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125. Laskavý večer
Kultovní básník a Jazzybaba

J. H. Krchovský četl své verše na Laskavém večer již dvakrát 
(25. a 82. LV) a potřetí budou mít slatiňanští možnost vidět a sly-
šet tohoto kultovního básníka v úterý 17. března.
J. H. Krchovský (tento pseudonym mu vymyslel Egon Bondy) 
vzešel z pražského undergroundu 80. let a lze o něm říci, že je 
představitelem básnické dekadence. Jeho básně jsou většinou 
krátké, groteskní, rýmované a pečlivě rytmizované. Jedna malá 
ukázka

Co že jsem to říkal? Nevím už
asi že bude dobře zase …

co že jsem to hledal? Aha nůž
co že jsem to chtěl … Jo, podřezat se

Krom poezie se věnuje i hudbě a má dokonce svou kapelu 
Krch-off.
Nováčkem na Laskavém večeru nebude ani druhý host, hlinecká 
skupina Jazzybaba. Ta hrála na 58. LV, ale kapelník Robert Frei 
vystupoval také dvakrát sólově (77. a 92. LV) a jednou k nám při-
vezl kapelu svých žáků NezBend. A to bylo při 82. LV, kdy tito 
mladíci doprovázeli právě J. H. Krchovského.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a vstupenky za 50 korun si mů-
žete koupit na místě (budou-li ještě) nebo v předprodeji v městské 
knihovně (469 660 239). z.j.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, 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 chtěli nabídnout:
Truc Oliver – Poslední Laponec
Stehlík Pavel – Do temnoty

Měsíc s pěknou knihou

Místní organizace ČRS Slatiňany Vás srdečně zve na již dva-
cátý první tradiční rybářský bál s tombolou, který se bude 
konat dne 14. 3. 2015 opět v hospůdce U Půhoných ve Škro-
vádu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu nám opět 
zahraje oblíbená skupina NORMAL 03.
Předprodej vstupenek bude zahájen dne 16. 2. 2015 jako kaž-
doročně ve velkoskladu potravin pana Málka.
Cena vstupenky: 100 Kč.

Za místní organizaci srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na bál

v sobotu 21. 3. 2015 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech
na 13. Skautský ples na téma – „Tenkrát na západě“

Za tematické oblečení dostanete náš tajemný nápoj zdarma.
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ CHRUDIM

a country kapela BÍBŘI.
Vstupenky budou v prodeji od 9. 3. 2015 v Galanterii

u paní Petrové ve Slatiňanech.
Cena vstupenky 130 Kč.

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve

Česká muzika s harmonikou

Vám opět zahraje české, moravské a slovenské lidové písnič-
ky v restauraci U  zámku  ve  Slatiňanech  19.  března  2015 
od 16 hodin. Pořadatelé se těší na Vaší návštěvu. 
Kontakt 775 696 204.

Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely 
přiléhají k chodníkům, pozemním komunikacím a veřejnému pro-
stranství, aby si splnili svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, 
zasahujících do průchozích a průjezdních profilů a do prostoru 
veřejného prostranství, odstranili. Současný stav je v některých 
částech města a ulicích skutečně neúnosný, přerůstající větve na-
rušují běžné užívání pozemních komunikací a veřejného prostran-
ství a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu.
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby pro-
vedli urychleně nápravu ještě v letošním roce a svoji povinnost si 
plnili i v letech dalších. Veronika Novotná, OVŽP

Výzva občanům k úpravě dřevin

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

Diamantová svatba

Pozvánka

Dne 12. 2. oslavili diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Marie a Jaroslav Michálkovi.

Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 12. 3. 2015 v 15 ho-
din v klášteře.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 8. schůzi dne 26. 1. 2015:
1.  Smlouva o přijetí dotace na výkon opatrovníka (dotace od par-

dubického kraje ve výší 200 000 Kč)
2.  Vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů a vedení účetnictví
3.  Vnitřní směrnice Inventarizace majetku
4.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (souboru Formani jako 

zázemí na 15.–17. 5.)
5.  Pojištění majetku města (Dodatek č. 2 – aktualizace)
6.  Dodatek k nájemní smlouvě a nájemní smlouva (výpůjčka mo-

biliáře ze zámku do Švýcárny)

7.  Zřízení služebnosti (věcného břemene) pro vodovod v Píšťo-
vech (změna investora z města Chrudim na VaK – akce na hra-
nicích katastru)

8.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 

Rada města Slatiňany projednala
na 9. schůzi dne 2.2.2015:

1.  Inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
za rok 2014 (schválení výsledků inventarizace)

2  VELDA s.r.o. darovací smlouva (dar 5000 Kč na 124. Laskavý 
večer)

1. Předcházet vzniku odpadu
Je ze všeho nejdůležitější. Rozumně snížit svou spotřebu a omezit 
výrobu zbytečných věcí, nenechat se zlákat reklamou, neodkládat 
ještě užitečné věci jen na základě změny módního trendu, podpo-
rovat bezodpadové výroby.
2. Používat věci opakovaně
Pokud určitou věc nepotřebujeme, ale je funkční, hledejme způ-
sob, jak ji ještě dále využít. Nezapomínejme, že věci, které jsou 
pro nás již nepotřebné, mohou ještě dobře sloužit někomu jinému. 
Je proto správné využívat antikvariáty a bazary všeho druhu, ale 
hlavně vyhýbat se věcem na jedno použití a věcem, které bychom 
užili jen zřídka (ty si raději někde vypůjčíme).
3. Třídit odpad
Odpad, který už nelze nijak využít, roztřídíme a předáme k recyk-
laci. Když budeme již v obchodě vybírat výrobky a materiály, kte-
ré lze snadno roztřídit, zůstane nám zbytkového směsného odpadu 
mnohem méně než dnes.

Pravidla třídění v našem městě
Do kontejnerů a nádob umístěných po městě lze třídit tyto druhy 
odpadu:
-  plasty, sklo, papír (seznam míst najdete na webových stránkách 

města v obecně závazné vyhlášce o stanovení systému nakládání 
s odpadem nebo se doptejte na čísle: 469 660 234)

-  nápojové kartony-tetrapaky od džusů, trvanl. mléka apod. – tyto 
patří do kontejnerů Na PlaSTY!!!

-  upotřebené potravinářské oleje a tuky v uzavřených nejlépe 
plastových obalech – ty patří do zelených popelnic umístě-
ných na Starém náměstí, v ul. Nádražní, na sídlišti B. Němcové 
a na sídlišti v ul. Tyršova

-  použité a neznečištěné oděvy, textil, obuv a hračky – patří do bí-
lých kontejnerů umístěných na Starém náměstí, u obchodního 
střediska v ul. Vítězství a ve sběrném dvoře

-  baterie a drobná elektrozařízení (např. telefony, klávesnice, fo-
toaparáty, rádia, dálkové ovladače, přehrávače, zářivky apod.) 
– patří do červeného kontejneru u potravin Málek

Do sběrného dvora lze odložit především tyto druhy odpadu:
-  elektrozařízení (ledničky, pračky, televize, počítače, svítidla, zá-

řivky a další větší elektrozařízení) – většinou vyhovují zpětnému 
odběru elektrozařízení

-  nebezpečné složky komunálního odpadu – např. barvy, rozpouš-
tědla, oleje, chemikálie a další odpady znečištěné nebezpečnými 
složkami 

-  objemný odpad (matrace, nábytek, koberce apod.)
-  biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad – větve, tráva, 

listí, odpady rostlinného původu z domácností 
-  kovy
Čím důsledněji budeme odpad vzniklý v našich domácnostech tří-
dit, tím více můžeme ušetřit na nákladech, které musíme hradit 
za svoz, využití a především odstranění komunálního 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 (viz níže).
• Papír:

• Plasty:
 

• Sklo:
 

Některé problematické odpady a jak s nimi naložit:
-  obaly od brambůrek patří do plastu, ačkoliv jeho vnitřek vypadá, 

jako by byl potažený hliníkem,
-  lahvička od parfému s kovovými částmi patří do skla, drobné 

částečky kovu pro další recyklaci nevadí, podobné je to s kovo-
vými uzávěry u lahví s alkoholem,

-  řasenka patří do směsného odpadu, ačkoliv je z plastu, je velmi 
znečištěna,

-  tuba od pasty patří do směsného odpadu, jedná se o znečištěný 
obal,

- sáček od kávy patří do směsného odpadu,
-  blistr od žvýkaček patří do směsného odpadu,
-  vanička od masa s látkou či plastem uvnitř, znečištěná patří 

do směsného odpadu, opláchnutá do plastu, vnitřní podložka, 
na které leží maso, patří do směsného odpadu,

-  kalendář s kovovou (plastovou) spirálou patří do papíru, drobné 
částečky kovu či plastu pro další recyklaci nevadí,

-  keramika patří do směsného odpadu,
-  sáčky od polévek patří do směsného odpadu,
-  pribináček (voskovaný papír) patří do směsného odpadu a
-  plato od vajec nebo rulička od toaletního papíru či papírovaných 

utěrek patří do směsného odpadu, jde o poslední fázi zpracování 
už recycklovaného papíru

Bc. Petra Víšková

Základní pravidla pro nakládání s odpady 
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V třídění odpadu máme rezervy, nebuďme líní a pojďme zase více třídit!!!
V přiložené tabulce uvádím množství odpadu, který jsme v posledních letech ve Slatiňanech společně vyprodukovali.
Z uvedených čísel je především patrné, jak jsme se oproti roku 2008, kdy jsme začali odpad intenzivně třídit, velmi výrazně v 
třídění zhoršili.
Velké rozdíly nejsou bohužel způsobeny ani měnícím se počtem obyvatel v našem městě. 
Pro objektivní posouzení jsem vypracovala též tabulku množství některých tříditelných složek odpadu na obyvatele. I zde je patrné, jak 
se množství vyseparovaných složek rok od roku snižuje. 

Produkce odpadu v letech 2008 a 2012–2014

Druh odpadu  Produkce  Produkce  Produkce  Produkce
 za rok 2008 (v t) za rok 2012 (v t) za rok 2013 (v t) za rok 2014 (v t)

směsný komunální odpad 1101,06 965,171 971,48 1151,93
(zbytkový z popelnic)
tříditelné složky odpadu:
- papír 103,586 87,9452 89,9952 86,4858
- sklo 54,635 41,797 40,53 37,943
- plasty 53,469 38,056 37,028 35,611
- nápojové kartony 0,777 1,456 1,502 1,505
- kovy 218,062 221,5248 188,7015 168,3147
- nebezpečné složky odpadu 2,3895 2,3445 1,763 2,879
- biologicky rozložitelný odpad 82,03 84,556 111,61 115,01

(odpad ze sběrného dvora
i hřbitova)

uliční smetky, nerozložitelný 137,143 182,548 161,239 157,107
odpad, pneumatiky, textilní
materiály objemný odpad
a další odpady
CElKEM  1753,1515  1625,3985  1603,8487  1756,7855

Produkce tříditelných složek odpadu v letech 2008 a 2012-2014/obyvatele

Komodita  2008 (kg/ob.)  2012 (kg/ob.)  2013 (kg/ob.)  2014 (kg/ob.)

plasty 12,9 9 8,8 8,5
sklo 13,1 9,9 9,6 9
papír 25,2 18,8 18 17,9

Z výše uvedených tabulek lze vyčíst i další méně uspokojivé skutečnosti. Díky málo intenzivnímu třídění odpadu se zvyšuje množství 
směsného zbytkového odpadu, který je ukládán na skládku. Likvidace tohoto druhu odpadu je finančně nejnáročnější a do budoucna 
se budou náklady stále zvyšovat, a to i s ohledem na novelu zákona o odpadech, kterou byl schválen zákaz skládkování od roku 2024.

Dále nemohu zapomenout zhodnotit i produkci biologicky rozložitelných kompostovatelných odpadů. Od roku 2008 se množství toho-
to druhu odpadu výrazně zvyšuje. Bohužel však ne na úkor snížení směsného komunálního odpadu.
Přestože jsme rádi, že je tento druh odpadu tříděn samostatně, vyzýváme ty, kteří jej produkují, aby se zamysleli nad jeho materiálovým 
využitím, nejlépe kompostováním přímo na svých zahradách nebo u svých domů. Tento způsob je stále finančně nejméně náročný.

Město Slatiňany vybudovalo v roce 2014 za seníkem ve Škrovádu 
malou kompostárnu o roční kapacitě zpracovávaného materiálu 
do 150 t. Kompostárna byla vybudována jako malé zařízení dle 
§ 33 b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Technika, která byla pro provoz kompostárny pořízena (traktor 
s čelním nakladačem, štěpkovač a překopávač), byla spolufinanco-
vána Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem ži-
votního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Celkové způsobilé náklady činily 1 524 600 Kč, z toho příspěvek 
Evropské unie 1 295 910 Kč (85 %), příspěvek SFŽP 76 230 Kč 
(5 %) a příspěvek města Slatiňany 152 460 Kč (10 %).
Kompostárna bude sloužit ke kompostování biologicky rozložitel-
ných komunulních odpadů rostlinného původu (dále jen bioodpa-
dů) produkovaných městem Slatiňany. Část vyrobeného kompos-

tu bude předávána zemědělským podnikům.
Provozem kompostárny budou sníženy náklady města na likvidaci 
bioodpadů.
V současné době se připravuje nová obecně závazná vyhláš-
ka města Slatiňany, kterou by měly být stanoveny kromě jiného 
i všechny možné způsoby sběru bioodpadů rostlinného původu. 
Jedním z návrhů bude zřídit vedle kompostárny ve Škrovádu ne-
zpevněnou plochu k soustřeďování bioodpadů.
Konkrétní podmínky sběru (soustřeďování) bioodpadů budou 
včas oznámeny.
Do doby vydání nové vyhlášky Vámi vyprodukovaný bioodpad 
kompostujte, případně odvážejte do sběrného dvora u vlakového 
nádraží ve Slatiňanech.

Ing. Vladimír Rašín, Bc. Petra Víšková

KOMPOSTÁRNA SLATIŇANY
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Dokončené stavby (akce) za období od 1. 1. – 31. 12. 2014  

 
Poř. č. Název zakázky Zhotovitel stavby (akce) Vynaložený 

/sjednaný/ 
finanční náklad 

v Kč 

Stav  

01. Společenský dům Slatiňany – obložení topení Pavel Čermák – TRUHLÁŘSTVÍ 
Slatiňany 

39 823,00 Dokončeno – 
2/2014 

02. PD realizační na kanalizaci v ulici Sečská, 
Slatiňany 

Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
Chrudim 

80 060,00 Dokončeno – 
3/2014 

03. PD na plošinu u DPS Slatiňany VECOM zdvihací zařízení s. r. o. 
Praha 

12 100,00 Dokončeno – 
3/2014 

04. Nová brána na dvůr MěÚ Slatiňany Jaroslav Hamerník 
Dlouhá Třebová 

137 169,23 Dokončeno – 
4/2014 

05. Nové rolety na střešní okna do ubytovny MěÚ 
Slatiňany 

KLEPETKO-DOSTÁL, PROBYT 
Chrudim 

16 335,00 Dokončeno – 
4/2014 

06. Dodávka a montáž skříněk do kanceláří č. 3 a 
4 na MěÚ Slatiňany 

Pavel Čermák – TRUHLÁŘSTVÍ 
Slatiňany 

9 100,00 Dokončeno – 
4/2014 

07. Předání kanalizace na Vak v ulici Družstevní, 
Slatiňany 

Vladimír Štourač, zemní práce s. r. o. 
Slatiňany 
Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
Chrudim 

278 690,32 Dokončeno – 
5/2014  

08. Oprava kamenné zdi u čp. 692, Čechova, Slat. Stavební a pece, spol. s r. o. Chrudim 36 810,00 Dokončeno – 
5/2014 

09. Výměna zvonků u č. p. 822 – 825 Slatiňany Jaroslav Bříza 
Chrudim 

52 880,00 Dokončeno – 
6/2014 

10. Oprava vánočního osvětlení ATELIÉR MAUR s. r. o. 
Plzeň 

48 742,00 Dokončeno – 
6/2014 

11. Realizace hromosvodu na objektu hasičské ELPO s. r. o. 48 156,00 Dokončeno – 
zbrojnice Slatiňany Hrochův Týnec 6/2014 

12. Studie odtokových poměrů ve Slatiňanech Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. 
Litomyšl 

49 610,00 Dokončeno – 
6/2014 

13. Oprava komunikace podél stěny fary 
v Jiráskově ulici, Slatiňany 

Milan Vilček 
Chrudim 

34 485,00 Dokončeno –  
8/2014 

14. Stavba chodníku podél Sečské ulice, 
Slatiňany-část II. etapa (ke stavebninám) 
Stavba chodníku podél Sečské ulice, 
Slatiňany-část III. etapa (k Říšti) 

HOLD, s. r. o. 
Orel 

1 422 864,00 Dokončeno – 
8/2014 

15. MŠ Slatiňany – zateplení obálky objektu – III. 
etapa 

Pluto, s. r. o. 
Chrudim 

1 328 160,00 Dokončeno – 
8/2014 

16. Stavba přechodových svítidel na T. G. M., Sl.  ELPO s. r. o. 
Hrochův Týnec 

177 100,00 Dokončeno – 
8/2014 

17. PD na VO u Sečské ul. Slatiňany (k novým 
RD) 

OPTIMA, spol. s r. o. 
Vysoké Mýto 

18 320,00 Dokončeno – 
8/2014 

18. PD na prodloužení VO v ul. Jungmanova, 
Slatiňany  

OPTIMA, spol. s r. o. 
Vysoké Mýto 

9 800,00 Dokončeno – 
8/2014 

19. PD ke SŘ – bezpečné opatření u žel. přejezdu 
v ulici Na Ostrově, Slatiňany 

Ing. Jaroslav Bureš 
Kočí 

24 200,00 Dokončeno – 
9/2014 

20. Výměna zvonků u č. p. 832 – 835 Slatiňany Jaroslav Bříza 
Chrudim 

52 880,00 Dokončeno – 
9/2014 

21. Dokončení výměny VO na ul. Vítězství a  
T. G. M. Slatiňany 

ELPO s. r. o. 
Hrochův Týnec 

278 814,00 Dokončeno – 
9/2014 

22. Estetická úprava základové konstrukce a 
úprava kolem křížků ve Škrovádu 

Stavební a pece, spol. s r. o. Chrudim 18 555,00 + 
20 000,00 dotace 

z Pardubického 
kraje

Dokončeno –  
9/2014 

23. Deratizace Jaroslav Strolený – DESTROL 
Medlešice 

11 567,60 Dokončeno –  
10/2014 

24. Výměna a nové zábradlí ke zvoničce  
ve Škrovádu 

HUTNÍ SLATIŇANY, s. r. o. 
Slatiňany 

60 802,50 Dokončeno – 
10/2014 

25. Rekonstrukce havarijního stavu opěrné stěny Stavební a pece, spol. s r. o. 133 962,00 Dokončeno – 
v ulici Medunova, Slatiňany Chrudim 10/2014 

26. PD ke SŘ - Doprava v klidu - část 1. Slatiňany 
(zvýšení ploch křižovatek ul. Tyršova x 
Nádražní a ul. Tyršova x Palackého) 

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. 
Hradec Králové 

92 855,00 Dokončeno – 
11/2014 

27. PD ke SŘ - Doprava v klidu - část 1. Slatiňany 
(ul. Havlíčkova, Klášterní)-dokončení 

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. 
Hradec Králové 

200 000,00 Dokončeno –  
11/2014 

28. Doplnění hřiště v Kunčí na návsi Lefay s. r. o. 
Praha 
Vladimír Štourač, zemní práce s. r. o. 
Slatiňany 

88 849,95 Dokončeno – 
11/2014 

29. Stavba komunikace ve Škrovádu – stavba A 
(k RD p. Lejhance) 

HOLD, s. r. o. 
Orel 

779 086,00 Dokončeno – 
11/2014 

30. Rekonstrukce  el. rozvaděče na plovárně 
Slatiňany 

ELPO s. r. o. 
Hrochův Týnec 

29 948,00 Dokončeno –  
11/2014 

31. Rekonstrukce rozvaděče VO na ul. T. G. M. 
Slatiňany 

ELPO s. r. o. 
Hrochův Týnec 

56 628,00 Dokončeno –  
11/2014 

32. PD ke SŘ – chodník podél komunikace T. G. 
M. Slatiňanech (u radnice) 

Ing. Radim Loukota, TOPO-CAD 
Pardubice 

58 080,00 Dokončeno – 
12/2014 

33. PD k ÚŘ – chodník mezi ul. Nerudova a 
Školská, Slatiňany vč. plotu  

Ing. Radim Loukota, TOPO-CAD 
Pardubice 

20 570,00 Dokončeno – 
12/2014 

34. PD k územnímu řízení 1. etapa - odvod 
povrchových vod z JZ části obce Trpišov 

GEOVAP, spol. s r. o. 
Pardubice 

117 370,00 Dokončena pouze 
horní část – 
12/2014 

35. Oprava oplocení památníku a kapličky  
v Trpišově 

Pavel Vojáček Metalart 
Slatiňany 

91 678,60 + 
64 000,00 dotace 

z Mikroregionu 
Chrudimsko

Dokončeno – 
12/2014 

36. Nová střecha u objektu č. p. 11 Škrovád Roman Zvěřina 
Rabštejnská Lhota 

774 467,30 Dokončeno – 
12/2014  

37. PD na dokončení chodníku na ul. Sečská – IV. 
etapa 

OPTIMA, spol. s r. o. 
Vysoké Mýto 

47 190,00 Dokončeno – 
12/2014 

 
16. 2. 2015 Slatiňany      
 Vypracovala: Eva Esserová 

INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE
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navazuje na svoji činnost z minulých let 
a připravuje v nejbližší době v slatiňan-
ské sokolovně dvě společenské a kulturní 
akce:
28. března 2015 zve do sokolovny od 16.00 

hod. na tradiční a oblíbený DěTSKý KaRNEval dětí s rodiči, 
prarodiči a přáteli v maskách i bez masek. Veselit a bavit se bu-
dou děti při hudbě, napínavých rozverných soutěžích o ceny, při 
výrobě zvířátek z balónku a nebude zapomenuto ani na občerstve-
ní. Odměnou pořadatelů budou jako vždy úsměvy a spokojenost 
na dětských tvářích.
30. března 2015 v sokolovně pořádá od 19.00 BESEDU S BÁS-
NÍKEM JIŘÍM ŽÁČKEM. Večerem bude provázet galeristka 
a autorka divadelních her PhDr. viktoria Hradská a výběr z jeho 
díla přednese herečka a moderátorka Českého rozhlasu Vltava 
Jana Trojanová. Beseda bude doplněna hrou na klavír v prove-
dení Olgy vašíčkové.
Český spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismů 
Jiří Žáček (* 1945) se narodil v Chomutově, dětství prožil v Ka-
dani – Prunéřově a v jihočeských Strakonicích. Vystudoval Střed-
ní průmyslovou školu stavební ve Volyni (1959–1963) a stavební 
fakultu ČVUT v Praze (1963–1970). Po tříleté praxi na vodohos-
podářské správě v Benešově u Prahy dezertoval od inženýrství k li-
teratuře. Do roku 1991 pracoval jako redaktor nakladatelství Čes-
koslovenský spisovatel, necelý půlrok v nakladatelství Carmen, 
v letech 1992–1994 v časopise Vlasta. Od té doby je spisovatelem 
na volné noze. V r. 2011 dostal v Bratislavě za své básnické dílo 
Cenu Jána Smreka a zařadil se tak k laureátům této prestižní slo-
venské ceny, jakými byli a jsou např. Tomas Tranströmer, Ludvík 
Kundera, G. Ajgi, R. Kunze, F. Mayröckerová nebo M. Matevski.
Závěrem večera proběhne autogramiáda. Bude možnost také za-
koupit si autorovy knížky. Marián Rohlík

Divadelní a tábornický soubor POHODA
ze Sokola Slatiňany

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

Jaroslava Nováková

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým naroze-
ninám.

Jaroslava Formánková

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

Marie Švadlenková

Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi za blahopřání a dárek 
k 90. narozeninám a také za milou návštěvu paní Osinkové.

Růžena Krutilová

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým naroze-
ninám.

Jaroslava Picková

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi a MěÚ Slatiňany za milé blahopřá-
ní k mým narozeninám.

Jiří Krajíček

Děkujeme městskému úřadu Slatiňany za blahopřání k naší zlaté 
svatbě.

Marie a Marek Jurovi

Poděkování
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Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o hezký zážitek.
Bylo nás pět, které jsme dostaly možnost zúčastnit se 28. ledna 
2015 KRÁLOVSKÉHO DIABETES VEČERA, který se konal 
v divadle Royal v Praze. Pod záštitou časopisu DIASTYL byl 
zde uspořádán křest knihy naší přední osobnosti v oblasti diabe-
tologie a vnitřního lékařství profesorky Alexandry Jirkovské „Jak 
(si) kontrolovat a zvládat diabetes.“ Křest se konal v bývalém 
Maceškově paláci na Vinohradech. Známý pražský velkouzenář 
Emanuel Maceška v něm od r. 1929 provozoval kavárnu, vinárnu 
a moderní biograf, známý jako kino ILUSION (možná si někdo ze 
starších vzpomene na gurmánský hit první republiky – Maceškův 
buřt, který byl v podstatě roztíratelný salám).
My jsme ovšem nepřišly ani na buřty, ani do kina. Setkání a beseda 
se spoluautory knihy, kterými jsou přední čeští odborníci z růz-
ných oborů, (pediatři, psychologové) kteří jsou zaměření na dia-
betes nám dalo mnohem víc. Jejich vyprávění o tom, jak kniha 
vznikala nebylo žádné vědecké pojednání, ale příjemné, humorné 
povídání bez latinských termínů a frází. Byla jsem mile překvape-
na s jakou ochotou a skromností vystupovali a odpovídali na do-
tazy přítomných. Jako vzpomínku na tento večer jsme si odnesly 
dárečky – doplňky stravy, knížku a DVD, kde najdeme vše o cuk-
rovce a glukometru. Po krátké přestávce, kdy paní profesorka pod-
pisovala svoji knihu, přichází do zšeřelého sálu drobná, kudrnatá 
holka s kytarou.
To OLGA LOUNOVÁ, zpěvačka, skladatelka, herečka, potápěč-
ka a jezdkyně rallye, přišla zpestřit dnešní odpoledne. Byla tak 
bezprostřední, nabitá pozitivní energii a radostí, kterou kolem 
sebe šířila. I když možná byla unavená, vrátila se z Turecka, kde 
se byla potápět a z letiště dorazila přímo na toto setkání, nebylo 
to na ní znát. A to ještě cestou v letadle složila písničku, kterou 
jsme si poslechli – takže premiéra. Škoda, že jsme nemohly zůstat 
do konce, neboť poslední vlak odjížděl v 21.00 h.
Chci poděkovat výboru SD Slatiňany za to, že jsem mohla prožít 
tak hezký den.

Bohumila Blažková SD Slatiňany

BYLA JSEM PŘI TOM



6

V únorových Ozvěnách byla veřejnost informována o úmy-
slném poškození bývalé pašijové památky, z níž byl stržen 
a poničen pískovcový kříž, umístěný na zvýšeném podstavci. Její 
současné torzo vidíme na obr. č. 1 a 2. 

Co bylo motivem tohoto činu u psychicky nevyzrálých 
jedinců se můžeme jen domýšlet, zato jimi způsobená škoda je 
značná a dosahuje částky 43 tisíc korun dle vyjádření starosty 
města MVDr. Jeníka. Po obnovení restaurátorem se má kříž vrátit 
na původní místo, což přibližujeme obr. č.3, tedy předchozím 
stavem.

Případ vandalství řeší policie, která má viníky vypátrat, aby 
způsobenou škodu uhradili.

Na základě této zkušenosti, která se stala v závěru loňského 
roku, je potřeba učinit taková opatření, která by preventivně své-
volnému ničení památek učinila přítrž. 

Pomníky z obr. č. 3 pocházejí z 18. století a onen poškozený, 
umístěný níže v terénní vlně, nechal v roce 1735 vyzdvihnout 
svídnický papírník Seifert jako boží muka, neboť na pískovco-
vém kříži byla postava ukřižovaného Krista tvořící s ním kom-
paktní celek. Tuto plastiku restaurátor Krátký v roce 2013 neak-
ceptoval pro náročnost, byl na ní však upozorněn.

Na tomto případu devastace opravené památky je nejvíce 
zarážející skutečnost, že boží muka vydržela v původním stavu 
více než dvě století, než byl kříž na počátku 50. let minulého 
století z nich sražen, údajně od opilců. Tak dlouho se nikdo neod-
vážil na tuto posvátnou relikvii sáhnout. Až v roce 2003 byl na ní 
instalován ze sbírky věřících kříž z plechu, který byl později 
vyměněn.

Obdobné peripetie potkalo i horní pomník, ustavený syny pro 
svého otce, chrabrého válečníka v hodnosti královského kapitána.

Na stránkách Ozvěn byla památným křížkům věnována častá 
pozornost ze strany autora. Text byl vždy doplněn obrazovým 
materiálem ve vydáních ze srpna 2009, prosince 2011, května 
2013 a ledna 2014.

Boží muka jsou drobné památky po předcích, oživují naši 
krajinu a jsou její neodmyslitelnou součástí. Měli bychom se 
k nim chovat s úctou a pokorou, jak se od kulturního člověka 
očekává.

Ing. Milan Vorel, Foto J. Drášil

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Vánoční intermezzo vandalů poškodilo restaurovaný pomníček ve Škrovádě
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na rozjezd letošního provozu na Švýcárně začínáme dubnovými 
víkendy a od května najíždíme na hlavní sezonu. Otevřeno bude 
mimo pondělí od 10.00 do 17.00 po celý týden. A co u nás uvidíte? 
Můžete si prohlédnout vitríny s podkovami, jezdeckými botami, 
ozdobami a sedly, sednout si na největšího plyšového koně v ČR. 
Větší děti mají možnost osedlat a nauzdit si figurínu opravdového 
koně, který je umístěn v koňském boxu. Malé děti si můžou zahrát 
polštářkové pexeso, vyzkoušet houpací a sedací koníky. K dispo-
zici je kočárový trenažér. V sále se promítají filmy o starokladrub-
ském koni a jeho životě, ale také o historii a současnosti Slatiňan 
a mnoho dalšího… Ještě letos naposledy bude možné shlédnout 
expozici, která je věnována seriálu Dobrá voda a 30 minutový 
dokument zasvěcený pamětníkům natáčení i samotným aktérům.
A co chystáme nového? Do stáje koníků přibudou dva mazlí-
cí plyšoví koně a v podkroví se dokončuje zcela nová expozice 

„Hospodářské místnosti“ s vybavením včetně některých hospo-
dářských zvířat, která se zde chovala. Venkovním areál Vás potěší 
novými herními prvky, kočárem taženým párem koní, pružinovou 
a vahadlovou houpačkou. To vše Vám nabízí Interaktivní muzeum 
starokladrubského koně a těší se na Vaši návštěvu.
  Stanislava Jedličková

Milí „Slatiňáci“,

Po městě Slatiňany na Chrudimsku  je  rozmístěno více než 
sto barevných nádob na sběr tříděného odpadu a nové stále 
přibývají.  Slatiňanská  radnice  přijala  nabídku  společnosti 
EKO-KOM a.s. a zapojila se do tzv. projektu sběrných ná-
dob. Bezplatně tak získala trojici nových modrých kontejne-
rů pro třídění papíru…
Ve Slatiňanech mají vybudováno celkem 24 tzv. sběrných hnízd 
k oddělenému sběru tříděného papíru, skla, plastů a nápojových 
kartonů. Celkem je tu rozmístěno sto devět nádob. „V Pardubic-
kém kraji průměrně na jedno sběrné místo, obvykle složené z ná-
doby na plast, papír a směsné sklo, připadá 148 obyvatel. Ve Sla-
tiňanech se díky aktivitě radnice k tomuto číslu výrazně blíží,“ 
připomíná Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s. s tím, že 
v našem městě na jedno sběrné místo připadá průměrně 165 lidí.
Největší podíl na množství kontejnerů mají žluté nádoby 
na plast, případně na plast včetně nápojových kartonů. Takových 
kontejnerů je celkem třicet sedm. Na směsné (barevné sklo) mají 
ve Slatiňanech dvacet osm, na čiré dvacet nádob. Modrých kon-
tejnerů na papír je po poslední výpůjčce z EKO-KOMu celkem 
dvacet čtyři. 
V rámci projektu sběrných nádob, který realizuje EKO-KOM 

a.s. společně s Pardubickým krajem a Regionální rozvojovou 
agenturou Pardubického kraje už od roku 2003, jsou obcím 
poskytovány nádoby pro sběr papíru a plastů o objemu 1100 
litrů a sklolaminátové zvony pro sběr skla o objemu 1500 litrů. 
Kromě Slatiňan tyto nádoby míří i do obcí Načešice, Libkov, 
Mladoňovice a Třibřichy. Zatímco v Načešicích mají zájem 
o kontejner na sklo, v ostatních obcích „sáhli“ po plastu – třeba 
v obci Třibřichy. „V naší obci třídíme především plast a sklo, 
proto jsme si požádali o dva nové kontejnery na plast. Máme 
teď na přibližně 277 obyvatel celkem osm kontejnerů. Papír 
dvakrát ročně sbírají mladí hasiči, takže potřeba modrých kon-
tejnerů u nás zatím nenastala,“ vysvětluje Jaromír Mádlo, sta-
rosta obce. 
Informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách www.
ekontejnery.cz. 
Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.jak-
tridit.cz.
Kontakt:
Šárka Nováková / tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.
novakova@ekokom.cz
+420 602 186 205

Sto barevných kontejnerů a další přibývají
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Začátek  roku v KČT Slatiňany
Náš první letošní výlet, 
1. ledna, začínal samo-
zřejmě později, až o půl 
dvanácté. A tak avizova-
ná ledovka během dopo-
ledne mizela a my jsme 
vyšli sice s váháním, 

přesto však v pohodě dorazili k rozhledně 
Bára. Kiosek u ní není v tuto roční dobu 
otevřený, ale podnik Chrudimské lesy tam 
dovezl teplé nápoje na zahřátí. Na zpáteční 
cestě domů jsme se ještě zastavili na malé 
soukromé občerstvení v altánku u Kočičí-
ho hrádku. Nakonec jsme si říkali, jaký se 
z toho vyloupl pěkný den.

V sobotu 24. ledna jsme měli výroční 
schůzi. Probralo se hodnocení akcí loňské-
ho roku i to, co nás čeká v tom letošním. 
Udělalo nám radost, že zase přibyli dva 
noví členové a jedna členka „staronová“. 
Zpestřením našeho setkání byla zajímavá 
přednáška JUDr. Karla Kropíka o Antoní-
nu Dvořákovi a malá výstavka, týkající se 
skladatelových děl. 
Čtrnáct dní nato byl výlet do Bohdanče, 
města s dlouhou a zajímavou historií. První 
záznam o něm je z roku 1343. Píše se tam 
o rvačce mezi občanem Křížem a trochu 
neuvěřitelným dalším účastníkem, která 
skončila rozbitím oltářní desky. 
Vystřídala se tu řada majitelů panství. Mezi 
nimi byl významnou osobou Vilém z Pern-
štejna, který založil rozsáhlou rybniční 
soustavu. Došlo zde v té době k rozkvětu 
nejen rybničního hospodaření, ale i ob-
chodu a řemesel. Tehdy tady byly rybníky 

i větší než v jižních Čechách. I nynější ves-
nice Čeperka se jmenuje tak, jako ta dávná 
vodní plocha na jejím místě. A název sám 
se nabízí podle vlnek, které se tvoří větrem 
na hladině a trochu ji „čepeří“. I v součas-
nosti je v okolí řada rybníků. Údajně 44.
K dalšímu rozvoji města došlo na konci 
19. století. Nájemce rybničního hospodář-
ství Jan Veselý tu tehdy založil slatinné 
lázně. Léčebné účinky rašeliny nechal nej-
dříve prozkoumat ve Vídni. Jeho otec měl 
předtím v okolí pronajaté louky a za malý 
poplatek si od něho zájemci odváželi raše-
linu na topení. Zdejší rašelina je stará asi 
4 tisíce let, je v několikametrové vrstvě 
na ploše 42 ha.
Jedenáct let po zahájení zkušebního lázeň-
ského provozu už jezdila mezi Pardubi-
cemi a Bohdančí první česká autobusová 
linka, autobus z firmy Laurin a Klement. 
I to bylo majetkem pana Veselého. Po něm, 
po zakladateli lázní, je pojmenován i jeden 
lázeňský pavilon. Jan Veselý se však zalo-
žením lázní příliš zadlužil, a tak byl nucen 
je prodat. Lázně pak patřily městu. 
My jsme se tady na náměstí zastavili u kos-

tela sv. Maří Magdaleny, barokního jedno-
loďového kostela, jehož věž zvýšil Fran-
tišek Schmoranz. Na střeše věže je vidět 
komín od pece ve věžní světnici, tam ještě 
ve 20. letech 20. století bydlel se svou rodi-
nou kostelník pan Vondráček, jehož všech 
11 dětí se tu narodilo. 
Vedle je radnice, vzniklá v r. 1530 pře-
stavbou tří domů. Renesanční podobu 
získala dostavěním podloubí a věžičky se 
zvonkem. Ke konci 18.století přibyly ba-
rokní prvky průčelí zakončeného atikou. 
U sloupů podloubí bývaly nástroje na mu-
čení a pranýř a na dvoře také vězení, tady 
zvané šupna. My jsme si tu ale říkali, že 
jsme vždycky slýchávali šupka. Na levé 
straně při vstupu do radnice je od dob Jo-

sefa II. zapuštěn vídeňský loket – to, aby 
kupující na trhu si mohli ověřit správnou 
míru. Na průčelí radnice je městský znak 
a na něm zlatý žebřík v černém poli v jed-
né polovině a v druhé půlce červenobílá 
šachovnice, představující podle pověsti 
milánské hradby. Ty prý po žebříku zdo-
lali právě bohdanečtí – ve vojsku knížete 
Vladislava II. (pozdějšího krále Vladislava 
I.). A ten znak byl za odměnu. Jiný výklad 
však odkazuje na rod pánů z Miletínka, 
kteří zdejší panství vlastnili v 15. století 
a měli ve znaku šachovnici a žebřík měl 
Zub z Landštejna, kterému Bohdaneč také 
určitou dobu patřil. 
Pak jsme mířili do lázní. Užívá se zde kro-
mě rašeliny i železitoalkalická kyselka, 
čerpaná artézskou studní. Připomněli jsme 
si řadu významných hostů – umělců, poli-
tiků a hlavně několik našich turistů, kteří 
se tu také léčili. 

Do areálu se vchází hlavním vstupem, 
který je v č. 6, bývalém Kuttnerovském 
domě, jehož majitel Jan František Kuttner 
byl v letech 1798 až 1846 zdejším purk-
mistrem. Je to původně barokní stavba, 
upravovaná v klasicistním a secesním slo-
hu atd., až do dnešní podoby. Příjemnou 
krytou kolonádou, propojující lázeňské 
domy, jsme přešli do lázeňského parku 
a zastavili se i u zajímavého kubistického 
pavilonu Gočár. Jméno má podle autora 
projektu, který se narodil v nedalekém Se-
míně. Ostatně i tam jsme na jednom našem 
výletě byli. Uprostřed lázní stojí zdejší ty-
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pický – vysoký cihlový komín – z prvního 
lázeňského domu. 
Potom jsme procházeli lázeňským parkem. 
Ten má rozlohu 17 ha, byl založen Fran-
tiškem Josefem Thomayerem, vrchním 
zahradníkem Prahy (jeho bratr byl známý 
lékař Josef Thomayer). 
Došli jsme procházkou ke Kuttnerově kap-
ličce, kterou dal postavit už zmiňovaný 
purkmistr J. F. Kuttner na místě té původ-

ní, kterou v roce 1790 zničilo vojsko. Nad 
kapličkou bývalo údajně sídlo rodu Cim-
burků – jedněch majitelů panství. A tady 
měl být podle další místní pověsti zakopán 
poklad. Bylo tam prý opravdu kopáno, na-
šlo se ale jen staré víno. 
Na park navazuje les, kde je Tillerovo se-
dátko. To nechal pro svou manželku zbu-
dovat plukovník Karel Tiller. Však jsou 
na opěradle sedátka její iniciály. Ona tady 

měla pěkný výhled na louku a na hráz dnes 
už bývalého rybníka Rozkoš.
My jsme se potom dostali ke stejnojmenné-
mu rozcestí a odtud se už stočili lesem zpět 
do Lázní Bohdaneč. Ještě jsme se zastavili 
u půvabné Tillerovy vily a pak už jen oběd 
a odpočinek v restauraci a cesta domů.
Slunečný den, příjemné městečko, krásná 
příroda, tak to byl náš další výlet. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

V neděli 1. 2. 2015 se v Jablonci uskuteč-
nily halové krajské přebory Pardubického 
kraje ve všech kategoriích. Ze Slatiňan 
cestovala minivýprava šesti závodníků. 
O co byla menší, o to byla úspěšnější. Zís-
kali jsme 4. medaile a mnoho dalších finá-
lových umístění.
Největší konkurence je vždy v běhu 
na 60 m a dálce. A již zde jsme byli bli-
zoučko k medailím! 
Ml. žačka Šimonová T. byla ve finále 5. ča-
sem 9,24 s, st. žačka Coufalová 8. v čase 
8,74 s ( 2 v rozběhu 8,59 s ), st. žák Mrk-
vička J. dokonce 4. za 7,90 s!!! V běhu 

na 60m př. skončila Coufalová opět na 8. 
místě časem 10,77 s. Bohužel to bylo ne-
povedeným startem, neboť umí čas pod 10 
s.
V dálce to pak poprvé zacinkalo. Jakub 
Mrkvička si doskočil pro bronzovou me-
daili za skok 4,95 m.
Ml. žačka Šimonová si odvezla brambo-
rovou medaili za 4. místo skokem 4,17 m 
a st. žačka Chrbolková rovněž 4. místo 
za skok 4,42 m. Největší radost nám pak 
udělali výškaři. Co kategorie, to medai-
le!!!! Mezi muži se konečně prosadil Rulík 
Martin a v novém osobním rekordu 1,75 m 

si odvezl bronzovou medaili. Starší žačka 
Chrbolková Anička si rovněž v novém oso-
báku 1,43 m dokonce vyskákala stříbro!!!! 
A nejlepší nakonec. Benjamínek Paulus 
Adam si v mladších žácích vytvořil skvě-
lý osobní rekord 1,46 m, získal po zásluze 
1. místo (!!!!) a tím i titul přeborníka kra-
je!!!!!
Pokud bude i nadále jako dosud poctivě 
trénovat, tak se můžeme dočkat dalších 
zlepšení a výborných výsledků. Mohl by 
pak navázat na výkony svého otce, který 
byl rovněž výborným výškařem. 

Jan Hanuš, trenér

Skvělí výškaři

ROBI Slatiňany v loňském roce pracovalo 
se čtyřmi oddíly. Ve své činnosti pokra-
čovaly oddíly Dráčata, Ještěrky a Prcko-
vé a oddíl Skřítkové. Jednotlivé oddíly 
se scházejí během týdne na pravidelných 
schůzkách. Spolu strávený čas věnují pře-
vážně hrám a tvořivé práci, ale učí se zá-
kladům táboření, uzlují, poznávají přírodu 
a také se učí třídit odpad.
Jako již každoročně jsme na začátku roku 
začali dětským karnevalem, který jsme po-
řádali v místní Sokolovně ve Slatiňanech. 
Masek se sešlo jako každý rok hodně a kro-
mě tancování jsme si zahráli spoustu her. 
Nechyběla tradiční soutěž o nejhezčí mas-
ku, což nebyla opět pro porotu jednoduchá 
práce, protože pěkných masek byla velká 
spousta. Začátkem února se vydaly oddíly 
Ještěrek a Korálovek na akci Ledová Praha. 
Počasí jim přálo a tak stihly projít spous-
tu zajímavých míst. Naše první cesta ved-
la kolem Betlémské kaple do Náprstkova 
muzea na výstavu mořeplavců. Odtud naše 
kroky vedly přes Karlův most na výstavu 
Karla Zemana. Nemohli jsme zapomenout 
na oblíbené policejní muzeum a v závěru 
nás čekal velký festival her, především po-
čítačových, ale i deskových a pohybových 
her tam byla spousta. V březnu jel oddíl 
Ještěrek na chalupu Markoušku v podhůří 
Krkonoš. Velmi krásné a rodinné prostředí 
v kombinaci s pěkným počasím zajistilo 
pohodový víkend. Abychom poznali okolí 
chalupy, byli jsme se projít na nedalekou 
rozhlednu Žaltman. Koncem března jsme 
se všichni dospělí sešli na Valné hromadě 
ROBI na Tyrolském srubu u Kochánovic-
kých rybníků, který jsme touto akcí začali 
více využívat. Vyzkoušeli jsme místní udír-
nu a probrali mnoho důležitého. V dubnu 
někteří z nás navštívili výstavu „Hry a kla-

my“ z Liberce, která byla pro návštěvníky 
připravena v Nasavrkách. Zde jsme si vy-
zkoušeli postřeh, logické uvažování, pro-
storovou orientaci. V červnu se oddíl Prcci 
vydal vlakem do České Skalice a udělali si 
pěkný víkend v Babiččině údolí a Ratibo-
řicích. Červencové nocování v klubovně si 
užívali Skřítkové. Pro Skřítky to byla odmě-
na za celoroční snažení a Skřítek je odměnil 
oddílovými tričky. Nocování bylo spojeno 
s výletem na Báru, kde jsme se učili naslou-
chat lesu a chránit ho. O prázdninách jsme 
se všichni sešli na čtrnáctidenním dětském 
táboře. Již po třetí se naším útočištěm sta-
lo Julinčino údolí u Rokytnice v Orlických 
horách. Během tábora jsme se vydali na pu-
tování Středozemí. Hobiti, elfové, trpaslíci 
a lidé vyrazili na strastiplnou cestu plnou 
dobrodružství po stopách strašlivého draka. 
Po čtrnácti dnech jsme svedli s drakem vel-
kou bitvu a svůj poklad získali zpět. 
Se začátkem školního roku rozjely opět 
svoji činnost naše čtyři oddíly. Již třetí 
ročník tradičního Pohádkáče jsme pořádali 
k začátku školního roku v září. Počasí se 
nakonec umoudřilo a les plný pohádko-
vých postaviček dělal především dětským 

návštěvníkům velkou radost. Oddíl Prcci 
začátkem školního roku často vyrážel 
na houby do okolních lesů. Houbaření je 
velice bavilo a spojili ho s příjemnou sva-
činkou, kterou si sami opekly. Oddíl Skřítci 
si v říjnu udělal víkendovku na Tyrolském 
srubu, kde se učili dalším tábornickým 
dovednostem. Také tady objevili skřítky, 
jejichž úkoly budou plnit po celý školní 
rok. Zimní babinec se letos v listopadu se-
šel v Krouně. Holky se věnovaly převážně 
hrám a háčkování... zábavy měly hodně. 
V prosinci navštívil oddíl Ještěrek Aqua-
centrum v Pardubicích. Užívali si všechny 
vodní radovánky a ani po třech hodinách se 
jim nechtělo z vody ven. Před Vánoci ještě 
postupně všechny oddíly nocovaly v klu-
bovně. Ozdobili si vánoční stromeček, pře-
dali si dárky a vychutnávali si předvánoční 
atmosféru. Na Štědrý den dopoledne šli 
dospěláci do lesa nad Monako a ozdobili 
stromeček zvířátkům, zazpívali si koledy 
a popřáli si do nového roku.
Více informací o nás, našich oddílech, ak-
cích a fotografie z akcí naleznete na našich 
internetových stránkách www.robici.org. 

Martin Kubín, ROBI Slatiňany

ROBI Slatiňany v roce 2014
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V letošním roce se dožívá 70-ti let Jiří Žáček, jedna z nejvýznamnějších osobností 

českého kulturního života. Je ceněným autorem knížek pro děti  
a mládež, oblíbeného SLABIKÁŘE, autorem knižního bestselleru KRYSÁCI a dlouhé 

řady sbírek básní. 
   

Večerem bude provázet:   PPPhhhDDDrrr...   VVVIIIKKKTTTOOORRRIIIAAA   HHHRRRAAADDDSSSKKKÁÁÁ   
                  (autorka rozhlasových a divadelních her, galeristka) 
 

Výběr z díla J. Žáčka přednese:   JJJAAANNNAAA   TTTRRROOOJJJAAANNNOOOVVVÁÁÁ   
                                       (herečka, moderátorka Českého Rozhlasu Vltava) 
   

V průběhu besedy na klavír zahraje:   OOOLLLGGGAAA   VVVAAAŠŠŠÍÍÍČČČKKKOOOVVVÁÁÁ    
   

úúúttteeerrrýýý   333111...   bbbřřřeeezzznnnaaa   vvv   111999:::000000   hhhooodddiiinnn   
SSSoookkkooolllooovvvnnnaaa   SSSlllaaatttiiiňňňaaannnyyy   

Vstupenky 70,- Kč v  předprodeji v galanterii Petrová Slatiňany 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
vás srdečně zve na 
 

DEN  
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 
 
u příležitosti 15. výročí existence naší organizace, 
 
ddnnee  1199..  33..  22001155  oodd  99  ddoo  1155  hhooddiinn      
 
na středisku Probační a mediační služby v 
Chrudimi. 
 
 

Můžete se těšit na: 

setkání s pracovníky PMS,  
prohlídku prostor středisek,  
informace o PMS a její práci. 
 

Kontakty a adresy naleznete na 
https://www.pmscr.cz/kontakty 
 
 
V případě větší organizované skupiny 
doporučujeme kontaktovat příslušného vedoucího 
střediska pro smluvení specifického termínu, 
abychom se vám mohli plně věnovat. 
 
 
Těšíme se na viděnou a setkání s vámi. 
 
 


