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Vánoční trhy

Podařilo se, nepodařilo se…

Minulý týden jsme zapálili první svíčku na adventním věnci a již 
v sobotu 5. prosince 2015 můžete navštívit vánoční trhy. Každý 
rok se jejich pořadatel T. J. Sokol Slatiňany snaží zajistit nejrůz-
nější nabídku zboží a letos se to opravdu podařilo.Před sokolov-
nou i uvnitř sokolovny vás očekává opravdu různorodá nabídka 
zboží. Budete si moci vybrat, zda si koupíte vánoční dekoraci, 
jmelí, vonné svíčky, výrobky z vosku, domácí keramiku i kera-
miku na zahradu. Dále čaje, kávu, dárkové vysokomýtské pivo, 
domácí lisované oleje, cukrovinky, vážené oříšky, pletené šály, 
textil, patchwork, hračky. Třeba si zakoupíte i palačinku, kterou 
bude nabízet další obchodník.
Nabídka bude opravdu pestrá, přijďte do naší sokolovny něco pěk-
ného si koupit.

Podařilo se
Práce na sportovním hřišti v Trpišově (mimo terénních úprav, kte-
ré budou provedeny na jaře).
Přeložený propadlý chodník k úřadovně v Trpišově (špatný stav 
po předchozím dodavateli).
Dokončeny chodníčky u kapličky v Trpišově a osázení maceška-
mi (p. Kopecká a p. Kolářová). Dokončeno.
Rozšířit městský kamerový systém o kontrolu vjezdu z lokality 
Presy.
Malování celého přízemí ve Společenském domě Slatiňany.
Stavba elektropřípojky 1 kV pro kompostárnu ve Škrovádu.
Stavba komunikace ve Slatiňanech – slepá ulice k RD č. p. 632 
Slatiňany.
Stavba chodníku podél komunikace v ulici T. G. Masaryka, Slati-
ňany – parkoviště u radnice.
Nepodařilo se
Zkrátit dobu na rekonstrukci městské knihovny a infocentra.

ZO ČSCH Slatiňany pořádá
dne 16. 1. 2016 v sokolovně ve Slatiňanech

CHOVATELSKÝ BÁL
Hraje: Normal 03

Začátek: ve 20.00 hodin
Předprodej vstupenek v Galanterii u paní petrové

od 4. 1. 2016
BOHATÁ TOMBOLA!

Srdečně zvou pořadatelé!

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Milí spoluobčané, přeji Vám  letošní 
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky 
a klidu, ať se Vám splní všechna Vaše 
přání.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Protože se nám již přiblížily Vánoce, chceme popro-
sit malé čtenáře o pomoc s vánoční výzdobou naší 
knihovny. Přines nám do 18. 12. 2015 jakoukoli ruč-
ně vyrobenou ozdobu, řetěz, sněhuláka, hvězdu nebo 
cokoliv jiného co tě napadne a čím bychom si společ-

ně knihovnu hezky vyzdobili! 
Malá vánoční odměna tě určitě nemine…

Vánoční soutěž v knihovně

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:
Yousafzai, Malala – Malála
Walterová, Benešová Barbora – Dívka která nesměla mít sny

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 28. schůzi dne 19. 10. 2015
 1.  Smlouvu o poskytnutí grantu z programu „Podpora činnosti 

a provozu turistických informačních center v Pardubickém kra-
ji“(ve výši 28 938 Kč)

 2.  Jednorázovou úpravu vstupného do Interaktivního muzea Švý-
cárna (výstava – vstupné 25/15 Kč)

 3.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (Spol. dům pro soubor 
Sejkorky dne 4. 11.)

 4.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na realizaci opravy opěrné zídky u vodní nádrže „U nádraží“ 
ve Slatiňanech (příprava výběr. řízení)

 5.  Žádost o pokácení dřevin (schváleno pokácení 6 ks náletů – 
břeh rybníčku u mlýna z parku – důvodem odstranění je rekon-
strukce opěrné zdi)

 6.  Hospodaření města za 3. čtvrtletí 2015
 7.  Dotační témata pro rok 2016 (RM zároveň zrušila Pravidla pro 

přiděl. grantů z r. 2011)
 8.  Smlouvu o připojení odběrného zařízení a smlouva o sdruže-

ných službách dodávky elektřiny (smlouva s ČEZ)
 9.  Zadání zakázky města – Dodávka, instalace a konfigurace apli-

kačního serveru pro MěÚ Slatiňany (příprava výběr. řízení)
10.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 

na realizaci opravy stavidla u vodní nádrže „U nádraží“ 
ve Slatiňanech (příprava výběr. řízení)

11.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 

12.  Program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 29. schůzi dne 21. 10. 2015

 1.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 

Rada města Slatiňany projednala
na 30. schůzi dne 9. 11. 2015

 1.  Pronájem občerstvení na plovárně (schválen záměr pronájmu 
– výběr. řízení)

 2.  Plán hospodaření v lesích v roce 2016 (schváleny provádě-
cí projekty pěstební a těžební činnosti – vychází z pachtovní 
smlouvy)

 3.  Prominutí dluhů – odpis nedoplatků (nedobytné dluhy – nájem-
né z nebyt. prostor – 3 dlužníci celkem cca 7 000 Kč, poplatky 
kom. Odpad – 2 dlužníci cca 7 500 Kč)

 4.  Smlouvu o poskytnutí dotace (na uspořádání 2 vánočních kon-
certů ve výši 6 000 Kč)

 5.  Odměny ředitelům PO (školní jídelna, MŠ, ZUŠ, ZŠ)
 6.  Zrušení usnesení rady města (č. 1304/90/2014 z 24. 2. 2014 – 

převod sloupů VO)
 7.  Darovací smlouvu (dar p. Pleningera – 2 sloupy) 
 8.  Žádost o uvolnění kanalizace Na ostrově a Vrchlického (zkrá-

cení vázací doby ze strany poskytovatelů dotace – MZČR 
a Pard. kraj)

 9.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
10.  Inventarizaci majetku města za rok 2015
11.  Výběr dodavatele vyprošťovacího zařízení pro JSDH Slatiňa-

ny (spol. Ja Ga, s.r.o. Praha)
12.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (Spol. dům pro sou-

bor Formani dne 18.–20. 12. – vánoční pořad)
13.  Žádost o kácení dřevin (zamítnuto – borovice černá 1 ks)
14.  Dodávku, instalaci a konfiguraci aplikačního serveru pro MěÚ 

Slatiňany (vybrána spol. Z +M partner, s.r.o. Ostrava)
15.  22. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015

PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL

Parkování a odstavování motorových vozidel se řídí platnými 
pravidly silničního provozu zejména zákonem č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákona o silničním provozu). V souvislosti s tím si 
dovolujeme upozornit občany, že na celém území města Slatiňa-
ny není žádným dopravním značením ani jinou úpravou provozu 
povoleno stání na chodnících a v zelených plochách. V důsledku 
častého stání motorových vozidel na chodnících a v zelených plo-
chách dochází k poškozování majetku města Slatiňany (propadlé 
chodníky, poničené kryty kanalizačních vpustí, popraskané dlaž-
dice, zničená veřejná zeleň, apod.). 
Velkým problémem v našem městě je také stání na přechodech 
pro chodce a v jejich blízkosti, dále stání v křižovatkách a v je-
jich blízkosti. Řidiči bohužel velmi často nedodržují ustanovení 
zákona o silničním provozu a svým jednáním ohrožují bezpečnost 
silničního provozu a ostatní účastníky provozu. Ustanovení § 25 
a § 27 zákona o silničním provozu jasně stanovuje, kde řidič smí 
a nesmí zastavit a stát. 
Na základě výše uvedeného vyzýváme občany města Slatiňany, 
především řidiče motorových vozidel, aby dodržovali ustanovení 
zákona o silničním provozu, týkající se především zastavení a stá-
ní a vyvarovali se stání v místech, kde to zákon neumožňuje či pří-
mo zakazuje. V opačném případě budou tyto dopravní přestupky 
řešeny příslušnými orgány.  V.N.

Již téměř dva roky uplynuly od doby, kdy ve Slatiňanech došlo 
k výraznému rozšíření a zmodernizování městského kamerového 
systému, (dále jen MKS). Ze strany Policie ČR je každé takové 
rozhodnutí vždy vítáno. MKS pomáhá řešit specifické problémy 
v oblasti zajištění veřejného pořádku, pouliční kriminality a zvy-
šování pocitu bezpečí obyvatel. V dnešní době je převážná většina 
trestných činů páchána pachateli, kteří pocházejí ze všech mož-
ných koutů naší republiky a používají motorová vozidla. Do měs-
ta přijedou a po spáchání činu město opět opouští. Z toho důvodu 
jsou MKS monitorovány všechny příjezdové komunikace a ná-
sledně i zájmová místa v centru, například dětské hřiště či světelný 
přechod u základní školy. Kamerový systém na sebe téměř nava-
zuje a v případě potřeby se dá přecházet z jedné kamery na dru-
hou. Umožňuje tak pružně a efektivně reagovat na protiprávní 
jednání a v některých případech nahrazuje také absenci svědků. 
Policie ČR si záznamy vyžaduje po přijetí oznámení o spáchání 
protiprávního jednání a následným vytěžením je používá v důkaz-
ním řízení či identifikaci pachatele.
Jen za posledních několik měsíců MKS přispěl k odhalení hned 
několika pachatelů trestných činů spáchaných na území Slatiňan. 
Jedná se například o sérii vloupání do rodinných domů v lokalitě 
Škrovád a ul. Souběžná, dále o krádež jízdního kola z kóje na ul. 
T. G. Masaryka, krádež jízdního kola u prodejny Pramen, krádež 
kabelky v Infocentru či krádež tašky z jízdního kola u večerky. 
Velice často je MKS využíván také v souvislosti s dopravními 
nehodami, kdy viník nehody z místa ujede. I v těchto případech 
se daří tyto řidiče účinně odhalovat a následně jejich protipráv-
ní jednání prokázat. Z policejních statistik také vyplývá, že MKS 
má velice pozitivní preventivní přínos, jelikož počet spáchaných 
trestných činů v obci Slatiňany má klesající tendenci. Město svým 
rozhodnutím o rozšíření a zmodernizování MKS výrazně přispělo 
k bezpečnosti svých obyvatel. 
Lze jednoznačně konstatovat, že MKS má v dnešní době své ne-
zastupitelné místo. Je přínosem v prevenci, ochraně a boji proti 
kriminalitě a ostatním sociálně patologickým jevům.

nprap. Lukáš Maier, DiS.
vrchní inspektor Policie ČR ÚO Chrudim

Městský kamerový systém výrazně přispívá
k bezpečí obyvatel Slatiňan
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Slatiňany v „poklidných letech“ před rokem 1866
Vážení spoluobčané,
při posledních mírných zimách bez sněhu v našem okolí je těžké si 
představit, že bychom zapřáhli koně do saní a vyjeli si do Chrudi-
mi. Místnímu sedláku Víchovi se to poštěstilo roku 1859 dokonce 
neuvěřitelného 12. června!
R. 1851 – dne 20. srpna usadil se zde lékař Emanuel Goldschmied 
(Žid… Dne 15. prosince o 5. hod večer porodila J. J. kněžna Vile-
mína ve Vídni prince, jemuž na křtu jméno Karel Maria dáno jest.
R. 1852 – v měsíci červenci dala J. J. kněžna Gabriela z Auer-
spergu dle svého vlastního nákresu na své útraty na skalce mezi 
Slatinany a Škrovádem kamenný sloup s obrazem bolestné panny 
Marie postaviti. Výška sloupu obnáší 20 ¼ střevíců (stop). Obraz 
jest na mramorové plotně (36 výš., 28 ½ šíř.) malován. Nalezen 
byl na zbořeništi kláštera gamingského v Dolních Rakousích, 
odkud byl J. J. kněžnou Gabrielou do Slatinan přivezen. Pochází 
prý z roku 1444. Sloup provedl p. Zábranský, mistr kamenický 
ve Škrovádu…
R. 1853 – dne 15. června zemřel mladý princ Karel z Auerspergu 
ve Vídni a pochován v rodinné hrobce ve Žlebech.
R. 1854 – dne 18. prosince o polednách vzedmul se náhle strašný 
vítr a zvrátil sloup panny Marie. Sloup i obraz silnou škodu vzaly.
R. 1856 – …Dne 3. března podal P. J. Volf, zdejší lokalista k mini-
sterstvu cultu žádost o povýšení naší localie na farnost.
R. 1858 – výnosem consistoriálním ze dne 1. října čís. 7924 usta-
noven pro školu zdejší co podučitel vysvědčení národního učitele 
mající Antonín Sluga… J. J. kníže z Auerspergu zavázal se k účelu 
tomu 130 zl. a učitel 20 zl. ze svých příjmů přispívati. Starosto-
vé přiškolených obcí zavázali se ku placení činže za byt učitele 
toho…
R. 1859 – dne 16. října vysvěcen u přítomnosti rodiny knížecí 
nově vystavěný cukrovar zdejší. Školu navštěvovalo 164 dítek 
a odrostlých 74. Počasí bylo z jara dobré, později nastalo ale ve-
liké sucho. Sypání bylo špatné. Slatinany čítaly 98 čísel, Škrovád 
39. O neděli svatodušní (12. června) od rána až do poledne tak 
silně sněžilo, jako v kterýkoliv den zimní. Soused zdejší, sed-
lák Vích (pozdější starosta) použiv této vzácné vánice, na sa-
ních do Chrudimi jel.
R. 1862 – jmenován J. J. kníže Vincenc z Auerspergu doživotním 
říšským radou panské sněmovny…
R. 1863 – dne 11. května zemřela J. J. kněžna Gabriela z Auer-
spergu, po rodu princezna z Lobkoviců… Staré oratorium při 
zdejším kostele strženo a nové vystavěno – toto spojeno jest se 
zámkem krytou chodbou…
R. 1864 – vystavěna olejna při zdejším cukrovaru… Za slati-
ňanského starostu zvolen sedlák Jan Holub, nebyl ale potvr-
zen a proto voleno poznovu a tu zvoleni: sedlák Josef Vích 
za starostu, stavitel František Schmoranz I. radní, řemenář Jo-
sef Souček II. Radní, sedlák František Vrtal ze Škrovádu III. 
radní… Obecní les zaset borovým a smrkovým semenem…. Že 
při stále množícím se počtu žactva stará budova školní ukáza-
la se býti nedostatečnou, žádáno o povolení stavby nové školní 
budovy. Za účelem vyšetření a zjištění způsobilého stavebního 
místa vyslána sem c. k. okresním úřadem v Chrudimi komise. 
Avšak jednání u věci té zůstalo bezvýsledným… Podučitel Alois 
Kozlanský odešel odtud a na místo jeho přišel Frant. Zamazal 
z Bítovan… Zima byla dosti tuhá. Květen byl nad míru studený 
a 24. se ještě silně sněžilo. Dne 20. června strhla se nad zdejší 
krajinou prudká bouře, při kteréž 2 osoby bleskem zabity. Byli 
to : jistý hospodský z Kočího, jehož blesk ve vlčnovské hospo-
dě zasáhl a Kateřina Břichnáčová ze Slatinan, která tou dobou 
v poli trávu trhala. 

Z kroniky vybral P. Kolek

Státní zámek Slatiňany – kulturní akce
prosinec 2015

KOUZLO VÁNOČNÍHO ZÁMKU
19. a 20. 12. a dále také 23.–27. 12.
Otevřeno bude i na Štědrý den. 
Nenechte si ujít prohlídky vánočně vyzdobených 
zámeckých salonů v kouzelné atmosféře rozsví-
cených lustrů a lamp. Uvidíte bohatě prostřenou 
knížecí jídelnu, velký strom s dárky pro malé i do-
spělé obyvatele zámku a vyzkoušíte si pohodlná 
křesla v zámecké knihovně. Letos poprvé můžete 

při prohlídkách obdivovat mistrovské dílo pana Ladislava Pacho-
látka v podobě ručně vyřezávaného dřevěného Betléma o více než 
120 figurkách.
Prohlídky se konají vždy v 11, 12, 13 a 14 hodin. Doporučuje-
me vstupenky rezervovat 
e-mailem nebo telefonicky 
na slatinany@npu.cz nebo 
469 681 112.

O slatiňanském zámku vy-
šla nová publikace. Prv-
ní monografie o dějinách 
zámku, jeho majitelích, 
stavební historii, interiérech 
a sbírkách v rozsahu 167 
stran s více než stovkou vy-
obrazení bude k zakoupení 
v pokladně zámku během 
prosincových vánočních 
prohlídek.

Příští pátek 11. prosince 2015 končí taneční tradičním plesem ab-
solventů kurzu – Věnečkem. Po čtrnácté a letos naposledy se se-
jde 56 mladých absolventů kurzu, aby se představili s tím, co se 
během kurzu naučili. Vím, že pro některé tanečníky byly začátky 
těžké, ale trpělivost a profesionální přístup tanečních mistrů přine-
sl výsledky. Výuka byla zpestřena jednou lekcí netradičních tanců 
a jedním červenomodrým večerem, při kterém tanečníci tyto barvy 
využili ve svém oblečení, či doplňcích. Dvě další lekce byly „pro-
dloužené“ a zatančit si na nich měli příležitost i rodiče kurzistů.
Všichni společně se proto těší na závěrečný Věneček, na kterém 
bude k tanci hrát hudební skupina Jaromíra Bečky – Chorus, kte-
ré se vždy podaří již tak sváteční atmosféru zpříjemnit hezkými 
melodiemi.
Končí opět další taneční. Pořadatelé se snažili všem vytvořit přá-
telské prostředí, strávili spoustu hodin jejich přípravou. Snad ten 
čas ukrojený z jejich osobního volna nebyl zbytečný, všem jim 
patří velké poděkování.

H. Hanušová, jednatelka T.J.

Taneční – jdeme do finále
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Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k našim narozeninám.
 Irena a Jaromír Dubských

Děkujeme MěÚ Slatiňany a MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k našim narozeninám.
 Stanislava a František Koubovi

Děkujeme paní Kolouchové a paní Osinkové za jejich návštěvu 
a Městskému úřadu Slatiňany za milé blahopřání k naší diaman-
tové svatbě.

Marie a Stanislav Sýkorovi

Děkuji Městskému úřadu Slatiňany a Svazu diabetiků za milé bla-
hopřání k mým narozeninám.

Otto Holeček

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za hezké blahopřání 
k 75. výročí narození. 

Ing Milan Vorel

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za kytici květů a dá-
rek k mým narozeninám.

Blanka Malá

Poděkování

Zlaté svatby

Oslava stříbrných svateb

Dne 4. 12. si připomenou výročí – zlatou svatbu manželé Olga 
a Karel Slachovi. Zlatou svatbu oslaví v kruhu svých nejbližších 
v obřadní síni MěÚ ve Slatiňanech.
Dne 4. 12. také oslaví zlatou svatbu manželé Ludmila a Stanislava 
Řídkých. Zlatou svatbu budou slavit v rodinném kruhu.
Dne 11. 12. oslaví zlatou svatbu manželé Jana a Bohuslav Koreč-
kovi, se svou rodinou se při této příležitosti sejdou v obřadní síni 
MěÚ ve Slatiňanech.
K těmto významným výročím přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého do dalších 
let společného života.

V průběhu letošního roku oslavilo ve Slatiňanech 10 manželských 
párů výročí 25 let společného života. Město Slatiňany pro ně 
uspořádalo malou oslavu, která proběhla v obřadní síni Městské-
ho úřadu ve Slatiňanech 20. listopadu 2015. K tomuto hezkému 
výročí přeje město Slatiňany párům mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti do dalších let.

Poděkování
Tradice se z toho stala,
že k nám „Pardubická šestka“ opět zavítala.
V říjnu už ve Slatiňanech byla
a ve zdejší sokolovně do bubnů uhodila.

Jak ten čas letí a my to všichni až moc vnímáme
a to zejména, když do Společného domu opět spěcháme.
Starosta městského úřadu finanční prostředky na to dal,
aby nám milovníkům dechovky, radost udělal.

Paní Maryšková akci fotografiemi zachytila
a naše hosty z kapely i pohostila.
Od p. Čejkové jsme se dozvěděli že vystoupení ohroženo bylo
a co se hochům z kapely za toto období přihodilo.

Že kapelník s očkem operaci podstoupil
a náš trumpetista při bouračce „monokl“ si vysloužil.
A i přesto vše všichni přijeli radost nám udělat,
abychom si s nimi mohli všichni od srdce zazpívat.

No a nám nezbývá než čekat nějaký ten čas,
než k nám milí hosté zavítají zas.
A tak vám dneska poděkování zase posílám
a budu-li živa, z jara se na „šestku“ ráda podívám.

Prostě „Pardubická šestka“ jen jediná je
a pro nás Slatiňáky vždy snad ráda zahraje.
Její písničky „Něžné konvalinky“ nebo „Pro maminku“ super jsou
a nás přítomné do vzpomínek vždy zanesou.

A tak vám všem opravdu velké díky za odpoledne příjemné,
bylo to opět krásné, prostě dojemné.

Růžena Půlpánová

Špičkový umělecký soubor, zcela originální a v České republice 
unikátní, to je PRAGUE CELLO QUARTET.
Tvoří ho čtyři mladí profesionální violoncellisté, absolventi praž-
ské hudební akademie. Všichni mají za sebou i studium hudby 
na různých zahraničních školách a nepřeberné množství hudeb-
ních ocenění z domácích i zahraničních soutěží a festivalů. Jako 
kvartet spolu hrají od roku 2006. Jejich repertoár je velice široký. 
Rozsah skladeb, které Prague Cello Quartet posluchačům nabí-
zí, obsahuje díla skladatelských mistrů klasické hudby, jazzovou 
tvorbu, hity nejznámějších moderních světových skupin, ale i zná-
mé kousky filmové hudby – a to vše v originální úpravě pro čtyři 
violoncellisty a jejich nástroje.
Prague Cello Quartet vydalo také dvě alba. První CD, nazvané 
*„No. 1“* cellisté zveřejnili v listopadu roku 2011, druhé s ná-
zvem *„Top Secret“* nahrávali v roce 2013 v prostorách pražské-
ho Rudolfina a vydali jej v prosinci 2013. Obě alba zaznamenala 
značný úspěch mezi posluchači.
Po koncertech v mnoha zemích světa, v Národním divadle či v praž-
ském Rudolfinu zahrají tedy PCQ i na Laskavém večeru ve Slatiňa-
nech, což svědčí o vysoké prestiži, kterou tento pořad má.
Jeden z hráčů, Jan Zemen, už jako sólista na Laskavém večeru ně-
kolikrát hrál. Poprvé jako student pardubické konzervatoře v roce 
2004 ještě v bývalé kavárně. Teď bude na LV hrát počtvrté.
Potřetí přijede spisovatel, pohádkář a sběratel pověstí Orlických 
hor JOSEF LUKÁŠEK, aby přečetl ukázky ze své tvorby. Před 
Vánoci 2009 se dokonce v jednom pořadu Josef Lukášek a Jan 
Zemen sešli, takže se ve Slatiňanech opět po šesti letech setkají.
132. LV se koná v úterý 15. 12. v 19 hodin.  z.j.

132. LASKAVÝ VEČER
Prague Cello Quartet a pohádkář z Orlických hor

V sobotu 12. 12. 2015 přines na vánoční jarmark 
vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověs ji na ná-
dvoří na strom. Ten se tak během celého dne zaplní 
ozdobami a v 16 hodin se za doprovodu koled slav-
nostně rozsvítí. 

Tak jak si ho samy ozdobíme, tak bude během vánočních svátků 
dělat radost všem návštěvníkům zámku!

Ozdobení zámeckého vánočního stromu

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním roce 
si bude možné půjčit či vrátit knížky v úterý 22. pro-
since do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvidíme, ale 
až po novém roce, a to opět ve známou provozní dobu 

od 4. ledna 2016.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a také trochu 
času, který budete moci strávit na pěknou knížkou

přeji všem knihovnice

Knihovna oznamuje



5

To byl další výlet Klubu českých turistů 
Slatiňany. Vlakem jsme dojeli do železnič-
ní zastávky Stéblová. Ta má velmi smut-
nou historii. Poblíž, asi kilometr a půl od ní, 
došlo k největšímu železničnímu neštěstí 
v českých zemích. Před 55 lety, 14. listo-
padu 1960, se zde srazil parní vlak jedoucí 

z Liberce s motorovým, který jel z Pardubic do Hradce Králové. 
Tehdy tu zemřelo 118 lidí a 110 bylo zraněno.

Ve zdejším okolí bývalo kdysi mnoho rybníků, největší jejich 
rozkvět nastal v době Viléma z Perštejna. Byl tu i největší rybník 
v Čechách – Čeperka, na jeho místě je současná vesnice stejné-
ho názvu. I to jméno vlastně souvisí s vodní hladinou, která se 
ve větříku čepeří. I v současnosti tu řada rybníků je. 

My jsme příjemnou lesní cestou teprve došli do vlastní ves-
nice Stéblová. V ní hezké domky, rybník, zbrojnice s věžičkou, 
Boží muka. Další naše cesta vedla už zase přírodou a znovu 
lesem. Na ten pak navazuje i bohdanečský lázeňský park, který 
má rozlohu 17 ha a byl založen vrchním zahradníkem Prahy, 
Františkem Josefem Thomayerem, bratrem známého pražského 
lékaře Josefa Thomayera. Zastavili jsme se u Tillerova sedátka., 
které dal postavit plukovník Karel Tiller pro svou manželku 
Annu. Její iniciály jsou vyryty na opěradle a býval odtud pěkný 
výhled na rybník Rozkoš a jeho hráz. A to je i teď, když rybník 
patří minulosti.

Další zastávka byla u Kuttnerovy kapličky, kterou dal 

na místě té původní, zničené vojskem, postavit purkmistr Jan 
František Kuttner. Nad ní mělo být kdysi sídlo rodu Cimburků, 
jedněch majitelů města. Pověst vypráví, že je tu někde zakopán 
poklad. 

U kubistického léčebného domu Gočár jsme si připomenuli 
i náš dřívější výlet přes nedaleký Semín, rodiště autora tohoto 
objektu, architekta Josefa Gočára. Odtud je vidět místní typický 
vysoký cihlový komín – pozůstatek z prvního lázeňského domu. 
Čápi z hnízda na něm jsou ale teď daleko na jihu.

Následovala prohlídka malé výstavy obrazů v lázeňské kryté 
kolonádě a léčebný dům Veselý, nazvaný podle zakladatele sla-
tinných lázní. Jan Veselý dal tehdy léčebné účinky místní rašeli-
ny prozkoumat ve Vídni. Rašelina je tu v několikametrové vrstvě 
na ploše 42 ha a je stará asi 4 tisíce let. Nyní se kromě rašeliny 
užívá i železitoalkalická kyselka, čerpaná artézskou studní. Léči-
la se tu řada známých osobností, a i několik našich turistů.

Z lázeňského areálu jsme vycházeli hlavním vchodem, který 
je v bývalém Kuttnerovském domě, jehož majitelem byl kdysi 
právě ten J. F. Kuttner, o kterém jsme si povídali u kapličky 
v parku.

Pak ještě kostel sv. Máří Magdaleny, přestavovaný Františ-
kem Schmoranzem, s pozoruhodnou zajímavostí – komínem 
na střeše věže – od pece ve věžní světnici. Tam ještě někdy před 
90 lety bydlel kostelník pan Vondráček i s rodinou, ve které bylo 
11 dětí. 

I historická budova radnice je zajímavá. Je na ní i městský 
znak a na něm zlatý žebřík v černém poli v jedné polovině, 
a v druhé červenobílá šachovnice, představující podle pověsti 
milánské hradby. Ty prý totiž po žebříku zdolali právě Bohda-
nečtí, ve vojsku knížete Vladislava II. U vstupu do radnice jsme 
se podívali na tzv. Vídeňský loket, který je tu od dob Josefa II. 
Býval tu pro potřebu kupujících na trhu, aby si mohli ověřit 
správnou míru. 

Závěr našeho výletu už patřil odpočinku v místní restauraci. 
Lázně Bohdaneč jsou příjemné město, byl hezký sluníčkový 
den a nás velice potěšilo, že kromě „stálých turistů“ s námi šli 
i mladší a dokonce i nejmladší. Ostatně jsou vidět i na našich 
fotečkách.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Do Stéblové a  Bohdanče
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Zveřejňujeme jej na několika fotografiích č. 1–6 s komentá-
řem. Je to první fotoreportáž v Ozvěnách.

Obr. č. 1 skýtá část vnitřní plochy hřbitova o ploše 4,84 
a se třemi hrobovými místy, o které pečují potomci zemřelých. 
Bližší pohled je na obr. č. 2. Na zbývající ploše se pouze pova-
lují náhrobní pomníčky zasypané listím a zarostlé křovím, takže 
se příroda sama stará o jejich rozpad (pískovec). Na obr. č. 5 
je žulový náhrobek rodiny Ryšavých jako zcela ojedinělý a je 
vyvrácen. Jsou to předkové pana Drahokoupila z Kunčího, který 

náhrobní desky svých prarodičů raději odvezl domů z oprávněné 
obavy jejich úmyslného poškození či zcizení. Obr. č. 6 dokumen-
tuje torzo zděného oplocení, za nímž jsou hroby z obr. č. 2

Hřbitov je umístěn ve volné přírodě mezí Orlí a Kunčím. 

Výše popsaný stav trvá již po desetiletí. Kunčí je od roku 1960 
místní částí Slatiňan, proto město požádalo o jeho zrušení, 
k čemuž dostalo souhlas ke dni 1. 12. 2005 v souladu se záko-
nem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. To ovšem neznamená jeho 

fyzickou likvidaci nebo exhumaci lidských ostatků, ale takovou 
úpravu, jakou si pohřebiště našich předků zaslouží. Ty patřili 
mezi utrakvisty (kališníky) církve evangelické. Jejich symbolem 
je kalich (obr. č. 5). Poslední pohřeb se na tento hřbitov konal 
28. 10. 1953 a zesnulý nepocházel dle matriky z Kunčího.

Vznik hřbitova je znám a spadá do osvícené vlády císaře Josefa 
II., který vydal v roce 1781 Toleranční patent, občansky zrovno-
pravňující evangelíky s katolíky v habsburských zemích. Na zákla-
dě tohoto josefínského patentu byly zakládány evangelické hřbi-
tovy, v našem konkrétním případě to bylo v roce 1786. Rozdíl byl 
pouze v umístění, katolické se nejčastěji vyskytují ve středu obce 
kolem kostela či na okraji, evangelíci pohřbívali zemřelé na hřbito-
vě, který byl situován na odlehlých místech od obce.

Jak bylo v listopadových Ozvěnách oznámeno tajemníkem 
Ing. J. Prokšem, byl zpracován projekt na úpravu tohoto pohře-
biště od renomovaného ateliéru Med Pavlík architekti, který se 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Velmi zanedbaný stav bývalého evangelického hřbitova v Kunčí se bude pietně upravovat

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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prosadil při realizaci jiných architektonických soutěžích, jež 
vypsala chrudimská radnice.

Nejbližší kostel pro evangelíky byl postaven v roce 1935 
ve Slatiňanech a 22. 9 1935 předán věřícím k bohoslužbě. 
Patří náboženskému subjektu Českobratrské církve evange-
lické v Chrudimi, který zajišťuje bohoslužbu první neděli 
v měsíci. Na čelní straně svatyně je znázorněn kalich s nápi-
sem Kristus život náš, protože základem církve je evangelium 
Ježíše Krista.

K evangelickému hřbitovu v Kunčí se v Ozvěnách ještě vrátí-
me v roce 2016.

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil

Nejenom doma je občas potřeba důkladněji uklidit či vymalo-
vat a ani u nás tomu není jinak. Je pravdou, že jsme to nakonec 
v knihovně vzali opravdu od podlahy až po stropy… Po měsíční 
uzávěrce našich prostor je opět otevřeno a myslím, že se máme 
čím pochlubit. Ve vstupních prostorách máme nový sádrokarto-
nový strop, který nahradil starý, ještě rákosový, ve všech prosto-
rech je nové osvětlení, které nahradilo opravdu historické zářivky 
a jistě jej ocení všichni čtenáři. Byly udělány nové rozvody IT 
techniky, všude bylo vymalováno a dětské oddělení zdobí nové 
pohádkové motivy. Trošičku jsme upravili nábytek i zvětšili pro-
stor kolem počítače veřejného internetu. A ve všech místnostech 
máme nový koberec. Věříme, že se Vám u nás bude líbit a srdečně 
jste k nám všichni zváni.

Co že se to v říjnu dělo v knihovně a infocentru?

Obr. č. 6

Položení věnce na Den válečných veteránů
11. listopad patří od roku 2001 mezi významné dny a to tím, že 
se v ČR připomíná jako Den válečných veteránů. Město Slatiňany 
v tento den v 11 hodin připravilo pietní akt u památné desky obě-
tem II. světové války. Piety se zúčastnil radní Pardubického kraje 
René Živný a ředitel Hřebčína Ing. Jiří Machek, starosta obce Orel 
pan Vladimír Příhoda a starosta obce Lukavice pan Miloslav Steh-
no, kteří společně se starostou Slatiňan MVDr. Ivanem Jeníkem, 
místostarostou Vítězslavem Kolkem a tajemníkem Ing. Josefem 
Prokšem položili věnec a květinu u pamětní desky. Mezi hosty 
patřili členové Výsadkových veteránů Chrudim, zástupce SDH 
Slatiňany, členové Junáka Slatiňany a vojáci čestné stráže a koně 
hřebčína Slatiňany. Akt byl zakončen zpěvem státní hymny v po-
dání učitelky ZUŠ Jany Sychrovské a žáky ZUŠ.

NABÍDKA PRONÁJMU OBČERSTVENÍ
NA PLOVÁRNĚ VE SLATIŇANECH

Město Slatiňany nabízí k pronájmu nebytové prostory pro pro-
voz občerstvení na plovárně ve Slatiňanech.
Bližší informace lze získat na webových stránkách města: 
www.slatinany.cz, na úřední desce naproti lékárně ve Slatiňa-
nech nebo přímo na městském úřadu – u paní Bc. Petry Víško-
vé. PV
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Dětský folklorní festival TRADICE EVROPY ve Slatiňanech

První listopadový týden byl pro DFS Sejkorky ze Sokola Slati-
ňany opravdu náročný, protože právě díky jim, Slatiňany oži-
ly již 17. ročníkem Mezinárodního dětského festivalu Tradice 
Evropy.
Rodiny Sejkorek na 5 dní přijaly do svých domovů 40 dětí ze sou-
boru Hradišťánek z Uherského Hradiště a rumunský pár ze sou-
boru Boroka.
Mimo Slatiňany festival zavítal ještě do Chrudimi, Pardubic, Svi-
tav, Řečan nad Labem a Choltic. Obsazení letošního ročníku bylo 
bez nadsázky světové. K hostitelským souborům se přidali chodští 
dudáci, Moravu reprezentoval soubor Hradišťánek, nechyběl ani 
slovenský zástupce a dále soubory ze Srbska, Rumunska, Finska, 
Běloruska a Indie.
Festival byl slavnostně zahájen ve středu 5. listopadu právě 
ve Slatiňanech. 2 dopolední výchovné koncerty a večerní gala-
koncert shlédlo více než 600 diváků. Své kamarády i spolužáky ze 
Sejkorek a jejich zahraniční hosty přišly podpořit děti nejen ze sla-
tiňanských MŠ i ZŠ, ale i z Nasavrk, Orle, Včelákova, Chrudimi 
a Čeperky. Během odpoledního programu jsme se chtěli našim za-
hraničním hostům pochlubit krásou a zajímavostmi města a okolí. 
Zámek, muzeum Švýcárna, koně ve výběhu, procházka parkem až 
na Kočičí hrádek. To vše naši hosté během odpoledne stihli.
V sobotu 7. listopadu proběhlo závěrečné setkání všech účastníků 
festivalu na Evropském bále. Po celý den se děti měly možnost 
učit tance svých zahraničních hostů, v národních stáncích ochut-
návaly místní speciality a v tvůrčích dílnách si vyráběly dárečky 
pro rodiče nebo kamarády. Všem rodinám Sejkorek, které se staly 
na celý týden náhradními rodinami pro naše hosty, patří velký dík 
za jejich starostlivost. I ostatním rodinám patří dík za jejich finanč-
ní i materiální pomoc. Těch slaných i sladkých dobrot, které rodiče 
připravili na Evropský bál. Jejich pomoc v sobotu v tvůrčích díl-
nách pro děti byla také skvělá. Díky jim si všechny děti odvážely 
domů mnoho pěkných dárků, které si vlastnoručně vyrobily.
A děkovat budu dál. Díky za pěkné ubytování a snídaně pro ve-
doucí souborů na MěÚ Slatiňany. Panu kastelánu Buštovi a paní 
Jedličkové díky za poutavé prohlídky zámku a Švýcárny, paní 
Daňkové a Školní jídelně za výbornou svíčkovou. Pitný režim nám 
sponzorsky pro děti tradičně zajistil Velkoobchod pana Málka. Vý-
tečné koláčky z pekárny pana Čavrnocha a sekaná od pana Vladyky 
opět voněly celou sokolovnou. Samozřejmě nesmím zapomenou 
na T. J. Sokol Slatiňany za perfektní servis a přípravu sokolovny 
a svým kamarádům a rodičům Sejkorek za organizační a technic-
kou pomoc. Děkuji také Zuzce Dorazilové, Kátě Chalupové, Báře 
Vaňkové a Aničce Žáčkové – našim hosteskám. Celý festival byly 
k dispozici našim hostům a řešily s nimi jejich problémy a staraly 
se o bezchybný průběh jednotlivých festivalových dní.
Byl to opravdu náročný týden, ale věřím, že pro děti přinesl mnoho 
zajímavých zkušeností a pěkných zážitků, nová přátelství a pocit, 
že na lidové tradice, kroj, české písničky a tance musíme být hrdí. 
A doufám, že i podle příznivých reakcí pedagogů a návštěvníků 
večerních galakoncertů nemusíme mít strach o diváky na našich 
koncertech. Již nyní se tedy mohou těšit na zajímavé hosty, které 
pozveme k účasti na dalším ročníku našeho festivalu.
Nejkrásnější slova na konec od Honzíka z Hradišťánku, když vy-
stoupil doma z autobusu: ,,Maminečko, maminečko, to byl ten 
nejlepší zájezd, jaký jsem kdy zažil!“ 

Stáňa Sejkorová,vedoucí DFS Sejkorky,
foto: Jaroslav Prodělal

Vánoční besídka v DPS  Slatiňany

V Domě s pečovatelskou službou se dne 9. 12. 2015 v 12.45 
hodin uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Základní 
umělecké školy Slatiňany spolu s paní učitelkou Sychrovskou. 
Besídku pořádá Město Slatiňany společně se Svazem diabetiků. 
Besídky se kromě obyvatel DPS zúčastní také členové Svazu 
diabetiků (v případě zájmu se mohou hlásit u paní Boháčové).
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho 
spokojenosti, pohody a zdraví.
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BYLA JSEM PŘI TOM…
Ano – vážení přátelé, byla jsem při tom, když v pondělí 19. října 
slatiňanská sokolovna doslova praskala ve švech. Co se tam děje? 
Říkali si kolemjdoucí. Taneční, prodejní akce, nebo snad nějaká 
veselá show? Nic z toho, to jen naši diabetici se sešli, aby společ-
ně oslavili 25 let od založení ÚOSD. Slavnostně vyzdobený sál 
přivítal okolo 150 členů SD a několik vzácných hostů. Bouřlivým 
potleskem byla přivítána první předsedkyně svazu, paní Míla Kol-
ková. Naše pozvání přijal i radní pardubického kraje Ing. Šotola, 
zástupkyně ředitele DSS Mgr. Martina Hurtová a náš pan starosta 
MVDr. Ivan Jeník a místostarosta Víťa Kolek.
Nebudu se rozepisovat ani o začátcích ani o současné práci  sva-
zu. O tom všem informoval výbor v malé brožurce, která byla 
k této příležitosti vydána pod názvem SVAZOVINY. Součástí 
tohoto setkání byla výstavka kronik, které jsou vedeny s velkou 
pečlivostí. Bohatá fotodokumentace lákala mnohé členy a vzpo-
mínky na společně prožité chvilky je vrátily o tolik let zpátky. 
Samostatnou kapitolou byla přebohatá tombola do které věnovali 
naši členové i naši příznivci mnoho krásných a hodnotných cen. 
Ten kdo si koupil los, ten nelitoval, protože každý los vyhrával. 
Oficiální část pomalu končí. Všechno bylo řečeno, slavnostní pro-
jevy předneseny, ocenění předána. Tohle krásné odpoledne ještě 
nekončí, na podiu si začínají ladit své nástroje muzikanti z „Par-
dubické šestky“, kteří přijely zahrát k poslechu i tanci. Po dobré 
svačince, kterou pro nás připravili v obchodě pana Vladyky nám 
bylo báječně.
Společně jsme prožili krásné podzimní odpoledne. Chci poděko-
vat všem, kteří se podíleli nejen na jeho přípravě, ale i na jeho 
hladkém průběhu. Děkuji vám všem. Budu se na vás těšit na dal-
ších akcích našeho svazu.

Bohumila Blažková, členka výboru SD

Poprvé, podruhé, potřetí, prodáno

Od 1. prosince do 4. prosince 2015 proběhne jit čtvrtý ročník be-
nefiční internetové aukce, kterou pořádá obecně prospěšná spo-
lečnost Rytmus Východní Čechy. Patronem aukce s názvem Čer-
tovská dražba je olympijský vítěz v cyklistice Jaroslav Kulhavý, 
který i letos do dražby věnoval zajímavé položky. Na své si ale 
přijdou nejen milovníci sportu. V seznamu najdete také podepsané 
kuchařky od Dity P. a Karolíny Kamberské a další zajímavé před-
měty či poukazy na hodnotné zážitky a služby. 
Na webové stránce www.aukce.rytmusvychod.cz se může do draž-
by zapojit kdokoli, kdo má přístup k internetu a chuť podpořit 
Rytmus Východní Čechy o.p.s.
Výtěžek letošní aukce bude použit na pořízení osobního automo-
bilu. Lidé, které podporujeme, potřebují zejména v počáteční fázi 
osamostatňování velmi intenzivní podporu, aby mohli žít život co 
nejvíce podle svých představ. Tuto podporu jim poskytujeme při 
nácviku dovedností potřebných při získání a udržení zaměstnání, 
dále při nácvicích spojených s oblastí bydlení. Automobil zefek-
tivní poskytování těchto služeb a zajistí dostupnost služeb v regi-
onech, kde je téměř nemožné využít veřejné dopravy
Rytmus Výhodní Čechy o.p.s. je již více než patnáct let průvod-
ce na cestě změny vedoucí k zapojení do běžného života pro lidi 
s mentálním postižením a odborník na podporované zaměstnávání 
pro lidi se znevýhodněním.

Předvánoční prodejní výstava
„Světlo v obrazech”

Slatiňany
Kadeřnictví u nádraží

JAROSLAVA TOMIŠKOVÁ
Autorka obrazů Vás tímto zve na výstavu moderní i klasické 

tvorby.
Ráda Vám pomůže v případě zájmu s výběren dárku pro 

Vaše blízké, pro zpříjemnění domova, či doladění pracovního 
prostředí.

Výběr z dárkových obrázků, relaxačních obrazů – abstrakcí, 
zátiší a krajinek.

J. Tomišková se těší na Vaší návštěvu.
Otevřeno 9. 12.–15.12. 2015

12.00–18.00 hodin
Vstup zdarma.
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www.financnisprava.cz

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň 
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

   P

 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
 Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas! 
 Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

   J

Uživatelé SIPO

1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 

2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete 
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Jak na to?

Proč?

VÁNOČNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na benefiční 

„Nám, nám, narodil se“

neděle 27. 12. 2015 15:00
kostel sv. Martina ve Slatiňanech

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtěžek bude věnován na vytápění kostela

Iva Ryzová - soprán
Jitka Šottová, Jan Pavliš - housle
Jiřina Hrubá, Tereza Kučerová - hoboj

Petr Šotta - kytara
Martin Pecháček - varhany

Chrámový sbor pod vedením Jiřiny Doušové

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto formou poděkoval všem, 
kteří pomáhali s výstavbou hřiště v Trpišo-
vě. Jmenovitě jsou to Pepík Kolář, Michal 
Pospíšil, Jarda Věchet, Tomáš Hajzl, Zdenek 
Klikar, Petr Michek, Vlasta Florián, Míra 
Polák, Kuba Štěpánek, Filip Polák, Jirka 
Kouřílek ml., Jirka Kouřílek nejml., Fanda 
Kmoníček, Pepa Cajthaml a Jarda Bleha.
Práce jsme zahájili 12. září a po sedmi 
víkendech a pár odpoledních pracech 
ve všední dny jsme se 24. října mohli dívat 
na dokončenou plochu, připravenou pro 
pokládku fi nálního povrchu na jaře 2016. 
Upřímně musím prohlásit, že organizovat 
něco jako akci „Z“ 25 let po revoluci mi 
nahánělo strach. Ale potvrdilo se, že v Tr-
pišově je dobrá parta lidí, která dokáže za-
brat za práci.
Chci poděkovat také našim ženám a part-
nerkám za trpělivost, se kterou snášely 
odsouvání domácích prací na úkor hřiště. 
A samozřejmě poděkování patří i Městu 
Slatiňany, protože bez fi nančního zajištění 
by se výstavba hřiště provést nemohla.
Závěrem bych chtěl všem, nejen hasi-
čům a brigádníkům, popřát krásné proži-
tí vánočních svátků a hodně zdraví a síly 
do roku 2016. Věřím, že společně na jaře 
hřiště dokončíme a také to náležitě osla-
víme.

Milan Štěpánek, starosta SDH Trpišov

OSAMĚLÝ PIJÁK ČAJE
Tak se jmenuje třetí sbírka básní Zdeňka 
Jiráska, která vyjde ve vydavatelství Of-
tis asi v polovině prosince. Název sbírky 
napovídá, že mnohé básně vznikly u čaje, 
často přímo v čajovně. Sbírka je tematic-
ky podobná té předchozí (Šum tvých vla-
sů) a obsahuje především básně lyrické, 
ale také nostalgické vzpomínky na mlá-
dí. Básně jsou občas proleženy aforismy 
a v závěru najdete několik krátkých příbě-
hů. Knížku svými ilustracemi opatřil malíř 
František J. Kalenský ze Dvora Králové. 
Sbírku bude možné zakoupit v místním in-
focentru, ve vinotéce Na cestě a samozřej-
mě v v knihkupectvích za 120 Kč.

Malá ukázka ze sbírky.
S vykasanou sukní
brodí se řekou
po kolena ve vodě

Mohla by ta řeka
vyprávět

Jsem jen osamělý piják čaje
propíjející se
z minulosti do budoucnosti
přes neexistující přítomnost
Z čajovny tak vyjde jiný člověk
Ten původní zmizel
stejně jako vypitý čaj
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                 Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany  
                                                  pořádá 

22. ročník  Předvánočního turnaje 
                    mužů a žen   

 
v sobotu 19. prosince 2015 v 9.00 hodin 

ve sportovní hale ve Slatiňanech 

 

Pečovatelská služba města Slatiňany informuje:
Provozní doba o vánočních svátcích 
pondělí 21. prosince 6.00 až  16.00 Školní jídelna Slatiňany vaří
úterý 22. prosince 6.00 až 16.00 Školní jídelna Slatiňany vaří
středa 23. prosince 6.00 až 16.00 Školní jídelna Slatiňany vaří
čtvrtek 24. prosince Štědrý den – státní svátek
pátek 25. prosince 1.svátek vánoční – státní svátek
sobota 26. prosince 2.svátek vánoční – státní svátek
neděle 27. prosince 
pondělí 28. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
úterý 29. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
středa 30. prosince 6.00 až 13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
čtvrtek 31. prosince Silvestr – pečovatelská služba mimo provoz
pátek 1. ledna Nový rok – státní svátek
sobota 2. ledna
neděle 3. ledna

Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu 
od pondělí 4. ledna 2016.
Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 721 101 332, 
469 682 555, 725 895 952.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují za ce-
loroční spolupráci pedagogům a dětem z MŠ Slatiňany, MŠ Děv-
čátko Momo, ZUŠ Slatiňany, Školní družině při ZŠ a Skautskému 
oddílu Slatiňany. Každé kulturní vystoupení nás vždy velice potě-
šilo a přineslo nám mnoho radosti. 
Klidné a radostné prožití vánočních svátků, do roku 2016 pev-
né zdraví, vzájemnou úctu a mnoho úspěchů v osobním životě 
přejí všem svým klientům i obyvatelům Slatiňan pracovnice 
Pečovatelské služby města Slatiňany.

Soukromá inzerce

MASÁŽE Ivana KURKOVÁ
Slatiňany, Staré náměstí 92
LYMFOVEN + ZÁBALY
BAŇKOVÁNÍ
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
KLASICKÉ REHABILITAČNÍ MASÁŽE
Otvírací doba
Pondělí 13.00–17.00
Úterý 10.00–14.00
Středa 13.00–17.00
Čtvrtek 10.00–14.00
Lze objednat i mimo pracovní dobu tel. 728 203 680


