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Město Slatiňany obdrželo žádost ing. Jaroslava Bušty kastelána 
Státního zámku ve Slatiňanech na finanční příspěvek na výsadbu 
stromů do zámeckého parku.
Rada města Slatiňany schválila usnesením č. 94/2014 poskytnutí 
příspěvku na dva stromy a to buk lesní „Zlatia“, které byly ná-
sledně zakoupeny v hodnotě 8 000 Kč, jeden o výšce 5 m a jeden 
o výšce 3 m. Výsadba byla provedena v zámeckém parku za účasti 
pana starosty MVDr. Ivana Jeníka.

Dva buky pro zámecký park

Oznamujeme občanům, kterým jsou sběrné nádoby – popelnice 
sváženy v pondělí, že tyto budou sváženy i v odpoledních hodi-
nách. Svozová společnost bude svážet v dopoledních hodinách 
ul. T. G. Masaryka a Vítězství a zbývající svozovou oblast odpo-
ledne, přibližně do 18.00 hodin.

Upozornění na časovou změnu pondělního svozu 
směsného komunálního odpadu z popelnic

Jak dobře znáte Železné hory? Národní geopark Železné hory 
si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil honbu 
za pokladem. Staňte se lovcem indicií a ulovte si sběratelskou rari-
tu. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které 
se ukrývá v tajence. Soutěž Vás nebude nic stát, pouze čas a někdy 
trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly.
Soutěže se účastní tato Informační centra: Chrudim, Slatiňany, 
Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Chotěboř, Hlinsko, Nasavr-
ky, Skuteč, Chrast, Luže, Proseč a Žďírec nad Doubravou.
Soutěž není časově omezena. Slosování bude probíhat opět ke kon-
ci kalendářního roku. Konkrétní informace o soutěži, datum slo-
sování a ceny budou zveřejněny v prostorách všech zúčastněných 
informačních center, na jejich webových stránkách a na stránkách 
Národního geoparku Železné hory (www.geoparkzh.cz) a turistic-
ké oblasti Chrudimsko-Hlinecko (www.navstevnik.cz). Po slosová-
ní bude na těchto místech k nahlédnutí také seznam výherců.

Quest Národním geoparkem Železné hory

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:
Kaaberbol, Lene – Chlapec v kufru
Devátá Ivanka – Jak jsem se zbláznila

Měsíc s pěknou knihou

Děkujeme všem zúčastněným za vyzdobení dětského oddělení 
v knihovně. Že jsme to měly krásné je vidět na fotografii…

Velikonoce v knihovně

Obyvatelé Domova s pečovatelskou službou ve Slatiňanech 
a pracovnice pečovatelské služby děkují za spolupráci uči-
telům a dětem z Mateřské školky Slatiňany, z Mateřské školky 
MOMO a ze Základní umělecké školy Slatiňany. Po celý škol-
ní rok 2013/2014 pro nás pravidelně každý měsíc připravovali 
krásná kulturní vystoupení k narozeninám a k svátkům. Písničky, 
básničky, říkadla a hudební vystoupení vždy vytvořila příjemnou 
atmosféru a přinesla nám mnoho energie a radosti do dalších dní.

Poděkování
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Rada města Slatiňany

INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE

Rada města Slatiňany projednala
 na své 93. schůzi dne 16. 4. 2014

 1.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na přístavbu šaten objektu Základní školy Slatiňany (schvále-
no).

 2.  Inventarizaci majetku města Slatiňany za rok 2013 – vyřazení 
majetku (schváleno).

 3.  Darovací smlouvu – věcný dar pro DPS Slatiňany (vybavení 
pokoje – schváleno).

 4.  Poskytnutí finančního příspěvku (odloženo).
 5.  Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů se společností EKO-KOM, a. s. (schváleno).
 6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 

na rekonstrukci místní komunikace ve Škrovádu – stavba A, 
(k RD č. p. 154) (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 94. schůzi dne 28. 4. 2014

 1.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (přijetí dotace 200 000 
Kč od Pardubického kraje na pracovní pozici opatrovníka – 
schváleno).

 2.  Uzavření smluv o poskytnutí dotace v požární ochraně (přijetí 
účelové dotace 300 000 Kč od Pardubického kraje na požár-
ní techniku a přijetí neinvestiční dotace na požární techniku 
ve výši 120 000 Kč – schváleno).

 3.  Příspěvek na jarní koncert (příspěvek 3 000 Kč schválen).
 4.  Žádost o pokácení dřevin (2 ks borovice černé v Trpišově – 

schváleno).
 5.  Vyřazení majetku města Slatiňany (schváleno). 
 6.  Výběr zhotovitele na novou střechu u objektu č.p. 11 Škro-

vád (RM schválila firmu Pluto s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou 
495 455 Kč).

 7.  Výběr zhotovitele na dokončení výměny veřejného osvětlení 
na ul. Vítězství a T. G. Masaryka, Slatiňany (RM schválila fir-
mu ELPO, s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou 278 814 Kč).

 8.  Výběr zhotovitele na zateplení obálky objektu Mateřské školy 
Slatiňany – III. Etapa (RM schválila firmu Pluto, s.r.o. s nejvý-
hodnější nabídkou 1 328 160 Kč).

 9.  Veřejnou zakázku „Zajištění svozu a využití vyseparovaných 
složek odpadu“ – zahájení zadávacího řízení (RM schválila 
způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány).

10.  Pacht zahrádky na sídlišti v ul. Boženy Němcové (schváleno).
11.  Žádost o vyhrazené parkovací stání (RM neschválila zřizování 

vyhrazených parkovacích stání s výjimkou vyhrazených parko-
vacích stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou 
nebo osobu těžce pohybově postiženou).

12.  Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby 
spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidaci hřbitovního 
odpadu (RM schválila nájem z plochy hrobového místa ve výši 
7 Kč za m2/rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou 
hřbitova a likvidací odpadu na 41 Kč/m2).

13.  Vyhodnocení nabídek na dodávku vozu pro JSDH (RM zruši-
la výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku a schválila 
způsob zadání a seznam společností, které budou obeslány). 

14.  Uzavření smlouvy o dílo s VaK Chrudim, a.s. (schváleno).
15.  Darovací smlouvu s VCES, a.s. (dar ve výši 15 000 Kč na zho-

tovení filmu „Vzpomínky na Dobrou Vodu“ – schváleno).
16.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na videofilm (přijetí 

dotace 22 000 Kč na videofilm „Vzpomínky na Dobrou Vodu“ 
od Pardubického kraje – schváleno).

17.  6. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014 (schváleno). 

18.  Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu na herní prvky ve Švý-
cárně (od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč – schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 95. schůzi dne 19. 5. 2014

 1.  Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany. 
 2.  Smlouvu o spolupráci s Vodní záchrannou službou.
 3.  Podání žádosti o prodloužení plánu odpadového hospodářství 

města Slatiňany.
 4.  Zřízení práva cesty po pozemcích parc. č. 502/3, 502/1, 76/24 

a 503/2 v kat. území Trpišov.
 5.  Zřízení služebnosti – přeložka NN – ul. Schmoranzova (nový 

chodník).
 6.  Výpověď ze smlouvy o zapojení do systému nakládání s komu-

nálním odpadem společnosti FOR SERVIS s. r. o.
 7.  Volnou rodinnou vstupenku do interaktivního muzea Švýcárna.
 8.  Smlouvu o propagaci a reklamě s Lesy ČR.
 9.  Návrh dodavatelů na dodávku a montáž 2 parkovacích automa-

tů na ulici T. G. Masaryka, Slatiňany.
10.  Poskytnutí finančního příspěvku. 
11.  Dohodu o změně smlouvy se SFRB.
12.  Čerpání rezervního fondu Školní jídelny Slatiňany.
13.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2014.

Zahájené práce na stavbách (projektových dokumentacích) a předaná staveniště pro nové stavby (předané podklady pro zpracování 
projektových dokumentací) v roce 2014 k 19. 5. 2014.

 Poř. č. Stavba (akce, projektová dokumentace) Je ve stavu
 01. PD – Doprava v klidu – část 1. Slatiňany (ul. Švermova, Havlíčkova, Klášterní, Tyršova)  PD se zpracovává 
 02. PD – bezpečné opatření u žel. přejezdu v ulici Na Ostrově, Slatiňany PD se zpracovává
 03. Stavba chodníku podél Sečské ulice, Slatiňany – část II. a III. Předáno staveniště
 04. PD na dokončení chodníku podél Sečské ulice – část IV. PD se zpracovává
 05. Předání kanalizace na Vak v ulici Družstevní, Slatiňany – oprava kanalizace v ulici Družstevní Oprava probíhá
 06. PD k územnímu řízení 1. etapa – odvod povrchových vod z JZ části obce Trpišov PD se zpracovává
 07. PD realizační na kanalizaci v ulici Sečská, Slatiňany PD je dokončena
 08. Společenský dům Slatiňany – obložení topení Obložení je dokončeno
 09. MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – III. etapa Předáno staveniště
 10. Výměna zvonků u č. p. 822 – 825 Slatiňany Výměna dokončena
 11. Oprava vánočního osvětlení Oprava objednána
 12. Stavba přechodových svítidel na T. G. M. Slatiňany (u radnice) Předáno staveniště
 13. PD na VO u Sečské ul. Slatiňany (k novým RD) PD se zpracovává
 14. PD na prodloužení VO v ul. Jungmannova, Slatiňany  PD se zpracovává
 15. Dokončení výměny VO na ul. Vítězství a T. G. M. Slatiňany Předáno staveniště
 16. Realizace hromosvodu na objektu hasičské zbrojnice Slatiňany Předáno staveniště
 17. PD na plošinu u DPS Slatiňany PD je dokončena
 18.  Nová brána na dvůr MěÚ Slatiňany Výměna brány dokončena
 19. Nové rolety na střešní okna do ubytovny MěÚ Slatiňany Nové rolety namontovány
 20. Rekonstrukce místní komunikace ve Škrovádu (k RD č. p. 154) Vypsáno výběrové řízení
 21. Přístavba šaten objektu Základní školy Slatiňany Vypsáno výběrové řízení

Vypracovala: Eva Esserová             19. 5. 2014 Slatiňany
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S účinností od 1. 4. 2014 byla uzavřena se společností EKO-
-KOM, a. s. nová Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů, díky níž by mělo dojít k navýšení odměny pro 
město Slatiňany za zajištění využití odpadů z obalů, které jsou 
součástí námi vytříděných složek plastu, skla, papíru, nápojových 
kartonů a kovu.
Čím důsledněji tedy budeme odpad vzniklý v našich domácnos-
tech třídit, tím více můžeme ušetřit na nákladech, které musíme 
hradit za vlastní svoz a zajištění využití vyseparovaných složek 
odpadů.
Jen pro Vaši představu, níže uvádíme průměrnou produkci hlav-
ních vyseparovaných složek odpadu na jednoho obyvatele našeho 
města v letech 2008–2013.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (kg/ob.) (kg/ob.) (kg/ob.) (kg/ob.) (kg/ob.) (kg/ob.)

Plasty 13 11,2 12 11,2 9,3 8,9
Sklo 13,8 11,9 11,2 9,9 9,9 9,6
Papír 25,2 18,8 18 17,9 20,9 21,4

Z tabulky je patrné, jak od roku 2008 dochází spíše k poklesu vy-
separovaných složek odpadu.
Pojďme se tedy všichni více snažit a třídit důsledněji, jenom tak 
můžeme snížit náklady, které jsou hlavním parametrem pro sta-
novení místního poplatku za odpad, který každý z nás musíme 
každoročně hradit.

Jak správně třídit?
Na obalech výrobků můžete najít několik značek, které mají 
usnadnit jejich třídění a recyklaci. Jde zejména o symboly tří šipek 
s číslem nebo zkratkou označující druh obalu. 

Doporučujeme:
•  Věnujte pozornost značkám na obalech výrobků – mají vám 

usnadnit třídění odpadů.

•  Díky značkám se můžete vyhnout obalům, které nechcete použí-
vat – jde hlavně o PVC nebo polystyren.

•  To, že je na obalu symbol tří šipek neznamená, že výrobek bude 
skutečně recyklován – záleží to i na vás, zda jej správně vytřídíte.

•  Tyto značky na obalech slouží jen pro orientaci, nejde o ekoznač-
ky – neoznačují výrobky, které jsou z nějakého pohledu šetrnější 
k životnímu prostředí.

Podrobný popis problému
Značky na obalech
Na obalech najdete ledasco, ale jen některé značky mají základ 
v pravdě nebo jsou defi novány zákonem (a jejich používání 
a správnost je kontrolována). 

Přeškrtnutá popelnice
Vyskytuje se na výrobcích, které nesmí skončit ve směsném odpa-
du – v popelnicích – jde o nejrůznější chemikálie, barvy, toxické 
a dráždivé látky ale i elektrozařízení a baterie.

Tříšipkové symboly
Nemusí se na obalu vyskytovat, ale pokud už tam jsou, musí být 
uvedené správně podle druhu obalu (trojúhelníček ze šipek + číslo 
a/nebo zkratka). Pokud je obal kombinován z více materiálů (třeba 
papír + hliníková folie nebo plast + hliník – typicky se vyskytuje 
na obalech od müsli tyčinek apod.) jsou zde uvedeny zkratky obou 
materiálů (PAP/ALU – papír + hliník) nebo pouze ten převažující 
C/PAP. Tyto obaly patří do směsného odpadu (netýká se separova-
telných nápojových kartonů).
Přehlednou tabulku recyklačních značek přikládáme zde.

Bc. Petra Víšková

Důslednějším tříděním odpadů ušetříme!!!

POLYETYLEÅLN TEREFTALÁT. PET lahve, 
polyesterové tkaniny, některé obaly od mléřných 
nápojů, malé elektroniky ...

TVRDÝ POLYETYLÉN. Odolný plast. Obaly od 
čisticích prostředků, šamponů, sprchových gelů, 
kanystry, víčka od PET lahví.

PVC - POLYVINYLCHLORID. Plastové vodovodní 
trubky, linoleum ... 

POLYPROPYLEN. Pružný a odolný plast. 
Plastové obaly od kečupu, tuby (zubní pasty, 
krémy).

POLYSTYREN. Bílý pěnový Podtácky od 
masných výrobků, izolace, ochrana zboží 
Tmavý tuhý nápojové kelímky, plastové nádobí, 
misky, obaly od elektroniky.

OSTATNÍ PLASTY. Tato značka se používá pokud 
není obal vyroben z některých 6 typů uvedených 
výše, popřípadě pro kombinované obaly.

VLNITÁ / HLADKÁ LEPENKA. Součást krabic a 
balení.

OSTATNÍ PAPÍR. ... Ostatní papír.

BÍLÉ SKLO. Průhledné sklenice od kompotů, 
zavařenin, a lahve od nápojů...

BAREVNÉ SKLO. Lahve od piva, ostatních 
nápojů a výrobků, které nejsou průhledné. Patří 
sem i tabulové sklo (z oken).

VÍCEVRSTVÉ OBALY. Krabice od džusů, mléka či 
laciného vína.

PŘEHLED RECYKLAČNÍCH ZNAČEK

1PET

2HDPE

3PVC

MĚKKÝ POLYETYLÉN. Měkký plast. Igelitové 
tašky, fólie, obaly od sušenek, apod.4

LDPE

5PP

6PS

7PS

20 21

PAP

22

PAP

81 84 

C/PAP

GL

70

GL

71 72

PAPÍR A LEPENKA / RŮZNÉ KOVY. 

PAPÍR A LEPENKA / PLAST

PAPÍR A LEPENKA / HLINÍK

PAPÍR A LEPENKA / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH

PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK

PAPÍR A LEPENKA / PLAST / HLINÍK / OCELOVÝ 

POCÍNOVANÝ PLECH

PLAST / HLINÍK

PLAST / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH

PLAST / RŮZNÉ KOVY

SKLO / PLAST

SKLO / HLINÍK

SKLO / OCELOVÝ POCÍNOVANÝ PLECH

SKLO / RŮZNÉ KOVY

C/??? 80

C/??? 81

C/??? 82

C/??? 83

C/??? 84

C/??? 85

C/??? 90

C/??? 91

C/??? 92

C/??? 95

C/??? 96

C/??? 97

C/??? 98

KOMBINOVANÉ OBALY

OCEL. 

HLINÍK

DŘEVO

KOREK

BAVLNA
JUTA

FOR 50

TEX 60

TEX 61

FOR 51

FE 40

ALU 41

Za lomítkem je zpravidla označení materiálu, který v této 
kombinaci převládá.

CO NERECYKLUJEME
PVC, molitan, gumu

varné sklo, plexislo, sexysklo, autosklo, porcelán
papír znečištěný od barev, chemikálií, mastnoty

Z lahví a obalů není třeba odstraňovat víčka 
ani etikety.

Z papíru není třeba odstraňovat kovové spony
Obaly od potravin je vhodné omýt 

(z hygienických důvodů)

RECYKLUJTE A VYUŽÍVEJTE ZPĚTNÝ ODBĚR
Vybité baterie je dnes možné odevzdat téměř ve 

všech prodejnách elektro, některých 
supermarketech a drogeriích.

Vysloužilé elektrospotřebiče, nábytek, koberce, 
matrace, stavební odpad vracejte v rámci zpětného 

odběru nebo je dopravte do sběrného dvora.

Zacházejte zodpovědně s nebezpečnými odpady. 
(zbytky barev, hnojiv, ředidel, čisticích prostředků)

Nelamte si hlavu se zbytečnostmi. Pokud odpad 
nepoznáte podle recyklační značky nebo si nejste 

úplně jistí, vhoďte ho do kontejneru podle uvážení a 
co s ním ponechte na zpracovatelích. 

WWW.TRIDENIODPADU.CZ
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V sobotu 26. dubna přivítala naše základní škola účastníky druhé-
ho oblastního kola včelařské soutěže Zlatá včela 2014. Tentokrát 
k nám přijelo soutěžit 25 dětí ze 6 včelařských kroužků mládeže, 
a to ze Žamberka, Bystrého u Poličky, Chrasti, Perálce a Horní 
Sloupnice. Posledním účastníkem byl domácí VKM Slatiňany.
Děti změřily své síly v tradičních soutěžních disciplínách – test 
včelařských vědomostí, včelařská praxe, pomůcky, mikroskopo-
vání a botanika. Všichni zúčastnění se snažili podat co nejlepší 
výkony a ti nejlepší ze starší kategorie si pak vybojovali postup 
do celostátního kola.
Celé dopoledne se soutěžícím věnoval osvědčený tým členů ZO 
ČSV Chrudim, ke kterým se nově přidaly paní Iva Moučková 
a Eva Svobodová. Všichni dokázali při soutěži vytvořit atmosféru, 
která přispěla k velmi dobrým výsledkům ve všech disciplínách 
a za to jim patří naše poděkování.
Poděkovat bych chtěla také panu ing. Dvořákovi za příjemnou ho-
dinku, kterou jsme strávili v hřebčíně. Předvedený výcvik koní 
i prohlídka stájí byla pro všechny velmi milým překvapením a děti 
si mohly ze Slatiňan odvézt další informace nejen o včelách, ale 
i o dalších zástupcích živočišné říše. Celý program pak vyvrcholil
na zámku, kde nám pan kastelán Bušta připravil nejen prostory 
pro slavnostní vyhlášení výsledků, ale také vědomostní test, aby 
tak všichni soutěžící pilně sledovali výklad a mohli tak získat 
drobné ceny s tématikou zámku a koní. Slavnostní vyhlašování 
výsledků pak měli všichni zpestřené o barmanskou show, kterou 
nám předvedl pan Tomáš Felkl z Krčmy krále Artuše.
A jak dopadla celá soutěž? Tak jako v loňském roce se můžeme 
pochlubit postupem do celostátního kola Zlaté včely 2014, a to 
2. místem Štěpána Dorazila, před kterého se dostal pouze Jiří Pra-
chař z VKM Žamberk a jako třetí pak skončil Karel Suchý z VKM 
Chrast. Na čtvrtém místě pak ještě za náš tým skončil Matěj Půl-
pán a šestá byla v této kategorii Anna Dorazilová.
Dobře se dařilo i našim mladším, první v této kategorii se umís-
tila Marie Urválková, druhý byl Josef Dvořák z Perálce a na tře-

tím místě skončil Ondřej Vybíral ze Žamberka. S velmi dobrými 
výsledky skončili i naše Pavla Malinová a Jakub Letáček na 4. 
a 5.místě. Tým, který postoupil do celostátní soutěže, přijel 
změřit své znalosti a dovednosti 16.–18. května do Nasavrk 
a musím říct, že jsme jako oblast rozhodně nezklamali, proto-
že všichni tři kluci postoupili z 36 účastníků do uzšího finále 
a v konečném výsledku obsadili 7. místo – Jiří Prachař, 8. místo 
– Karel Suchý a 10. místo Štěpán Dorazil. Na závěr bych chtěla 
poděkovat nejen všem výše jmeovaným, ale také rodičům dětí, 
kteří byli celý den s námi a pomáhali vše organizovat tak, aby 
se u nás naši hosté cítili co nejlépe, dětem z VKM Slatiňany 
děkuji za velmi dobré výsledky a přeji hodně štěstí příští rok 
v Žamberku, kam jsme byli již nyní pozváni.

Za VKM Slatiňany Zuzana Dorazilová

Zlatá včela opět ve Slatiňanech
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, 
účinkujícím, trhovcům a vůbec všem lidem, kteří s námi vydrže-
li na deštivém VIII. ročníku „Slatiňanského pozastavení“. Počasí 
nám tento rok sice nepřálo, ale to nám nezabránilo prožít příjem-
ný, i když promočený den v prostorech zámeckého parku.
Atraktivní program nalákal spousty diváků, kteří přišli zabaleni 
v pláštěnkách nebo s deštníky, a proto i jim patří velké poděko-
vání za to, že jich spousta vydržela až do samotného konce a také 
za neutuchající povzbuzování promrzlých účinkujících.
Velké díky patří Národopisnému souboru Formani nejen za jich 
obětavou spolupráci při přípravě celé akce, ale i za jejich vystou-
pení! Dále děkujeme všem učitelům a vedoucím jednotlivých sku-
pin včetně jejich svěřenců (ZUŠ a DSS Slatiňany, Dětskému folk-
lórnímu souboru Sejkorky ze Sokola Slatiňany, hostujícímu Šípku 
a Pramínku z Jihlavy, ZUŠ z Chrasti, Bestě Chrudim a Šermířské-
mu divadlu „Zubři“). Krásný program především pro ty nejmenší 
návštěvníky připravil loutkářský soubor AHOJ.

Nemalou zásluhu na atraktivitě dne měl i Hřebčín Slatiňany, který 
nabízel prohlídky stájí, projížďky kočárem i krásné ukázky ba-
rokní jízdy.
Nezbývalo než se zahřát šálkem horkého čaje a doufat, že k nám 
bude počasí při IX. ročníku „Slatiňanského pozastavení“ vlídnější.

Děkuji touto cestou městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám.

Jiří Roztočil

Děkuji starostovi města Slatiňany MVDr. Ivanu Jeníkovi za milou 
gratulaci k mým narozeninám a Svazu diabetiků ČR za udělené 
poděkování. Díky přátelé.

Marie Queisnerová

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

Bohuslav Skala

Touto cestou chci poděkovat městu Slatiňany a panu starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám 
a zároveň též poděkovat svazu diabetiků. Velice mě to potěšilo.

Zdeňka Švehlová

Děkujeme městu Slatiňany za blahopřání k naší diamantové svat-
bě. Obzvlášť nás potěšila návštěva p. Osinkové a p. Kolouchové 
s předáním květin a dárků. Ještě jednou všem děkujeme.

Manželé Stanislav a Jaroslav Beranovi

Velice nás potěšila blahopřání pana starosty MVDr. Ivana Jeníka 
k našim narozeninám.

Jan a Jaroslava Nežádalovi

Poděkování

                                
 
 
 

                                  Svaz diabetiků ve Slatiňanech 
                    přeje své dlouholeté člence,paní 
                    Marušce QUISNEROVÉ 
                     ke krásným narozeninám. 
                       Ať nechybí ti vůbec nic 
                      a osud ti dá ještě víc             
                      ať pevné zdraví stále máš 
                      a života si užíváš! 
                                       Výbor SD 
 

Poděkování

 
 Posezení 

s Heligonkami 
 

Kde:  Restaurace Monaco 
Kdy: 20. června od 18.00 hod. 

 
Vstupné je 20,- Kč 

 
Rezervace na tel. 469 681 310 
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5.–7. května 2014 se v chrudimském divadle Karla Pippicha usku-
tečnila série vystoupení tanečního oboru ZUŠ Slatiňany. Úterý 
a středa dopoledne, jako již tradičně, patřila vystoupením pro ško-
ly. V pondělí a úterý byla na pořadu od 17.00 hodin vystoupení pro 
veřejnost. Novinkou letošního pestrého programu byla premiéro-
vá vystoupení děvčat z baletu, který se na naší škole vyučuje tepr-
ve od září 2013. Dále se představili s novým programem Formánci 

a 12 choreografií současného tance. V třídenním náročném pro-
gramu předváděli účinkující skvělé výkony a jejich nasazení bylo 
odměňováno bouřlivým potleskem. Profesionální zázemí a pro-
středí „velkého divadla“ bylo pro všechny motivujícím zážitkem. 
Děkuji všem tanečníkům, i muzikantům z Formánků, za krásná 
vystoupení a jejich vyučujícím za jejich přípravu. 

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Slatiňanská „zuška“ roztančila divadlo

V sobotu 10. 5. jsme se již tradičně zúčastnili taneční soutěže Pou-
pata v Heřmanově Městci.
Svá „želízka v ohni“ jsme měli ve třech věkových kategorií a všu-
de jsme se mohli radovat z úspěchu. Nejvyšší příčku – 3 ZLATÉ 
poháry získala choreografie „Věřím“ – děti 9–12let, „Na jezeře“ 
– dívky 12–15 let a scénický tanec „Kdyby obraz tančil…“ – 
dívky nad 15 let. Stříbro a bronz pak přidala ještě děvčata se svými 
vystoupeními „Never be you“ a „Limbo“. Choreografie „Conga“ 
se umístila na 4. místě o pouhých pět bodů v početné kategorii.
Přestože jsem se vraceli až po 22h., na žádném z tanečníků a ta-
nečnic nebyla vůbec znát únava, ba naopak! Radostné výkřiky se 
ozývaly po celou cestu.
Po předchozím velice vydařeném třídenním vystoupení v Divadle 
K. Pippicha v Chrudimi ve dnech 5.–7. 5., to byla opravdu „třeš-

nička na dortu“. 
Nejen taneční vystoupení v divadle a poháry nám dělají radost, ale 
i předtančení na plesech, kterých bylo k naší velké radosti letos 
deset a na kterých jsme vystoupili se 14 choreografiemi.
Velice si vážíme pozvání pořadatelů ze Slatiňan i z blízkého 
i vzdáleného okolí.
Tančili jsme i při dubnové akci Radia Blaník, kde jsem obdivovala 
dívky, které své vystoupení zvládly perfektně i v chladném počasí 
a v začínající průtrži mračen. Nejen této skupině – většinou již 
dospělých děvčat (Brožová Monika, Kodytková Simona, Málková 
Veronika, Marešová Barbora, Němcová Tereza, Petrová Karolína, 
Táborská Denisa a Kateřina, Vincenciová Marie), ale i všem ostat-
ním dětem, které tančí s takovým nadšením, patří mé veliké DÍKY.

Jiřina Doušová, učitelka tanečního oboru ZUŠ

Taneční oddělení ZUŠ slavilo – získalo 5 pohárů!

Formánci – mazurkaFormánci - muzika

Z Gumy Méďa Jedeme z Lúčnice

JablíčkoŠmoulí rej
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Mateřská školka Děvčátka MOMO a její přátelé by Vás rádi po-
zvali na 3. piknik, tentokrát Jarní, který se bude konat v sobotu 
7. června 2014 od 14 do 17 hodin v prostorách MŠ ulici Vrch-
lického a přilehlém venkovním prostranství pod břízkami. Mnozí 
z Vás, kteří již naši akci podpořili vědí, že nás čeká vystoupení 
dětí z MŠ MOMO, smíšený pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan, 
jehož hlavním tělem i duší je naše paní ředitelka Kateřina Josífo-
vá, stánky s rukodělnými výrobky, dobrotami mezi kterými nesmí 
chybět fair trade káva a mikrobus s palačinkami. Rozšířili jsme 
dílničky pro děti, které se mohou těšit na zdobení perníků, výrobu 
loutky, mýdlovou, a práci s ovčí vlnou. Děti také čeká hraná po-
hádka a v prostorách školky bude i klidová zóna s čajovnou.
Na závěr našeho pikniku vystoupí hudební skupina BeneBend z ob-
čanského sdružení Benediktus z Modletína. Věříme, že se počasí již 
umoudřilo, ukáže nám červnové slunečné počasí a dovolí nám strá-
vit příjemné odpoledne s úsměvem na tváři a sluníčkem v zádech.
Všichni jste srdečně zváni.
Tímto bychom rádi poděkovali městu Slatiňany za podporu akce 
s využitím prostor přiléhajících k MŠ MOMO. Věříme, že touto 
akcí podpoříme bohatý kulturní život ve Slatiňanech.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

Zlatá svatba
Dne 6. 6. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Rudolf 
a Alena Pecinovi.
Dne 20. 6. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Josef 
a Jaroslava Boháčovi.

Ukončení školního roku
Ve čtvrtek dne 26. června 2014 se v obřadní síni Městského úřa-
du Slatiňany uskuteční slavnostní ukončení školní docházky pro 
vycházející žáky ZŠ Slatiňany. Součástí oslavy je malý kulturní 
program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.

Pozvání na 5. setkání seniorů dne 12. června v 15.00 hodin v kláš-
teře – vchod z Nádražní ulice.

Srdečně zvou Školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová

Pozvání

Správa zámku děkuje Radě města Slatiňany za darování dvou kusů 
sazenic do zámeckého parku, konkrétně buků lesních – Dawyck 
a Dawyck Purple.

Jarda Bušta, kastelán

Poděkování

Formánci

Žabí Pas de Quatre

Balet – Kytičkový valčík

Formánci a Balet
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V tomto roce se ohlížíme za velkolepým dílem tohoto sta-
vitele narozeného 30. 12. 1814 v podhůří Orlických hor v obci 
Bělé poblíž Rychnova nad Kněžnou. Slatiňanská huť se pod 
jeho vedením stala nejvýznamnějším centrem podnikání v tomto 
oboru v druhé polovině 19. století. Firmu založil F. Schmoranz 
poté, když se usadil ve Slatiňanech resp. sem se přiženil. Byl 
zakladatelem početného rodu, jehož slávu šířili jeho potomci 
i v zahraničí, kráčející v jeho šlépějích.

Jako první z cyklu vzpomínek na F. Schmoranze se uskuteč-
nila přednáška o rodu Schmoranzů 15. dubna v chrudimském 
Muzeu barokních soch. Referátu doplněném diapozitivy se zhos-
til s přehledem znalec jeho rodu Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního 
okresního archivu. Mezi přítomnými v auditoriu byla pravnučka 
nestora pí Kyselová ze Slatiňan.

O dalších tematických akcích budou čtenáři informováni 
např. o výstavách, odhalení jeho busty v chrudimském panteonu 
od ak. sochaře Jar. Brože apod.

Dle údajů v encyklopedii získal Schmoranz jediné oficiální 
vzdělání na základní škole. Nadaného chlapce doporučil bělský 
kaplan architektu Benediktu Škvorovi (1805–1865), knížecímu 
staviteli ve Žlebech. Jako patnáctiletý se tak dostal z německého 
prostředí do ryze českého, což mělo určující vliv na vytváření 
jeho osobního a uměleckého charakteru pro budoucí povolání.

Se svým mistrem pracoval na různých stavbách jako zednic-
ký tovaryš, ale záhy se stal polírem. Připomínáme v této souvis-
losti stavbu kamenného mostu ve Slatiňanech roku 1834, jehož 
investorem byl kníže V. A. Auersperg, který od roku 2010 nese 
název Most knížete Auersperga.

Když bylo Františkovu 16 let, vzal si Škvor mladého zednic-
kého pomocníka s sebou do Kutné Hory za účelem stavby nové 
budovy krajského soudu. Starobylé hornické město s bohatou 

historií, honosící se velkolepým pozdně gotickým chrámem sv. 
Barbory, jej přímo elektrizovalo. Tady také propadl kouzlu umění 
jeho předchůdců – středověkých stavitelů, kteří vytvořili tak nád-
herný skvost, čehož se nemohl ani nabažit.

Už jako polír se na stavbách zdokonaloval a vzdělával se 
ve všech oborech potřebných ke studiu architektury. Učil se 
česky, německy, studoval dějepis, mytologii, archeologii a mate-
matiku, takže brzy dosáhl znalostí zkušeného stavitele. Pak 
odešel do Vídně (1836) a pracoval u věhlasného stavitele Jakoba 
Heinze, krátce jako zedník, pak byl polírem a stavitelským kres-
ličem. Umělecký ruch na vídeňské akademii povzbudil Schmo-
ranze k pilnějšímu studiu teoretických spisů o umění, které se 
uplatňují v architektuře.

V roce 1837 jej stavitel Škvor povolal zpět do Žlebů 
a v témže roce se usadil ve Slatiňanech, kde žil až do konce svého 
činorodého života. Podle svého plánu z roku 1845 si postavil 
vlastní klasicistní dům, který později rozšiřoval. Odtud pak řídil 
četné stavby, nejen v chrudimském kraji, ale i celých východních 
Čechách. Celkem se podílel na více než stovce veřejných staveb, 
počet soukromým je obtížně zjistitelný pro jejich počet. 

Je to obdivuhodná bilance F. Schmoranze v průběhu šesti 
desetiletí intenzivní práce, jíž na dlouho poznamenal náš kraj. 

V obrazové příloze si připomeneme jeho památku, na níž 
nezapomíná v letošním roce ani sousední Chrudim, která ho jme-
novala městských stavitelem v r. 1844.

Bylo přetisknuto do týdeníku TV magazín jako upoutávka 
pořadu Potomci slavných, zabývající se rodem Schmoranzů. Pre-
miéra byla vysílána na ČT 2 dne 16. 1. 2005. Průvodcem pořadu 
byl Mgr. I. Šulc, ředitel okr. archivu. Promluvila v něm i pí Kyse-
lová, poslední žijící potomek rodu ve Slatiňanech.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Dvě století nás dělí od narození  architekta a konzervátora Františka Schmoranze

V textu zmiňovaný Schmoranzův domek má č.p. 21 a nachází se 
na hlavní křižovatce.

Střední část oploceného pole s náhrobky rodiny Schmoranzů 
na místním hřbitově. Nápis o zemřelém se sochou ve výklenku čel-
ní náhrobní desky patří F. Schmoranzovi.
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Detail nápisu z obr. č. 2. Víc ocenění a poct o Schmoranzovi neby-
lo možno zapsat na omezenou plochu krycí desky s písmeny.

Foto F. Schmoranze z konce 90. let 19. století a jeho busta.

Skupinové foto rodiny a příbuzenstva F. Schmoranze, nestora 
rodu.

U příležitosti 100. výročí skonu F. Schmoranze byla ve vestibu-
lu radnice odhalena pamětní deska za účasti jeho potomků (4. 4. 
2002). Zároveň byla uspořádána výstavka o jeho díle ve spoluprá-
ci s okresním archivem.

Kostel sv. Martina, který Schmoranz regotizoval, uvnitř je pamětní 
deska na zadní stěně pravé lodi, na níž je napsáno: Tento chrám 
páně byl v letech 1891–1892 obnoven dle plánu věhlasného ar-
chitekta a stavitele Františka Schmoranze ke cti a slávě Boží.

Každý měsíc stovky závodníků stojí na startovní čáře a bojují 
se svým časem a s počtem účastí.

V tomto měsíci červnu oslavíme velké jubileum. 25. června 2014 
v 18.00 hodin odstartuje od restaurace MONAKO 300. START 
MALÉ CENY MONAKA. Zveme běžce, bývalé účastníky, di-
váky. Buďte u této významné události. U jakého závodu se vám 
naskytne tolik startů v jednom závodě. 
Ten, kdo se ptá, proč běháš Malou cenu Monaka, ten ji nikdy nebě-
žel, kdo jednou pozná krásy lesní přírody, kde je svým běžeckým 
králem a vládcem svého těla, tak se pravidelně vrací. V takovém 
prostředí vznikají velké osobnosti a výkony.
Velké poděkování patří personálu restaurace Monako, kteří celou 
tu dobu s námi to vydrželi a někdy i ve svém volném čase (Štědrý 
den).
Velké uznání musím vzdát hlavnímu rozhodčímu Janovi Zajícovi 
a Mirkovi Alexovi bez kterých by nebylo Monako Monakem.

Přijďte mezi nás, buď s běžeckým vybavením nebo jen tak se po-
dívat a povzbudit běžce.

KLUB REKREAČNÍCH BĚŽCŮ – Vl.Čumpelík

Monako stále žije během
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Na 19. dubna jsme pro 
náš Klub českých turistů 
Slatiňany dostali pozván-
ku na slavnostní otevření 
Vyhlídkové věže Chlum. 
Pořadatelem byl s.p. Lesy 
České republiky. My jsme 

tam už sice byli na výletě 30. prosince, ale 
využili jsme pozvání a společně se toho 
zúčastnili. Akce začala u Švýcárny a tam 

na jejím zahájení byl i starosta našeho města, 
MVDr. Ivan Jeník. Za pěkného počasí jsme 
odtud procházkou došli ke Kočičímu hrádku, 
kde nás v novém altánu čekalo občerstve-
ní. Odtud po značené turistické stezce nad 
Monako a pak dál lesem až k té nám známé 
Nevyhlídce. Tato drobná lesní stavba se 
po svém obnovení stala zase dobrým cílem 
výletů. Na nás pod ní čekala i grilovačka 
s dalším občerstvením. 

Při malém výletu 3. května jsme se spo-
lečně zúčastnili akce pořádané Okrašlovacím 
spolkem Škrovád. Nejprve jsme se podívali 
na rozjezdy kanoí s posádkou dětí s rodi-
či. Závodilo se o putovní spolkový pohár. 

Po deštivém dnu se počasí umoudřilo, nepr-
šelo, a tak jsme se zájmem sledovali jejich 
úsilí. Malé občerstvení v hospůdce a pak 
následovala barevná fontána za doprovodu 
symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava. 
Byl to opravdu hezký zážitek.

Ve sváteční den 8. května jsme měli 
vycházku do přírody. Začínali jsme před 
zámkem u cedru atlasského. Ten, jak název 
napovídá, pochází z pohoří Atlas na severu 
Afriky. Kromě něj existuje ještě cedr himalaj-
ský a cedr libanonský. Ten je na libanonském 
státním znaku, i na jejich vlajce. U zámecké-
ho objektu jsme viděli kryptomerie japonské 
– zajímavé velké jehličnany, trochu připomí-
nající sekvojovce obrovské. V ohradě koní 

Převalského je strom liliovníku tulipánokvě-
tého. Ten má zatím jen poupátka. Blízko 
za ním ale už kvetl jírovec osmimužný neboli 
žlutý, pocházející stejně jako liliovník ze 
Severní Ameriky. A vedle ještě několik kaš-
tanů koňských (jírovec maďal), kterých tu 
v okolí je řada. Kromě vzhledu se liší i tím, 
že ten žlutý nemá ráda klíněnka. 

Maličko jsme se vrátili po cestě a zasta-
vili se u jerlínu japonského. Je zajímavý 
svou podobou s akátem a tím, že ač japon-
ský, pochází z Číny a Koreje. Ani ten ještě 
nekvetl – to až někdy v srpnu. U cestičky 
tu ale kvetl trs česneku medvědího. Odtud 
jsme mířili ke dvěma keřům hlohu pýřito-
listého. Je mohutnější než ten náš klasický, 
i jeho trny a plody jsou větší. Pochází také ze 
Severní Ameriky. Trochu se nám tím připo-
mněl jeden náš výlet přes Bítovany, kde jsme 
viděli označený „významný“ veliký hloh 
na rozcestí u Bítovánek.

U rozkvetlé dřevité pivoňky jsme vzpo-
mínali na nedávno pokácený veliký buk. Má 

tu ale už zdatného nástupce a blízko je i nový 
mladý stromek. Přes trávník jsme se dívali 
na štíhlý smrk Pančičův, zvaný omorika, 
pocházející z Bosny a Hercegoviny. Potom 
jsme obdivovali šácholan přišpičatělý, který 
měl už půvabná velká poupata – jen rozpuk-
nout. Ten pochází z USA. 

Pak jsme z cestičky odbočili a dívali se 
na hodně vyrostlý břečťan. Údajně může 
mít jeho kmen ještě větší průměr - až jeden 
metr, ale nám tento – v porovnáním s okolní-
mi větvičkami bohatě stačil. Pak následoval 
dřezovec trojtrnný, který má zatím jen malé 
letošní lístky a loňské lusky. Ty někomu 
z nás připomínaly svatojánský chléb.

Na květy katalpy trubačovité je také ještě 
brzy. Ona – stejně jako dřezovec – pochází 
ze Severní Ameriky. Krásně vedle ní kvetl 

jírovec červený. I ten, obdobně jako žlutý, je 
odolnější vůči klíněnce. Kvetly i keře rodo-
dendronů a azalek, ať těch blízko nás, které 
nám i úžasně voněly, tak i ty přes louku smě-
rem k domečku. 

Zastavili jsme se i u javoru horského se 
zajímavým – strakatým vybarvením listů. 
Další pozoruhodnost – jinan dvoulaločný 
je zajímavý nejen svým farmakologickým 
využitím. Jeho olistění je považováno za pře-
chodný typ mezi jehličnany a listnáči, listy 
mají blíže k jehličí. Je dvoudomý – jeden 
strom je samčí, druhý samičí. V parcích se 
většinou vysazuje samčí rostlina, spadaná 
zralá samičí semena totiž silně zapáchají. 
Dožívá se i 2 tis. let, je národním stromem 
Číny a patří mezi nejstarší rostliny na naší 
planetě. Jeho pyl větrem doletí opylit květy 
až do vzdálenosti 5 km. Za miliony let své 
existence získal odolnost proti škůdcům 
i chorobám.

U rybníčku jsme si odpočinuli u dvou 
velkých stromů - je tu ve dvou exemplářích 
nahovětvec dvoudomý. 

Pak buk lesní ve formě Pendula – s kas-
kádovitě, až k zemi převislými větvemi. 
Za ním je dost nenápadný strom parocie per-
ské. Ta pochází ze severního Iránu a Zakav-
kazí, její obrázek je na ázerbájdžánské poš-

tovní známce. Určitě si dáme pozor na její 
podzimní žlutočervené zbarvení, to bude 
vidět daleko více.

Na druhé straně rybníčku je ještě přímo 
okouzlující červený javor dlanitolistý – 
bývala to taková svítící lucernička, teď je 
větší, ale pořád je roztomilá. Zajímavý strom 
platanu javorolistého má dvě srostlé větve 
– tak nějak vrostlé do sebe. Také pozoru-
hodnost. A zase rododendrony a pak kolem 
několika keřů klokočí ke Klapačce. Odtud 
jsme šli po Vilemínině stezce k bývalému 
zámeckému Ferdinandovu vodovodu. Tady 
byla zase pauzička a pak jsme pokračova-
li kolem Švýcárny, Kočičího hrádku a dál 
lesem k rozhledně Bára. Zážitků bylo celý 
den dost a ještě teď si můžeme říkat „Je tady 
krásně“. Opravdu.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Je tady opravdu krásně
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Skautské středisko v roce 2013
V roce 2013 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 217 členy 
v devíti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. 
K větším celostřediskovým akcím: 

V lednu jsme pořádali již tradiční zimní lyžařskou výpra-
vu do Krkonoš do Svobody nad Úpou. Svým členům nabízí-
me výcvik v oblasti sjezdového lyžování, snowboardu i běhu 
na lyžích. 

V březnu se konal již 11. skautský ples. 
Koncem dubna jsme pořádali tradiční „Čarodějnice“ s pro-

gramem pro děti. 
V červnu proběhlo vodácké sjíždění Sázavy pro skauty 

a skautky. Koncem června jsme připravovali šiškovické tábořiště 
pro letní tábory. 

O prázninách jsme pořádali tři dětské a dva dospělácké 
tábory. Dětské tábory proběhly v Šiškovicích, oldskauti tábořili 
na Březinách a na Karlovarsku. 

Na podzim jsme se věnovali rozvoji šiškovické základny.
V říjnu o podzimních prázdninách vyrazili skauti a skautky 

do Českoho ráje, kde se věnovali poznávání přírodních krás 
i rozvoji vzájemných vztahů. 

V prosinci jsme organizovali Mikuláše pro veřejnost a Bet-
lémské světýlko. Betlémské světýlko probíhalo formou živého 
betlému na nádvoří zámku. 

Zmínil jsem pouze větší akce střediska, do kterých se zapo-
jilo více oddílů. Krom toho si každý oddíl pořádá své vlastní 
schůzky, měsíční výpravy a další akce.

Skautské středisko v roce 2014
V lednu jsme registrovali 230 řádných členů v deseti oddílech. 
Členská základna roste. 

V lednu proběhla opět zimní lyžařská výprava do Krkonoš. 
V březnu jsme zorganizovali ekologickou brigádu na úklid města 
a okolí. Uspořádali jsme rovněž 12. skautský ples. 

V dubnu proběhlo tradiční pálení čarodějnic s hrami pro děti. 
V květnu vyrazila vlčata a světlušky na Maloskalsko do skalních 
bludišť Českého ráje.

Připravujeme vodáckou výpravu skautů a skautek a opět tři 
dětské a dva oldskautské letní tábory. 

Středisko Junáka Slatiňany se snaží nabízet pestrou činnost 
pro všechny věkové kategorie, která má cílený přesah ke vzta-
hům a hodnotám. 

Zájemci o členství
Vážíme si všech zájemců. Některé oddíly mají kapacitu 

téměř naplněnou. Doporučujeme proto rodičům, kteří chtějí 
od září přihlásit mladší chlapce a děvčata do oddílů vlčat 
a světlušek, aby toto přihlášení neodkládali a ozvali se na:

Vlčata daniel.vychodil@centrum.cz
Světlušky zuzana.pleningerova@seznam.cz

Daniel Vychodil, vedoucí střediska

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. Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. 
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 16. června 2014. ZDARMA. 
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ve slatiňanské sokolovně 14. června 2014  
od 14:00 a 17:30 hod,  

                             hostem bude  
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

předprodej vstupenek od 2.6 v galanterii Petrová Slatiňany 
Neprolezl si ročníkem kvůli matematice? Nezvládl si maturitu 
nebo tě k ní vůbec nepustili? Doučím tě to! DOUČOVÁNÍ 
MATEMATIKY za 150 Kč na hodinu. 721 670 111.

Soukromá inzerce

Středisko Junáka Slatiňany Zápis nových žáků 
 

do Základní umělecké školy Slatiňany 
 

 
 

9. - 20. června 2014 
 

v dopoledních i odpoledních hodinách 
 

přijímáme děti od pěti let 
 

hudební obor 
(zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, tuba, housle, 

viola, violoncello, kontrabas, kytara, bicí nástroje, zpěv a sborový zpěv) 
 

výtvarný obor, balet, DFS Formánci a současný tanec 
žáky přijímáme do naplnění kapacity jednotlivých nástrojů a oborů 

 

                                                       
 

                                                                          
 

 
bližší informace: tel. 469 681 415, 603 528 590, email: zusslat@tiscali.cz, 

www.zusslatinany.cz 


