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Umělecké duo CILIJEN tvoří francouzská hráčka na bicí nástroje 
Cécile Boffin a herec Klicperova divadla v Hradci Králové Jan 
Sklenář. Jejich tvorba balancuje mezi koncertem, scénickým čte-
ním a divadelním představením. Hudba je propojena s mluveným 
slovem a divadelními gesty a celé vystoupení tvoří velice zají-
mavý a originální celek. CILIJEN používá jak vlastní texty, tak 
i texty známých básníků, např. libanonského spisovatele a básníka 
Chálila Džibrána.
LV se uskuteční v úterý 29. dubna v 19 hodin.
Vstupné je obvyklá padesátikoruna, za kterou navíc dostanete 
i malé pohoštění.
Lístky je možné si zakoupit nebo rezervovat v městské knihovně 
(469 660 239). z.j.

Pozvánka na 115. Laskavý večer
C I L I J E N

Mateřská škola Slatiňany, Švermova 693, zve rodiče dětí na be-
sedu s dětskou psycholožkou, paní PhDr. Irenou Köhlerovou na 
téma

„Vývojové etapy dítěte a jeho výchova“,
která se koná ve středu, 23.dubna 2014 od 16.00 hodin v mateřské 
škole.

do Mateřské školy Slatiňany, okres Chrudim, pro školní rok 
2014/2015 se koná 6. května 2014 od 12.30 do 17.00 hodin v 
mateřské škole.
Je třeba, aby se k zápisu dostavili rodiče (stačí jeden z nich) se 
svým dítětem, kteří plánují jeho nástup od 1. září 2014 ale i poz-
ději v průběhu roku.
Rodiče si k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dí-
těte.
Žádost o přijetí a přihlášku je nutné si vyzvednout v mateřské ško-
le již před zápisem, a to ve dnech 28., 29. a 30. dubna 2014 od 8.00 
do 16.00 hodin.

Vážení a milí spoluobčané, po letošní mírné zimě, se opět začí-
nají objevovat známky krásného ročního období – jara. Sluneč-
ní paprsky zahřívají naší zem a přispívají k naší lepší náladě. 
Sněženky, bledulky, petrklíče a další kytičky ukazují své kvítky 
a zkrášlují naše zahrádky a domky. K jaru samozřejmě patří 
i Velikonoce. Přeji Vám jejich příjemné prožití, v klidu a pohodě.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Sokol Slatiňany zve na jarní začátečnický komplex cvičení Taj-ČI. 
Zformujte si své tělo a duši. Vedlejším účinkem cvičení je přísun 
energie do celého těla. S sebou karimatku a dobrou náladu. Cvi-
čení vede fyzioterapeutka Milena Lněničková. Cvičí se ve středu 
od 18 hodin v sokolovně. Cena 60 Kč za lekci 1,5 hodiny. 

Cvičení Taj-ČI

Pozvánka

ZÁPIS

Město Slatiňany děkuje společností Recycling-kovové odpady, a.s., 
Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, provozovně Slatiňany za finanč-
ní dar ve výši 10 000 Kč. Dar bude použit pro poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve stejné výši pro organizaci JUNÁK – svaz skautů 
a skautek, středisko Slatiňany. Organizace Junák provedla se svými 
devadesáti členy dne 2. března 2014 úklid města. Nasbírala přitom 
410 kg odpadků a 6 kusů starých pneumatik. VR

PODĚKOVÁNÍ

Velikonoce se pojí s řadou tradic

z nichž některé jsou dávno zapomenuté a jiné se uchovaly do-
dnes. Velikonoce jsou však vždy spojené s vítáním jara. Ač-
koliv jsou velikonoční obyčej v Česku stále velmi oblíbené, 
tradice dodržuje pouze třetina lidí.
Přijďte se proto podívat do Společenského domu, kde pro vás 
členové SD připravili výstavu, na které si můžete připomenout 
tradiční velikonoční obyčeje.

Výstava pod názvem

bude pro vás připravena ve dnech:
Pátek 11. 4. od 12.00 do 17.00 hod.
Sobota 12. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
Neděle 13. 4. od 9.00 do 15.00 hod.

Těšíme se na Vás. Členové SD Slatiňany

 

Humanitární sbírka
Na požádání Občanského sdružení DIAKONIE Broumov (ne-
zisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti) byla dne 26. února 2014 na dvoře Měst-
ského úřadu Slatiňany uspořádána humanitární sbírka. Všem 
občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky, za tuto pomoc 
děkujeme.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 90. schůzi dne 24. 2. 2014

  1.  Užívání Společenského domu ve Slatiňanech v roce 2013.  
Stanovení výše cen za užívání Společenského domu (schválen 
pronájem ve stejné výši).

  2.  Pacht pozemků-pastvin na „Třešňovce“ a u „Kaštanky“ (dříve 
pronájem dnes pacht pozemků města hřebčínu za účelem pa-
sení koní, schváleno).

  3.  Systém náležité péče na majetku města Slatiňany (nakládá-
ní s vytěženým dřevem – úprava na základě požadavku EU 
– schváleno).

  4.  Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) pro 
stavby dešťové kanalizace a vodovodu na pozemcích parc. č. 
357/21 a parc. č. 419/2 v kat. území Slatiňany (napojení domů 
chráněného bydlení) – (schváleno).

  5.  Licenční smlouvu k využívání softwarové aplikace Ki-Wi Ki-
osk ve verzi Basic pro digitální úřední desku (schváleno).

  6.  Smlouvu na zhotovení filmu (digitalizace archivních záběrů ze 
seriálu Dobrá Voda – schváleno).

  7.  Recycling – Darovací smlouvu (dar za realizaci ekologické 
brigády pro středisko Junáka – schváleno).

  8.  Dohodu o ukončení darovací smlouvy (veřejné osvětlení – 
schváleno).

  9.  Žádosti o pokácení dřevin (lípa na starém náměstí – z důvodu 
pokročilého napadení houbou a riziku rozlomení schváleno, 
jasan v zahradě ZUŠ – odloženo na místní šetření, dvě poško-
zené břízy a jeden smrk schváleno).

10.  Příspěvkové organizace – odpisové plány pro rok 2014 (schvá-
leno).

11.  Příspěvkové organizace – závazné ukazatele pro rok 2014 
(schváleno).

12.  Výjimku z ceníku vstupného na Švýcárnu (schváleno).
13.  Příkazní smlouvu s BLUEFORT s.r.o. (rada vzala na vědomí 

nabídku firmy).
14.  3. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2013 (schváleno).
15.  Omalovánky první pomoci (rada nedoporučila v tomto pro-

vedení).

S ohledem na Vaše časté dotazy týkající se navyšování místního po-
platku za odpad opětovně uvádíme způsob stanovení sazby místního 
poplatku a zároveň uvádíme návody, jak navyšování poplatku v dal-
ších letech předejít nebo poplatek dokonce snížit.
Částka místního poplatku ve výši 630 Kč vychází z kalkulovaných 
výdajů, které budou městem Slatiňany hrazeny za komunální odpad, 
který v roce 2014 všichni společně vyprodukujeme.
Jedná se konkrétně o tyto kalkulované výdaje:
-  2 179 200 Kč za svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných 

nádob-popelnic (tato cena byla v měsíci prosinci 2013 vybrána jako 
cena nejnižší a předložila ji jako v letech předešlých společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., druhá 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 komunálního 

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

Nejenže se výdaje na odvoz odpadů stále zvyšují s rostoucími ce-
nami pohonných hmot a dalšími souvisejícími výdaji, ale zároveň 
se nelepšíme ani v třídění odpadů, kterým by ke stagnaci poplatku 
případně jeho snížení mohlo dojít.
Jenom pro porovnání:
V roce 2012 bylo vytřízeno cca 39 t plastového odpadu a v roce 2013 
již jen 37 t.
Směsný komunální odpad z popelnic (tedy ten, který by měl zůstat 
po vytřídění) se oproti roku 2012 v roce 2013 také navýšil, a to o 6 t. 
Proč? V celkovém množství to zase není tolik, ale je vidět, že máme 
stále v třídění rezervy.
I když město Slatiňany získává v každém roce od společnosti EKO-
-KOM i dotaci za třídění odpadů ve výši cca 280–300 tisíc Kč, pří-
jmy nepokryjí výdaje a město Slatiňany bude systém nakládání 
s odpadem i v roce 2014 dotovat, a to ve výši cca 370 tisíc Kč.
Pokud byste se rozhodli odpad netřídit, protože se poplatek stej-
ně každý rok zvyšuje, můžeme se dočkat jen dalšího a výrazněj-
šího zvyšování nákladů.
Jsme si vědomi důsledků zvyšování poplatku za odpad, proto uvažu-
jeme i o dalších možnostech, jak poplatek snížit:
  Koncem roku 2013 město Slatiňany požádalo o dotaci na pořízení 

techniky pro zřízení městské kompostárny a připravujeme pro ob-
čany nabídku zakoupení kompostérů k využití biologicky rozloži-
telných odpadů nejen ze zahrad, ale i z domácností.  
Kompostováním těchto zelených odpadů, snížíme množství směs-
ného komunálního odpadu z popelnic, kde většina těchto odpadů 
především z domácností končí a velmi výrazně se tak navyšují ná-
klady za likvidaci. Negativní vlivy skládkovaní biologicky rozlo-
žitelných odpadů ani neuvádíme. Proto pokud máte jenom trochu 
možnost, sbírejte biologicky rozložitelný, zelený odpad (nejen ze 

zahrad, ale i z domácnosti) a kompostujte jej!
  Další možnost, kterou i s ohledem na Vaše ohlasy zvažujeme, 

je svoz směsného komunálního odpadu z popelnic 1× za čtrnáct 
dní. Při řádném třídění by tato četnost svozu měla být dostačující 
a měly by tak být sníženy svozové náklady. 

Často též zmiňujete, že je v okolních obcích poplatek nižší než 
u nás. K tomuto můžeme dodat jen tolik, že v tomto případě platí 
pravidlo, že čím větší město, tím mohou být poplatky skutečně nižší. 
Náklady jsou obdobné (minimálně ty na svoz), ale oproti tomu je 
více poplatníků, jejichž příjmy tyto náklady pokrývají. Typické je 
to pro bytové domy, kde je například 100 poplatníků, ale náklady 
na svoz – pohonné hmoty, mzdové náklady svozové firmy jsou stej-
né jako při odvozu 1 domu s 5 poplatníky.
V menších městech, než jsou Slatiňany, může být poplatek zase niž-
ší proto, že tyto obce nemají sběrné dvory, mají méně nádob na tří-
dění anebo odpad sváží méně často, obvykle 1× za 14 dní.
Další vliv na stanovení poplatku má obecně i stanovení priorit jed-
notlivých měst.
Města s vyšším rozpočtem, si mohou dovolit náklady na odpad více 
dotovat než menší města nebo obce. Dokonce může být poplatek 
třeba i nulový.
V tomto případě je ale nutné si též uvědomit, že pokud budeme do-
tovat odpadový systém, nebudou vynakládány finance na ostatní 
akce, jako jsou opravy a výstavba nových komunikací, veřejného 
osvětlení, budování nové infranstruktury, modernizace bytového 
a nebytového fondu a další.
Některá města oproti tomu navyšují některé další povinné příjmy 
do svého rozpočtu (např. daň z nemovitosti, ostatní místní poplat-
ky – ze psa nebo z užívání veřejného prostranství). Toto navyšová-
ní nebylo v našem městě využito, např. daň z nemovitosti hradíme 
v základní výši.
Věříme, že si budete více uvědomovat, jak je způsob nakládání s od-
pady zásadní nejen pro životní prostředí, ale i pro naše peněženky.
Není to totiž jen o tom, odpad třídit, ale také předcházet jeho vzni-
ku, i když je to v dnešní konzumní společnosti mnohdy poměrně 
složité.
Pokud budeme všichni o způsobu nakládání s odpadem více přemýšlet, 
můžeme odpadový systém vylepšit tak, aby co nejméně zatěžoval naše 
životní prostředí i naše již tak napjaté rodinné rozpočty.

Upozorňujeme občany místních částí Kunčí a Trpišov, že ve dnech 
11., 12. a 13. dubna budou v Kunčí a Trpišově na obvyklých mís-
tech umístěny dva kontejnery, jeden na biologicky rozložitelný 
(zelený) odpad a druhý na velkoobjemový odpad určený pro sběr-
ný dvůr. Zároveň žádáme občany, kteří této možnosti využijí, aby 
odpad vložili do příslušného kontejneru.

Bc. Petra Víšková

Zvýšení místního poplatku za odpad a návod jak navyšování předejít 
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Dne 22. února 2014 uspořádal oddíl kopané Spartaku Slatiňany 
tradiční Sportovní ples. V beznadějně vyprodané sokolovně hrála 
k tanci skupina Normal. Dvojnásobné předtančení výtečně pro-
vedla Taneční škola Bohemia Chrast.
Děkujeme všem návštěvníkům plesu za stálou přízeň a sponzorům 
za štědré dary do tomboly. 
Těšíme se na Vás opět za rok!

Oddíl kopané SK Spartak Slatiňany

Pečovatelská služba Slatiňany oznamuje změnu provozní doby:
V pátek 2. května Školní jídelna Slatiňany nevaří.
V pátek 9. května Školní jídelna nevaří.
Provozní doba pečovatelské služby je po oba dny 6.00 až 13.00 hod.
V případě dotazů volejte na telefonní čísla: 469 682 555, 
721 101 332.

Radio BLANÍK přijede 15. dubna 2014 do našeho města. Živé 
vysílání ve dvou vstupech proběhne v čase 8–11 hodin a 16 až 
18 hodin v prostorách před Základní školou Slatiňany.
V 11.30 bude rádio vysílat živý vstup starosty města MVDr. Iva-
na Jeníka. O hudební doprovod se zaslouží zpěvák Jakub Smolík.
Na organizaci této akce se bude podílet ZŠ a ZUŠ Slatiňany.
Srdečně zveme občany k živé účasti na tomto vysílání.

Pozvání na 5. setkání seniorů dne 10. dubna v 15.00 hodin v kláš-
teře – vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselové-Schmoranzová.

Poděkování

Změna provozní doby

Radio BLANÍK přijede do Slatiňan

Pozvání

Děkuji panu starostovi za dárek, květinu a milé blahopřání k na-
rozeninám.
 Marie Bibenová

Díky panu starostovi MVDr. Jeníkovi a celému kolektivu MěÚ 
Slatiňany za blahopřání k mým narozeninám.
 Josef Hanuš

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

Děkuji touto cestou za milé blahopřání panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi k mým narozeninám.
 Josef Linhart

Děkuji městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Marie Holická

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za upřímné přání 
pevného zdraví a spokojenosti do dalších let – na moje narozeniny.
 Ing. Josef Malý

Prostřednictvím zpravodaje děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu 
Jeníkovi za blahopřání k mým narozeninám.
 Václav Vojáček

Stáří mnohdy přináší problémy a nemoci a tak blahopřání naro-
zeninám od vedoucího představitele města působí jako pohlazení 
na duši. Děkujeme za ně.
 Marie Krajíčková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřá-
ní k mým kulatým narozeninám, paní Osinkové za dárek a milou 
návštěvu, p. uč. Sychrovské a dětem ze ZUŠ Slatiňany za krásné 
vystoupení a celému kolektivu DPS Slatiňany za přípravu oslavy.
 Růžena Horáková

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem 
Milanem Pudilem. Děkujeme za květinové dary a projevy sou-
strasti. Navždy zůstane ve vzpomínkách nás všech.
 Zarmoucená rodina

Poděkování

Diamantové svatby

Zlatá svatba

Dne 13. 4. 2014 oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném 
manželé Josef a Růžena Linhartovi.

Dne 24. 4. oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
František a Božena Jeníčkovi.

Dne 8. 3. oslavili v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech 
zlatou svatbu manželé Zdeněk a Milada Nunvářovi.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám svůj 
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, 
a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.
cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru ob-
líbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé 
z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Táňa Kubátová – Láska na heslo
Ironside Virginia – Zraju jako víno

Měsíc s pěknou knihou

místní oddíl SK Spartak Slatiňany si Vás dovoluje pozvat 
na jarní část mistrovských soutěží. Už na konci března vy-
puknou klání, kterých se zúčastní postupně družstva všech 
věkových kategorií, tj.: mladších a starších přípravek, mlad-
ších a starších žáků, dorostu, „A“ a „B“ mužstev mužů a nere-
gistrovaných. Celkem Spartak sdružuje 151 členů Fotbalové 
asociace ČR.
Po podzimní soutěžní části absolvovala jednotlivá družstva 
zimní tréninkovou přípravu, včetně několikadenních horských 
soustředění mužů a dorostu. Také jsme zorganizovali pět halo-
vých turnajů, ve kterých se utkalo na čtyři desítky mládežnic-
kých týmů ze širokého okolí.
Věříme tedy,.že jsou naši fotbalisté všech kategorií dobře při-
praveni, a doufáme, že si fanoušci najdou cestu na náš stadion 
a podpoří hráče v jejich sportovním snažení.
Bližší informace o termínech jednotlivých mistrovských utká-
ní, výsledcích a dalších zajímavostech najdete na webových 
stránkách fotbalového svazu a web stránkách SK Spartaku Sla-
tiňany (spartakslatinany-cz.webnode.cz)

Vaši fotbalisté SK Spartaku Slatiňany

Vážení příznivci fotbalu,
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V sobotu 1. března jsme s naším klubem 
byli na výletě k Šiškovické chatě. Parkem, 
Kaštankou a lesní cestou jsme došli na Hůru. 
Tady jsme zastavili nejprve u pomníčku Alfréda 
Poppera, který se tu 22. března 1927 nedaleko 
rodinného sídla na Podhůře zastřelil. Jeho otcem 

byl známý chrudimský továrník Friedrich Leopold (Bedřich 
Ladislav) Popper. Život tohoto podnikatele byl velmi zajíma-
vý. On jako mladý přišel v roce 1890 do Chrudimě a stal se už 
ve svých 24 letech společníkem firmy vyrábějící boty – Beck 
a Popper a o pár let později jejím jediným majitelem. Rozšířil 
výrobu, před první světovou válkou zde 1000 zaměstnanců 
vyrábělo 2400 párů bot denně. Boty z této firmy se vyznačova-
ly vysokou kvalitou, přesto konkurence firmy Baťa ho přiměla 
ke spolupráci s továrnou na zpracování kůže – Polický v Jaro-
měři. Po čase došlo ke sňatkům dětí těchto rodin a vznikla 
firma Polický-Popper. Podnikatel ovlivnil i život v Chrudimi 

– výstavbou bytů pro dělníky a úředníky, i zásluhou o zdejší 
život a sport, především tenis. V roce 1939 však musela židovská 
rodina Popperů odjet ze země a podnik byl arizován. Po válce 
byla továrna znárodněna a výroba obuvi byla nahrazena výrobou 
punčochového zboží.

My jsme od pomníčku Alfréda Poppera přešli k bývalému 
„Světýlku“. Tam na vršku Hůry jsou pořád ještě zbytky slou-
pů i jedna kotvící jáma. I to bylo pro nás zajímavé. Na cestě 
k obnovenému kříži jsme si připomněli odbočku k Nerozhled-
ně na Chlumu. Potom okolo známého pomníčku 4 dětí z roku 
1946 a pak dál lesem jsme došli k bývalé tzv. sněžné jámě. Ta 
tu byla na chlazení stromečků před výsadbou – to aby rašily, 
až když jsou zasazeny. Následovala hájenka Smrkový Týnec 
a dál lesem jsme došli k lávce přes Okrouhlický potok. A odtud 
k Šiškovické chatě, která patří skautům. Připomenuli jsme si 
historii místa – býval tu kdysi statek, kde se chovaly ovce. 
Říkalo se tu na Butově podle majitele Buty. Tady v okolí se 

v dávných dobách kutalo, bývaly zde milíře a dosud jsou tu 
i viditelné stopy – kopečky – sejpy po dávném rýžování zlata. 
Víc jich je ale poblíž nedalekého Licibořického potoka – i tam 
jsme kdysi byli na výletě.

Obhlédli jsme si celý místní areál skautské chaty a pozdravili 
se s partičkou, která si tam chystala oběd. A nakonec jsme podle 
Okrouhlíku, kolem významného stromu – nám už známého dvo-
jitého smrku, převislé skály Žáby a dalších zajímavostí mířili 
domů.

Týden nato jsme šli kolem místní plovárny do Škrovádu. Tam 
jsme byli pozváni malířem Jaroslavem Korečkem do jeho nové 
malé galerie. Už jsme byli na několika jeho výstavách – ve Vod-
ních zdrojích Chrudim, ve Studnici a v Holicích, ale rádi jsme 
pozvání přijali. Ten den bylo MDŽ, a tak jsme si cestou historii 
tohoto svátku oživili. Svátek byl stanoven OSN v roce 1909 při 
prvním výročí stávky 10 000 newyorských švadlen proti otřes-
ným pracovním podmínkám. Od roku 1910 byl slaven v Němec-
ku, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Po protestu 
žen proti válce a bídě, poslední neděli února 1917 v Petrohradě, 

což podle našeho – gregoriánského kalendáře bylo 8. března, je 
svátek stanoven právě na tento den.

My jsme podle Chrudimky šli k mlýnu Skaly, ke splavu, 
k odbočce náhonu z řeky, která je u splavu – před vtokem vody 
Lukaviny do řeky. Pak jsme viděli i místo, kde rourou podtéká 
rezavá voda pod řekou. Je to opatření, zabraňující poškození 
mlýnského zařízení. Kyselá důlní voda s vysokým obsahem 
železa sem totiž přitéká Lukavickým potokem z bývalých hald 
hlušiny i odtokem z odvodňovací štoly.

Je to pozůstatek těžby v blízké Lukavici, vesnice se skutečně 
pradávnou historií. Vždyť i místní název Mýto je od té mýtnice, 

Březnové výlety Klubu českých turistů Slatiňany
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která tam kdysi byla. Původně se tu kutala železná ruda limonit, 
pak na konci 16. století se začal těžit pyrit. Z něho se v tamní 
chemické továrně vyráběla síra a později i kyselina sírová. Ze 
síry se hlavně v 30 leté válce vyráběl střelný prach.

Těch šachet, v kterých se pyrit těžil, bylo několik, ta nejhlub-
ší, Bartolomějská, byla hluboká přes 200 m a táhla se do vzdá-
lenosti několika km. Lukavická chemická továrna byla jednou 
z největších v habsburské monarchii. Z doby zdejšího dolování 
je v kostele v nedalekých Bítovanech hornický oltář. I ten jsme 
před časem viděli při jednom našem výletě. Doly v Lukavici byly 
uzavřeny v roce 1890 a chemická výroba byla v roce 1905 přesu-
nuta do Slatiňan. Bylo to vlastně zejména v souvislosti s vybudo-
váním železnice. Ale to už je jiná historie.

Pan Koreček šel na náš výlet s námi a řekl nám hodně 
zajímavého. A tak jsme byli nejen u toho Lukavického poto-
ka a odtoku z odvodňovací štoly, ale ještě třeba u studánky 
vytesané v pískovci, v místech bývalého rybníka Brusníku 
a u bývalého hospodářského stavení. Ukázal nám, i kde vedly 
dávné cesty, kde se plavilo dříví pro výdřevu dolů, kde se našly 
zbytky letadla spadlého ve 2. světové válce. Bylo to poučné 
a zajímavé. I procházka zpět skalami Borku byla příjemná. 
A nakonec jsme byli v té jeho galerii. Na každou z nás tu čekal 
dáreček k MDŽ a na všechny malé pohoštění. Vystavené obra-
zy se nám moc líbily, a tak můžeme návštěvu galerie každému 
doporučit.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Během uplynulých tří měsíců Formani horlivě pracují na ná-
cviku nového pořadu, který připravují pro svůj chystaný vý-
roční večer. V sobotu 14. 6. 2014 oslaví ve slatiňanské soko-
lovně již 10. výročí založení souboru. Práce na přípravách to 
není jednoduchá, ale pořad se již pomalu rýsuje a slatiňanská 
veřejnost se má zajisté opět na co těšit!
V průběhu těchto příprav však Formani stihli předvést i ně-
kolik dalších repríz Prodané nevěsty. V sobotu 1. února měli 
na programu hned dvě další reprízy v divadle v Horních Po-
černicích. Obě úspěšná představení před vyprodaným pu-
blikem byla doprovázena i kuriózními zádrheli. Během říz-
né polky v prvním představení několika děvčatům upadaly 
od pasu kapesníčky, jedné z tanečnic doslova uletěl věnec 
z hlavy a nakonec při vysoké zvedačce se jedné z tanečnic 
natrhla šněrovačka! I to se občas stane. Během přestávky se 
vše dalo do pořádku a tak ve druhé půli byla děvčata už opět 
jako ze škatulky. V sobotu 22. února Formani „prodali nevěs-
tu“ během divadelního představení v Novém Strašecí, které 
si s úsměvem přejmenovali pracovně na New Bubu. Další, 
v pořadí již 40. repríza, proběhla u příležitosti 190. výročí na-
rození Bedřicha Smetany 1. března v Salesiánském divadle 
v Praze-Kobylisích. V jarní sezoně posledním představením 
této velice zdařilé adaptace lidové hry se zpěvy byla 15. 3. 
repríza Prodané nevěsty v Jilemnici.
K dubnu letošního roku se též váže kulaté výročí naší forman-
ské muziky. Uplyne již 30 let od chvíle, kdy se v Zaječicích 
poprvé sešla parta nadšených muzikantů a světlo světa spatři-
la lidová muzika. Dala tím tak i základ pro vznik folklorního 
souboru pří Osvětové besedě Zaječice. Kulaté výročí oslaví 
muzikanti a jejich hosté v sobotu 26. 4. od 17 hodin v kul-
turním domě v Zaječicích. Rádi bychom touto cestou pozvali 
všechny bývalé muzikanty, zpěváky a tanečníky z období za-
ječických začátků na přátelské posezení, při kterém zavzpo-
mínáme na doby dávno i nedávno minulé. Nebudou chybět 
krásné lidové písničky a dobrá nálada. Formani se těší na Vaši 
návštěvu!

Radim Zajíček a Karolína Spišáková, Formani Slatiňany

Formani nezahálí

 

 
 
Velikonoce se pomalu blíží a my máme v knihovně 
pořád jenom zelenou trávu bez zvířátek a ozdob…. 

 
 
 

                      Pomůžeš nám s tím? 
 

 
 

Přines nám, prosím, do knihovny do 18. dubna 2014 
vyrobená velikonoční zvířátka, nebo třeba  

malované vajíčko, abychom si to tady mohli  
udělat hezké a společně přivítali jaro! 

 
Jak zvířátko vyrobíš, nebo vajíčko ozdobíš, necháme 
zcela na Tobě, jsi přece šikulka! A pokud si s tím nevíš 
rady, zeptej se třeba maminky nebo tatínka, určitě Ti 
s tím rádi pomohou! 

 
Ty nejhezčí výtvory budou 
odměněny!! 
 
 
Moc se na Vaše práce těšíme! 
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Obrázek č. 1 zachycuje ještě torzo této zpustlé vyhlídky 
v roce 2013, o níž referoval článek v Ozvěnách v prosinci 2012 
s titulkem Obnova vyhlídky Chlum 270 m n.m. má reálné kontu-
ry. Tato vize se do roka vyplnila díky společnosti Lesy ČR, která 
aktivně podporuje turistický ruch a na svahu lesnatého návrší 
Hůry více než sto let starý auerspergský objekt zrestaurovala. 
Na dalších obrázcích č. 2, 3 a 4 spatřujeme již zrekonstruovanou 
vyhlídku a z interiéru ochoz a točité schodiště.

Po rozhledně Bára, situované na západní straně Hůry, se 
i tato na Chlumu stane oblíbeným cílem turistů a návštěvníků 

místních rekreačních lesů. V předstihu byla zpřístupněna zna-
čenou stezkou od zámku v roce 2002 a přibylo též odpočívadlo 
s lavičkami.

První návštěvníci vystoupili na vyhlídkovou plošinu věže 
ještě před vánočními svátky 2013, což bylo od přítomných kvito-
váno velmi pozitivně, a to zejména proto, že se tak stalo naposle-
dy před několika desítkami let.

 Výhled z ní v jižním horizontu k rybničnímu úvalu je sice 
zacloněn pro přerostlý les, nicméně nenáročného pozorovatele 
i tak potěší a uspokojí. Také stanoviště u věže, kótované v turis-

tických mapách, skýtá příjemnou siestu v letním stínu za horkých 
letních dnů.

Projekt obnovy vyhlídky byl zadán Mikroregionem Chrudim-
sko, v němž participuje i město Slatiňany, a zohledňoval původní 
stav, který je zachycen na obr. č. 5 a pochází z roku 1947. Cel-
ková výška včetně kříže nad stříškou činí 11 m, zděná válcová 
podezdívka po ochoz je téměř 4 m vysoká nad podlažím vchodu 
do věže.

Montáž nástavby vyhlídky Chlum a nového altánu u Kočičí-
ho hrádku probíhala v závěru minulého roku simultánně a vyžá-
dala si nákladu skoro 1 milion Kč. V této částce jsou zahrnuty 
položky za materiál a odbornou práci tesařů. U věže se musel 
zabezpečit rozpadávající zděný tubus na obr. č. 1 cementovou 
maltou.

O obnovu této vyhlídky resp. protipožární hlásky, jak se 
v tisku často prezentuje, mělo dříve zájem i Občanské sdružení 
Altus v roce 1999, jehož mluvčím byl jeho předseda V. Voří-
šek. Hlavním koordinátorem obnovy za sdružení vystupoval R. 
Málek. Nejprve začali s vyhledáváním historických pramenů, 
kontaktovali řadu institucí a sponzorů, aby získané prostředky 
umožnily zahájit konzervační práce na tomto opuštěném zbytku 
vížky v letních měsících roku 2000. Tomuto sdružení se podařilo 
nalézt foto této věže z roku 1932 od V Nováka z Rabštejnské 
Lhoty, kterou též publikovalo. Je zcela shodné s obr. č. 5.

 Po půl roce příprav byla parta mladých lidí nemile překva-
pena sdělením, kterému nechtěla ani věřit, že i této ruiny se týká 
restituce a musí vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.

 O svůj majetek totiž stále usilovala bývalá šlechta, která byla 
v roce 1945 ze zámku odsunuta do Rakouska. Podle platných 
zákonů neměla na něj nárok, a tak po deseti letech v roce 2006 

Státní podnik Lesy ČR obnovil dřevěnou nástavbu věže Chlum

obr. č. 3

obr. č. 2

obr. č. 4

obr. č. 1
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museli tito zámožní Rakušáci všechny žaloby stáhnout. Tento 
verdikt museli však očekávat, jen podrazili aktivitu Altusu v roce 
2000.

 Obnovená věž od Lesů ČR byla podle jejich tiskového mluv-
čího Z. Boublíka předána bez oficialit veřejnosti ještě minulého 
roku. Dále uvedl, že je v zájmu této korporace opravovat histo-
rické památky a umisťovat na vhodných místech posedy, např. 
již zmíněné odpočívadlo, sloužící k relaxaci výletníků na křižo-
vatkách cest v podhůrsém polesí. Tyto investice jdou na konto 
budování příslušné infrastruktury v lese, dodává Boublík.

 V lednu 2014 se připomněl v tisku výše zmíněný R. Málek, 
jako původce myšlenky obnovy věže. V letech 1996 – 99 působil 
ve funkci vedoucího skautské družiny a v této části lesa často 
prodléval se svými svěřenci z blízké základny v Šiškovicích. 
Podporovatelem jeho snach byl slatiňanský oldskaut J. Korbel.

Ing. Milan Vorel
foto Ing. Josef Prokš, tajemník a archiv

obr. č. 5

V pátek 11. dubna a v sobotu 12. dubna pod záštitou Sportovní 
komise Města Třemošnice a Unie jógy, o.s. se konají v tělocvičně 
základní školy Třemošnice semináře „Dětská jóga“ a „Poznáváme 
se v pohybu“.
Páteční seminář „Dětská jóga“ je určen především pro učitelky 
mateřských i základních škol, pro vychovatelky školních družin, 
pro lektorky a vedoucí sportovních aktivit zaměřených na děti. 
Na semináři jsou vítáni i maminky, tatínkové či babičky malých 
dětí, protože právě rodiče se nejvíce podílejí na rozvoji pohybo-
vých dovedností svých ratolestí, učí je koncentraci a správnému 
držení těla. Pod vedením lektorky Hany Volfové budeme cvičit 
s využitím motivací a pomůcek, naučíme se prohloubit komuni-
kaci a spolupráci dětí při cvičení.
Sobotní seminář „Poznáváme se v pohybu“ je určen široké ve-
řejnosti. S lektorkou Jitkou Figalovou zažijeme praktické zkuše-
nosti propojení těla-dechu-mysli. Dozvíme se o užitečnosti jógy 
v obyčejném životě, o jejích přínosech pro každého z nás. Také 
se dozvíme, jak cvičit se smyslově či tělesně omezenými dětmi 
i dospělými. Pokud jste začátečník či přemýšlíte, jak začít cvičit 
jógou, je seminář určen právě pro Vás. Přijďte se s jógou seznámit 
a zjistit jak a v čem by pro Vás mohla být přínosná či užitečná. 
Jsem přesvědčená, že i pokročilejší a zdatnější cvičenci si ze se-
mináře odnesou nové poznatky.
Páteční seminář je od 10.00–16.00 hodin (prezence od 9.00 hod.), 
sobotní seminář je od 9.00–16.00 hodin (prezence od 8.00 hod). 
Stravování bude zajištěno ve školní jídelně Základní školy Tře-
mošnice (oběd za 70 Kč). Pro přespolní je možnost ubytování 
v CLUB Hotelu Třemošnice. S sebou vezměte oblečení (raději 
teplejší) a obuv do tělocvičny, 1 prázdnou 1,5 l PET láhev, pod-
ložku na cvičení, deku, osobní a psací potřeby, hrníček na čaj. 
Předběžná cena mezi 200 až 300 Kč za jednodenní seminář (bude 
upřesněno při potvrzení přihlášky). Dotazy a rezervace prosím 
na telefon 724 824 688 nebo na e-mailovou adresu nemcova@
tremosnice.cz do 7. 4. 2014.
Pojďme příjemně strávit společný čas s jógou a odpočinout si 
od všedních starostí, od vaření, od práce na zahrádce a jarní úklid 
na nás také určitě počká J .

Na všechny se těší Jana Němcová

JÓGA

Vás zve na výstavu a slavnostní vystoupení s posezením k 30. vý-
ročí založení muziky pod vedením primášky Helenky Kohoutko-
vé a k 10. výročí založení souboru Formani Slatiňany.
Výstava proběhne ve dnech 22. 4.–26. 4. 2014 od 14.00 do 18.00 
hod. v Kulturním domě v Zaječicích (foto, plakáty, články a CD 
z různých pořadů).
Výstavu ukončí slavnostní vystoupení souboru Formani Slatiňany 
dne 26. 4. 2014 v 17.00 hod. s neformálním posezením na závěr.
Na hojnou účast našich příznivců a široké veřejnosti se už teď těší 
soubor Formani Slatiňany.

Národopisný soubor Formani – Slatiňany
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Městská knihovna si připravila pro zájemce dvě jarní akce. 
První je v rámci tohoto měsíce, který je mimo jiné i měsícem 
internetu, a jde o „Soutěž pro chytré hlavičky“. Druhá se týká 
Velikonoc. Prosíme o pomoc při vyzdobení knihovny.... Děti, 
zúčastníte se? 
Další info i na www.knihovna.slatinany.cz.

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
SOUTĚŽ PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
připravila městská knihovna…

1. Internetové stránky často začínají
□ www
□ abc
□ html

2. Kdo chce mít doma internet, potřebuje
□ televizi
□ mikrovlnou troubu
□ počítač

3. Znaku @ v e-mailové adrese se říká
□ šnek
□ zavináč
□ utopenec

4. Aby mi někdo napsat e-mail, musím mu říct
□ Svoje telefonní číslo
□ Svoji e-mailovou adresu
□ Svoje poštovní směrovací číslo

5. Povídání po internetu se říká
□ pat
□ chat
□ mat

6. Prohlížená internetových stránek se říká
□ Chat
□ Surfování
□ Bruslení

7. Co je to „hypertextový odkaz“
□ sprosté slovo
□ cedule v Hypernově
□  místo na internetové stránce, ze kterého se dostaneme 

na jinou
8. Viry, červy a trojské koně jsou

□  Malware – škodlivý software, který se chce usídlit v tvém 
počítači

□ Hardware – součástky, ze kterých se skládá tvůj počítač
□ hmyz organického původu

9. Na internet můžete přijít
□ na poštu
□ do divadla
□ do knihovny

10. Šifrování se používá k
□ prozrazení důvěrných dat
□ smazání důvěrných dat
□ zabezpečení důvěrných dat

Označení správně odpovědi: barevně vybarvi čtvereček 
u správné odpovědi.
Vyplněný kvíz nám odevzdej, my zkontrolujeme odpovědi 
a pokud budou správně, tak ho uschováme a 31. 3. 2014 vy-
losujeme 3 chytré hlavičky, které od nás dostanou odměnu!

Jméno a příjmení:

E-mailová adresa:

Akce městské knihovny

Všechny Vás srdečně zveme k návštěvě muzea v nové sezoně 
2014. Otevírat budeme v sobotu 5. dubna od 10 do 17 hodin. 
Projděte se vycházkovým krokem mezi ohradami kladrubských 
koní, nebo projděte zámeckým parkem a navštivte naše muzeum. 
Venkovní aktivity pro děti, odpočinkové zákoutí, expozice i herna 
budou opět připraveny právě pro Vás. Pro milovníky filmu Dobrá 
voda připravujeme v letošní sezoně nejedno překvapení, stejně tak 
pro naše malé návštěvníky, kteří se budou moci těšit na novinky 
v areálu muzea. Ale o všem více v příštích ozvěnách….

Za muzeum Švýcárna Vendula Tesařová
Vstupné:
Dospělý 40 Kč 
Děti, studenti 25 Kč
ZTP, senioři 25 Kč
Skupiny od 10 osob 15 Kč
Rodina  80 Kč
Permanentka: 80 Kč/5 vstupů, 150 Kč/10 vstupů
Tel.: 469 315 134 v návštěvní době.
www.slatinany-svycarna.eu
Najdete nás také na Facebooku.

ŠVÝCÁRNA VÁS ZVE… POZVÁNKA NA SEZONU 2014

Milí „Slatiňáci“!
Čeká nás nová sezona a to je možná správná chvíle ohlédnout se 
za sezonou právě minulou. Muzeum Švýcárna započalo sezonu 
v roce 2013 dne 6. 4., kdy v tomto roce prvně otevřelo pro veřej-
nost. V dubnu bylo otevřeno pouze přes víkendy, ale i tak si několik 
desítek návštěvníků cestu našlo. Od května muzeum najelo na re-
žim plné sezony a otevřeno bylo od úterý do neděle a hlavní sezona 
trvala do konce září, pěkné dny naplnili muzeum spokojenými zá-
jemci z řad dětí i dospělých a to nám dělalo radost. V říjnu pak bylo 
otevřeno opět pouze o víkendech, ale vycházkovým krokem si i tak 
lidé zpestřovali sychravé říjnové víkendy. Celkově vzrostl počet ná-
vštěvníků oproti sezoně 2012 o 510. Celkem jich bylo 5412.
Uspořádali jsme několik přednášek, které pomalinku, ale jistě na-
cházejí oblibu u vděčných posluchačů a tak jsme se i pro letošní 
rok rozhodli pokračovat. V jednání jsou opět paní Ing. Gotthardo-
vá a RNDr. Evžen Kůs, kteří pohovoří jak jinak, než o tématech 
ze života koní.
Muzeum Švýcárna bylo za společnost VCES přihlášeno do sou-
těže STAVBA ROKU, kde se dostalo mezi 15 nejlepších staveb. 
Do užšího výběru se ale nedostalo. I tak je to pro nás úspěch. 
V uplynulé sezoně nám přibylo mnoho zájemců z řad základních 
škol a školek. Zájem nás velmi potěšil, zejména proto, že u nás 
byly velmi spokojené a plánují výlety i v budoucích letech. V lis-
topadu pak muzeum navštívily dvě skupiny zahraničních zájezdů. 
Účastníci folklorního festivalu Tradice a mezinárodního, kovář-
ského sympozia z Prahy. Bylo jich celkem 111 a muzeum se tak 
může pochlubit mezinárodním věhlasem minimálně z řad spoko-
jených zahraničních návštěvníků.
To byla sezona 2013 a jaká bude ta následující? Doufáme že stej-
ně, nebo více úspěšná… Pomůžete nám s tím?

Za muzeum Švýcárna Vendula Tesařová

ŠVÝCÁRNA – Ohlédnutí za sezonou 2013
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Čas letí jako bláznivý… těšili jsme se na Masopust a již 
je za námi. A jak to bylo o masopustu v naší školce? Přípravy 
na masopustní veselí nepohltily jen děti, ale i některé rodiče, 
kteří vyráběli dětem masky a nezapomněli ani na sebe. Čekalo 
nás nejveselejší období v roce, masopustní. Všichni jsme se 
těšili na vystoupení dětí, které pilně zpívaly a pilovaly taneční 
kroky a také na koblihy s mákem a povidly. Vše se povedlo 
nad očekávání, masky se dostavily tradiční – slamáci, zvířát-
ka, řezník s opravdovou štanglí salámu, ale i víly, princezny, 
mušketýři. Rodiče pojali příchod také nápaditě: nechyběla 
kuchařka, selka, pantátové sedláci. A pro ty, co neměli masky 
byly připraveny velké barvené papírové brýle, které jim při-
pravily děti. Výzdoba prostor byla vskutku masopustní, barev-
né pentle, papírové květiny a i celodenní menu pro děti se 
neslo v duchu masopustu. Děti nám ukázaly opravdu povedené 
vystoupení plné písniček, říkadel, slovních hrátek, doplněné 
o tanec, hru na jednoduché nástroje. Všichni jsme byli dojati, 
jak naše milé paní učitelky pro děti celé pásmo sestavily a děti 
je naučily. Dovolte mi zde malou vsuvku, nácvik říkadel, 

tanečků a písní neprobíhá řízeně a v přesně stanovené době. 
Děti se s novými motivy seznamují postupně v rámci ranního 
kroužku, kdy sedí na polštářcích a povídají si, toto povídání 
prokládají zpěvem, tanečky a hrou na jednoduché nástroje. Je 
darem pro ně, že mají možnost slýchat housle, kytaru, různé 
druhy píšťalek každý den. Veškerá hudba je naživo a s láskou 
podávána. Po hudebním představení jsme se všichni usadili 
a shlédli pohádku O Palečkovi, kterou nám zahrála teta Katka. 
A co bylo pak? Pravé masopustní veselí! Koblihy, dobroty 
od maminek, babiček, ale i tatínků – bez bábovky „Smržov-
ky“ již nemůže být pražádná slavnost. V příštím roce bychom 
rádi udělali masopustní průvod v okolí školky a tak už nyní 
jste srdečně zváni. Děti masopustní období druhý den završily 

návštěvou pardubické filharmonie. „Už je konec masopustu, 
už je konec muziky. Koupíme si růženeček, budeme se modli-
ti!“ Nyní nás čeká období čtyřiceti dní do Velikonoc, dříve se 
lidé postili – nejedli maso ani žádné laskominky. Půst proto, 
aby se tělo i duše mohly očistit. I dnes tento zvyk dodržujeme, 
jen mu již neříkáme půst, ale jarní očistné kůry, kdy vynechá-
váme kávu, sladkosti, mléčné výrobky, maso.... Děláme tím 
hodně pro sebe. V období mezi masopustem a Velikonocemi 
nás čeká slavnost „venkovní“ Vynášení Smrtky“ mnozí jste 
nás již v minulých letech zahlédli na mostě pod zámkem, 
budeme rádi pokud se jako léta minulá přidáte a jaro s námi 
přivoláte. 

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

STÁTNÍ ZÁMEK SLATIŇANY –
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ –
DUBEN

1.–13. 4. 2014 – Výstava ZUŠ Slatiňany
Výstava výtvarných prácí žáků Základní umě-
lecké školy ve Slatiňanech v prostorách zámecké 
galerie.

19.–21. 4. 2014 - Mezinárodní den památek
V rámci Mezinárodního dne památek bude o prodlouženém ve-
likonočním víkendu v provozu prohlídková trasa „POKROK 
NEZASTAVÍŠ!“ Zavede návštěvníky do unikátně dochovaného 
technického zázemí a běžně nepřístupných částí zámku. Její sou-
částí bude návštěva knížecí oratoře v kostele sv. Martina, která je 
se zámeckou budovou spojena krytou dřevěnou chodbou. Začátek 
prohlídky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin.
Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.

Kalendář kulturních akcí – duben 2014



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, zaměstnanec města. 
Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická 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 21. dubna 2014. ZDARMA. 
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 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 11. dubna od 18.00 hod. 

 
Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 

 

Pohřební služba a Kamenictví Horák
Naše pohřební služba zajišťuje kompletní pohřební a hřbitov-
ní služby na vysoké profesionální úrovni. 14 let zkušeností 
v oboru je zárukou vysoké kvality a přísně etického přístupu.
Zajišťujeme kompletní služby v oblasti pohřebnictví pro ob-
řadní síně Chrudim, Pardubice, Skuteč, Hlinsko, Havlíčkův 
Brod a po celé ČR včetně převozů z domu smutku i v zahra-
ničí.
Zhotovení smutečního oznámení na počkání, květinová vý-
zdoba, velký výběr hřbitovního zboží, církevní pohřeb a ulo-
žení do hrobu nebo hrobky.
Teď jako jediný Vám nabízíme kompletní služby v Pohřebnic-
tví a to Vám můžeme zaručit díky oprávnění i na kopání hrobů.
Také se zabýváme výrobou a montáží žulových pomníků, ko-
pání hrobů a stavbou hrobek.
Po telefonické domluvě můžete sjednat pohřeb v kanceláři 
i mimo pracovní dobu. Máte také možnost sjednat pohřeb 
v klidu Vašeho domova. Abyste si chvíle smutku neztěžova-
li přemýšlením, jakým způsobem se k nám dopravíte. Naše 
pohřební služba vychází vstříc rodinám pozůstalých i v do-
pravě do naší kanceláře. Po telefonické domluvě na čísle 
777 86 86 04, pro Vás přijedeme služebním osobním vozem 
zdarma.
Při objednání kompletních služeb Vám naše Kamenictví 
poskytne uložení urny do vašeho hrobu zdarma a vykopá-
ní hrobu za 2 500Kč.

T. G. Masaryka 104, Slatiňany
Po–Pá 8–16 hod.
www.pohrebnisluzba-horak.cz
Nepřetržitá služba včetně víkendů a svátků
Tel: 777 86 86 04, 466 650 168

Firma CHARON – Jitka Filipová
zajišťuje kompletní pietní služby již 24 let na vy-
soké profesionální úrovni za korektní ceny:

-  rozloučení v obřadních síních Pardubice, Chru-
dim a po celé ČR

-  rozloučení v kostele – církevní, pohřeb s ulo-
žením do hrobu či hrobky, včetně hrobnických 
a kamenických prací

- zajistíme převozy po celé ČR a zahraničí

Kontaktní adresy provozoven
provozní doba Po–Pá 8.00–16.00

/polední pauza 11.30–12.00/

Chrudim Heřmanův Městec
Poděbradova 79, 537 01 náměstí Míru 285, 538 03
tel.: 469 623 545 tel.: 469 697 133
e-mail: e-mail:
charon-chrudim@seznam.cz charon-hm@seznam.cz

Pardubice Rybitví
Kyjevská 39, 530 03 Rybitví 294/101A, 533 54 
tel.: 466 652 844 tel.: 466 822 877
e-mail: e-mail:
charon-pce@seznam.cz charon-ry@seznam.cz

Nabízíme také bezplatnou poradenskou službu 
v oblasti pozůstalosti a pohřebnictví.

Dále máme v nabídce široký sortiment pohřební-
ho a hřbitovního zboží.

Pro pozůstalé se sníženou schopností pohybu 
sjednáme pohřeb přímo v místě bydliště.

Nabízené služby jsou ve vysoké kvalitě za jedny 
z nejnižších cen v oboru.

POHŘEBNÍ POHOTOVOST
mobil: 603 229 333, 731 159 89

Řadová garáž, 20 m2, el. Zavedena, ulice Husova (pod tratí), 
cena 80 000 Kč.
Zděný byt 3+1, 2. patro, OV, (k bytu patří zahrádka), cena 
1 120 000 Kč.
V případě zájmu volejte RK INTUS tel. 723 350 181.


