vánoce  a  silvestrovskou  zábavu  a  připra-
vujeme se na skládání účtů za uplynulý rok i finančnímu úřadu. 
A tak bilancuji i já, zdejší farář.

Pro  představu přiblížím velmi  stručně,  co  to  vlastně  farnost 
je,  když  už  je  tu  ten  farář.  Farnost  svatého Martina  ve  Slati-
ňanech  je  právnická  osoba. Má  svoje  IČ  (identifikační  číslo), 
musí  také mít  svůj  účet  v  bance,  platit  daně,  atd.  Je  to  téměř 
stejné  jako v  normální  firmě  s  tím  rozdílem,  že my ve  farnosti 
sv. Martina  negenerujeme  zisky  (tedy  alespoň  ty materiální), 
kterými  bychom  se  obohacovali. My nevyděláváme. Točíme  se 
pořád kolem nuly na našem farním účtu. Ale přesto se podařilo 
pár krásných věcí, za které jsem našim farníkům, a nejenom jim, 
vděčný. 

Z podstaty své pracovní náplně pořád procházím a projíždím 
naše město i několikrát denně všemi směry a potkávám se s mno-
hými  lidmi,  všímám si  a přemýšlím,  jací  to  lidé ve Slatiňanech 
vlastně jsou a co tady vlastně stojí za zmínku. A tak jsem se roz-
hodl, že se zmíním o radosti a vděčnosti.

Poděkování  patří,  tak  jako  každý  rok,  za Tříkrálovou  sbír-
ku. Mám  radost,  když  vidím  a  zažívám,  že  jsme  schopni  se 
do Tříkrálové  sbírky  aktivně  zapojit.  Jsme  schopni  zapojit  se 
jako koledníci, i jako dárci. Vím, že to bez námahy a přemáhání 
nejde, ale naší odměnou budiž radost z Božího požehnání našim 
domovům a rodinám. Nesmírně si vážím všech dárců, kteří při-
spěli a jejich darů. Těším se z toho, že na Charitu do Chrudimi, 
kde  se  kasičky  shromažďují,  jsem  je  nemusel  vracet  prázdné. 
V  roce  2013  jsme  přispěli  částkou  38  855 Kč  a  letos  částkou 
39 510 Kč.

V loňském roce se podařila oprava a naladění varhan v kos-
tele  sv. Martina. Oprava  stála  farnost  50  tisíc. Město  přispělo 
8 tisíci, výtěžek z adventního koncertu roku 2012 činil 9 205 Kč 
a zbytkem peněz jsme si přispěli my sami z vlastních kapes. To, 
jak to teď u sv. Martina zní, je pro mě zdrojem radosti. Když se 
snoubí krásná hra např. varhan, houslí a hoboje, je radost poslou-
chat. A  poslouchání  je  cesta  k  naslouchání.  Jsem  přesvědčen 
o tom, že z toho nemám radost jenom já, ale že my všichni může-
me slyšet a také slyšíme, jak nám to společně ladí.

Zdrojem mé  radosti  je  i  náš  chrámový  pěvecký  potenciál. 
Víme, že nejsme „profíci“, ale důvod proč  to děláme,  je  radost. 
A naše radost ze zpěvu se ani nedá zaplatit. My svou radostí ze 
zpěvu rádi obdarováváme a tím přispíváme k radosti ostatních.

Dalším pramenem mé radosti je náš hokejový tým HC Vraní-
ci Slatiňany. Dokonce hrajeme i Křesťanskou Amatérskou Hoke-
jovou Ligu  (KAHL). Máme  krásné  dresy. Radost  se  podívat. 
Samozřejmě mám na mysli dresy, na něž je radost se dívat. Hra 

našeho mužstva mi až takovou radost v loňském roce nepůsobila. 
A tak se snažím být statečný společně s našimi chlapy a statečně 
snášet  i prohry, kterých loni bylo dost. Ale v každém nevydaře-
ném zapase je něco dobrého, krásného a radostného. Po každém 
loňském utkání jsme byli jako fandové našeho klubu pochváleni 
za  atmosféru,  kterou  našim  borcům  poskytujeme. A  zdrojem 
mé  hokejové  radosti  je,  když  vidím  a  zažívám,  jak manželovi 
fandí manželka,  křičí/ječí  na  stadionu  skoro  jako  doma,  když 
děti povzbuzují svého tátu a mlátí do bubnů, že není slyšet slova 
a ostatní příbuzní, kteří přišli fandit, se usmívají.

Radost mi působí  také  společná práce na naší  faře ve Slati-
ňanech. Velmi  se  těším  tomu,  že  jsme  svou práci  nepojali  jako 
ledabylou „akci Z“. Velmi oceňuji  to,  že když  jsme  se  rozhodli 
pro prodloužení životnosti naší slatiňanské fary, rozhodli jsme se 
to udělat poctivě a zodpovědně. Záměrně píšu v množném čísle. 
My.  Já  sám,  coby  zdejší  správce  farnosti,  bych  nic moc udělat 
nezvládl. Těším  se  tomu,  že  farnost má  společný  zájem  faru 
předat budoucím generacím našeho města ve více než dostateč-
ném  stavu. Byla  to  správná volba. Projekt  rekonstrukce  fary  je 
plánován na několik etap. Investice do etapy rekonstrukce kanali-
zace, sanity a části obytných prostorů přesáhnou 500 tisíc korun. 
I v tomto případě jsem rád, že máme podporu města, které nám 
přispělo  12  tisíci. Z  vánočního  koncertu  jsme  získali  8  227 Kč. 
Letos máme v rámci prací na faře na programu střechu, která se 
rozpadá  a  její  krov  potřebuje  ošetřit. Bude  to  zásadní  stavební 
proměna  farní  budovy,  která pěkně  zapadne do krásného areálu 
kostela sv. Martina, zámku i parku.

A z čeho mám největší radost? Že v nás,  lidech ze Slatiňan, 
je mnoho dobrého. Dokážeme si pomoci. Dokážeme se rozdělit. 
Tak  například  letos  naše  farnost  sv. Martina  odeslala  v  rámci 
sbírek,  které  jsou  věnovány  různým účelům  a  které  se  posílají 
tam,  kde  je  toho  ještě  více  potřeba  (misie,  charita,  školství,…), 
85 108 Kč. Na opravu varhan a rekonstrukci fary se letos podaři-
lo z darů farníků shromáždit finanční sumu ve výši 237 520 Kč. 
A to není vůbec málo. Za to patří všem farníkům moje poděková-
ní a můj obdiv. 

Mojí  slatiňanskou  zkušeností  a  radostí  z  roku  2013  je  také 
vědomí,  že  nejsme  těmi,  kdo  jenom čekají  s  rukama v kapsách 
na  to,  kdo  je  kde  obdaruje,  ale  že  i my  sami  jsme  dárci,  kteří 
dokážou přispět různým způsobem k aktivnímu a bohatému živo-
tu v našem městě. A přispět se dá jak do kasičky při Tříkrálovce, 
tak zpěvem a hudbou v kostele, tak i rozdělením se o to, co mám 
a co jsem. Je v nás velký potenciál do budoucna, jak ku prospě-
chu naší farnosti, tak i ku prospěchu našeho města. A to mi dělá 
radost největší.

P. Štefan BRINDA, administrátor farnosti sv. Martina

Co mi dělá velkou a ještě větší radost
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UNESCO definuje kulturní krajinu jako „kul-
turní  dědictví  vytvářené  současně  přírodou 
a  člověkem“.  Tato  definice  je  však  poměrně 
obecná a za kulturní krajinu  lze podle ní po-
važovat jakýkoli prostor, kde žijí lidé. Náhled 
na to,  jak by ideální krajina měla vypadat, se 
proměňoval  v  průběhu  staletí.  Známe  napří-
klad barokní krajinu zidealizovanou v podobě 
areálu hospitalu Kuks či krajinu romantickou, 
jak je často v českých zemích spodobněná čet-
nými  anglickými  parky. A  právě  romantická 
krajina  a  krajinné  úpravy  především  19.  sto-
letí nás zavádí do prostoru panství Nasavrky, 
jehož severní část byla po mnoho let kultivo-
vána  a  rozvíjena  knížaty  z Auerspergu.  Jako 
krajinářský  park  se  nejčastěji  označuje  park 
zámecký, ale to je značné zjednodušení pojmu, 
neboť krajinné úpravy byly prováděny daleko 
za zámeckým plotem. Ať to byly aleje stromů, 
louky se solitérními stromy či upravované ces-
ty, nebo stavby, které se staly nedílnou součás-
tí krajiny a kulturním dědictvím. Tyto stavby 
měly mnoho  funkcí,  ale  vždy  šlo  především 
o  výletní  cíle  či místa  odpočinku,  rozjímání, 
her, sportu nebo zábavy. 
Na ochranu takové kulturní krajiny byl zřízen 
institut krajinné památkové zóny, který je za-
kotven v zákoně o památkové péči. Předmě-
tem ochrany by měla být dochovaná kulturní 
krajina  ve  své  historicky  utvořené  podobě 
bez výraznějších negativních zásahů do člo-
věkem  přetvářeného  přírodního  prostředí  či 
struktury  sídel. Území  krajinných  památko-
vých  zón  je  vyváženým  prostředím  přírod-
ních  a  sídelních  ploch  s  krajinnými  (aleje, 
solitérní  stromy,  atd.)  nebo  architektonický-
mi prvky (rozhledny, hrady, zámky, chrámky, 
kříže,  poutní  místa,  atd.).  Všechny  úpravy 

na horizontech či jiných především vizuálně 
atraktivních místech by měly být prováděny 
citlivě s ohledem na okolí a znalostí důsledků 
pro budoucnost.
Krajinných  památkových  zón  je  v  České 
republice  pouze  devatenáct  a můžeme mezi 
ně počítat také prostor mezi městy Slatiňany 
a Nasavrky,  tzv. Slatiňansko – Slavicko vy-
hlášené za krajinnou památkovou zónu roku 
1996.
Jedním z posledních počinů při obnově Sla-
tiňansko-slavického  areálu  je  zajištění  a  re-
konstrukce vyhlídky Na Chlumu,  jejíž  osud 
donedávna nebyl zrovna šťastný. Z celé této 
romantické  stavby  zbylo  jen  torzo  z  kame-
nů  smutně  zasazené  mezi  staré  stromy  nad 
strmým  svahem  ke  Kochánovickým  rybní-
kům. Mnoho lidí stavbu označuje za pouhou 
rozhlednu,  což  není  úplně  pravda.  V  rámci 
krajinné památkové zóny tvoří jedno z mno-
ha odpočinkových míst, míst  pro  setkávání, 
poklidné  naslouchání  přírodě  a  zároveň  po-
skytuje přístřeší poutníkům při náhlé nepříz-
ni počasí. Věž můžeme považovat i za hlásku 
střežící  lesy  a  varující  před  požáry.  Jak  do-
kládají staré snímky, jde o stavbu, která byla 
oblíbena nejen mezi členy knížecí rodiny, ale 
také mezi zdejšími obyvateli, kteří ji využíva-
li jako cíl procházek a setkání. 
Chvályhodnou  stavební  obnovu  financova-
nou Lesy ČR, s.p. vnímám jako převzetí zod-
povědnosti za dědictví po generacích, které tu 
byly před námi. A to nejen porostů, o které se 
Lesy starají, ale také staveb, které se na jejich 
pozemcích  nalézají.  Obzvláště,  jde-li  o  tak 
unikátní  stavby,  jež  bychom  měli  zachovat 
i pro následující generace.

Jaroslav Bušta, kastelán

Hradec Králové, 6.  ledna 2014 – Lesy Čes-
ké  republiky,  s.  p.  v  závěru  loňského  roku 
dokončily  rekonstrukci  historického objektu 
bývalé  protipožární  hlásky  v  turisty  velmi 
vyhledávané  lokalitě  na  Chlumu,  nedaleko 
města  Slatiňany,  v  okrese  Chrudim  100  let 
starou  regionální  památku  obnovit,  neboť 
patří do souboru památkově chráněných ob-
jektů navazujících na Krajinnou památkovou 
zónu Slatiňansko-Slavicko. 
Oprava  proběhla  podle  projektu  zadaného 
Mikroregionem Chrudimsko, jehož význam-
ným  členem  je  i město  Slatiňany,  které  zá-
měr Lesů ČR  rekonstruovat  bývalou  hlásku 
přivítalo.  Památka  je  nyní  veřejnosti  vol-
ně  přístupná.  Pro  rekonstrukci  hlásky  byly 
využity  materiály,  které  dotvářejí  původní 
charakter stavby – kámen a dřevo. Ve stejné 
lokalitě současně Lesy ČR vybudovaly nový 
altán pro návštěvníky Kočičího hrádku. Obě 
stavby zastřešují mnohaletou snahu Lesů ČR 
o  opravy  unikátních  historických  památek 
oblasti  v  návaznosti  na  budování  návštěv-
nické  infrastruktury. Lesy ČR do obou  akcí 
investovaly částku téměř 1 milion korun. 
Objekt  hlásky  je  přímo  propojen  s  turistic-
kými  okruhy  navazujícími  na  slatiňanský 
zámek  a  další  turisty  hojně  navštěvované 
stavby  jako  je  již zmiňovaný Kočičí hrádek 
nebo Naučná stezka kolem Kochánovických 
rybníků. V sousedství se navíc nachází kom-
plex  Rekreačních  lesů  Podhůra.  Nedaleko 
slatiňanského  zámku  je  možné  navštívit 
i muzeum starokladrubských koní, a to v ne-
dávno zrekonstruovaném objektu nazývaném 
Švýcárna.

Renovovaná Vyhlídka na Chlumu jako součást
auersperského dědictví a kulturní krajiny

Lesy ČR v lesích u Slatiňan na 
Chrudimsku obnovily historickou 
protipožární hlásku a vybudovaly 

nový altán u Kočičího hrádku
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Náš  poslední  výlet 
v roce 2013 byl na obno-
vený Chlum. Tato drobná 
lesní  stavba poblíž Slati-
ňan  byla  řadu  let  zchát-
ralá,  přesto  jsme  se  u  ní 

občas  při  výletě  zastavili. A  tak  –  když 
byla  na  podzim zrekonstruována,  stala  se 
29.  prosince  cílem  tohoto  našeho  výletu. 
Původně  tu  byla  vyhlídka,  kterou na pře-
lomu 19. a 20. století nechal postavit maji-
tel  panství  Jan  František Auersperk  jako 

protipožární  hlásku  a  za  účelem výhledu 
v  tehdejší myslivecké  oboře. Na masivní 
kamenné  podezdívce  byl  dřevěný  krytý 
ochoz. 

Nová  dřevěná  nástavba  v  podobě  té 
původní je provedena citlivě jak k přírodě, 
tak i k historii. Přesto, že se jí říká Neroz-
hledna nebo Nevyhlídka, trochu z ní vidět 
je. A  zajímavé  je  i  vtipné motto,  že  je  to 
„Věž,  ze  které neuvidíte,  přesto  ji musíte 
vidět“. Skutečně stojí za to, udělat si k ní 
vycházku. Obdivuhodné je, že rekonstruk-
ce proběhla v tak krátkém čase.

My  jsme  si  ten  den  užili  pěkně, 
i odpočinek v restauraci před koncem roku 
byl příjemný.

14 dní  nato  jsme  jeli  na  první  letošní 
výlet – do Holic. Náš klub tam byl pozván 
slatiňanským malířem,  vodáckým  nad-
šencem  a  námořním  kapitánem –  panem 
Jaroslavem Korečkem  na  výstavu.  Jsou 
na  ní  nejen  jeho  velmi  pěkné  obrazy,  ale 
i plastiky a socha jeho dcery paní Markéty 
Korečkové. A právě u té sochy – s názvem 
Síla pozitivního myšlení – jsme obdivova-
li nejen myšlenku tohoto díla, ale i půvab 
celého provedení – i to, jak třeba dokázala 
vytvořit  krásnou měkkost  a  splývavost 
látky  na  postavě  nastávající matky. Potě-
šily nás i obrázky vytvořené její dvouletou 
dcerkou Juliánkou. Bylo milé vidět průřez 

uměním třech generací. 
V objektu Kulturního domu  je  kromě 

toho  stálá  výstava  obrazů  z  majetku 
obce Holice  a  pak  galerie místních  rodá-
ků. Z  nich  je  to  např.  pilot RAF,  hrdina 
bitvy o Britanii Václav Baumann, hornista 
Radek Baborák,  sochař  Josef Malejovský 
a herci Václav Lohniský a Jan Kačer. 

Pak  jsme  využili  nabídky  otevře-
ní  Muzea  Emila  Holuba,  které  tu  je 
na památku dalšího významného místního 
rodáka,  lékaře  – MUDr.  Emila Holuba. 
Ten se v obci narodil v roce 1847. Ovliv-
něn četbou Livingstonova cestopisu a pří-
rodovědcem  a  cestovatelem Benediktem 
Roezlem,  toužil  už  od  dětství  cestovat 
po Africe a objevovat tam neprozkoumané 
oblasti. Na své první cestě na černý konti-
nent provozoval zpočátku lékařskou praxi 
nedaleko  jihoafrického města Kimberley. 
Léčil  tu  především dělníky  na  diamanto-
vých dolech.

Už  na  své  první  cestě  shromáždil 
velice  rozsáhlou  sbírku  a  tu  chtěl  daro-
vat pražskému Národnímu muzeu, ale byl 

jím  odmítnut. Vystavoval  tedy  ve Vídni 
a tady mu začala pomáhat mladičká Rosa, 
dcera  inspektora  správních  budov Prátru 
Ludwiga Waltera  alias Hofa. Po několika 
letech  došlo  k  jejich  sňatku  a  oni  potom 
už  za  necelý měsíc  vyjeli  spolu  na  další 
Holubovu cestu na tento kontinent.

Mladá  paní  Růžena  Holubová  byla 
žena  nesmírně  statečná  a  byla  svému 
manželovi  velkou  oporou  a  pomocnicí. 
Velkým  podporovatelem  a  mecenášem 
mu  byl  také Vojta Náprstek. A  na  konci 
19.  století se přece jen uskutečnila výsta-
va  sbírek  i  v  Praze.  Z Vídně  tam  tehdy 

jelo  82  železničních vagonů plných věcí, 
kterými tu chtěl představit Afriku.

Výstavy se konaly ale i jinde po Evro-
pě a v Americe. Z poslední cesty po Africe 
se  však  cestovatel  vrátil  s  podlomeným 
zdravím  a  v  roce  1902  ve Vídni  zemřel. 
Jeho manželka  se  o  něho  obětavě  starala 
a  přežila  ho o  dlouhých 56  let.  I  po  jeho 
smrti měla  hezký  vztah  k Holicím  a  tak 
potom ve své závěti odkázala městu vyba-
vení  bytu  a  torzo  afrických  sbírek.  Pro 
toto  všechno byl  zde  v  roce  1966 v  akci 
Z  postaven  objekt  muzea  a  ten  slouží 
dosud.  Jen  v  roce  2012  byla  ze  sbírek 
instalována  nová  expozice,  jejímž  auto-
rem je známý architekt David Vávra. Jsou 
tu  vystavována  nejen  vycpaná  zvířata, 
ptáci  a  plazi,  ale  i  různé  předměty  z  cest 

i z osobního života manželů Holubových. 
Je  tu  také  interaktivní  panel,  na  kterém 
se  odpovědí  na  otázky  cestuje  po Africe. 
To  si  úspěšně  užívala  nejmladší  účastni-
ce  našeho  výletu  – Terezka Odvárková. 
Ostatně i my ostatní jsme jí trochu asisto-
vali. Expozici oživuje domorodá vesnička 
–  část  je  uvnitř,  část  venku  za muzeem. 
Zhlédli  jsme  i  zajímavý životopisný  film. 
Zkrátka  –  je  tu  vidět mnoho  zajímavého 
o  životě  cestovatele  a  jeho manželky,  ale 
i o jeho následovnících, kterými byli třeba 
Hanzelka  a  Zikmund  nebo  osazenstvo 
kanárkově žlutého expedičního trabantu.

A  tak  se  dá  závěrem  říci,  že  jsme  si 
výlet  užili  a  něco nového  se  zase  dozvě-
děli.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Poslední a první výlet Klubu českých turistů Slatiňany



9

MĚSTO SLATIŇANY
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 
538 21 Slatiňany

Grantová témata pro rok 2014
pro  přidělování  finančních  příspěvků-grantů 
města Slatiňany organizacím, které mají  sídlo 

na  území města  Slatiňany  a město  samo  je  nezřizuje,  ale má 
zájem na  jejich existenci a prosperitě, organizacím, které  síd-
lo  na  území města  Slatiňany  nemají,  ale  jejichž  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 pod-

porujících 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 neorganizovanou 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 

klubů,  spolků  a  sdružení,  které  vyvíjejí  aktivitu  směřující 
k obohacení 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 

městem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kul-
turním 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 rozpoč-
tových  pravidlech  a  ze  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční 
kontrole  a  upravují  postup  pro  rozhodování  o  přidělení  fi-
nančních  příspěvků-grantů  města  Slatiňany  organizacím, 
které mají  sídlo 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 schvalová-
ní rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jed-
notlivé  žadatele  schvaluje  Rada  města  Slatiňany.  Přidělení 
grantu není nárokové.

3.  Žadatelé o finanční příspěvek – grant nesmí mít k městu Sla-
tiňany 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  dispozici  na webových  stránkách města  Slatiňany  (www.
slatinany.cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřa-
du Slatiňany, odbor hospodářsko-správní.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku – grantu
• od 1. ledna do 28. února podávají organizace žádost o při-
dělení  finančního  příspěvku-grantu  na  předepsaném  formulá-
ři  na  hospodářsko  správní  odbor  spolu  s  povinnou  přílohou  - 
Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok.
•  pokud  žádá  o  grant  organizace,  která  jej  obdržela  i  v  před-
chozím roce, je podmínkou přiznání nového grantu předlože-
ní vyúčtování původního grantu do 15. prosince v  roce  jeho 
poskytnutí. Vyúčtování se předkládá na hospodářsko správní 
odbor městského úřadu Slatiňany.   
Přechodné ustanovení:  Při  podávání  žádostí  pro  rok  2012 
předkládají žadatelé vyúčtování v termínu do 31. ledna 2012. 

•  Hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady 
města.

•  konečnou výši finančního příspěvku-grantu pro vybrané sub-
jekty stanovuje rada města v rámci schváleného rozpočtu měs-
ta pro příslušný kalendářní rok.

•  S  příjemcem  grantu  bude  uzavřena  „Smlouva  o  poskytnutí 
finančního  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 záko-
na č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě po-
věření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle 
§ 118 zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů).

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

•  finanční  příspěvek-grant  nesmí  být  použit  na  úhradu mzdo-
vých nákladů a nákladů na občerstvení.

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vy-
účtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo 
s chybami,), nebude mu přidělena přímá dotace na následující 
rok  a  poskytnuté  finanční  prostředky  bude  město  Slatiňany 
vymáhat zpět.

Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena usnesením rady města Slatiňa-
ny 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  roz-
počtu města schválená RM č. 414/29/2007 dne 28. 11. 2007 se 
tímto ruší.
Ve Slatiňanech dne 21. listopadu 2011.

MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Vítězslav Kolek, místostarosta

Grantová témata pro rok 2014



10

Naše jednotka, která od loňského roku čítá celkem 25 členů, 
je i nadále zařazena jako JPO II v režimu pohotovostí s výjezdem 
do 5 mim. od nahlášení události.

Jestliže  jsem zde vloni  psal,  že  jsme měli  nadprůměrný  rok 
2012 se 48 výjezdy na žádost KOPIS (krajské operační a  infor-
mační středisko), tak v roce 2013 jsme vyjeli v 59 případech.

Celkem  se  jednalo  o  17  požárů,  11 DN  a  31  technických 
pomocí (což je otevírání dveří, čerpání vody, likvidace spadlých 
stromů, likvidace obtížného hmyzu a jiné).

Když  vzpomenu  na  loňský  25.  6.,  tak mnohým  z  vás  se 
vybaví rok 2010 a povodně ve Slatiňanech. Prudký vytrvalý déšť 
a hned bylo na několik dnů o práci postaráno. Ani jsme si neod-
dychli  a  přišel  konec  července  a  s  ním větrná  smršť,  kdy  bylo 
týden co dělat.

Ale to jsou všechno technické zásahy, ale my jezdíme samo-
zřejmě  i  k  požárům  a DN  (dopravní  nehody).  Jako  například 
požár  chaty Častkov,  kde  naše  jednotka  zasahovala  jako  první, 
nebo  na  požáru RD  v Trhové Kamenici  a  výrobního  objektu 
v Markovicích. Z 10 DN stojí za zmínku určitě ta z 20. 3. v Kaš-
tance nebo 6. 5. sražený chodec na T. G.Masaryka ve Slatiňanech.

To  je  výčet  naší  zásahové  činnosti,  kterou  zvládáme hlavně 
díky naší pravidelné účasti na školeních a výcviku jednotky. Loni 
se  nám  podařilo  uskutečnit  17  školení.  Jak  po  teoretické,  tak 
i po praktické stránce jsme si vyzkoušeli např. vstup do objektu 
v DT a v neznámém prostředí ve sklepení Státního zámku ve Sla-
tiňanech,  nebo práci  s motorovou pilou  v  lesích  okolo Slatiňan 
a  třeba  také  lezecký výcvik na sušce u obilného sila ve Slatiňa-
nech. Dále probíhá zdokonalování členů na školeních a kurzech 
mimo náš sbor. Jako např. nositelé dýchací techniky, strojnického 
kurzu a cyklické přípravy velitelů z jednotky.

Dále  jsme  si  prohlédli  nové  objekty  v  našem katastru  jako 
např. EURO–ŠARM (nová  skladovací  hala),  Švýcárna – muze-

um  starokladrubského  koně. Zúčastnili  jsme  se  taktického  cvi-
čení s námětem požár v MŠ v Chrudimi a prověřovacího cvičení 
na zásah u DN s nárazem vozidla do stromu nedaleko Monaka. 
Absolvovali jsme oslavy výročí založení okolních sborů a oslavy 
dne dětí, kde jsme provedli ukázky vyproštění osob z havarova-
ných vozidel a to v Kočím, Svidnici a ve Slatiňanech.

Samozřejmostí jsou práce pro město Slatiňany a jiné činnosti 
pro občany a firmy ve Slatiňanech např. asistence při řezání pla-
menem ve firmě EURO–ŠARM.

Součástí  našeho  školení  a  výcviku  je  i  účast  na  závodech 
a soutěžích v požárním sportu. V loňském roce jsme opět obhá-
jili  prvenství  v  prvním  kole  pož.  sportu  na  okrskové  soutěži 
v Trpišově a tím jsme si zajistili postup na okresní kolo do Otra-
pova,  na  které  jsme  však  nejeli  z  důvodu  většího  počtu  výjez-
dů  v měsíci  červnu.  Přesto  jsme  se  jako  každý  rok  zúčastnili 
otevřené Ligy okresu Chrudim v pož. útoku. Zde  se nám vedlo 
střídavě,  z  55družstev,  které  se  vystřídali  v  průběhu  celé  ligy 
jsme se umístili na celkovém 11 místě. Může se zdát, že nic moc, 
ale  i  tak  jsme  se  dostali  na  stupně vítězů,  jako např.  na Seči  – 
3. místo, Lukavice – 2. místo.

Velkou  radost  v  loňském  roce  jsme  ale měli  hlavně  z  toho, 
že  jsme  si mohli  dovolit  pořídit  větší množství  věcných  pro-
středků. A to  jak z finanční pomoci Města Slatiňany,  tak hlavně 
ze  státní dotace. Tato dotace byla přidělena  jednotkám, které  se 
v  loňském roce zúčastnily  likvidace povodní. To, že jsme naku-
povali  účelově mělo  jeden  jediný důvod  a  to  abychom měli  co 
dát do nového vozidla, které jak doufáme, bude v roce 2014 naší 
jednotce pořízeno. Vždyť loňský rok toho byl důkazem, že už je 
5 min po 12 hodině. Vozidlo AVIE  (rok výroby 1979)  čtyřikrát 
na  opravě  a  o  povodních  se  dokonce  zadřel motor. Tímto bych 
chtěl poděkovat Městu Slatiňany za podporu a vstřícné jednání.

František Rulík, velitel JSDH Města Slatiňany

Dne 13. 12. 2013 proběhla v našem sboru hodnotící výroční val-
ná hromada, která měla vystihnout veškerou naší práci jako dob-
rovolného sboru. Náš sbor má 95 členů z toho 36 dětí. Sbor má 
postaveno 1 sportovní družstvo žen, 1 sportovní družstvo mužů, 
která jsou zařazena do ,,Okresní ligy“ a 3 družstva mladých hasičů 
rozdělených podle věku. Sbor již tradičně uspořádal dne 14. září 
2013 na městském stadionu Spartaku Slatiňany 37. ročník pohá-
rové soutěže ,,O pohár starosty města Slatiňan“, kterého se zúčast-
nilo 21 družstev mužů a 11 družstev žen.
V návaznosti na sportovní činnost jsme společným posezením 
30.  4.  zahajovali  sportovní  činnost.  V  říjnu  pak  jsme  uspo-
řádali  společný  zájezd  na  zámek  Rajec,  navštívili  jsme  krá-
sy Moravského krasu a nakonec posezení ve vinném sklípku 
v Kobylí.
Naši  malí  hasiči  se  zúčastnili  v  březnu  zkoušek  odbornosti, 
18. a 19. května ve Skutči Okresního kola hry Plamen, který se 
skládá v disciplínách požární útok s vodou, štafeta 4x60 m, štafeta 

CTIF a štafeta požárních dvojic. Z 20 zúčastněných družstev jsme 
obsadili 8. místo.
V měsíci  květnu  jsme  uspořádali  výlet  vlakem  do  Jihlavy,  kde 
jsme navštívily ZOO a HZS Jihlava.
V  červnu  se  naši  dorostenci  sourozenci  Vincenciovi  zúčastni-
li Krajského kola dorostu ve Svitavách. Honza obsadil 2. místo 
a  zajistil  si  postup  v  červenci  na Mistrovství  republiky  dorostu 
v  požárním  sportu  v  Jablonci  nad Nisou,  kde obsadil  17. místo 
z 41 účastníků. Maruška na krajském kole obsadila 5. místo.
V měsíci červenci byl pořádán letní tábor mladých hasičů na Kru-
cemburku na téma ,,Pravěk“.
V  září  pak  proběhl  na  městském  stadionu  Spartaku  Slatiňany 
12. ročník dětské soutěže v požárním útoku. Při hojné účasti se 
naši malí hasiči umístili na předních místech. V říjnu pak závod 
požárnické všestrannosti v Morašicích.
V měsíci prosinci nás navštívil Mikuláš, čert a anděl a rok jsme 
zakončili vánoční besídkou.

 Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2013

Zpráva výjezdové jednotky města Slatiňany a JSDH za rok 2013

Začátek nového  roku  je  často důvodem k ohlédnutí  za  rokem 
starým.  Předtančení  na  Chovatelském  plese  ve  Slatiňanech 
a na plese ZUŠ Chrast, Pardubické dožínky, 5 úspěšných před-
stavení  Prodané  nevěsty,  7.  Slatiňanské  pozastavení,  vystou-
pení  na  výročním  večeru  souboru Moták  z  Prahy,  3  úspěšná 
vystoupení s pořadem České Horácko ve spolupráci s Českým 
lidovým souborem, plzeňskou Mladinou a jihlavským Pramín-
kem  a  to  na MFF  HK-PCE,  v  chrudimském  divadle  a  v  ne-
poslední  řadě  na MFF Strážnice,  kde  se  dokonce  živě  vysílal 
na TV NOE. Rok 2013 Formani zakončili každoročním vánoč-
ním  vystoupením  nejprve  v Živanicích,  které  organizovala T. 
J. Sokol Živanice, a poté ve Slatiňanech, které bylo  jubilejní, 
již desáté a opět sklidilo veliký úspěch. Letošní host, Hradecká 
cimbálová muzika dodala našemu vánočnímu představení zají-

mavý nádech. To jest krátké ohlédnutí za formanskými akcemi 
v uplynulém roce. 
A co Formany čeká v roce příštím? Do začátku léta čeká Formany 
plno práce. Ke konci května (konkrétně v sobotu 24. 5. 2014) soubor 
chystá výroční večer u příležitosti 10 let od založení souboru. Bude 
to  velká  sláva  a Formani  připravují  pro  své  příznivce  překvapení 
v podobě nového pásma. A máte se opravdu na co těšit! Kromě pří-
prav na výroční večer nás čekají i 4 další reprízy Prodané nevěsty; 
v únoru to bude Praha – Horní Počernice a Nové Strašecí a v březnu 
opět Praha a Divadelní festival v Jilemnici. Začátkem června Forma-
ny opět čeká zájezd k Tyršovu pomníku v rakouském Oetzu, který je 
pro nás příjemným zpestřením a na který se Formani moc těší. 
Formani děkují  za přízeň v  roce 2013 a  těší  se na nová  setkání 
v roce 2014!

FORMANI T.J. SLATIŇANY V ROCE 2014
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Plánované stavby (akce) v roce 2014 

P. č.                                                                                          Stavba (akce)

01.  Oprava komunikace podél stěny fary v Jiráskově ulici, Slatiňany
02.  PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany (ul.Švermova, Havlíčkova,Klášterní,Tyršova) – dokončení
03.  PD – bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici Na Ostrově, Slatiňany
04.  PD – chodník mezi ul. Nerudova a Školská, Slatiňany
05.  Stavba chodníku podél Sečské ulice, Slatiňany – část II. etapa (ke stavebninám)
06.  Stavba chodníku podél Sečské ulice, Slatiňany – část III. etapa (k Říšti)
07.  Předání kanalizace na Vak v ulici Družstevní, Slatiňany
08.  Deratizace ve Slatiňanech a v místních částech
09.  PD k územnímu řízení 1. etapa – odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov
10.  PD ke stavebnímu povolení 1. etapa – odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov
11.  Realizace 1. etapy – odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov
12.  PD realizační na kanalizaci v ulici Sečská, Slatiňany
13.  Společenský dům Slatiňany – obložení topení
14.  Oprava oplocení památníku a kapličky v Trpišově
15.  MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – III. etapa
16.  Výměna zvonků u č. p. 822 – 825 Slatiňany
17.  Výměna zvonků u č. p. 832 – 835 Slatiňany
18.  PD ke stavebnímu povolení dle zpracované studie na objekt č. p. 93 Trpišov
19.  Oprava vánočního osvětlení
20.  Stavba přechodových svítidel na T. G. M. Slatiňany (u radnice)
21.  PD na VO u Sečské ul. Slatiňany (k novým RD)
22.  PD na prodloužení VO v ul. Jungmanova, Slatiňany 
23.  Dokončení výměny VO na ul. Vítězství a T. G. M. Slatiňany
24.  Zpracování návrhu na zrušení pohřebiště v Kunčí
25.  Výměna a nové zábradlí ke zvoničce ve Škrovádu
26.  Doplnění hřiště na návsi v Kunčí 
27.  Realizace hromosvodu na objektu hasičské zbrojnice Slatiňany
28.  PD na plošinu u DPS Slatiňany
29.  Úprava dvoru na MěÚ Slatiňany – parkovací místa
30.   PD a realizace úpravy chodníku pro parkování před MěÚ Slatiňany v ul. Medunova
31.   Nová brána na dvůr MěÚ Slatiňany
32.  Nové rolety na střešní okna do ubytovny MěÚ Slatiňany
33.  Nová střecha u objektu č. p. 11 Škrovád
  
  Požádáno o dotace
  Mikroregion – Oprava oplocení památníku a kapličky v Trpišově 
  KÚ Pce – Obnova kapličky v Trpišově
  KÚ Pce – Estetické úpravy kolem křížků nad Škrovádem

Vypracovala: Eva Esserová, 14. 1. 2014 Slatiňany

INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE

Již  sedmnáctým  rokem  pomáhá  lidem  žít  s  duševní  nemocí.  Díky 
snadné dostupnosti služeb pomůžeme v Pardubickém a Královéhra-
deckém kraji bezmála 700 lidem ročně, aby mohli žít spokojeně, sa-
mostatně a zvládali běžný život ve společnosti.
Pomáháme  lidem  s  duševními  nemocemi,  jako  je  schizofrenie,  de-
prese aj. řešit sociální problémy a učíme je praktickým dovednostem 
potřebným pro život. 
Nejčastější oblasti, na kterých s našimi klienty obvykle spolupra-
cujeme: 
 oblast bydlení – podpora při běžném zajištění chodu domácnosti 
(včetně nácviku domácích prací), podpora při kontaktu a případném 
vyjednávání se sousedy, s majitelem domu nebo samosprávou 
 oblast financí  –  pomoc  při  zajištění  všech  sociálních  dávek, 
na  které má  klient  nárok  a  případná  pomoc  při  sestavení  rozpočtu 
hospodaření s penězi či pomoc při řešení dluhů – splátkové kalendáře, 
zprostředkování kontaktu s věřitelem apod. 
 oblast volného času – nabízíme pomoc při plánování a strukturo-
vání volného času, pomoc při zajištění kontaktů na organizace, které 
se zabývají volnočasovými aktivitami, doprovod a asistence při vstu-
pu do těchto organizací (např. sportovní kluby, Sokol, zájmové krouž-
ky, kulturní a vzdělávací  instituce. Nabízíme i volnočasové aktivity 
„ve vlastní režii“ – kluby 
 oblast práce – nabízíme pomoc a technickou podporu při hledání 

práce  –  asistenci  při  vyhledávání  práce,  doprovod  na místa,  kde  je 
bezplatný  internet,  pomoc při  hledání  práce na  internetu,  doprovod 
na úřad práce. Nabízíme také asistenci při studiu – pomoc při organi-
zaci studia, pomoc při vyjednávání  individuálního studijního plánu, 
poradenství jak se učit. 
 oblast zdraví – zacházení s nemocí – nabízíme podat základní in-
formace o Vaší nemoci a jejich projevech. Poskytujeme tyto informa-
ce také rodinným příslušníkům a přátelům. 
 provázení při krizových situacích – nabízíme podporu a „prová-
zení“ krizovými a stresovými situacemi, jako součást prevence relap-
su (předcházení zhoršení projevů nemoci nebo přímo vypuknutí další 
ataky nemoci).
Služby poskytujeme zdarma. Spolupracujeme s lékaři v dané oblas-
ti.  Služby  poskytujeme  jak  v  prostorách  jednotlivých  středisek,  tak 
v místě bydliště.
Pokud máte zájem o více informací, můžete se obrátit na naše středis-
ko v Chrudimi, Městský park 274 každé úterý od 10.00 do 16.00 ho-
din  (ostatní dny  jsou pouze pro objednané) nebo  telefonicky na čísle: 
777 915 744, 777 915 747, 469 626 383 nebo na internetových stránkách 
www.pdz.cz.
Těšíme se na případnou spolupráci.

Mgr. Věra Pinkasová, vedoucí střediska Chrudim o.s.
 Péče o duševní zdraví

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví
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Dokončené a rozpracované stavby (akce) za období od 1. 1.–31. 12. 2013

P. č. Název zakázky Zhotovitel stavby (akce)                     Vynaložený /sjednaný/               Stav
   finanční náklad v Kč

01.  Projektová dokumentace na místní  Ing. Zdeněk Kocián, Slatiňany  17 545,00  Dokončeno – 1/2013
  komunikaci ve Škrovádu – stavba B
  (k RD Vrtalových)   

02.  Projektová dokumentace na místní  Ing. Zdeněk Kocián, Slatiňany  16 335,00  Dokončeno – 1/2013
  komunikaci ve Slatiňanech – stavba C
  (k RD Poučových)

03.  Projektová dokumentace na místní  Ing. Zdeněk Kocián, Slatiňany  17 545,00  Dokončeno – 2/2013
  komunikaci ve Slatiňanech – stavba D
  (k RD Machačových) 

04.  Nové lavičky ke Švýcárně  Mmcité a. s., Bílovice  60 558,00  Dokončeno – 2/2013

05.  Výměna elektrického rozvaděče  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  26 440,00  Dokončeno – 3/2013
  v ul. Tyršova, Slatiňany 

06.  Projektová dokumentace na místní  Ing. Zdeněk Kocián, Slatiňany  70 180,00  Dokončeno – 4/2013
  komunikaci v ul. Vrchlického, Slatiňany

07.  Projektová dokumentace na chodník  OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto  23 837,00  Dokončeno – 5/2013
  v ulici Schmoranzova, Slatiňany 

08.  Nové veřejné osvětlení  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  440 375,00  Dokončeno – 5/2013
  v ul. Na Ostrově, Slatiňany

09.  Zateplení MŠ Slatiňany – I. etapa  SW – TECH s. r. o., Brno  88 066,00  Dokončeno – 5/2013
  (dokončení z roku 2012) 

10.  Nová klimatizace na MěÚ Slatiňany  Elektro Pešek s. r. o., Slatiňany  85 975,00  Dokončeno – 5/2013
  (kanceláře-matrika a účtárna) 

11.  Víceúčelové hřiště v ul. Nerudova,  HAGS Praha s. r. o., Praha  180 108,50  Dokončeno – 5/2013
  Slatiňany – herní prvky 

12.  Víceúčelové hřiště v ul. Nerudova,  REAL spol. s r. o. silniční  59 640,90  Dokončeno – 6/2013
  Slatiňany – Montáž herních prvků  speciální práce, Slatiňany
  a zřízení podkladních vrstev pod
  bezpečnostní dopadovou plochu

13.  Víceúčelové hřiště v ul. Nerudova,  4soft, s. r. o., Tanvald  240 148,70  Dokončeno – 6/2013
  Slatiňany – Pokládka bezpečnostní
  dopadové plochy včetně opravy
  stávajícího povrchu na hřišti 

14.  Výměna veřejného osvětlení  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  1 118 654,00  Dokončeno – 7/2013
  na ul. T. G. M., Slatiňany 

15.  Výměna veřejného osvětlení  AZ Stavební Heřmanův Městec, s. r. o.,   417 297,61  Dokončeno – 8/2013
  na ul. Vítězství, Slatiňany  Heřmanův Městec

16.  Oprava oplocení u pomníku a křížku  Pavel Vojáček Metalart, Slatiňany  121 720,00  Dokončeno – 8/2013
  na návsi v Kunčí včetně nové dlažby  Jaroslav Zahálka, Lukavice

17.  Zateplení MŠ Slatiňany – II. etapa  CHRPA stavební společnost s. r. o.,   1 489 887,80  Dokončeno – 8/2013
    Pardubice

18.  Montáž místního rozhlasu  Radek Pikl, Chrudim  57 310,00  Dokončeno – 8/2013
  v ul. T. G. M. a Vítězství, Slatiňany

19.  Projektová dokumentace na chodník  Ing. Jaroslav Bureš, Kočí  96 800,00  Dokončeno – 9/2013
  v ul. Sečská, Slatiňany – III. etapa

20.  Projektová dokumentace na osvětlení  OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto  19 239,00  Dokončeno – 9/2013
  2 přechodů pro chodce na T. G. M.,
  Slatiňany (u MěÚ Slatiňany)

21.  Odlití pamětní desky do laminátu  HVH spol. s. r o., Horní Kalná  26 620,00  Dokončeno – 9/2013
  u pomníku v parčíku v ul. Vrchlického,
  Slatiňany

22.  Studie využitelnosti objektu  Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice  18 150,00  Dokončeno – 10/2013
  č. p. 93 Trpišov 

23.  Oprava místní komunikace  SÚS Pkr., Pardubice  220 927,85  Dokončeno – 10/2013
  na Podskále, Slatiňany

INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE
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P. č. Název zakázky Zhotovitel stavby (akce)                     Vynaložený /sjednaný/               Stav
   finanční náklad v Kč

24.  Projektová dokumentace na veřejné  OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto  16 819,00  10/2013
  osvětlení v ul. Čechova, Slatiňany

25.  Projektová dokumentace na veřejné  OPTIMA, spol. s r. o., Vysoké Mýto  30 129,00  10/2013
  osvětlení ke Skalám, Škrovád

26.  Restaurování památky „Ukřižování  ak. soch. rest. Karel Krátký, Pardubice  90 850,00  10/2013
  Ježíše Krista I“ nad Škrovádem

27.  Restaurování památky „Ukřižování  ak. soch. rest. Karel Krátký, Pardubice  89 125,00  10/2013
  Ježíše Krista II“ nad Škrovádem

28.  Výměna plynového kotle  PLYNTOP JM s. r. o., Zaječice  72 000,00  10/2013
  ve Společenském domě Slatiňany 

29.  Realizační projektová dokumentace  Vodárenská společnost Chrudim, a. s.,  137 940,00  10/2013
  na odkanalizování Trpišova  Chrudim

30.  Výměna elektrického rozvaděče  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  36 850,00  11/2013
  v ul. Medunova, Slatiňany 

31.  Zřízení odběrného místa pro umístění  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  22 480,00  11/2013
  kamery v ul. Vítězství, Slatiňany 

32.  Projektová dokumentace na nový  PEN – projekty energetiky, s. r. o.,   13 915,00  12/2013
  hromosvod na hasičské zbrojnici  Pardubice
  Slatiňany 

33.  Nové osvětlení ve Společenském  ELPO s. r. o., Hrochův Týnec  39 993,00  12/2013
  domě Slatiňany

34.  Projektová dokumentace na zdvižnou   VECOM zdvihací zařízení, s. r. o.  Zadáno  dokončeno bude v 2/2014
  plošinu u DPS Slatiňany  Praha

35.  Posuvná brána a branka na dvůr  Jaroslav Hamerník, Dlouhá Třebová  Zadáno  dokončeno bude v 4/2014
  města Slatiňany

36.  Projektová dokumentace na  Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.,   Zadáno   dokončeno bude v 7/2014
  „Dopravu v klidu – 1. část Slatiňany  Hradec Králové
  (část ul. Klášterní)

37.  Projektová dokumentace na „Dopravu  Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.,  Zadáno  dokončeno bude v 6/2014
  v klidu – 1. část Slatiňany  Hradec Králové
  (ul. Havlíčkova)

38.  Projektová dokumentace k územnímu  GEOVAP, spol. s r. o., Pardubice  Zadáno  dokončeno bude v r. 2014
  řízení 1. etapa – odvod povrchových
  vod z JZ části obce Trpišov

39.  Projektová dokumentace pro bezpečné  Ing. Jaroslav Bureš, Kočí  Zadáno  dokončeno bude v r. 2014
  opatření u žel. přejezdu
  v ulici Na Ostrově, Slatiňany

Vypracovala: Eva Esserová

Vláčkem za mašinkami, tak by se dal nazvat výlet našich 
diabetiků, kteří se vydali vlakem do Pardubic, aby si prohléd-
li  staré  i  nové  výstavy  na  pardubickém  zámku.  Již  dlouho 
jsme  si  neužily  tak  příjemný,  pohodový  den.  Zámek  jsme 
si  procházeli  bez  spěchu  v  klidu.  Paní  průvodkyně  se  nám 
věnovaly  v maximální  míře  a  nebylo  jim  zatěžko  výklad 
několikrát opakovat, podle toho jak jsme do jednotlivých sálů 
docházeli. Ochotně  převážely  ty,  kterým  se  hůře  chodí mezi 
patry výtahem.

Zasvěcený  výklad  v  rytířských  sálech  o  zachráněných 
malbách  na  stěnách,  kde  jsme  si  prohlédli  jeden  z  prvních 
aktů  v  dějinách  českého  výtvarnictví.  Štěstěna  vrtkavá  –  akt 
dívky stojící na vratké kouli lákal k pohlazení a tichou prosbu 
aby  se  ta  vrtkavá  koule  otočila  také  někdy k  nám. Po  vstupu 
do posledního sálu zůstáváme stát v němém úžasu. BETLÉM 
– mysteriózní  umělecké  dílo,  uznávaného  sklářského  výtvar-
níka Jaromíra Rybáka. Toto tři a půl tuny vážící dílo, vyrobené 

z brazilského křišťálu a bronzu bylo do Pardubic zapůjčeno ze 
zámku v Bezdružicích. Ano,  jsou  to  ty Bezdružice, které nám 
připomínají  českého  rytíře Kryštofa Haranta  z  Polžic  a Bez-
družic.

Každý si přišel na své při prohlídce největší sbírky pohled-
nic u nás. Základem je soukromá sbírka paní Veselé ze Svitav.

A  pak  už  se  jako mávnutím  kouzelného  proutku  ocitáme 
v KRÁLOVSTVÍ MAŠINEK. Zámecké prostory zaplnily loko-
motivy, vagonky i cestující. Desítky exponátů zapůjčily tuzem-
ští  sběratelé  ze  svých  soukromých  sbírek. Nejstarší  vystavené 
modely  se  kdysi  prodávali  jako hračky.  Jen neradi  odcházíme 
z pardubického zámku.

Procházíme  klidnými  ulicemi,  vánoční  ruch  ustal,  zdá  se 
nám,že  nikdo  nikam  nespěchá. Malé  kavárničky  a  cukrárny 
lákají k posezení. A někteří z nás se nechali zlákat velice snad-
no. Vracíme se domů s pocitem hezky prožitého dne.

Bohumila Blažková, členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM
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