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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!

Přeji všem občanům našeho města v roce 2016 hodně 
zdraví, štěstí, pohody ať již v rodině nebo v zaměstnání. 
V dnešní uspěchané době co nejméně stresů a nepříjem-
ných chvil.
 MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vzhledem ke krátké době uzávěrky lednového čísla Ozvěn Vás 
o podařených či nepodařených akcích budeme informovat opět 
pravidelně počínaje únorovým vydáním.
Děkujeme za pochopení.

I když se to na první pohled možná nezdá, chodníky tvoří jednu 
z nejdůležitějších částí města. Umožňují nám pohodlnou chůzi bez 
nepříjemně zablácených bot, ale také výrazně ovlivňují charakter 
a podobu města. Pravdou je, že opravy stávajících chodníků ne vždy 
probíhají takovou rychlostí, jakou bychom si přáli. Některé chodní-
ky již mají své opravy za sebou, jiné na ně stále čekají. Ovšem chod-
níků je v našem městě hodně, takže je to práce na několik let. Smysl 
pro bezpečnost nás však vede také k budování chodníků nových. 
Zde však narážíme na protichůdné skutečnosti. Na jedné straně se 
ozývají hlasy občanů pro budování nových chodníků. Na druhé stra-
ně se setkáváme s nepochopitelným chováním některých občanů, 
kteří i přes nově vybudované chodníky stále užívají ke své chůzi 
travnaté plochy lemující tyto chodníky, nebo si z nich dělají „par-
koviště“ pro své automobily. V takovém případě se nabízí otázka, 
zda výstavba nových chodníků má vůbec nějaký smysl a zda občané 
stojí o pohodlnou chůzi bez nepříjemně zablácených bot. Při budo-
vání nových chodníků se snažíme respektovat chůzi občanů, není 
však možné vždy tyto „vyšlapané“ cestičky ctít.

Podařilo se, nepodařilo se…

Chodník nebo „bláto“?Poděkování
Obyvatelé Domova s pečovatelskou službou Slatiňany a Svaz 
diabetiků Slatiňany děkují za milé předvánoční vystoupení dětem 
a pedagogům z Mateřské školy Slatiňany a ze Základní umělecké 
školy Slatiňany.

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

Známý hudební kritik a novinář Jan Rejžek bude v úterý 14. led-
na po třetí hostem Laskavého večera. Opět přijede se svým hudeb-
ní kaleidoskopem, ve kterém představí svůj výběr písní, které, jak 
s oblibou říká, v Radiožurnálu neuslyšíte. Diváci se mohou těšit 
i na tradiční literární okénko. K nahlédnutí i ke koupi bude také 
nová kniha Jana Rejžka jak tohle vůbec můžete otisknout.
Jde o souborné vydání hudebních kritik, recenzí a rozhovorů Jana 
Rejžka, mapuje na téměř devíti stech stranách zásadní období jeho 
hudební publicistiky, tedy léta 1974 až 1993.
Knihu uvádí předmluva Jiřího Černého a do děje nás vtáhne již 
dobový rozhovor Jana Buriana s Janem Rejžkem, výstižně na-
zvaný Říkají mu Zuřivec. Tento český hudební a filmový kritik 
a novinář se proslavil zejména svými mnohdy nekompromisními 
kritikami v měsíčníku Melodie, byť většina jeho recenzí vyznívala 
pozitivně. V 70. a 80. letech minulého století se jeho styl psaní 
proslavil a autor byl respektovanou autoritou i pro své občanské 
postoje.
Knihu Rejžkových recenzí vhodně doplňují autentické ukázky 
z dobové korespondence. Běžná ceny knížky v knihkupectví je 
690 korun. Na LV bude cena jistě výrazně nižší.
Laskavý večer začíná v 19 hodin.

133. LASKAVÝ VEČER
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany schválila

na své 31. schůzi dne 11. 11. 2015
 1.  Stavbu chodníku v ul. Kaštanka, Slatiňany – 46 m (stavba 

Chodníku navazuje na provedené napojení kanalizace s protla-
kem pod T.G.M. v oblasti „horní křižovatky“, chodník budován 
kolem rohového domu ulic v Kaštance a Sečská včetně zajištění 
odvodu srážkových vod z kritické lokality)

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

Rada města Slatiňany schválila
na své 32. schůzi dne 23. 11. 2015

 1.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–9/2015
 2.  24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2015 
 3.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 

na realizaci povrchu hřiště v Trpišov (jmenování komise k vý-
běr. řízení, hřiště vybudováno svépomocí občany Trpišova, za-
kázka řeší položení umělého povrchu)

 4.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na re-
alizaci úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech (jmenování 
komise, oslovení dalších firem po předchozích 2 neúspěšných po-
kusech, kdy se nikdo nepřihlásil. Úprava řeší bezpečné zajištění 
vnitřních obrubníků včetně prostorového uspořádání oválu)

 5.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH Slatiňany 
(poskytuje Pardubický kraj na neinvestiční výdaje ve výši 
6 429 Kč)

 6.  Novou trafostanici pod zámkem – zřízení věcných břemen 
(týká se zrušení stávající trafostanice pod zámkem /v areálu 
bývalého mlýna/ a zbudování nové v těsné blízkosti o rozmě-
rech cca 2 × 3,5 m)

 7.  Elektro připojení pozemku v ulici Ke Garážím ve Slatiňanech 
(věcné břemeno na vedení el. přípojky NN k budoucím stavbám 
RD v ulici Ke Garážím)

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 7. zasedání dne 11. 11. 2015

 1.  1.Program 7. Zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2.  Informaci o stavu prodeje bytových jednotek (plánovaný pro-

dej bytů nájemníkům v půdních vestavbách v ul. Tyršově, Če-
chově a Družstevní)

 3.  Podání žádosti o dotaci na zateplení Základní školy Slatiňany 
(žádost o dotaci Stát. Fondu živ. Prostředí – výměna oken + 
zateplení hlavní budovy ZŠ)

 4.  Koupě pozemků u mateřské školky a sokolovny a nabytí věc-
ného práva – služebnosti cesty na části pozemkové parcely 
č. 158/3 v kat. (pozemky ve vlastnictví TJ Sokol pod budovou 
a vareálu MŠ, dále prostor „nádvoří“ před sokolovnou včetně 
předzahrádek – budoucí využití pro potřeby města) 

 5.  Záměr prodeje stavební parcely č. 1487 v kat. území Slatiňany 
(pod jezem u „Podskály“) (14m2 – vychází z přesného zamě-
ření pravého břehu pod splavem /kamenný taras/ – jednání 
s Povodím Labe)

 6.  Koupě stavební parcely č. 64/2 v kat. území Slatiňany jejíž sou-
částí je zemědělská stavba (stodola) (vyšlo z nabídky Českého 
svazu chovatelů – ZO Slatiňany, město provedlo prohlídku sto-
doly, zjistilo stav včetně možností přístupu a věcných břemen 
– výsledek: v současné době není využití)

 7.  Záměr prodeje pozemkových parcel č. 496/44, č. 496/45 a č. 
496/47 v kat. území Trpišov (zaplocený pozemek v centru obce 
– bývalá pěšina a přilehlé pozemky – narovnání vlastnických 
vztahů)

 8.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 770 o výměře cca 
24 m2 v kat. území Slatiňany (odloženo – žádost o prodej místa 
na parkovací stání)

 9.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 315/10 v kat. území Trpi-
šov (Obdobný případ jako v bodě 7)

10.  Prodej stavební parcely č. 122 a pozemkové parcely č. 511/3 
v kat. území Trpišov (Obdobný případ jako v bodech 7 a 9)

11.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 43 v kat. území 
Slatiňany

12.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany

OZVĚNY SLATIŇAN
Rada města Slatiňany schválila nový statut Ozvěn Slatiňan

OZVĚNY SLATIŇAN
STATUT ZPRAVODAJE MĚSTA SLATIŇANY

Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R–97/91
Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány v roce 1964 neoficiálně bez 
registrace. Od roku 1971 byly vydávány oficiálně povolením ONV 
Chrudim pod čj. 9/71. Následně byly přeregistrovány dle zákona 
č. 81/1966 Sb. pod registračním číslem OkÚ Chrudim 19/R–97/91 
ze dne 20. 3. 1991.
Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany, Městský 
úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany – zdarma 
včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.
Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální in-
formovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva 
a rady města a městského úřadu.
Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:
- městského úřadu z oblasti samospráva a státní správy
- o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem
- dalších orgánů státní správy a samosprávy
-  o činnosti místních společenských, zájmových a sportovních or-

ganizací
- o činnosti místních firem
- rozhovory se zajímavými osobnostmi
- články o městě a jeho historii
-  vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskuzi, rozhovory, an-

kety, komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních 
částech.

Příspěvky městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy, 
jsou zveřejňovány v neomezeném rozsahu a mají přednost před 
ostatními příspěvky nebo inzeráty.

Velikost ostatních příspěvků je omezena velikostí stránky A4 
včetně fotografií.
Na inzerci je vyčleněna předposlední strana Ozvěn Slatiňan. Ve-
likost inzerátů je omezena na 1/4 stránky A4. Za kvalitu inzerátů 
odpovídá dodavatel. V případě nedostatku prostoru pro umístění 
inzerátu, se přihlíží k pořadí v jakém byly doručeny redakční radě.
Inzerce a reklamy jsou zveřejňovány za úhradu.
Cenu inzerátů a reklam se stanovuje ceníkem rady města v pomě-
ru k nákladům na vydání zpravodaje.
Ozvěny Slatiňan nezveřejňují informace o politických stranách 
a ostatních subjektech politicky činných v jakékoli formě a dále 
materiály, které by byly v rozporu s Ústavou ČR a Listinou zá-
kladních lidských práv a svobod či mohly budit veřejné pohor-
šení. O zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada a zároveň 
nezodpovídá za jejich obsah. Na zveřejnění článku v Ozvěnách 
není právní nárok.
Ozvěny Slatiňan jsou vydávány pravidelně každý měsíc, tedy 
12 × za rok, vždy v posledních osmi dnech v měsíci.
Případnou výjimku termínu vydání a náklad (počet výtisků) 
schvaluje rada města.
Za zpracování zpravodaje v souladu s platným statutem zodpoví-
dá redakční rada.
Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení.
Tímto statutem se zároveň ruší statut schválený usnesením rady 
města č. 62/2009 ze dne 23. února 2009.
Tento statut schválila rada města Slatiňany usnesením rady města 
č. 33/2015 ze dne 7. 12. 2015

MVDr. Ivan Jeník  Vítězslav Kolek
   starosta     místostarosta



3

Svateb ve Slatiňanech neubývá
Vážení občané, opět nám uběhl rok a já bych Vás ráda informo-
vala, jako každoročně, o letošních svatebních obřadech konaných 
na území našeho města.
Zájemci o uzavření manželství před naším matričním úřadem opět 
nezklamali a tak se počet svateb v letošním roce vyšplhal na číslo 
96. Připomeňme si počty svateb alespoň ve třech nejbližších uply-
nulých letech. V roce 2012 to byla krásná stovka a v letech 2013 
a 2014 shodně po 80 obřadech.
K velkému počtu svatebních obřadů na území našeho města 
přispívá s určitostí rozmanitost míst, na kterých je snoubencům 
umožněno obřad uspořádat. A tak nás ani nepřekvapilo, když jsme 
si hned na druhý letošní svatební obřad 11. 4. 2015 vyrazili pěk-
ně po ránu na rozhlednu Chlum. Auto ponechat u „Celní školy“ 
a pěkně po svých s taškou plnou potřeb k oddávání, sklenička-
mi a tácem na přípitek v podpaží, po kamenité lesní cestě na vr-
chol Chlumu. Snoubencům na toto neobvyklé místo přišli zahrát 
a zazpívat i členové národopisného souboru Kohoutek. Začátek 
roku byl poněkud volnější, zato červnem to začalo pěkně „zostra“. 
A tak jsme v červnu měli 23 obřadů, v červenci 10 obřadů, v srpnu 
opět 23 obřadů, v září 19 a v říjnu a listopadu již počet svateb 
začal slábnout.
V letošním velmi horkém létě bylo pro nás dost náročné absolvo-
vat takové množství svateb, při jejichž konání se střídá 6 oddáva-
jících a 2 matrikářky. 
Nelehký úkol mají při uspořádání obřadů také zaměstnanci zám-
ku ve Slatiňanech pod vedením pana kastelána Ing. Jaroslava 
Bušty, neboť převážný počet se koná právě na zámku, na nádvoří 
a v parku. Jen pro představu taková letní sobota 35 °C ve stí-
nu a v 11 hodin svatba u jezírka, ve 12 hodin na nádvoří, ve 13 
u jezírka, ve 14 hodin na jižní terase a v 15 hodin v knihovně. 
Na všechna místa převézt stůl, židle, květinovou výzdobu, vše 
srovnat a na nic nezapomenout není vůbec snadné. Děkujeme 
proto všem za bezvadnou spolupráci a velmi vstřícné jednání, 
které je myslím mezi úřadem a zámkem oboustranné a všem se 
hned lépe pracuje.
Tak ještě místa, která jsme letos navštívili v souvislosti s ob-
řady – obřadní síň na radnici 7 ×, knihovna zámku, nádvoří 
a nově zprovozněná jižní terasa 61 ×, v parku u jezírka 19 ×, 
rozhledna Chlum 1 ×, hráz rybníka Josef v Trpišově 1 ×, Re-
staurace Obora v Trpišově 3 ×, návrší Vrchlického 1 ×, 1 svatba 
byla na Švýcárně a 2 svatby byly církevní v kostele sv. Martina 
(těch se naše matrika neúčastní, pouze připravuje potřebné do-
kumenty).

A tak pokud plánujete svatbu ve Slatiňanech, neváhejte a navštiv-
te naší matriku. V současné době evidujeme již 49 zadaných ter-
mínů pro konání obřadu na rok 2016.
Naše práce je hezká a příjemná, když vidíte u novomanželů lesk 
v očích, který odráží lásku v jejich tak šťastný den. O to více by 
bylo potěšující, kdyby to byl pro velkou většinu jediný sňatek 
a ubylo rozvodů.
Velký počet sňatků převážně o sobotách v letním období je zá-
roveň velkým zásahem do rodinného života všech zúčastněných, 
přesto nás tato krásná práce těší.
Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, štěstí 
a lásky.

matrikářky

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dob-
ré tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, 
a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou 
a poutavou knížku ještě nezaslali, prosíme, 
aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo 
prostřednictvím 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 uveřej-
níme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Laffertyová Linda – Lazebníkova dcera
Körnerová, Hana Marie – Nevěsta ze zámoří

Měsíc s pěknou knihou

Inzerce

ZO ČSCH Slatiňany nabízí k odprodeji zemědělskou 
stavbu – stodolu.
Informace na tel. 722 666 130

Kadeřnictví Na křižovatce Lenka Stahoňová přeje všem svým zá-
kaznicím a zákazníkům hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 
a doufá, že ji zanechají svoji přízeň.

Přání

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dny 7. ledna 2016 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Ladislav Spilka

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

Zdeněk Novák

Děkuji panu starostovi a městu Slatiňany za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Antonia Ďuriačová

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

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

Děkuji MěÚ Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Ing. Miroslav Ondráček

Děkujeme starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k naší zlaté svatbě a paní Kolouchové a paní Osinkové za jejich 
návštěvu.
 Emílie a Zdeněk Picpauerovi

Děkujeme Městskému úřadu Slatiňany za příjemné posezení při 
příležitosti oslavy stříbrných svateb, které se uskutečnilo 20 .listo-
padu 2015 v obřadní síni. 
 manželé Dědourkovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Koloucho-
vé a Osinkové za jejich návštěvu a městskému úřadu za milé bla-
hopřání, květiny a dárek k výročí naší zlaté svatby.
 manželé Řídkých

Poděkování

Aby si procházku užil pes i jeho majitel, měli by oba dodržovat 
určitá pravidla. Psům jsou pochopitelně předpisy dost „ukradené“, 
proto je to pouze na jejich majitelích. 
Základním pravidlem pro zodpovědné venčení je držet psa na vo-
díku. Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 4/2001, kte-
rou se vymezují některé povinnosti držitele psa, striktně nařizuje 
majitelům psů povinnost zabezpečit psa tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících se 
s ním na veřejných prostranstvích (např. držením psa na vodítku, 
volný pohyb psa jen s náhubkem). Tato povinnost neplatí pouze 
pro vybraná veřejná prostranství obce uvedená v této obecně zá-
vazné vyhlášce. 
Dalším neméně důležitým pravidlem je udržování čistoty ulic 
a ostatních veřejných prostranství. Problém psích exkrementů je 
věc, která nás trápí dlouhodobě. Třebaže je povinností každého 
majitele psa nebo toho, kdo má v danou chvíli za psa zodpověd-
nost, ihned odstranit psem způsobenou nečistotu, stále se mezi 
námi najdou Ti, kteří psa vyvenčí, ale co a kde jejich pes nechá, 
už neřeší. Všichni chceme žít v čistém městě, a proto apelujeme 
na majitele psů, aby psí exkrementy pečlivě a bezprostředně uklí-
zeli, čímž velkou měrou přispějí k čistotě ve městě. Ničení tabulek 
vyzývajících majitele k úklidu po jejich psech, je této povinnosti 
nezbavuje.

Zodpovědné venčení

Platební podmínky místního poplatku za odpad
a poplatku ze psů

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

V případě, že Vám do konce měsíce března 2016 nebude poštovní 
poukázka k úhradě poplatků za komunální odpad a ze psů doručena, 
obraťte se prosím přímo na Městský úřad Slatiňany, ve věci poplat-
ku za odpad na paní Bc. Petru Víškovou, tel. č.: 469 660 234, email: 
p.viskova@slatinany.cz a ve věci poplatku ze psů na paní Lenku 
Růžičkovou, tel. č.: 469 660 238, email: l.ruzickova@slatinany.cz.

Na uvedené referentky se obracejte i v případech, kdy Vám část-
ka na poštovní poukázce nebude jasná, pokud budete chtít platbu 
rozdělit na jednotlivé poplatníky (v případě poplatku za odpad), 
z důvodu nahlášení změny držitele psa, úhynu psa, a pod.
V žádném případě nehraďte bez předchozí domluvy jinou částku, 
než je na poukázce uvedena, platbu pak nemůžeme identifikovat.

Bc. Petra Víšková, Lenka Růžičková

Přání
Padá sníh a to je krása,
každé z dětí nad tím jásá.
S mamkou máme plno práce,
a ta chutná tak sladce.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.
Na stromečku svítí 
svíčky,
vyhlížíme andělíčky.
Cukroví už voní do-
mem,
co je to za oknem?
Ano, už jsou tady 
Vánoce,
které voní tak sladce. 
Co si na Vánoce přát?
Ať zdraví je v celé rodině po celý rok.
Ať štěstí nás provází i na přes rok.
V duši a srdci mír, to je přání mým.

Krásné Vánoce plné pohody, radosti a štěstí a mnoho úspěchu v no-
vém roce 2015. Pevné zdraví, spokojenost a lásku se sluníčkem 
v duši i srdíčku přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Slatiňany.
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O vánočních svátcích v loňském roce byl neznámými pacha-
teli uražen nově osazený kříž u nedávno odborně zrestaurova-
ného pomníku (2013). Jeho poškozený stav je zachycen na obr. 
č. 1. Veřejnost byla tímto vandalským činem velice znepokojena, 
podrobné informace pak přinesly únorové a březnové Ozvěny 
2015.

Přestože bylo poškození této nákladně renovované památky 
bezprostředně zjištěno a nahlášeno chrudimské policii (25. 12. 
2014), nepodařilo se původce nemalé škody dohledat.

Zbytky ulomených částí kříže odvezl restaurátor V. Krátký 
do svého pardubického ateliéru k opravě a po opětovném sesta-
vení jej vrátil na původní místo (17. 4. 2015), což dokladuje-
me dvěma obrázky č. 2 a 3. Město mu za tuto práci zaplatilo 
43 240 Kč.

Připomínáme, že výše popisovaný spodní kříž byla původně 
boží muka, která na tomto místě vztyčil majitel papírny ve Svíd-
nici H.P. Seifert v roce 1735. Na pískovcovém kříži byla plastika 
ukřižovaného Krista, k jehož cti mu papírník tuto drobnou paši-
jovou památku věnoval jako donátor. Více se můžeme dočíst 
na informačním panelu, který na místě město zabudovalo v břez-
nu 2014. Vedle textu je také řada fotografií z hlavní rekonstrukce 
obou křížů pro ilustraci.

Turisté se pochvalně vyjadřují o obnově křížů z 18. století 
a ošetření dalších památek, patřících do kompetence města.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Opětovní vyzdvižení škrovádského pomníku po úmyslném sražení kříže z podstavce

Půjčovna lyží

Obr. č. 3

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany zahá-
jila půjčování lyží od 14. 12. 2015
Výpůjční doba:
Pondělí  14.30–16.00
Úterý  18.00–19.30
Středa  15.30–16.30
Čtvrtek  16.00–17.30
Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.

Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet   120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet  180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.

Kontakt: 
p. uč. Hanuš tel. 775 028 801, p. uč. Hübnerová tel. 776 070 006, 
škola tel. 469 681 413.
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XI. ročník Slatiňanského vrabčáka je již historií. 
Jsem rád, že ho mohu označit jako jeden z nej-
úspěšnějších ve své historii. To, že v jeden oka-
mžik přišlo na Marien v nedalekých Pardubicích 
přes pět set fanoušků a slatiňanská sokolovna 
s poloviční kapacitou byla zcela zaplněna nadše-
ným publikem, je důkaz, že za kvalitní „živou“ 

hudbou lidé rádi přijdou. Moc děkuji návštěvníkům festivalu 
za krásnou atmosféru, kterou během celého odpoledne a večera 
vytvořili. Je úžasné, že již na první kapelu – méně známý Věne-
band z Litomyšle, bylo v sále plno! Děkuji také všem sponzorům 
a partnerům, kteří mají zásluhu na tom, že se tento festival stal 
ve Slatiňanech takovou „před adventní“ tradicí. Děkuji také všem 
přátelům, kteří se na organizaci a zajištění festivalu podíleli. Mohu 
říct, že dramaturgie příštího ročníku, je již v podstatě hotova a 19. 
11. 2016 se na XII. ročníku máme zase na co těšit! Přeji všem 
krásné a požehnané vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce.

Petr Šotta

Úspěšný XI. ročník Slatiňanského vrabčáka
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Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2016
schválená usnesením rady města Slatiňany č. 367/28/2015/
RMS dne 19. 10. 2015
pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, 
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezři-
zuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, 
které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost 
úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím tr-
valé bydliště na území města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole v platném znění a upravují 
postup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organiza-
cím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je 
nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě. 

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech měs-
ta. Celkovou výši finančních prostředků určených na dotace 
schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé 
žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není 
nárokové.

3.  Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypo-
řádané finanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákla-
dů na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dis-
pozici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.
cz), nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, 
odbor hospodářsko-správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňují-
cím dálkový přístup od 26. října 2015 do 30. listopadu 2015.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2016 je dle 

schváleného rozpočtového výhledu 450 000 Kč. Přesný objem 
bude znám po schválení rozpočtu na rok 2016.

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od obje-
mu finančních prostředků a počtu podaných žádostí. 

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet čle-
nů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slati-
ňany.

•  od 1. prosince 2015 do 29. února 2016 podávají žadatelé žádost 
o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko 
správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti 
za uplynulý kalendářní rok.

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2015, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování pů-
vodní dotace do 15. prosince 2015. Vyúčtování se předkládá 
na hospodářsko správní odbor městského úřadu Slatiňany.

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady 
města.

•  rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2016.
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu města Slatiňany“. 

Vyúčtování grantu
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2016 dle 

účelu, na který byla přidělena - toto vyúčtování následně podléhá 
finanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slati-
ňany a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v pří-
padě pověření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva 
(podle § 118 zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Sla-
tiňany nejpozději do 31. 1. 2017.

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení.

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vy-
účtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo 
s chybami), nebude mu přidělena dotace na následující rok 
a poskytnuté finanční prostředky bude město Slatiňany vymá-
hat zpět.

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře 
žádosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko 
správním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant “

Dotační témata
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti

-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví. 

  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé.
  3.  Kulturní aktivity

-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany .
  4.  Sportovní aktivity

-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou 
i neorganizovanou veřejnost

-  dotace na tradiční a významné sportovní akce 
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, 

která nejsou v majetku města a významně se podílejí svo-
ji činností na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města 
Slatiňany.

  5. Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí 

ve městě.
  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých

-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských 
klubů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující 
k obohacení kulturního, společenského a sportovního života 
ve městě.

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány měs-

tem Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním 
životě ve městě 

11. Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany ne-
mají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Ing. Vladimír Rašín, HSO
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Válka s Prusy ve Slatiňanech

Vážení spoluobčané,
„legendární“ bitva u Hradce Králové z 3. 7. 
1866 a její tragické důsledky pro rakouské 
mocnářství neblaze zasáhly české země, 
zejména pak Čechy východní. Dopady 
na samotné Slatiňany jsou zmíněny přímo 
v kronice. Tragický příběh, který v kronice 
není vzpomenut, se týká konkrétně rodiny 
mlynáře Kabeláče, jehož syn byl frustrova-
nou vojenskou mašinérií (hledající „viní-
ky“ porážky) odsouzen jako dezertér a až 
na podzim ve Vídni popraven. Byl vlastně 
posledním padlým této války. 

R. 1866 – v měsíci červnu vypukla válka 
mezi Rakouskem a Itálií. Zároveň začala 
na severu válka Rakouska s Prusy… Ra-
kušané poraženi v rozhodné bitvě u Hradce 
Králové dne 3. července na hlavu. Armáda 
rakouská v divém nepořádku z bojiště pr-
chala a pohled na mužstvo i koňstvo její 
byl srdcervoucí. Vojsko skrze Slatinany 
prchající vyhladovělé, zemdlené a slabé 
mysle bylo. V uličce za farou jeden pros-
tý vojín z omrzelosti životu svému ranou 
z pušky konce učinil. 

Dne 6. července táhly tudy nesmírné davy 
Prušáků, kteréž pak na polích mezi Slati-
nany a Škrovádem táborem se položily. 
V panském dvoru sebráno mnoho dobytka, 
v pivovaru piva a v lihovaru lihu. Po celou 
noc řádili Prusové zle! I v dnech následu-
jících ubíraly se tudy četné sbory pruské – 
celkem as 200 000 mužů. Když roznesla se 
pověst, že pruské vojsko se blíží, zmocnil 
se obyvatelstva náramný strach a protože 
se tvrdilo, že Prusové mladé muže s sebou 
berou, tož dali se všichni mladíci ihned 
na útěk. Jim následovali i starší a po něko-
lik dní bylo u nás jako po vymření. Když 
se ale konečně seznalo, že Prusové tělesně 
nikomu neubližují a jen po potravinách se 
shánějí, tu vrátili se příslušníci naši ke kr-
bům svým.

Válce této konec mírem pražským učiněn 
byl. Cholera, která válku provázela, vyžá-
dala sobě i zde několik obětí… Za příčinou 
války bylo vyučování na škole z rozka-
zu c. k. místodržitelství počátkem měsíce 
července zastaveno… V noci z 23. na 24. 
května uhodil mráz tak velký, že nejen 
všechen květ, ale i také stromy jako aká-
ty, ořechy, ano i jasany spálil… Jinak byla 
úroda na polích dosti hojná, mnoho obilí 
bylo však vojskem zpustošeno.

R. 1867 – …V měsíci březnu zemřel náhle 
starosta Vích. Až do nových voleb spravo-

val úřad starostenský řádně Jos. Souček, 
který pak také za starostu zvolen byl.

R. 1868 – vysázen obecní les úplně seme-
nem borovým, protože smrkové se neuja-
lo…

R. 1869 – dne 8. září vypukl požár o 4 1/2 
hod. odpoledne ve statku Fr. Macha, číslo 
p. 20…

R. 1870 – novým zákonem zrušeno nedělní 
vyučování a doba návštěvy školy stanovena 
na 8 roků. Dítky 6-tileté povinny jsou ku ná-
vštěvě školy… Hlavním přičiněním staros-
ty Jos. Součka otevřena nová cesta z návsi 
(proti č. p. 2) na silnici nasavrckou. K účelu 
tomu zakoupena část zahrady od č. p. 10… 

Slatiňany čítaly 111 čísel, 1 117 katolíků, 8 
protestantů a 13 židů, Škrovád 40 čísel?

R. 1871 – dne 3. září zemřel učitel Vojtěch 
Turka, po něm prozatímně až do 31. pro-
since vyučoval učitel Josef Roček z Kame-
nice Trhové…

R. 1872 – v květnu veliká povodeň, takže 
desátý díl severovýchodních Čech vyto-
pen. Mnoho vesnic zničeno… Dne 1. dub-
na zřízen zde poštovní úřad. Na skále, kde 
stojí sloup bolestné Panny Marie, vysáze-
na třešňovka. Olejna při cukrovaru zruše-
na… Dnem 1. ledna nastoupil zde za ze-
mřelého učitele Vojtěcha Turku jeho syn 
a jmenován zároveň řídícím školy.

z kroniky vybral P. Kolek
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Atletika Slatiňany
O tom, že naši mladí atleti mají dobrou výkonnost, svědčí fakt, že 
byli vybráni do družstva Pardubického kraje, aby reprezentovali 
v mezikrajových utkáních.

Hry 7. letní olympiády dětí a mládeže ČR 15.–18. 6. 2015, Pl-
zeň
Za Pardubický kraj nastoupila Karlíková Viktorie. V kvalifikaci 
na hlavní závod skočila 140 cm a postoupila do finále, kde se při 
rozcvičování zranila o se sebezapřením pak skočila 130 cm a dál 
již v soutěži nepokračovala. Viktorie má skočeno v letošním roce 
145 cm jako mladší žačka!!!

Mezikrajové utkání družstev mladších žáků a žákyň 26. 9. 
2015, Jablonec nad Nisou.
V této soutěži dostali pozvánku reprezentovat kraj Pardubice tři 
naši závodníci. Karlíková ve skoku do výšky (bohužel se nemohla 
zúčastnit), Paulus Adam, rovněž ve skoku vysokém a Šimonová 
Tereza v dálce. Oba naši závodníci si vedli velmi dobře a pomohli 
bodově kraji k celkovému druhému místu za Liberckým krajem, 
který vyhrál o pouhého půl bodu!!!!
Oba naši potvrdili své postavení v rámci svého kraje (Adam byl 
jako jednička v kraji a Tereza jako dvojka). Celkově obsadili 
6. místo!!! Adam výkonem 145 cm a Tereza výkonem 461 cm.

Mgr. Jan Hanuš

Atleti přejí.
Přejeme všem atletům, příznivcům atletiky a rodičům malých at-
letů hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů v roce 2016. Podě-
kování a přání směřuje i ke všem sponzorům, bez jejichž pomoci 
by náš oddíl nemohl dost dobře fungovat. Rádi bychom i Vám 
popřáli v nastávajícím roce 2016 hodně zdraví, krásných prožitků 
a pracovních úspěchů.

Za výbor atletiky Mgr. Jan Hanuš

Atletika 2015 – soutěže družstev
V letošním roce jsme měli z žákovských kategorií nejmladší žáky 
a žákyně, starší žákyně a dorostence. Nejmladší měli čtyři kola 
a obě družstva obsadila shodně 3. místa v krajském přeboru sku-
piny B. Což bylo první nepostupové místo. V této soutěži jdou 
všichni čtyři discipliny (60m, dálka, míček a 600 m ), výsledky 
se přepočítávají na body a v družstvu je vždy maximálně šest zá-
vodníků. Naši nejmenší se ukazují v dobrém světle a řada z nich si 
vytvořila velmi hodnotné výkony a osobáky, což je vyneslo mezi 
25 startujícími mezi první desítku. Z nejlepších výsledků z jednot-
livých kol vybíráme: 60 m: Pavliš Filip – 9,3 s (3), Blažek Jakub 
– 9,6 s (7), Jíšová Pavlína – 9,5 s (4), Michálková Lucie – 9,6 s 
(5), 600 m: Blažek Aleš 2:03,6 min. (5), Vychodil Jindřich – 2:03,8 
min. (6), míček: Blažek Aleš – 29,68 m (7), Blažek Jakub – 28,10 
m (10), Jíšová Pavlína – 19,38 m (10), dálka: Pavliš Filip – 3,60 
m (3), Jíšová Pavlína – 3,59 m (1 !!!!!), Michálková Lucie – 3,06 
m (9). Nejvíce nás podle výsledků trápí hod míčkem, což je u nás 
dlouhodobá záležitost. Nejlépe si vedeme v dálce a sprintu. Tato 
soutěž je pro žáčky od první do páté třídy. 
Kdo nás reprezentoval: Blažek Aleš a Jakub, Vychodil, Tlustý, 
Pavliš Filip a Tomáš, Chalupník Jakub, Jíša, Jirásek a Pavlík. 
Z dívek pak Jíšová, Michálková, Šimonová Michaela, Davidová, 
Urbánková Bára, Švadlenková, Picpauerová.

Naše starší dívky bojovaly ve skupině s dalšími 8 družstvy a tak 
na startu disciplín bylo mnohokrát i 35 závodnic!!!!! Z tohoto po-
hledu je celkové třetí místo v Pardubickém kraji velkým úspě-
chem a zároveň i povzbuzením do další sezony.
Nejvíce bodů ze čtyř kol získala naše nejúspěšnější závodnice 
Coufalová Natálie (44). Z nejlepších výsledků uvádíme: 200 m 
př. – 34,83s (3), dálka – 4,34 m (4), a 4,62 m (6), 60 m – 8,47s 

(7), 100m př. – 16,91s (5), Jirásková Ludmila – 800 m – 2:44,28 
min (4), Šimonová Tereza – dálka – 4,69 m (4), Sokolová Lenka 
– dálka – 4,39 m (9), 300m – 50,39s (6), Karlíková Viktorie – 
výška – 145cm (6), 1 500 m – Hejlová Leona – 6:12,0 min (7), 
disk – Benešová Sára – 22,56 m (7), Jeníčková Zuzana – koule – 
8,04 m. Dále za nás závodily, ale bohužel se nevešly mezi desítku 
bodujících 
Jurová Adéla v kladivu 2 × 11. místo (18,49 m), Truncová Kamila, 
Urbánková Kateřina, Hromádková Markéta, a Šedová Martina.

Posledním družstvem byli dorostenci, kteří bohužel jezdili na zá-
vody většinou v malém počtu (6) závodníků. Skončili předposled-
ní. Ale i tady jsme dosáhli řady dílčích úspěchů. Nejvíce se o ně 
zasloužili naši nejvíce bodující závodníci: Zástěra Zdeněk – 3 000 
m – 11:37,83min (3), 300 m př. – 48,84 s (4), oštěp – 33,00 m (6), 
Jiřík Petr – 300 m př. – 48,74 s (3), dálka – 5,55m (7) a Griesl 
Jan – kladivo – 26,60m (3), koule – 10,61m (7). Dále to byli Str-
nad Jaroslav – výška – 165 cm (3), koule – 10,69 m (6), Fendrich 
Martin – 300 m př. – 53,64 s (4), Nekut Gabriel – oštěp – 40,54 
m (4), Jeníček Marian – 200 m – 26,10 s (8), kladivo – 21,30 m 
(6), Švadlenka Jiří – 800m – 2:40,84 min. (8), koule – 9,72 m (8), 
Šafařík Pavel – 800 m – 2:46,63min. (8). V jednom kole nám po-
máhal i Mrkvička Jakub, ale bez bodového přispění.
Mimo soutěží družstev se někteří naši závodníci zúčastňovali 
i dalších závodů (běžeckých) a mítinků. 13. 9. se běžel tradiční 
Lukavický kahan, kde se na třetích místech ve svých kategoriích 
umístila Jirásková Ludmila a Jirásek Vojtěch.

Největšího úspěchu pak dosáhla Urbánková Bára, která si odsko-
čila na Mistrovství ČR v duatlonu v Žamberku a k překvapení 
všech jej v kategorii do 9. let vyhrála!!!! Gratulujeme.

Mgr. Jan Hanuš

V souvislosti s migrací se poslední dobou často mluví o „západ-
ních hodnotách“, které jsou v ohrožení. Co ale jsou ty „západní 
hodnoty“? Bezpečnost na ulicích? Plné supermarkety zboží do-
stupného skoro pro každého? Dostupnost základní zdravotní péče 
a vzdělání bez ohledu na náboženskou nebo stranickou přísluš-
nost? Demokratické volby? Svoboda slova? Toto je u nás „na Zá-
padě“ opravdu lepší, než ve většině světa.
Myslím, že tohle nejsou ty „západní hodnoty“. Toto jsou „dob-
ra“, která díky těm hodnotám máme. Dobra, která nefungují sama 
o sobě – že si je jen budeme přát, že si je napíšeme do zákona nebo 
že je silou prosadí „hodný diktátor“. Samy se nevytvoří, nezaručí. 
Plynou totiž z těch hodnot. Vymizí-li hodnoty, ze kterých tato dob-
ra plynou, zmizí i ta dobra. Co jsou tedy ty hodnoty?
Snad to jsou ta pravidla, která učíme děti: „chovej se k druhým, jak 
se mají chovat k Tobě“, „pomáhej slabším“, „nepřehlížej nespra-
vedlnost“, „všichni lidé mají stejnou důstojnost“, „moje svoboda 
končí tam, kde začíná svoboda druhého“, „nelži“, „nekraď“ atd.
Diskutuje se o pomoci uprchlíkům utíkajících před válkou. Že by-
chom jim my – momentálně silnější – mohli, a snad podle mezi-
národních dohod i měli, pomoci, ale bojíme se. Možná se bojíme 
o ta dobra, ale říkáme, že se bojíme o hodnoty. Asi je opravdu oč 
se bát. Bez těchto hodnot by tu nebyla dobra, ale ani svoboda. Bez 
svobody by byl útisk a vláda silnějšího. Třeba jako v těch zemích, 
odkud uprchlíci utíkají.
Popírání a oslabování hodnot, na kterých je založena společnost, 
se neprojeví hned. Vytváří precedenty, které může někdo použít 
jednou i proti nám, až my nebo naše děti budou jednou „ti slabší“. 
Myslím, že čím méně respektujeme tyto hodnoty, tím méně spra-
vedlivá společnost je a tím horší pozici v ní mají slabší, kterých 
je vždy většina.

Robert Koblížek, Slatiňany

Úvaha o společenských hodnotách
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