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120. Laskavý večer s trampskou kapelou
BAREVNÉ TÓNY PODZIMU

Ve čtvrtek 9. října bude Laskavý večer podzimně laděný stej-
ně jako počasí venku. Hrát a zpívat bude trampská kapela PF 
kvintet za řízení Ivana Jankůje. A k hudbě zazní i poezie. Verše 
Jana Kratochvíla bude recitovat sám autor a Jana Lidermano-
vá. Všichni účinkující jsou z Pardubic.
Jan Kratochvíl už kdysi své básně na Laskavém večeru četl, ale od 
té doby uplynulo více než osm let.
Pořad začíná tradičně v 19 hodin. Vstupné je 50 korun a vstu-
penky si můžete koupit na místě anebo v předprodeji v městské 
knihovně.  z.j.

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 27. 9. 2014 v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Místní výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotů
Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty
města Slatiňany pro členy místní organizace.

Výstava bude doplněna o prodej okrasných rostlin, sadby 
a okrasných keřů ze zahradnictví Dubany,

dále bude uskutečněna výstava jiřin a prodej keramiky,
prodej sušeného ovoce a oříšků.

Ve 11 hodin a v 14 hodin bude provedena ukázka
„Králičího hopu“

(tj. skákání králíků přes překážky)

Výstava bude otevřena
v sobotu 27. září 2014 od 7 do 16 hodin

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, BOHATÁ TOMBOLA!

Srdečně zvou pořadatelé!

Položení věnců při státním svátku
Dne 28. října 2014 vzpomeneme výročí vzniku samostatného 
československého státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny kytice k po-
mníkům padlých, jako vzpomínka obětem 1. světové války a zá-
roveň budou vyvěšeny státní vlajky.

Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku a obča-
nům zdravotně znevýhodněným poskytování pečovatelské 
služby.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost?
Vyčerpávají Vás nákupy, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla?
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Potřebujete doprovodit, případně dovézt k lékaři?
Pečovatelská služba města Slatiňany Vám pomůže tyto situace 
vyřešit.
Případní zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit:
Městský úřad Slatiňany
p. Ivonka Osinková, telefon: 469 660 230
email: i.osinkova@slatinany.cz
Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová, telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz

Pečovatelské služby

Prázdninové putování

Byl název soutěže, kterou vyhlásila zdejší knihovna a infocent-
rum. Nebylo Vás mnoho, kteří se zapojili ale ti, kteří neváhali 
a poslali pohlednici ze svých prázdninových cest nám udělali ve-
likou radost, a tak jsme se rozhodli každého z nich odměnit. A od-
měna byla jak jinak než také cestovatelská…

Stále více se v ulicích města Slatiňany objevují na chodnících 
a vozovkách skládky stavebního materiálu, lešení a kontejne-
ry, které jsou mnohdy umístěny bez příslušného povolení. Dle 
§ 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je umísťování, 
skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údrž-
bě pozemních komunikací nebo opravám těchto komunikací, 
zvláštním užíváním pozemních komunikací a podléhá povolení 
silničního správního úřadu. Nelze tedy na chodník či vozovku 
umístit kontejner či lešení bez povolení. V takovém případě se 
vlastník umístěné věci dopouští přestupku ve smyslu ustanove-
ní § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, ve znění pozdějších předpisů, za který mu může být 
udělena pokuta. V případě potřeby užívat pozemní komunikace 
jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro 
které jsou určeny, doporučujeme obrátit se na příslušný silniční 
správní úřad a tuto záležitost v dostatečném časovém předstihu 
projednat. V.N.

Upozornění pro občany – lešení a kontejnery
 na pozemních komunikacích
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 101. schůzi dne 18. 8. 2014:

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Nová 
střecha u objektu č. p. 11 Škrovád (RM uložila MĚÚ doplnit 
údaje o ceně opravy).

  2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Nové 
oplocení kapličky na návsi v Trpišově (RM vzala na vědomí 
cenovou nabídku a pověřila starostu uzavřením smlouvy o dílo 
s panem Pavlem Vojáčkem, cena pro město 91 679 Kč).

  3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Výroba 
a montáž zábradlí ve Škrovádu – ke zvoničce (RM vzala na vě-
domí cenovou nabídku a pověřila starostu uzavřením smlouvy 
se společností Hutní Slatiňany, s.r.o., cena 60 802,50 Kč).

  4.  Strojírna Potůček – darovací smlouvu (RM města rozhodla 
o přijetí věcného daru – vozidlové radiostanice – od firmy 
Strojírna Potůček).

  5.  Město Chrudim – smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
(RM neschválila přidělení finančního příspěvku městu Chru-
dim na podporu azylového domu).

  6.  Dodávku technologie kompostárny – schválení pořadí nabídek 
(RM schválila pořadí nabídek 1. Cerea Pardubice, 2. Zálesy 
Luhačovice, 3. Energreen projekt Olomouc a uzavření smlou-
vy s firmou Cerea v ceně 1 664 827 Kč).

  7.  Zřízení služebnosti – kabelové vedení NN – ul. Čechova (nová 
elektropřípojka) (schváleno).

  8.  Zřízení sjezdu na části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. úze-
mí Kunčí (schváleno).

  9.  Změnu nájemních smluv č.p. 834 (RM neschválila převod 
bytu).

10.  Odpis pohledávek (RM rozhodla o odepsání dvou nevymaha-
telných položek v celkové výši 8 940 Kč). 

11.  Hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí 2014 
(RM vzala na vědomí).

12.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014 (schváleno).

13.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Obnova 
části opěrné stěny v ulici Medunova, Slatiňany (RM schválila 
nabídku firmy Staviteltví Bučina, Práchovice).

14.  Novákovi – dodatek k nájemní smlouvě v čp. 825 (RM schvá-
lila prodloužení smlouvy o rok).

15.  Udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2/2014 pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu města Slatiňany na rozšíření 
městského kamerového systému ve Slatiňanech o 2 kamery 
na Základní škole Slatiňany (schváleno).

16.  Dostihový spolek – dohoda o spolupráci (schváleno).
17.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 

na revitalizaci aleje Kaštanka – II. etapa, Slatiňany (RM schvá-
lila způsob zadání veřejné zakázky, seznam členů komise a se-
znam oslovených společností).

Rada města Slatiňany projednala
na své 102. schůzi dne 22. 8. 2014

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Nová 
střecha u objektu č. p. 11 Škrovád (RM schválila na 1. místě 
firmu Roman Zvěřina, Rabštejnská Lhota).

  2.  Smlouvu o dílo na provedení akce – Revitalizace aleje Kaštan-
ka – I. etapa – II. Část (RM schválila uzavření smlouvy s fir-
mou Zahrada Harta, Voštice za cenu 178 959 Kč).

  3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Slatiňa-
ny, Říště – splašková kanalizace KŠ 9 – KŠ 16 (RM schválila 
nabídku pro výběr zhotovitele firmu MIKOSTAV, Kleštice).

  4.  Kompostárnu Slatiňany – určení odpovědné osoby (RM určila 
pana Miloše Víška).

  5.  Program 23. Zasedání zastupitelstva města Slatiňany (schvá-
leno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 103. schůzi dne 3. 9. 2014

  1.  Smlouvu o právu k provedení stavby – Slatiňany – ul. T. G. 
Masaryka – chodník u městského úřadu (smlouva mezi ŘSD 
a městem Slatiňany – schváleno).

  2.  Úpravu bodů do zastupitelstva města Slatiňany (schváleno).

Rada města Slatiňany projednala
na své 104. schůzi dne 15. 9. 2014

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Re-
vitalizace aleje Kaštanka – II. etapa (vybrána firma zahrada 
Harta, s.r.o., Vysoké Mýto).

  2.  Volný vstup pro účastníky folklorního festivalu „Tradice“ 
do muzea Švýcárna (vzhledem k prestiži akce, vstup je pro za-
hraniční hosty).

  3.  Poskytnutí finančních příspěvků – II. kolo.
  4.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 4 v č.p. 835.
  5.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (pro Dětský folklórní 

soubor Sejkorky T. J. Sokol Slatiňany a Národopisný soubor 
Formani Slatiňany).

  6.  Žádost o pokácení 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 
131/15 v katastrálním území Slatiňany.

  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na vybudování plochy pro parkování osobních automobilů 
na dvoře MěÚ Slatiňany.

  8.  Ukončení nájemní smlouvy v DPS Slatiňany.
  9.  15. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2014.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku kompostárny.
Rada města Slatiňany doporučuje budoucímu Zastupitelstvu města 
Slatiňany schválit v případě naplnění položky výherní hrací přístro-
je a odvod z loterií částku ve výši 35 000 Kč pro KS Spartak o.s. 
Slatiňany jako dofinancování činnosti v rámci 2. kola grant. žádostí.

Obnova živičného krytu silnice I/37 ve Slatiňanech
V měsíci srpnu proběhla v ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech ob-
nova živičného krytu silnice I/37. Investorem stavby je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR a dodavatelsky stavbu zajišťovala společnost 
M-SILNICE a.s. Město Slatiňany se na financování rekonstrukce 
povrchu vozovky nijak nepodílelo. Není jejím vlastníkem a tudíž 
ani neovlivňuje technologii opravy a její cenu. S uvedenou opra-
vou nelze nijak spojovat možnost opravit přilehlé ulice, které jsou 
ve vlastnictví města. Účelem stavebních prací na obnově živič-
ného krytu bylo odstranění poruch vozovky a snížení hlučnosti 
naměřené v uvedené ulici. Došlo k opravě horních konstrukčních 
vrstev vozovky, kdy bylo provedeno odfrézování stávajících de-
gradovaných živičných vrstev, výsprava lokálních poruch a zpět-
ná pokládka nových živičných vrstev na spojovací postřik. Celá 

stavba byla realizována za dopravního omezení odsouhlaseného 
Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje, Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, správou Pardubice a Krajským úřadem Pardu-
bického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství. Vzhle-
dem k tomu, že jde o průtah silnice I/37 zastavěnou obcí Slatiňany 
a objízdné trasy byly vedeny mimo jiné také po místních komuni-
kacích města Slatiňany, bylo Město Slatiňany účastníkem správ-
ního řízení o povolení uzavírky a řízení o povolení stavby. Z toho 
plyne právo, vyjádřit se k omezením (minimalizovat jejich dopad) 
které stavba způsobuje. Tím také možnosti města ovlivnit stav-
bu končí. Opravy a rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města 
Slatiňany jsou prováděny postupně v souladu s „Plánem rozvoje 
města“. V.N.
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V současné době je přirozené třídit jednotlivé složky odpadu. 
Ve většině měst a obcí jsou dostupné sběrné nádoby na separo-
vané složky domovního odpadu – papír, plasty, nápojové kartony 
a sklo. V domovním odpadu je však také významně zastoupen bio-
logicky rozložitelný odpad tzv. bioodpad. Rozbory směsného 
odpadu ukázaly, že je zde zastoupen zhruba 40-ti procenty. A co 
s ním? V současné době většinou končí převážně na skládkách, 
kde hnije a tvoří se zapáchající skládkové plyny. Hlavní součástí 
skládkového plynu je metan, který je zároveň silným skleníkovým 
plynem. Lepší a šetrnější cesta je proto bioodpad třídit a využívat 
ho. Bioodpad představuje jediný druh domovního odpadu, který 
si můžeme sami doma přeměnit na kvalitní organické hnojivo – 
kompost. Je natolik běžný, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho 
hodnotu. Zde se vlastně ani nedá hovořit o odpadu, neboť v každé 
fázi se jedná o organickou hmotu, která se mění a je přepracová-
vána pro další použití. Pro mnoho lidí na venkově bioodpad ne-
představuje žádný problém, neboť jej beze zbytku zužitkují jako 
krmivo pro domácí zvířata, či kompostováním.
Stačí malá zahrádka a bioodpady z kuchyně i ze zahrady lze kom-
postovat. Bioodpady jako trávu, listí, nasekané větve, zbytky 
ovoce a zeleniny lze kompostovat na volné hromadě nebo v zá-
sobnících tzv. kompostérech. Ty si lze zakoupit v obchodech se 
zahradnickými potřebami či jednoduše vyrobit. Na rozkladu ma-
teriálu v kompostu se podílí bakterie, houby a další živočichové. 
Hlístice, roztoči, chvostoskoci a mnohonožky se podílí na roz-
kladných procesech a významně tak přispívají k tvorbě kompos-
tu. Organizmy potřebují dostatek vzduchu a vody, proto je třeba 
sledovat vlhkost kompostu a přehazovat ho. Kompost lze výhodně 
osázet dýní a okurkami. Listy rostlin chrání kompost před prud-
kým sluncem a přívalovým deštěm, kompost poskytuje rostlinám 
živiny. Hotový kompost lze využít ke hnojení trávníku, záhonů 
i domácích květin. Přeměnou bioodpadů ze zahrady a z kuchyně si 
lze zadarmo vyrobit jedinečné organické hnojivo, které obsahuje 
humusové látky zvyšující kvalitu půdy. Humus na sebe dokáže 
vázat vodu, živiny a významně tak ovlivňuje strukturu, kyprost 
a mikrobiální osídlení půdy. Kompostovat bioodpad se vyplatí.
Ne však každý má vlastní zahradu, na které by mohl kompostovat. 
V současné době však existují i další možnosti jak využít biood-
pad. Pokud bydlíte v činžovním či panelovém domě, můžete se 
sousedy založit komunitní kompostoviště. Ve speciálních boxech, 
které jsou uzamykatelné a brání přístupu hlodavců lze komposto-
vat bioodpady z kuchyně i z přilehlé zeleně. Výsledný kompost 
je zpravidla využíván v místě vzniku. Lze ho použít na přípravu 
substrátu pro pokojové rostliny či ho aplikovat na zeleň v oko-
lí domu. Komunitní kompostování má nejrůznější podobu, která 

závisí na velikosti komunity, jenž se do činnosti zapojí. Charak-
teristické pro tento druh kompostování je dozor pověřené osoby 
nad chodem kompostoviště. I při tomto způsobu kompostování je 
důležité zajistit provzdušňování kompostu a pravidelně sledovat 
čistotu vstupní suroviny – bioodpadu.
Kompostování bioodpadů z kuchyní
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho 
druhu z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny 
a brambor – i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, 
vaječné skořápky, popel ze dřeva, hygienický papír, v malém 
množství i novinový papír.
Nyní k některým materiálům podrobněji. 
Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme 
před potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde do-
jde k horké fázi (nad 50 °C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou 
snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat 
ve větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slup-
ky citrusového ovoce jsou ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří 
do kompostu. Citrusové plody se převážně ošetřují organickými 
fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fun-
gicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. 
Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování 
už prokazatelné.
Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro 
žížaly. Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík. 
Vaječné skořápky působí vysokým obsahem vápníku proti okyse-
lování kompostu. Těžko se rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit.
Papír, lepenka a čistý starý papír patří do separovaného sběru. 
Znečištěný papír, například papírové ručníky a kapesníky nebo 
balící papír, je pro kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává ob-
sah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu kompostu.
Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo 
do kompostu. 
Popel ze dřeva je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí, aby byl 
řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako výborný přídavek 
do kompostu.
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, 
zejména cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu 
a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazo-
vat vyšší obsah škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vy-
savačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, 
oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.
Zdroj: www.kompostuj.cz

Bc. Petra Víšková

Co s listím, trávou a se zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně?

Oběti trestných činů mají větší možnost uplatnit svá práva

Zákon o obětech trestných činů – právní úprava, která výrazně 
rozšířila a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu 2014 oslavi-
la první rok své existence. 
Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich 
postavení v trestním řízení. Nejvýraznější změnou je zájem všech 
zapojených subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní.
Také na Chrudimsku mají oběti k dispozici komplexní systém do-
stupné bezplatné pomoci – psychlogického poradenství, sociální-
ho poradenství, právní pomoci, posyktování právních informací 
a restorativních programů, tj. procesů usilujících o nápravu ná-
sledků zprůsobených trestným činem. 
Kromě střediska Probační a mediační služby v Chrudimi, posky-
tuje své služby obětem trestných činů Krizové centrum J. J. Pest-
alozziho v Chrudimi.
Za rok existence Zákona o obětech bylo středisko Probační a me-
diační služby v kontaktu s 50 oběťmi majetkové, násilné nebo 

sexuálně motivované trestné činnosti a dopravních nehod v přípa-
dech, ve kterých probíhalo trestní řízení, ale soudem ještě nebylo 
rozhodnuto o vině a potrestání pachatele. 
Nedokážeme zabránit tomu, aby byla páchána trestná činnost, 
můžeme se ale postarat o to, aby oběti dobře znaly svá práva, 
věděly, jak je uplatnit a na prožité trauma nebyly samy. 
Veškerá naše činnost je bezplatná.

Probační a mediační služba, Městský park 274, Chrudim, tel: 
469 633 505
e-mail: lsedova@pms.justice.cz; www.pmscr.cz
Krizové centrum J. J. Pestalozziho, Štěpánkova 108, Chrudim, 
tel: 469 623 899,
e-mail: kc@pestalozzi.cz; www.pestalozzi.cz

Mgr. Lenka Šedová,
vedoucí střediska Probační a mediační služby
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Zastupitelstvo a rada města Slatiňany poskytlo ve druhém pololetí 
roku 2014 finanční příspěvky v celkové výši 200 000 Kč. Příspěv-
ky obdržely především společenské organizace zabývající se čin-
ností s dětmi a s mládeží na území města Slatiňan.
Jednotlivé příspěvky byly následující:
Příjemce
SK Spartak Slatiňany  80 000 Kč
TJ Sokol Slatiňany  17 000 Kč
Národopisný soubor Formani Slatiňany  15 000 Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany  5 000 Kč
ROBI Slatiňany  6 000 Kč
SDH Slatiňany  6 000 Kč
Český rybářský svaz, MO Slatiňany  6 000 Kč
Myslivecká společnost Slatiňany  4 000 Kč
Myslivecká společnost Kochánovice   4 000 Kč
ZO Českého svazu chovatelů Slatiňany   5 000 Kč
Jezdecký klub PABLO Slatiňany  6 000 Kč
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slatiňany  9 000 Kč
Římskokatolická farnost Slatiňany  9 000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Slatiňany  4 000 Kč
Klub českých turistů Slatiňany  4 000 Kč
Okrašlovací spolek Škrovád  4 000 Kč
ZO Českého svazu včelařů Chrudim, VKM Slatiňany  4 000 Kč
HC Vraníci Slatiňany  1 000 Kč
Atletický klub Spartak Slatiňany  8 000 Kč
Boii, z.s.  3 000 Kč

Pozvání na 9. setkání seniorů dne 9. 10. 2014 v 15 hodin v klášteře 
– vchod z Nádražní ulice.
Srdečně zvou školské sestry a M. Kyselová – Schmoranzová

Dne 26. 9. oslavili zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Ivan 
a Jindra Stehnovi.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují panu 
tajemníku Městského úřadu Slatiňany za milou návštěvu. Prožili 
jsme příjemné odpoledne, Ing. Josef Prokš zodpověděl všechny 
dotazy a reagoval na naše připomínky.
Děkujeme a těšíme se na další setkání v prosinci.

Pozvánka

Příspěvky společenským akcím

Zlatá svatba

Poděkování

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

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

Václav Boháč

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany a panu starostovi 
MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k našim narozeninám.

Manželé Beranovi

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městu Slatiňany 
za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.

Hana Tichá

Poděkování
Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv 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:
Bomann Corina – Motýlí ostrov
Lowell Elizabeth – Nech minulost spát

Měsíc s pěknou knihou

Přidejte se k Červenému kříži
Chtěli byste také pomáhat? Přidejte se k nám a podílejte se na fun-
gování našeho spolku. Hledáme nové lidi, kteří rozšíří naše řady 
a přispějí svou aktivní snahou v práci na stávajících i nových pro-
jektech. Jsme součástí mezinárodní organizace se 150 letou tradi-
cí. Mezi naše činnosti na Chrudimsku patří zejména šíření znalostí 
první pomoci mezi děti, mládež a širokou veřejnost. Zabýváme se 
prevencí úrazů, propagací dárcovství krve a oceňováním bezpří-
spěvkových dárců krve. Provozujeme sociální šatník, pořádáme 
letní dětské tábory, soutěže první pomoci, zájmové kroužky, re-
kondiční pobyty pro hendikepované děti. Účastníme se různých 
akcí a dětských dnů, kde propagujeme myšlenky Červeného kří-
že. Učíme první pomoc ve firmách a přivyděláváme si na činnost 
zdravotnickými asistencemi. Mezi jednu z našich činností patří 
krizová připravenost, jejíž hlavním nástrojem jsou humanitární 
jednotky, jejichž členem můžeš být i Ty. Tyto jednotky zasahují 
v případě mimořádných událostí jako jsou povodně, kde provozují 
evakuační centra, poskytují první zdravotnickou pomoc, pomoc 
psychosociální, pořádají humanitární sbírky a distribuují huma-
nitární pomoc.
Rádi přivítáme nejen zdravotní sestry, lékaře, záchranáře, studen-
ty lékařských fakult a zdravotnických škol, ale kohokoli, kdo rád 
pomůže. Určitě využijeme každého, kdo něco umí. Potřebujeme 
lidi, kteří se vyznají v počítačích, grafice, fundraisingu, PR, autech, 
administrativě, dále organizátory a manažery, šikovné kutily a kaž-
dého, kdo bude aktivní a případně se rád něčemu přiučí. 
Nabízíme Vám možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým 
aktivitám, přivydělat si jako lektor na kurzech a zdravotnických 
asistencích. Stanete se součástí mladého kolektivu, poznáte nové 
kamarády a naučíte se novým věcem. Informační schůzka proběh-
ne v pondělí 20. 10. 2014 od 18 hodin v prostorách ČČK v Měst-
ském parku 274. Více informací na www.cckchrudim.cz, e-mailu 
info@cckchrudim.cz a Facebooku.

Zimní tenisová hala
Ve sportovním areálu SK Spartak Slatiňany začíná dnem 
13. 10. 2014 provoz zimní tenisové haly. Srdečně zveme všechny 
zájemce o prodloužení letní tenisové sezóny.

Na Vánoční dárek je možná ještě brzo, ale…
Jistě ne všichni jste zaznamenali, že Slatińany mají konečně svou 

knížku! Je to překrásná publikace 
plná nejen zajímavých informací 
o našem městě a okolí, ale též plná 
fotografií a dobových obrázků. Vy-
dalo ji Město Slatiňany a autorem 
je Jana Stehlíková a Luděk Štěpán. 
Nahlédnout do ni můžete v městské 
knihovně a infocentru, kde ji lze 
i za 290 Kč zakoupit.

NASAVRCKÉ PANSTVÍ
A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ
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Spirituál kvintet na Slatiňanském vrabčáku
V sobotu 15. listopadu 2014 se v slatiňanské sokolovně 

uskuteční jubilejní X. ročník hudebního festivalu Slatiňanský 
vrabčák. Jsem moc rád, že pozvánku do Slatiňan přijala legenda 
české folkové hudby, Spirituál kvintet. 

Spirituál Kvintet byl založen v roce 1960 a na naší hudební 
a kulturní scéně působí (i přes občasné necitlivé zákazy zastavení 
činnosti v 70. letech) nepřetržitě. Spirituál kvintet se stal vzorem 
a inspirací pro několik hudebních generací, především v oblasti 
folku. Ve Spirituál kvintetu působilo mnoho vynikajících hudeb-
ních osobností, jako např. Karel Zich, Oldřich Ortinský, Jan 
a František Nedvědovi, Irena Budweiserová a mnoho dalších. 
Diskografie Spirituál Kvintetu je mimořádně pestrá, bohatá 
a především – vysoce kvalitní. Bude jistě velkým zážitkem tuto 
hudební legendu vidět a slyšet „živě“.

Současná sestava Spirituál Kvintetu

Po létech se na Slatiňanském vrabčáku představí i skvělí 
Kantoři. Kapela je stálicí na české hudební scéně již něko-

lik desetiletí. Kantoři jsou proslulí preciz-
ním podáním písní z různých koutů Evro-
py a také tím, že umějí zahrát na ne zcela 
běžné hudební nástroje (dudy, niněra, irská 
flétna apod.).

Letošní ročník bude moderovat Pepa 
Štross, který se se svým synem Matějem 
představí i v hudebním bloku festivalu.

Na festivalu poprvé vystoupí i ryze 
vokální kvarteto – X-tet z Jindřichova Hradce. Čtyři mladé ženy 
a jeden muž tvoří vokální těleso, jejíž hlavní složkou v repertoáru 
jsou černošské spirituály. 

Můžeme se těšit i na vystoupení oblíbeného písničkáře 
a skvělého zpěváka Radka Pídi Bartoše z Pardubic.

Až z Děčína přijede do Slatiňan skupina Vomiště. Šíře jejich 
repertoáru zahrnuje písně laděné od bluegrassu až po folkrock.

Pro domácí kapelu Strunovrat má festival význam nejen 
organizační, ale v tomto ročníku i slavnostní, neboť zde bude 
křtít své první CD, které se jmenuje „Chlapec a moře“. Usku-
teční se i slosování vstupenek a tři vylosovaní diváci mohou toto 
CD získat.

Na letošním jubilejním X. ročníku Slatiňanského vrabčáka 
bude ke zhlédnutí i výstava nevšedních prací z dílny hlineckého 
fotografa Petra Pavlíka. Formou dokumentace a fotografií zde 
bude i malé ohlédnutí za předchozími ročníky tohoto festivalu.

Předprodej levnějších vstupenek bude zahájen v pondělí 
13. 10. 2014 v těchto místech: Informační centra: Slatiňany, 
Chrudim, Nasavrky.

Cena vstupného: v předprodeji 150 Kč, 200 Kč na místě, stu-
denti, důchodci, OTP 100 Kč. 

Těším se na vás, nenechte si X. ročník Slatiňanského vrabčá-
ka ujít! Petr Šotta
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Auerspergové byl rakouský šlechtický rod, který pocházel 
z hradu Ursperg, ležícího v historickém území někdejšího Šváb-
ska, sídla jejich předků a zakladatelů velmi rozvětvené linie.

V průběhu staletí se řadili k vyšší šlechtě a měli blízký vztah 
k vládnoucí dynastii Habsburků, s nimiž ovlivňovali politické 
dění v celé rakouské monarchii.

Pro rozrod Auerspergů má pro nás význam pouze větev Cho-
čevská, jejíž členové získali už statky na českém území.

Jan Adam Auersperg (1721–1795) patřil se svým starším bra-
trem Karlem Josefem k těm příslušníkům této šlechty, která se již 
usadila v Čechách.

Jan Adam byl v roce 1746 povýšen do knížecího stavu a zalo-
žil samostatný rod, avšak sám potomky neměl. Jeho majetek pak 
získal jeho synovec.

Jeho nevěstou byla Kateřina ze Schönfeldu, které patřilo 
nasavrcké panství, s níž se oženil ve vídeňském Schönbrunnu 
koncem roku 1746. Více se dočteme v monografii Uersperg, 
Geschichte einer europaischen Familie z roku 2006, z níž krát-
ce citujeme. Kateřina, po otci hraběnka, obdržela se sňatkem 
od císařovny Marie Terezie dva fideikomisy, stanovující způsob, 
jak má její bohaté věno přejít na rodinu muže. První se týkal 
nemovitého majetku, k němuž náležel také barokně přestavěný 
zámek ve Slatiňanech, druhý pamatoval s penězi pro druhoroze-
né, vzešlé z manželského svazku.

Autor uvedené publikace Miha Preinfalk ještě dodává, že 
manželé byli ve Vídni centrem obdivu a pozornosti, způsobe-
ném exotickou krásou novomanželky, jejíž vizáž připomínala 
spíše Číňanku než evropanku. Manželovi porodila pět dětí, které 
zemřely v dětském věku, kromě syna Josefa, zahynuvšího při 
souboji 22 let přes smrtí otce, ona sama v šestinedělí po narození 
pátého dítěte v 25 letech roku 1753.

Nejstarší vyobrazení zámku se nachází na morovém obrazu 
z roku 1681 (obr. č. 1), namalovaném z podnětu vrchnosti. Tu 
reprezentuje klečící Jaroslav Puchart v čele poddaných a děkuje 
sv. Salvátorovi (Spasiteli) prostřednictvím obrazu za odvráce-
ní moru v obci. Zámek je umístěn vlevo dole za kostlivcem, 
na němž lze rozpoznat lunetovou římsu a volutové štíty s čůčky 
(dle průvodce zámkem od F. Bílka a J. Herouta z r. 1962). Detail 
snímku je na obr. č. 2. Jde o stejný renesanční sloh, který pro 
Mazance z Frymburka začal stavět dvorní stavitel císaře Rudolfa 
II. vlach Ulrico Aostalis. Po smrti Mazance (1589) stavbu dokon-
čila jeho žena dle pokynů v testamentu.

V žádném případě tuto budovu zámku původně z 16. století 
nelze ztotožnit s dnešním východním křídlem zámku, který je 
opatřen sgrafity (obr. č. 3). Na tento omyl často v literatuře nara-
zíme. Autoři publikace Nasavarcké panství a slatiňanští Auer-
spergové – J. Stehlíková a L. Štěpán, jež vydalo město Slatiňany 

v roce 2014, tuto skutečnost opomíjí.
Ještě se vracíme k výše zmíněným Puchartům, z nichž první 

v držení zdejšího zboží Adam Zikmund, od roku 1660 hejtman 
chrudimského kraje, jej koupil v roce 1669 a velkým nákladem 
opravil zcela zpustlou tvrz (zámek).

V této době navštívil Slatiňany jezuita B. Balbín a v latinsky 
psaných Miscellanea historica regni Bohemiae z let 1679–87 
(3. kniha, 8. kap.) píše o tvrzi (zámku) s velkým respektem, 
kterou každý doporučí poté, když ji uzří. Objekt zámku byl 
obehnán valem a Balbín pokládal opevněné sídlo drobné ven-
kovské šlechty patrně za tvrz. O této hradbě sloužící k ochraně 
pána psali komisaří, vyslaní kvůli zanedbané výchově mladého 
Pucharta, syna výše uvedeného Jaroslava, a posoudili rovněž 
stav tvrze (zámku). Z dlouhého zápisu citujeme toto: Tvrz před 
časem nákladně vystavěná, prejzem přikrytá a valy obehnaná… 
(M. Ebel, L. Svoboda Zámek Slatiňany, stavebně historický prů-
zkum, 1996).

V roce 2009 správa zámku uspořádala výstavu na téma Auer-
spergové v době od 18. 7. do 17. 9. a zároveň probíhal cyklus 
přednášek na stejné téma např. Auerspergové a Žleby (Mgr. Věra 
Beňová, kastelánka), Auerspergové a výtvarné umění (PhDr. Jan 
Nepomuk Asmann z Muzea hlavního města Prahy) a Auersper-
gové a tvorba krajiny (RNDr. František Bárta, ChKO Železné 
hory).

O stavební činnosti Auerspergů se bohužel žádná beseda 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Auerspergové a zámek ve Slatiňanech
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nekonala. Kniha J. Stehlíkové a L. Štěpána přináší několik his-
torických obrázků řadících se k ikonografii zámku, avšak chybí 
zasvěcený komentář. Ten by měl vzejít od kvalifikovaných odbor-
níků, jak plyne z dalšího textu. Na závěr dosavadní poznatky:
1) Dispozice zámku ve tvaru U, zakreslená na stabilním katastru 
z roku 1839, nepochází ze 16. století. Byla stavebně dokončena až 
před koncem 18. století. O východním křídle nepochybně píše J. 
Schaller V knize Topographie des Koenigreichs Böhmen, Bd XI, 
1789 u hesla Slatiňany … s jedním krásným zámkem, ale ne zcela 
dostavěným. To dokládá nezávisle půdorys zámku tajného mapo-
vání rakouského generálního štábu z let 1780–1783.
2) Na skicáři J. Venuta z konce 18. století (J. Stehlíková a L. Ště-
pán uvádějí rok 1792) vidíme dokončené východní křídlo zámku. 
To nepochází ze 16. století, jak bylo již uvedeno, přesto M. Bur-
dychová po stavebně historickém průzkumu v říjnu 1981 navrhla 
obnovit sgrafitovou výzdobu, protože stejná byla skryta pod omít-
kou fasády a místy prosvítala.
3) Je třeba upozornit na skutečnost, že posuzování stáří tohoto 
auerspergského zámku je podle Burdychové velmi problematické. 
Důvodem je z architektonického a uměleckého hlediska naprostá 
nejednotnost stavby co do čistoty slohů.

To zřejmě souvisí s konzervativním myšlením Auerspergů, 
angažující je do role romantických snílků, uplatňující pak svoje 
nápady na svých sídlech v různých úpravách. Historické prvky 
minulosti, zejména z gotiky, evokují na zámku Žleby věk rytíř-
stva. V našem případě sgrafitová výzdoba křídla zámku měla 

stejný význam, ale proč byla skryta pod omítkou do roku 1990 
není jasné. Na obr. č. 4 je toto křídlo na obr. z roku 1802 ještě 
bez sgrafit, nebo se bude právě tvořit?

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 4

Slavnostní odhalení busty Františka Schmoranze (1814–
1902) se konalo 4. září ve vestibulu muzea, který je vyhrazen 
jako panteon významných osobností města.

Přítomna byla celá řada hostů a kromě potomků stavitele 
nechyběl ani starosta Chrudimě Petr Řezníček, který pronesl 
projev, v němž zhodnotil dílo jak F. Schmoranze, tak i J. Vaňka, 
zahradního archtekta, jehož busta byla rovněž odhalena.

Autorem obou bust odlitých z bronzu je akademický sochař 
Jaroslav Brož. Odhalení busty F. Schmoranze provedla jeho 
pravnučka pí Kyselová rozená Schmoranzová ze Slatiňan.

Akce spadá do výročí 200. narozenin F. Schmoranze, stejně 
jako přednáška v zámecké knihovně 12. září, kterou vedl ředi-
tel archivu Mgr. Ivo Šulc. Účastníci na závěr mohli zhlédnout 
pamětní síň stavitele, kterou se podařilo vybavit původním mobi-
liářem z pozůstalosti rodiny.

 Připojujeme dvě fota, na jedné je busta F. Schmoranze 
a na druhé je pí Kyselová s bustou, ze které sejmula roušku. 

Ing. Milan Vorel,
foto Jan Drášil

 Chrudimští splatili dluh svému staviteli



8

Na konci srpna se nejstarší Sejkorky 
vydaly na dožínky do Varšavy.

Proč právě do Varšavy? Polská Var-
šava je krásná,ale hlavně odsud pochází 
soubor Kuznia Artyztyczna, který hos-
toval na Tradicích Evropy 2013.

Do Varšavy jsme se vydali ve dvanáct hodin v noci. Při 
cestě bylo všem doporučeno se vyspat, ale spousta z nás zpívala 
a povídala si.

Když jsme dojeli do předvaršavského centra Willanov, hned 
jsme měli zkoušku.Teprve poté jsme se naobědvali v místní škole 
a odpoledne byl výlet na Willanovský zámek. Tam jsme si nejpr-
ve prošli krásný park a pak následovala prohlídka zámku. Večer 
si nás rozebrali naši náhradní rodiče. Nevím jak ostatní,ale naše 
rodina nás vzala na večerní projížďku Varšavou. Ráno jsme jeli 
do centra Varšavy. Prošli jsme si varšavská náměstí, viděli jsme 
největší kostel a také střídání stráží u vily prezidenta. Odpoledne 
jsme byli na dalším zámku, který sloužil jako letní sídlo polských 
panovníků. Zde jsme si prošli park, ve kterém bylo plno holubů 
a také hodně ochočených veverek. Veverky se staly okamžitě 
našimi kamarádkami.

Pak jsme jeli k Paláci kultury. Kdo chtěl,a bylo nás hodně, 
si mohl zaplatit vstupenku na rychlovýtah, který ho vyvezl až 
nahoru do vyhlídkové věže. Večer jsme měli společnou taneční 
zábavu. Konečně jsme se viděli se všemi kamarády ze souboru 
Kuznia Artystyczna. Dalé se tu s námi bavil i druhý český sou-
bor – Radost z Pardubic. Učili jsme se navzájem národní tance 
a taneční hry. Poslední den bylo konečně vystoupení. Dopoled-
ne se šlo do průvodu. Vpředu jeli dva jezdci na koních, Poláci 
nesli oltáře, které byli vyrobené z přírodnin a všichni zpívali 
a trochu i tancovali. Cestou si nás každý druhý fotil nebo natá-
čel. I do polského rádia jsme udělali krátký rozhovor. Po prů-
vodu následovala mše. My jsme o chvíli později odešli na oběd 

a odpoledne bylo vystoupení. Po našich vystoupeních jsme si 
ještě nakoupili v různých stáncích a poté se chystali na odjezd. 
A přišlo loučení. Tekly slzy, byli jsme smutní, ale zároveň 
i šťastní, protože jsme si festival moc a moc užili! Po loučení 
jsme nastoupili do autobusu a dlouho jsme mávali, dokud se nám 
neztratili naši polští kamarádi z dohledu. Večer jsme se v auto-
buse bavili,koukali na filmy a spali. Domů jsme přijeli asi okolo 
třetí hodiny ráno. Snad všichni se doma ještě prospali a ráno hurá 
do školy. Varšava byla krásná, bombastická no prostě super!

Sejkorky se těší na příští výjezd do Maďarska, který uskuteč-
ní v říjnu.

Za Sejkorky Jakub Kožíšek, 12 let

,,Sejkorky hurá do Varšavy,,
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Letní dny pomalu odpluly, vlaštovky již odletěly spolu s novými 
mláďátky, které čekala cesta do neznáma a i u nás v MŠ Děvčátka 
MOMO jsme přivítali nové kamarády, kteří podstoupili tak tro-
chu cestu neznáma, pomalinku opouštějí křídla svých maminek 
a vydávají se do světa nových kamarádů, kteří jim pomohou pro-
šlapat cestičku nových zážitků… Věříme, že tak jako jejich před-
chůdci, kteří opět pravou vykročili vstříc prvním, druhým a třetím 
a čtvrtým třídám, ano je to pravda, školku opustila již čtvrtá parta 
prvńáčků… vše zvládnou a budou moci jako předškoláci opustit 
ochranná školková křídla. Tak rychle plyne čas a nový školní rok 
přivítal nás.

Co nás tento rok čeká? Opět nás čekají setkávání a rok protka-
ný pravidelnými svátky a obdobími. Prvním z nich je „Michael-
ský čas“, který děti spolu s tetami intenzivně prožívají v průběhu 
měsíce září a října. Toto období se prolíná se svátkem Sv. Václa-
va, patrona české země: Podzim je období nejen začátku nové-
ho školního roku, ale i sklizně úrody, přípravy zahrady na zimu 
a prožívání vrcholu barev v přírodě. Příroda pomalu odumírá, své 
síly stahuje do země. Stejně tak odumírají síly v člověku a lidé se 
brání podzimní únavě a snaží se ji překonat. Obrazem této doby 
je slavnost sv. Michaela a jeho statečného boje s drakem. Děti 

mohou v tomto školním roce navštěvovat kroužky v rámci den-
ního programu, středeční odpolední kroužek angličtiny s úžasnou 
lektorkou Gábinou Lorencovou a každý druhý pátek dopoledne 
muzikoterapii s Alžbětou a Pavlem Jasanskými, kteří se při své 
práci snaží ukázat, že každý se může hudebně projevit a zapojit, 
aniž by uměl noty nebo měl hudební vzdělání.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

(NE) veselý zážitek z chrudimské nemocnice
Vážení čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o (NE) veselý zážitek 
z chrudimské nemocnice. V úterý 9. září jsem si potřebovala do-
jet do nedalekého obchodu pro několik maličkostí. Sednu na kolo 
a ejhle, po několika metrech se mi zamotává nohavice do kola, 
a já se válím na silnici jako velryba vyvržená na souš. Motá se 
mi hlava, bolí mě ruka a noha. Dobří lidé se o mě postarali (díky 
pane Koloci i neznámý mladý muži) a zavolali rychlou záchran-
ku. Záchranáři se mě ujali a sanitka se mnou pelášila k Chrudimi. 
První zádrhel nastal, když jsem byla slušně požádána, abych se 
přesunula na vozík přistavený u sanitky. Nejsem žádná mladi-
ce a nějaké kilo nad taky mám a tenhle skok bych nezvládla ani 
kdybych nebyla potlučená. S pomocí řidiče jsem to zvládla a byla 
jsem pochválená, že jsem šikula. Jsi v dobrých rukách, řekla jsem 
si. A už se vezu na příjem a na rentgen. Současně se mnou přivá-
žejí potlučeného chlapíka, který vzbuzuje obdiv zdravotníků, ještě 
není poledne a on už vypil dva litry vína. Má všude přednost (já 
jsem sice taky potlučená, ale bohužel střízlivá).
Konečně se na mne dostává řada a jedu na rentgen. Mám velkou 
žízeň a prosím o trochu vody. Nemám žádný kelímek, napijte se 
z kohoutku dovoluje mi zdravotnice. Slezla jsem z vozíku a do-
potácela se napít. Myslím, že v té době začalo moje uzdravování. 
Pak už jsem jen slyšela strohé pokyny a potácela se mezi rentgeny. 
Vracím se zpět na chodbu u příjmu a nikde živá duše, jen za mnou 
na vozíčku můj známý opilec, který si nechává z automatu donést 
kuřecí bagetku a něco k pití. Ošetřený, nasycený, spokojený se 
nechává odvézt na oddělení do čistého pelíšku. Čekám půl hodi-
ny, čekám hodinu. Došourám se na WC a zpět a opět ani živáčka. 

Po další čtvrt hodině jde chodbou zdravotnice. Začínám být nepří-
jemná. Jak dlouho tady budu trčet! Nejste na řadě zní odpověď. 
Mé uzdravování pokračuje. Další dotaz, další odpověď – čekejte! 
Ráno nešly rentgeny. V této chvíli si přeji být opilým bezdomov-
cem s co nejtmavší kůží.
Téměř po dvou hodinách se mi dostává náležité lékařské péče. 
Jsem dokonale zdravá a „křepce“ vcházím do ordinace.
Rozbité koleno – něčím si to doma namažte, zní odborná rada. 
Malý vpich po jehle na hřbetu ruku – přiložen velký čtverec tak asi 
10×10 cm a řádně omotán leukoplastí. Mě osobně by stačil malý 
kousek náplasti, nebo nic.
Ranka na lokti – velikánská náplast, nebudem na tobě šetřit, když 
remcáš.
Podlitina na hlavě je podružná záležitost. Jste v pořádku, jezte ka-
šovitou stravu.
Jestli se přátelé domníváte, že si snad stěžuji, tak to v žádném pří-
padě. Byla jsem poučena a přiznávám, je to moje chyba.
1.  nemám jezdit na kole v domácích kalhotách (co mě to napadlo)
2.  mám nosit helmu i když jedu za roh (bacha na mě policajti)
3.  pro všechny případy je třeba nosit hůlku (jak zabrání hůlka pádu 

z kola)
Prosím všechny své spoluobčany ze Slatiňan, až mě zase uvidí-
te, že se válím na silnici zapletená do kola, odtáhněte mě prosím 
na chodník, abych nezpůsobila projíždějícím motoristům potíže. 
Na chodníku se vyléčím stejně rychle jako v chrudimské nemoc-
nici a VZP ušetří spoustu peněz.

Bohumila Blažková, Slatiňany 585
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Je to otázka či odpověď? Přemýšlíme o tom co budeme dnes sní-
dat, obědvat a večeřet? Chystáme jídlo sobě i blízkým s láskou 
a v kliidu??? Víme co to vlastně obnáší – jíst zdravě???
Je to zvláštní ! Jezení je naše přirozená a každodenní činnost a pro 
naše zdraví je jídlo velmi významným faktorem. Přesto mu mnozí 
z nás věnují tak málo pozornosti a energie!
Chutné, zdravé a vyvážené jídlo nám může velmi ovlivnit naši 
celkovou pohodu a život, zrovna tak ale v opačném slova smyslu 
– hrubé chyby v našem každodenním jídelníčku způsobují našemu 
tělu nepohodu a mohou přivodit i nemoc.
Chcete se dozvědět, jak vaříme v Kruhu zdraví? Které suroviny 
jsou významné pro chutné a zdravé vaření a jak je vhodné je při 
přípravě pokrmů kombinovat?
Srdečně Vás zveme na besedu do společenského domu dne 8. 10. 
od 17.30 hodin. Společně si tam popovídáme na výše uvedená 
témata a nabídneme Vám k ochutnání některé naše osvědčené re-
cepty, a poskytneme spoustu nápadů na zdravé vaření ze surovin 
z podzimní zahrádky a zahrady.
Pro dnešní den Vám nabízíme jednoduchý recept na pokrm z čer-
vené řepy, dýně a cizrny:
Na 4 porce potřebujeme: 
300 g dýně hokaido (neloupat, nakrájet na větší kostky), 300 g čer-
vené řepy (oloupat, nakrájet na měsíčky), 200 g cizrny (proprat, 
namočit přes noc, proprat a uvařit s tymiánem nebo saturejkou), 
5 stroužků česneku (neloupat – nakrojit), 1 ks ledového salátku 
(natrhat a dát na talíř), 3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce tmavého 
cukru, 1 lžíce dijonské hořčice, 1 lžíce balsamikového octa, 100 g 

balkánského sýra nebo fety.
Na olejem vymazané plechy dáme zvlášť kostky dýně, červené 
řepy a česnek. Pokapeme olivovým olejem a pečeme v troubě při 
180 °C asi 20 minut dýni a 30 minut řepu. Po upečení česnek roz-
mačkáme a dochutíme ostatními ingrediencemi. Na talíři doplní-
me uvařenou cizrnou, ledovým salátkem a můžeme posypat sýrem 
– balkánský nebo feta.
Dobrou chuť Vám přeje a na viděnou ve Společenském domě se 
těší Dana Šťastná, Kochánovice 2 (vedoucí sociální firmy – Kruh 
zdraví – Alternativní jídelna v centru).

Jíme zdravě…

DEN PRO AFRIKU
V sobotu 11. října 2014 od 14.00 hod. se bude v areálu ZUŠ 
Slatiňany konat 1. ročník benefiční akce s názvem „DEN PRO 

AFRIKU“. Organizátorem je středisko Junáka Slatiňany ve spo-
lupráci s nadací Člověk v tísni, která je pořadatelem celostátní 
sbírky „Postavme školu v Africe“. Nečekejte však jen stánek s ka-
sičkou, ale je pro vás připraveno mnohem více zajímavostí. Děti 
se mohou těšit na tajemného kouzelníka, divadelní představení, 
skákací hrad a mnoho dalšího. Těm větším zahrají čtyři hudební 
skupiny. Během odpoledne budou probíhat workshopy, na kterých 
si budete moci vytvořit africkou masku a mnoho dalších zajíma-
vých aktivit spojených s Afrikou.
Cílem této sbírky je postavit co nejvíce kvalitních škol v Etiopii. 
A proč? Etiopie patří mezi nejchudší země světa a negramotnost 
zde dosahuje až 60%. Je zde málo škol a ty, které tam mají, jsou 
v dezolátním stavu. Běžně se stává, že do jedné třídy chodí až 150 
dětí. Na základě této sbírky budou vybrána nejkrizovější místa, 
kde potom s pomocí místních obyvatel budou postaveny školy, 
ve kterých budou vyučovat vyškolení učitelé. Více informací 
o projektu se dozvíte přímo na akci nebo na http://www.skolavaf-
rice.cz/.
Vstup zdarma – občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Patrik Půlpán, středisko Junáka Slatiňany
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Velké střediskové akce
V lednu proběhl tradiční lyžařský výcvik skautů a skautek v Krko-
noších. Děti se mohly rozhodnout, zda chtějí běžky, sjezdovky či 
snowboard. Po večerech probíhaly společenské aktivity a progra-
my o lyžování i přírodě Krkonoš.
V únoru so konal skautský ples.
V březnu jsme uspořádali velkou brigádu na úklid Slatiňan. Jed-
notlivé oddíly uklízely od odpadků jednotlivé části města.
Čarodějnice za sokolovnou s hrami a disciplínami jsou již tradič-
ním programem pro veřejnost, která probíhá koncem dubna. 
V květnu vyrazili vlčáci a světlušky do Českého ráje na Malo-
skalsko.
V červnu jsme organizovali vodácký výcvik na Sázavě.
O prázdninách jsme pořádali pět táborů. Skauti a vlčata tábořili 
v Toulovcových Maštalích, skautky a světlušky u Břehů u Přelou-
če a oddíl Pentagramus v Šiškovicích. Oldskautský klub Vontové 
trávil svůj letní čas na Březinách a klub rodinného skautingu Ma-
kom v Lužických horách.
V září jsme zrealizovali okresní setkání vlčat a světlušek v Šiš-
kovicích. Dopoledne připravily jednotlivé oddíly své disciplíny 
a aktivity pro ostatní, odpoledne proběhla velká lesní hra. 

Další informace
Vloni jsme otevřeli dveře těm nejmladším a přijali i předškoláky. 
V současné době pracujeme v devíti oddílech všech věkových ka-
tegorií. Členská základna roste, počátkem roku jsme dosáhli histo-
rického maxima 230, které jsme v září ještě překonaliJ.
Vážíme si zájmu rodičů i dětí. V současné chvíli jsou však některé 
oddíly (hlavně vlčat a světlušek) plné. Je potřeba, aby se případní 
zájemci na příští rok hlásili na jaře nebo popřípadě už s předsti-
hem. Pokud to necháte na poslední chvíli, hrozí, že Vám vzhledem 
ke kapacitě oddílů nebudeme moci vyhovět. 
Každý oddíl si pořádá své akce, jednou týdně jsou schůzky, jed-
nou měsíčně výpravy. 
Smysl naší existence spatřujeme ve snaze nabídnout dětem a mla-
dým lidem stezku do života, při které se setkávají s různými výzva-
mi i překážkami, které je vedou ke spolupráci a respektu k ostat-
ním, úctě k přírodě, přemáhání sebe sama a aktivní práci na sobě 
a v hledání hlubších rozměrů života než pouze toho materiálního. 
Tak se děti v našich oddílech musejí občas vypořádat s nepřízní 
počasí, přiložit ruku k dílu, sáhnout si hlouběji do svých sil. Jsou 
často v přírodě a v pohybu, učí se pracovat s hodnotami a rozvíjet 
dobré mezilidské vztahy. 
Děkuji celému týmu vedoucích a rádců za jejich práci a městu Sla-
tiňany za podporu.

Daniel Vychodil, vedoucí střediska

Středisko Junáka Slatiňany hlásí

Vlčata a světlušky v Českém ráji

Tábor kluků  v Toulovcových Maštalí 2014

Dívčí tábor Břehy u Přelouče
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Nabízím doučování z matematiky, jednotlivě i skupinky.
Tel. 721 670 111. 

Soukromá inzerce

Pohřební služba s Kamenictvím
horáK martin

• Naše rodinná pohřební služba zajišťuje kompletní
pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální 

a etické úrovni včetně převozů zesnulých z domu i ze 
zahraničí.

• Zajištujeme kompletní služby v oblasti pohřebnictví 
pro obřadní síně Chrudim, Pardubice, Skuteč, Hlinsko

a po celé ČR. 
• Provádíme Církevní obřady s následným uložením

do hrobu v nízkých cenových relacích.
• Naše pohřební služba se Vám snaží aspoň trochu 

ulehčit tyto smutné chvíle a nabízí Vám.
• Dopravu do naší kanceláře osobním vozem ZDARMA

a při objednání kompletních služeb
uložení urny do Vašeho hrobu ZDARMA.

• Máte také možnost sjednat pohřeb v klidu Vašeho 
domova i mimo pracovní dobu včetně víkendů a svátků.

• Také se zabýváme výrobou a montáží žulových po-
mníků, kopání hrobů a stavba hrobek.

Provozovny:
masarykovo nám. 34, chrudim

(najdete nás Na Bídě vedle Zverimexu)
Po–Pá 8–16, 

t. G. masaryka 104, slatiňany
(najdete nás vedle Krčmy Krále Artuše)

Po–Pá 8–16
www.pohrebnisluzba-horak.cz

e-shop  www.e-pohreb.eu

Nepřetržitá služba včetně víkendů a svátků
Tel: 777 86 86 04, 466 650 168

Pohřební služba - horák martin
T. G. Masaryka 104, Slatiňany 538 21

Masarykovo nám. 34, Chrudim  537 01
http://www.pohrebnisluzba-horak.cz

http://www.e-pohreb.eu
http://www.pohrebnictvi.firemni-web.cz

Stálá služba non-stop
Tel: 777 86 86 04, 466 650 168

 
Kamenictví - horák martin

T. G. Masaryka 104, Slatiňany 538 21
Masarykovo nám. 34, Chrudim  537 01

http://www.hrbitovnisluzby.firemni-web.cz
http://www.e-pohreb.eu

Tel: 776 86 86 00, 466 650 168


