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124. Laskavý večer
RETRO BLUES

Ve čtvrtek 19. února přijedou na Laskavý večer hosté ze severu 
Moravy.
Retro blues je akustické bluesové duo, úspěšně brázdící pódia 
klubů a festivalů po celé republice s občasnými výlety do Polska. 
Vzniklo na podzim 2005 a hraje ve složení Petr „Džetro“ Ritzka 
– akustická kytara, rezofonická kytara, zpěv. Lubomír „Bužma“ 
Khýr – akustická kytara, rezofonická kytara, foukací harmoniky, 
zpěv. Repertoár tvoří vlastní skladby a bluesové standardy s vlast-
ními texty.
Oba muzikanti mají blues jako svou životní lásku. Jejich hudba by 
se dala charakterizovat jako tradiční folk blues s texty ze života 
a regionu severní Moravy. Koncertní provedení Retro blues vy-
tváří spontánní atmosféru na pódiu i v publiku a proto Vás srdečně 
zveme.
Pořad začíná v 19  hodin a vstupné je 50 korun. Lístky si mů-
žete koupit na místě anebo v předprodeji v městské knihovně 
(469 660 239). z.j.

Vandalismus nezná mezí

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:
Jonasson, Jonas – Analfabetka, která uměla počítat
Mayes, Frances – La bella Tocsana

Měsíc s pěknou knihou
Rada města Slatiňany vyhlásila grantová témata pro přidělování 
finančních příspěvků z rozpočtu města Slatiňany organizacím, 
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezři-
zuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.
Žádosti je možné podávat do 28. února 2015.
Žádost a podmínky naleznete na www.slatinany.cz (GRANTY 
2015).
Bližší informace na tel.: 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz

GRANTY 2015

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada měs-
ta Slatiňany svým usnesením ze dne 12. 1. 2015 vyhlásila dnem 
13. ledna 2015 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro roz-
šíření  bytového  fondu  a  zvelebení  obytných  budov  z  Fondu 
rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2015.

Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispo-
zici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových 
stránkách města.
Bližší informace na tel. 469 660 243, 469 660 244 a www.slatina-
ny.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2015).

Termín ukončení podávání žádostí je 27. března 2015

Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany

Dne 25. prosince 2013 bylo nahlášeno poničení opraveného kříž-
ku na rozcestí nad Škrovádem. Křížek byl poničen neznámými 
vandaly, pachatel nebyl zjištěn. Tato památka byla opravena ná-
kladem 90 tisíc Kč, za přispění Pardubického kraje. Škoda byla 
odhadnuta na 40 tisíc Kč. Je velice smutné, že přes veškerou naši 
snahu, zachovávat tyto památky a odkazy našich předků, se ješ-
tě v dnešní době najdou lidé, kteří jsou schopni bezmyšlenkovitě 
tyto věci ničit bez jediného logického vysvětlení.

Upozornění pro majitele psů

Upozornění

Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevilo ve větší míře 
znečištění veřejných prostranství psími exkrementy, žádáme maji-
tele psů, aby dbali na jejich úklid.
K tomuto je možné využít sadu sáčků, které si každý poplatník 
může vyzvednout po úhradě místního poplatku ze psa.

Upozorňujeme občany, že z důvodu organizačních změn České 
pošty budou Ozvěny Slatiňan doručovány do domácností namís-
to dosud posledního čtvrtku v měsíci až poslední pátek v měsíci. 
Děkujeme za pochopení.

Zlatá svatba
Dne 30. 1. 2015 oslavili zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Marie a Marek Jurovi.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 5. schůzi dne 8. 12. 2014

1. Úpravu nájemného v městských bytech
2. Program 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
3. Přijetí věcného daru pro MŠ Slatiňany (hrací prvek do zahrady)

Rada města Slatiňany projednala
na své 6. schůzi dne 17. 12. 2014

1.  Domovní řád Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany  
Provozní řád Pečovatelské služby města Slatiňany (změny z dů-
vodu aktualizace)

2.  Výpůjčku 3 ks kontejnerů na papír (od EKO-KOM, a.s. Praha)
3.  Zřízení věcného břemene – služebnosti (částečná rekonstrukce 

NN v ul. Neumannova) (postupná výměna nadzemního vedení 
za kabelové)

4.  Sjednocení nájemného – pozemky pod chatami v Kunčí   
(na 20 Kč/m2/rok)

5.  Schválení prováděcího plánu pro rok 2015 – hospodaření v le-
sích (dod. k pacht. smlouvě)

6.  Vnitřní směrnici – Zásady pro organizování občanských sňatků 
a ostatních činností v záležitosti kultury (směrnice č. 8/2014 RMS)

7.  22. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014

Rada města Slatiňany projednala
na své 7. schůzi dne 12. 1. 2015

1.  Smlouvu o pronájmu nebytových prostor a zajištění služeb 
(Pronájem sokolovny – městský ples)

2.  Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2015 (vnitřní směrni-
ce č. 1/2015/RMS)

3.  Kontrolu dotací poskytnutých v roce 2014 (17 dotací přijatých 
– např. kompostárna)

4.  Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
(+ jmenování hodnotící komise)

5.  Grantová témata pro rok 2015, rozdělení grantů (celkový limit 
500 000 Kč)

  6.  Program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  7.  Uzavření smlouvy o zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 2. zasedání dne 15. 12. 2014

  1.  Program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Zprávu o výsledku dílčího přezkumu hospodaření města (bez 

závad)
  3.  Záměr prodeje kanalizace (ulice Družstevní – převod na VaK 

Chrudim)
  4.  Zrušení záměru prodeje pozemků na Panském statku ve Slati-

ňanech (nádvoří 620 + 42 m2)
  5.  Pověření k výkonu akcionářských práv (u spol. VaK – pověřen 

starosta, resp. místostarosta)
  6.  Poskytnutí finančního příspěvku (Spartaku Slatiňany 

35 000 Kč)
  7.  Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 179/32 o výmě-

ře 5043 m2 v kat. území Slatiňany (část sídliště Tyršovo) 
do vlastnictví města Slatiňany (od Stát. pozemk. úřadu)

  8.  Převod (koupě nebo bezúplatný převod) pozemkové parcely č. 
171/5 o výměře 1344 m2 v kat. území Slatiňany (část sídliště 
Tyršovo) do vlastnictví města Slatiňany (odloženo)

  9.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 706/11 v kat. území Sla-
tiňany (v Presích 265 m2)

10.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 496/25 v kat. území 
Trpišov (30 m2 – neschváleno)

11.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2014

12.  Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 
2015 (4% z hrubých mezd)

13.  Rozpočet města Slatiňany na rok 2015 a rozpočtový výhled 
do roku 2017

14.  Koupi objektu bývalé Modely včetně souvisejících pozemků 
– nový návrh

Nejpilnější  čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a během roku titulů 
(knihy+časopisy):   157
Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc    leden 390 návštěvníků
Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
Měsíc    prosinec 249 návštěvníků
Statistika knihovny:
Počet návštěvníků 4 086
Počet čtenářů 358
Počet zájemců o využití internetu 941
Celkem vypůjčených titulů (knihy+časopisy) 18 493
Přírůstky nových knih 591
Z jiných knihoven vypůjčeno 151
Počty vyřízených rezervací 432

Nejčastěji vypůjčené knihy:
Stoletý stařík, který vylez z okna a zmizel;
Peří v průvanu; Až ji uvidíš
Nejčastěji vypůjčené časopisy:
Týden; Vlasta; Burda
Nejvíce čtený autor:
Jo Nesbø; Taňa Keleová-Vasilková;
Simona Monyová

Knihovnické NEJ roku 2014

Položení kytic
V prosinci jsme si připomněli výročí 200 let od narození Františka 
Schmoranze. 30. prosince 2014 se položení kytic u jeho hrobu 
zúčastnili místostarosta města Chrudim Mgr. Jan Čechlovský, 
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče města 
Chrudim Ing. Jana Stehlíková společně se starostou města Slati-
ňan MVDr. Ivanem Jeníkem.

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany za-
hájila

půjčování lyží
Výpůjční doba:
Pondělí 15.30–16.30
Úterý 18.00–19.30
Středa 14.00–16.00
Čtvrtek 16.00–17.30

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

Půjčovna lyží
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Místní poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen poplatek za odpad) zůstává jako v roce 2014 ve stejné 
výši, tj. 630 Kč/osobu/rok.
Veškeré záležitosti, které s uvedeným poplatkem souvisí, jsou 
uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Slatiňany č. 1/2013 
účinné od 1. 1. 2014, kterou je poplatek za odpad zaveden.
Předmětná vyhláška je dostupná na webových stránkách města 
Slatiňany (www.slatinany.cz) nebo na Městském úřadu Slatiňa-
ny, na oddělení správy majetku města, v kanceláři č. 8.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2015.

Upozornění pro poplatníky
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, stejně jako další změ-
ny související s poplatkem jste povinni nahlásit nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Změny hlaste osobně 
na MěÚ paní Petře Víškové nebo na email: p.viskova@slati-
nany.cz.

Podmínky osvobození zůstávají stejné jako v loňském roce (viz 
obecně závazná vyhláška č. 1/2013).

Přehled sazeb poplatků ze psů

Platební podmínky místního poplatku za odpad a ze psů

s účinností od 1. 1. 2011 schválených Vyhláškou města Slatiňa-
ny č. 1/2010 dne 14. 12. 2010.
Sazba poplatku za kalendářní rok 2015:
a)  za jednoho psa, jehož držitel bydlí v rodinném domě ve Sla-

tiňanech 500 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve Slatiňa-

nech 700 Kč
c)  za prvního psa chovaného v ostatních domech ve Slatiňa-

nech
 700 Kč 
d)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ve Slatiňa-

nech 1 000 Kč
e)  za psa, chovaného ve Slatiňanech, jehož držitelem je poživa-

tel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel 
sirotčího důchodu 200 Kč

f)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba 
uvedená v písm. e) 300 Kč

g)  za jednoho psa chovaného v místní části Škrovád 350 Kč
h)  za druhého a dalšího psa chovaného v místní části Škrovád
 500 Kč
i)  za psa, chovaného v místní části Škrovád, jeho držitelem je 

poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poži-

vatel sirotčího důchodu 150 Kč
j)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba 

uvedená v písm. i) 200 Kč 
k)  za jednoho psa chovaného v místních částech Kunčí, Trpi-

šov, Kochánovice a okrajových částech města Presy, Píšťo-
vy a U Cukrovaru 200 Kč

l)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba 
uvedená v písm. k) 400 Kč

m)  za psa, chovaného v místních částech Kunčí, Trpišov, Ko-
chánovice a okrajových částech města – Presy, Píšťovy 
a U Cukrovaru, jehož držitelem je poživatel invalidního, 
starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným  zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
 100 Kč

n)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba 
uvedená v písm. m) 150 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2015.

Upozornění pro majitele psů
Žádáme majitele psů o včasné nahlášení změn, dříve než do-
jde k vytištění a rozesílání poštovních poukázek za poplatek 
ze psů. Pokud došlo ke změně majitele psa nebo k úhynu psa, 
prosíme o oznámení této skutečnosti osobně nebo telefonicky 
na čísle 469 660 238.

Žádáme všechny poplatníky, aby vyčkali s úhradou místních 
poplatků za komunální odpad a ze psů do doby, než obdrží po-
ukázky k úhradě. Ty budou obsahovat údaje nutné k identifika-
ci platby – variabilní symbol, který je nutné v případě platby 
vždy uvádět. Poplatky bude možné zaplatit především převo-
dem z účtu nebo v úředních hodinách v hotovosti na pokladně 
MěÚ Slatiňany.

V případě, že Vám do konce měsíce března 2014 nebude poš-
tovní poukázka k úhradě poplatků za komunální odpad a ze psů 
doručena, obraťte se prosím přímo na Městský úřad Slatiňany, 
ve věci poplatku za odpad na paní Bc. Petru Víškovou, tel. č.: 
469 660 234, 

email: p.viskova@slatinany.cz a ve věci poplatku ze psů na paní 
Lenku Růžičkovou, tel. č.: 469 660 238, email: l.ruzickova@
slatinany.cz.

Na uvedené referentky se obracejte i v případech, kdy Vám 
částka na poštovní poukázce nebude jasná nebo pokud bu-
dete chtít platbu rozdělit na jednotlivé poplatníky (v přípa-
dě poplatku za odpad) apod.
V žádném případě nehraďte bez předchozí domluvy jinou 
částku, než je na poukázce uvedena, platbu pak nemůžeme 
identifikovat.

Bc. Petra Víšková
Lenka Růžičková
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Počet sňatků v České republice byl v 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 
o 1,2 tisíce vyšší než v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. Nejvíce man-
želství bylo uzavřeno v měsíci červnu. Ženiši byli ve věku nejčas-
těji 30 let a nevěsty ve věku 28 let. 
A jak tomu bylo v loňském roce ve Slatiňanech? 
Počet uzavřených sňatků v roce 2014 v matričním obvodu Slatiňa-
ny byl úplně stejný jako v roce 2013, a to 80 uzavřených sňatků. 
Místa konání obřadů byla opět rozmanitá. 49 šťastných párů si 
vybralo jako místo konání obřadu zámeckou knihovnu nebo zá-
mecké nádvoří, v obřadní síni slatiňanské radnice si své ano řeklo 
11 párů, 2 × se oddávalo přímo na zahradě Mysliveckého domu 
pod Monacem, 1 × uprostřed lučního kvítí na louce na Bárově 
v Trpišově, 11 × v zámeckém parku (u jezírka, u koně apod.), 1 × 
na návrší Vrchlického a 1 × jsme vystoupali za tímto účelem ješ-
tě výše, a to na rozhlednu Chlum, kde byl sňatek uzavřen přímo 
na ochozu rozhledny, 2 manželství byla uzavřena na palouku u re-
staurace Obora v Trpišově, 1 × bylo dějištěm uzavírání sňatku 
venkovní prostor muzea Švýcárna a to dokonce v měsíci únoru, 
ale místo zasněžené krajiny, svítilo krásně sluníčko, jeden sňatek 
v loňském roce byl církevní a konal se v kostele sv. Martina.
Mimo našich státních občanů, kterých je vždy převážná většina, 
uzavřeli ve Slatiňanech sňatek 1 Australan, 1 Rumun, 1 × němec-
ký pár a 1 × běloruský pár.
Na letošní rok máme zatím zamluvených 48 termínu pro konání 
svatebního obřadu, což značí, že možná dojde k mírnému poklesu 
počtu sňatků v našem matričním obvodu.
Pro nové volební období máme opět 6 oddávajících, jejichž 
složení se částečně změnilo. Ze zákona oddává pan starosta 
MVDr. Ivan Jeník, místostarosta Vítězslav Kolek a dalšími od-
dávajícími z řady zastupitelů zůstávají Mgr. Milan Chalupník 
a Mgr. Daniel Vychodil, nově byli jmenování pan Martin Dostál 
a paní Alena Pavlišová. Svatbu na matrice můžete domluvit s ma-
trikářkami paní M. Kolouchovou a novou matrikářkou, která je 
ve funkci od loňského roku paní I. Osinkovou na tel. 469 660 245 
nebo m.kolouchova@slatinany.cz, i.osinkova@slatinany.cz, a ná-
sledně při osobní návštěvě na matrice vyřídíme všechny náležitos-
ti a podrobnosti.

Tak i vy, milí slatiňáci, kteří plánujete vstoupit do svazku manžel-
ského, nám prokážete velkou čest, když si k tak důležitému život-
nímu kroku, vyberete místo konání obřadu právě v našem městě. 
Ať už v obřadní síni radnice, nebo na zámku, či v zámeckém parku, 
nebo snad na návrší Vrchlického. Vždy se budeme snažit vyhovět 
všem vašim přáním a představám a za dosud výborné spolupráce 
zaměstnanců zámku pod vedením pana kastelána Ing. Jaroslava 
Bušty, pro Vás připravíme důstojný průběh obřadu.
A ještě jeden zážitek na závěr. Na pátek 16. ledna 2015 si u nás 
snoubenci objednali termín svatby v obřadní síni na radnici, která 
měla být první letošní svatbou. O tom, že už je opravdu na čase, 

svědčilo bříško nevěsty, které se nedalo jen tak přehlédnout. 
Všechny náležitosti byly vyřízeny a obřad byl domluven. V pátek 
16. l. 2015 jsem se již připravovala otevřít obřadní síň, vše na-
chystat a očekávat snoubence, když najednou na dveře naší kance-
láře zaklepal „pan ženich“, oči měl unavené, ale zároveň rozzáře-
né a s omluvou nám oznámil, že mu nezbývá nic jiného než svatbu 
zrušit, protože „nevěsta“ právě porodila zdravou holčičku. Nebylo 
třeba se omlouvat, vždyť přeci příchod človíčka na svět nedokáže 
nikdo přesně načasovat. Popřáli jsme jemu i novopečené mamince 
a jejich miminku hodně zdraví a štěstí a ujistili ho, že za toto se 
opravdu omlouvat nemusí.
Tak to jsou „úlomky“ z naší matriky.

M.K.

Na místo svatby se narodilo miminko…

Děkujeme MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Kolouchové a paní Osin-
kové za blahopřání k diamantové svatbě a milou návštěvu.
 Ludmila a Jan Tesařovi

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k mému jubileu. 
 Jaroslav Víšek

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým 70. na-
rozeninám.
 Jiří Toman

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi a městu Slatiňany za blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jaroslava Pohorská

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k mému jubileu.
 Jaroslav Pelouch

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a měs-
tu Slatiňany za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Vlasta Dařbujanová

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

Děkuji touto cestou městu Slatiňany, starostovi MVDr. Ivanu Je-
níkovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Jaroslava Píšová

Obyvatelé a pracovnice Domu s pečovatelskou službou města Sla-
tiňany děkují za krásné vystoupení dětem a učitelkám z Mateřské 
školky Děvčátko Momo. Těšíme se na další setkání.

Poděkování
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V listopadu loňského roku byly ukon-
čeny práce na zvelebení oplocení pozem-
ku, který vymezuje drobnou sakrální stav-
bu, situovanou na návsi obce Trpišova. Ta 
od roku 1971 patří pod samosprávu města 
Slatiňan.

Vkusná inovace starého plotu nasta-
la jeho výměnou za kované od fy Meta-
lart, zabývající se uměleckým kovářstvím 
a zámečnictvím. Nezbytná stavební úpra-
va sledovala pak opatření, jež by zamezilo 
vzlínání vlhkosti do obvodového zdiva 
svatyně, sloužící též jako zvonička.

Na obr. č. 1 je historický pohled 
na kapličku s tyčkovým dřevěným oplo-

cením, na dalším obr. č. 2 je kovové, 
sestávající z rámů s pletivem a sloupků 
zapuštěných v zemi před jeho odstraně-
ním. Bylo nahrazeno excelentním styli-
zovaným oplocením z dílny pana Vojáčka 
s pískovcovým soklem, impregnovaným 
hydrofobním prostředkem proti vodě. To 
dokumentujeme několika obrázky č. 3, 
4 a 5.

K oplocení bylo použito 11 podélných 
polí o délce až 2,2 m umístěných mezi 10 
sloupky, uzavírajíce tak kovanou branku 
s 2 sloupky, umístěnou v průčelí kapličky.

Povrchová úprava kovového oplocení 
spočívala v žárovém pozinkování a dvoj-
násobném nástřiku černé grafitové barvy, 

takže má antikorozní povrch včetně pati-
ny. Stejnou technologií bylo postupováno 
u zaplocených památníků ve Škrovádě 
a Kunčí.

Potřebná stavební a kamenická práce 
ještě zahrnovala ještě řadu úkonů např. 
odstranění odkopané betonové podezdív-
ky, zabetonování nových sloupků, usazení 
podezdívek z monobloků a vytvoření štěr-
kového pásu (kačírku) u zdiva s odvodňo-
vacími kanálky.

Za vykonanou práci a materiál bylo 

p. Vojáčkovi zaplaceno 155 tisíc Kč, 
z čehož 41 % bylo hrazeno z dotace Mik-
roregionu Chrudimsko, zbytek zaplatilo 
město ze svého rozpočtu.

Kaplička v Trpišově byla postavena 
v roce 1900 a v témže roce vysvěcena 
práčovským farářem. Patrně se tak stalo 
8. prosince u příležitosti svátku Panny 
Marie dle náboženského kalendáře. Obraz 
Madony, který jí znázorňuje, je umístěn 

ve výklenku kapličky nad vchodem, stá-
řím je však značně vybledlý.

Ing. Milan Vorel
foto č.3, 4, 5 E. Esserová, ostatní archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Kaplička Panny Marie v Trpišově byla zvelebena

MOTOREST BONET Slatiňany
Vás zve na

dětský karneval
V sobotu 28. února 2015 od 15.00 hodin

Od 20.00 hodin bude následovat diskotéka pro dospělé.
Těší se na Vás zaměstnanci BONETU
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Čas letí kroky mílovými, rok 2014 je za námi a rok 2015 otevřel 
svou náruč. Co nám přinese? Přejme naší MŠ Děvčátka MOMO 
hodně zdaru, přece jenom se již vybatolila z plenek a čeká ji obdo-
bí zaslouženého růstu, našim tetám neutuchající elán a lásku, kte-
rou věnují právě dětem, dětem čas her a klidného dětství a všem, 
kteří se o školku starají, pomáhají ji a podporují MOC z celého 
srdce děkujeme, protože i bez Vás by to nešlo a školka by nebyla 
harmonickým přístavem, kam si rádi přijdeme i my dospělí od-
dechnout a děti se v jejím náručí rády schovají.
Listopad nám ukázal vlídné počasí a Martinská slavnost tak mohla 
proběhnout v zákoutí zámeckého parku. Ptáte-li se zda přijel Sva-
tý Martin na koni? Kdo nevěří ať tam za rok běží… ano Martin 
nám zachoval svou přízeň i letos a přijel pozdravit děti, které mu 
nahlas zazpívaly jeho píseň o Svatém Martinovi, který se s chudá-
kem u bran města rozdělil o svůj pláť. I my jsme se poté ve školce 
dělili o martinské rohlíčky mnoha chutí a ze školky se nikomu 
i v pokročilejší hodině nechtělo. Adventní spirála tento rok připad-
la na 1. prosince a tak jsme prosinec přivítali komorní rodinnou 
atmosférou, kdy andělé provedli děti magickou spirálou a za svitu 
svíček a světýlek v srdci jsme odcházeli do svých domovů, kde 
jsme si mohli zapálit jablíčková světýlka, která děti u této příle-
žitosti vyrobily. Dovolte mi k tomuto období vyprávět pohádku, 
kterou děti v MŠ MOMO slýchávají rok co rok.
Hluboko v lese, daleko od města, žil osamoceně poustevník, kte-
rému lidé říkali Otec Jakub. Kdysi odešel z údolí, které bylo příliš 
hlučné. Tady žil spolu se zvířaty, jejichž řeči se léty naučil rozu-
mět. Občas pro něho poslali, když někdo onemocněl a on přinášel 
léčivé bylinky, v létě k němu chodily děti z vesnice naslouchat 
jeho vyprávění. Jednou, když se blížila vánoční doba, nad kraji-
nou zavládl veliký nečas. Venku zuřila bouře, řádily hromy a bles-
ky. Otec Jakub věděl dobře, že nebe tak odpovídá na konání lidí. 
Vánoční doba má začít, ale lidé jsou příliš zaměstnaní nákupy dár-
ků a přípravou vánočního hodokvasu a nemyslí již na svatou dobu, 
na vánoční svátek. Bouře neustále sílila. Otec Jakub si myslel, že 
chaloupku brzy vítr odfoukne. Svá zvířátka vzal dovnitř, poklekl 
a začal se modlit. Tu se mu zdálo, jakoby slyšel jemný hlásek, 
který mu říkal: „ Otče Jakube, děti potřebují adventní zahrádku!“ 
Otec Jakub byl bezradný. Adventní zahrádka? Jak o tom přemýš-
lel, uviděl najednou, jak se v jeho chaloupce plazí malý zelený 
had. Na hlavě měl lesknoucí se korunku a na zádech samé svě-

télkující body. Had udivenému Otci Jakubovi vysvětlil: „S těmi 
světýlky je to tak – pokaždé, když nějaký člověk vykoná dobrý 
skutek, zaleskne se jeden drahokam na mých zádech.“ Otce Jaku-
ba napadlo, co mu říkal jemný hlas a zeptal se: „Děti potřebují ad-
ventní zahrádku, ale nevím, jak má vypadat.“ „Podívej se na mě,“ 
řekl had a začal se svinovat do kola. Uprostřed zvedl hlavu a tam 
zářila jeho korunka. Tu viděl stařec, jak má vypadat zahrádka – 
je jako spirála. Otočil se, aby poděkoval hadovi, ale ten zmizel. 
Najednou poustevník zpozoroval, že bouře ustala a když vyšel 
ven, byl celý les pokrytý sněhovou peřinou. Druhého dne se vydal 
do údolí. Chodil od domu k domu a prosil o svíčky a jablíčka. 
Také si vyprosil jednu velkou svíci a pak řekl: „O první adventní 
neděli mě mohou vaše děti k večeru navštívit.“ Poustevník na-
sbíral mech a chvojí a vyzdobil svoji chaloupku a doprostřed dal 
mech tak, jako by tam ležel stočený zelený had. Místo drahokamů 
tam položil zlaté hvězdy. Když pak děti přišly k Jakubovi, mohlo 
si každé vzít jedno jablíček se svíčkou. Tu pak zapálilo a postavilo 
na místo některé ze zlatých hvězd. Děti pak ještě dlouho seděly 
v poustevníkově chaloupce a zpívaly koledy. Každý rok pak takto 
slavily s Otcem Jakubem advent.
První polovinu školkového roku jsme ukončili Vánoční besídkou 
a posezením u stromečku spolu s rodiči a prarodiči. Děti pro nás 
připravily Betlémskou hru, vyprávění o putování zvířátek do Bet-
léma a jejich pozdravení Ježíška. Bylo až neuvěřitelné s jakou váž-
ností se ujaly svých rolí a sehrály své malé kousky. Domů jsme si 
společně odnášeli slavnostní pocit, že se blíží opravdu cosi magic-
kého – Štědrý den. Školka na dva týdny osiřela, aby mohla poté 
přivítat všechny své blízké osvěžené, natěšené a znovu jim s lás-
kou věnovat svou péči. Leden se vždy zdá měsícem velmi dlou-
hým, ale uteče velmi rychle a tak jste právě dočetli až na konec 
našeho vyprávění a za dveřmi již čeká měsíc únor s Masopustem.
Přejeme všem požehnaný rok 2015

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Ve čtvrtek 8. ledna ve 13.30 hod. navštívili Dům s pečovatel-
skou službou města Slatiňany příslušníci Policie České republiky 
por. Mgr. Jiří Tesař a kpt. Bc. Miroslav Vokál. Protože jsou senioři 
často terčem zájmu zlodějů, podvodníků i násilníků, příslušníci 
policie jim předali několik rad a doporučení, jak mají zlepšit svoji 
bezpečnost. Především, jak se chránit před okradením, jak před-
cházet riziku přepadení, jak se chovat v silničním provozu a jak se 
vyhnout podvodům a zabezpečit svůj majetek. Opět bylo našim 
starším spoluobčanům připomenuto, že nemají důvěřovat nezná-
mým lidem, nikoho cizího nevpouštět do svého bytu či domu. Dě-
kujeme a těšíme se na další spolupráci.

Pečovatelská služba města Slatiňany

Návštěva v DPS

MŠ MOMO informuje
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Na prosinec loňského roku jsme si pro naše malé čtenáře při-
pravili tradiční vánoční soutěž, tentokrát na téma sněhulák. 
Děti nám mohly do knihovny nosit vyrobené sněhuláky a po-
moci nám tak knihovnu vyzdobit, což se jim podařilo na jed-
ničku! Celkem se nám zde sešlo 27 sněhuláků, každý jiný, ale 
jeden krásnější než druhý! Chtěli bychom proto všem dětem, 
které nám pomohly s vánoční výzdobou poděkovat a prosíme 
je, aby se zastavily v knihovně pro drobný dáreček, případně 
pro svého sněhuláka, pokud si ho budou chtít odnést domů.. 
Ještě jednou všem dětem i rodičům, kteří s tvořením pomáhali, 
děkujeme.

Lavina sněhuláků v knihovně
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 Zpráva JSDH města Slatiňany za rok 2014
Naše jednotka v letošním roce vyjela ve 35 případech na žádost 
Krajského operačního a informačního střediska.
Jestliže se podíváme na tyto výjezdy trošku podrobněji, tak se jed-
ná v 11 případech o zásahy při dopravních nehodách, dále bylo 7 
požárů, 1× – únik látek do ovzduší, 1× planý poplach, 13× tech-
nická pomoc a 3 taktická cvičení.
Z tohoto výčtu zásahů, stojí za zmínku určitě připomenout tři vý-
jezdy v měsíci červnu a to hned ze začátku 7. 6., kdy naše jednotka 
vyjížděla během dne hned 2× do fy PENTA v bývalém objektu 
ACHP v Píšťovech, na likvidaci úniku nebezpečných výparů ze 
skladu chemikálií.
Dále, nedlouho nato jednotka vyjela 10. 6. na požár barev a osob-
ních vozidel do Svidnice do firmy Martínek.
Oba tyto výjezdy byly specifické hlavně prací zasahujících hasičů 
ve ztížených podmínkách – teplota vzduch okolo 30 °C a v dýcha-
cí technice.
A poslední ze zmiňovaných výjezdů v měsíci červnu byl 21. 6. zá-
sah při závalu stavebního dělníka zeminou v kanalizačním okopu 
v Chrudimi.
Dále během letních prázdnin jsme absolvovali 8 zásahů. Hned 
první zářijový den v nočních hodinách byla jednotka povolána 
k požáru domova s pečovatelskou službou v Heřmanově Městci. 
Tento požár byl velice komplikovaný z důvodu silného zakouření, 
stavební členitosti objektu a hlavně větším počtem ubytovaných 
osob, celkem bylo evakuováno na 50 osob. Zásah naší jednotky 
trval od 03 hod. do 13.30. Součástí naší zásahové činnosti nejsou 
jen výjezdy, ale samozřejmě i prověřovací a taktická cvičení. Le-
tos jsme se zúčastnili tří taktických cvičení. Nejdříve ve firmě 
EURO – ŠARM s námětem požáru skladu s nebezpečnými lát-
kami. Poté v Markovicích, kde byla prováděna dálková doprava 
vody hadicemi na vzdálenost 1700 m. A v neposlední řadě na Stát-
ním zámku ve Slatiňanech, kde zúčastněné jednotky prováděly 
vyhledávání osob za ztížených podmínek ve sklepení s DT a jejich 
následný transport. Další součástí přípravy jsou i ukázky naší čin-
nosti při různých společenských akcích jako např. ukázky vyproš-
ťování osob z havarovaných vozidel při dětském dni na stadionu 
ve Slatiňanech, na plovárně při zahájení její letošní činnosti a při 
oslavách založení SDH v Orli. To vše je naše hlavní zásahová čin-
nost, do které spadá i školení jednotky jak teoretické, tak praktic-
ké. V rámci našich pravidelných pátečních školeních jsme si letos 
například vyzkoušeli procvičení evakuace zraněné osoby pomocí 
vícero druhů nosítek z horních pater obilného sila v Kočím nebo 
praktický výcvik s MŘP, kde jednotka prováděla činnost jak pro 
Město Slatiňany tak i pro zájmové organizace jako je např. Sokol.
Dále se seznamujeme s novými věcmi ve výbavě jednotky – suché 
obleky, plovoucí čerpadlo, zdravotnický materiál, který jsme si 
vyzkoušely hlavně prakticky při celodenním výcviku i s násled-
ným občerstvením. To, že v pondělí a ve čtvrtek vždy někoho 
najdete v hasičárně, jak provádí údržbu tech. nebo zvelebuje naši 
has. budovu, již nemusím nikomu připomínat.
Co se týče naší sportovní činnosti a zvyšování fyzické zdatnosti, 
mladší generace ve výjezdové jednotce se zúčastňuje pravidelně 
soutěží v pož. sportu. Po vítězství v prvním kole respektive v okr-
skovém, jsme postoupili do druhého kola na okres v Otradově. 
Zde naše družstvo skončilo celkově 5, kde jak štafetu 4×100m, 
tak 100 m překážek naše družstvo zvládlo výborně až na ten pož. 
útok, kde bohužel za větru se nám nepodařilo zvládnout nástřik 
do terčů. Ale i tak jsme se neztratili a předvedli slušný výkon.

Dále se družstvo zúčastňuje soutěží v pož. útoku, které jsou sou-
částí Ligy okresu Chrudim, kde jsme se letos v celkovém součtu 
bodu umístili na 15 místě z více jak 35 družstev. A to jsme letos 
běželi všechny útoky v čase pod 30 sec., takže zde je důkaz o stále 
se zvyšující kvalitě soutěžních týmů.
Také jsme se jako soutěžící zúčastnili oslav výročí založení míst-

ního SDH v Orli, kde jsme utrpěli vítězství v celkovém klání. Ne-
dlouho nato jsme byli pozváni na oslavy výročí založení do Hro-
chova Týnce s naší technikou. A musím připomenout, hlavně s tou 
novou technikou. Jako je nové zásahové dopravní vozidlo na pod-
vozku MAN.
Toto je naše letošní nejvýznamnější událost. Jistě si vzpomínáte 
na loňský rok a velké problémy s dopravním vozidlem Avia (za-
dřený motor,výměna výfuku, oprava řazení a spojky). Někdo si 
řekne, že máme novou cisternu, ale ono je to letos již 10 let co byla 
pořízena místo tzv. kropičky a naše druhé vozidlo AVIA nám slou-
žila již 35 let, vždyť byla pořízena jako druhá na okrese Chrudim 
hned za Štěpánovem. Proto bylo rozhodnuto o pořízení nového 
plnohodnotného dopravního vozidla. Jeho zrod nebyl zrovna jed-
noduchý, ale nakonec vítěz ve výběrovém řízení současná firma 
KOBIT – THZ ač s problémy, tak přesto dovedl výrobu do zdár-
ného konce.
Vozidlo je zajímavě řešeno podle našeho návrhu, kde součástí do-
pravního vozidla je nádrž na 1700 l vody a k tomu nové přenosné 
čerpadlo. Takže vozidlo je oficiálně certifikováno TUPEM (tech. 
ústav požární ochrany) jako dopravní automobil s čerpadlem. Toto 
vozidlo jste mohli vidět nejenom na zásazích, ale i na hasičském 
setkání na Pyrocaru v Přibyslavi, kam jsme se s členy výjezdové 
jednotky vypravili na zdařilý výlet. Ale jestli tam ne, tak určitě jste 
ho viděli na jeho oficiálním předávání, kde nás navštívilo mnoho 
vzácných hostí a které se nám vydařilo po všech stránkách. Toto 
vozidlo bylo pořízeno z finančních prostředků Města Slatiňany 
s přispěním dotace od Pardubického kraje. Tímto bych chtěl hlav-
ně poděkovat Městu Slatiňany a starostovi p. MVDr. Ivanovi Je-
níkovi za vstřícnost a ochotu při pořízení tak finančně nákladného 
zásahového vozidla s patřičným vybavením.

Bc. Rulík František, Velitel JSDH města Slatiňany
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Zpráva Sboru dobrovolných hasičů za rok 2014
Dne 12. 12. 2014 proběhla hodnotící výroční valná hromada, která 
měla vystihnout naší práci jako dobrovolného sboru. Sbor čítá 96 
členů a ti všichni se podíleli na plánu činnosti, který byl schválen 
na loňské výroční valné hromadě. Za rok 2014 bylo uskutečněno 
11 výborových schůzí, 3 valné hromady a 1 výroční valná hroma-
da. Sbor má postaveno 1 družstvo mužů, 1 družstvo žen a 3 druž-
stva mladých hasičů rozdělených podle věku. Družstvo mužů 
a žen se zúčastnila 11 ligových soutěží zařazených do otevřené 
ligy okresu Chrudim a mimo to i soutěží pořádaných okolními 
sbory. Sbor tradičně uspořádal na městském stadionu 20.září již 
38.ročník pohárové soutěže o ,,putovní pohár starosty města Sla-
tiňan“, kterého se zúčastnilo 26 družstev mužů a 13 družstev žen. 
28.září rovněž na městském stadionu byl uspořádán 13.ročník dět-
ské pohárové soutěže. Tímto bych chtěla poděkovat Spartaku Sla-
tiňany, který nám umožnil obě soutěže pořádat na jejich stadionu.
Naše činnost se odehrává i na úseku společenského života sboru. 
Dne 30. 4. jsme společným posezením a opékáním prasátka za-
hajovali sportovní činnost. V červenci sbor uspořádal pro mladé 
hasiče letní tábor na Krucemburku. V říjnu pak společný zájezd 
na zámek Frýdlant, výstup na Ještěd a nakonec exkurze pivovaru 
Svijany s ochutnávkou a příjemným posezením.
Další naše činnost je zcela samozřejmá aktivita a to je péče o tech-

niku, která je v majetku sboru, ale i města a hlavně o hasičskou 
zbrojnici.
A teď něco o oddílu mladých hasičů
V únoru se oddíl připravoval na zkoušky z odbornosti, které se 
pořádaly v naší požární zbrojnici Zúčastnilo se jich 7 členů, kteří 
získali 3 odznaky odbornosti strojník junior, 3 odznaky odbor-
nosti preventista junior a 1 odznak odbornosti strojník. V měsíci 
březnu se družstva zúčastnila hasičských piškvorek v Hlinsku. 
V květnu se pak družstvo mladších vehementně pustilo do sou-
těže – ,,Okresní kolo hry PLAMEN“. Soutěžili ve 3 disciplínách 
a z počtu 22 družstev obsadili krásné 7 místo. Ještě v tomto mě-
síci se zúčastnili 3 družstva pohárové soutěže v požárním útoku 
v Třibřichách. Na této soutěži se předvedlo i družstvo přípravky 
což jsou děti od 4–6 let. V červnu pak další závody a to v Mar-
kovicích a pak naši nejmenší předvedli krásný útok na oslavách 
130. výročí založení SDH Orel. O prázdninách v měsíci červenci 
byl uspořádán letní tábor na Krucemburku, který se nesl v duchu 
celotáborové hry na téma ,,Ostrov pokladů“. V září nám začal 
školní rok a přivítali jsme 7 nových členů. Celkem má náš oddíl 
35 členů a 3 dorostence. 28. září pak na místním stadionu proběhl 
13. ročník pohárové soutěže, kterého se zúčastnilo 38 družstev. 
Naši nejmenší –přípravka se umístili na 2. a 4. místě a družstva 
mladších 16. a 18. místě. V měsíci říjnu pak proběhl závod požár-
nické všestrannosti ve Skutči, kde naše hlídka mladších obsadila 
14. místo z 49 družstev. Závodu se také zúčastnila naše dorosten-
ka Nela Čermáková, která běžela jako jednotlivkyně a obsadila 
1. místo. Rok 2014 jsme zakončili mikulášskou nadílkou a posled-
ní kroužek se nesl v duchu vánočním.

Dagmar Jeřábková, starostka sboru
Veronika Novotná, vedoucí mladých hasičů

Přijměte pozvání na další, již 74. Besedu o cestování, která pro-
běhne ve Společenském domě, a to ve čtvrtek 12. února od 19 ho-
din. Zajímavé povídání o památkách, přírodě a lidech této lokality 
si včetně promítání fotografií připravil Luboš Závorka.

Pohádkový Krym

Ohlédnutí za sezónou 2014
na slatiňanském zámku

Správa zámku Slatiňany má pořádný důvod k oslavě. Do zámku to-
tiž v loňském roce zavítalo bezmála 24 tisíc návštěvníků. Kromě 
zámecké a hipologické expozice měli možnost shlédnout běžně 
nepřístupné prostory v rámci prohlídky „Pokrok nezastavíš“, které 
byl vyhrazen vždy jeden víkend v měsíci. Prázdninoví turisté mohli 
vystoupat na vrchol zámecké věže, nebo se nechat provést žokejkou 
Latou Brandisovou, oblíbenou zejména rodinami s malými dětmi. 
Interiéry zámku zkrášlily a obohatily nové tapety v salonu kněžny 
či soubory uměleckých předmětů, po dlouhá léta ze Slatiňan odve-
zených nebo uložených v depozitáři. Do zámecké expozice přibyly 
portréty, grafiky a fotografická alba z doby knížat z Auerspergu a hi-
pologickou expozici doplnily další vzácné postroje, sedla a podkovy. 
Návštěvnickému zájmu se těšila i celá řada kulturních akcí – koncert 
Chrudimské komorní filharmonie na nádvoří zámku, dvě vystoupení 
Jany Sychrovské v zámecké knihovně, letní noční a také mimořádné 
vánoční prohlídky spolu s jarmarkem. Významných změn se dočkal 
i zámecký park, kde nová výsadba a kácení přerostlých či poško-
zených stromů a keřů otevřely nové průhledy na zámek i jezírko. 
Upravena byla i terasa před jižním průčelím, nově osázená růžemi 
a buxusem. Přes všechny jmenované novinky, změny a úpravy naše 
práce zdaleka nekončí. I v letošním roce jsou plánovány stavební, in-
stalační, kulturní, restaurátorské a revitalizační akce, které zámecký 
areál ve Slatiňanech ještě více zvelebí a zatraktivní. Naším hlavním 
úkolem pak bude přilákat minimálně stejné množství zvídavých vý-
letníků, kteří budou rádi dominantu našeho města navštěvovat a ob-
divovat.  Ing. Jaroslav Bušta
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Soukromá inzerce

Koupím řadovou garáž ve Slatiňanech u nádraží. Prosím 
nabídněte. remesr@seznam.cz, 775 276 161.

CHRUDIMSKÁ BESEDA

vás zve na

Folkový a country večer s kapelami

STRUNOVRAT a POUTNÍCI

Divadlo Karla Pippicha 25.2.2015 od 19.00 

Vstupné : 140,- Kč předprodej, 160,- Kč na místě

Předprodejní místa : 

Divadlo K.Pippicha (603881003), Informační centrum
Chrudim (469657821), pokladna kina (733610269)


