
ČERVENEC 2015

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

1

Výprava světlušek a vlčat do Českého ráje

Prázdniny jsou tady,
celé léto před námi,

na tábor a koupaliště
nebo jen na dětské hřiště

už se moc těšíme,
užít si to umíme!

Ano, prázdniny a čas dovolených jsou opravdu opět tady. Všichni 
si toto období řádně užívejme. Přeji Vám hodně sluníčka, pohody, 
mnoho nových zážitků. Do zaměstnání a do škol se vracejte odpo-
čatí a plní nových sil do další práce. Zbavte se všech stresů dnešní 
doby a radujte se z krásných dní.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Na konci května navštívil skautský oddíl mladších děvčat a oddíl 
mladších chlapců (1. stupeň ZŠ) na společné dvoudenní výpravě 
Český ráj.
Sešli jsme v sobotu brzy ráno a vydali se společně autobusem 
směr Malá Skála. Po příjezdu do kempu a ubytování se, jsme 
vyrazili na dobrodružnou výpravu do Suchých a Besedických 
skal. Dobrodružnou proto, že naším úkolem bylo nalézt dračí vej-
ce, které bylo ukryté až v bludišti Besedického skalního města. 
Cestou jsme zdolávali žebříky v Suchých skalách, zahráli jsme si 
bojovou hru a prošli bludištěm Besedických skal, kde jsme nako-
nec našli ono dračí vejce. Také jsme se podívali na vyhlídky nad 
skalním bludištěm, kde se nám otevřel nádherný výhled na Český 
ráj. Po návratu do kempu jsme si opekli buřty, zapívali u ohně 
s kytarou a odvážní jedinci se pod dohledem zkušených pustili 
do sjíždění jezu na Jizeře.

V neděli dopoledne byly pro děti připravené aktivity v kempu 
a po obědě jsme se vydali na druhou výpravu, tentokrát do Hru-
bých skal. Cestou skalami jsme mohli obdivovat skalní útvary, 
které patří k nejkrásnějším a nejrozmanitějším u nás. U hradu 
Valdštejn na nás čekal náš autobus, který nás, příjemně unave-
né, zavezl zpátky do Slatiňan. Výprava se všem moc líbila a jistý 
podíl na jejím úspěchu mělo i dobré počasí, které nás provázelo 
celou její dobu.

Za skautské středisko Zuzana Pleningerová

Výlet pro seniory

Město Slatiňany pořádalo dne 28.5.2015 výlet pro seniory. V le-
tošním roce jsme navštívili zámek ve Žďáru nad Sázavou, který 
byl zapsán mezi nejvýznamnější světové památky UNESCO. Dále 
jsme navštívili poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře. Výlet jsme zakončili obědem v restauraci Tálský mlýn, 
která se nachází v příjemném prostředí rekreační oblasti Žďáru 
poblíž Pilského rybníku.
Budeme se těšit na další akci v příštím roce.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na své 19. schůzi 1. 6. 2015
  1.  Smlouvu o vzájemné spolupráci (plovárna – povinná vodní 

záchranná služba – I. Pavlíková, Chrudim)
  2.  Udělování souhlasu obce pro klienta v hmotné nouzi (žadatelé 

o dávku evidovaní v ubytovnách na území města)
  3.  Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby 

spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovní-
ho odpadu (7 + 43 Kč/m2/rok na dobu 5 let, ceník s účinností 
od 1. 7. 2015)

  4.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na realizaci odvodnění křižovatky „T“ ve Škrovádu (dešťo-
vá kanalizace) (+ členové výběr. komise, křižovatka nahoře 
u Klačanských) 

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na realizaci úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech (jde 
o úpravu vnitřního oválu, zejména uložení obrubníků)

  6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na realizaci přechodových svítidel na třech přechodech na uli-
ci T. G. Masaryka Slatiňany (pekárna, škola, Potraviny Málek)

  7.  Smlouvu o užívání vozidla (podmínky užívání hasičských vý-
jezd. vozidel ve vlastnictví města ze strany SDH)

  8.  Uzavírání kupních smluv na prodej kompostérů za zvýhod-
něné ceny (pro občany – zájemce dle nabídky z předchozích 
Ozvěn)

  9.  Výpověď smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora (se spo-
lečností Recycling – výpověď předchází vypsání nového výbě-
rového řízení)

10.  Souhlasy ke stavbám – uzavírání smluv o podmínkách prove-
dení stavby (uzavírá místostarosta, resp. starosta, jde o stavby 
zasahující na nemovitostí města či s nimi sousedící)

11.  Smlouvu o poskytování webových služeb mapového portálu 
technické mapy obce (s firmou GEOVAP Pardubice)

12.  Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP/420219 – Posky-
tování mobilních služeb elektronických komunikací (s firmou 
O2 Czech Republic a.s.)

13.  11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 (v příjmové části na 54 149 633 Kč, ve vý-
dajové na 57 234 206 Kč)

Kdy máme otevřeno:
Od 1. června do 30. června v pracovní dny od 15.00 do 19.30 ho-
din a o víkendu od 9.00 do 19.30 hodin.
Od 1. července do 31. srpna denně od 9.00 do 19.30 hodin.
Od 1. září do 15. září v pracovní dny od 15.00 do 19.30 hodin 
a o víkendu od 9.00 do 19.30 hodin.
V případě nepříznivého počasí zavřeno.
Bazény a další plochy 
Plavecký bazén – 54×26 m s hloubkou od 1 do 1,8 m. Kapacita 
do 314 osob.
Malý bazén pro neplavce – 210 m2 s hloubkou od 0,2 do 04 m. 
Kapacita do 70 osob.
Odpočinkové plochy s travnatým povrchem 4 348 m2. Maximální 
kapacita 1900 lidí.
Beach volejbal
Sportovní hřiště Fit-Park – projekt byl realizován ve spolupráci 
s Nadací ČEZ. Cvičící prvky, které jsou umístěny na hřišti jsou 
doporučovány jako vhodná pohybová aktivita nejen pro juniory 
a dospělé, ale i pro seniory.

V CELÉM areálu plovárny platí ZÁKAZ KOUŘENÍ s výjimkou vyhrazeného místa (venkovní terasa před občerstvením)!!! 

Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany 

Druh vstupenky Celý den po 13.00 po 16.00 Permanentka Permanentka
    10 vstupů Celá sezóna

Dospělí 50,-Kč 35,-Kč 25,-Kč 450,-Kč 1300,-Kč

Studenti (denního studia do 25 let),  35,-Kč 25,-Kč 20,-Kč 270,-Kč 780,-Kč
důchodci, ZTP, děti od 3 do 15 let

Rodinné vstupné 130,-Kč 100,-Kč 70,-Kč - -
(2 dospělí + 3 děti od 3 do 15 let)

Škola (příspěvková organizace) zřízená 10,- Kč/žáka (neplatí vrácenky), pedagogický dozor zdarma
městem Slatiňany v rámci výuky

Soustředění sportovních klubů 50,- Kč za osobu na týden

Celosezónní permanentka bude na základě požadavku vystavena do 2 pracovních dní na jméno a je nepřenosná.

V případě opuštění areálu plovárny do 14.00 hodin návštěvník předloží platnou vstupenku či permanentku a obdrží „vrácenku“, kterou 
odevzdá při opětovném vstupu. Vrácenka je nepřenosná a platí do konce dne, kdy byla vydána. 

Plovárna
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Po více jak měsíci provozu nové kompostárny za seníkem 
ve Škrovádu považujeme za nutné blíže specifikovat, jaké druhy 
bioodpadů na kompostárnu patří a jaké nepatří.
Na kompostárnu patří: Na kompostárnu nepatří:
- čerstvě posečená tráva - seno
- listí - shnilá tráva
- pořezy keřů a větve - popel z uhlí
- piliny, hobliny, kůra - zbytky živočišného původu
- kuchyňské zbytky  - plast, sklo, kovy a další
  rostlinného původu    nekompostovatelné odpady
- popel ze dřeva - stavební odpady
- ornice a výkopová zemina
  (zemina bez kamenů!)
Odpady, které na kompostárnu patří, odkládejte na označenou plo-
chu vedle kompostárny.
Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.
Dotazy týkající se provozu kompostárny volejte na tel. č.: 
606 601 933.
Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím 
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nej-
méně náročný. Bc. Petra Víšková

V roce 2014 jsme k recyklaci odevzdali 261 televizí, 78 monito-
rů a 1 064,30 kg drobného elektrozařízení.
Snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. 
Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech tří-
dění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky en-
vironmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elek-
trozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že jsme v loňském roce uspořili 77,82 MWh elek-
třiny, 2 822,56 litrů ropy, 364,07 m3 vody a 3,83 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,71 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 70,10 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Bc. Petra Víšková

Při průběžných kontrolách zjišťujeme, že někteří z nás stále ne-
správně třídí tzv. tetrapakové obaly (nápojové kartony) od mlé-
ka, džusů, vína apod.
Tento obal je kombinovaný a v našem městě je sbírán společně 
s PLASTY, nikoliv s PAPÍREM!!!
Tetrapak je z plastu vytřiďován a dále materiálově využíván.
Prosíme o důsledné dodržování třídění tohoto druhu odpadu 
(obalu).
Děkujeme Bc. Petra Víšková

CO  LZE  ODKLÁDAT  NA  KOMPOSTÁRNU
VE  ŠKROVÁDU

Jak jsme v roce 2014 recyklovali
elektrospotřebiče

Použité obaly od mléka a džusů patří do PLASTU!!!

Slatiňany v kruté třicetileté válce
Vážení spoluobčané,
v dnešním ponoru do hlubin slatiňanské historie se staneme svěd-
ky snad nejpohnutějších let z dějin nám dochovaných. Čechy se 
tehdy staly křižovatkou krvelačných pochodů znesvářených ar-
mád i zdivočelých tlup vojenských zběhů. Jak už to ve válkách 
bývá, nejvíce trpěli prostí lidé, což ještě umocnila délka vleklého 
konfliktu. Záznamy kronikáře jsou strohé a mrazivé. Krom toho je 
rozhodně pozoruhodná zmínka o požáru rašeliny na „Orlinách“, či 
o „slatiňanských“ okolnostech založení hedečského kláštera nad 
městem Králíky. 
Stalo se před téměř 400 lety
„…Třicetiletí, kdež páni Berkové byli v držení Slatiňan (r. 1623–
1653), vším právem přičísti můžeme k nejzáhubnějším a nej-
smutnějším dobám v dějinách statku toho. Po bitvě Bělohorské 
přicházelo jedno vojsko císařské po druhém do Chrudimi a okolí 
tamního, a to zvláště do Týnce Hrochova a Slatiňan. Soldateska 
tato podobajíc se více zběři loupežnické než-li vojsku řádnému, 
loupila a plenila vše a všude i trápila a sužovala nad to obyvatele 
tak, že tito opustivše domov svůj, zběhli do hor a lesů příležících, 
a kdo zůstal doma, zachvácen byl nákazou morní, která tehdáž, 
zvláště ale r. 1625, v Slatiňanech zuřila.
Tudíž bylo také r. 1628 při spatření gruntů, předsevzatém za pří-
činou sbírek a berně od komisařů k tomu zřízených na statku 
Slatiňanském a Řestockém nalezeno 29 selských gruntů pustých. 
R. 1630 ale shlédli a sečtli v též příčině vyslaní komisaři na témž 
statku již 40 selských gruntů neosedlých a pustých.
Nad to přišly v červnu a červenci r. 1631, v květnu r. 1632 a v čer-
venci r. 1640 strašlivé bouřky a krupobití, kterýmiž téměř všecka 
úroda a požitky polní byly zničeny. V letech na to následujících 

přišli několikrát Švédové k Chrudimi (r. 1639, 1643, 1645, 1648) 
poplenivše dříve celé okolí vydrancovali a vypálili také tvrze 
a dvory v Mezilesích, v Slatiňanech, Týnci Hrochově a Rosicích…
…Mezi jiným udál se r. 1637 na gruntech Vorelských zvláštní 
a dosavad tam neslýchaný příběh, který v celém okolí způsobil 
velikého hluku a obávání. Dne 14. října t. r. začaly totiž najednou 
hořeti louky Vorelské, obsahující v sobě zemi rašelinovou, v tu 
stranu k Slatiňanům, a ježto tehdáž panovalo velké sucho a země 
tedy byla vyschlá, trval strašlivý požár ten mnoho dní a nebylo 
možno jej uhasiti…
…r. 1669 František Adam hrabě z Bubna a Litic prodal statek ten-
to panu Adamovi Puchartovi z Voděrad. Pan Adam Jaroslav Pu-
chart, který držel tehda též Týnec Hrochův a byl již od r. 1660 
hejtmanem kraje Chrudimského, obnovil a opravil velikým ná-
kladem téměř docela zbořenou tvrz Slatiňanskou, vystavěl znovu 
stavení hospodářská i přihlížel všemožně k zvelebení statku. …
Vychovatelem jeho dvou synů byl Tobiáš Jan Becker, rodič Kra-
lický. Přišed ještě jakožto posluchač filosofie r. 1670 s vychovan-
ci svými na prázdniny k rodičům do Slatiňan, navštívil s nimi 
jedenkráte zůstávající tam 80 letou vdovu úřednickou, kteráž 
měla v obydlí svém krásný obraz Matky Boží. Becker, obdržev 
k snažným prosbám svým od nábožné stařeny obraz ten, choval jej 
u veliké poctivosti. Oddal se na to stavu kněžskému, byl jmenován 
později kanovníkem Pražským, načež dal v rodišti svém na kopci 
vystavěti kostel ku cti Matky Boží, do nějž řečený obraz přenesl 
a při němž r. 1700 založil též klášter Servitský, až po dnes tam 
pozůstávající…“.
V příštím čísle: Slatiňany v dobách moru a krutého Zumsandy.

Z kroniky vybral P. Kolek
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Zlaté svatby ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické 
spotřebě v domácnostech

Dne 17. 7. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Marie 
a Josef Drozdovi.

Dne 17. 7. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Jarosla-
va a František Víškovi.

Vážení a milí dopisovatelé a dopisovatelky
Ozvěn Slatiňan,

velice si vážíme, že nám stále posíláte Vaše příspěvky, ať již pravi-
delně nebo občas, kdy se s námi chcete podělit o některý z vašich 
zážitků, z výletů a pobytů, nebo nám přiblížit historii našeho měs-
ta, či ukázat jak si hrají děti v mateřské škole apod.
Není naším záměrem Vás nějak omezovat ve vaší tvorbě. Žádá-
me Vás pouze, abyste až na některé výjimky, posílali ke každému 
článku maximálně 2–3 fotky. Poslední čísla jsou opravdu přepl-
něna obrázky a protože máme zatím Ozvěny černobílé, není to 
někdy úplně vhodné. Možná se již v příštím roce dočkáme barve-
ného tisku, ale o tom bude teprve rozhodovat rada města. Rovněž 
firma, která nám dělá grafické zpracování a sazbu našeho měsíční-
ku, má pak problémy vše uspořádat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další Vaše příspěvky.

Redakční rada

Český statistický úřad organizuje 
v druhé polovině roku 2015 a začát-
kem roku 2016 v souladu se záko-

nem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech 
(ENERGO 2015).
Šetření je realizováno na základě požadavku nařízení Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o ener-
getické statistice v platném znění a Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické 
účinnosti a dalších mezinárodních a národních potřeb.
Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv 
a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní čin-
nost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, 
na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití).Výsledky 
ze šetření najdou široké uplatnění, například se využijí při plá-
nování dalšího směrování dotační politiky státu v oblasti energe-
tických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností 
s ostatními členskými státy Evropské unie.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně 
20 000 domácnostech. Deset tisíc respondentů bude dotázáno 
v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset 
tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z registru 
sčítacích obvodů a budov.
Vlastní šetření proběhne v době od 7. července 2015 do 15. ledna 
2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou 
zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném 
bytě. Výsledky šetření budou dispozici v říjnu 2016.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem ta-
zatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které 
jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných po-
žadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování 
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní stati-
stické službě.
Další informace k šetření naleznete na www.czos.cz/csu/czso/ener-
go-2015 nebo na tel. 466 743 445, 737 280 470.

Ing. Petr Matoušek, ředitel Krajské správy ČSÚ Pardubice

Upozorňujeme tímto občany Kunčí, že místo na návsi u rybníka 
(pod topolem), není určeno k odkládání zelených kompostovatel-
ných odpadů ze soukromých zahrad a ostatních soukromých ne-
movitostí. Toto místo slouží k dočasnému odložení posečené trávy 
z veřejného prostranství, především okolo zastávky a rybníku.
Kompostovatelný odpad ze soukromých zahrad využívejte (kom-
postujte) přednostně na své zahradě, případně odvážejte na plochu 
k tomu určenou (vedle kompostárny za seníkem ve Škrovádu).

Upozornění pro občany místní části KUNČÍ

V době letních prázdnin se otevírací doba v městské knihovně ne-
mění a je stejná jako po celý rok a zavíracím dnem nadále zů-
stává pondělí. V infocentru je v tomto období v pondělí otevřeno 
a stejně tak je otevřeno i o prázdninových víkendech, a to 9–12 a 
13–16 hodin. Neváhejte nás navštívit.

Otevírací doba

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:
Martina Cole – Pomsta
Robert Ludlum – Matareseův kruh

Měsíc s pěknou knihou

Děkuji panu starostovi MVDr. Jeníkovi za milé blahopřání. Velmi 
mě to potěšilo.
 Díky Marie Queisnerová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
 František Cellar

Děkuji za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Miluše Malinská

Srdečně děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
 Ladislav Beránek

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
 Vlastimil Klepetko

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání.
 Jana Dostálová

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

Vřelý dík patří panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, že se zastal 
nás starších občanů, co se týká bezpečnosti jízdy na kolech ve Sla-
tiňanech (jak bylo uvedeno v článku v Chrudimském Deníku). Je 
velice milé vědět, že na nás důchodce bere ohled.
 Důchodkyně ze Slatiňan

Poděkování
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V pátek 22. května se v areálu Tyršova domu konala řada akcí, 
jako vystoupení folklorního souboru Dykyta v Michnově paláci 
a představení Nového cirkusu ve velké tělocvičně.
Hlavní program oslav se konal v sobotu, kdy již od rána probíha-
ly v Tyršově domě soutěže Všesokolských her, v nichž své síly, 
dovednosti a znalosti změřilo 9 družstev. Po celý den se také ko-
nala řada workshopů s tématikou parkouru, rope skipingu, zdra-
votní tělesné výchovy. Zároveň od rána probíhaly na venkovní 
ploše zkoušky hromadných skladeb a v pozdní odpoledne jejich 
generálka. Souběžně s generálkou se o kulturní zážitek postaral 
folklorní soubor Formani ze Sokola Slatiňany, který vystoupil 
v Michnově paláci a poté se v přestávce mezi generální zkouškou 
a slavnostním večerním představením postaral o dobrou náladu 
svým spontánním vystoupením na nádvoří před Michnovým palá-
cem, při němž si mohl zatančit každý, kdo měl chuť.
Večerní slavnostní program byl zahájen úderem půl deváté, kdy 
Sokolská stráž vpochodovala se státní vlajkou a prapory k základ-
ním kamenům Tyršova domu, na něž vzápětí cvičenky z hromad-
ných skladeb zavěsily pamětní věnečky. Poté krátce vystoupila 
starostka ČOS sestra Hana Moučková, která tak celý slavnostní 
program zahájila. Poté se již na ploše střídala jednotlivá vystou-
pení: hromadné skladby Koncert, Jsme kočky, vystoupení mo-
derních gymnastek, hromadné skladby Zimní sen a Generation 
together, vystoupení experimentálního žonglování, rope skiping 
a Amanitas – ohnivé divadlo na poli Nového cirkusu. Následo-
vala skladba Pro radost, vystoupení AirGym a skladba S úsmě-
vem. Po nich švýcarští hosté předvedli ukázku cvičení na kruzích 
a jako závěrečnou skladbu diváci zhlédli premiéru skladby „25 let 
znovu spolu“, která je průřezem sletových skladeb mužů z novo-
dobých všesokolských sletů Dvě ze skladeb, které diváci v pro-
gramu zhlédli, byly ukázkami skladeb připravených pro Světovou 
gymnaestrádu v Helsinkách v červenci 2015, další skladby budou 
moci diváci zhlédnout začátkem června na Sokolském Brnu, které 
je další významnou akcí projektu Sokol Gym 2015.

Formani ze Sokola Slatiňan na vyvrcholení oslav 90. výročí Tyršova domu v Praze



6

V červenci 2015 uplynulo 99 let od úmrtí zasloužilého sta-
rosty obce J. Holuba. Podnět k rekonstrukci zanedbaného hrobu 
rodiny Holubů na místním hřbitově vzešel z podnětu JUDr. H. 
Mikanové, která v Ozvěnách v roce 2009 připomenula jeho 
životní cestu. Pan Holub byl ve funkci starosty 30 let a zemřel 
v německobrodské nemocnici 31. 7. 1916 ve věku 68 let.

Původní stav tohoto rovu vidíme na obr. č. 1 a současnou 
pietní úpravu, navrženou restaurátorem K. Krátkým, prezentuje-
me níže na několika obrázcích.

Ve spodní části nové čelní desky, do níž byla vsazena původ-
ní ze zdiva oploceného hřbitova, je na blíže označeném místě 
šipkou vyznačeno období, v němž byl Holub starostou obce (obr. 
č. 2). První bylo mezi lety 1881–1909 a druhé bylo kratší a kon-
čilo jeho smrtí 1913–1916. V mezidobí 1909–1913 starostoval 
p. Jirouš.

Na mramorové desce, umístěné na kamenném kvádru v před-
ní části zrekonstruovaného hrobového místa (obr. č. 3), jsou uve-
dena ocenění, jichž se p. Holubovi dostalo ve funkčním období 
(obr. č. 4).

Udělení čestného občanství bylo pro starostu Holuba velkou 
ctí, neboť před ním toto ocenění obdrželi příslušníci šlechty, 
jmenovitě kníže F. J. Auersperg (1890) a hrabě J. K. Lobkovic 
(1905). Výjimkou byl velký básník J. Vrchlický (1902), který trá-
vil ve Slatiňanech letní siesty mezi léty 1890–1909, jako duševní 
relaxace od pražské profesury.

Krátce nastíníme program jednání mimořádné slavnostní 
schůze obecního zastupitelstva, která se konala 25. 4. 1906. 
Na jejím pořadu byl jediný bod, zvolení starosty Holuba čestným 
občanem obce. Úvodní řeč k zastupitelům pronesl náměstek 
starosty A. Šťovíček, v níž mj. řekl toto: Dnes chceme vzdát 

poctu jednomu z mužů, který se do historie obce zapíše zlatým 
písmem. Ve své veřejné funkci si počíná takovým způsobem, 
že všichni občané bez rozdílu stran k němu vzhlížejí s láskou 
a úctou. Jako čelný reprezentant obce si právem zaslouží za vše, 
co pro veřejné blaho vykonává, aby mu bylo uděleno nejvyšší 
vyznamenání, které je obec schopna poskytnout. Obecní rada 
s nejlepším svědomím pouze konstatuje, že pan Holub se řadí 
k nejlepším komunálním politikům, proto předkládá zastupitelům 
návrh, aby mu bylo uděleno čestné občanství.

Po tomto stručném proslovu byly rozdány hlasovací lístky 
a přikročeno k volbě. Po sečtení hlasů se všichni vyslovili pro 
návrh, takže volba byla jednoznačná. To také potvrdili svým pod-
pisem k zápisu z této schůze.

Další vyznamenání pan Holub obdržel v září 1906. Císařský 
dvůr ve Vídni mu udělil zlatý záslužný kříž, v tehdejší monarchii 
výjimečně propůjčovaný.

Vedle svého povolání obchodníka (jeho obchod se nacházel 
na hlavní křižovatce čp. 96) a starosty obce, byl členem okres-

ního zastupitelstva od r. 1883 do r. 1891, od roku 1888 též jako 
člen okresního výboru zvolený za zesnulého ředitele velkostatku 
J. Pavlíka.

Po povýšení Slatiňan na městys (1911) opět p. Holub zasedal 
v okresním zastupitelstvu jako zástupce Slatiňan a byl zvolen 
za člena revizní komise. 

A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouhým výčtem. Je to 
neuvěřitelné, co všechno stačil zvládnout. Ještě si připomeneme 
období Holubova starostování v obci, dokumentující jeho veřej-
nou činnost.
-  vysazení svažité louky ovocnými stromy pod mariánským slou-

pem r. 1872 (dnes Vrchlického návrší), J. Holub v té době byl 
členem zastupitelstva

-  založení dobrovolného hasičského sboru r. 1882
-  postavena nová škola r. 1885, arch. František a Jan Schmoran-

zové
-  vypracován regulační plán obce r. 1888, arch. Jan Schmoranz
-  založena občanská záložna r. 1888, později přejmenovaná 

na Všeobecnou
-  založení a první zápis v kronice r. 1866, akad. malíř Josef 

Schmoranz
-  v roce 1888 zřízena obecní knihovna
-  uděleno čestné občanství knížeti F. J. Auerspergovi v r. 1890
-  založení čtenářské besedy r. 1893 (J. Vrchlický jmenován čest-

ným členem 27. 9. 1896)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Rov slatiňanského starosty Josefa Holuba město renovovalo nákladem 54 600 Kč
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-  založen Okrašlovací spolek r. 1895 (mezi první akce patřily 
chodníky na hlavní ulici)

-  regulace řeky Chrudimky r. 1898, pravý břeh od kamenného 
mostu k lávce zpevněn pískovcovým tarasem

-  čestné občanství obce udělení J. Vrchlickému r. 1902
-  obec Slatiňany povýšena na městys 7. 9. 1911

I tento výčet akcí není úplný. Odkaz, který svými činy 
po sobě Holub zanechal, nastavil jeho nástupcům laťku až příliš 
vysoko.

Rekonstrukce jeho hrobu po téměř sto letech bude připomínat 
i dalším generacím zásluhy této výjimečné osobnosti naší samo-
správy.

Ing. Milan Vorel
foto: obr. č. 1 – E. Esserová, obr. č. 2, 3, 4 – J. Drášil

Obr. č. 4

První červnový čtvrtek se vydařil nejen počasí, ale i akce na plo-
várně. S ohledem na velké teplo, které nás letos tak trošičku pře-
kvapilo se plovárna tento den ukázala ve své plné kráse. Průzračná 
voda v bazénu i dětském brouzdališti, posekané travnaté plochy, 
natřená dřevěná lehátka a neméně důležité občerstvení bylo při-
praveno nejen pro návštěvníky dětského dne, ale i pro zájemce 
o využití služeb plovárny, která byla hned následující den, tedy 
v pátek 5. 6. 2015 oficiálně otevřena veřejnosti.
A dětský den na plovárně? Každý si našel své, menší i větší děti, 
ale jistě i dospělci nelitovali, že odpoledne přišli. Příjemná dětská 
hudba, malování na plot, soutěže a hry s místními Robíky, na raf-
tech se po vodní hladině svezli a zadováděli si zájemci díky spolu-
práci s WIKI Škrovád, ukázky ze své činnosti předvedli či o čin-
nosti popovídali členové kynologického klubu Chrudim, Městské 
policie Chrudim, 43. Výsadkového pluku Chrudim, velký zájem 
byl o malování na obličej a skákací hrad, ale také o možnost stát 
se barmanem a namíchat si svůj lahodný drink. Nejen děti využi-
ly opravdu tropického počasí a vykoupaly se v nejdelším bazéně 
na Chrudimsku či si zaskotačily v brouzdališti.

Takže co si přát více? Snad jen mnoho takto překrásných slunných 
a teplých dní na plovárně!
Více info ohledně otevření plovárny získáte vždy na www.slatina-
ny.cz či na telefonu: 606 601 933.

Plovárna otevřena, děti slavilyJ
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Nejdelší a nejkratší letošní výlet KČT Slatiňany
I letos jsme měli od jara do léta řadu 

výletů. A tak si připomeneme alespoň ten 
nejdál a naopak ten nejblíž.

Při tom prvním jsme jeli do Prahy 
a využili zde Den muzeí a festival Open 
House – otevřené budovy jindy nepřístupné. 
Nejprve Letná – výhledy na Vltavu a osluně-

né město a technická památka – památný historický kolotoč. Ten 
stojí před Národním technickým muzeem, kam jsme hned po ote-
vření šli. Jeho historie začíná v roce 1908, tehdy však byla první 
expozice otevřena na Hradčanech, ve Schwarzenberském paláci. 
Nová budova byla plánována už od roku 1920, v letech 1938–41 
proběhla stavba, jejímž projektantem byl Milan Babuška. Ale 
pro muzejní účely byla využita až po válce. V muzeu je tolik 
exponátů, jsou tu rozsáhlé sbírky např. jízdních kol, aut, letadel, 
lokomotiv, že snad nejlepší je doporučení – že se tam má oprav-
du každý sám podívat. Probíhala tu i zajímavá akce v expozici 
tiskařství. Tiskař a akademický malíř Martin Bouda zde předvá-
děl litografii – kamenotisk.

My jsme se potom metrem přesunuli k Muzeu hlavního 
města Prahy. To bylo založeno roku 1881. Budovu v novorene-
sančním slohu navrhl architekt Antonín Balšánek. Na objektu je 
reliéf „Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti 
naší“ od Ladislava Šalouna. V muzeu je spousta exponátů ukazu-
jících dějiny města už od pravěku. Je tu také Langweilův model 
Prahy a originál Mánesovy kalendářní desky staroměského orlo-
je. Na věži byl originál jen 14 let.

Odtud jsme měli malý kousek k prvnímu objektu festivalu 
Open House – přehlídky architektury, zaměřené na konkrétní 
stavební styly či období. Bylo to Florentinum, moderní objekt 
s vnitroblokovým náměstím a zahradou. Pár kroků dál nás čeka-
lo Masarykovo nádraží a tam vládní (císařský) salonek. Toto 
nejstarší nádraží na území historické Prahy znamenalo první 

větší průnik do městského opevnění. Na jeho stavbě pracovala 
řada významných techniků, i nám známý inženýr Perner, jehož 
busta je v salonku ve vyřezávaném rámu nad krbem. Salonek byl 
postaven pro Františka Josefa I. a později byl přizpůsoben potře-
bám prezidenta T.G. Masaryka. 

Následovala kratičká odbočka do Jeruzalémské ulice, k Jeru-
zalémské – též Jubilejní synagoze, která tu vznikla na začátku 
20. století v maurském a secesním slohu jako náhrada za Cikáno-
vu, Velkodvorskou a Novou synagogu, zbořenou během asanace 
pražského židovského gheta. Je to nejmladší a zároveň největší 
synagoga v Praze.

Následoval velmi zajímavý moderní FUSION hotel. V budo-
vě původní banky architekta Josefa Gočára vznikl hotel, jehož 
pokoje i prostory kombinují různé styly. Při vstupu do budovy 
působí zajímavě tmavě šedé stěny, nad hlavou okouzlí Gočárova 
kopule. Měli jsme možnost vyjet výtahem a prohlédnout si s prů-
vodkyní i některé pokoje. 

Přes Václavské náměstí jsme přešli k Paláci Lucerna – první 
pasážové stavbě v Praze, která patří mezi zástupce doby mezi 
secesí a nastupujícím modernismem. Secese zde je hlavně 
v ozdobných motivech, moderní stavitelské prvky jsou v podobě 
železobetonu, luxferových stropů i kombinace kovů a skleněných 
ploch. A z poslední doby tu je parafráze na sochu sv. Václava 
od Davida Černého. 

Všechny tyto zajímavosti jsme prošli bez nejmenších pro-
blémů a zdržení, ale z té další – z Tančícího domu jsme z důvo-
du velké fronty viděli jen exteriér. Ale i tak je dílo českého 
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architekta chorvatského původu Vlada Miluniče a kanadského 
architekta Franka O. Gheryho zajímavé. Objekt byl inspirován 
tanečním párem Ginger Rogersové a Freda Astaira. Někdy se 
mu také říká Ginger a Fred. Má prosklenou věž a na střeše kovo-
vou perforovanou kouli, symbolizující hlavu medúzy. Budova 
se nachází na místě obytného domu, který byl zasažen bombou 
spojeneckého bombardování v roce 1945 – na nároží Resslovy 
ulice a Rašínova nábřeží, na Jiráskově náměstí. Zastavili jsme 
se samozřejmě i u pomníku Aloise Jiráska, i u domu, kde žil 
a v roce 1930 zemřel. Resslovou ulicí jsme došli ke kostelu sv. 
Cyrila a Metoděje, památnému příběhem parašutistů z atentátu 
roku 1942. Viděli jsme ten den hodně zajímavého a budeme se 
těšit na další ročník festivalu i případné jiné podobné akce.

Ten náš nejkratší výlet byl do Zaječického lesa. Vlakem 
jsme jeli do Chrasti. Tady jsme už dříve byli ve městě, teď ale 
byla na programu příroda. Přesto jsme si připomněli místní 
historii, památky a pověst o znaku města – dvojité černé orlici. 
V místní části Chrasti – v Podlažicích – býval benediktinský 
klášter, ve kterém vznikl Kodex giganteus – Ďáblova bible 
a Podlažický nekrolog – seznam poddaných, ten představuje 
jednu z nejstarších památek českého jazyka. Před časem jsme 
byli i na tamním zámku, v muzeu, kde je replika Ďáblovy bible, 
originál je bohužel po uloupení Švédy v muzeu ve Stockhol-
mu. Ten jsme přesto viděli před několika lety při jeho výji-
mečném vystavení v Praze. V chrasteckém zámku jsou obrazy 
a ve dvou sálech i výmalby podlažického rodáka Antonína Mach-
ka. Na náměstí je kostel Nejsvětější Trojice. 

My jsme tentokrát od vlaku hned mířili k lesu a neznačenou 
cestou, pěkně ve stínu šlapali směrem ke Smrčku. Tam jsme 
u bývalé hájenky přešli silnici a pořád lesem se dostali k rybní-

kům Malá a Velká Straka. Bylo tu příjemně, u vody krásně kvetly 
kosatce žluté, na posezení jsme si trochu odpočinuli. 

Pak byla část cesty značená, ale i z ní jsme odbočili a došli 
k Poplužskému rybníku, pěkné lesní a vodní scenérii, kde se 
kdysi dalo i koupat. Kolem dalšího rybníku – Spálence jsme 
došli do Bítovánek a odtud podle pole s krásnými chrpami k roz-
cestí se silnicí. Tam jsme se zastavili u „Významného stromu“ – 
hlohu. Je opravdu nevídaně veliký, ale už hodně proschlý. Bude 
ho škoda.

Pak nás čekal odpočinek v restauraci v Bítovanech a cesta 
domů. Někdo autobusem, někdo ještě pěšky. Je to prostě pro 
všechny – každý si může vybrat. A to ostatně i ze všech našich 
výletů. Jsou delší i kratší. Kdo má chuť, může se přidat.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Dne 7. 6. se ve Svitavách uskutečnily KP jednotlivců staršího 
a mladšího žactva. Ze Slatiňan se zúčastnila minivýprava atletů, 
kteří měli šanci bojovat o medaile.
V kategorii starších žákyň se představila Coufalová Natálie. 
V rozběhu na 60 m obsadila 2. místo časem 8,58 s a ve finále pak 
obsadila 8. místo v čase 8,74 s. Pak měla smůlu, neboť v běhu 
na 100m př. (17,44 s) a ve skoku dalekém (4,48 m) obsadila vždy 
4. místo. Druhá naše závodnice Jirásková Ludmila si v běhu 
na 800 m zaběhla nejlepší letošní výkon 2:44,20 min. a obsadila 
konečné 6. místo.
V kategorii mladšího žactva se představila Šimonová Tere-
za a vedla si skvěle. Na 60 m v rozbězích byla 2. časem 8,86 
s a ve finále pak doběhla 6. v čase 8,96 s. Druhá disciplína byl 
skok daleký a tady to poprvé zacinkalo. Výborným výkonem 
4,60 m obsadila konečné 2. místo a získala pro Slatiňany stří-
brnou medaili. Druhým závodníkem byl Adam Paulus, který 
na halových krajských závodech vybojoval ve skoku vysokém 

zlatou medaili výkonem 147 cm. I tady patřil k favoritům a tuto 
roli beze zbytku splnil. Výkonem 148 cm (nový osobní rekord) 
získal pro oddíl zlatou medaili, titul přeborníka kraje a i sko-
kanský double za letošní rok. Dokonce by i v kategorii starších 
žáků získal třetí místo. Škoda, že se nemohla závodů zúčastnit 
další skokanka do výšky Karlíková Viktorie (zranění) držící za-
tím ve své kategorii nejlepší výkon v ČR 147 cm!!!! Může si 
to však vynahradit nyní, protože reprezentuje Pardubický kraj 
na Olympiádě mládeže, která v současné době probíhá v Plzni.

Jan Hanuš, trenér

Atletika Slatiňany hlásí

Volejbalový turnaj

Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na 32. ročník 
turnaje mužů a žen ve VOLEJBALE v sobotu 11. 7. 2015 
od 9 hodin v areálu stadionu SK Slatiňany.



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Josef Prokš, 
tajemník, Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Ing. Petr Kolek, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků 
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá. Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno 
OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 20. července 2015. ZDARMA. 
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Nabízím doučování z matematiky, jednotlivě i skupinky.
Tel. 721 670 111.

Pohřební služba s Kamenictvím – Horák
Jedině u nás zařídíte kompletní pietní, hrobnické a kamenic-
ké služby bez účasti dalších zprostředkovatelů a proto Vám 
můžeme nabídnout nejlevnější ceny.
•  Zajištujeme služby v pohřebnictví pro obřadní síně Chru-

dim, Pardubice, Skuteč a po celé ČR včetně církevních ob-
řadů s následným uložením do hrobu za nízké ceny.

•  Převozy zesnulých z domu, z nemocnic, z domovů důchod-
ců včetně mezinárodních převozů.

•  Výroba a montáž žulových pomníků, kopání hrobů a stavba 
hrobek.

•  Uložení urny do hrobu a 30 ks smutečního oznámení máte 
u nás ZDARMA.

Provozovny:
T. G. Masaryka 104, Slatiňany
(najdete nás vedle Krčmy Krále Artuše)
PO–PÁ 8–16 nebo po domluvě i víkendi
Masarykovo nám. 34, Chrudim
(najdete nás Na Bídě vedle Zverimexu)
PO–PÁ 8–16 nebo po domluvě i víkendi
 
www.pohrebnisluzba-horak.cz
Pohřební pohotovost 24 hodin denně včetně víkendů.
Tel: 777 86 86 04, 466 650 168

Soukromá inzerce

Letošní mistrovská fotbalová sezóna 2014/2015 je v okamžiku 
psaní tohoto článku 1 kolo před koncem. A nutno konstatovat, 
že pro slatiňanský fotbal končí veleúspěšně. A-tým dospělých 
se po podzimním těsném vedení v 1. A třídě zlepšil natolik, že 
v jarních odvetách svůj náskok ještě navýšil. Suverénně tak po-
stoupil do nejvyšší krajské soutěže – krajského přeboru. O jaký 
úspěch se jedná, dokládá to, že v krajském přeboru hráli naši 
dospělí už ve velmi dávné minulosti – těsně po 2. světové vál-
ce. O postupu našeho áčka bylo rozhodnuto dokonce už 4 kola 
před koncem mistrovského ročníku! Této bilanci napomohlo 
také jarní posílení týmu o 3 velmi kvalitní fotbalisty: exligového 
Vladyku a futsalové reprezentanty ČR Koudelku se Slováčkem. 
A tak se od půlky srpna můžeme těšit na jistě hodnotné souboje 
s týmy krajského přeboru. A třeba se ještě i zvýší návštěvy, které 
na jaře na náš A-tým chodily. Náš dorost hrající pod hlavičkou 
Svídnice/Slatiňany také dotáhl sezónu úspěšně a možno ji hod-
notit velmi pozitivně. V krajském přeboru skončí jako nováček 
soutěže buď na 2., nebo nejhůř na 3. místě z 16 týmů! Ve vyšší 
soutěži (krajském přeboru) se neztratili ani naši starší a mladší 
žáci, kteří dokonce v závěrečné nadstavbě o konečné umístění 
porazili dlouholeté účastníky této soutěže Ústí nad Orlicí nebo 
Třemošnici. V krajských soutěžích účinkovaly třetím rokem 
i naše dvě nejmladší kategorie – starší a mladší přípravky. 
A ani tyto věkové kategorie rozhodně ostudu Slatiňanům neudě-
laly, byť v mistrovských turnajích nejde ani tak o výsledky jako 
o to přitáhnout děti k tomuto nejrozšířenějšímu sportu na světě. 
Stejné konstatování platí i pro kategorii „předpřípravek“. Což 
jsou chlapci mladší 6 let, kteří zatím nehrají mistrovské soutěže, 

ale postupně se na vstup do soutěží připravují. Na závěr ještě 
zmínka o B-týmu dospělých. Ten jako jediný hraje „jen“ okresní 
soutěž – III. třídu , v níž skončil na 2. místě, byť tomu napomohla 
v mnoha případech výpomoc hráčů áčka. Jen těsně se nakonec 
tomuto našemu družstvu po jarním finiši nepodařilo postoupit 
přímo do okresního přeboru. O případném postupu do okresního 
přeboru z 2. místa rozhodne teprve závěr vyšších mistrovských 
soutěží a možné sestupy či nesestupy celků z chrudimského okre-
su do okresního přeboru. 
Závěrem by chtěl výbor fotbalového oddílu pozvat nejen fotbalo-
vé fanoušky na první část oslav 115.výročí založení oddílu v le-
tošním roce. V sobotu 18.července se od 15.00 hod. utká v přátel-
ském zápase celek slatiňanských fotbalových veteránů proti stejné 
kategorii bývalých hráčů MFK Chrudim. Poté budou na hlavním 
fotbalovém hřišti následovat jako zpestření programu dovednostní 
fotbalové soutěže pro mládež do 15 let o hodnotné ceny. Od 17.00 
hod. pak odpoledne pokračuje hlavním bodem programu – zápa-
sem A-týmu dospělých Spartaku Slatiňany proti výběru bývalých 
ligových hráčů (Kulič, Kaplan, Holub, Rolko, Kadlec a jiní). 
V rámci oslav budou na stadionu SK Spartak ve stejný den už 
od 13.00 hod. probíhat také nejrůznější dětské soutěže, které na-
vážou na úspěšné květnové odpoledne v rámci dne dětí na stejném 
místě. Po celý den bude v tělocvičně haly v areálu SK Spartak ote-
vřená a volně přístupná výstava fotografií z dávné i nedávné mi-
nulosti fotbalového oddílu. Celé sportovní odpoledne pak zakončí 
diskotéka. Vstupné na celé odpoledne je dobrovolné,výtěžek bude 
věnován na rozvoj fotbalové mládeže SK Spartak.

Ing. Jaromír Hanuš

Úspěšná sezóna fotbalistů dotažena do konce


